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Wstęp
E-commerce to integralna część współczesnego życia. Konsumentki i konsumenci zaopatrują się  
w towary i usługi od jednego kliknięcia. Mogą sprowadzać je omalże z całego świata. Ostatnie 
miesiące przyniosły wzrost sprzedaży FMCG, w tym artykułów spożywczych online, z dowozem  
pod drzwi.

Wzrost w handlu elektronicznym to dobrodziejstwo dla odbiorców, którzy mogą teraz poszukać dla 
siebie najlepszych ofert. I tu powstaje pytanie – co to oznacza najlepsza oferta? Czy idzie za nią 
poszanowanie środowiska przez producenta, dostawcę, w całym łańcuchu wartości? Czy konsumentki 
i konsumenci biorą pod uwagę prawa człowieka w biznesie? 

Oddając Wam kolejną edycję raportu „Odpowiedzialny e-Commerce”, chcemy podtrzymać dialog  
na temat odpowiedzialności e-przedsiębiorstw za ich produkty, usługi i klientów. Wierzymy,  
że zarządzający firmami kierują się etyką i odpowiedzialnością. Biorą pod uwagę odpowiedzialność  
za działania marek, którym przewodzą i mogą pomóc w stworzeniu bezpiecznego i godnego zaufania 
środowiska e-handlu. Jest to dobre zarówno dla firm, jak i konsumentów i pomoże zapewnić dalszy 
rozwój e-commerce. 

Podobnie klienci i klientki, wraz ze wzrostem świadomości i oczekiwań dotyczących ESG 
(environment, social, governance), będą kierować się odpowiedzialnością podczas zakupów.  
W ten sposób także zwiększą zaangażowanie firm w zrównoważony rozwój. 

e-Izba aktywnie uczestniczy w procesie rozwoju e-commerce i aktywnie edukuje polskich 
konsumentów oraz e-przedsiębiorców i wspiera ich w budowaniu biznesowych relacji, by mogli 
sięgać także poza granice naszego kraju. Nieprzerwanie od prawie 10 lat, e-Izba, wspólnie ze 
wspaniałymi podmiotami zrzeszonymi, które tworzą jej siłę, wnosi znaczący wkład w rozwój  
e-commerce w Polsce i Europie. Stoimy na straży interesów zarówno sprzedających, jak i kupujących. 
Zapraszamy do współpracy przy wszystkich realizowanych projektach legislacyjnych i działaniach  
w ramach Takiego Samego Startu oraz projektu Polska Cyfrowa. Pakiet zmian, Szkoły Gospodarki 
Cyfrowej, Projekcie Odpowiedzialny e-commerce, Konkursach: e-Commerce Polska awards, Dyrektor 
e-Commerce Roku, Performance Marketing Diamonds. Już teraz zapraszamy Was do współpracy w 
2023 roku: https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/10/Plany-e-Izby-2023.pdf.

Więcej o działalności Izby Gospodarki Elektronicznej na naszej stronie www.eizba.pl.

Życzymy owocnej, wzbogacającej Waszą wiedzę lektury,
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Najważniejsze wyniki
Czym jest zrównoważony rozwój?  

Znajomość pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem poprawiła się 
w tym roku wśród konsumentów, choć nieznacznie. Czym jest etyka  
w e-commerce wie obecnie 17% badanych (+4p.p.). Z kolei poziom wiedzy, 
czym jest zrównoważony rozwój w gospodarce, pozostał bez zmian,  
tj. znajomość pojęcia deklaruje 15% badanych . Świadomość, co oznacza 
SD (sustainable develpoment), czyli zrównoważony rozwój w biznesie lub 
społecznie odpowiedzialny biznes, ma 13% konsumentów w porównaniu 
do 8% w październiku 2021 roku.
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E-wiedza 

Znacząco wzrosła rola Internetu i mediów cyfrowych w szerzeniu wiedzy 
na temat zrównoważonego rozwoju. W tym roku badani znacznie częściej 
dowiedzieli się o kwestiach związanych z tym tematem z portali 
informacyjnych bądź mediów społecznościowych, a znacznie rzadziej  
z telewizji oraz miejsca pracy. 

Jak wybierać e-sklep? 

Wybierając e-sklep, konsumenci zwracają uwagę przede wszystkim na 
niskie ceny, asortyment, promocje i metody dostawy, czyli bardzo 
praktyczne czynniki, ale różne elementy związane ze zrównoważonym 
rozwojem bierze pod uwagę 35% e-konsumentów. Z kolei przy wyborze 
produktu w e-sklepie różnorodne aspekty związane z SD mają znaczenie 
już dla 5 na 10 kupujących w sieci. 

Ekologia to „must be”?  

73% internautów deklaruje, że działanie e-biznesu zgodnie z zasadami SD wpływa 
pozytywnie na wizerunek w ich oczach. Z kolei 67% konsumentów deklaruje, że przy 
zakupach w sieci bierze pod uwagę, czy e-sklep jest firmą działającą zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. To o +9p.p. więcej niż rok temu, przy czym odsetek 
odpowiedzi „zdecydowanie tak” wzrósł o +10p.p, a ocena ważności tego elementu  
z poziomu 3,76 do 4,19. 

Uwaga, konsument patrzy! 

Żadnych nieekologicznych praktyk e-sklepów nie dostrzega jedynie 26% 
badanych. W czołówce takich praktyk ponownie znalazły się: pakowanie 
małych produktów w za duże paczki, a także pakowanie produktów 
spożywczych w woreczki foliowe i reklamówki. Częściej niż rok temu 
badani e-konsumenci dostrzegli natomiast problem braku opcji odbioru  
w dedykowanych punktach, które mają coraz większe znaczenie  
w e-commerce.  

2

3

5

4

konsumenci



ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE | RAPORT E-IZBY 2022

Najważniejsze wyniki

Polski e-commerce bardziej odpowiedzialny 

Według internautów to polskie e-sklepy, a nie zagraniczne, działają 
aktywniej w zakresie odpowiedzialnego e-commerce (38% vs 18%). Badani 
uznają też coraz częściej, że bardziej ekologiczne podejście daje polskim  
e-przedsiębiorcom przewagę nad sprzedawcami zza granicy (62% vs 55%  
rok temu). 
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Brak zwrotu w kwestii zwrotów 

Jako elementy wspierające świadome zakupy w sieci, a więc zmniejszające 
ryzyko zwrotów, konsumenci wskazują dobre opisy, zdjęcia i informacje  
o składzie produktów. Niestety, pomimo tych wskazań, większość wciąż 
nie rozpatruje zwrotów w e-commerce jako aktywności, która niesie ze 
sobą negatywne konsekwencje dla środowiska. Rok temu taką zależność 
dostrzegało 50% badanych, a dziś jest to jedynie 34%. 

Najlepsze rozwiązania pod ręką 

W społecznie pozytywnych działaniach w e-commerce uczestnictwo 
deklaruje na razie jedynie 22% badanych.  Jeśli już konsumenci angażują 
się w działania SD w e-commerce, to przede wszystkim jest to wybieranie 
opcji dostawy wszystkich produktów w jednym momencie, a następnie 
dopłata za opakowanie ekologiczne, a także dopłata do kompensacji CO2, 
a więc to, co może zaoferować e-sklep jako opcję wyboru przy e-zakupach. 

Czy e-sklepy słuchają? 

Podobnie jak rok temu, zdania konsumentów o tym, czy firmy biorą pod uwagę 
zgłoszenia klientów, które dotyczą nieetycznych zachowań, są podzielone. Na „tak” jest 
57% badanych, a przeciwnego zdania jest 43% (vs 58% i 42% rok temu).  

Kryzys nie sprzyja ekologii 

Na aspekt ekologicznego opakowania produktu uwagę zwraca 61% 
internautów. To o +6p.p. więcej niż w 2021 roku. Spadła w tym roku jednak 
znacząco chęć dopłaty za eko-opakowanie. Deklaruje ją 28% badanych, 
podczas gdy rok temu było to 42%. Jeżeli już konsumenci mieliby 
dopłacać, to będzie to maksymalnie 5 zł, ale większość chciałaby dopłacić 
jedynie 2 zł.  
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Wiedza o SD coraz większa 

Pojęcie etyki w e-commerce znane jest aż 96% badanych menedżerów.  
Czym jest   odpowiedzialny biznes, wie natomiast 92% badanych  
w porównaniu do 61% w 2021 roku.   Pojęcie zrównoważonego rozwoju 
znane jest z kolei 94% e-firm. Rok temu było to 75%. 
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Strategia do rozwoju 

Swoją firmę jako taką, która postępuje w sposób odpowiedzialny oceniło  
w tym roku 100% badanych, ale rok temu było to niewiele mniej, bo 98%.  

Wytyczone kierunki odpowiedzialnego rozwoju i e-biznesu ma natomiast 
wciąż znacznie mniej, bo około połowa e-firm (47%). 

Dialog coraz ważniejszy 

Edukację swoich klientów z zakresu SD prowadzi 45% badanych firm.  
Rok temu było bardzo podobnie. Częściej natomiast informuje się klientów 
o działaniach SD firmy bądź marki w różnych kanałach. Robi to obecnie 
63% e-firm vs 47% rok temu. Na znaczeniu zyskały też informacje zwrotne 
z rynku. Poziom satysfakcji klientów, pracowników bądź partnerów 
biznesowych bada już 94% firm podczas gdy w 2021 roku było to 75%. 

SD to korzyści dla e-biznesu 

100% badanych e-firm wskazało, że odnoszą korzyści z prowadzenia biznesu w sposób 
odpowiedzialny. To o +9p.p. więcej niż rok temu. Ponownie, najczęściej są to korzyści 
wizerunkowe, wskazywane obecnie przez 90% firm (vs 70% rok temu), ale na drugim 
miejscu znalazły się tym razem korzyści strategiczne i rozwojowe dla marki, a następnie 
bardzo ważne korzyści ekonomiczne, docenione przez 65% e-podmiotów.   

Pracownik w centrum uwagi  

Zmieniły się w stosunku do zeszłego roku najczęściej wykorzystywane 
narzędzia zrównoważonego rozwoju. Obecnie firmy postawiły przede 
wszystkim na pracowników i ponad 80% wskazuje, że są to ścieżki rozwoju 
pracowników i kodeks etyczny, a prawie 70%, że są to badania 
pracowników. Te elementy znajdowały się również w top 5 wskazań rok 
temu, ale miały znacznie niższą liczbę głosów (ok 40%). Mniej firm 
wskazało z kolei w tym roku na wdrażanie technologii i innowacji 
przyjaznych środowisku, być może z powodu widma kryzysu, który nie 
sprzyja dużym inwestycjom. 

Najważniejsze wyniki

1

3

5

2

4

e-biznes



CZ .  I

WIEDZA  
I POSTAWY

ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE | RAPORT E-IZBY 2022

https://eizba.pl


ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE | RAPORT E-IZBY 2022

Zrównoważony rozwój w 
gospodarce: znajomość pojęcia
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internauci [2021]

internauci [2022] 85%

85%

15%

15%

tak nie

Czy wiesz, co oznacza pojęcie zrównoważonego rozwoju w gospodarce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 1

W ciągu 12 miesięcy, jakie minęły od pierwszej edycji badania „Odpowiedzialny e-commerce” poziom 
znajomości podstawowego pojęcia, jakim jest zrównoważony rozwój w gospodarce (sustainable 
development) pozostał praktycznie bez zmian. W 2021 roku, jak i obecnie jego znajomość deklaruje 
15% badanych. Wciąż największą znajomością pojęcia mogą się pochwalić konsumenci dojrzali - 
przedstawiciele pokoleń Xennials, X oraz Sliver Power. Najwyższa znajomość pojęcia cechuje też 
ponownie mieszkańców dużych i największych miast, chociaż na wsi widać dość niewielki wzrost 
liczby osób deklarujących znajomość SD. Zrównoważony rozwój został określony przez internautów, 
między innymi jako rozwój w różnych dziedzinach społecznych, rozwój nienastawiony tylko na zysk, 
wielowymiarowy, ale zachowujący równowagę. Warto jednak zaznaczyć, że wciąż bardzo niewielu 
badanych potrafiło opisać go własnymi słowami. 

kobiety [2021]

kobiety [2022]

mężczyźni [2021]

mężczyźni [2022] 85%

87%

86%

86%

15%

13%

15%

16%

tak nie

Czy wiesz, co oznacza pojęcie zrównoważonego rozwoju w gospodarce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 2
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Pojęcie zrównoważonego rozwoju, podobnie jak rok temu, jest zdecydowanie bliższe konsumentom 
kupującym w Internecie. W grupie e-klientów jego znajomość wzrosła aż o +7p.p., z 19% do 26%. 
Wzrost widzimy także wśród niekupujących w sieci, ale jest on znacznie niższy (+3p.p.) i w dalszym 
ciągu znajomość pojęcia zrównoważonego rozwoju nie przekracza w tej grupie progu 5%. Wracając 
do e-kupujących, warto zaznaczyć, że im częstsze zakupy deklarują (2 i więcej razy w miesiącu), tym 
wyższa jest też wsród nich znajomość pojęcia zrównoważonego rozwoju. Wśród najbardziej 
oddanych klientów e-commerce odsetek deklarujących znajomość tego, czym jest zrównoważony 
rozwój sięga nawet 33%, 

kupujący online [2021]

kupujący online [2022]

niekupujący online [2021]

niekupujący online [2022] 96%

99%

74%

81%

4%

1%

26%

19%

tak nie

Czy wiesz, co oznacza pojęcie zrównoważonego rozwoju w gospodarce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 4

wieś [2021]

wieś [2022]

miasto do 50 tys. mieszkańców [2021]

miasto do 50 tys. mieszkańców [2022]

miasto 50-200 tys. mieszkańców [2021]

miasto 50-200 tys. mieszkańców [2022]

miasto >200 tys. mieszkańców [2021]

miasto >200 tys. mieszkańców [2022] 75%

76%

84%

87%

89%

87%

90%

92%

25%

24%

16%

13%

11%

13%

10%

8%

tak nie

Czy wiesz, co oznacza pojęcie zrównoważonego rozwoju w gospodarce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 3
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Druga edycja tego raportu przybliża nas do rozumienia tego,  
w jaki sposób konsumenci i  konsumentki postrzegają całą sferę 
odpowiedzialności biznesowej i swojej własnej za najważniejsze 
kwestie cywilizacyjne – środowiskowe, społeczne, w świecie cyfrowym. 
Wydaje się że w obecnej sytuacji gospodarczej i politycznej 
największym wyzwaniem jest próba pogodzenia oczekiwań  
i rzeczywistości. Zakładam, że większość z nas chciałaby być 
proekologiczna i etyczna w swoich wyborach, nawet tych 
najmniejszych, codziennych. Jednak rosnące koszty życia oraz 
niepewność ucinają etyczne spekulacje na rzecz najprostszych 
wyborów. To tutaj ogniskuje spore napięcie w jakim będą teraz żyć 
klientki i klienci i wydaje się, że obowiązkiem marek, firm jest to, aby 
odpowiednio ich do tego przygotować i przeprowadzić. Sam biznes 
jest do tego dobrze przygotowany, co również pokazuje ten raport. 
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Paweł Oksanowicz

SZEF GRUPY MERYTORYCZNEJ 
ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE  
IZBY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ
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Mec. Magdalena Golonka
KOORDYNATOR TEMATU CSR E-IZBY,  
KANCELARIA CHABASIEWICZ, KOWALSKA I WSPÓLNICY.

Jak rok 2022 zmienił postrzeganie CSR? 

Rok 2022 okazał się trudny dla wielu z nas, nie tylko ze względu na 
nieustępującą pandemię COVID-19, ale także ze względu na konflikt  
na Ukrainie. Sytuacja globalna i lokalna ma ogromny wpływ na 
społeczeństwo, ale także i na biznes. Pandemia, poprzez utrudniony 
kontakt bezpośredni, wymusiła szereg działań w przestrzeni online.  
Z kolei działania wojenne na Ukrainie, prawie z dnia na dzień zmieniły 
profil niesionej pomocy. Zarówno społeczności lokalne, jak i polscy 
przedsiębiorcy, zdali egzamin z niesienia pomocy i wsparcia. CSR jest 
niezwykle wrażliwy na takie zmiany i bardzo szybko reaguje na to,  
co się dzieje w otoczeniu mikro i makro. 

CSR to nie tylko działania w zakresie wolontariatów, to także 
podnoszenie świadomości ekologicznej, uwzględnianie interesów 
społecznych, oraz zwracanie uwagi na relacje ze szczególnymi grupami 
interesariuszy, w tym w głównej mierze z pracownikami. Coraz więcej 
podmiotów na rynku dostrzega korzyści płynące z wdrażania zasad 
CRS w swoich przedsiębiorstwach. Te zasady to przede wszystkim 
inwestowanie w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje  
z otoczeniem firmy. To wszystko przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków  
dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. 

Kolejna edycja Raportu, przygotowanego przez Izbę Gospodarki 
Elektronicznej, doskonale obrazuje, że zrównoważony rozwój staje 
coraz bardziej istotny podczas dokonywania wyborów konsumenckich. 
Na uznanie zasługują postawy polskiej branży e-commerce, która  
w ocenie konsumentów, wyróżnia się na tle zagranicznych 
konkurentów większym zaangażowaniem w świadomość ekologiczną.  
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Przedsiębiorcy wskazują, że prowadzenie biznesu w sposób 
odpowiedzialny przynosi doskonałe rezultaty. To nie tylko korzyści 
wizerunkowe, ale i korzyści strategiczne i rozwojowe dla marki,  
co w sposób proporcjonalny przekłada się na korzyści ekonomiczne. 
Także menadżerowie doskonale zdają sobie sprawę, że ważną rolę  
w propagowaniu ESG odgrywa edukacja klientów, dlatego też 
informowanie o prowadzonych działaniach z obszaru ESG stało się 
potrzebne.

Istotność i waga tematu CSR dostrzegana jest także na gruncie 
legislacyjnym. Komisja Europejska przygotowała w lutym 2022 projekt 
dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie 
zrównoważonego rozwoju (CSR). 

Nowa dyrektywa ma zastąpić dotychczasowe regulacje UE w sprawie 
ujawniania informacji niefinansowych i rozszerzyć katalog podmiotów 
zobowiązanych do raportowania o zrównoważonym rozwoju. 
Planowane zmiany mają zapewnić, że dane ujawniane przez jednostki 
będą porównywalne i wiarygodne, dzięki zastosowaniu jednolitych 
europejskich standardów raportowania informacji o zrównoważonym 
rozwoju oraz obowiązkowej weryfikacji tych danych. Projekt nakłada 
nowe obowiązki na członków organów zarządzających 
przedsiębiorstwem, polegające na wprowadzeniu i nadzorowaniu 
wdrażania procesów należytej staranności, oraz włączanie tych 
procesów do strategii korporacyjnej. 

Co więcej, przedsiębiorcy będą musieli brać pod uwagę krótko, średnio 
i długoterminowe konsekwencje swoich decyzji w odniesieniu do 
zrównoważonego rozwoju. Jeśli negatywny wpływ przedsiębiorstwa na 
środowisko lub prawa człowiek będzie nieunikniony, przedsiębiorstwo 
takie będzie zobowiązane do zminimalizowania ich skali.  

Nie ulega zatem wątpliwości, że obszar CSR na stałe zagości w biznesie. 
Podnoszenie świadomości społecznej, ekologicznej, a także dbanie  
o zrównoważony rozwój leży w interesie wszystkich uczestników rynku. 
Jedynie wspólne działania mogą zagwarantować sukces w tym 
obszarze.
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Zrównoważony rozwój biznesu 
(SD): znajomość pojęcia

87% konsumentów nie spotkało się wcześniej z pojęciem zrównoważonego rozwoju w biznesie (SD) 
ani społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR).  To wciąż bardzo dużo, aczkolwiek mniej o -4p.p. niż 
rok temu. Co ciekawe, znacznie bardziej znajomym pojęciem dla internautów jest ESG (gdzie E 
oznacza environment / środowisko, S - społeczną odpowiedzialność / social responsibilty, a G - ład 
korporacyjny / corporate governance), o które zapytaliśmy w tym roku po raz pierwszy (23%). 
Znajomość obydwu terminów częściej deklarują osoby dojrzałe i zamieszkujące duże miasta,  
ale w odróżnieniu od SD w biznesie, ESG znane jest w równym stopniu osobom kupującym,  
jak i niekupującym w sieci. W kontekście SD warto natomiast jeszcze zaznaczyć, że wzrost znajomości 
tego pojęcia nastąpił właśnie wśród e-kupujących - z 14% do 23% (+9p.p.). Co ciekawe, widać też 
wyraźną zależność między znajomością pojęć SD i ESG a zamożnością badanych. Znajomość obu 
pojęć jest tym większa, im wyższe zarobki deklarują konsumenci. 

internauci [2021]

internauci [2022] 87%

91%

13%

9%

tak nie

Czy kiedykolwiek zetknęłaś/zatknąłeś się z pojęciem SD (sustainable development) - 
zrównoważonego rozwoju lub CSR - społecznie odpowiedzialnego biznesu?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 5

internauci [2022] 77%23%

tak nie

Czy kiedykolwiek zetknęłaś/zatknąłeś się z pojęciem ESG (gdzie E oznacza environment / 
środowisko, S - społeczną odpowiedzialność / social responsibilty, a G - ład korporacyjny / 
corporate governance )?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 6
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kupujący w Internecie [2021]

kupujący w Internecie [2022]

nie kupujący w Internecie [2021]

nie kupujący w Internecie [2022] 97%

98%

77%

86%

3%

2%

23%

14%

tak nie

Czy kiedykolwiek zetknęłaś/zatknąłeś się z pojęciem SD (sustainable development) - 
zrównoważonego rozwoju lub CSR - społecznie odpowiedzialnego biznesu?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 7

kupujący w Internecie [2022]

nie kupujący w Internecie [2022] 78%

76%

22%

24%

Tak Nie

Czy kiedykolwiek zetknęłaś/zatknąłeś się z pojęciem ESG (gdzie E oznacza environment / 
środowisko, S - społeczną odpowiedzialność / social responsibilty, a G - ład korporacyjny / 
corporate governance )?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 8
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internauci [2021] internauci [2022]

7%
2%

6%

0%

19%

2%
5%

2%

9%

5% 5%6%

13%

8%

1%

9%

17%

13% 12%
14%

8%8%

16%

5%

25%

9%

29%

20%

31%

w miejscu pracy
w telewizji
w szkole/na uczelni
w mediach drukowanych (magazyny, czasopisma)
w mediach internetowych (oprtale, media społecznościowe)
w radiu
pracuję/pracowałam/em w miejscu, które działa w sposób odpowiedzialny społecznie
na wydarzeniu/evencie
w internecie na stronie www danej firmy
z plakatu
od znajomych
na opakowaniu produktu
w internecie w social mediach danej firmy
za pośrednictwem platform rozrywkowych, np. Netflix, Spotify
nie wiem/nie pamiętam

Gdzie zetknęłaś/zetknąłeś się z pojęciem odpowiedzialnego biznesu?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=234,  
badani, którzy zetknęli się wcześniej z pojęciem odpowiedzialnego biznesu,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=75,  
badani, którzy zetknęli się wcześniej z pojęciem odpowiedzialnego biznesu

WYKRES 7

Jeśli chodzi o miejsce gdzie internauci zetknęli się z pojęciem zrównoważonego rozwoju z biznesie, 
czy też społecznie odpowiedzialnego biznesu, w stosunku do poprzedniego roku nastąpiły spore 
zmiany. Przede wszystkim rzadziej badani deklarują, że dowiedzieli się o tych pojęciach w miejscu 
pracy. Znacznie rzadziej z SD lub CSR internauci zetknęli się także oglądając telewizję (9%, -20p.p.)  
i słuchając radia (12%, -2p.p.), aczkolwiek tutaj trzeba wspomnieć o wzroście znaczenia 
informacyjnego platform rozrywkowych i streamingowych takich jak Netflix, czy Spotify, które nieco 
zrekompensowały ten spadek. Rośnie natomiast dynamicznie znaczenie różnych kanałów cyfrowych 
w kontekście rozpowszechniania wiedzy o zrównoważonym rozwoju. 8% badanych dowiedziało się  
o SD z treści na portalach lub w social mediach, 13% internautów ze stron firmowych, a 19% z 
komunikacji marek w mediach społecznościowych. Ten ostatni kanał, a właściwie kanały, odnotowały 
wzrost aż o +17p.p.
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Czy wiesz co oznacza społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1530, wszyscy badaniWYKRES 8

W pierwszej edycji badania internauci wskazywali, czy wiedzą, co oznacza pojęcie społeczna 
odpowiedzialność biznesu, czyli CSR. Wtedy okazało się, że jedynie 7% internautów ma tę 
świadomość. W tym roku zapytaliśmy o szersze pojęcie, czyli o to, czym jest zrównoważony rozwój 
biznesu (SD). Jego świadomość jest nieco wyższa, aczkolwiek zdecydowanie niesatysfakcjonująca. 
Pojęcie zrównoważonego rozwoju w biznesie znane jest bowiem 10% Polaków.  

16

internauci [2021] 93%7%

tak nie

Czy wiesz co oznacza zrównoważony rozwój / odpowiedzialny biznes (SD)? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badaniWYKRES 9

internauci [2022] 90%10%

tak nie

Komu najczęściej znane jest pojęcie odpowiedzialnego biznesu? Okazuje się, że - podobnie jak to było 
w przypadku CSR - bardziej zaznajomieni z pojęciem są przedstawiciele pokolenia Xennials (24%),  
a także mieszkańcy dużych miast, powyżej 200 tys. mieszkańców (22%). Patrząc dalej na cechy 
demograficzne, będą to też osoby posiadające dzieci (15%), a z perspektywy ekonomicznej - badani 
oceniający swoją sytuację finansową bardzo dobrze (29%), chociaż znajdujący się zwykle w przedziale 
zarobków 3000-7000 zł / m-c, a więc niekoniecznie najbardziej zamożni. Patrząc na zwyczaje 
zakupowe, będą to z kolei zdecydowanie klienci e-commerce (19%), w szczególności tacy, którzy  
w pandemii zintensyfikowali swoje e-zakupy, a także robią je bardzo często, bo przynajmniej 2-5 razy 
w miesiącu. 
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WYKRES 10

17

Seniorzy

Silver Power

Pokolenie X

Xennials

Old Millennials

Young Millennials

Pokolenie Z 93%

92%

86%

76%

89%

92%

98%

7%

8%

14%

24%

11%

8%

2%

Tak Nie

Czy wiesz co oznacza zrównoważony rozwój / odpowiedzialny biznes (SD)? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani

wieś

miasto do 50 tys. mieszkańców

miasto 50-200 tys. mieszkańców

miasto >200 tys. mieszkańców 78%

92%

93%

99%

22%

8%

7%

1%

tak nie

WYKRES 11 Czy wiesz co oznacza zrównoważony rozwój / odpowiedzialny biznes (SD)? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani
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WYKRES 12

18

nie kupujący w Internecie

kupujący w Internecie 81%

99%

19%

1%

Tak Nie

Jeśli chodzi o to, w jaki konkretnie sposób internauci rozumieją, czym jest odpowiedzialny biznes  
i zrównoważony rozwój, to przede wszystkim określili go jako współpracę między pokoleniami  
i społecznościami / grupami, a także taki rozwój, który nie wpływa negatywnie i nie zubaża przyszłych 
pokoleń oraz jest przyjazny dla środowiska. Padło też określenie „solidarność międzypokoleniowa”.  
To, co niepokoi, to fakt, że według internautów zrównoważony rozwój jest częściej niejako wymuszany 
przez czynniki zewnętrzne, np. wizerunkowe (4,3), a niekoniecznie wypływa z wartości wyznawanych 
w firmach i faktycznie przynosi korzyści firmom i społeczeństwu (3,8). Często też badani zgadzali się  
z opinią, że SD to jedynie sposób na zwiększenie zysków firmy (3,7). 

Czy wiesz co oznacza zrównoważony rozwój / odpowiedzialny biznes (SD)? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani

W jakim stopniu zgadzasz się z zaproponowanymi stwierdzeniami odnośnie  
zrównoważonego rozwoju? [ocena w skali 1-6]
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani

WYKRES 13

1

2

3

4

5

6

internauci

3,73,8
4,24,3

SD to sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firm
SD to dzisiaj konieczność dla firm, jeśli chcą być konkurencyjne na rynku
działania SD przynoszą rzeczywiste korzyści dla firm oraz społeczności
SD to jedynie sposób na zwiększenie zysków firmy



Dołącz do e-Izby!

 

Odpowiedzialny
e-commerce 

 

Dołącz do e-Izby
w 2023!

Dekada polskiego
e-commerce

 P R O F E S S I O N A L
e - I z b a
S T U D I OS T U D I O

Grupy merytoryczne  

https://eizba.pl/dolacz-do-e-izby/
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Etyka w biznesie e-commerce: 
znajomość pojęcia

Kolejnym pojęciem, które związane jest z prowadzeniem biznesu w sposób odpowiedzialny  
i wzrastaniem w sposób zrównoważony, jest etyka w biznesie e-commerce. Znajomość tego pojęcia 
wśród badanych konsumentów wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o +4p.p. i w tym 
momencie jego znajomość deklaruje 17% respondentów. Gdybyśmy poszukiwali grup, czy też 
segmentów, wśród których świadomość jest najwyższa, to byłyby to nieco częściej kobiety (19%), 
osoby w związkach (22%) i posiadające dzieci (24%), a także przedstawiciele pokoleń Xennials i Old 
Millennials, czyli obecnie w wieku 37-47 lat. Wyższym poziomem znajomości pojęcia charakteryzują 
się też mieszkańcy dużych i największych miast, powyżej 100 tys. mieszkańców. W kontekście miejsca 
zamieszkania badanych warto podkreślić, że w największych miastach odsetek znających pojęcie 
etycznego e-commerce wzrósł w ciągu roku z 17% do 34%, czyli dwukrotnie (!). 

internauci [2021]

internauci [2022] 83%

87%

17%

13%

tak nie

Czy wiesz co oznacza etyka w e-commerce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 14

kobiety [2021]

kobiety [2022]

mężczyźni [2021]

mężczyźni [2022] 85%

87%

81%

86%

15%

13%

19%

14%

tak nie

WYKRES 15 Czy wiesz co oznacza etyka w e-commerce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani
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wieś [2021]

wieś [2022]

miasto do 50 tys. mieszkańców [2021]

miasto do 50 tys. mieszkańców [2022]

miasto 50-200 tys. mieszkańców [2021]

miasto 50-200 tys. mieszkańców [2022]

miasto >200 tys. mieszkańców [2021]

miasto >200 tys. mieszkańców [2022] 66%

83%

84%

90%

91%

90%

95%

95%

34%

17%

16%

10%

9%

10%

5%

5%

tak nie

WYKRES 16

Pojęcie etyki w e-commerce jest też zdecydowanie bardziej bliskie konsumentom kupującym  
w sieci, czyli e-klientom. Znajomość pojęcia w tej grupie jest czterokrotnie wyższa niż wśród nie 
kupujących w sieci. Dodatkowo, im badani są częstszymi klientami e-commerce, tym poziom 
znajomości pojęcia etyki w e-commerce wśród nich jest wyższy. 

kupujący w Internecie [2021]

kupujący w Internecie [2022]

nie kupujący w Internecie [2021]

nie kupujący w Internecie [2022] 94%

91%

72%

84%

6%

9%

28%

16%

tak nie

WYKRES 17 Czy wiesz co oznacza etyka w e-commerce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani

Czy wiesz co oznacza etyka w e-commerce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=1530, wszyscy badani
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Marta Mikliszańska
HEAD OF PUBLIC AFFAIRS & ESG  
ALLEGRO

Konsumenci i firmy wspólnie w kierunku 
większej odpowiedzialności?  

Z dużą uwagą śledzimy trendy i oczekiwania klientów dotyczące 
odpowiedzialności firm e-commerce. Należymy do tego grona  
i sami przywiązujemy dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. 
Dlatego bardzo się cieszymy, że tegoroczne badanie potwierdziło,  
Iż oddziaływanie firmy na społeczeństwo i środowisko jest coraz 
istotniejsze dla klientów. To, że 67% konsumentów deklaruje, iż bierze 
pod uwagę przy zakupach w sieci czy e-sklep jest firmą działającą 
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju daje satysfakcję  
z dotychczasowych działań i motywuje do dalszej aktywności.   

Po pierwsze opakowania 

Wyniki badania potwierdzają, że materiał, z którego powstało 
opakowanie, w którym produkt jest dostarczany do klienta,  
jest ważny dla aż 2/3 respondentów. To potwierdza, że wprowadzenie 
certyfikowanych opakowań było doskonałą decyzją.  
Allegro nie czerpie zysku z ich sprzedaży, a dzięki zamawianiu  
dużych wolumenów, cena może być konkurencyjna także dla 
mniejszych sprzedawców. Sprzedawane przez nas opakowania 
posiadają międzynarodowe certyfikaty potwierdzające, że surowce 
użyte do ich produkcji pochodzą z recyklingu, zostały pozyskane  
w sposób zrównoważony w całym łańcuchu wartości i nadają się  
do ponownego przetworzenia (Certyfikat FSC). Tylko w ubiegłym roku 
wprowadziliśmy jako Allegro Pack ponad pół miliona opakowań 
pochodzących z recyklingu z certyfikatem FSC. 
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Po drugie dostępność 

W Allegro jedną z najważniejszych kwestii jest wygoda klientów, rozumiana także jako brak barier w dostępie 
do oferowanych usług. Badanie pokazuje, że także dla prawie 40% respondentów ten obszar jest ważny,  
a dostępność należy rozumieć znacznie szerzej niż tylko "ułatwienie dostępu". Przykładem, który najlepiej 
obrazuje nasze aktywne zaangażowanie w temat są automaty paczkowe One Box by Allegro. Obecnie 98% 
wszystkich ustawionych przez nas automatów umożliwia swobodny i nieograniczony dostęp - z szerokim 
chodnikiem i barierami architektonicznymi nie wyższymi niż 5 cm.  

Innym przykładem, który jest wspólny dla procesu zakupowego na Allegro i odbioru paczki z automatu Box 
jest infolinia dla osób niesłyszących - dzięki dodatkowym kanałom kontaktu klienci, którzy potrzebują 
wsparcia mogą skorzystać z opcji wideorozmowy z udziałem tłumacza Polskiego Języka Migowego.   

Po trzecie firmy bardziej świadome  

Wyraźny trend w kierunku zwiększania świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego 
biznesu widoczny jest również w badaniach menedżerów i menedżerek firm. Blisko 100% badanych 
deklaruje znajomość pojęcia zrównoważonego rozwoju i etyki w e-commerce, podczas gdy w poprzednich 
edycjach badaniach było to odpowiednio 75% oraz 61%. Na pewno same badania i działalność Izby 
Gospodarki Elektronicznej również się do tego przyczyniły. 

Po czwarte działanie 

Jednakże poza samą znajomością, ważna jest realizacja konkretnych działań. Allegro realizuje strategię ESG,  
w ramach której ogłosiliśmy cele klimatyczne, przygotowane zgodnie z metodą naukową i ścieżką 1,5 stopnia 
Porozumienia Paryskiego. Dołączyliśmy również do globalnej inicjatywy Science Based Targets Initiatives, 
która pozwala w rzetelny sposób podchodzić do monitorowania ograniczania emisji śladu węglowego.  
Tego rodzaju działania są kluczowe dla osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Warto tutaj 
zauważyć, że wytyczone kierunki odpowiedzialnego rozwoju ma nadal mniej niż połowa badanych firm.  

Podsumowując, warto podkreślić, że ESG nie dotyczy wyłącznie kwestii środowiskowych. Równie ważna jest 
realizacja działań dotyczących klientów czy rozwoju  pracowników, a także działania społeczne. Tym bardziej 
czujemy dumę, że wiele firm e-commerce zaangażowało się we wsparcie uchodźców i ofiar wojny w Ukrainie. 
Temat też jest bardzo ważny także dla Allegro, które dzięki wpłatom zebranym wśród klientów oraz 
własnemu wsparciu, zebrało ponad 11,5 miliona złotych.  
  
  



Czy wiesz już, że...

61%
internautów i internautek zwraca uwagę na 
zrównoważony sposób zapakowania przesyłki?*

Zamów certyfikowane opakowania kartonowe
pochodzące w 100% z recyklingu w sklepie 
Allegro_Pack.

Możesz też dowiedzieć sie więcej o zrównowa-
żonym pakowaniu:

https://allegro.pl/zobacz/opakowania

* Na podstawie badania 1709 internautów zrealizowanego metodą CAWI w dniach 
12-30.09.2022. Odpowiedzialny e-Commerce 2022, Mobile Institute dla Izby Go-
spodarki Elektronicznej
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internauci

12%
13%14%15%16%16%

17%
18%19%20%20%

oferowanie w e-sklepie możliwości wyboru ekologicznego opakowania zakupionych produktów lub dostawy za dodatkową opłatą
nie oferowanie przez e-sprzedawcę produktów wytworzonych w sposób nieetyczny, niebezpieczny bądź nieekologiczny
dostępność automatu paczkowego dla osób ze szczególnymi potrzebami (osoby na wózkach, rodzice z wózkami, itp.)
wysyłka przez e-sklep produktów w specjalnych opakowaniach zwrotnych
dążenie e-sprzedawcy do neutralności klimatycznej
przekazywanie przez e-sprzedawcę określonej kwoty z każdego zakupionego produktu na jakiś pozytywny cel
oferowanie przez e-sklep możliwości dopłaty za rekompensatę śladu węglowego
oferowanie przez e-sklep możliwości zwrotu przy pomocy paczkomatu lub innego dedykowanego punktu
oferowanie w e-sklepie ekologicznej dostawy i opakowania w standardzie = bez dodatkowych opłat
zwiększanie dostępności e-sklepu dla osób ze szczególnymi potrzebami, np. słabo widzących
wspieranie przez e-sprzedawcę inicjatyw prospołecznych,  proekologicznych, lokalnych

Gdybyś miał(a) powiedzieć, czym jest odpowiedzialny e-commerce, to byłoby to…?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1907, wszyscy badani,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 18

Badani, zapytani o to, czym według nich jest etyczny e-commerce, wskazują na wiele obszarów, 
natomiast ich zdania są podzielone - żaden z zaproponowanych obszarów, czy też wskaźników 
etyczności, nie uzyskał wyraźnej przewagi. Stosunkowo najwięcej głosów konsumenci oddali na 
oferowanie opcji ekologicznego opakowania e-kupowanych produktów (20%), nie oferowanie przez 
sprzedawcę produktów szkodliwych, wytworzonych w sposób nieetyczny bądź nieekologiczny (20%), 
możliwość wygodnego odbioru zamówienia w dostosowanym automacie paczkowym (19%), a także 
wysyłkę w opakowaniach zwrotnych (18%). Co ciekawe, osoby kupujące w sieci także nie mają 
wyraźnych faworytów, a najcześciej wskazały na ekologiczne opakowania (18%), zwrotne opakowania 
(22%) oraz opcję redukcji śladu węglowego przez odznaczenie odpowiedniej opcji przy zakupie  
w e-sklepie (19%). 
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internauci [2021]

internauci [2022]
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bezpieczeństwo produktów i usług komunikowanie swoich działań SD na zewnątrz
dostępność e-sklepu dla wszystkich uczciwe traktowanie dostawców i partnerów biznesowych
wolontariat pracowniczy działania na rzecz ograniczania zmian klimatu
dbanie o dobro klienta (np. pytanie o opinie) edukacja z zakresu odpowiedzialności społecznej
wsparcie lokalnej społeczności działanie zgodne z normami prawnymi
działania w zakresie ochrony środowiska, np. ekologiczne pakowanie i dostawy etyczny sposób produkcji
sprawiedliwe praktyki rynkowe budowanie pozytywnych relacji z klientem
komfort pracy, etyczne i sprawiedliwe traktowanie pracowników działania charytatywne

Gdybyś miał(a) powiedzieć, które z działań realizowanych przez e-firmy w obszarze 
zrównoważonego rozwoju są najważniejsze, to byłyby to…?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1907, wszyscy badani,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 19

Internauci wskazali też, które działania realizowane przez e-firmy, są, ich zdaniem, najważniejsze.  
I tu również widać, że zdania są dość podzielone. Stosunkowo najwięcej głosów w tym oraz 
poprzednim roku otrzymało bezpieczeństwo oferowanych produktów i usług. Ten element jako 
najważniejszy wskazał co 8. internauta. W top 3. znalazł się też element, o który pytaliśmy po raz 
pierwszy w tym roku, a mianowicie dostępność e-sklepu dla wszystkich, także osób  
z niepełnosprawnościami. Problem ten jest istotny dla 10% badanych, a często wciąż wydaje się 
pomijany w e-commerce. Warto wspomnieć, że e-kupujący wskazują 1,5 raza więcej działań e-firm  
w obszarze zrównoważonego rozwoju, które są istotne. Biorąc zaś pod uwagę cechy demograficzne 
badanych konsumentów, najwięcej ważnych działań wskazują seniorzy i przedstawiciele pokolenia 
Silver Power, a także osoby zamieszkujące duże i największe miasta - pow. 100 tys. mieszkańców. 
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Które ze wskazanych poniżej elementów mają, Twoim zdaniem, wpływ na dokonywanie 
bardziej świadomych zakupów w e-commerce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1907, wszyscy badani

WYKRES 20
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Pomimo tego, że generalnie konsumenci wciąż dość często nie traktują zwrotów jako elementu 
negatywnie wpływającego na środowisko (o czym dalej w raporcie), zdają sobie sprawę, że świadome 
zakupy mogą mieć z kolei pozytywny wpływ na środowisko, zmniejszając częstość dostaw, ale także 
wpływając na to, jakie produkty oferują i będą w przyszłości oferować e-sklepy i czy są one zdrowe, 
naturalne i produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, badani 
uznali, że największy wpływ na to, aby można było dokonywać świadomych zakupów w e-commerce, 
mają przede wszystkim szczegółowe i wyczerpujące rozmiary oraz opisy produktów, a także dobrej 
jakości zdjęcia produktowe. Te elementy były najczęściej wskazywane na pierwszym miejscu jako 
najważniejsze, a także zdobyły największą liczbę wskazań (odpowiednio 49%, 45% i 44%). 

Badani wskazali też, co - ich zdaniem - mogłoby pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie negatywnego 
wpływu handlu internetowego na środowisko. Najwięcej głosów zyskały: opcja wyboru dostawy  
w mniejszym opakowaniu, bez tzw. wypełniaczy (ocena 4,26 w skali 1-6), opcja zapakowania przesyłki 
bez użycia folii bądź plastiku (4,11) oraz paczki zwrotne - bardziej trwałe, takie, które można zwrócić  
w wyznaczonych miejscach do ponownego wykorzystania w e-commerce (4,10). E-konsumenci 
deklarują też, że pomogłaby większa liczba różnorodnych miejsc samodzielnego odbioru 
dostarczanych produktów, a także - jeszcze przy zakupie - funkcjonalności pozwalające na 
wyszukanie w e-sklepie i wybór produktów z certyfikatami, a także opcja wyboru dostawy wszystkich 
produktów w jednym momencie, nawet jeśli wiąże się to z dłuższym terminem oczekiwania na 
zakupy. 
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W 2022 roku działania w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem stają 
się dla coraz większej liczby firm codzienną praktyką, a nie jedynie 
chwilowym trendem. W MODIVO SA, realizując plany strategiczne  
czy podejmując wszelkiego rodzaju aktywności, bierzemy pod uwagę 
nie tylko korzyści biznesowe, ale także troszczymy się o środowisko. 
Jednym z naszych celów jest udowodnienie, że można prowadzić 
bardzo dobrze prosperującą, międzynarodową spółkę z szacunkiem  
dla ludzi i ekosystemu.  

Również świadomość polskiego społeczeństwa na temat ekologii  
i dobrych nawyków z roku na rok wzrasta. Wyniki niniejszego raportu 
jasno wskazują, że już 67 proc. konsumentów, robiąc zakupy online, 
bierze pod uwagę czy dana marka jest firmą działającą zgodnie  
z zasadami zrównoważonego rozwoju. To aż o 9 pp. więcej niż rok 
temu, przy czym odsetek odpowiedzi „zdecydowanie tak” wzrósł  
o 10p.p.  Pokazuje to, że prowadzenie biznesu zgodnie z filarami ESG 
staje się “nową normą”, powodowaną silnym oczekiwaniem 
konsumentów wobec marek. To ważny sygnał dla rynku, na którym  
nie ma już akceptacji dla greenwashingu. Liczą się działania, które 
niosą za sobą faktyczne zmiany. Firmy zaczynają to rozumieć, a marki, 
w tym eobuwie.pl i MODIVO nieustannie wdrażają rozwiązania, które 
odpowiadają na współczesne wyzwania, a także potrzeby swoich 
odbiorców.  

Zmiany zgodnie z zasadami ESG dotyczą wszystkich płaszczyzn 
prowadzenia biznesu – od logistyki po marketing. Celem nadrzędnym 
jest znalezienie równowagi pomiędzy ekologią a ekonomią. Chodzi 
dokładnie o obniżenie negatywnego wpływu na środowisko czy 
dążenie do zero waste przy jednoczesnym zachowaniu płynności 
biznesu i satysfakcji konsumentów. Odbiorcy usług czy produktów 
doskonale wiedzą, że takie przekształcenia są możliwe i oczekują ich 
od firm. Tego typu wdrożenia mogą obejmować tak duże inwestycje, 
jak dostosowanie do ekologicznych standardów floty transportowej  
czy magazynów, ale również mniejsze modyfikacje, np. wprowadzenie 
przyjaznych środowisku opakowań. Na ten aspekt zwraca uwagę  
54 proc. e-kupujących.  
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Bartłomiej Wnęk
CHIEF OPERATING OFFICER  
MODIVO SA 



ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE | RAPORT E-IZBY 2021KOMENTARZ

Odpowiedzią na takie dane jest odejście przedsiębiorstw od plastiku  
i przejście na bardziej zieloną stronę działalności. W przypadku 
MODIVO SA zostały w tym roku wprowadzone Papieropaki, czyli 
biodegradowalne i podlegające recyklingowi paczki, w których klienci 
MODIVO czy eobuwie.pl otrzymują swoje zamówienia. Taka zmiana nie 
tylko poprawia wizerunek czy pozytywne doświadczenia związane  
z marką, ale także generuje oszczędności i wpływa na redukcję emisji 
CO2. Według prognoz, wdrożenie opakowań papierowych pozwoli na 
ograniczenie w ciągu roku odpadów o średnio 27 proc. w stosunku do 
rozwiązań kartonowych, co można porównać do uniknięcia wycinki 
ponad 15 tysięcy drzew. Na uwagę zasługuje również projekt EkoBoxów, 
czyli opakowanie wielokrotnego użytku, które można zwrócić do 
obiegu za pośrednictwem dowolnego Paczkomatu. Rozwiązanie to 
zostało wdrożone we współpracy z firmą InPost.  

Opisane wdrożenia dotyczą zewnętrznych działań, które bezpośrednio 
wpływają na ocenę zamawiających. Jednak odpowiedzialny  
e-commerce, to także zmiany wewnątrz organizacji, takie jak 
wykorzystanie w obszarze logistyki skrzyń Gaylord Box oraz 
metalowych wózków, dzięki którym redukuje się ilość używanej folii 
stretch w magazynach należących do firmy. Taka modyfikacja to 
oszczędność ponad 10 ton plastiku miesięcznie. Jak przedstawiają 
statystyki, jest to opłacalne dla wszystkich stron. Dlatego dobrze,  
że coraz więcej organizacji dostrzega korzyści i aktywnie pracuje nad 
wszelkiego rodzaju ulepszeniami, mającymi na celu redukcję 
szkodliwych praktyk. Dzisiaj, określenie firmy jako odpowiedzialnej 
społecznie wiąże się z szeregiem wykonywanych przez nią działań, 
które realnie wpływają na poprawę ekosystemu i pozytywny odbiór 
wśród klientów. Rozsądne podejście do kluczowych obszarów przynosi 
korzyści nie tylko wizerunkowe, ale przede wszystkim konkretne 
oszczędności środowiskowe. Bardzo cieszą zmiany, które już zaszły. 
Badania konsumenckie i biznesowe wyraźnie pokazują, że powinny one 
dalej postępować, a działy ESG i CSR systematycznie zgłębiać tematy 
dotyczące polityki zrównoważonego rozwoju. Opracowany raport jasno 
pokazuje, jakie płyną sygnały z rynku i w którym kierunku powinien iść 
współczesny biznes. 
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Nieekologiczne praktyki  
e-sklepów

31

Jakie nieekologiczne praktyki e-sklepów dostrzegasz? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1907, wszyscy badani,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce, 2021 N=1530, wszyscy badani

WYKRES 21

internauci [2021] internauci [2022] e-kupujący [2022] e-kupujący  
>5 razy w miesiącu  

[2022]
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używanie folii do pakowania przesyłek
pakowanie małych produktów w duże paczki oraz używanie wypełniaczy
pakowanie produktów spożywczych w woreczki foliowe i reklamówki
wysyłanie produktów z tego samego zamówienia partiami, tj. np. dwie lub więcej wysyłek w różnych terminach
brak opcji odbioru w dedykowany punkcie n. InPost, Żabka, punkt pocztowy, stacja Orlen, Coolomat
nie oceniam żadnych z tych działań jako nieekologiczne

Nieekologiczne praktyki e-sklepów zauważa 2/3 badanych internautów, a 3/4 e-kupujących.  
Co istotne, im częściej badani kupują w sieci, tym te praktyki są dla nich bardziej zauważalne  
i uciążliwe. Wśród kupujących przynajmniej 5 razy w miesiącu, żadnych nieuczciwych  
i nieekologicznych praktyk w e-sklepach nie zauważyło jedynie 8% osób. 

Patrząc na cechy demograficzne, stosunkowo najrzadziej nieekologiczne, czy nieetyczne praktyki  
w e-commerce dostrzegają seniorzy i przedstawiciele pokolenia Silver Power, mieszkańcy wsi, a także 
konsumenci o niższych zarobkach. Mniej uważne w tym zakresie okazały się też kobiety, chociaż 
niższe wskazania z ich strony mogą też być związane z tym, że częściej dokonują e-zakupów w innych 
kategoriach niż mężczyźni, a więc korzystają z innych e-sklepów. 
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Podsumowanie
• Wciąż niska jest wśród Polaków znajomość pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem.  

Czym jest etyka w e-commerce wie obecnie 17% badanych, podczas gdy rok temu było to 13% 
(+4p.p.). Z kolei poziom wiedzy, czym jest zrównoważony rozwój w gospodarce, pozostał bez zmian, 
tj. znajomość pojęcia deklaruje 15% badanych.   

• Nieco lepiej wygląda w tym roku znajomość pojęcia odpowiedzialnego biznesu. Tutaj świadomość 
czym jest SD (sustainable develpoment), czyli zrównoważony rozwój lub ew. CSR, czyli społecznie 
odpowiedzialny biznes, ma 13% w porównaniu do 8% we wrześniu 2021 roku.  

• Zetknięcie z pojęciem ESG, które badaliśmy w tym roku po raz pierwszy, deklaruje natomiast 
prawie co 4. badany (23%).   

• Znacząco wzrosła rola Internetu i mediów cyfrowych w szerzeniu wiedzy na temat 
zrównoważonego rozwoju. W tym roku badani znacznie częściej dowiedzieli się o kwestiach 
związanych z tym tematem z internetowych portali informacyjnych bądź mediów 
społecznościowych, a znacznie rzadziej z telewizji oraz miejsca pracy. 

• Za najbardziej nieekologiczne praktyki e-sklepów konsumenci uważają kolejno: używanie folii do 
pakowania przesyłek, pakowanie produktów spożywczych w woreczki foliowe i reklamówki,  
a także pakowanie małych produktów w duże paczki oraz używanie wypełniaczy. Żadnych 
nieetycznych i nieekologicznych praktyk e-sklepów nie dostrzegła jedynie 1/3 badanych, a wśród 
kupujących w Internecie najczęściej - 8%.   

• Konsumenci są zdania, że e-sklepy mogą wesprzeć bardziej świadome, a tym samym ekologiczne 
zakupy na wiele sposobów, m.in. umożliwiając wyszukiwanie produktów certyfikatami, a także 
wybór dostawy w jednej przesyłce oraz prezentując w e-ofercie dokładne opisy i zdjęcia 
produktów, co może zmniejszyć liczbę potencjalnych zwrotów.  
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Odpowiedzialny i etyczny  
e-biznes - znajomość pojęcia 

Pojęcie odpowiedzialnego e-biznesu jest znane już 9 na 10 badanych menedżerów. Rok temu na 
znajomość pojęcia wskazywało 60% badanych osób, a więc można powiedzieć, że w ciągu roku 
nastąpił znaczny wzrost świadomości w firmach, pomimo, że i tak poziom wiedzy był tu już wysoki.  
To bardzo pozytywna informacja. Co więcej, badani menedżerowie oceniają ich firmy jako takie, 
którym bliska jest idea odpowiedzialnego e-biznesu określana jako: strategia zarządzania, która 
pozwala minimalizować ryzyko i maksymalizować szanse na powodzenie firmy w długim 
okresie; umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego 
pozytywny wkład w społeczeństwo i jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności; 
sposób, w jaki firma na co dzień traktuje uczestników procesu rynkowego (czyli swoich 
interesariuszy): klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczność lokalną; a także 
profesjonalne rozwijanie i stałe doskonalenie działalności w oparciu o najwyższe standardy etyki, 
z uwzględnieniem wpływu na jakość ́życia gospodarczego i społecznego oraz na stan środowiska 
naturalnego. Bliskość tak opisanej idei w firmie menedżerowie ocenili średnio na 5,13  
(vs 5,18 w 2021 roku). 
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Czy wie Pan(i) co oznacza odpowiedzialny e-biznes?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 22

firmy [2021]

firmy [2022] 8%

40%

92%

60%

tak nie

Biorąc pod uwagę wskazaną definicję czym jest odpowiedzialny e-biznes, proszę 
odpowiedzieć, w jakim stopniu ta idea jest bliska firmie, w której Pan(i) pracuje?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 23

5,13 5,18
firmy [2021] firmy [2022]
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W badanych firmach funkcjonują różne definicje, czym jest odpowiedzialny e-biznes, ale wszystkie są 
spójne, podkreślając aspekt świadomości konsekwencji swoich działań oraz poczucia 
odpowiedzialności za otaczającą rzeczywistość. 
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Odpowiedzialny eCommerce to 
taki, którego działania prowadzone 
są w sposób świadomy wpływu na 
otoczenie, życie mieszkańców oraz 
przyszłych pokoleń. To podejście do 
biznesu w sposób uwzględniający 
potrzeby innych.

E-commerce świadomy swojego 
wpływu na otoczenie i zarządzający nim 
- w różnych obszarach: środowiskowym, 
społecznym. E-commerce prowadzący 
działalność w sposób zrównoważony, 
otwarty na dialog i potrzeby oraz 
oczekiwania otoczenia.

Odpowiedzialny e-commerce jest 
oparty o regulaminy zgodne  
z prawem. Odpowiedzialność jest 
rozciągnięta na cały czas 
funkcjonowania, co wiąże się  
z nieustannym monitorowaniem  
i wprowadzaniem wszelkich 
modyfikacji legislacyjnych.

Odpowiedzialny e-biznes to przede 
wszystkim dbający o słabszych,  
o środowisko, przyjmujący procedury 
ograniczające wpływ na środowisko 
naturalne.

Odpowiedzialny e-commerce wdraża 
CSR oraz posiada rozwinięte 
procedury compilance. Określona 
przez odpowiedzialny e-commerce 
strategia marki uwzględnia też  
z jakimi podmiotami w promocji 
brandu firma może współpracować,  
a z którymi nie, ze względu na zbyt 
duże odejście od wartości marki  
i negatywne skutki w społeczeństwie.

Odpowiedzialny e-biznes oznacza pełną 
zgodność w całym łańcuchu współpracy 
z klientem, a także przejrzystość we 
współpracy z klientem, środowiskiem, 
optymalizację w opakowaniu, logistyce 
oraz zachowanie standardów etycznych.

Odpowiedzialny i etyczny  
e-biznes - znajomość pojęcia 
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Zmieniamy się. Sporo menadżerów już rozpoznaje pojęcia z zakresu 
odpowiedzialnego biznesu i widzi korzyść biznesową prowadzenia 
organizacji w taki właśnie sposób. Większość organizacji przyznaje,  
że bycie odpowiedzialnym po prostu się opłaca. Czemu więc jeszcze 
nie wszystkie firmy mają plany, strategię, wyznaczone cele w tym 
obszarze? Z naszych obserwacji i badań wynika, że dzisiaj główną 
blokadą nie jest pytanie „po co” czy „dlaczego” wprowadzać 
zrównoważone rozwiązania, ale „jak” to zrobić? Jak zrozumieć swój 
wpływ, zbierać i analizować dane środowiskowe i społeczne, jak 
wprowadzać zmianę mądrze i efektywnie, ale i zgodnie ze strategią 
biznesową. 

„Sustainability is the new digital” (zrównoważony rozwój to nowa 
digitalizacja/cyfryzacja), mówiła w Davos Julie Sweet, CEO Accenture. 
Tak jak rewolucja cyfrowa zdefiniowała ostatnie 30 lat, tak kryzys 
klimatyczny zdefiniuje biznes i strategię na kolejne dekady. Te dwa 
obszary łączą się coraz częściej, odpowiadając właśnie na pytania 
dotyczące operacyjnej strony transformacji. Technologia w służbie 
sustainability to temat i podejście, które coraz mocniej przebija się  
w rozmowach nt. zrównoważonego rozwoju. Cieszy więc, że, zgodnie  
z badaniem, firmy e-commerce często sięgają już po innowacje, 
zmieniając produkty i łańcuchy dostaw. To samo powinno też dotknąć 
innych procesów w organizacji, może i wszystkich? Podejmowanie 
decyzji na podstawie wiarygodnych danych, rozumienie swojego 
wpływu i jego weryfikacja, są niezbędne, by wiedzieć, gdzie i jak 
działać. Już dziś technologia umożliwia wdrażanie zmian, przyspiesza 
je, ułatwia i wspiera ich opłacalność. W przyszłości, patrząc na silne 
zmiany legislacyjne, możliwe, że będzie niezbędna do dalszego 
prowadzenia biznesu. 
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Anna Miazga
SUSTAINABILITY MANAGER  
ACCENTURE W POLSCE
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W tym roku po raz pierwszy zbadany został również poziom znajomości pojęcia „etyka  
w e-commerce”. Rok temu pytaliśmy o etykę w biznesie. Wyniki pokazują, że poziom znajomości obu 
pojęć jest bardzo wysoki. Odsetek menedżerów, którzy zadeklarowali, że wiedzą czym jest etyka  
w e-commerce osiągnął poziom 96%. Badani bardzo dokładnie określali też, czym ta etyka  
w e-commerce jest, podkreślając aspekty uczciwości, podejścia proklienckiego, przestrzegania norm  
i standardów oraz moralności. Po przedstawieniu oficjalnej definicji, która określa etykę w ecommerce 
jako: zestaw moralnych zasad i wartości, które kierunkują zachowanie organizacji działającej  
w e-commerce z uwzględnieniem tego, co jest właściwe, a co nie, ocenili bliskość tej idei w ich 
organizacji na 5,36 w skali 1-6, a więc bardzo wysoko. 
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Wykres 29: Czy wie Pan(i) co oznacza zrównoważony rozwój?
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N = 54, e-biznes

Odpowiedzialny i etyczny  
e-biznes - znajomość pojęcia 

Czy wie Pan(i) co oznacza etyka w e-commerce?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 24

firmy [2021] - etyka w biznesie

firmy [2022] - etyka w e-commerce 4%

30%

96%

70%

tak nie

Biorąc pod uwagę wskazaną definicję czym jest etyka w e-commerce/biznesie, proszę 
odpowiedzieć, w jakim stopniu ta idea jest bliska firmie, w której Pan(i) pracuje?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 25

5,34 5,36
firmy [2021] - etyka w biznesie firmy [2022] - etyka w e-commerce
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Sprzedaż oryginalnych produktów, 
troska o cały łańcuch wartości, 
odpowiedzialność za ostatnią milę.

Etyka w e-commerce określa zasady 
prowadzenia działalności biznesowej  
w przestrzeni e-gospodarki zgodnie  
z wartościami moralnymi ogólnie 
przyjętymi społecznie.

Niezmiernie istotne i ważne pojęcie  
z punktu widzenia prowadzenia 
zgodnego i odpowiedzialnego biznesu 
ale i z punktu widzenia klienta - 
dostępność certyfikacji, warunki 
zwrotów, pochodzenie produktu, 
zasady wysyłki, odpowiedzialne 
społecznie i ekologicznie praktyki.

Etyka w e-commerce to jasne reguły 
sprzedaży, opisy produktu, etykiety, 
transparentny łańcuch dostaw.

Odpowiedzialny i etyczny  
e-biznes - znajomość pojęcia 

Uczciwe relacje między dystrybutorem 
produktów a konsumentem oraz 
podmiotami współpracującymi.  
Działania sprzedażowe  
i marketingowe zgodne z przepisami 
prawa, jak również etyczne 
postępowanie wobec konsumentów 
oraz w swej działalności, Pozytywny 
wpływ na społeczeństwo.

Zachowania obejmujące i wykraczające 
poza wymogi prawne, dotyczące m.in. 
dobrych praktyk w relacjach z klientami, 
nie tylko respektowania, lecz  
i edukowania klientów na temat ich praw. 
To także współpraca z dostawcami - 
weryfikacja, czy respektują prawa 
człowieka i prawa pracownicze.

Moim zdaniem etyka w e-commerce 
jest to uczciwe postępowanie wobec 
wszystkich interesariuszy,  
w szczególności wobec klientów,  
ale też partnerów biznesowych.

Etyka w e-commerce to transparentna  
i uczciwa komunikacja bez dopisków 
"drobnym druczkiem", przedstawianie 
rzetelnych informacji na temat usług  
i produktu, ale również ochrona danych 
konsumenta oraz jego prywatności. To 
również poruszanie trudnych społecznie 
tematów adekwatnie dla branży.
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Zrównoważony rozwój - 
znajomość pojęcia

Pojęcie zrównoważonego rozwoju znane jest 96% badanych menedżerów. Tu również nastąpił 
znaczny wzrost świadomości w stosunku do poprzedniej edycji badania, a więc września 2021 roku, 
kiedy to wiedzę, czym jest zrównoważony rozwój deklarowało 76% firm (+20p.p.).
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firmy [2021]

firmy [2022] 4%

24%

96%

76%

tak nie

Wykres 29: Czy wie Pan(i) co oznacza zrównoważony rozwój?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 26

Biorąc pod uwagę wskazaną definicję czym jest zrównoważony rozwój, proszę odpowiedzieć, 
w jakim stopniu ta idea jest bliska firmie, w której Pan(i) pracuje?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 27

4,84 5,19
firmy [2021] firmy [2022]

W tym roku badani menedżerowie podali też własne, bardzo kompleksowe definicje 
zrównoważonego rozwoju, a - po przedstawieniu im oficjalnej - ocenili jej bliskość w firmach,  
w których działają, na 5,19 w skali 1-6, a więc bardzo wysoko i znacząco wyżej niż rok temu (4,84). 
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Korzystanie w taki sposób z zasobów 
naturalnych dziś, by w przyszłości 
zapewnić kolejnym pokoleniom taki 
sam dostęp do nich.

Zrównoważony rozwój to taki, w którym 
bierze się pod uwagę dobro społeczne, 
środowiska i zarządza się stosując 
zasady ładu organizacyjnego, który 
uwzględnia SDG (Sustainable 
Development Golas).

Rozwój nie szkodzący przyszłym 
pokoleniom, skierowany nie tylko na 
zysk, ale dobrostan interesariuszy,  
w tym społeczeństwa.

Zrównoważony rozwój to rozwój dziś  
w taki sposób, aby zabezpieczyć 
przyszłość planety jutro.

Dla osiągnięcia zrównoważonego 
rozwoju konieczna jest spójność 
trzech kluczowych elementów: 
wzrostu gospodarczego, inkluzji 
społecznej i ochrony środowiska. Są 
one wzajemnie połączone i wszystkie 
są niezwykle istotne dla osiągnięcia 
dobrobytu poszczególnych osób  
i całych społeczeństw.

Zrównoważony rozwój musi być wpisany 
w plany rozwoju firmy, zakładając dobro 
klientów, interesariuszy i lokalnych 
społeczności. Zrównoważony rozwój to 
taki, który nie stawia jednej branży ponad 
inną i patrzy w przyszłość na dobrobyt 
kolejnych pokoleń, a nie tylko na 
przysłowiowe „tu i teraz”.

Zrównoważony rozwój jest bliski idei 
rozwoju społeczno-ekonomicznego, 
w myśl której społeczeństwo, firmy 
czy sektory gospodarcze będą 
rozwijały się w stopniu, który będzie 
umożliwiał w rozwój przyszłych 
pokoleń oraz nie będzie ograniczał 
rozwoju innych kluczowych dziedzin 
życia.

To prowadzenie działalności w sposób 
uwzględniający i minimalizujący wpływ 
firmy na otoczenie. To działalność i rozwój 
w taki sposób, by nie umniejszać czy 
pogarszać szans przyszłych pokoleń na 
zaspokojenie ich potrzeb.

Zrównoważony rozwój - 
znajomość pojęcia
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Postępowanie w sposób 
odpowiedzialny

Wszystkie badane firmy deklarują, że działają w obszarze odpowiedzialnego biznesu, a więc 
postępują w sposób odpowiedzialny wobec pracowników, klientów i środowiska naturalnego oraz 
dostawców i partnerów biznesowych. Rok temu poziom wskazań był podobnie wysoki. Działanie  
w sposób zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju i społecznie odpowiedzialnego biznesu 
zadeklarowało wtedy aż 98% badanych firm.
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firmy [2021]

firmy [2022]

2%

47%

31%

53%

67%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Czy firma, w której Pan(i) pracuje postępuje w sposób odpowiedzialny wobec pracowników, 
klientów, środowiska naturalnego, dostawców, partnerów biznesowych (działa w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu)?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 28

firmy [2022] 40%60%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Czy Pani/Pana zdaniem firma prowadzi e-commerce w sposób odpowiedzialny / etyczny?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes

WYKRES 29

W najnowszej edycji badania poruszony został również temat działania konkretnie w e-commerce  
w sposób odpowiedzialny i etyczny. Tu również 100% badanych menedżerów oceniło swoje firmy 
jako prowadzące e-biznes zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego 
rozwoju. 
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Zrównoważony rozwój w dobie rosnących cen energii oraz społecznego 
nacisku na ekologicznie zarządzanie zasobami zyskuje na znaczeniu w 
strategii biznesowej przedsiębiorstw.  

Dane z raportu wskazują na wzrost świadomości wśród konsumentów 
oraz zmiany w ich oczekiwaniach. Nie jest to jednak proces jednorodny 
- np. mniej osób w tym roku deklaruje chęć dopłaty do opakowań 
ekologicznych. Zgodnie z autorami raportu odczytuję to jako 
potwierdzenie, że koszt związany ze zrównoważonym rozwojem oraz 
ekologią jesteśmy gotowi ponosić w formie opcjonalnego wydatku, 
niekoniecznie jednak, kiedy realnie wpływa to domowy budżet. 

Na efektywne działania mogą pozwolić sobie najzamożniejsze 
społeczeństwa.  

Przedstawiona w raporcie perspektywa managerska pokazuje,  
że zrównoważony rozwój to temat poruszany podczas planowania 
działań strategicznych. Stopniowo będziemy widzieć coraz więcej 
inicjatyw w tym obszarze. Ważną rolę pełnią czynniki zewnętrzne: 

• Świadomość i zmieniające się oczekiwania konsumentów 

• Kondycja globalnej gospodarki 

• Wprowadzane regulacje (np. we Francji warsztaty samochodowe 
mają obowiązek oferować naprawę w oparciu o części używane lub 
części po regeneracji, podatki od produkcji CO2)  

W praktyce wiele firm od długiego czasu korzysta z założeń tzw. 
Circular Economy (Gospodarka o Zamkniętym Obiegu). Od prostych 
działań jak np. zachęcanie klientów biurowych kawiarni do korzystania 
z własnych kubków zamiast tych jednorazowych do tworzenia nowych 
produktów i usług (np. buty zaprojektowane z myślą o 100% recyclingu 
– Adidas, wprowadzenie do oferty produktów używanych – IKEA). 
Potencjał dostrzegają również start-up’y takie jak Olive (shopolive.com) 
oferujący dostawy oparte o zwrotne opakowania lub rrr.lt (ovoko.pl) – 
marketplace pozwalający złomowiskom na efektywne 
inwentaryzowanie i sprzedaż części używanych.   

Myślę, że tematyka zrównoważonego rozwoju to silny bodziec do 
wprowadzania innowacji, które z uwagi na zmieniające się oczekiwania 
konsumentów padają na podatny grunt i mogą przełożyć się na trwałe 
zmiany w gospodarce.  
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Roman Baluta
HEAD OF DIGITAL COMMERCE PRACTICE  
LINGARO GROUP
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Pomimo tego, że właściwie każda badana firma zadeklarowała działanie w sposób etyczny oraz 
zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, tenże zrównoważony rozwój nie zawsze jeszcze 
znajduje swoje należyte miejsce w strategiach firm. Dane pokazują, że strategiczne kierunki 
odpowiedzialnego e-commerce zostały wyznaczone, podobnie jak rok temu, w niecałej połowie 
badanych firm (47% vs 49% w 2021 roku). Działania zrównoważonego rozwoju są z kolei wpisane w 
strategię 6 na 10 badanych firm, co również pozostawia prawie 40% podmiotów, które zadeklarowały, 
że działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju bez wsparcia tej idei w dokumentach 
strategicznych, co w dłuższym czasie może utrudniać menedżerom wdrażanie tychże zasad. 
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Czy firma, w której Pan(i) pracuje ma wytyczone strategiczne kierunki odpowiedzialnego  
e- biznesu?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes zaangażowany w CSR

WYKRES 12

firmy [2021]

firmy [2022] 53%

51%

47%

49%

tak nie

Zrównoważony rozwój 
w strategii

Czy działania SD (zrównoważonego rozwoju) są wpisane w strategię firmy,  
w której Pan(i) pracuje?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=53, e-biznes zaangażowany w CSR

WYKRES 12

firmy [2021]

firmy [2022] 40%

38%

60%

62%

tak nie
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Za wprowadzeniem do firmy zasad zrównoważonego rozwoju stoją bardzo różne motywy i wygląda 
na to, że z roku na rok jest ich coraz więcej (2,6 vs 2,1 w 2021 roku). Najważniejsze z nich to niezmiennie 
wartości, jakie są wyznawane w firmie i kwestie wizerunkowe, ale warto zaznaczyć,  
że w tym roku to właśnie na wartości wyznawane w firmie jako motyw SD padło znacznie więcej 
wskazań (83%, +23p.p.), co może oznaczać, że kwestie zrównoważonego rozwoju zostały bardziej 
przyswojone i uwewnętrznione w strukturach badanych podmiotów. Znacznie więcej menedżerów 
potwierdza też, że działania z zakresu zrównoważonego rozwoju są wymagane przez branżę  
i kontrahentów. Widać zatem, że firmy, którym nie jest obcy temat SD, zaczynają niejako wymuszać na 
rynku i partnerach biznesowych wyższe standardy. Coraz więcej badanych menedżerów zgodziło się 
też ze stwierdzeniem, że obecnie po prostu nie wypada nie wdrażać zasad zrównoważonego rozwoju, 
co może potwierdzać tezę, że w obszarze SD rosną standardy na polskim rynku e-commerce. 
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Jakie są motywy realizowania działań z zakresu SD w firmie, w której Pan(i) pracuje?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 30

Motywy stojące za  
zrównoważonym rozwojem

firmy [2021] firmy [2022]
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jest to spowodowane chęcią budowania bardziej pozytywnego wizerunku firmy
wynika to z wartości jakie są wyznawane w firmie
w dzisiejszych czasach firmom po prostu nie wypada nie realizować działań SD
jest to spowodowane wymogami ze strony kontrahentów
są to wymagania nałożone z góry przez zagraniczną centralę firmy
jest to spowodowane wymogami prawnymi
są to wymagania nałożone przez branżę, w jakiej działa firma
żadne z powyższych
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Znaczenie odpowiedzialnych praktyk w biznesie już obecnie jest silnym 
mega-trendem, który w kolejnych latach będzie tylko zyskiwał na 
znaczeniu.  

Firmy prowadzące biznes w Internecie są tego w pełni świadome, 
jednak wciąż dużo pracy czeka biznes w przekuwaniu świadomości  
w konkretne praktyki. Nie musi być to trudny i skomplikowany proces – 
dobrym początkiem jest np. zadbanie o zredukowanie nadmiarowych 
opakowań lub wprowadzenie opakowań wielokrotnego użytku tam, 
gdzie specyfika branży wymaga częstych zwrotów.  

Nagrodą za to jest nie tylko większa lojalność konsumentów i gotowość 
do zwiększania koszyków zakupowych. Również klienci biznesowi 
coraz częściej poszukują partnerów handlowych, którzy poza 
produktami i usługami dostarczają wartość w postaci działań 
nakierowanych na społeczną odpowiedzialność i ekologię. Trend ten 
nabierze rozpędu od 2025 roku, dlatego warto zmieniać się już dziś  
i wykorzystać to jako biznesową szansę.
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Podsumowanie
• Znajomość pojęć zrównoważonego rozwoju, zrównoważonego e-biznesu, a także etyki  

w e-biznesie jest wśród menedżerów bardzo wysoka. Są one znane 9 na 10 badanych.  

• Jednocześnie menedżerowie oceniają też bardzo wysoko bliskość wymienionych wyżej idei  
w swoich firmach. W żadnym przypadku ocena nie spadła poniżej 5 w skali 1-6.  

• Wszystkie firmy (vs 98% rok temu) zadeklarowały, że postępują w sposób odpowiedzialny wobec 
pracowników, klientów, środowiska naturalnego, dostawców, partnerów biznesowych, a więc 
działają w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategiczne kierunki 
odpowiedzialnego e-biznesu zostały jednak wyznaczone w znacznie mniejszej liczbie badanych 
podmiotów (47%), a cele zrównoważonego rozwoju znalazły się w strategiach 6 na 10 z nich.  

• Menedżerowie wskazują coraz więcej motywów, dlaczego zasady zrównoważonego rozwoju są 
wdrażane w firmach. Coraz częściej jest to kwestia zasad wyznawanych w firmie, a nie tylko chęci 
budowy pozytywnego wizerunku. Na znaczeniu zyskują też standardy rynku, branży  
i współpracujących z firmami partnerów biznesowych. 
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Zrównoważony rozwój  
w pandemii

Podobnie jak rok temu, badani konsumenci są zdania, że pandemia nie ma już znaczącego wpływu 
na sposób robienia przez nich zakupów. Z opinią tą zgadza się 61% respondentów. Z Kolei 1/4 
ponownie wskazała, że od czasu pojawienia się covid-19 więcej zakupów robi w sieci.  
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internauci [2021]

internauci [2022] 16%

16%

23%

23%

61%

61%

pandemia nie wpłynęła na mój sposób robienia zakupów
tak, więcej zakupów robię w internecie
tak, więcej zakupów robię stacjonarnie

Czy sytuacja związana z pandemią wpłynęła na Twój sposób kupowania?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 31

Stosunkowo największy wpływ na zwyczaje zakupowe pandemia miała i ma w przypadku 
konsumentów najmłodszych, z pokoleń Z i Young Millennials, a najmniejszą reakcję i zmiany 
deklarują seniorzy oraz silversi. Patrząc na miejsce zamieszkania badanych, najbardziej swoje 
zwyczaje zakupowe w odpowiedzi na covid-19 zmienili mieszkańcy średnich miast, a zdecydowanie 
najmniej pandemia wpłynęła na zakupy mieszkańców wsi i małych miasteczek, do 20 tyś. 
mieszkańców. Co ciekawe, do sieci swoje zakupy często przenieśli konsumenci zamożni, zarabiający 
powyżej 5000 zł miesięcznie, a także tacy, którzy swoją sytuację materialną oceniają dobrze lub 
bardzo dobrze. 
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Polacy podczas zakupów zwracają uwagę już nie tylko na atrakcyjną 
cenę czy szybkość oraz metody dostawy. Są coraz bardziej świadomi – 
wiedzą, że ich wybory kształtują ofertę sklepów, że mają bezpośredni 
wpływ na ich dbałość o zrównoważony rozwój. Wyniki badania 
pokazują, że oczekują od e-sprzedawców m.in. uczciwych praktyk 
biznesowych, zaangażowania w akcje społeczne czy troski  
o środowisko.  

Wyraźnie widoczna transformacja w kierunku bardziej 
odpowiedzialnych zakupów – które nie kończą się na etapie opłacenia 
koszyka zakupowego – to już nie tylko trend. Tym bardziej, jeśli pod 
uwagę weźmiemy tempo rozwoju e-commerce w ostatnich latach.  

Na sprzedawcach spoczywa więc duża odpowiedzialność i jest wiele 
obszarów, którymi muszą się skrupulatnie opiekować. Budowanie 
stabilnego e-commerce’u to wieloetapowy i wymagający proces. 
Ważne miejsce w nim zajmują płatności za zakupy. Współpraca  
e-sprzedawców z operatorem płatności, który jest dla nich zaufanym 
partnerem, to jeden ze sprawdzonych sposobów na skutecznie 
adresowanie aktualnych potrzeb konsumentów. 
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W tym roku pogorszyła się nieco opinia konsumentów o tym, że pandemia wpłynęła pozytywnie na 
zaangażowanie firm i e-biznesu w obszarze zrównoważonego rozwoju i CSR. Rok temu stopnień 
zgodności z tym stwierdzeniem wyniósł 3,85 w skali 1-6 a dziś jest to 3,79. Warto jednak wspomnieć, 
że badani kupujący w sieci w tym roku z podanym stwierdzeniem zgodzili się częściej niż rok temu. 
Poziom zgodności wyniósł 4,26 w porównaniu do 4,08 rok temu. Bardziej pozytywne zdanie mają też 
konsumenci obecnie o tym, że marki i firmy w ciągu ostatnich trzech pandemicznych lat zaczęły się 
bardziej angażować w dobroczynność. Poziom zgodności z tym stwierdzeniem wyniósł obecnie 4,06 
(vs 3,66 w 2021 roku) wśród internautów i 4,27 (vs 3,71) wśród e-kupujących. 
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internauci [2022]

kupujący w Internecie [2021]

kupujący w Internecie [2022]
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W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? Pandemia pozytywnie wpłynęła 
na zaangażowanie firm w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju SD / W ciągu 
ostatnich 3 lat korporacje działają chętniej na rzecz dobroczynności  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N = 1709, wszyscy badani, 
 Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N = 1530, wszyscy badani

WYKRES 32
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W stosunku do zeszłego roku konsumenci zmienili nieco swoje postawy w kierunku mocniejszego 
nacisku na firmy, aby działały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Więcej badanych 
zgadza się z opinią, że zaczęli się bardziej interesować zasadami postępowania w korporacji  
i wizerunkiem marek, a także, że aktywnie poszukują informacji dotyczących strategii 
zrównoważonego rozwoju w firmach. Cześciej też czują się odpowiedzialni za karanie nieetycznych 
firm przez niekupowanie ich produktów (ocena 4,05 vs 3,66 w 2021 roku). 
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W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N = 1709, wszyscy badani, 
 Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N = 1530, wszyscy badani

WYKRES 33

Dobrą rzeczą dla firm jest 
upublicznianie ich działań 
społecznie odpowiedzialnych  
lub charytatywnych

Niezwykle ważne jest,  
żeby firma dążyła do  
czegoś innego niż  
tylko do osiągania  
zysku

Przedsiębiorstwa ponoszą  
taką samą odpowiedzialność  
za wprowadzenie pozytywnych 
zmian społecznych, jak  
rządy państwJako konsument czuję się 

odpowiedzialny za karanie 
nieetycznych firm przez 
niekupowanie ich produktów

W ciągu ostatnich kilku  
miesięcy aktywnie  
poszukiwałem informacji 
dotyczących strategii 
zrównoważonego  
rozwoju firm

W ciągu kilku ostatnich lat 
zaczęłam/zacząłem bardziej 
interesować się zasadami 
postępowania korporacji  
i wizerunkiem marek
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Komunikacja naruszeń  
w pandemii

W kolejnym roku pandemii internauci są coraz lepszego zdania o tym, że firmy wysłuchałyby i wzięły 
pod uwagę ich zgłoszenia dotyczące nieetycznych bądź negatywnych dla środowiska działań. Taką 
optymistyczną postawę wykazuje 57% badanych w stosunku do 47% rok temu. Co ciekawe, pomimo 
tego optymizmu i zwiększonego zainteresowania tematami zrównoważonego rozwoju oraz 
poczuciem odpowiedzialności (patrz: poprzednia strona), znacznie mniejsza jest skłonność badanych 
konsumentów do zgłaszania nieetycznych praktyk. Stosunkowo najczęściej chęć zgłaszania 
nieetycznych zachowań potwierdzają młodzi internauci - milenialsi oraz mieszkańcy dużych miast. 
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44%

37%

13%

10%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Czy Twoim zdaniem firmy biorą pod uwagę zgłoszenia konsumentów, które dotyczą 
nieetycznych czy szkodliwych dla środowiska działań?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 34

internauci 2021

internauci 2022 24%

17%

52%

35%

22%

40%
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zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

Czy gdybyś miał(a) możliwość, zgłosiłabyś/zgłosiłbyś firmie, że jej praktyki są nieetyczne  
czy szkodliwe dla środowiska?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 35
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Podsumowanie
• Polacy przyzwyczaili się już do warunków pandemicznych i większość deklaruje, że nie zmieniają 

obecnie swoich zachowań zakupowych w odpowiedzi na jej kolejne fale. 

• W pandemiczech latach polscy konsumenci zaczęli za to coraz większą wagę przywiązywać do 
tego, czy firmy działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz aktywnie poszukiwać 
informacji w tym zakresie.  

• Pomimo tego zwiększonego zainteresowania i poczucia odpowiedzialności, niestety zmniejszyła 
się skłonność badanych do zgłaszania nieetycznych praktyk - z 47% w 2021 roku do 24% obecnie.  

• Polacy mają natomiast coraz większe poczucie, że gdyby takie nieetyczne praktyki zgłosili, ich 
informacje zostaną przyjęte i uwzględnione przez e-firmy. 
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Korzyści z prowadzenia 
odpowiedzialnego biznesu

Korzyści z prowadzenia biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny i etyczny odczuwają wszystkie 
badane firmy, które działają w ten sposób w e-commerce. To jeszcze lepszy wynik i wyższy poziom 
satysfakcji z podejmowanych działań niż rok temu, kiedy to korzyści z takiego działania odczuwało  
9 na 10 badanych podmiotów. 
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Czy firma odnosi korzyści z prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny/etyczny?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes działający etycznie,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce, 2021 N=53, e-biznes zaangażowany w CSR

WYKRES 36

Jakich obszarów dotyczą te korzyści?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes działający etycznie,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=49, e-biznes odnoszący korzyści  
z odpowiedzialnego biznesu

WYKRES 37

Aż 91% badanych firm (vs 69% rok temu) odczuwa korzyści wizerunkowe z działania w sposób 
etyczny. 79% z kolei wskazało, że prowadzenie e-biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie 
przynosi także korzyści strategiczne i rozwojowe marce (o ten aspekt pytaliśmy w tym roku po raz 
pierwszy). Wyraźne są też korzyści ekonomiczne (63%). Nieco spadły natomiast wskazania na aspekt 
pracowniczy, otoczenia społecznego i środowiskowy. 
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Z jakich narzędzi SD korzysta firma, w której Pan(i) pracuje?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=53, e-biznes zaangażowany w CSR

WYKRES 38

Wykorzystywane narzędzia
Rok temu z narzędzi SD korzystało 87% badanych firm. Obecnie, zgodnie z deklaracjami, we 
wszystkich badanych firmach wdrożone i wykorzystywane jest przynajmniej jedno narzędzie SD,  
a średnio jest ich 6. Patrząc na narzędzia w użyciu, wyraźnie widać intensyfikację działań w obszarze 
pracowniczym. Ścieżki rozwoju pracowników są wykorzystywane w 85% badanych firm (vs 45% rok 
temu), a badania satysfakcji pracowników realizuje 65% podmiotów (vs 45% w 2021 roku). Posiadanie 
kodeksu etycznego zadeklarowało 79% badanych firm (vs 43% rok temu). Znacznie (praktycznie  
3-krotnie) wzrósł też odsetek firm posiadających anonimowe kanały zgłaszania naruszeń. Jest to 
najpewniej związane ze zmianami, jakie nastąpiły na rynku pracy w ciągu stutaniego roku przede 
wszystkim w odpowiedzi na pandemię. Wzrosły wymagania wobec pracodawców, m.in. w kontekście 
możliwości pracy zdalnej, a także rozwoju. Opcja tzw. over-workingu praktykowanego przez 1/3 
internautów (patrz: raport „W kryzysie do e-commerce” podniosła z kolei wymagania co do zarobków 
oferowanych przez firmy, które wymagają obecności w biurze i pełnego czasowego zaangażowania 
pracownika. Dodatkowo, jak pokazują wyniki tego badania, prawie 2-krotnie wzrosło znaczenie 
reputacji firmy jako czynnika decydującego o wyborze pracodawcy. Wszystko to zapewne sprawiło,  
że firmy położyły nacisk na te właśnie narzędzia, mniej natomiast inwestowały np. w pro-
środowiskowe technologie. 
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wdrażanie technologii przyjaznych środowisku
cel środowiskowe w zakresie redukcji zużycia energii, wody, odpadów opakowaniowych
ścieżki rozwoju pracowników
badania satysfakcji pracowników
kodeks etyczny
polityka antykorupcyjna
polityka antydyskryminacyjna
standardy BHP np. ISO 45001
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jasne zasady ładu korporacyjnego
działania związane ze zmianami klimatu
kodeks postępowania dla dostawców
wymagania dla dostawców w zakresie przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych i środowiska naturalnego
anonimowe kanały zgłaszania naruszeń
system zarządzania środowiskowego np. ISO 14001
żadne z powyższych

https://eizba.pl/premiera-raportu-e-izby-w-kryzysie-do-e-commerce-2022/
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Świadomość pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem rośnie 
zarówno wśród konsumentów, jak i biznesu. Jest to bez wątpienia 
pozytywny trend. Media cyfrowe znacząco wspierają szerzenie wiedzy 
związanej z tym tematem i to właśnie z kanałów digitalowych 
ankietowani najchętniej czerpali informacje w tym zakresie. 

Ponad 1/3 kupujących on-line zwraca uwagę na etyczne praktyki firm, 
takie jak: odpowiednie traktowanie pracowników czy dostępność  
e-sklepu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomimo tego, że nadal 
najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze miejsca 
zakupów on-line jest cena, promocja i sposoby dostawy, aż 35% 
ankietowanych deklaruje postawę pro SD. Poza motywacją 
wewnętrzną (czyli korzyścią dla samego siebie), internauci coraz 
częściej kierują się motywacją zewnętrzną (dbaniem o dobro ogółu), 
szczególnie podkreślając proekologiczną postawę. 

Wyzwania biznesowe aktualnych czasów, otoczenie mikro  
i makroekonomiczne mogą nie sprzyjać gwałtownym wzrostom 
pozytywnego podejścia firm do wdrażania strategii zrównoważonego 
rozwoju. Na plus można jednak interpretować działania SD wynikające 
z wartości wyznawanych w firmie (wzrost o 24 p.p.), które z założenia 
powinny aktualnie „istnieć” w organizacji, a nie być narzucone „z góry”. 
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Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Spadła w tym roku nieco skala działań zrównoważonego rozwoju w obszarze łańcucha dostaw. Firmy 
realizują ich średnio 3,5 (vs 3,8) w 2021 roku. Wciąż najbardziej popularne to wdrażanie innowacji  
i technologii oraz dywersyfikacja oferowanych form płatności wskazywane przez prawie połowę firm. 
Mniej podmiotów natomiast zadeklarowało oferowanie produktów bezpiecznych i znakowanie 
produktów. Wzrosła z kolei aktywność firm w obszarze wyboru dostawców, z jakimi współpracują. 
Znacznie więcej firm deklaruje również, że wprowadzają zasady gospodarki obiegu zamkniętego 
(23%, +8p.p.). 
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6%

11%

23%

15%

32%

28%

21%

30%

30%

32%

17%

32%

30%

39%

38%

46%

28%

50%

45%

52%

45%

52%

36%

52%

Oferowanie produktów/usług bezpiecznych, dobrej jakości, tworzonych ze świadomością źródła pochodzenia materiałów, z dbałością o ochronę środowiska
Zróżnicowanie form płatności
Wdrażanie innowacji i technologii
Zarządzanie odpadami (produkcja, opakowania, logistyka)
Umieszczanie rzetelnej informacji o składzie produktów i zawartości poszczególnych składników
Dbałość o bezpieczeństwo i jakość produktów w e-sklepach
Kontrole jakości oraz warunków produkcji u producentów, dostawców
Zróżnicowanie form dostawy towarów (ślad węglowy)
Znakowanie produktów - Certyfikaty ekologiczne
Współpraca z dostawcami wyznającymi i praktykującymi zasady CSR, wdrażanie standardów dla kontrahentów (e.g. kodeks postępowania dla dostawców)
Wprowadzenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego
Żadne z powyższych

Jakie działania SD (zrównoważonego rozwoju) podejmuje firma, w której Pan(i) pracuje  
w zakresie odpowiedzialnego produktu i łańcucha dostaw?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 39
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Ochrona środowiska
Działania zrównoważonego rozwoju w obszarze ochrony środowiska prowadzi 92% badanych firm. 
Rok temu było to niewiele mniej, bo 89% badanych e-podmiotów. Jednocześnie, w tym roku spadła 
dość mocno aktywność firm w obszarze innowacji i nowych technologii pro-środowiskowych. Nieco 
mniej firm wyznaczyło też mierzalne cele w zakresie redukcji zużycia energii i emisji gazów. Znacznie 
częściej natomiast firmy edukują pracownikow i partnerów biznesowych w kontekście ochrony 
środowiska (68%, +22p.p). Jedynie co 10. badana firma zadeklarowała, że prowadzi obecnie inwestycje 
z poszanowaniem środowiska naturalnego, podczas gdy rok temu było to 33% podmiotów. Być może 
mniejszą aktywność w obszarze inwestycji i nowych technologii można usprawiedliwić widmem 
kryzysu gospodarczego, który firmy wyraźnie odczuwają w całym 2022 roku. 
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8%

11%

11%

13%

11%

33%

27%

35%

34%

35%

23%

37%

68%

46%

42%

50%

60%

74%

Świadome zarzadzanie odpadami (segregacja, recykling)
Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko
Edukacja ekologiczna pracowników i klientów e-biznesu
Wdrażania innowacji w technologii (ograniczenia energochłonności, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, eliminacji marnotrawstwa zasobów)
Wdrażanie polityki środowiskowej - minimalizacja wpływu na środowisko
Mierzalne cele w zakresie redukcji zużycia energii oraz emisji gazów
Inwestycje z poszanowaniem środowiska naturalnego
Certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001
Żadne z powyższych

Jakie działania SD (zrównoważonego rozwoju) podejmuje firma, w której Pan(i) pracuje  
w zakresie ochrony środowiska?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 40
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Badanie pokazuje, że w ciągu ostatnich lat znacząco zmieniło się 
postrzeganie CSR – z niszowego obszaru stał się istotnym czynnikiem 
wpływającym na postrzeganie firmy oraz jej rozwój. Wyniki 
tegorocznego badania wskazują znaczący, względem ubiegłego roku, 
wzrost świadomości firm w kwestiach związanych z CSR. Pojęcia: etyka, 
odpowiedzialny biznes czy zrównoważony rozwój są dla zdecydowanej 
większości managerów, odpowiedzialnych w firmach za obszar 
zrównoważonego rozwoju, znane i rozumiane. 

Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny stało się dla 
respondentów kwestią oczywistą, w której widzą realne korzyści dla 
firmy - postrzeganej przez Klientów jako zaangażowanej społecznie.  
W dalszej kolejności dostrzegają potencjał rozwojowy marki dbającej  
o zachowania etyczne wewnątrz organizacji, jak i o aktywnie 
prowadzony CSR. 

Nie oznacza to jednak, że można już osiąść na laurach.  
Wręcz przeciwnie. Wciąż niezbędna jest edukacja na temat istotności 
zrównoważonego rozwoju wśród konsumentów, dostawców usług  
czy podwykonawców. Może się to stać wyzwaniem, ze względu na 
panujące czynniki zewnętrzne, takie jak m.in. wysoka inflacja.  
Ale, cytując Alberta Einsteina, U podstaw każdego kryzysu leży wielka 
szansa. Zatem kontynuacja działań związanych ze zrównoważonym 
rozwojem wydaje się w tym momencie kluczowa, zwłaszcza w trosce  
o środowisko. 
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Odpowiedzialność społeczna
W tym roku e-biznes zintensyfikował działania w obszarze odpowiedzialności społecznej. Prowadzi je 
9 na 10 badanych firm (vs 76% w 2021 roku). Podobnie jak rok temu, działania na rzecz lokalnej 
społeczności znalazły się w czołówce podejmowanych aktywności (55%), ale podobnie często  
i znacznie częściej niż w 2021 roku, firmy wskazały również, że współpracują z organizacjami 
ekologicznymi (57% vs 26% w 2021 roku) oraz dzielą się wiedzą i dobrymi praktykami z otoczeniem  
i rynkiem (55% vs 28%).

64

firmy [2021] firmy [2022]

11%

26%

57%

26%

55%

28%

51%

35%

43%
46%

55%
50%

Działanie na rzecz lokalnej społeczności 
Zaangażowanie w akcje charytatywne
Kampanie społeczne - wpływ na postawy społeczeństwa za pośrednictwem mediów 
Dzielenie się wiedzą i dobrym praktykami (raporty, udział w konkursach powiązanych z SD)
Współpraca z organizacjami ekologicznymi
Żadne z powyższych

Jakie działania SD (zrównoważonego rozwoju) podejmuje firma, w której Pan(i) pracuje  
w zakresie odpowiedzialności społecznej?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 42

W kontekście odpowiedzialności społecznej warto też wspomnieć, że aż 72% badanych e-firm 
zadeklarowało, że włącza się w pomoc Ukrainie. Przede wszystkim firmy organizują zbiórki (71%),  
ale także wspierają swoich pracowników z Ukrainy i ich rodziny w procesie imigracji i osiedleniu się  
w Polsce (43%) oraz zatrudniają pracowników z Ukrainy, którzy wyemigrowali do Polski (39%)  
i wspierają finansowo organizacje zajmujące się pomocą Ukrainie (36%). 
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12%

17%

17%

24%

29%

37%

39%

44%

71%

organizujemy zbiórki, np. ubrań, żywności
wspieramy naszych pracowników z Ukrainy i ich rodziny w procesie imigracji i osiedleniu się w Polsce
zatrudniamy pracowników z Ukrainy, którzy wyemigrowali do Polski
wspieramy finansowo organizacje zajmujące się pomocą Ukrainie
przekazujemy część dochodu ze sprzedaży produktów / aukcji na rzecz Ukrainy
zerwaliśmy współpracę z firmami z Rosji / Białorusi
nasza firma wycofała się z rynku rosyjskiego
nasza firma wycofała ze sprzedaży produkty pochodzące z Rosji / Białorusi
Inne

Czy Pani/Pana firma włącza się w pomoc na rzecz Ukrainy?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznesWYKRES 43

28%72%

Tak Nie

W jaki sposób angażujecie się Państwo w pomoc na rzecz Ukrainy?
Raport Odpowiedzialny e-commerce, N=41, e-biznes zaangażowany w pomoc UkrainieWYKRES 44
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Bardzo pozytywnie odbieram to, że klienci oprócz ceny czy 
asortymentu, zwracają uwagę też na to jakimi wartościami kieruje się 
firma w swojej działalności. Co 8 to mała skala, ale można się ucieszyć, 
że obserwując rynkowe zmiany prawdopodobnie ten aspekt będzie 
miał coraz większe znaczenie. Klienci są coraz bardziej świadomi  
i skłonni wydać więcej pieniędzy po to, by wesprzeć w ten sposób 
konkretny biznes z uwagi np. na jego pochodzenie czy sposób 
postępowania. W mojej ocenie to jest bardzo ważny czynnik 
sustainable development, szczególnie w firmach, które z pozoru mogą 
wydawać się „zamknięte” – bo przecież konsument nie ma fizycznej 
możliwości wejścia do e-sklepu jak wchodzi się do butiku czy 
hipermarketu, gdzie szybciej udałoby się dojrzeć nieprawidłowości  
w etycznym lub nieetycznym traktowaniu pracowników w porównaniu 
do wirtualnych sklepów. Najbardziej jaskrawym przykładem wspierania 
i wybierania firm działających etycznie jest oczywiście to, co wydarzyło 
się po wybuchu wojny w Ukrainie i konsumencki bojkot wielu firm, 
które zdecydowały się nadal prowadzić biznes w Rosji. Ale to, że 
potrafimy być solidarni i świadomi pokazała też pandemia - masowo 
wspieraliśmy lokalne biznesy, które miały problemy z zachowaniem 
płynności w trakcie lock downów.  

W tym samym punkcie już 14% respondentów przykłada wagę do akcji 
charytatywnych. To może cieszyć szczególnie, że nie od dziś tego typu 
aktywności są bardzo potrzebne w wykonaniu organizacji non-profit 
wspieranych przez komercję. W tegorocznym badaniu aż 71% firm 
zadeklarowało, że prowadzi czynności wspierające i pomagające 
uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Uważam, że to nie trend,  
ale szczera chęć i możliwość pomocy przez firmy ratuje obraz Polski  
w oczach świata. Absolutnie wiedziemy prym w odpowiedzialnym 
społecznie prowadzeniu biznesu na tle krajów Unii Europejskiej -  
polski rynek e-commerce jako odpowiedzialny społecznie otrzymał  
w tym roku ocenę 4,08 w porównaniu do 3,89 rok temu. Rynek unijny 
oceniono gorzej – otrzymał ocenę 3,84, a rynek spoza UE – ocenę 3,58. 
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Odpowiedzialna relacja  
z pracownikiem

Odpowiedzi firm w zakresie działań SD prowadzonych w obszarze odpowiedzialnej relacji  
z pracownikiem potwierdzają nasze wcześniejsze wnioski, że ten obszar jest obecnie najbardziej 
intensywnie zagospodarowywany przez e-biznes. Średnia liczba działań w zakresie prowadzenia 
odpowiedzialnej relacji z pracownikiem to obecnie ponad 7 (7,2). Aktywność w tym zakresie 
potwierdziła każda badana firma. Najczęściej podejmowane działania to dbanie o rozwój  
i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników deklarowane przez 75% badanych podmiotów,  
a także programy wellbeingowe (o które pytaliśmy w tym roku po raz pierwszy), promocja równych 
szans oraz badania satysfakcji pracowników (odpowiednio 72%, 72% i 70%). Właściwie jedyna 
aktywność, jaka zanotowała spadek w stosunku do poprzedniego roku, to umożliwianie pracownikom 
zgłaszania pomysłów, ale aż 19% firm zadeklarowała z kolei, że wdrożyła zarządzanie partycypacyjne, 
czyli w inny sposób włącza pracowników w decyzje zarządcze.  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Polityka ochrony danych osobowych, polityka BHP
Programy wellbeingowe (elastyczne podejście do godzin pracy, pracy zdalnej)
Jasne kontrakty z pracownikami
Efektywna komunikacja wewnętrzna oraz procedury komunikacji kryzysowej. 
Badanie satysfakcji pracowników
Dbanie o rozwój pracowników i podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Umożliwienie zgłaszania pomysłów przez pracowników e-firmy na ulepszenia w poszczególnych obszarach e-biznesu
Regulamin wynagradzania
Procedury rekrutacji
Promocja równych szans
Edukacja pracowników w zakresie ekologii /szerszych aspektów CSR
Zarządzanie różnorodnością (zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnością). 
Umożliwianie wolontariatu pracowniczego (e.g. wykonywanie określonych prac, czy przeznaczanie pewnej liczby godzin pracy na rzecz inicjatyw prospołecznych)
Zarządzanie partycypacyjne, czyli włączanie pracowników w decyzje zarządcze
żadne z powyższych

Jakie działania SD (zrównoważonego rozwoju) podejmuje firma, w której Pan(i) pracuje  
w zakresie odpowiedzialnej relacji z pracownikiem?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 45
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Odpowiedzialna relacja  
z e-klientem

Odpowiedzialna relacja z e-klientem to kolejny obszar, gdzie firmy znacząco zintensyfikowały swoje 
działania w 2022 roku. Przede wszystkim aż 79% badanych e-podmiotów (vs 52% w 2021 roku) tworzy 
lub stworzyło standardy obsługi klienta. 72% e-firm dba o bezpieczeństwo w sieci danych i płatności,  
a 66% prowadzi odpowiedzialną sprzedaż, tzn. udostępnia wszelkie niezbędne regulaminy, jak 
regulamin serwisu internetowego, zwrotów, reklamacji, czy uczestnictwa w programach 
lojalnościowych i promocjach. Podobnie jak rok temu, 6 na 10 firm prowadzi również odpowiedzialną 
komunikację marketingową, przedstawiając rzetelne informacje w komunikatach oraz przestrzegając 
kodeksu etyki reklamy. Co ciekawe, pomimo tak dużej skali działań w zakresie relacji z e-klientami, 
żadna z badanych firm nie posiada Rzecznika Etyki. Badani nie potrafili też wskazać liczby zgłoszeń 
naruszeń w obszarze etyki, jakie do nich dotarły w tym roku. Być może stanowisko Rzecznika Etyki 
mogłoby poprawić czy też bardziej uporządkować sytuację w tym zakresie i otworzyć firmy na nowe 
źródło wiedzy o swojej działalności. 
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Dbanie o bezpieczeństwo w sieci www (płatności, dane)
Odpowiedzialna komunikacja marketingowa - kodeks etyki reklamy, rzetelna informacja w materiałach reklamowych
Odpowiedzialna sprzedaż- regulamin serwisu internetowego, regulamin programu lojalnościowego
Obsługa posprzedażowa - regulamin zwrotów, procedura reklamacji
Tworzenie standardów obsługi e-Klienta
Zwiększanie efektywności obsługi Klienta (BOK, monitoring aktywności e-konsumenta, chatboty, widgety, ankiety zbierające preferencje i ocenę)
Zarządzanie ryzykiem wycieku danych o e-klientach (szkolenie pracowników z zakresu przetwarzania danych osobowych, monitorowanie jakości pracy z danymi)
Optymalizacja procesów mająca na celu ograniczanie możliwości popełnienia błędu przez pracownika, opracowanie sposobów działania oraz procedury kryzysowej 
Świadome zarządzanie danymi o e-konsumentach
Świadome kształtowanie doświadczenia e-klientów i ich zaangażowanie w kanałach sprzedaży
Stosowanie dyrektywy Omnibus dotyczącej informowania o cenach
Żadne z powyższych

Jakie działania SD (zrównoważonego rozwoju) podejmuje firma, w której Pan(i) pracuje  
w zakresie odpowiedzialnej relacji z e-klientami?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes

WYKRES 46



ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE | RAPORT E-IZBY 2022KOMENTARZ

Wdrażanie praktyk zrównoważonego rozwoju i zasad etycznego 
biznesu jest kluczowe w obecnym świecie i należy postrzegać je  
w kategoriach inwestycji w przyszłość. Optymistycznym wynikiem jest 
zatem rosnąca świadomość firm oraz intensyfikacja podejmowanych 
przez nie działań w tym kierunku. Zarówno na poziomie 
przedsiębiorstwa, pracowników i klientów, jak też lokalnej społeczności 
czy otoczenia. Również w naszej firmie coraz większy wpływ na 
kształtowanie strategii mają czynniki ESG i zasady etycznego 
eCommerce. Jest to szereg aktywności w różnych obszarach, takich jak 
rozwiązania chmurowe, promocja innowacyjności, rozwój programów 
dla pracowników wspierających ich dobrostan. W stosunku do 
użytkowników naszej platformy duży nacisk kładziemy na etyczną  
i przejrzystą komunikację, czytelny proces zakupowy, adekwatne opisy 
produktów, usług oraz ochronę danych i płatności. Obecnie 
konsumenci poszukują marek, które zapewniają im transparentność  
i bezpieczeństwo, co pozwala stworzyć pewną relację z marką. 
Przekłada się to na budowę przewagi konkurencyjnej firmy, w tym 
wzrost zaufania i lojalności na poziomie konsumenckim i biznesowym. 
Takie podejście doceniane jest również przez partnerów biznesowych  
i sprzyja utrzymywaniu dobrych relacji.  

Warto pamiętać, że strategia uwzględniająca ESG może odnosić się nie 
tylko do określonych działań przedsiębiorstwa, ale też zakładać wpływ 
na zachowania klientów. Zależy nam na właściwym rozumieniu 
zrównoważonego rozwoju również przez użytkowników eSky. Dlatego 
jako firma podróżnicza, w najbliższej przyszłości planujemy 
zintensyfikować działania budujące świadomość odpowiedzialnego 
podróżowania. To nie tylko kwestia śladu węglowego, o którym tyle  
się teraz mówi, ale przede wszystkim docenienie przez podróżników 
lokalnej kultury, szacunek do odwiedzanych miejsc, uznanie bliskości 
natury i jej znaczenia dla przyszłych pokoleń. Istotnym elementem jest 
dla nas pojęcie równowagi - zgodnie z trendem “well-being” - zarówno 
w odniesieniu do człowieka i jego dobrostanu, jak i człowieka  
w stosunku do otoczenia i świata.
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Odpowiedzialna współpraca  
z innymi firmami

W tym roku znacznie więcej, bo 66% firm deklaruje, że sprawdzają swoich partnerów biznesowych 
pod kątem odpowiedzialności społecznej zanim podejmą z nimi współpracę. To o +27p.p. więcej niż 
rok temu. 
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firmy [2021] firmy [2022]

28%31%

10%12% 10%12%

56%

23%
17%

23%

42%
46%

dostawców produktów i usług producentów podwykonawców
hurtowni sprzedawców (merchantów) wszystkich firm, z którymi współpracujemy

Czy w firmie, w której Pan(i) pracuje sprawdza się jakie podejście z zakresu CSR prezentuje 
inna firma, zanim podejmie się z nią współpracę?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=53, e-biznes zaangażowany w CSR

WYKRES 47

firmy [2021]

firmy [2022] 4%

21%

30%

30%

51%

36%

15%

13%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

W przypadku jakich innych firm sprawdza się ich podejście z zakresu CSR?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=35, e-biznes sprawdzający firmy przed współpracą, 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=26, e-biznes sprawdzający firmy przed współpracą

WYKRES 48

Znacznie częściej niż rok temu badane firmy sprawdzają podwykonawców (56% vs 23%).  
W przypadku pozostałych partnerów biznesowych skala kontroli jest podobna jak w 2021 roku.
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Dialog z rynkiem
E-biznes coraz częściej informuje rynek o swoich działaniach z zakresu odpowiedzialności społecznej. 
Robi to już 60% firm, co jest wynikiem o +13p.p. wyższym niż rok temu. Jednocześnie w tym roku, 
żaden z badanych menedżerów nie wskazał, że nie zna odpowiedzi na to pytanie, wzrósł też zatem 
poziom wiedzy o działaniach firmy także w samych organizacjach wśród kadry kierowniczej  
i zarządczej. Skala edukowania rynku jest natomiast taka sama jak rok temu. Systematyczną edukację 
w obszarze zrównoważonego rozwoju prowadzi 43% badanych podmiotów. 
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firmy [2022] 10%

6%

47%

51%

43%

43%

tak nie nie wiem

Czy firma, w której Pan(i) pracuje edukuje swoich klientów/innych konsumentów z zakresu SD 
(zrównoważonego rozwoju)?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=53, e-biznes zaangażowany w CSR

WYKRES 50

Czy w firmie, w której Pan(i) pracuje informuje się klientów/komunikuje się w różnych 
kanałach, jakie działania SD (zrównoważonego rozwoju) są w niej realizowane?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=53, e-biznes zaangażowany w CSR

WYKRES 49
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Różne zachęty promujące postawy ekologiczne wprowadziła ponad połowa badanych firm. To 
bardzo pozytywna informacja, biorąc pod uwagę fakt, że już aż 35% konsumentów deklaruje, że jak 
tylko jest taka możliwość, wybierają opcję dostawy w jednej przesyłce, a 19% - dopłatę za eko-
opakowanie. Dodatkowe zachęty mogłyby jeszcze zwiększyć skalę pozytywnego angażu e-klientów. 
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firmy [2021] firmy [2022]

6%

26%

51%

64%

48%

83%

65%

klientów pracowników partnerów biznesowych nie prowadzimy badań satysfakcji

A czy wprowadzacie Państwo zachęty promujące zachowania proekologiczne,  
np. zachęty do wyboru ekologicznych opakowań czy ograniczania zwrotów?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes 

WYKRES 30

47%53%

Tak Nie

Czyj poziom satysfakcji bada się w firmie, w której Pan(i) pracuje?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=53, e-biznes,  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=54, e-biznes, 

WYKRES 31

Informacją zwrotną odnośnie swoich działań zainteresowanych jest 94% firm. To znacznie więcej niż 
rok temu, chociaż i wtedy aż 7 na 10 firm wskazało, że badają poziom satysfakcji swoich klientów 
bądź pracowników. Obecnie aż 83% e-firm potwierdza, że badają opinie swoich klientów. 64% 
monitoruje opinie pracowników, a ponad połowa (51%) - partnerów biznesowych. 
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Jak wynika z raportu już 67% konsumentów podejmując decyzje 
zakupowe zwraca uwagę na kwestie ESG, to o 9 p.p. więcej niż rok 
temu. O tym trendzie wiedzą też same firmy i przykładają coraz 
większą uwagę do kwestii zrównoważonego biznesu. Informacja na ten 
temat staje się elementem konkurencji rynkowej, co cieszy, bo wzrost 
świadomości klientów i firm, w prosty sposób przekłada się na ich 
bardziej ekologiczne działania.  

Temat ten jest także ważny dla mBanku. Naszą ambicją jest być 
liderem zrównoważonej bankowości. Aby to osiągnąć, podejmujemy 
wiele działań prospołecznych i proekologicznych.  

Już dziś edukujemy klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa, 
zdrowych finansów i e-commerce. Ograniczamy plastikowe karty 
płatnicze przenosząc je do wirtualnych portfeli. Wprowadzamy 
ekologiczne produkty jak eko kredyt. Jesteśmy liderem finansowania 
OZE w Polsce. Wspieramy także rozwój matematyczny dzieci i działamy 
na rzecz WOŚP. Inicjatywy te doceniają nasi klienci i aktywnie sami się 
w nie angażują. Odpowiedzialny e-commerce to ważny i mądry 
kierunek. Wspierajmy rozwój zrównoważonego biznesu. 
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Podsumowanie
• W ciągu ostatniego roku e-biznes zintensyfikował znacząco działania SD w większości badanych 

obszarów. Najbardziej na znaczeniu zyskały te związane z zasobami ludzkimi, czyli poszanowanie 
praw e-klientów i pracowników. W mniejszym stopniu firmy natomiast inwestowały w nowoczesne 
pro-ekologiczne rozwiązania.  

• Najpopularniejszym działaniem SD w zakresie odpowiedzialnego produktu i łańcucha dostaw jest 
obecnie wdrażanie innowacji i technologii służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania na 
otoczenie (45% vs 52% rok temu). Top działaniem SD w zakresie poszanowania praw e-klientów 
jest tworzenie standardów obsługi e-klienta praktykowane w 78% badanych firm. W zakresie 
ochrony środowiska, najpopularniejszym działaniem SD okazała się być w tym roku edukacja 
ekologiczna pracowników i klientów (71%), a działaniem w obszarze odpowiedzialnej relacji  
z pracownikami – dbanie o rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych (75%). W kontekście 
odpowiedzialności społecznej jest to współpraca z organizacjami ekologicznymi (59%). 

• Jeśli chodzi o edukację klientów z zakresu SD, to robi to 43% badanych firm. Rok temu było bardzo 
podobnie. Częściej natomiast informuje się klientów o działaniach SD firmy w różnych kanałach. 
Robi to obecnie 60% vs 47% rok temu. Zachęty zakupowe do wyboru ekologicznych opakowań  
i ograniczenia zwrotów wprowadziło dla swoich e-klientów 53% badanych firm. 

• Co ciekawe, żadna z badanych firm nie zatrudnia jeszcze Rzecznika Etyki. Być może jest to 
potencjał na nowe stanowisko w firmach porządkujące kwestię zgłoszeń naruszeń etyki.  

• Wzrosła znacząco skala kontroli potencjalnych partnerów biznesowych pod kątem społecznej 
odpowiedzialności. Dostawców, sprzedawców, podwykonawców bądź producentów sprawdza już 
przed podjęciem współpracy 2/3 firm.  

• W pomoc na rzecz Ukrainy zaangażowało się 72% badanych firm. Przede wszystkim są to zbiórki, 
ale także wsparcie pracowników z Ukrainy i ich rodzin w procesie imigracji. 4 na 10 firm wspiera 
finansowo organizacje charytatywne zajmujące się pomocą Ukrainie. Co 5. e-firma zerwała 
współpracę z firmami z Rosji i Białorusi, a 17% wycofało się z tych rynków. 

• Znacznie częściej firmy badają opinie i poziom satysfakcji swoich partnerów biznesowych. Badań 
satysfakcji nie prowadzi jednie 6% badanych podmiotów. 
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Wybór e-sklepu i e-produktu
Cena, jakość, marka i skład to wciąż podstawowe czynniki wyboru produktu w e-sklepie. W tym roku 
skład został wskazany na 3-cim miejscu przed marką, ale wciąż daleko za ceną, na którą zwraca 
przede wszystkim uwagę 38% badanych e-konsumentów. Z kolei przy wyborze e-sklepu badani 
internauci wskazali, że najcześciej biorą pod uwagę niskie ceny, szeroki asortyment, atrakcyjne 
promocje i szybki czas dostawy. Podobnie było rok temu. Co istotne, na znaczeniu w skali roku zyskały 
elementy związane ze zrównoważonym rozwojem i ekologią. Odpowiednio po 15% badanych  
e-klientów, wybierając produkt w e-commerce, zwraca uwagę na sposób produkcji, opakowanie 
przyjazne środowisku i posiadane certyfikaty, a 13% - na zgodność z naturą. Przy wyborze e-sklepu, 
badani zaś zaczynają brać pod uwagę elementy takie jak: uczciwość praktyk biznesowych, informacje 
o zaangażowaniu społecznym marki, odpowiedzialność firmy i działania z zakresu zrównoważonego 
rozwoju, posiadane certyfikaty i stosowane standardy oraz dostępność informacji dla konsumenta.  
Na każdy z tych czynników uwagę zwraca już co 8. konsument. W sumie aspekty związane ze 
zrównoważonym rozwojem, wybierając e-sklep, bierze pod uwagę 35% badanych e-klientów,  
a wybierając produkty w e-commerce - ponad połowa internautów (52%). 

76

Jakie czynniki bierzesz pod uwagę kupując produkt w e-sklepie?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=980, kupujący w Internecie
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Jakie czynniki bierzesz pod uwagę wybierając e-sklep?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani

WYKRES 52
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Raport „Odpowiedzialny e-commerce 2022” potwierdza, że zarówno 
przy półce sklepowej, jak i w Internecie, podczas zakupów  
w e-commerce, Polacy głosują przede wszystkim portfelami.  
Cena ma kluczowe znaczenie w przypadku wyboru miejsca zakupu.  
Z drugiej strony, konsumenci w naszym kraju wskazują na przywiązanie 
do wartości ekologicznych oraz odpowiedzialności w biznesie i wpływu 
tych czynników na wizerunek sklepu, co deklaruje blisko ¾ 
ankietowanych. Niemal identyczna liczba respondentów 
odpowiedziała, że bierze to też pod uwagę podczas zakupów. Jednak, 
jak w przypadku wielu badań, deklaracje to jedno - zawsze chcemy 
wypaść dobrze, również w oczach ankieterów - a życie rządzi się 
swoimi prawami. Kiedy przychodzi do wyboru niższa cena vs wartości, 
Polacy wybierają to, co jest milsze dla portfela. 

Jednym z wniosków z tej sytuacji jest konieczność edukacji 
konsumentów oraz budowania odpowiedniego wizerunku e-sklepów, 
by zakupy w konkretnym miejscu były doświadczeniem wpisującym się 
w narrację marki, jaką buduje dany e-commerce. Podobnie jak  
z markami zdobywającymi serca klientów, które - rozkochując w sobie 
ludzi na całym świecie - sprawiają, że sięgają oni głębiej do portfeli,  
by stać się posiadaczami tzw. love brandów (Apple, Converse, Volvo 
itd.), tak i  e-commerce może zachęcać do wspólnego dokonywania 
właściwych wyborów. Analogicznie jak w przypadku pożądanych 
marek, e-sklepy z odpowiednio zbudowanym wizerunkiem 
składającym się z zaufania oraz przekonania klienta tego sklepu, mogą 
sprawić, że konsument uwierzy, że współpraca (czyli zakupy) 
zaowocuje nagrodą w postaci uczestnictwa w budowaniu lepszego 
jutra, właśnie przez tego klienta. 
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w skali 1-6 - w takim stopniu realizowane 
działania z zakresu zrównoważonego 
rozwoju czy odpowiedzialnego biznesu 
są dla e-klientów istotne przy wyborze  
e-sklepu.

badanych zwraca uwagę na to, czy  
e-sklep sprzedaje produkty 
certyfikowane. W przypadku  
e-kupujących jest to 54%. 

internautów sprawdza czy dany  
e-sklep udostępnia raporty społeczne  
lub zrównoważonego rozwoju. Wśród  
e-kupujących jest to 38%. 

SD TO „MUST BE”
6 na 10 badanych deklaruje, że sprawdza czy dany e-biznes jest społecznie 
odpowiedzialny. Najczęściej robią to poszukując informacji na opakowaniach 
produktów, a następnie na stronie internetowej sprzedawcy oraz wyszukując 
informacje w Google. 

ŚWIADOMOŚĆ  E-KONSUMENTÓW

4,19

30%41%

Dawka danych
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61% badanych kupujących online przyznaje, że podczas wyboru sklepu internetowego biorą pod 
uwagę fakt, czy sprzedawca jest firmą odpowiedzialną, działającą zgodnie ze zrównoważonym 
rozwojem. To o +6p.p. więcej niż rok temu. Z drugiej strony, nieco mniej badanych (64% vs 74% w 2021 
roku) potwierdza obecnie, że aktywne działanie e-sklepu w zakresie zrównoważonego rozwoju czy 
odpowiedzialnego biznesu wpływa pozytywnie na jego wizerunek w ich oczach. Warto jednak 
zauważyć, że osób wskazujących, że zdecydowanie taka działalność e-sklepu wpływa pozytywnie na 
jego wizerunek jest 2-krotnie więcej. Wygląda na to, że w tym zakresie nastąpiła polaryzacja postaw 
konsumenckich, być może związana z widmem kryzysu gospodarczego, gdzie część osób odwraca się 
od elementów wizerunkowych na rzecz praktycznych korzyści zakupowych. 
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kupujący w Internecie [2021]
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kupujący w Internecie [2021]
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Czy podczas wyboru sklepu internetowego, bierzesz pod uwagę czy sprzedawca jest firmą 
odpowiedzialną, działającą zgodnie ze zrównoważonym rozwojem?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=980, kupujący w Internecie 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=735, kupujący w Internecie

WYKRES 53

Czy aktywne działanie e-sklepu w zakresie zrównoważonego rozwoju czy odpowiedzialnego 
biznesu wpływa pozytywnie na jego wizerunek w Twoich oczach?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022 ,N=980, kupujący w Internecie 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=735, kupujący w Internecie

WYKRES 54
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Czy przed decyzją o wyborze danego e-sklepu bierzesz pod uwagę, jak wygląda 
proces reklamacji? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=980, kupujący w Internecie 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=735, kupujący w Internecie

WYKRES 56

Wciąż jedynie co 3. badany uważa, że dokonywanie zwrotów towarów zakupionych przez Internet 
niesie za sobą negatywne konsekwencje dla środowiska. Tym niemniej, przy wyborze e-sklepu 
polityka zwrotów jest bardzo ważnym czynnikiem wyboru. Bierze go pod uwagę aż 61% badanych, 
przy czym dla 25% jest on kluczowy. Widać wyraźnie, że Polacy chcą móc zwrócić towar wygodnie, 
szybko i najlepiej bezkosztowo. W szczególności jest to istotne w dobie nadchodzącego kryzysu, gdzie 
zwroty są dla polskich konsumentów jednym ze sposobów minimalizacji ryzyka zakupowego (patrz: 
raport „W kryzysie do e-commerce”, wrzesień 2022). Podobnie, w ostatnim roku na znaczeniu zyskał 
też proces reklamacji jako element wyboru e-sklepu. Politykę reklamacji bierze pod uwagę obecnie 
2/3 badanych e-konsumentów (+13p.p. w porównaniu do 2021 roku). 
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Czy przed decyzją o wyborze danego e-sklepu bierzesz pod uwagę, jak wygląda jego polityka 
zwrotów?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=980, kupujący w Internecie 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=735, kupujący w Internecie
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Wyniki badania wydają się pozytywne. 73% badanych deklaruje,  
że działanie e-biznesu zgodnie z zasadami SD wpływa pozytywnie na 
wizerunek w ich oczach. 67% konsumentów deklaruje, że bierze pod 
uwagę przy zakupach w sieci, czy e-sklep jest firmą działającą zgodnie 
z zasadami SD. 

Obawiam się jednak, że na poziomie deklaratywnym respondenci 
zaznaczali odpowiedzi, które budują lub wzmacniają ich własny, 
pozytywny wizerunek świadomych konsumentów, którzy myślą  
o przyszłości następnych pokoleń. Doskonale obrazują to wyniki 
pytania dotyczącego ekologicznych opakowań. Na aspekt 
ekologicznego opakowania produktu uwagę zwraca 61% internautów. 
To o +6p.p. więcej niż w 2021 roku. Jednak wśród e-kupujących ten 
odsetek jest mniejszy i wynosi 54%.

Gdy przychodzi do czynów, okazuje się, że z roku na rok mniej 
konsumentów jest w stanie poczekać na przesyłkę, która zawierając 
wszystkie zamówione produkty będzie dostarczana dłużej, ale  
z mniejszym negatywnym wpływem na środowisko. Rok temu było to 
51%, obecnie taką gotowość deklaruje jedynie 41% badanych.

Od kwietnia 2022 roku trwają prace nad Cyfrowym Paszportem 
Produktowym. Wierzę, że jego wprowadzenie wpłynie pozytywnie na 
świadomość konsumentów, którzy dzięki temu rozwiązaniu,  
w przyszłości będą mogli śledzić szczegółowe informacje  
o zakupionym produkcie: jego składzie, pochodzeniu i sposobach 
recyklingu.

Cyfrowy Paszport Produktowy to zestaw istotnych danych 
umożliwiających identyfikację produktu i jego skład oraz pochodzenia 
w całym cyklu życia. Obejmuje nie tylko dane o produktach gotowych, 
ale także o komponentach i półproduktach. Paszport dotyczy nie tylko 
towarów wyprodukowanych w Europie, ale także sprowadzonych do 
UE z innych rynków. W pierwszej kolejności Paszport będzie dotyczył: 
od 2024 roku - baterii i tekstyliów, materiałów budowlanych – od 2024 
roku, następnie od 2026 roku urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
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POSTAWY W KRYZYSOWYM ROKU 

Dawka danych

60%
badanych oczekuje dostarczenia paczki, jaką 
zamówiło w e-sklepie do 3 dni od złożenia 
zamówienia. 15% jest w stanie poczekać tylko  
2 dni, a 4% - jeden dzień. Konsumenci są bardziej 
cierpliwi niż rok temu, kiedy wciągu 2 dni paczki 
oczekiwało aż 30% badanych. 

e-konsumentów byłoby w stanie 
poczekać dłużej na przesyłkę, jeśli dany 
e-sklep wysłałby wszystkie zamówione 
produkty w jednej dostawie. To o -13p.p. 
mniej niż rok temu. Niestety ekologia w 
mniejszym stopniu jest uzasadnieniem 
dla dłuższego oczekiwania na produkt. 

e-konsumentów deklaruje, że zwracają  
oni uwagę na to, czy przesyłka, jaką wysłał  
e-sklep, jest zapakowana w sposób 
ekologiczny (bez użycia folii, w przyjazne 
opakowanie itp.). To o -10p.p. mniej niż rok 
temu. Dopłacić za taką opcję chce 38%.  
To znowu o -11p.p. mniej niż rok temu

61%56%

NEGATYWNY WPŁYW ZWROTÓW

Jedynie co 3. internauta jest zdania, że zwroty niosą ze sobą negatywne 
konsekwencje dla środowiska. E-kupujący są nieco bardziej świadomi, ponieważ  
w tej grupie negatywny wpływ zwrotów dostrzega 46% badanych. 
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Przed e-sklepami wciąż dużo pracy, by uświadomić konsumentom,  
że zrównoważone zakupy dotyczą nie tylko procesu produkcji czy 
pakowania, ale i dostawy. Nie wystarczy kupować, zazwyczaj droższych, 
produktów „bio” czy „eko”, wytworzonych w przyjaznych i etycznych 
warunkach pracy oraz zapakowanych w papier czy karton z recyklingu. 
Musi nas być też mentalnie stać na to, by poczekać i otrzymać je  
w jednej przesyłce, najlepiej wysłanej do zbiorczego punktu odbioru. 
Tylko 1/3 badanych deklaruje świadomość wpływu środowiskowego 
zwrotów. Najlepiej byłoby zmieniać postawy konsumentów za pomocą 
kampanii edukacyjnych. Jednak w warunkach kryzysu ekonomicznego 
i rosnących kosztów na początku taniej i prościej będzie ograniczyć 
polityki zwrotów do ustawowego minimum. Do klienta dotrze zatem 
przekaz „to kosztuje”, a nie „to szkodzi środowisku”. 

100-procentowe przekonanie badanych menedżerów, że firma, w której 
pracują, postępuje odpowiedzialnie, to raczej tylko oznaka ich dobrego 
samopoczucia. By ocenić to rzetelnie, niezbędne jest odwołanie się do 
konkretnych celów czy mierników. Tymczasem posiadanie 
wytyczonych celów w zakresie odpowiedzialnego rozwoju deklaruje 
tylko połowa badanych, zaś o powiązaniu tego obszaru ze strategią 
mówi około 60%.  

Przed nami spore zmiany, przede wszystkim za sprawą dyrektywy 
CSRD. W perspektywie trzech-pięciu lat znacząco wzrośnie liczba firm 
zobowiązanych do raportowania niefinansowego i to w oparciu  
o jednolity, europejski standard (ESRS), a dane podlegać audytowi 
zewnętrznemu. Skutki odczują także podmioty niepodlegające 
obowiązkowi. Ich raportujący kontrahenci będą identyfikować swój 
wpływ w perspektywie całego łańcucha wartości, a co za tym idzie - 
wymagać od partnerów biznesowych konkretnych danych czy 
aktywności. 
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Inicjatywy w e-commerce
W działania z obszaru zrównoważonego rozwoju w e-commerce angażuje się 22% badanych 
internautów. Wśród e-kupujących jest to 30%, a wśród najczęstszych klientów e-commerce, 
dokonujących zakupów 5 i więcej razy w miesiącu znacznie więcej, bo aż 69%. Są to dość różnorodne 
działania, ale zdecydowanie najczęściej badani przyznają, że korzystają z opcji wyboru dostawy  
w jednej przesyłce albo ekologicznego opakowania, które oferuje dany e-sklep. Widać zatem, że warto 
konsumentom stwarzać takie warunki, w których mogą łatwo włączyć się w digitalowe społecznie 
pozytywne aktywności i - tym samym - działać na rzecz zrównoważonego rozwoju w e-commerce.   
W różnorodne aktywności społecznie pozytywne proponowane przez marki nie tylko w e-commerce 
angażuje się z kolei - zgodnie z deklaracjami - 24% badanych osób. Najczęściej są to sporadyczne,  
czy nawet pojedyncze działania (19%). Aż 27% zamierza natomiast brać udział w pro-społecznych 
aktywnościach w przyszłości. 
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Czy angażujesz się w działania SD w e-commerce?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1907, wszyscy badani
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internauci

kupujący w Internecie 23%

27%

48%

51%

25%

18%

5%

4%

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie

2%
5%5%6%6%

9%10%12%

19%

35%

jeśli jest taka możliwość, zawsze wybieram opcję dostawy wszystkich zakupionych produktów jednocześnie
jeśli jest taka możliwość, zawsze wybieram opcję dopłaty za opakowanie ekologiczne
zgłaszam swoje pomysły lub zwracam uwagę e-sklepom / markom na nieekologiczne zachowania
jeśli jest taka możliwość, korzystam z opcji dopłaty za kompensację CO2 lub kupuję  tam, gdzie emisja jest offsetowana w inny sposób
udostępniam znaomym informacje o akcjach charytatywnych organizowanych przez marki / e-sklepy
staram się kupować produkty marek, które podejmują działania na rzecz ochrony środowiska lub wspierają lokalne społeczności
staram się kupować produkty lokalne i sezonowe
staram się kupować rozsądnie, żeby nie generować niepotrzebnie zwrotów
sprawdzam produkty, które kupuję, pod kątem tego, czy są ekologiczne
wspieram finansowo akcje charytatywne organizowane przez marki / e-sklepy

W jakie konkretnie działania się angażujesz? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1110, angażujący się internauciWYKRES 58
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Dialog marka-klient

Czy chciał(a)byś, aby dany e-sklep edukował Cię z zakresu bezpieczeństwa w Internecie?
Raport Odpowiedzialny e-commerce, 2022 N=1709, wszyscy badaniWYKRES 60

Czy widoczne działania SD / CSR e-sklepu wpływają pozytywnie na Twoje decyzje 
zakupowe?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1907, wszyscy badani

WYKRES 59

Jak wspominaliśmy wcześniej, jedynie 24% badanych konsumentów (w porównaniu do 43% rok temu) 
byłoby skłonnych zgłosić e-sklepowi nieetyczne bądź nieekologiczne praktyki. Odsetek ten jest na 
szczęście sporo wyższy wśród e-klientów. W tej grupie potencjalnie zgłaszających jest 34%. Z drugiej 
strony, internauci przyznają, że widoczne działania w obszarze SD wpływają na ich decyzje zakupowe, 
a od e-sklepów oczekują też, aby edukowali ich w zakresie bezpieczeństwa danych i zakupów. Widać 
zatem, że komunikacja e-sklep - e-klient jest w obszarze zrównoważonego rozwoju ogromnie istotna. 
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Przy wejściu do nowojorskiego Muzeum Historii Naturalnej zwiedzający 
mogą dostrzec inskrypcję zwracającą uwagę na to, iż Ziemi nie 
dostaliśmy w spadku po naszych przodkach, lecz została nam ona 
powierzona z zastrzeżeniem zwrotu przez pokolenia naszych dzieci, 
wnuków i prawnuków. To pełne mądrości zdanie może być mottem 
przyświecającym wszystkim działaniom podejmowanym w zakresie 
wprowadzania zmian do rzeczywistości, w której żyjemy. Nie tylko tych 
dotyczących środowiska naturalnego, lecz również odnoszących się do 
zasad organizacji społeczeństw. 

Degradacja środowiska naturalnego oraz pogłębianie się nierówności 
społecznych w ujęciu globalnym są zjawiskami zauważalnie 
postępującymi. Konieczne jest zatem podjęcie środków zaradczych, 
jeśli chcemy zapobiec ich negatywnym, a być może wręcz 
katastrofalnym skutkom. W tym kontekście nie ulega wątpliwości, że 
wszelkie nurty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu oraz 
związany z nią zrównoważony rozwój, są zjawiskami bezsprzecznie 
pozytywnymi. 

Trzeba jednak wziąć pod uwagę również fakt, iż te nowe idee 
podważają paradygmaty kapitalizmu kształtowanego przez XIX i XX 
wiek. Historia ekonomii wskazuje, iż system ten jest najbardziej 
efektywny ekonomicznie i pozostawia człowiekowi postrzeganemu  
na poziomie jednostkowym najszerszy zakres wolności.  
Jednakże przez ponad dwieście lat jego funkcjonowania,  
przy wyliczaniu zysku z kapitału nie były brane pod uwagę koszty 
społeczne ani koszty wynikające z niszczenia środowiska naturalnego. 
Wypuszczanie szkodliwych wyziewów do atmosfery i wylewanie 
fabrycznych ścieków do rzek przez dekady było praktycznie 
bezkosztowe. Trudno zatem oczekiwać, iż przewartościowanie w tym 
zakresie nastąpi błyskawicznie. Zwłaszcza, że podwyższony  
z jakiegokolwiek powodu koszt produkcji czy dystrybucji przekłada się 
ostatecznie na cenę towaru nabywanego przez konsumenta.  
Wskazana zatem byłaby ewolucja, a nie rewolucja. 
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Wprowadzenie zmian skutecznie korygujących najpoważniejsze wady 
systemu wolnorynkowego wiąże się z koniecznością zmodyfikowania 
systemów prawnych. Prace w tym zakresie są już w Unii Europejskiej 
prowadzone. Kluczowe w tym kontekście są jednak zmiany  
w mentalności ludzkiej. Bez upowszechnienia świadomości, iż warto 
ponieść wyższy koszt zakupu produktu wynikający z mniejszej 
szkodliwości procesu jego produkcji dla środowiska, nawet najlepsze 
regulacje prawne mogą okazać się martwe. Na tym polu dobitnie 
uwidacznia się wielkie znaczenie akcji edukacyjnych kierowanych do 
przedsiębiorców i konsumentów oraz badań nad ich skutecznością, 
takich jak np. przygotowany przez e-Izbę raport „ Odpowiedzialny  
e-commerce”. 

Wyniki najnowszego wydania tego raportu wskazują, iż jest jeszcze 
wiele pracy do wykonania w zakresie edukacji zarówno konsumentów, 
jak i producentów, a także sprzedawców. Niemniej, jesteśmy wszyscy 
dopiero na początku drogi ku zmianom na lepsze. W konsekwencji, 
bardzo ważną kwestią jest to, aby pod naciskiem twardych praw 
ekonomii idee zrównoważonego rozwoju oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu już na samym starcie nie zostały 
sprowadzone tylko i wyłącznie do wabiących klientów pustych 
deklaracji zawartych w stertach dokumentów opracowanych na 
potrzeby wizerunkowe przedsiębiorstw. W celu marginalizacji tego 
rodzaju zjawisk warto rozważyć zasadność wprowadzenia 
mechanizmów pozwalających klientom na zweryfikowanie powiązania 
płaconej przez nich ceny za towar bądź usługę z rzeczywistym 
zaangażowaniem producenta czy usługodawcy w działania na rzecz 
środowiska lub społeczności. W przeciwnym przypadku możemy mieć 
do czynienia z nasilającą się skalą praktyk skażonych nieuczciwością, 
które będą negatywnie przekładać się nie tylko na konsumentów,  
lecz przede wszystkim na podmioty rzetelnie podchodzące  
do prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy zdrowy rynek 
wyrasta z uczciwej konkurencji. Nie można zatem pozwolić na to,  
aby nieuprawnione odwoływanie się do haseł związanych ze 
zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością biznesu 
wypaczało zasady uczciwej konkurencji rynkowej.  

Liczę na to, iż w kolejnej edycji raportu będę mógł zapoznać się z jego 
nową częścią, w której przedsiębiorcy będą wskazywać, w jaki sposób 
umożliwiają klientom łatwe i nie wymagające specjalistycznej wiedzy 
sprawdzenie prawdziwości zapewnień o zaangażowaniu w idee 
zrównoważonego rozwoju oraz ESG. 
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Komunikacja z e-sklepem
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Jakie Twoim zdaniem kanały kontaktu powinien oferować e-sklep? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 61

W kontekście wspomnianej komunikacji, konsumenci także mają konkretne wymagania co do 
kanałów, które są da nich najwygodniejsze i najbardziej intuicyjne. W stosunku do poprzedniego roku 
widać zmianę w kierunku szybszych sposobów kontaktu, jak telefon, czy narzędzi dedykowanych 
wyłącznie do określonego typu komunikacji, jak widget, chat bądź formularz na stronie e-sklepu. 
Najwyraźniej konsumenci, szczególnie aktywnie kupujący w e-commerce, są zainteresowani szybkim 
feedbackiem ze strony e-sklepu i takimi sposobami komunikacji, które (poza telefonem) pozwalają na 
utrzymanie historii konwersacji. Warto też zauważyć, że e-klienci wskazują więcej potencjalnych 
kanałów komunikacji z marką czy e-sklepem niż przeciętny internauta. To stwarza większe szanse dla 
e-firm na efektywny, omnichannelowy dialog z klientami, ale z drugiej strony - właśnie dialogu, a nie 
monologu, co wymaga, aby także śledzić opinie i aktywność konsumentów w każdym  
z wymienionych kanałów i sprawnie odpowiadać. 
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Podsumowanie
• Chociaż podstawowe czynniki wyboru e-sklepu i produktu w e-commerce są wciąż bardzo 

pragmatyczne, to w sumie aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, wybierając e-sklep, 
bierze pod uwagę 35% badanych e-klientów, a wybierając produkty w e-commerce - ponad połowa 
internautów. 

• 38% badanych, a 50% e-kupujących deklaruje, że widoczne działania e-sklepów w obszarze SD 
wpływają pozytywnie na ich decyzje zakupowe.  

• 41% internautów deklaruje, że sprawdza czy dany e-sklep sprzedaje produkty certyfikowane, a 30% 
- czy publikuje raporty społeczne.  

• Polscy konsumenci są bardzo świadomi, jeśli chodzi o wybór e-sklepu oferującego dogodne 
warunki zakupu. Na politykę zwrotów zwraca uwagę 61% badanych, a na kwestie reklamacji 65%.  

• Konsumenci są w stanie dłużej oczekiwać na dostawę, ale rzadziej akceptują fakt, że jest ona 
związana z ekologicznymi kwestiami, czyli zmniejszeniem emisji CO2.  

• Wciąż jedynie 1/3 badanych jest zdania, że zwroty produktów zakupionych w sieci niosą negatywne 
konsekwencje dla środowiska.  

• Najwygodniejszym kanałem komunikacji z e-sklepem nie jest już dla klientów e-mail, a raczej 
telefon, Messenger lub dedykowane narzędzia jak chaty, widgety czy formularze na stronach  
e-sklepów,  

• Jedynie 1/4 konsumentów deklaruje, że zgłosiliby e-sklepowi naruszenie norm czy nieetyczne 
aktywności, ale z kolei badani oczekują, że firmy działające w sieci będą ich informować  
o pozytywnych działaniach z obszaru zrównoważonego rozwoju i edukować o bezpieczeństwie. 
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Polski a zagraniczny rynek  
e-commerce

Odpowiedzialność społeczna polskiego rynku e-commerce została oceniona w tym roku przez 
internautów na 3,71 w skali 1-6. Jest to niższa ocena niż rok temu (3,89). Wzrosły natomiast nieco oceny 
rynków unijnego i spoza Unii Europejskiej (odpowiednio z poziomu 3,72 do 3,79 oraz 3,58 do 3,59). 
Odpowiedzialność społeczna międzykontynentalnego rynku e-commerce otrzymała najgorszą ocenę, 
bo 3,49. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że w oczach e-kupujących, czyli klientów  
e-commerce wygląda to inaczej. Tu zdecydowanie polski rynek oceniany jest lepiej i ta ocena wzrosła 
jeszcze w stosunku do zeszłego roku, osiągając poziom 4,08 (vs 3,77 w 2021). Rynek e-commerce Unii 
Europejskiej otrzymał ocenę  3,84, a rynek spoza Unii został przez e-kupujących oceniony na 3,66. 
Stosunkowo najniższe noty otrzymał natomiast - tak jak w oczach wszystkich badanych internautów - 
międzykontynentalny rynek e-commerce (3,57).
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polski rynek  
e-commerce

unijny rynek  
e-commerce

rynek e-commerce  
spoza UE

międzykontynentalny  
rynek e-commerce

3,573,663,84
4,08

3,493,593,773,71
3,39

3,643,77 3,583,723,89

internauci [2021] kupujący w Internecie [2021] internauci [2022] kupujący w Internecie [2022]

Na ile Twoim zdaniem rynek e-commerce (…) jest społecznie odpowiedzialny?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 62

Badani konsumenci ocenili dodatkowo polski rynek pod kątem ekologii i przyjazności środowisku.  
W tym obszarze niestety rodzimy rynek e-commerce otrzymał w tym roku ocenę nieco gorszą niż rok 
temu. Internauci ocenili go na 3,56 vs 3,76 w 2021 roku, a e-klienci na 3,74 vs 3,81. Pomimo spadku, 
ponownie ocena e-kupujących jest wyższa, a spadek poziomu dbałości o środowisko w oczach  
e-klientów mniejszy. Należy jednak bezsprzecznie monitorować poziom tego wskaźnika, gdyż może 
on świadczyć o zmniejszeniu aktywności e-sklepów w tym obszarze. Możliwe jest też, że rosną 
wymagania konsumentów w zakresie ekologii i dbałości o środowisko naturalne (co pokazują wyniki), 
dlatego oceny wystawiane rynkowi są gorsze.  
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Zdaniem badanych internautów, to polskie e-sklepy działają prężniej w zakresie odpowiedzialnego  
e-commerce niż zagraniczne. Opinia ta potwierdza wskazane chwilę wcześniej oceny poszczególnych 
rynków - polskiego, unijnego, spoza Unii Europejskiej i międzykontynentalnego. Warto jednak 
wspomnieć, że znaczna liczba internautów nie ma w tym zakresie zdania. Działań na polskim  
i zagranicznych rynkach nie potrafiło porównać i ocenić aż 51% konsumentów. Być może jest to 
wskazówka dla polskich e-sklepów, aby intensywniej komunikować swoje działania i aktywności  
w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekologii, tym bardziej, że osoby aktywnie kupujące  
w e-sklepach, mają na ich temat lepszą opinię w stosunku do zagranicznych, a także większą wiedzę, 
bo znacznie rzadziej unikali odpowiedzi na to pytanie i tym samym porównania rynków. 
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Które e-sklepy - Twoim zdaniem - aktywniej działają w zakresie odpowiedzialnego e-commerce?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, N=1530, wszyscy badani

WYKRES 63

internauci

kupujący w Internecie

kupujący w Internecie >5 razy w miesiącu 21%

44%

51%

31%

18%

20%

48%

38%

29%

polskie zagraniczne nie wiem

Poza e-kupującymi częściej przekonani co do przewagi polskiego rynku e-commerce i e-sklepów pod 
kątem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju są konsumenci dojrzali, zamieszkujący średnie  
i duże miasta. Należałoby zatem częściej komunikować pozytywne aktywności do młodych 
internautów, z pokoleń Z, Young i Old MIllennials oraz mieszkańców małych miasteczek, wsi  
i największych miast, a także do osób zamożnych, które w badaniu najrzadziej potrafiły wskazać,  
czy to polskie czy zagraniczne e-sklepy są bardziej e-odpowiedzialne, a ich potencjału jako klientów 
nie należy bagatelizować. 



ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE | RAPORT E-IZBY 2022KOMENTARZ

Odpowiedzialny i zrównoważony e-commerce to niezwykle istotny 
aspekt. Warto zwrócić na niego szczególną uwagę, zwłaszcza, jeśli 
ważna jest dla Ciebie nasza planeta, etyczne działanie oraz wizerunek 
Twojej firmy. 

W dobie rosnącej świadomości i coraz większych oczekiwań klientów, 
strategia odpowiedzialnego biznesu i e-biznesu to podstawa. Pozwala 
na ciągłe doskonalenie w obszarze ekologicznych, społecznych  
i etycznych działań Twojej firmy. 

Jednocześnie jest to klucz do serc Twoich klientów i inwestycja w ich 
EKOlogiczny i EKOnomiczny sukces. 

Strategia jest pewnego rodzaju deklaracją i gwarantem, że firma  
w świecie e-commerce działa i myśli w sposób zrównoważony,  
tak aby jak najbardziej eliminować negatywny wpływ na środowisko. 

W Lyreco Polska skupiliśmy naszą strategię na trzech obszarach: 

• PLANECIE - która wyraża nasze dążenie do zmniejszania wpływu 
naszej działalności na naszą planetę.  

• LUDZIACH – w celu wywierania pozytywnego wpływu na 
społeczność nie tylko lokalną, ale i w krajach, w których prowadzimy 
działalność oraz wspierania rozwoju edukacji dzięki naszemu 
globalnemu programowi „Lyreco For Education” , a także wspierania 
rozwoju pracowników, oferując im nie tylko zatrudnienie, ale  
i karierę. Dążymy do zapewnienia bezpiecznego i motywującego 
życia zawodowego wszystkim pracownikom Lyreco. 

• POSTĘPIE – dbając o rozwój, słuchamy naszych klientów  
i dostawców celem budowania zrównoważonych ram etycznych na 
każdym etapie współpracy. Dzielimy się dobrymi praktykami. 

Warto słuchać potrzeb płynących z rynku, mądrze podążać za 
trendami szczególnie w obszarze zrównoważonego rozwoju.  Budowa 
odpowiedzialnego i zrównoważonego e-commerce to szansa na 
rozwój, ale i bardzo pozytywny wpływ na wizerunek firmy.  
To się opłaca!
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Wspomniana komunikacja jest kluczowa, ponieważ - zdaniem konsumentów - dbałość o ekologiczne 
podejście i działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju może dać polskim 
przedsiębiorcom przewagę nad sprzedawcami zagranicznymi, a więc skutkować przejęciem  
lub odzyskaniem e-klientów i zwiększeniem sprzedaży. W tym roku potencjalną przewagę w eko-
podejściu widzi 40% wszystkich badanych internautów. Jest to co prawda mniej niż rok temu o -9p.p, 
ale wśród e-kupujących znaczenie tego czynnika znacznie wzrosło i w tej grupie aż 62% badanych  
(w stosunku doi 55% rok temu) jest zdania, że bardziej ekologiczne podejście może dać polskiemu  
e-przedsiębiorcy przewagę nad podmiotami zagranicznymi. 
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14% 46%
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zdecydowanie tak raczej nie
zdecydowanie nie raczej tak

Czy uważasz, że bardziej ekologiczne 
podejście dawałoby polskiemu  
e-przedsiębiorcy przewagę nad 
sprzedawcami zagranicznymi? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, 
N=1709, wszyscy badaniW
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Eko-przewaga
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zdecydowanie tak raczej nie
zdecydowanie nie raczej tak

Czy uważasz, że bardziej ekologiczne 
podejście dawałoby polskiemu  
e-przedsiębiorcy przewagę nad 
sprzedawcami zagranicznymi? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, 
N=1530, wszyscy badaniW
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Oczywiście uzyskanie wspomnianej przewagi wymaga podejmowania konkretnych działań. 39% 
polskich konsumentów, a 53% e-konsumentów oczekuje, że takich pro-eko i pro-SD aktywności 
będzie jeszcze więcej. Najcześciej takie wymagania wobec rynku e-commerce i działających na nim 
podmiotów mają kobiety, konsumenci z młodszych pokoleń (Z, milenialsi, xenialsi), gdzie aż 45% 
oczekuje większej aktywności e-sklepów, a także mieszkańcy dużych i największych miast, gdzie 
odsetek oczekujących działań w kontekście zrównoważonego rozwoju sięga nawet 66%. 
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raczej tak raczej nie
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Czy Twoim zdaniem powinno być więcej 
realizowanych działań z zakresu SD na 
polskim rynku e-commerce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, 
N=1709, wszyscy badaniW
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Działania na polskim rynku
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Czy Twoim zdaniem powinno być więcej 
realizowanych działań z zakresu SD na 
polskim rynku e-commerce? 
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2021, 
N=1530, wszyscy badaniW
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Z roku na rok coraz więcej firm dostrzega, że działanie według zasad 
zrównoważonego rozwoju jest ważne i powinno się opierać na 
wartościach firmy, a nie tylko na chęci budowania pozytywnego 
wizerunku.  

Firmy starają się działać ekologicznie i z dbałością o naszą planetę,  
co zaczyna być doceniane przez cześć konsumentów, jednak  
w dalszym ciągu konieczna jest eko-edukacja i zwiększanie 
świadomości w społeczeństwie. 

Jak to się dzieje, że dla niektórych osób takie podejście jest oczywiste,  
a dla innych zupełnie niezrozumiałe? Odpowiedź jest złożona, 
gdyż podejście do tematu może być uwarunkowane strukturą naszego 
mózgu. Właśnie do takich wniosków pozwala dojść innowacyjna 
metodologia STRUCTOGRAM®, która w oparciu o badania genetyczne 
wyjaśnia, w jaki sposób ten kluczowy organ kształtuje nasze codzienne 
reakcje, zachowania i wybory.  

W uproszczeniu można pokusić się o stwierdzenie, że każdy z nas 
posiada aż trzy mózgi, które współdziałają jako jeden mózg trójdzielny. 
Każdy z nich na swój własny sposób wpływa na nasze postawy.  
U każdego z nas jeden z tych „mózgów”, czy raczej obszarów, jest  
z reguły silniej rozwinięty od pozostałych, co bezpośrednio przekłada 
się na ludzkie zachowania. Nasilenie każdego z tych trzech obszarów 
jest uwarunkowane genetycznie i określa tzw. indywidualną 
biostrukturę osobowości. W metodologii STRUCTOGRAM® umownie 
przypisano każdemu z tych obszarów konkretny kolor.  

• Osoby, u których dominuje intuicyjny i instynktowny pień mózgu  
to tak zwani „zieloni”. Ich cechy charakterystyczne to rozwinięta 
empatia i towarzyskość. Po empatycznym zielonym można się więc  
spodziewać szczerej troski nie tylko o ludzi, ale i o zwierzęta i całą 
planetę. 
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• U części osób prym wiedzie emocjonalne, impulsywne 
międzymózgowie. To tak zwani „czerwoni”. Reprezentanci tego 
koloru są z reguły charyzmatyczni, pewni siebie i bardzo lubią być  
w centrum uwagi, cenią sobie prestiż i poczucie bycia wyjątkowym,  
a ponadto są otwarci na rywalizację, która napędza ich do działania. 
Dlatego też uwielbiają być na bieżąco z obowiązującą modą (a nawet 
ją wyprzedzać) - w tym wypadku może być to ekologia czy 
odpowiedzialność społeczna. 

• Jest jeszcze grupa, u której pierwsze skrzypce gra racjonalne  
i opanowane kresomózgowie, czyli tak zwani „niebiescy”. Ponieważ 
niebiescy w głównej mierze koncentrują się na przyszłości i twardych 
danych, zdają sobie sprawę z tego, że przyszłość planety może być 
zagrożona.  

Jak widać, motywacja do działania każdej z 3 grup jest inna, dlatego 
edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa powinna 
się opierać na tych 3 sposobach myślenia.  

Jak więc skutecznie komunikować do wszystkich tych typów 
osobowości? Przykładowo: 

• DO ZIELONYCH: W trosce o bezpieczeństwo Twojej rodziny/dzieci 
wprowadziliśmy ekologiczne opakowania dla naszych przesyłek 

• DO CZERWONYCH: Absolutny hit na rynku - jako pierwsi 
wprowadziliśmy opakowania odpasujące się wielkością do zawartości 
paczki 

• DO NIEBIESKICH: Statystyki są alarmujące, jeśli nic nie zrobimy  
w naszym podejście do ekologii, za 10 lat od dziś braknie drzew,  
z których wytwarzany jest papier. 

Jak widać, niezależnie od motywów przyświecających poszczególnym 
kolorom mózgu, wystarczy znać klucz do ich sposobu myślenia,  
aby zachęcić ich do postawy proekologicznej. 
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Online kontra offline

Niestety jeśli chodzi o przekonanie o tym, że e-commerce jest bardziej ekologiczną formą handlu niż 
sklepy stacjonarne, opinie konsumentów są podzielone ze wskazaniem na handel tradycyjny. Za 
sprzedażą cyfrową opowiada się 27%, a za klasyczną - aż 73% badanych internautów. Znacznie 
bardziej pozytywnie w tym zakresie e-commerce oceniają e-kupujący (41% głosów na online),  
a najbardziej - kupujący w sieci najczęściej (56% głosów na online).  
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Czy uważasz, że e-commerce jest bardziej ekologiczny od sklepów tradycyjnych?  
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badaniWYKRES 68

Jako bardziej ekologiczny od sklepów tradycyjnych handel elektroniczny najczęściej oceniają młodsi 
konsumenci - z pokoleń Z, Millennials i Xennials. Za tym, że e-handel jest bardziej ekologiczny niż ten 
prowadzony poprzez sklepy stacjonarne jest natomiast jedynie 6% silversów i 4% seniorów. Handel 
elektroniczny zyskuje w dużych i największych miastach, gdzie za tym, że jest bardziej ekologiczny niż 
tradycyjny opowiedziało się ponad 50% badanych, ale wśród mieszkańców wsi i małych miasteczek 
zdobył jedynie 15% głosów. Być może jest tu pole do poprawy w zakresie komunikacji do grup, które 
wciąż rzadziej kupują w sieci, a więc ich wiedza w zakresie ograniczania negatywnego wpływu na 
środowisko w e-commerce jest mniejsza. 



E-RYNKI W OCZACH KLIENTÓW 

Dawka danych

4,08
w skali 1-6 to ocena odpowiedzialności  
społecznej polskiego rynku e-commerce  
w oczach e-kupujących. Z kolei w obszarze 
ekologii i dbania o środowisko naturalne, polski 
rynek e-commerce otrzymał ocenę 3,74 i jest ona 
niższa niż rok temu (3,81). 

e-klientów kupujących 5 i więcej razy  
w miesiącu jest zdania, że to polskie  
e-sklepy działają prężniej w zakresie 
odpowiedzianego rozwoju. Niestety 
wśród wszystkich internautów, pomimo 
lekkiej przewagi wskazań na polski  
e-commerce (29% vs 20%), aż 51% nie ma 
zdania i nie potrafiło dokonać oceny. 

badanych e-klientów jest zdania, że aktywne 
działania w zakresie ekologii i ich 
komunikowanie mogą dać polskim  
e-sklepom przewagę nad ich 
odpowiednikami zza granicy.  

62%48%

EKO ONLINE CZY OFFLINE?

Niestety konsumenci mają wątpliwości, czy handel elektroniczny jest bardziej 
ekologiczny niż tradycyjny, prowadzony w sklepach stacjonarnych. Tego zdania jest 
jedynie 26% badanych, chociaż już 41% e-kupujących. 
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Kategorie zakupowe
W tym roku ponownie jako szczególnie zaangażowane w obszar zrównoważonego rozwoju i działania 
prospołeczne zostały wskazane kategorie takie jak AGD/RTV/FOTO i moda. Widać natomiast wyraźną 
przewagę AGD/RTV/FOTO, która to branża była nie tylko została wskazana przez największą liczbę 
badanych najczęściej (46% internautów), ale także aż 32% uszeregowało ją na pierwszym miejscu. 
Znacząco spadła ocena produktów spożywczych, a na 3-cie miejsce wskoczyła logistyka i dystrybucja. 
Ponownie wysoko została oceniona medycyna i apteki. Lepiej oceniane są firmy działające w obszarze 
marketingu i reklamy, a najniższe oceny otrzymały te z obszaru nowych technologii, IT, a także 
administracji. 
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Firmy z jakich kategorii zakupowych, są Twoim zdaniem szczególnie zaangażowane  
w społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój (SD)?
Raport Odpowiedzialny e-commerce 2022, N=1709, wszyscy badani
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Podsumowanie
• Polski rynek e-commerce jako odpowiedzialny społecznie otrzymał w tym roku od e-kupujących 

ocenę 4,08 w porównaniu do 3,89 rok temu. Rynek unijny oceniono ponownie gorzej – otrzymał 
ocenę 3,84, a rynek spoza UE – ocenę 3,58. Najgorzej oceniany jest rynek międzykontynentalny. 

• W kontekście dbania o środowisko naturalne polski rynek e-commerce oceniono obecnie na 3,74, 
co jest z kolei oceną gorszą niż rok temu (3,81).  

• Według e-klientów to polskie e-sklepy, a nie zagraniczne działają aktywniej w zakresie 
odpowiedzialnego e-commerce (38% vs 18%). Niestety ta opinia jest już rzadsza, choć wciąż 
pozytywna dla Polski generalnie wśród internautów (29% vs 20%).  

• Badani e-klienci uznają coraz częściej, że bardziej ekologiczne podejście daje polskim  
e-przedsiębiorcom przewagę nad sprzedawcami zza granicy (62% vs 55% rok temu). 

• Handel w e-commerce za bardziej ekologiczny niż w sklepach stacjonarnych uznaje 41% badanych 
e-klientów, ale już tylko 27% wszystkich konsumentów,  

• Opinie badanych w powyższych aspektach są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, czy dany 
konsument kupuje w sieci, a także jego cech demograficznych. Konieczna jest zatem komunikacja 
działań prospołecznych w e-commerce do grup rzadziej kupujących, a także osób dojrzałych  
i mieszkających na wsiach oraz w małych miasteczkach. 
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Metodologia
Raport na podstawie badania zrealizowanego przez Mobile Institute na zlecenie Izby Gospodarki 
Elektronicznej. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie września i października 2022 roku 
z wykorzystaniem metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview) - responsywnych ankiet 
elektronicznych emitowanych na stronach www oraz w wysyłce mailowej.  

W badaniu wykorzystany został system ankietowy opinie.mobi oraz widgety instapps.io. Zebrano 
odpowiedzi od 1709 internautów oraz 53 przedstawicieli firm rynku e-commerce. Pod uwagę wzięte 
zostały tylko kompletnie wypełnione ankiety.  

W badaniu i raporcie przez przedstawicieli pokoleń rozumiemy:
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osoby urodzone 
po 1996 roku

OLD MILLENNIALS 
(STARSI MILENIALSI)

osoby urodzone w latach 
1990-1995

osoby urodzone w latach 
1984-1989

YOUNG MILLENNIALS 
(MŁODSI MILENIALSI) 

POKOLENIE Z

osoby urodzone  
w latach 1975-1983

SILVER POWER (SILVERSI)

osoby urodzone w latach 
1965-1974

osoby urodzone w latach 
1946-1964

POKOLENIE XXENNIALS

http://instapps.io
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