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1. Materiał i metodyka badania 
 

1.1. Materiał i metodyka badania producentów 

 

Celem badania było zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań rolników w 
zakresie możliwości sprzedaży produktów żywnościowych 
z wykorzystaniem internetu ze szczególnym uwzględnieniem portalu 
Polski e-bazarek 

Zakresem badania objęto zagadnienia tj.: 

•  sposoby sprzedaży produktów żywnościowych z gospodarstw 
rolnych, 

• miejsca sprzedaży produktów żywnościowych wytworzonych 
w gospodarstwach rolnych,  

• rodzaje produktów żywnościowych sprzedawanych przez rolników 
za pośrednictwem internetu, w tym platformy Polski e-bazarek, 

• udział produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwie 
rolnym sprzedawanych za pośrednictwem internetu, w tym portalu 
Polski e-bazarek, 

• sposób realizacji sprzedaży internetowej produktów wytworzonych 
przez rolników, 

• postulowane przez rolników wsparcie od doradców rolniczych, które 
przyczyniłoby się do zwiększenia sprzedaży produktów 
żywnościowych za pomocą platform internetowych, 

• rodzaje platform sprzedażowych znanych rolnikom oraz platform, 
z których rolnicy korzystają, 

• czynniki wpływające na wybór platformy sprzedażowej,  

• zalety i wady sprzedaży produktów żywnościowych za 
pośrednictwem internetu, 

• znajomość platformy Polski e-bazarek, 

• rodzaje produktów żywnościowych sprzedawanych przez rolników 
za pośrednictwem platformy Polski e-bazarek, 

• działania zwiększające sprzedaż za pośrednictwem platformy Polski 
e-bazarek. 

Badanie zrealizowano na próbie o liczebności N=302 respondentów. 
W badaniu wzięli udział respondenci ze wszystkich województw. Kontakty 
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do respondentów pozyskane zostały ze strony internetowej Polskiego e-
bazarku https://www.polskiebazarek.pl/ 

Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody CATI tj. 
Computer Assisted Telephone Interviews, czyli wywiadów telefonicznych 
wspomaganych komputerowo. Kwestionariusz wywiadu został 
zaprogramowany z użyciem software-u CADAS. Dane empiryczne były 
zbierane przez przeszkolonych ankieterów w studiu CATI agenci badawczej 
ARC Rynek i Opinia. Po zakończeniu każdego wywiadu sporządzone 
nagrania były odsłuchiwane i kontrolowane przez osoby odpowiedzialne za 
badanie, pod nadzorem Kierownika Studia CATI. W celu zweryfikowania 
jakości odpowiedzi zostały one sprawdzone pod kątem logicznej spójności 
oraz poprawności wypełnienia.  

• Liczba ankieterów pracujących przy badaniu: 10 

• Liczba odmów udziału w badaniu - 304 

• Liczba wywiadów przerwanych w trakcie – 25  

Średni czas trwania wywiadu wyniósł 17 minut. Wywiady realizowano 
w dniach: 10-29.11.2022. 

Dobór próby w badaniu miał charakter celowy. Do wywiadów 
zapraszano właścicieli, współwłaścicieli, dzierżawców gospodarstw 
rolnych, w których sprzedawana jest żywność (z wyłączeniem pasz dla 
zwierząt, żywych zwierząt) z użyciem Internetu, na jakimkolwiek etapie 
procesu sprzedaży, np.: 

• umieszczanie ogłoszeń na specjalnych platformach 
sprzedażowych dla rolników, 

• umieszczanie ogłoszeń na ogólnych platformach 
sprzedażowych, np. OLX, Allegro, 

• własny sklep internetowy, 
• własna strona internetowa, 
• umieszczanie ogłoszeń na zwykłych stronach internetowych, 
• używanie mediów społecznościowych, np. prowadzenie 

fanpage gospodarstwa, 
• poszukiwanie w Internecie miejsc sprzedaży produktów, np. 

targów, 
• poszukiwanie klientów/nabywców przez Internet. 

Zebrane dane analizowane były z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego 
Microsoft Excel oraz przy pomocy oprogramowania IBM SPSS Statistics 28. 

Spośród respondentów, którzy wzięli udział w badaniu, zdecydowana 
większość była właścicielami gospodarstwa rolnego (77,2%). 
Współwłaściciele gospodarstw rolnych stanowili 19,2% badanych. Pozostali 

https://www.polskiebazarek.pl/
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podejmowali decyzje dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego nie 
będąc jego właścicielem.  

 

Rycina 1. Struktura badanej grupy rolników pod względem funkcji 
pełnionej w gospodarstwie rolnym 

 
N = 302 

Pod względem wykształcenia, w strukturze badanej próby 
dominowały osoby z wykształceniem wyższym (41,7%). Mniej było osób 
z wykształceniem średnim (42,4%), najmniej z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (15,9%). 

 

Rycina 2. Struktura badanej grupy rolników pod względem wykształcenia 
rolników 

 
N = 302  

właściciel 
gospodarstwa 
rolnego; 77,2%

współwłaściciel 
gospodarstwa 
rolnego; 19,2%

osoba podejmująca 
decyzje dotyczące 

prowadzenia 
gospodarstwa rolnego 

niebędąca jego 
właścicielem; 3,6%

zasadnicze 
zawodowe

15,9%

średnie
42,4%

wyższe
41,7%
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W strukturze badanej próby, największy udział posiadali rolnicy 
z województwa mazowieckiego (20,9%), pomorskiego (10,6%) oraz 
wielkopolskiego (8,3%). Drugą grupę stanowili rolnicy z województw: 
wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz dolnośląskiego (z 
udziałem mieszczącym się w przedziale 5-9%). Z pozostałych województw 
pochodziło mniej niż 5% respondentów.  

 

Rycina 3. Struktura badanej grupy rolników pod względem lokalizacji 
gospodarstwa rolnego 

 
N = 302  

6,0%

6,0%

2,6%

6,0%

5,3%

20,9%

4,3%
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warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

10 

Rolnicy biorący udział w badaniu najczęściej kierowali 
gospodarstwami rolnymi specjalizującymi się w uprawach polowych 
(30,9%) i ogrodniczych (18,7%). Ponad 15% badanych gospodarstw 
specjalizowało się w chowie zwierząt (15,1%), a ponad 11% w uprawach 
trwałych (drzew i krzewów owocowych). Produkcją miodu zajmowało się 
10,9% gospodarstw, a profil mieszany (różne uprawy i zwierzęta) cechował 
8,6% badanych gospodarstw (rycina 4). Przetwórstwem żywności 
zajmowało się około ¼ badanych rolników, w tym przetwórstwem owoców 
i warzyw – 9,4%, przetwórstwem mleka – 8,5%, a przetwórstwem mięsa – 
2,9% (rycina 5). 

Rycina 4. Struktura badanej grupy rolników pod względem specjalizacji 
gospodarstwa rolnego: produkcja rolna 

 
N = 302 

Rycina 5. Struktura badanej grupy rolników pod względem specjalizacji 
gospodarstwa rolnego: przetwórstwo żywności 

 
N = 302 
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Rolnicy biorący udział w badaniu najczęściej kierowali 
gospodarstwami rolnymi o powierzchni od 10 do 20 ha (28,1%) oraz od 5 do 
10 ha (25,2%). Mniejsze gospodarstwa do 5 ha oraz większe od 20 do 50 ha 
były prowadzone przez odpowiednio 18,2% i 17,5% badanych rolników. 
Największe gospodarstwa od 50 do 100 ha i powyżej 100 ha cechowały się 
mniejszym udziałem (odpowiednio 7,9% i 1,7%) (rycina 6).  

 

Rycina 6. Struktura badanej grupy rolników pod względem wielkości 
gospodarstwa rolnego 

 
N = 302 

 

1.2. Materiał i metoda badania konsumentów 

 

  Celem badań zrealizowanych wśród konsumentów było określenie 
czynników wpływających na zachowania związane z dokonywaniem 
zakupów żywności bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem internetu, 
ze szczególnym uwzględnieniem platformy Polski e-bazarek.  

W narzędziu badawczym zawarto pytania jednokrotnego, 
wielokrotnego wyboru oraz skalowane, umożliwiające udzielenie 
odpowiedzi na postawione pytania badawcze tj.:  

• gdzie konsument dokonuje zakupów produktów żywnościowych? 

• gdzie najczęściej konsument dokonuje zakupów produktów 
żywnościowych wytworzonych w gospodarstwie rolnym? 

• czy zakup internetowy produktów wytworzonych w gospodarstwie 
rolnym odbywa się za pomocą strony internetowej gospodarstwa, 
sklepu internetowego, platformy sprzedażowej? 

mniej niż 5 ha
18,2%

Od 5 do 10 ha
25,2%

Od 10 do 20 ha
28,1%

Od 20 do 50 
ha

17,5%

Od 50 do 100 
ha

7,9%

Powyżej 100 
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1,7%

Odmowa 
odpowiedzi

1,3%
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• z których platform sprzedażowych najczęściej korzysta konsument 
i dlaczego? 

• jakie czynniki wpływają na wybór platformy sprzedażowej? 

• jaka jest najczęściej wybierana przez konsumenta forma dostawy 
towaru tj. odbiór osobisty w gospodarstwie rolnych, odbiór osobisty 
poza gospodarstwem rolnym, kurier? 

• czy konsument zna platformy Polski e-bazarek? 

• czy konsument dokonywał zakupów na platformy Polski e-bazarek?  

• jakie są zalety platformy Polski e-bazarek w opinii konsumentów 
korzystających z takiej formy zaopatrywania się w żywność? 

• jakie są wady platformy Polski e-bazarek w opinii konsumentów 
korzystających z takiej formy zaopatrywania się w żywność? 

• jakie działania należy podjąć w opinii konsumentów celu 
popularyzowania platformy Polski e-bazarek? 

 

Badanie zrealizowano na łącznej próbie N=800 respondentów 

Próba była kontrolowana za względu na cechy demograficzne tak, 
aby zapewnić jej reprezentatywność w porównaniu z ogółem Polaków.  

− Średni czas trwania wywiadu to: 13 minut. 
− Wywiady realizowane były w listopadzie 2022 roku. 
− Ze względu na brak informacji o rozkładzie cechy dotyczących 

zakupu żywności przez Internet nie nakładano kwot na poszczególne 
zmienne demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie, miejsce 
zamieszkania).  

− Strukturę badanej próby weryfikowano w trakcie badania, aby 
zapobiec odchyleniom od rozkładu odzwierciedlającego cechy próby 
reprezentatywnej ze względu na płeć, wiek, wykształcenie oraz 
miejsce zamieszkania.  
 

Charakterystyka społeczno-demograficzna badanej próby zawarta 
została w zamieszczonej poniżej tabeli 1. 
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Tabela 1. Struktura społeczno-demograficzna badanej próby 
Charakterystyka  Liczba 

respondentów 
Udział 
respondentów 

Płeć kobieta 407 50,9% 

mężczyzna 393 49,1% 

Wiek 

 

 

 

 

Wykształcenie 

16-24 115 14,4% 

25-34 191 23,9% 

35-44 199 24,9% 

45-54 142 17,8% 

55+ 153 19,1% 

podstawowe 14 1,8% 

zasadnicze zawodowe 74 9,3% 

średnie 373 46,6% 

wyższe 339 42,4% 

Województwo dolnośląskie 62 7,8% 

kujawsko-pomorskie 44 5,5% 

lubelskie 52 6,5% 

lubuskie 18 2,3% 

łódzkie 46 5,8% 

małopolskie 71 8,9% 

mazowieckie 114 14,3% 

opolskie 24 3,0% 

podkarpackie 54 6,8% 

podlaskie 20 2,5% 

pomorskie 47 5,9% 

śląskie 84 10,5% 

świętokrzyskie 21 2,6% 

warmińsko-mazurskie 31 3,9% 

wielkopolskie 77 9,6% 

zachodniopomorskie 35 4,4% 
 

Region region centralny 67 8,4% 

region południowy 155 19,4% 

region wschodni 126 15,8% 

region północno-zachodni 130 16,3% 

region południowo-zachodni 86 10,8% 

region północny 122 15,3% 

region woj. mazowieckie 114 14,3% 
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Charakterystyka  Liczba 
respondentów 

Udział 
respondentów 

Wielkość 
miejscowości 
zamieszkania 

wieś 283 35,4% 

miasto do 19 tys. mieszkańców 106 13,3% 

miasto 20 – 49 tys. mieszkańców 87 10,9% 

miasto 50 – 99 tys. mieszkańców 75 9,4% 

miasto 100 – 199 tys. mieszkańców 73 9,1% 

miasto 200 – 499 tys. mieszkańców 67 8,4% 

miasto 500 tys. lub więcej mieszkańców 109 13,6% 

Miesięczny 
dochód netto 
gospodarstwa 
domowego 

brak dochodów 

6 0,8% 

 poniżej 1000 zł 8 1,0% 

 1000 – 1 999 zł 30 3,8% 

 2 000 – 2 999 zł 49 6,1% 

 3 000 – 3 999 zł 82 10,3% 

 4 000 – 4 999 zł 112 14,0% 

 5 000 – 5 999 zł 81 10,1% 

 6 000 – 6 999 zł 104 13,0% 

 7 000 – 7 999 zł 80 10,0% 

 8 000 – 8 999 zł 60 7,5% 

 9 000 – 9 999 zł 33 4,1% 

 10 000 zł i więcej 61 7,6% 

 nie wiem/ trudno powiedzieć 39 4,9% 

 odmowa odpowiedzi 55 6,9% 

Ocena sytuacji 
materialnej  

Żyjemy bardzo biednie – nie starcza nam 
nawet na podstawowe potrzeby 

23 2,9% 

 
Żyjemy skromnie – musimy na co dzień 
bardzo oszczędnie gospodarować 

132 16,5% 

 
Żyjemy na średnim poziomie – starcza nam 
na co dzień, ale musimy oszczędzać na 
poważniejsze zakupy 

483 60,4% 

 
Żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez 
specjalnego oszczędzania 

140 17,5% 

 
Żyjemy bardzo dobrze – możemy pozwolić 
sobie na pewien luksus 

22 2,8% 

 Ogółem 800 100,0% 
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Dobór próby w badaniu miał charakter celowy. W badaniu wzięli 
udział respondenci powyżej 18 roku życia, którzy w ciągu ostatnich 12 
miesięcy dokonali zakupu żywności przez internet korzystając 
z wymienionych poniżej miejsc zakupu: 

− supermarket np. Carrefour, Auchan, Leclerc – przez Internet 
z dostawą do domu, 

− sklep dyskontowy np. Biedronka, Lidl, Aldi - przez Internet 
z dostawą do domu, 

− sklep osiedlowy lub convenience (np. Żabka) - przez Internet 
z dostawą do domu, 

− sklep specjalistyczny - przez Internet z dostawą do domu, 

− sklep internetowy, np. Frisco, itp., 

− internetowe platformy zakupowe np. OLX, Allegro, 

− specjalne internetowe platformy sprzedażowe dla rolników, 

− bezpośrednio od rolnika/wytwórcy za pośrednictwem 
Internetu. 

W celu jak najpełniejszego określenia oczekiwań i zachowań 
konsumentów związanych z korzystaniem z internetu podczas 
dokonywania zakupów żywności przez internet oraz zapewnienia 
reprezentatywności badanej próby nie nakładano dodatkowych kwot 
związanych z korzystaniem z platformy Polski e-bazarek.  

Badanie zrealizowano metodą CAWI tj. Computer Assisted Web 
Interviews, która polega na przeprowadzeniu ankiety online – na 
komputerze z dostępem do Internetu. Respondent może uzyskać dostęp 
do kwestionariusza bezpośrednio przez przeglądarkę na dowolnym, 
dogodnym dla respondenta urządzeniu. W metodzie CAWI pytania 
kwestionariuszowe są w pierwszej kolejności skryptowane (przenoszone 
do formularza online), następnie automatycznie pobierane z serwera 
i przekazywane za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym 
znajduje się respondent wraz z komputerem podłączonym do Internetu. 
Po udzieleniu odpowiedzi przez respondenta, uzyskane dane również 
zostają zapisane na serwerze. 

Kwestionariusz został zaprogramowany z użyciem oprogramowania 
CADAS, które daje duże możliwości wizualizacji pytań i uatrakcyjnienia 
kwestionariuszy on-line1. System zapewnia także pełne bezpieczeństwo 
przechowywanych danych poprzez szyfrowany dostęp do aplikacji w sieci 
Internet oraz podwójne szyfrowanie danych na serwerze. Połączenia do 

 
1 Wydawca oprogramowania to firma CADAS Software Sp. z o.o. 



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

16 

platformy są szyfrowane 1024 bitowym kluczem a każda udana i nieudana 
prośba dostania się do platformy jest logowana w bazie. Aby 
zminimalizować dostęp niepowołanych osób, do danych zapisywanych w 
systemie każdy użytkownik pracujący w systemie CADAS ma dostęp tylko 
do wybranych modułów platformy. Dzięki takim rozwiązaniom CADAS 
zabezpiecza wyniki i bazy teleadresowe przed niepowołanym dostępem. 

Dane empiryczne zostały zebrane z wykorzystaniem panelu agencji 
badawczej ARC Rynek i Opinia – epanel.pl. W tej chwili na panelu 
zarejestrowanych jest około 50 tysięcy użytkowników. Uczestnicy epanel.pl 
nie pochodzą z żadnych celowych baz danych - są rekrutowani zarówno 
metodą online, jak i offline. Response rate (udział respondentów 
zgadzających się na udział w badaniu) w epanel.pl wynosi ok. 20%. 

Za czas poświęcony na udział w badaniu członkowie epanel.pl, którzy 
spełnili kryteria rekrutacyjne oraz wypełnili ankietę otrzymali gratyfikację 
pieniężną. W celu wypłaty wynagrodzenia uczestnicy epanel.pl muszą 
uzupełnić formularz wypłat, w którym podają: imię i nazwisko, PESEL, adres 
zameldowania. Jest to jeden ze sposobów weryfikacji uczestników panelu. 

Dane użytkowników serwisu ePanel.pl są chronione zgodnie z 
wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) – RODO. Szczegółowa polityka ochrony danych 
osobowych oraz polityka prywatności znajdują się na stronach 
https://epanel.pl/klauzula-informacyjna-epanel-pl/ oraz 
https://epanel.pl/epanel/polityka-prywatnosci/  

W celu zweryfikowania jakości odpowiedzi zostały one sprawdzone 
pod kątem logicznej spójności, poprawności wypełnienia oraz poprawności 
gramatycznej. Kontrola polegała m. in. na sprawdzeniu poprawności 
działania filtrów nałożonych na poszczególne pytania kwestionariusza, 
kompletności danych (czy nie występują braki danych tam, gdzie 
odpowiedzi są wymagane), spójności logicznej odpowiedzi (czy 
odpowiedzi udzielone w różnych pytaniach nie wykluczają się wzajemnie). 
Ponadto kontroli podlegały odpowiedzi na pytania otwarte (poprawność 
językowa oraz jakość odpowiedzi, adekwatność do zadanego pytania).  

W trakcie badania nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych 
ani innych działań mających wpływ na jakość zebranych danych i 
uzyskanych wyników.  

Wyniki analizowane były z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego 
Microsoft Excel oraz przy pomocy oprogramowania IBM SPSS Statistics 28. 
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2. POTRZEBY I OCZEKIWANIA ROLNIKÓW ZWIĄZANE Z 
INTERNETOWĄ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI Z 
WYKORZYSTANIEM INTERNETU  
 

2.1. Internet jako kanał do sprzedaży żywności 

2.1.1. Sposoby wykorzystania internetu do sprzedaży żywności 

 

Rolnicy wykorzystują internet do 
sprzedaży żywności w różny sposób. 
Najczęściej jest to umieszczanie 
ogłoszeń na specjalnych platformach 
sprzedażowych dla rolników. Taką 
odpowiedź wskazało ponad 70% 
badanych. Następne sposoby 
wymieniały zbliżone grupy rolników, 
włączając umieszczanie ogłoszeń na 
ogólnych platformach sprzedażowych, 
np. OLX, Allegro (58,6% wskazań), 
poszukiwanie nabywców przez internet 
(56,3%) oraz poszukiwanie miejsc do 
sprzedaży produktów np. targi (54,6%).  

 

Internet był wykorzystywany przez 
rolników do przesyłania informacji, w tym 
ofert drogą mailową (51,3%). Ponadto 
korzystano z mediów społecznościowych w 
postaci prowadzenia profili gospodarstw 
rolnych (50,7%). Rzadziej umieszczano 
ogłoszenia na zwykłych stronach 
internetowych (26,8%), prowadzono własną 
stronę internetową (19,9%) oraz własny 
sklep internetowy (7,6%). Wśród innych 
odpowiedzi pojawiała się promocja 
gospodarstw rolnych prowadzona przez 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego.  

 

Umieszczanie ogłoszeń  
na specjalnych 
platformach 
sprzedażowych dla 
rolników 
to najczęstszy sposób 
zastosowania internetu  
do sprzedaży 
produktów/żywności  
z gospodarstwa rolnego 
 
70,5% odpowiedzi 

Umieszczanie ogłoszeń  
na ogólnych platformach 
sprzedażowych  
 
to drugi sposób 
zastosowania internetu 
do sprzedaży 
produktów/żywności  
z gospodarstwa rolnego 
 
58,6% odpowiedzi 
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Rycina 7. Wykorzystywanie internetu do sprzedaży żywności z 
gospodarstw rolnych 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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w gospodarstwie lub zakup w sklepie prowadzonym w gospodarstwie. Taki 
sposób wskazało 88,7% badanych.  

 

Ważnym kanałem sprzedaży produktów żywnościowych okazała się 
sprzedaż bezpośrednia z dostawą do odbiorcy (74,2% wskazań) oraz 

dostawa do domu klienta po złożeniu 
zamówienia drogą elektroniczną lub 
przez telefon (60,6%). Sprzedaż 
produktów na targowiskach i rynkach, 
a także okolicznościowych jarmarkach 
i festynach wskazało odpowiednio 
50,7% oraz 37,7% badanych. 
Stosunkowo często dostarczano 
produkty żywnościowe bezpośrednio 
do punktów skupu (40,7%) oraz do 
niezależnych sklepów spożywczych 
(33,4%). Rzadziej dostarczano produkty 
żywnościowe do zakładów 
gastronomicznych (24,2%), hurtowni 
(16,6%), klientów instytucjonalnych 
tj.  przedszkola, szkoły i szpitale (16,2%) 
oraz biur i miejsc pracy (13,9%). 
Organizacje zrzeszające producentów 

np. spółdzielnie, grupy producentów rolnych i stowarzyszenia 
producenckie zostały wskazane przez 1/5 badanych, mniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się kooperatywy spożywcze (7,3%). Realizowano 
również sprzedaż mobilną (16,6%) oraz sprzedaż bezpośrednią do sieci 
handlowych (7,0%). Prowadzenie własnego sklepu internetowego oraz 
oferowanie produktów w innych sklepach internetowych wskazało mniej 
niż 10% badanych.  

Jako inne kanały sprzedaży wymieniano sprzedaż do ubojni, bezpośrednią 
sprzedaż i dostawy do przetwórni lub do innych firm. 

Sprzedaż bezpośrednia  
z dostawą dla odbiorcy 
(74,2% wskazań) oraz 
dostawa do domu klienta 
po złożeniu zamówienia 
drogą elektroniczną lub 
przez telefon (60,6%) 
 
to drugi i trzeci kanał 
sprzedaży 
produktów/żywności 
wytwarzanych  
w gospodarstwach rolnych 
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Rycina 8. Kanały sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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Sprzedaż produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych 
realizowana jest według trzech modeli. Pierwszy dotyczy „sprzedaży 
tradycyjnej większości produktów”, tak wskazało 41,1% badanych. 
Nieznacznie mniejsza grupa rolników realizuje „częściową sprzedaż 
tradycyjną” produktów żywnościowych wykorzystując internet do 
znajdywania nabywców i zamieszczania ogłoszeń (39,1%). Najmniejsza 
grupa rolników (14,2%) wskazała na „brak wyraźnej przewagi” jednego 
z kanałów sprzedaży i częściową sprzedaż produktów przez internet, 
a częściową w tradycyjnej formie. 

 

Rycina 9. Modele sprzedaży żywności z gospodarstw rolnych 

 
N = 302 

Sprzedaję 
żywność tylko 
przez Internet

1,0%

Sprzedaję 
żywność tylko 
tradycyjnie, ale 

używam 
Internetu do 
znajdywania 

nabywców lub 
ogłaszania się
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Sprzedaję część 
produktów przez 
Internet, a część 
tradycyjnie, bez 

wyraźnej 
przewagi kanału 
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większość 
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Internet
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Nie wiem/ trudno 
powiedzieć
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Obecnie istnieją trzy modele sprzedaży żywności wytworzonej 

z gospodarstwach rolnych  

• sprzedaż tradycyjna większości produktów  

• częściowa sprzedaż tradycyjna produktów żywnościowych z 

wykorzystaniem internetu do znajdywania nabywców i 

zamieszczania ogłoszeń 

• częściowa sprzedaż produktów przez internet, a częściowa w 

tradycyjnej formie, bez wyraźnej przewagi jednego z kanałów 

sprzedaży 
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2.1.2. Powody sprzedaży żywności przez internet 

 

Sprzedaż produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych 
w największym stopniu determinowała możliwość nawiązania 
bezpośredniego kontaktu z klientami/konsumentami. Taką odpowiedź 
wskazała 1/3 badanych rolników. Wymieniano również zapewnienie 
sprzedaży (28,5%) oraz możliwość uzyskania wyższych dochodów (10,9%). 

Prawie 20% badanych rolników wskazało 
odpowiedź „inne”, wymieniając szeroki 
wachlarz powodów skłaniających ich do 
sprzedaży swoich produktów przez internet.  

Kolejne czynniki uzyskały mniej niż 10% 
wskazań, wśród nich były problemy ze 
sprzedażą innymi kanałami (9,3%), dążenie do 

zróżnicowania 
kanałów 

sprzedaży 
(8,6%), sprzedaż zapasów ze względu na 
problemy z przechowywaniem (6,0%) oraz 
dążenie do niezależności (5,0%). 
Odpowiedzi udzielone przez grupę 
rolników stanowiącą mniej niż 5% 
badanych odnosiły się do niskich cen w 
punktach skupu, minimalizacji strat, 
zapytań ze strony klientów czy niższych 
kosztów zbytu. Niewielki był udział 
respondentów wskazujących na zachęty ze 
strony platform/firm zajmujących się 
organizacją sprzedaży żywności od 
rolników przez internet oraz zachęty ze 
strony instytucji/organizacji promujących 

sprzedaż żywności przez rolników. 

O powodach sprzedaży 
żywności przez internet:  
 

• „łatwy, tani, duży 
zasięg” 

• „lepszy dostęp do 
klienta, 
widzialność 
lepsza, łatwość”  

 „najłatwiejsza 
droga do 
znalezienia 
nabywcy”

O powodach 
sprzedaży żywności 
przez internet:  
 
„na wsi jest mały 
krąg ludności, w 
internecie można 
znaleźć więcej 
odbiorców” 
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Rycina 10. Powody sprzedaży żywności przez internet 

 

N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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Wśród innych czynników wpływających na sprzedaż produktów 
żywnościowych przez internet wskazywano m.in. na większą liczbę 
odbiorców (6 wskazań), w tym potencjalnych odbiorców, uzyskanie 
większych rynków zbytu (2 wskazania) oraz większy zasięg.  

Istotna była również łatwość i szybkość 
działania (6 wskazań): „takie czasy, klient tak 
woli, bo szybciej i wygodniej”. Odpowiedzi 
odnosiły się również do stwierdzeń tj. „łatwy, 
tani, duży zasięg”, „lepszy dostęp do klienta, 
widzialność lepsza, łatwość” łatwy, tani, duży 
zasięg”, „lepszy dostęp do klienta, widzialność 
lepsza, łatwość” oraz „najłatwiejsza droga do 
znalezienia nabywcy”. 

Z szybkością działania związany jest bezpośredni dostęp do klientów 
oraz możliwość sprzedaży bez wychodzenia z domu („nie muszę wychodzić 
z domu”). Aspekty ekonomiczne odzwierciedlone zostały jako ceny (2 
odpowiedzi), sprawdzanie cen na giełdach (2 wskazania), w internecie (1 
odpowiedź) oraz negocjacje cen, brak prowizji i większa rentowność (po 1 
odpowiedzi).  

Wśród innych czynników wskazywano również na trudności związane 
ze sprzedażą żywności, odzwierciedlone 
stwierdzeniami „brak możliwości sprzedaży 
lokalnej”, „na wsi jest mały krąg ludności, w 
internecie można znaleźć więcej 
odbiorców”, „na rynku trudno sprzedać np. 
paprykę”, „brak popytu na Podlasiu, w 
pobliżu miejsca zamieszkania na nasze 
produkty” oraz „brak zainteresowania na 
miejscu żywnością ekologiczną”. 

O powodach sprzedaży 
żywności przez internet:  
 
„ODR promuje 
mnie, że jestem 
producentem 
ekologicznym” 

O powodach 
sprzedaży żywności 
przez internet:  
 

 „nie muszę 
wychodzić z 
domu”
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Na podjęcie przez rolników decyzji o 
sprzedaży żywności przez internet wpływały 
także elementy promocji i przekazywanie 
informacji: „mam ogłoszenie i jak ktoś 
zadzwoni, to wtedy sprzedaję”, 
„prezentowałam zdjęcia na portalu 
społecznościowym i wzbudziło to 
zainteresowanie” oraz „ODR promuje mnie, 
że jestem producentem ekologicznym”.  

Wskazywano ponadto na chęć 
sprzedaży, dodatkowy rynek zbytu, a także 
„chęć, żeby ludzie się dowiedzieli, że można 
u nas kupić naturalne produkty”. Pojawiały 
się również inne odpowiedzi np.  „wymogi 
świata”, „próba, chciałam sprawdzić jak to 
się sprzeda” oraz „dziś to podstawa”. 

 

 

 

  

O powodach sprzedaży 
żywności przez internet:  
 

• „mam ogłoszenie i 
jak ktoś zadzwoni, 
to wtedy 
sprzedaję” 

 
• „prezentowałam 

zdjęcia na portalu 
społecznościowym 
i wzbudziło to 
zainteresowanie” 

O powodach sprzedaży żywności przez internet:  
 

• „chęć, żeby ludzie się dowiedzieli, że można u nas kupić 
naturalne produkty” 

• „wymogi świata” 
• „próba, chciałam sprawdzić jak to się sprzeda” 
• „dziś to podstawa” 
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2.1.3. Produkty żywnościowe sprzedawane przez internet 

 

Najczęściej przez internet rolnicy sprzedawali owoce (25,5% wskazań), 
warzywa inne niż ziemniaki (24,5%) oraz ziemniaki (19,2%). Kolejne miejsca 
zajęły takie produkty i surowce jak miód i produkty pszczele (14,2%) oraz 
zboża (12,6%). Mniej niż 10% rolników sprzedawało sery podpuszczkowe 
(8,6%), mleko i inne przetwory mleczne tj. śmietana, jogurt, kefir, maślanka 
(8,3%) oraz twarogi (4,0%).  

Przykładowo na platformie Allegro Lokalnie oferowano w dniu 
6 grudnia 2 622 pozycje w kategorii miody, z czego część stanowiła ofertę 
świąteczną.  

Rycina 11. Przykładowe oferty platformy Allegro Lokalnie 

 

 
Źródło: https://allegrolokalnie.pl/oferty/q/mi%C3%B3d%20, dostęp 6.12.2022 

 

 

https://allegrolokalnie.pl/oferty/q/mi%C3%B3d
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Rycina 12. Produkty żywnościowe sprzedawane przez internet 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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przetwory mięsne np. wędliny, kiełbasy, pasztety (2,3%) oraz ryby (0,3%). 
Przetwory owocowe i warzywne np. soki, dżemy, powidła, kiszonki, sałatki 
sprzedawało 7,6% badanych rolników, a rośliny strączkowe (np. fasola, 
groch, soczewica, soja) – 1,7%  

Na inne produkty wskazało 2,6% rolników, wśród nich były zioła, 
przyprawy, herbaty ziołowe, suszone warzywa i owoce, pierniki, ostropest 
oraz bakalie i orzechy. 

Najczęściej wskazywano, że wartościowy udział produktów/żywności 
sprzedawanej przez internet w sprzedaży ogółem z gospodarstwa stanowi 
10%, drugim najczęściej wskazywanym udziałem było 20%. Udział od 30 do 
40% zyskał 11,9% wskazań. Natomiast 50% i powyżej stanowił 15% wskazań.  

 

Rycina 13. Wartościowy udział produktów/żywności sprzedawanej przez 
internet w sprzedaży ogółem z gospodarstwa 
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2.2. Platformy do sprzedaży żywności przez internet 

 

2.2.1. Czynniki decydujące o wyborze platformy  

 

O wyborze platformy do sprzedaży żywności przez internet 
w największym stopniu decydowała możliwość bezpłatnego 
zamieszczania ogłoszeń. Ten czynnik wymieniła największa grupa 
badanych rolników (76,4%).  

Kolejne uwarunkowania odnosiły się do liczby potencjalnych klientów, 
co bezpośrednio związane jest z wielkością i zasięgiem platformy (64,5%) 
oraz łatwością obsługi (61,8%).  

Ponad połowa rolników wskazała na możliwość geolokalizacji 
gospodarstwa/produktu. Niższy był udział udział respondentów (40-50%), 
którzy wymieniali renomę marki/portalu, polecenie innej znajomej osoby, 
wcześniejsze doświadczenia i przyzwyczajenia, wysokość opłaty (marży) 
pobieranej przez platformę oraz gwarancję odbioru zamówionych 
produktów.  

Istotne okazało się również wsparcie i doradztwo ze strony platformy, 
a także kryteria ekonomiczne 
związane z terminem płatności oraz 
istnienie minimalnego progu wypłaty 
należności. Wśród innych czynników 
wymieniono krótki termin płatności, 
gwarancję ściągnięcia płatności oraz 
reklamę.  

 

 

Rycina 14. Przykładowe ogłoszenie 
na platformie OLX 
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Handel elektroniczny z udziałem wielu różnych producentów jest 
realizowany przez tzw. marketplace czyli platformy oferujące towary oraz 
usługi wielu sprzedawców i umożliwiające ich zakup przez klientów. 
Najczęściej są to produkty pochodzące od zewnętrznych firm. Niektóre 
platformy oferują również swoje produkty (np. Amazon, Allegro). Dostęp do 
sprzedaży przez wiele różnych podmiotów jest warunkiem koniecznym 
istnienia marketplace – w innych przypadkach funkcjonują sklepy 
internetowe2. 

 

Rycina 15. Przykładowe ogłoszenia na platformie OLX przy wyszukiwaniu 
wg słowa kluczowego „jabłka” 

 
Źródło: https://www.olx.pl/d/oferty/q-jab%C5%82ka/, dostęp 6.12.2022 

 

 

 

 

 

 
2 Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce. GS1 Polska, Poznań 2021 
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Rycina 16. Czynniki decydujące o sprzedaży żywności przez internet 

 

 
N = 259, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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2.2.2. Zalety sprzedaży żywności przez internet  

 

Najważniejszą zaletą sprzedaży żywności 
przez internet okazał się dostęp do dużej 
liczby potencjalnych nabywców (46,4%). 
Istotna była również szybkość znalezienia 
nabywców (28,8%) oraz możliwość 
nawiązania trwałych relacji 
z klientami/konsumentami (17,9%).  

Kolejne pozycje zajęły „inne” zalety 
(15,6%) oraz odpowiedź „trudno powiedzieć” 
(9,9%).  

Następnymi wymienianymi zaletami 
były łatwość obsługi (8,6% wskazań), 
możliwość szybkiego reagowania na 
potrzeby klientów/konsumentów (7,3%), 

możliwość promocji, reklamy gospodarstwa (5,6%), wyższe dochody / 
dodatkowe źródło zarobku (4,0%), większa niezależność (3,3%) oraz 
możliwość geolokalizacji gospodarstwa (1,7%). 

Z kolei w kategorii „inne zalety” (15,6%) wskazywano na bezpośredni 
kontakt z klientami (4 odpowiedzi) 
oraz łatwość kontaktu z klientami (3 
odpowiedzi).  

Odpowiedzi związane z relacjami 
z klientami donosiły się również do 
wskazań związanych z możliwością 
wyboru świeżych produktów („klient 
otrzymuje świeży produkt”, „ludzie 
kupują zdrowe produkty”), odbiorem 
bezpośrednim („klient przyjedzie do 
gospodarstwa”), a także 
poszukiwaniem odbiorców („szukają 
odbiorcy, wyrabiają sobie opinie 
i biorą towar”) i ich wyborem 
(„samemu można sobie wybrać 
klienta odbierającego”). Ten wątek innych wypowiedzi odnosił się również 
do jakości produktów i świeżości (3 wskazania). 

 
 

Dostęp do dużej 
liczby potencjalnych 
nabywców to 
najczęściej 
podawana zalety 
sprzedaży żywności 
przez internet 
 
Tak uważa 46,4% 
badanych rolników 

Szybkość znalezienia 
nabywców (28,8%)  
oraz możliwość nawiązania 
trwałych relacji  
z klientami/konsumentami 
(17,9%) 
to kolejne zalety sprzedaży 
produktów/żywności przez 
internet w opinii badanych 
rolników 
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Rycina 17. Zalety sprzedaży żywności przez internet 

 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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Wygoda sprzedaży 
(9 wypowiedzi) okazała się 
istotnym czynnikiem, 
wskazywano na „możliwość 
sprzedaży z domu”, „nie muszę 
nigdzie jechać, wysyłam 
z domu”, „nie muszę osobiście 
gdzieś jechać i sprzedawać”, 
„nie muszę wychodzić z domu” 
oraz „nie tracę na dojazd, nie 
trzeba jeździć”, „nie trzeba 
stać na rynku”. Podkreślano 
również oszczędność czasu 
(3 odpowiedzi). 

Aspekty ekonomiczne 
odnosiły się do niższych 
kosztów („mniejsze koszty, nie 

trzeba nigdzie jechać z towarem”, „mniejsze koszty, oszczędność paliwa”, 
„obniżenie kosztów”), skróceniem dróg dostawy i liczby pośredników 
(„omija się skupy”, „szybka dostawa, świeży produkt, sprzedaż bez 
pośredników”). Zwracano również uwagę na duże zamówienia i duży 
zasięg (5 wskazań) przy jednoczesnej możliwości wyboru ofert.  

 

Należy również wskazać 
na możliwość reklamy 
produktów (2 wskazania), 
panującą modę (2 wskazania), 
możliwość wykreowania 
własnej marki (2 odpowiedzi) 
oraz zapewnienie 
rozpoznawalności produktu.  

O zaletach sprzedaży 
produktów/żywności przez internet  
 

• „klient otrzymuje świeży 
produkt” 

• „ludzie kupują zdrowe 
produkty” 

• „klient przyjedzie do 
gospodarstwa” 

• „szukają odbiorcy, wyrabiają 
sobie opinie i biorą towar” 

• „samemu można sobie 
wybrać klienta” 

O zaletach sprzedaży produktów/żywności przez internet  
 

• „możliwość sprzedaży z domu” 
• „nie muszę nigdzie jechać, wysyłam z domu” 
• „nie muszę osobiście gdzieś jechać i sprzedawać” 
• „nie muszę wychodzić z domu” 
• „nie tracę na dojazd, nie trzeba jeździć” 
• „nie trzeba stać na rynku” 

O zaletach sprzedaży 
produktów/żywności przez internet  

• „mniejsze koszty, nie trzeba 
nigdzie jechać z towarem” 

• „mniejsze koszty, 
oszczędność paliwa” 

• „obniżenie kosztów” 
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Rycina 18. Zalety sprzedaży żywności przez internet 

 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 

 

Uzyskane odpowiedzi odzwierciedlają korzyści wskazywane w raporcie 
„Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce” (2021)3 , 
według którego zaletami sprzedaży przez internet za pomocą 
marketplace’ów z punktu widzenia sprzedawców są: 

• rozpoznawalność marki marketplace  
• duża liczba klientów w jednym miejscu 
• niskie bariery wejścia (brak potrzeby inwestycji w platformę 

sprzedażową, znajomość aspektów prawnych itp.) 
• dodatkowy kanał sprzedaży i źródło dochodów 
• możliwość dotarcia do klientów zagranicą 
• wsparcie w sprzedaży i logistyce 
• lepsza promocja produktów  
• zwiększenie wiarygodności sprzedawców 
•  dostęp do innowacyjnych rozwiązań 
• dostęp do danych analitycznych i benchmarkingowych 

 

 
3 Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce. GS1 Polska, Poznań 
2021 
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Z punktu widzenia nabywców do zalet sprzedaży internetowej wg Raportu 
„Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce” (2021) 
należy4:  

 

• dostęp do wielu produktów w jednym miejscu 
• możliwość porównania cen produktów różnych dostawców 
• brak potrzeby uczenia się obsługi różnych platform sklepów 

internetowych (uporządkowana i skatalogowana baza produktów) 
• większa wiarygodność sprzedawców 
• większe bezpieczeństwo transakcji (programy ochrony kupujących) 
• opinie o sprzedawcach pochodzących od innych użytkowników. 
• dostęp do atrakcyjnych programów lojalnościowych (np. Amazon 

Prime, Allegro Smart)  
• możliwość zakupu używanych produktów  
• dostęp do produktów z zagranicy z możliwością płatności w lokalnej 

walucie 

 

2.2.3. Wady sprzedaży żywności przez internet  

 

Prawie 40% badanych rolników wskazało na inne wady niż 
wymienione w narzędziu badawczym. Najczęściej wymieniano brak 
możliwości obejrzenia i spróbowania produktu (16 wskazań), co znalazło 
odzwierciedlenie w następujących stwierdzeniach „kupujący nie wie, jak 
smakuje produkt”, „brak możliwości obejrzenia towaru na żywo przez 
klienta kupującego” (po 1 wypowiedzi), „brak posmakowania przez 
klienta” (2 wypowiedzi), „klient nie widzi osobiście towaru” (2 wypowiedzi).  

Wskazywano również, że „nie ma możliwości posmakowania” 
(3 odpowiedzi), „nie ma możliwości rzeczywistego zobaczenia towaru” 
(2 odpowiedzi), „nie można dotknąć produktu” (2 odpowiedzi), „nie można 
spróbować produktu”, „nie można towaru dotknąć, powąchać itp.” oraz 
„nie można zobaczyć towaru” (po 1 wypowiedzi).  

 

 
4 Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce. GS1 Polska, Poznań 
2021 

O wadach sprzedaży produktów/żywności przez internet  
 

• „kupujący nie wie, jak smakuje produkt” 
• “nie można dotknąć produktu” 
• “klient nie widzi towaru” 
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Rycina 19. Wady sprzedaży żywności przez internet 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 

 

Ponad 1/3 badanych rolników nie była w stanie wymienić wad tego 
kanału sprzedaży żywności. Pozostali (poniżej 10%) wskazywali na brak 
rozwiązania dotyczącego logistyki produktu po jego zakupie (8,3%), brak 
zaufania do tego kanału sprzedaży (7,0%), zwroty produktów (6,3%) oraz 
dużą konkurencję (3,0%). Wymieniano również brak wiedzy w zakresie 
korzystania z platform, trudną ich obsługę oraz wysokie marże. Pojedyncze 
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głosy dotyczyły konieczności podawania swoich danych (telefon, email) 
w Internecie, niedostatecznego wsparcia ze strony platform, 
skomplikowanych przepisów prawnych oraz braku wsparcia finansowego 
na rozwój takich działań przez rolników. 

 

Rycina 20. Wady sprzedaży żywności przez internet 

 

 
 

Wg Raportu „Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) 
w Polsce” (2021)5 wadami sprzedaży przez internet za pomocą 
marketplace’ów z punktu widzenia sprzedawców są: 

• bardzo duża konkurencja innych sprzedawców w tym samym 
miejscu  

• uzależnienie się tego kanału sprzedaży i zaniedbanie rozwoju 
własnego sklepu internetowego  

• wprowadzanie dość częstych zmian w zakresie polityki sprzedaży 
i opłat  

• koszty obsługi (abonament lub opłata za wystawianie produktu, 
promowanie i prowizja od sprzedaży)  

• restrykcyjne wymagania dotyczące opisów produktów, ich zdjęć, 
obsługi klientów  

• ryzyko podchwycenia pomysłu i oferowania często sprzedawanych 
produktów przez marketplace lub innych sprzedawców  

 
5 Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce. GS1 Polska, Poznań 
2021 
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• ograniczone możliwości promowania własnej marki sklepu 
internetowego 

Z punktu widzenia nabywców do wad sprzedaży internetowej wg Raportu 
„Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce” (2021) 
należy6:  

• uzależnienie się od jednego marketplace’u  
• utrudniony bezpośredni kontakt ze sprzedawcą  
• brak indywidualnego podejścia ze strony marketplace’u  
• rozdzielanie wysyłek w przypadku zakupów od różnych dostawców 

(opłata za dodatkowe przesyłki, dostawa w różnym czasie)  

 
6 Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce. GS1 Polska, Poznań 
2021 
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2.2.4. Źródła informacji o możliwości sprzedaży produktów 
żywnościowych 

 

Najważniejszym źródłem informacji o możliwości sprzedaży 
produktów/żywności wytworzonej w gospodarstwach rolnych jest internet. 
Na takie źródło wskazało prawie 60% badanych. Jako drugą możliwość 
pozyskania informacji wskazywano znajomych, sąsiadów oraz rodzinę, 
stosując określenie „poczta pantoflowa” (44,0%). Trzecie miejsce zajęła 
kategoria inne źródła, w ramach której wymieniano: doświadczenie 
(5 wskazań), media społecznościowe, w tym facebook (4 wskazania), 
ogłoszenia, reklamy, targi, telefon (po 2 wskazania). Pojedyncze głosy 
odnosiły się do własnej wiedzy, telewizji i imprez okolicznościowych.  

W hierarchii źródeł informacji na czwartej pozycji uplasowała się 
odpowiedź ‘doradcy rolniczy’ (7,6% wskazań), co wskazuje na rolę ośrodków 
doradztwa rolniczego w rozpowszechnianiu informacji o nowych 
możliwościach i nowych kanałach sprzedaży.  

Rolnicy czerpali również informacje z ogłoszeń (5,0% wskazań), od 
przedstawicieli urzędów administracji samorządowej (4,6%), prasy lokalnej 
(4,6%) oraz z lokalnych rozgłośni radiowych (1,7%).  

 

 

 

 

 

 

  

Internet jest głównym źródłem informacji o 
sprzedaży produktów/żywności wytworzonych w 
gospodarstwach rolnych. 
 
Tak wskazało 59,3% badanych rolników. 
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Rycina 21. Źródła informacji o sprzedaży żywności przez internet 

 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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2.3. E-bazarek na tle innych platform do sprzedaży żywności 

 

2.3.1. Znajomość i korzystanie z platform do sprzedaży żywności 

 

Do najbardziej znanych platform wykorzystywanych do sprzedaży 
produktów/żywności przez 
rolników należą: OLX, Polski e-
bazarek oraz Allegro ze 
wskaźnikami znajomości 
odpowiednio 88,1%, 76,8% oraz 
76,5%.  

Mniejsza znajomość cechuje 
takie portale jak Polska smakuje (ze 
wskaźnikiem znajomości na 
poziomie 28,1%), Paczka od rolnika 
(23,5%) oraz inne (20,2%). Platformy 
‘Rolnik handluje’ oraz ‘Wiejska e-
skrzynka’ były znane przez 8,3% 
i 7,9% badanych.  

OLX okazała się platformą, 
z której korzystano najczęściej. 
Korzystanie z tej platformy 
zadeklarowało 56% badanych, a 
52,4% korzystało z niej najczęściej.  

W przypadku platformy Polski 
e-bazarek wystąpiła większa 
różnica między wielkością grupy 
deklarującej korzystanie i 
korzystanie najczęstsze/największą 
sprzedaż. Korzystanie z platformy 
Polski e-bazarek zadeklarowało 
49% badanych, natomiast 25,8% - 
korzystanie najczęstsze.  

 

 

 

 

Z wypowiedzi Piotra Truszkowskiego, 
Dyrektora B2B Allegro  
 
Allegro ma unikalną możliwość 
obserwacji zachowań zakupowych 
zarówno konsumentów, jak i klientów 
biznesowych, tak sprzedawców, jak i 
kupujących. Dzięki temu jesteśmy w 
stanie odpowiadać na potrzeby rynku. 
Jeśli chodzi o rynek B2B i jego cyfrową 
część, to na Allegro Biznes 
proponujemy wiele dedykowanych 
rozwiązań, (…) jak chociażby Allegro 
Smart!, program ochrony kupujących 
czy opinie użytkowników (…). Są też 
dostępne inne metody finansowania 
zakupu, przede wszystkim płatności 
odroczone. Każda kategoria ma 
dopasowane, zaawansowane atrybuty 
wyszukiwania i filtrowania oraz 
szczegółowe opisy produktów, co 
ułatwia dokonywanie zakupów 
specjalistycznych. Z drugiej strony, 
liczne oferty z wielu branż w jednym 
miejscu sprawiają, że w zasadzie każda 
firma jest tu w stanie dokonać dla 
siebie również zakupów związanych z 
bieżącą działalnością.  
 
Źródło: Nesterowicz, Nałęcz: E-comerce 
B2B. Biznes w sieci, Raport 2021 
https://eizba.pl/wp-
content/uploads/2021/10/eCommerce-
B2B-Raport.pdf 
 

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/10/eCommerce-B2B-Raport.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/10/eCommerce-B2B-Raport.pdf
https://eizba.pl/wp-content/uploads/2021/10/eCommerce-B2B-Raport.pdf
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Rycina 22. Znajomość i korzystanie z platform do sprzedaży żywności 

 

 
N (znajomość platform) = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 

N = 257 (korzystanie z platform), możliwe odpowiedzi wielokrotne 

N = 229 (korzystanie z platform najczęściej) 
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Rozwój handlu elektronicznego determinuje tzw. klientocentryczność. 
Jak wynika z Raportu „E-comerce B2B. Biznes w sieci” digitalizacja stwarza 
nowe możliwości budowania relacji z partnerami i tzw. USP (czyli unique 
selling proposition), przez tworzenie wartości dodanej wokół produktów 
oferowanych do tej pory. Obserwowane jest tzw. „rich data”, wzbogacanie 
tradycyjnej oferty o zdjęcia, wideo, dodatkowe opisy, kody, specyfikację, 
oznaczenia podobnych produktów7. Platformy takiej jak Allegro czy OLX 
realizują taką od wielu lat intensyfikując działania zmierzające do 
„zatrzymania klientów”. 

Wśród innych platform najczęściej wymieniano Facebook 
(21 wskazań), Internetową Giełdę Rolną i Towarową, IGRiT (12 wskazań), 
Sprzedajemy.pl (6 wskazań) oraz Marketplace Facebook (4 wskazań). 
Pojedyncze wypowiedzi dotyczyły takich platform jak Lokalnyrolnik.pl, 
Rano zebrano, Lokalni Naturalni, Rolnik Cię nakarmi, Dolina Baryczy poleca, 
Pora na Pola, Lokalna-Żywność.pl, Biobazary, 123miody.pl oraz 
Czasnazdrowe.pl. Podawano również nazwy ogólne tj. internetowa giełda 
towarowa, portale pszczelarskie, giełda rolna oraz giełda owoców i warzyw. 

Znajomość platformy Polski e-bazarek zbadano również przez zadanie 
pytania: Czy słyszał/a Pan/i przed naszą dzisiejszą rozmową o platformę 
Polski e-bazarek? Należy podkreślić, że ponad 40% badanych rolników 
(41,4%) odpowiedziało twierdząco. 

 

Rycina 23. Znajomość platformy Polski e-bazarek 

 

 
N = 70 

 
7 M.Nesterowicz, M.Nałęcz: E-comerce B2B. Biznes w sieci, Raport Santander Bankowość 
Biznesowa i Korporacyjna, Warszawa 2021,  

Tak
41,4%

Nie
57,1%

Nie wiem/ 
trudno 

powiedzieć
1,4%



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

45 

Działające w Polsce marketplace’y można podzielić na następujące 
grupy8: 

1. Marketplace’y sprzedające towary w Polsce tylko online: 
Allegro.pl, Ebay.pl, Amazon.de, Pl.aliexpress.com, 
Facebook.com/marketplace, Arena.pl, Emag.pl, Zalando.pl, 
Etsy.com/pl, Pakamera.pl, Showroom.pl, Fruugo.pl, Spartoo.pl, 
Aligato.pl, Klunken.pl, Cupsell.pl, Patyna.pl, 
Miniinthebox.com/pl, Dellegro.de, Cabas.pl, Poranapola.pl, 
Lokalnyrolnik.pl, Shumee.pl, Miinto.pl, Fun-price.com oraz 
Morele.net 

2. Marketplace’y sprzedające towary w Polsce online i offline: 
Carrefour.pl oraz Empik.pl  

3. Marketplace’y przekierowujące na strony sprzedawców: 
Allani.pl, Domodi.pl, Homebook.pl, Okazje.info, 
Google.com/shopping, Radar.wp.pl, Sklep.elle.pl oraz Yosh.pl  

4. Marketplace’y B2B: Mercateo.com.pl, Aleo.com/pl, Merkandi.pl, 
Hurtum.pl, Retury.com, Zentrada.pl, Chh.pl oraz OEX24.com 

 

Jak podaje raport „E-commerce 2021/2022. W jakim kierunku rozwija 
się handel w sieci?”9, w Polsce najpopularniejszym marketplace jest Allegro 
– aż 94% osób w pierwszej kolejności wybiera tę platformę e-commerce 
jako największą i najbardziej znaną w kraju. Do czynników sukcesu należy 
rozpoznawalność marki, własne rozwiązania logistyczne oraz własne 
paczkomaty. Przykładem nowych rozwiązań jest budowa sieci automatów 
paczkowych One Box by Allegro. Jako kluczowe dla rozwoju Allegro 
wymieniane są opinie klientów, czas realizacji zamówień oraz odpowiedzi 
na reakcje kupujących. Ponadto dla sprzedających dostępne są różne 
metody rozliczeń, spośród których najpopularniejszymi są abonament 
i prowizja10. 

Według raportu PwC11 między rokiem 2021 a 2027 wartość rynku e-
commerce w Polsce wzrośnie o ponad 94 mld PLN z czego przeszło połowa 
wygenerowana zostanie z trzech kategorii: mody (21 mld PLN), elektroniki 
(19 mld PLN) oraz zdrowia i urody (11 mld PLN). Coraz bardziej na znaczeniu 
zyskuje kategoria sprzedaży produktów spożywczych głównie ze względu 

 
8 Elektroniczne platformy sprzedażowe (marketplace’y) w Polsce. GS1 Polska, Poznań 2021 
9 Małecki M., Ruszkowska A., Kadłubek M., Samborski W.: „E-commerce 2021/2022. W jakim kierunku rozwoju się 
handel w sieci?” Raport Nowy Marketing., Warszawa, listopad 2021, https://mamstartup.pl/wp-
content/uploads/2021/11/2021-e-commerce-small.pdf 
10 Małecki M., Ruszkowska A., Kadłubek M., Samborski W.: „E-commerce 2021/2022. W jakim kierunku rozwoju 
się handel w sieci?” Raport Nowy Marketing., Warszawa, listopad 2021, https://mamstartup.pl/wp-
content/uploads/2021/11/2021-e-commerce-small.pdf 
11 Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027. Raport PwC, Warszawa 2021 
https://www.strategyand.pwc.com/pl/pl/forms/raport/pobierz-raport-perspektywy-rozwoju-rynku-e-
commerce-w-polsce-2018-2027.html 
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na fakt wysokiego udziału sprzedaży żywności w ogólnej sprzedaży 
detalicznej w Polsce. 

Rycina 24. Wielkość rynku e-commerce w Polsce (mld PLN) 

 

 
Źródło: Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027. Raport PwC, 
Warszawa 2021, https://www.strategyand.pwc.com/pl/pl/ 

forms/raport/pobierz-raport-perspektywy-rozwoju-rynku-e-commerce-w-polsce-2018-
2027.html 

Rycina 25. Wzrost wartości sprzedaży poszczególnych kategorii (mld PLN) 

 

 
Źródło: Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027. Raport PwC, 
Warszawa 2021, https://www.strategyand.pwc.com/pl/pl/forms/raport/pobierz-raport-
perspektywy-rozwoju-rynku-e-commerce-w-polsce-2018-2027.html  
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2.3.2. Powody korzystania z platformy Polski e-bazarek 

 

Wśród powodów korzystania z wymienionych wcześniej platform do 
sprzedaży produktów/żywności z gospodarstw rolnych wskazywano dużą 
liczbę potencjalnych klientów z punktu widzenia wielkości i zasięgu 
platformy (33,6%), łatwość obsługi (20,1%) oraz inne (21,4%). Wymieniano 
również bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń (11,8%), polecenie innej 
znajomej osoby (9,6%), renomę marki/portalu (9,2%) oraz wcześniejsze 
doświadczenie, przyzwyczajenie (7,9%).  

 

Rycina 26. Platforma Polski e-bazarek 

 

 
https://www.polskiebazarek.pl/ 

W przypadku korzystania z platformy Polski e-bazarek wskazywano 
głównie na inne powody (30,5%), dużą liczbę potencjalnych klientów 
(23,7%), łatwość obsługi (16,9%), polecenie innej znajomej osoby (15,3%) oraz 
bezpłatne zamieszczenie ogłoszeń (10,2%).  
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Rycina 27. Powody korzystania z platform do sprzedaży żywności 

 

 
N = 229, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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Jako inne powody korzystania z platformy Polski e-bazarek podawano 
odpowiedzi wskazujące na aktywność 
ośrodków doradztwa rolniczego w 
popularyzacji platformy (10 wskazań), co 
znalazło odzwierciedlenia w 
następujących stwierdzeniach: „agencja 
zachęciła do korzystania ze strony”, 
„inicjatywa ODR”, „ODR zachęcił”, 
„doradca mnie zachęcił”, „doradca nam 
zaoferował”, „doradztwo rolnicze 
zaproponowało mi”, „jest prowadzony 
przez ośrodki doradztwa rolniczego”, 
„kontakt z doradcami” oraz „zachęcił 
mnie do tego doradca Powiatowego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego”. 

Istotnymi powodami korzystania z 
platform okazały się informacje o 
działalności platformy (6 wskazań): 
„wcześniej o tym informowano”, 
„dostałam tam zaproszenie”, „gmina 
poleciła, ale był tylko jeden telefon”, 
„otrzymałem informację o tej 
platformie”, „na prośbę organizatora 
strony”, „na szkoleniu się 
dowiedziałem”, „zaproponowali 
współpracę” oraz „znalazłam 
ogłoszenie i weszłam”. 

Wskazywano także na 
znajomość i popularność tej 
platformy oraz jej lokalny charakter 
(9 wskazań): „lokalni klienci”, „najbardziej znana w mojej okolicy”, 
„najbliższa platforma, działają na lokalnym rynku”, „nie znałam innych”, 
„pierwsza platforma, w której udało się ogłoszenie zamieścić”, 
„popularność”, „tylko tą jedną znam z typowo rolniczych”, „wystawia się 
lokalnie” oraz „wyświetla w google”.  

O powodach korzystania 
z platformy Polski  
e-bazarek: 
 

• „agencja zachęciła 
do korzystania ze 
strony” 

• „inicjatywa ODR” 
• „ODR zachęcił” 
• „doradca mnie 

zachęcił” 
• „doradca nam 

zaoferował” 
• „doradztwo rolnicze 

zaproponowało mi” 
• „jest prowadzony 

przez ośrodki 
doradztwa 
rolniczego” 

• „kontakt z 
doradcami” 

O powodach korzystania 
z platformy Polski  
e-bazarek: 
 

• „lokalni klienci” 
• „najbardziej znana w mojej 

okolicy” 
• „najbliższa platforma, 

działają na lokalnym rynku” 
• „nie znałam innych” 
• „pierwsza platforma, 

w której udało się ogłoszenie 
zamieścić” 

• „popularność” 
• „tylko tą jedną znam 

z typowo rolniczych” 
• „wystawia się lokalnie” 
• „wyświetla w google” 
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Kolejne grupy odpowiedzi w zakresie innych powodów korzystania 
z platform dotyczyły wygody (2 odpowiedzi, „bo jest najwygodniejsza”), 
szerokiego dostępu („dobry dostęp”, „jest dużo kupujących 
i sprzedających”), szybkości kontaktu („szybki odzew klientów”, 
„najszybsza droga do odbiorcy”), możliwości zwiększenia sprzedaży 
(„chciałem więcej sprzedać”, „chciałem zwiększyć sprzedaż”, „poszerzenie 
sprzedaży”), działań promocyjnych („dla reklamy”, „dobra promocja dla 
nas”) oraz możliwości budowy wizerunku markowego. 

 

 

 

2.3.3. Produkty żywnościowe sprzedawane z wykorzystaniem platformy 
e-bazarek 

 

Rolnicy najczęściej przez platformę Polski e-bazarek sprzedawali 
owoce (24,6% wskazań), warzywa (20,6%) oraz ziemniaki (17,5%).  

 

 

O powodach korzystania z platformy Polski  
e-bazarek: 
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• „dobra promocja dla nas” 

Rolnicy najczęściej przez platformę Polski e-bazarek 
sprzedawali: 
 

• owoce (24,6% wskazań) 
• warzywa (20,6%)  
• ziemniaki (17,5%) 
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Kolejne miejsca zajął miód i produkty pszczele (15,9%). Mniej niż 10% 
rolników sprzedawało zboża (9,5%), sery podpuszczkowe (9,5%), jaja (7,9%), 
twarogi (7,9%) oraz przetwory owocowe i warzywne np. soki, dżemy, 
powidła, kiszonki, sałatki (7,9%).  

 

 

Mniejsza grupa rolników sprzedawała z wykorzystaniem tej platformy 
mleko i inne przetwory mleczne tj. śmietana, jogurt, kefir, maślanka (6,3%). 
Pozostałe produkty były sprzedawane rzadziej, w tym mięso surowe (3,2%), 
inne: zioła, suszone przekąski, miód spadziowy (2,4%), masło (2,4%), 
oleje/oliwa (2,4%) oraz ryby (0,8%), rośliny strączkowe np. fasola, groch, 
soczewica, soja (0,8%) oraz przetwory mięsne np. wędliny, kiełbasy, 
pasztety (0,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejne miejsca zajęły: 
 

• miód i produkty pszczele (15,9%) 
• zboża (9,5%) 
• sery podpuszczkowe (9,5%) 
• jaja (7,9%) 
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Rycina 28. Produkty/żywność sprzedawane za pośrednictwem platformy 
Polski e-bazarek 

 
N= 126, możliwe odpowiedzi wielokrotne 
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Przetwory mięsne, np. wędliny, kiełbasy,
pasztety

Ryby

Oleje / oliwy

Masło

Inne

Mięso surowe

Mleko i przetwory mleczne (bez serów) np.
śmietana, jogurt, kefir, maślanka

Przetwory owocowe / warzywne np. soki,
dżemy, powidła, kiszonki, sałatki

Twarogi

Jaja

Sery podpuszczkowe

Zboża

Miód i produkty pszczele

Ziemniaki

Warzywa inne niż ziemniaki

Owoce
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2.3.4. Formy dostawy towarów kupionych z wykorzystaniem platformy 
Polski e-bazarek 

 

Produkty żywnościowe zakupione od rolników z wykorzystaniem 
internetu najczęściej odbierano osobiście w gospodarstwie, korzystano z 
firmy kurierskiej i poczty oraz dowozu przez producenta. Te trzy możliwości 
wskazywano najczęściej dla platformy Polski e-bazarek oraz pozostałych 
platform wykorzystywanych przez rolników do sprzedaży żywności. 

 

Rycina 29. Formy dostaw produktów/żywności sprzedawanych za 
pośrednictwem platformy Polski e-bazarek 

 

 
N= 229, możliwe odpowiedzi wielokrotne 

 

Odbiór osobisty w gospodarstwie, wysyłka kurierem lub pocztą oraz 
dowóz do klienta to najczęstsze sposoby dostarczenia do nabywcy 

produktów/żywności wytworzonej w gospodarstwie rolnym i zakupionej 
z wykorzystaniem internetu 

24,0%

62,9%

27,9%

8,7%

1,3%

2,6%

20,3%

57,6%

30,5%

5,1%

3,4%

5,1%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dowóz do klienta

Odbiór osobisty w gospodarstwie

Wysyłka kurierem/pocztą

Dostawa do paczkomatu

Inne… jakie?

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Polski e-bazarek Wszystkie wymienione platformy
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2.4. Opinie o możliwościach zwiększenia sprzedaży żywności przez 
internet  

 

2.4.1. Opinie w zakresie możliwych działań zwiększających sprzedaż z 
wykorzystaniem platformy Polski e-bazarek 

Perspektywy rozwoju platformy Polski e-bazarek zbadano przez 
analizę opinii rolników dotyczących możliwych do podjęcia działań 
zwiększających sprzedaż produktów/żywności. Najczęściej wymieniano 
aspekty informacyjne związane z koniecznością dostarczania informacji 
o portalu (43,8%). Wskazywano również na stworzenie dostępnej, 
bezpłatnej aplikacji dla producentów/rolników wspierającej sprzedaż 
(38,6%) oraz bezpłatne doradztwo z zakresu marketingu i sprzedaży 
internetowej (37,5%).  

 

Główne działania postulowane przez rolników w zakresie 
zwiększenia sprzedaży przez platformę Polski e-bazarek odnoszą 

się do: 

(1) popularyzacji platformy wśród potencjalnych odbiorców 

(2) stworzenia powszechnie dostępnej, bezpłatnej aplikacji dla 
producentów/rolników wspierającej sprzedaż  

(3) bezpłatnego doradztwa z zakresu marketingu i sprzedaży 
internetowej 

 

Jako kolejne możliwości zwiększenia sprzedaży produktów/żywności 
przez internet, rolnicy zwracali uwagę na kwestie techniczne związane 
z możliwością wysyłania wiadomości bezpośrednio przez 
klientów/konsumentów do rolników/producentów (35,2% wskazań). 
Ważna okazała się również możliwość nawiązania współpracy z innymi 
producentami (35,2%). Kolejne możliwe działania odnosiły się do 
udostępnienia geolokalizacji gospodarstwa (33,5%), łatwości obsługi 
(33,5%), wsparcia technicznego (29,5%) oraz pomocy w obsłudze (21,6%).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

55 

Rolnicy wymieniali również pomoc w organizacji dystrybucji 
i transportu z gospodarstwa do klienta (33,0%), wskazanie korzyści 
z użytkowania platform internetowych (27,3%) oraz pomoc 
w sformułowaniu treści oferty i przygotowaniu atrakcyjnych zdjęć (26,1%).  

Wśród innych działań, które w opinii rolników warto podjąć dla 
zwiększenia sprzedaży przez platformę Polski e-bazarek wskazywano 
działania marketingowe („marketing”, „marketing strony”, „zwiększyć 
popularność tej aplikacji”, „wystawiłem raz nikt się nie odezwał, za mała 
reklama portalu”) oraz pozyskanie większej liczby klientów („mało ludzi 
korzysta z ebazarku”, „mało ofert”, „mały odbiór”). Wymieniano również 
brak możliwości zakupu za pośrednictwem tej platformy. 

Na konieczność rozprzestrzenia informacji o platformie wskazywały 
następujące odpowiedzi: „miałem tam konto, ale nic się nie sprzedało”, 
„nie ma tam efektów”, „skorzystałam, ale nikt mnie do mnie nie zgłosił, nie 
jestem zainteresowana”, „więcej klientów nie rolników”, „tam jest brak 
zainteresowania, bo miałem tam ogłoszenie”, „mam, ale nie ma 
sprzedaży”, „korzystałam kiedyś, ale nic nie sprzedałam” oraz „rozszerzenie 
informacji o istnieniu tego portalu”.  

 

Rycina 30. Postulowane działania mające na celu zwiększenie sprzedaży 
produktów/żywności za pośrednictwem platformy Polski e-bazarek 

 

Kolejne działania postulowane przez rolników w zakresie 

zwiększenia sprzedaży przez platformę Polski e-bazarek 

odnoszą się do: 

(1) możliwości wysyłania wiadomości bezpośrednio przez 

klientów/konsumentów do rolników/producentów (35,2% 

wskazań) 

(2) możliwości nawiązania współpracy z innymi producentami (35,2%) 

(3) geolokalizacji gospodarstwa (33,5%) 

(4) łatwości obsługi (33,5%) 
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N= 176, możliwe odpowiedzi wielokrotne 

  

13,1%

15,3%

19,9%

21,6%

26,1%

27,3%

29,0%

29,5%

33,0%

33,5%

33,5%

35,2%

35,2%

37,5%

38,6%

43,8%

% 10% 20% 30% 40% 50%

Pomoc w przygotowaniu produktów do
sprzedaży np. pakowanie, mycie

Inne

Żadne z powyższych

Pomoc w obsłudze

Pomoc w sformułowaniu treści oferty i
przygotowaniu atrakcyjnych zdjęć

Wskazanie korzyści z używania platform
internetowych

Przekształcenie go w platformę sprzedażową
(obsługującą zamówienia i płatności)

Wsparcie techniczne

Pomoc w organizacji dystrybucji/transportu z
gospodarstwa do klienta

Łatwość obsługi

Udostępnienie możliwości geolokalizacji
gospodarstwa

Możliwość nawiązania współpracy z innymi
producentami

Możliwość wysyłania wiadomości
bezpośrednio przez klientów/konsumentów

do rolników/producentów

Bezpłatne doradztwo z zakresu marketingu i
sprzedaży internetowej

Stworzenie dostępnej bezpłatnie dla
producentów/rolników aplikacji mobilnej

wspierającej sprzedaż

Więcej informacji o portalu
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2.4.2. Wsparcie rolników przez doradców rolniczych w zakresie sprzedaży 
przez internet 

 

Rozwój platformy Polski e-bazarek jest możliwy dzięki uzyskaniu 
wsparcia rolników przez doradców rolniczych. Jednak trzy odpowiedzi 
o największej liczbie wskazań w analizie możliwego wsparcia to „nie 
wiem/trudno powiedzieć”, „inne” oraz „żadne”. Sądzimy, że wynika to 
z faktu wielu możliwych działań, które mogą być podjęte. Świadczą o tym 
wypowiedzi uczestników badania przytoczone poniżej.  

Wśród innych działań wymienianych przez rolników w zakresie wsparcia 
przez doradców rolniczych można 
wyróżnić 4 grupy:  

1. Działania promocyjne i 
reklamowe (21 wskazań): 
„zwiększenie nakładów na 
promocję”, „zwiększenie ilości 
reklam”, „reklama strony”, „reklama 
portali”, „reklama dla 
konsumentów”, „promocja 
produktów”, „większa reklama 
strony”, „lepsza kampania reklama 
u klientów”, „e-bazarek 
rozreklamować”, „marketing 
i sprzedaż”, „chciałbym, żeby 
reklama była lepsza”, „żeby 
platformy były bardziej widoczne, 
żeby klienci mogli się z tym 
zapoznać”, „aktualizacje i reklama”, 
„więcej jarmarków tematycznych 
jak w Legionowie, Ciechanowie”, 
„promocja portalu, rozszerzenie 
platform” oraz „marketing”; 

 

2. Działania doradcze (19 wskazań): 
„doradztwo o gospodarstwach 
ekologicznych”, „większe doradztwo, 
gdzie sprzedawać, za ile”, 

„podpowiedzi np. doradztwo w sprawie nawożenia”, „fachowe 
wskazówki”, „wizyty doradcy w gospodarstwie”, „znajomość 
aktualnych przepisów dotyczących żywności”, „żeby podpowiedział, 
jak działać bez zakładania działalności i płacenia składek”, „większej 

Działania promocyjne i 
reklamowe jako wsparcie 
przez doradców rolniczych 
 

• „zwiększenie nakładów 
na promocję” 

• „zwiększenie ilości 
reklam” 

• „reklama strony” 
• „reklama dla 

konsumentów” 
• „promocja produktów 
•  „większa reklama 

strony” 
• „lepsza kampania 

reklama u klientów” 
• „e-bazarek 

rozreklamować” 
• „żeby platformy były 

bardziej widoczne, żeby 
klienci mogli się z tym 
zapoznać” 
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wiedzy doradców w małych miejscowościach, bardziej 
kompetentnych”, „prawna pomoc”, „wsparcie prawne”, „wsparcie 
specjalisty od marketingu zysku”, „informacja o zyskach”, 
„korzystam z doradztwa ODR”, „opieka bezpośrednia 
i indywidualna”, „szukanie nowych platform sprzedażowych i jak 
wystawiać ogłoszenia, aby były atrakcyjne”, „przekształcenie 
gospodarstwa i rozszerzenie”, „porada, jak wyprodukować większą 
ilość” oraz „wskazówki żeby to udoskonalić (jogurty mamy 
w szklanych butelkach – boję się o przesyłkę)”; 

 

 

 

3. Działania w zakresie zwiększenia sprzedaży i pozyskania klientów 
(9 wskazań): „szukanie nabywców”, „więcej klientów, za mała baza”, 
„przekonać konsumentów”, „uświadamianie klientów”, 
„w pozyskaniu klientów i pomoc w ogłoszeniach”, „sprawdzenie 
osoby kupującej”, „wdrożenie programów ułatwiających sprzedaż” 
oraz „pomoc w znalezieniu klientów i zwiększeniu sprzedaży”; 

 

4. Działania w zakresie kwestii technicznych i organizacji sprzedaży 
(7 wskazań): „bezpieczeństwo sprzedaży i zapewnienie płatności”, 
„bezpieczne płatności”, „pomoc w dystrybucji”, „osoba, która 
zajęłaby się wysyłką”, „zapewnienie odbioru słoików z naszym 
produktem”, „bezpośrednia sprzedaż produktów do marketów bez 
przechodzenia np.: przez 4 ręce jak dotychczas” oraz „aplikacja”. 

Doradztwo jako wsparcie przez doradców rolniczych 
 

• „doradztwo o gospodarstwach ekologicznych” 
• „większe doradztwo, gdzie sprzedawać, za ile” 
• „podpowiedzi np. doradztwo w sprawie nawożenia” 
• „fachowe wskazówki 
•  „wizyty doradcy w gospodarstwie” 
• „znajomość aktualnych przepisów dotyczących 

żywności” 
•  „większej wiedzy doradców w małych 

miejscowościach, bardziej kompetentnych” 
• „prawna pomoc” 
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Kolejne możliwe działania podejmowane przez doradców rolniczych 
odnosiły się do wsparcia w zakresie promocji na rynkach lokalnych (11,3%) 
oraz pozyskania informacji o dostępnych platformach (8,9%). Wskazywano 
również na szkolenia z zakresu organizacji sprzedaży żywności przez 
internet (7,6%), pomoc w obsłudze (7,3%) oraz wsparcie techniczne (5,3%). 
Wymieniano również pozyskanie informacji o programach i środkach na 
finansowanie działań przez rolników (3,6%) oraz wskazanie korzyści 
wynikających z korzystania z platform (3,6%).  

 

Działania w zakresie zwiększania sprzedaży i kwestii technicznych 
jako wsparcie przez doradców rolniczych 
 

• „szukanie nabywców” 
•  „więcej klientów, za mała baza” 
• „przekonać konsumentów” 
• „uświadamianie klientów” 
• „bezpieczeństwo sprzedaży i zapewnienie płatności” 
• „bezpieczne płatności” 
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Rycina 31. Możliwe wsparcie doradców rolnych w zakresie sprzedaży 
produktów/żywności 

 
N= 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 

  

3,6%

3,6%

5,3%

7,3%

7,6%

8,9%

11,3%

21,5%

21,9%

30,1%

% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Wskazania korzyści z korzystania

Informacji o programach i środkach na
finansowanie takich działań przez rolników

Wsparcie techniczne

Pomoc w obsłudze

Szkoleń z zakresu organizacji sprzedaży
żywności przez internet

Informacji o dostępnych platformach

Wsparcia w zakresie promocji na rynkach
lokalnych

Żadne

Inne

Nie wiem/trudno powiedzieć
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2.4.3. Zagadnienia z zakresu doradztwa przydatne dla dalszego rozwoju 
sprzedaży internetowej żywności przez rolników 

 

Ponad połowa badanych rolników nie wiedziała, jakie zagadnienia 
z zakresu doradztwa byłyby najbardziej przydatne dla dalszego rozwoju 
sprzedaży internetowej żywności przez rolników.  

Na drugiej pozycji w hierarchii zagadnień z zakresu doradztwa 
przydatnych dla dalszego rozwoju sprzedaży internetowej, prawie 21% 
badanych wskazało na inne niż wymienione możliwe zagadnienia 
rozpatrywane jako obszary doradztwa dla rolników. Wśród nich 
wymieniano:  

• ogólnie szkolenia bez sprecyzowania zakresu tematycznego, 
edukację, fachowe doradztwo, informacje zamieszczane na bieżąco, 
a także szkolenia (15 wskazań); 

 

• zagadnienia związane ze sprzedażą i dotarciem do klientów 
(12 wskazań): „szkolenia w sprzedaży przez internet”, „szkolenia 
dotyczące np. sprzedaży zwłaszcza dla starszych ludzi, którzy są 
niedoinformowani i nie mają pojęcia o tym”, „pomoc w zakresie 
dotarcia do klienta”, „powiększenie wiedzy o portalach”, „krótkie 
łańcuchy dostaw”, „wiedza, ilu jest użytkowników portalu”, 
„wspieranie na temat obsługi platform”, „informacje dla rolników”, 
„informacje na temat możliwości odbiorców jakie produkty, 
nowinki”, „informowanie o innych możliwościach sprzedaży, nowych 
stronach internetowych” oraz „odnalezienie się w miejscu, gdzie 
wycofuje się środki do produkcji”; 

• zagadnienia finansowe (6 wskazań): „dofinansowanie”, 
„dofinansowanie projektów dla tych, co dopiero chcą się rozwijać”, 
„zdobycie funduszy”, „zminimalizowanie kosztów opakowań 
i transportu naszych przetworów do klienta/ logistyka”, „możliwość 
pozyskania dopłat z Agencji np. Modernizacji i Restrukturyzacji do 
modernizacji i rozwoju gospodarstwa” oraz „wsparcie finansowe dla 
poczatkujących, programy pomocowe”;  

DORADZTWO I SZKOLENIA JAKO GŁÓWNA FORMA WSPARCIA 

DLA ROLNIKÓW PRZY SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI przez internet. 
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• doradztwo prawne (3 wskazania); 
• doradztwo techniczne (2 wskazania); 
• doradztwo marketingowe (2 wskazania). 

 

 

Doradztwo i szkolenia związane ze sprzedażą i dotarciem do 

klientów oraz doradztwo finansowe jako kolejne obszary wspierania 

rolników przy sprzedaży przez internet: 

• „szkolenia w sprzedaży przez internet” 

• „szkolenia dotyczące np. sprzedaży zwłaszcza dla starszych 

ludzi, którzy są niedoinformowani i nie mają pojęcia o tym” 

• „pomoc w zakresie dotarcia do klienta” 

• „powiększenie wiedzy o portalach” 

• „krótkie łańcuchy dostaw” 

• „dofinansowanie projektów dla tych, co dopiero chcą się 

rozwijać” 

• „zdobycie funduszy” 

• „zminimalizowanie kosztów opakowań i transportu naszych 

przetworów do klienta/ logistyka” 

• „wsparcie finansowe dla poczatkujących, programy pomocowe” 



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

63 

Rycina 32. Zagadnienia z zakresu doradztwa rolnego przydatne dla 
dalszego wsparcia sprzedaży produktów/żywności 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 

,3%
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2,0%

2,6%

3,6%
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20,9%
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Nowe rozwiązania w organizacji sprzedaży
żywności przez rolników

Rozwój i funkcjonowanie platform i sklepów
internetowych

Marketing cyfrowy i nowe sposoby
komunikowania z konsumentami

Technologie informacyjne

Promocja na rynkach lokalnych

Marketing produktów lokalnych

Inne

Nie wiem/ trudno powiedzieć
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Na trzeciej pozycji wśród postulowanych działań z zakresu doradztwa 
rolniczego najbardziej przydatnych dla dalszego rozwoju sprzedaży 
internetowej żywności przez rolników ponad 10% badanych wskazywało 
marketing produktów lokalnych (14,9%) i promocję na rynkach lokalnych 
(14,2%). Mniejszy był udział wskazań dotyczących doradztwa z zakresu 
technologii informacyjnych (5,6%), marketingu cyfrowego i nowych 
sposobów komunikowania się z konsumentami (5,6%), rozwoju 
i funkcjonowania platform i sklepów internetowych (4,6%), a także nowych 
rozwiązań w organizacji sprzedaży żywności przez rolników (3,6%). 
Wskazywano również aspekty prawne i organizacyjne w zakresie 
sprzedaży żywności przez rolników/producentów oraz prowadzenia 
działalności gospodarczej.  

Najbardziej przydatnymi formami doradztwa rolniczego w opinii 
rolników są szkolenia teoretyczne online połączone z częścią praktyczną w 
gospodarstwach demonstracyjnych/pokazowych. Na taką formę wskazała 
ponad połowa rolników.  

  

Doradztwo i szkolenia związane z marketingiem, 

promocją i reklamą jako kolejne obszary wspierania 

rolników przy sprzedaży przez internet. 

Najbardziej preferowane formy szkoleń to 

szkolenia teoretyczne online połączone z częścią 

praktyczną w gospodarstwach 

demonstracyjnych/pokazowych. 

52,3% odpowiedzi 
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Wymieniano również wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych 
i pokazowych (49,0%). Mniejsze grupy rolników wskazywały na szkolenia 
stacjonarne (35,4%) i szkolenia online (31,8%).  

 

 

Jako inne doradztwa specjalistycznego wskazywano doradztwo 
marketingowe, także stałe doradztwo („stałe doradztwo przy 
gospodarstwie”, „stała pomoc ośrodka doradztwa rolniczego”, oraz 
doradztwo w zakresie dofinansowania („np. przetwórnia, większa ubojnia 
swoja”).  

 

 

 

Wymieniano również formy inne realizacji doradztwa („szkolenia w 
okresie zimowym, a nie w czasie, kiedy jest dużo pracy w sezonie”, „wizyta 
rolnika u doradców, którzy pomogą”, „więcej doradców, młodych, 
posiadających wiedzę” oraz „wyjazdy na warsztaty, mikro 
przedsiębiorstwa ODR”). 

 

Kolejne preferowane formy szkoleń to 

• wizyty w gospodarstwach 

demonstracyjnych/pokazowych (49,0%) 

• szkolenia stacjonarne (35,4%)  

• szkolenia online (31,8%) 

Opinie o preferowanych formach szkoleń: 

• „stałe doradztwo przy gospodarstwie” 

•  „stała pomoc ośrodka doradztwa rolniczego” 

• „wyjazdy na warsztaty, mikro przedsiębiorstwa ODR” 
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Rycina 33. Najbardziej przydatne formy doradztwa rolnego dla dalszego 
wsparcia sprzedaży produktów/żywności za pośrednictwem platformy 

Polski e-bazarek 

 

 
N = 302, możliwe odpowiedzi wielokrotne 

 

 

  

2,3%

2,6%

3,6%

31,8%

35,4%

49,0%

52,3%

% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Żadne

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Inne

szkolenia online

szkolenia stacjonarne

wizyty w gospodarstwach
demonstracyjnych/ pokazowych

szkolenia teoretyczne online połączone z
częścią praktyczną w gospodarstwie

demonstracyjnym/pokazowym
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3. Zakupy żywności bezpośrednio od rolników w opinii 
i zachowaniach polskich konsumentów 

 

3.1. Sposoby dokonywania zakupów żywności 

 

Konsumenci mają do wyboru wiele formatów sklepów spożywczych. 
To m.in. tradycyjne sklepy osiedlowe, sklepy sieciowe w formule 
„convenience”, czyli blisko miejsca zamieszkania, dyskonty, hipermarkety i 
supermarkety, a także sklepy specjalistyczne np. z żywnością ekologiczną.  

Analiza uzyskanych odpowiedzi na pytanie dotyczące miejsc, w 
których respondenci dokonali co najmniej raz zakupów żywności w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy wykazała, że najczęściej wskazywano sklepy 
dyskontowe stacjonarne (np. Lidl, Biedronka), supermarkety (np. Carrefour, 
Auchan, Leclerc) i sklepy typu convenience (np. Żabka). Uzyskane dane 
potwierdzają wyniki raportów rynkowych, z których wynika, że polscy 
konsumenci najczęściej kupują żywność w sklepach sieci dyskontowych.  

„Największą popularnością 
dyskonty cieszą się wśród osób z 
małych miast (do 20 tys. 
mieszkańców), w których za takimi 
zakupami opowiedziało się 78% 
zapytanych. Wśród wszystkich 
badanych 14% kupuje żywność 
zazwyczaj w dużych super- lub 
hipermarketach, a 12% - w małych 
sklepach osiedlowych. Wyłącznie w 
małych sklepach osiedlowych 
zakupy robi 8% respondentów, ale aż 
38% przyznaje, że zdarza się im 
zaglądać do nich po drobne 
zakupy12”. Jednocześnie 13,5% respondentów zadeklarowało, że w ostatnich 
12 miesiącach dokonało co najmniej raz zakupów żywności bezpośrednio 
od rolników za pomocą internetu. 

 

 
12 https://biuroprasowe.cbre.pl/155085-w-dyskontach-zakupy-spozywcze-robi-70-polakow-male-
sklepy-wybiera-tylko-1-na-10-osob 

13,5% 
deklarowało dokonanie w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy 
co najmniej raz zakupów 
żywności 
bezpośrednio od rolników 
za pośrednictwem 
internetu 
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Rycina. 34. Udział odpowiedzi na pytanie „W których z poniższych miejsc 
zdarzyło Ci się kupić żywność co najmniej raz w ciągu ostatnich 12 

miesięcy? „ 

 
N=800 

,4%

5,9%

13,5%

15,9%

17,8%

22,6%

24,5%

29,6%

37,3%

38,0%

50,6%

51,1%

61,8%

62,8%

82,3%

,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Inne…jakie?

Specjalne internetowe platformy
sprzedażowe dla rolników

Bezpośrednio od rolnika/wytwórcy za
pośrednictwem Internetu

Sklep internetowy, np. Frisco, itp.

Sklep specjalistyczny z żywnością -
przez Internet z dostawą do domu

Sklep osiedlowy lub convenience (np.
Żabka) - przez Internet z dostawą do

domu

Sklep specjalistyczny z żywnością -
stacjonarnie

Supermarket np. Carrefour, Auchan, 
Leclerc – przez Internet z dostawą do 

domu

Bezpośrednio od rolnika/wytwórcy
bez użycia Internetu

Sklep dyskontowy np. Biedronka, Lidl,
Aldi - przez Internet z dostawą do

domu

Internetowe platformy zakupowe np.
OLX, Allegro

Targi, bazarki

Sklep osiedlowy lub convenience (np.
Żabka) - stacjonarnie

Supermarket np. Carrefour, Auchan,
Leclerc - stacjonarnie

Sklep dyskontowy np. Biedronka, Lidl,
Aldi - stacjonarnie
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Do roku 2021 sprzedaż żywności przez internet miała marginalne 
znaczenie w e-commerce.  

W Polsce w 2021 roku sprzedaż 
detaliczna wyniosła 551 miliardów 
złotych, z czego 18%, czyli 99 
miliardów złotych to zakupy online13. 
Rynek e-commerce znajduje się na 
ścieżce dynamicznego rozwoju. 
Ponadto pandemia COVID-19 
przyczyniła się do zmiany nawyków 
żywieniowych Polaków, co wpłynęło 
na wzrost sektora e-grocery, czyli 
internetowej sprzedaży żywności.  

Badanie agencji Nielsen 
“Wpływ Covid-19 na zachowania 
konsumentów” wykazało, że Polacy 
coraz chętniej kupują produkty 
spożywcze online. Z raportu „Boom w 
e-commerce” wynika, że 28% 
konsumentów dokonało 
internetowych zakupów 
spożywczych w 2020 roku, co oznacza 
65% wzrost liczby kupujących w 
stosunku do poprzedniego roku14.  

Dzięki takiemu przyśpieszeniu 
podwoi się udział produktów 
spożywczych w całkowitej sprzedaży 
przez internet – z obecnych 5 do 11% w 2026 roku15.  

 
13 https://wiadomoscispozywcze.pl/artykuly/10552/platformy-marketplace-generuja-juz-48-
cakowitej-sprzedazy-online/ 
14https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwii7cG7hbP4A
hVlkosKHbWMAbcQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.logistyka.net.pl%2Fbank-
wiedzy%2Fitem%2Fdownload%2F79974_3d80c82ec06ffe4eac1dec4159ac5efa&usg=AOvVaw2Aw85
qODwRML19FMwWINQd 
15 https://inquirymarketresearch.pl/wp-content/uploads/2021/09/INQ_rynek-q-
commerce_23_09_big.pdf 

E-commerce jest pojęciem, 

którego pojawiło się w latach 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i 

było bezpośrednio związane z początkiem 

komercyjnego wykorzystywania sieci 

Internet. Według WTO, e-commerce to 

produkcja, sprzedaż, reklama i dystrybucja 

produktów i usług przez sieci 

teleinformatyczne.  Najbardziej 

uniwersalnym wydaje się być określenie 

„e-commerce” jako dowolnej treści 

transakcji dotyczącej działalności 

gospodarczej, która jest realizowana przy 

wykorzystaniu mediów 

teleinformatycznych. Główny urząd 

Statystyczny (GUS) z kolei, za „e-

commerce”, uznaje transakcje 

przeprowadzone przez sieci oparte na 

protokole IP i przez inne sieci 

komputerowe, gdzie towary i usługi są 

zamawiane przez te sieci, ale płatność i 

ostateczna dostawa zamówionego 

towaru lub usługi może być dokonana w 

sieci lub poza siecią. Transakcje mogą być 

dokonywane pomiędzy 

przedsiębiorstwami, osobami 

indywidualnymi, instytucjami rządowymi 

lub innymi organizacjami prywatnymi i 

publicznymi. Zamówienia otrzymane 

przez telefon, telefaks lub e-mail według 

tej definicji, nie są elementem e-handlu. 
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Ponadto coraz więcej 
Polaków skłania się ku zdrowszej 
diecie, zwracając dużą uwagę na 
skład oraz pochodzenie 
kupowanych produktów. W 
rezultacie rośnie zainteresowanie 
żywnością naturalną, ekologiczną i 
lokalną sprzedawaną online16.  

Z szacunków wynika, że 
sprzedaż produktów spożywczych 
online będzie rosła najszybciej, 

średnio nawet na poziomie 40% rocznie. Z analizy przeprowadzonej przez 
PwC wynika, że w 2026 roku wartość brutto polskiego rynku e-grocery 
osiągnie poziom 18 mld złotych17. 

Konsumenci najchętniej dokonują zakupów spożywczych przez 
internet w e-sklepach, które oferują produkty różnych marek, np.: Auchan 
Direct, Frisco, Carrefour. Drugą popularną metodą są zakupy na 
platformach zakupowych takich jak, np.: Allegro.pl. Nieco mniejszym 
zainteresowaniem konsumentów cieszą się sklepy internetowe 

konkretnych marek18. 
Według raportu „E-grocery w Polsce - zakupy spożywcze online” 

wynika, że w 2018 roku 16% badanych regularnie kupowało produkty 

 
16 https://www.crowdway.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-Wp_yw-zachowa_-
konsumenckich-na-rozw%C3%B3j-rynku-e-grocery.pdf 
17https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwii7cG7hbP4A
hVlkosKHbWMAbcQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.logistyka.net.pl%2Fbank-
wiedzy%2Fitem%2Fdownload%2F79974_3d80c82ec06ffe4eac1dec4159ac5efa&usg=AOvVaw2Aw85
qODwRML19FMwWINQd 
18 https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce-w-polsce-2021.htm 

Średnioroczny wzrost e-
grocery do 2026 roku ma 
wynieść 28%, podczas gdy 
prognozy dla całego rynku 
e-commerce zakładają 12%.  

Zakupów online dokonywało w 2022 roku 87% 
internautów, to o +3p.p. więcej niż rok temu. W 
stosunku do 2021 roku wskazania dotyczące zakupów 
online żywności wzrosły o +8p.p. 
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żywnościowe „w sieci”19. Częściej zakupów dokonywały kobiety (1/5), niż 
mężczyźni (1/10) oraz młodsi konsumenci, tj. osoby w wieku 19-24 lata (27%). 

 

3.2. Deklarowana częstość dokonywania zakupów produktów 
żywnościowych bezpośrednio od rolników 

 
 W badanej próbie 18,7% respondentów 
zadeklarowało, że przynajmniej raz w 
tygodniu dokonuje zakupów żywności 
bezpośrednio od rolników. Natomiast 
29,4% wybiera taką formę zaopatrywania 
się w żywność przynajmniej raz w 
miesiącu. Z kolei 23,6% badanych 
przyznało, że kupuje żywność 
bezpośrednio od rolnika przynajmniej raz 
na 3 miesiące. Prawie 1/5 respondentów 
(19,7%) okazjonalnie korzysta z zakupów 
bezpośrednio od producentów. Zaledwie 
9% badanych nigdy nie kupuje w ten 
sposób produktów żywnościowych.  

 
19 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/E-
grocery_w_Polsce_Zakupy_spozywcze_online_raport.pdf 

47,8% 
Kupuje żywność 
bezpośrednio od 
rolników 
/producentów co 
najmniej raz w 
miesiącu 

„Wybuch pandemii wpłynął nie tylko na obecne, ale również 
na przyszłe decyzje zakupowe Polaków. W kategorii zakupów 
spożywczych, 22% respondentów przyznało, że częściej niż przed 
pandemią zacznie kupować produkty pochodzące od lokalnych 
sprzedawców lub produkty 
pochodzące od rozpoznawalnych polskich marek, na które 
wskazało 24% badanych”. 
 
Nowa rzeczywistość: konsument w dobie COVID-19. Jak zmieniły się 
zwyczaje zakupowe Polaków w czasie koronawirusa? 
Karasek, Musiał, Gaponiuk, KPMG, 2020 
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Rycina 35. Deklarowana częstość dokonywania zakupów żywności 
bezpośrednio od rolników 

 
 

3.3. Czynniki decydujące o dokonywaniu zakupów żywności przez 
Internet 

 

Jak wskazują badania obserwuje się różnicę w sekwencji czynników 
decydujących o zakupie produktów żywnościowych przez internet w 
porównywaniu z produktami nieżywnościowymi.  

Najczęściej wskazywaną motywacją dokonywania przez internet jest 
oszczędność czasu, którą kierowało się 38% konsumentów. Kolejne 
argumenty przemawiające, według cytowanego raportu, za e-zakupami, to 
możliwość porównania ofert (35% wskazań), a następnie duży wybór (33%) 
i dostawa prosto do domu (33%). Atrakcyjniejsze niż w sklepach 
stacjonarnych ceny uzyskały również 33% wskazań20.  

Konsumenci, którzy kupują żywność w Internecie, wskazują 
najczęściej szeroki wybór produktów i wygodną dostawę do domu. 

 
20 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/E-grocery_w_Polsce_Zakupy_spozywcze_online_raport.pdf 
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Ponadto osoby, które robią zakupy w 
Internecie, najczęściej wybierają platformy 
zakupowe, takie jak chociażby Allegro. 
Wśród osób kupujących żywność w sieci 
udział kupujących na platformach spada, 
rośnie natomiast grupa osób kupujących w 
sklepach internetowych grupujących 
produkty różnych marek (ponad ½ 
wskazań)21. 

Preferencje odnośnie do miejsc 
zakupowych wśród kobiet i mężczyzn są 
bardzo podobne, ale obserwuje się różnice 
w zależności od wieku konsumenta – 
platformy zakupowe mają wiodącą pozycję 
wśród konsumentów w wieku 25+ lat, a 
młodsi wybierają częściej sklepy grupujące 
różne marki, choć i wśród nich platformy 
uzyskują powyżej 60% wskazań. Sklepy 
internetowe grupujące produkty różnych marek zyskują natomiast 
znacznie wśród mieszkańców największych miast 500+ tys. (46% wskazań). 
Żywność kupowana jest tam, gdzie jest szeroki asortyment (42% wskazań). 
W tej kategorii jeszcze do niedawna kluczowe było przyzwyczajenie, ale 
jego znacznie spada22.  

Respondentów w badaniu własnym poproszono o wskazanie trzech 
najważniejszych czynników determinujących wybór zakupu żywności 
przez Internet. Analiza uzyskanych wskazuje, że respondenci w podczas 
podejmowania decyzji o zakupie żywności przez Internet kierują się przede 
wszystkim ceną, co odzwierciedla zmiany zachowań konsumentów 
wynikające z aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej i rosnących cen 
żywności. Cenę wskazywali częściej mężczyźni, respondenci powyżej 55 
roku życia oraz mieszkańcy regionu centralnego, jak również miast od 100 
do 499 tysięcy mieszkańców. 

Zakupy przez Internet, jak wskazują autorzy raportu „W kryzysie do 
e-commerce”, są jedną ze strategii radzenia sobie ze wzrostem cen „ze 
względu na chęć optymalizacji wydatków w obecnej sytuacji 
gospodarczej, Polacy zaczęli przekierowywać swoje zakupy do Internetu 
kategoria po kategorii. Dotyczy to 78% badanych internautów, a 56% 
zamierza kontynuować lub rozpocząć ten proces”23.  

 
21 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/E-grocery_w_Polsce_Zakupy_spozywcze_online_raport.pdf 
 
22 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/E-grocery_w_Polsce_Zakupy_spozywcze_online_raport.pdf 
 
23 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/08/W_Kryzysie_Do_Ecommerce_Raport_2022.pdf 

„dla kupujących 
żywność 
w Internecie 
najważniejszy jest 
duży wybór 
produktów, a 
następnie 
oszczędność czasu 
(44%) i możliwość 
porównywania ofert 
(43%)”.  
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Znajduje to potwierdzenie w wysokim udziale wskazań dotyczących 
„rabatów i promocji” (22,5%) jako czynników skłaniających konsumentów 
do korzystania z usług e-grocery. Czynnik ten był częściej wskazywany 
przez kobiety, osoby od 44 do 54 roku życia oraz mieszkańców regionu 
centralnego. 

Kolejną ważną grupą czynników wpływających na decyzje 
respondentów dotyczące zakupu żywności przez Internet jest 
„oszczędność czasu” (22% wskazań), „koszt dostawy” (22% wskazań) oraz 
„wygoda” (21,9% wskazań).  

Mężczyźni, respondenci od 35 do 44 roku życia oraz mieszkańcy 
regionu centralnego częściej wymieniali „oszczędność czasu”. Z kolei 
„wygoda” częściej motywowała do zakupów żywności przez Internet 
mężczyzn, najmłodszych respondentów od 18 do 24 roku życia oraz tych 
powyżej 55 roku życia, jak również mieszkańców regionu centralnego i 
północnego, mieszkańców wsi i miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców.   
Koszt dostawy częściej był wymieniany przez kobiety, najmłodszych 
respondentów od 18 do 24 roku życia, mieszkańców regionu wschodniego, 
jak również osoby zamieszkujące w miastach liczących od 100 do 499 
tysięcy mieszkańców.  

Różnorodność produktów, ich duży wybór częściej wskazywane były 
przez kobiety respondentów powyżej 55 roku życia oraz mieszkańców 
regionu województwo mazowieckie.  

Dostęp do wielu metod dostawy oraz wygodne metody płatności 
sprzyjają rozwojowi usług e-grocery. Dotyczy to szczególnie możliwości 
zamówienia produktów świeżych i gwarancji, że będą one przechowywane 
w warunkach zapewniających zachowanie zarówno walorów 
sensorycznych, jak również zapewniających bezpieczeństwo żywności.  
Dostęp do zróżnicowanych i wygodnych metod płatności częściej 
wskazywali młodzi respondenci w wieku od 25 do 34 roku życia oraz 
mieszkańcy regionu województwo mazowieckie. Z kolei dostęp do wielu 
form dostawy zamówionych produktów był częściej wymieniany jako 
czynnik motywujący do zakupów żywności online przez kobiety, 
respondentów powyżej 55 roku życia oraz respondentów zamieszkających 
w miastach do 49 tysięcy mieszkańców.  
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Rycina 36. Czynniki uwzględniane podczas podejmowania decyzji o 
wyborze zakupów żywności przez Internet 

 

W mniejszym stopniu na decyzje związane z wyborem e-grocery jako 
formy dokonywania zakupów żywności wpływały czynniki nie związane 
bezpośrednio z ofertą czy też obsługą procesu zakupowego.  Należy jednak 
podkreślić, że kwestie takie jak stosowanie opakowań przyjaznych dla 
środowiska czy też wykorzystanie środków transportu przyjaznych dla 
środowiska będzie zyskiwać na znaczeniu szczególnie wśród młodszych 
respondentów. Opakowanie przyjazne dla środowiska częściej wpływało na 
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wybór zakupów żywności przez Internet przez kobiety, respondentów od 
18 do 24 roku życia oraz mieszkańców regionu województwa 
mazowieckiego.  

 

3.4. Sposoby zaopatrywania się w żywność bezpośrednio od 
rolników 

 

Do najczęściej wskazywanych miejsc zakupu żywności bezpośrednio 
od rolników należą targowisko/bazarek (60,3% wskazań) oraz zakupy 
bezpośrednio w gospodarstwie (53,8% wskazań).  

Kobiety, respondenci powyżej 45 roku życia oraz mieszkańcy regionu 
centralnego częściej dokonują zakupów żywności bezpośrednio od 
rolników z wykorzystaniem kanałów tradycyjnych, w tym przede 
wszystkim zaopatrują się na targowiskach czy też bazarkach. Z kolei 
kobiety, respondenci od 35 do 44 roku życia, mieszkańcy regionu 
północnego, wsi i miast o liczebności do 49 tysięcy mieszkańców częściej 
wskazywali, że dokonują zakupów żywności od rolnika/producenta 
bezpośrednio w gospodarstwie. 

Ponadto 32% respondentów wskazało, że kupuje żywność 
bezpośrednio od rolników w lokalnym sklepie.  

Zdecydowanie niższy był udział wskazań dotyczących korzystania z 
różnych form zakupów żywności bezpośrednio od rolników z 
wykorzystaniem Internetu.  

Najczęściej wskazywano na korzystanie z ogólnych platform 
sprzedażowych np. OLX, Allegro (13,2% wskazań), zamówienia przez 
Internet z dostawą do domu lub paczkomatu (7,9% wskazań) oraz za 
pomocą sklepu internetowego gospodarstwa (7,3% wskazań) lub też strony 
internetowej (bez sklepu) (6,4% wskazań). Specjalne platformy internetowe 
sprzedażowe dla rolników zyskały 5,7% wskazań.  

Zakupów żywności bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem 
Internetu i dostawy do domu lub paczkomatu dokonywali częściej 
respondenci od 18 do 24 roku życia oraz mieszkańcy regionu północnego.  

Z ogólnych platform sprzedażowych, w tym Allegro i Olx korzystali 
częściej respondenci od 18 do 24 roku życia, mieszkańcy regionu 
południowo-zachodniego oraz miast od 50 do 99 tysięcy mieszkańców. Z 
kolei specjalne platformy sprzedażowe dla rolników były najczęściej 
wskazywane przez mężczyzn i najmłodszych respondentów.  
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Rycina 37. Sposoby zaopatrywania się w żywność bezpośrednio od 
rolników  

 

 
N=559 

Najczęściej wymieniane okoliczności, w których respondenci 
decydowali się na zakupy żywności bezpośrednio od rolników przez 
internet dotyczyły zakupów wybranych produktów (59,9% wskazań) lub też 
zakupów okazjonalnych np. przed przyjęciem, świętami (33,3% wskazań). 
Nieco ponad 1/5 respondentów (20,9%) przyznała, że jest to sposób na 
dokonanie zakupów produktów, które trudno jest znaleźć w innych 
miejscach. Z kolei 19,9% uczestników badania wskazało, że w ten sposób 
dokonuje regularnie większych zakupów. Natomiast 14,5% respondentów 
wskazało, że jest to sposób dokonywania codziennych zakupów.  

Nieco wyższy odsetek wskazań dotyczących regularnych większych 
zakupów żywności od rolników odnotowano w grupie respondentów od 35 
do 44 roku życia, jak również mieszkańców regionu północno-
zachodniego.  
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Rycina 38. Okoliczności, w których respondenci decydują się na zakupy 
żywności bezpośrednio od rolników przez Internet 

 
N=559 

3.5. Korzystanie z platform sprzedażowych podczas zakupów 
żywności bezpośrednio od rolnika 

 
 Na podstawie analizy aktualnej sytuacji rynkowej i możliwości 
zarówno zaopatrywania się w produkty żywnościowe bezpośrednio od 
rolników, jak również pozyskania przez internet informacji na temat oferty 
produktowej w badaniu uwzględniono dziewięć platform o zróżnicowanej 
funkcjonalności, w tym: Polski e-bazarek, Polska smakuje, Wiejska e-
skrzynka, Paczka od rolnika, Rolnik handluje, Allegro, OLX, Lokalny rolnik, 
Paczka od rolnika.  

Najwyższy odsetek wskazań dotyczących korzystania „czasami” oraz 
„często” z platform sprzedażowych podczas zakupów żywności 
bezpośrednio od rolników uzyskano w odniesieniu do platformy Lokalny 
rolnik (48,4%) oraz ogólnych platform sprzedażowych, tj. Allegro (47,1% 
wskazań), OLX (40,9% wskazań), jak również Rolnik handluje (29,7% 
wskazań) 

Platforma Polski e-bazarek była wykorzystywana „często i „bardzo 
często” przez 25,9% respondentów dokonujących zakupów żywności 
bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem Internetu. Częściej takie 
deklaracje składali respondenci od 25 do 34 roku życia, respondenci 
zamieszkujący w miastach od 50 do 99 tysięcy mieszkańców oraz 
mieszkańcy regionu centralnego. 
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Rycina 39. Znajomość i korzystanie z platformy Polski e-bazarek zależnie 
od płci i wieku respondentów 

 
N=559 

Rycina 40. Znajomość i korzystanie z platformy Polski e-bazarek zależnie 
od miejsca zamieszkania respondentów 

Platforma” Paczka od rolnika” zyskała 22,7% wskazań, nieco niższy był 
odsetek wskazań dotyczących portalu promocyjnego „Polska smakuje” 
(21,1% wskazań. Z kolei portal „Od rolnika” zyskało 19,7% wskazań, udział 
wskazań dotyczących portalu Wiejska e-skrzynka wyniósł 16,8%. 

Rycina 41. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 
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Rycina 42. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 

 
N=559 

Rycina 43. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 
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Rycina 44. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 

 
N=559 

28,6%

13,2%
20,6%

26,5%

11,1

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

W ogóle
nie

korzystam

Rzadko
korzystam

Czasami
korzystam

Często
korzystam

W ogóle
nie znam

Allegro

33,6%

14,3%
20,9% 20,0%

11,1

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

W ogóle nie
korzystam

Rzadko
korzystam

Czasami
korzystam

Często
korzystam

W ogóle nie
znam

OLX

31,7%

10,4
16,6%

13,1%

28,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

W ogóle
nie

korzystam

Rzadko
korzystam

Czasami
korzystam

Często
korzystam

W ogóle
nie znam

Rolnik handluje



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

81 

Rycina 45. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 

 

 
N=559 

Rycina 46. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 

 
N=559 

34,3%

12,7% 14,3%
11,6%

27,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

W ogóle
nie

korzystam

Rzadko
korzystam

Czasami
korzystam

Często
korzystam

W ogóle
nie znam

Polski e-bazarek

38,5%

11,4% 12,7% 10,0

27,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

W ogóle
nie

korzystam

Rzadko
korzystam

Czasami
korzystam

Często
korzystam

W ogóle
nie znam

Paczka od rolnika



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

82 

Rycina 47. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 

 
N=559 

Rycina 48. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 

 
Rycina 49. Deklarowana częstość korzystania z platformy sprzedażowej w 
celu zakupu produktów bezpośrednio od rolników 
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3.6. Czynniki wpływające na wybór platformy do zakupu/zamawiania 
żywności bezpośrednio od rolników  

Wśród czynników decydujących o wyborze platformy sprzedażowej 
do zakupu żywności bezpośrednio od rolników najwyżej oceniono te 
związane z poziomem cen oferowanych przez platformę tj. „korzystne 
ceny”, które zyskały średnią 3,98 w pięciostopniowej skali, która opisana 
była jako 1= „w ogóle nie ważny czynnik”, a 5 = „czynnik zdecydowanie 
ważny”.  

Rycina 50. Czynniki decydujące o wyborze platformy sprzedażowej, do 
zakupu żywności bezpośrednio od rolnika/producenta  

 
N=800 
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niemarnowania żywności. Istotne jest również „zapewnienie łatwego, 
sposobu dokonywania zamówień” (średnia ocena 3,85). 

Pozostałe z uwzględnionych w narzędziu badawczym czynników 
również uzyskały relatywnie wysoką średnią ocenę, co wskazuje, że 
respondenci kierują się swoimi wcześniejszymi doświadczeniami i 
przyzwyczajeniem podczas podejmowania decyzji o wyborze platformy 
(średnia ocena 3,80). Jednocześnie wybór platformy warunkowany jest 
dostępem do szerokiej oferty produktowej „duży wybór produktów” 
(średnia ocena 3,75), zaufaniem do platformy (średnia ocena 3,72), łatwością 
dokonywania płatności oraz dobrym kontaktem z portalem i szybkim 
reagowaniem na zapytania (średnia ocena obu stwierdzeń 3,63).  

Nieco niższą średnią ocenę (średnia ocena 3,51) zyskały rekomendacje 
ze strony innej, znajomej osoby, co może być związane z faktem, że są to 
rozwiązania nowe, o których informacje respondenci pozyskują zazwyczaj 
z tzw. źródeł zewnętrznych.  

Płeć respondentów różnicowała istotnie statystycznie znaczenie 
przypisywane czynnikom decydującym o platformy do 
zakupu/zamawiania żywności bezpośrednio od rolników. Kobiety wyżej 
oceniły stwierdzenia odnoszące się do korzystnej ceny (średnia ocena 4,20), 
p=0,017), większe znaczenie przywiązywały do wiedzy na temat 
pochodzenia produktów (średnia ocena 4,16, p=0,018), łatwości 
dokonywania zamówień (średnia ocena 4,20, p≤0,001), dużego wyboru 
produktów (średnia ocena 4,02, p=0,023), możliwości dostosowania ilości 
zamawianych produktów do swoich potrzeb (średnia ocena 4,10, p=0,016).  

 

3.7. Najczęściej wybierane formy dostawy zamówionych/zakupionych 
przez Internet produktów żywnościowych 

 

Polscy konsumenci jak wynika z raportów branżowych najczęściej 
zamawiają zakupione online produkty do automatów paczkowych (65 
proc.), na drugim miejscu wskazywany jest kurier (27 proc.), a takie opcje 
jak przesyłka pocztowa, dostawa do punktu odbioru i odbiór osobisty w 
sklepie stacjonarnym wybiera zaledwie po 3 proc. konsumentów. 
Preferowanie odbioru w paczkomacie wynika z dużej elastyczności i 
wygody związanej z rozbudowaną siecią tego typu punktów w całej 
Polsce24. 

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w odniesieniu do zakupów 
żywności bezpośrednio od rolników najczęściej wybieraną formą dostawy 

 
24 https://biuroprasowe.cbre.pl/209594-polacy-zamowienia-online-chca-odbierac-po-dwoch-dniach-najlepiej-z-

automatu-paczkowego 
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zamówionych/zakupionych produktów żywnościowych był odbiór osobisty 
w gospodarstwie rolnym (35% wskazań) oraz dostawa przez 
kuriera/pocztę/producenta do domu klienta (34,5% wskazań). 
Zdecydowanie rzadziej wskazywano na odbiór osobisty poza 
gospodarstwem rolnym np. punkt odbioru (16,6% wskazań) oraz odbiór 
osobisty poza gospodarstwem rolnym jako dostawa do paczkomatu czy też 
lodówkomatu (12,8% wskazań).   

Dynamiczny rozwój możliwości 
odbioru w kontrolowanych 
warunkach z zachowaniem 
bezpieczeństwa żywności może 
przyczynić się do znaczących zmian 
w odniesieniu do preferowanej formy 
odbioru żywności zakupionej 
bezpośrednio od 
rolników/producentów.  

Usługi dedykowane zakupom 
produktów z kategorii FMCG 
rozpoczęła w 2021 roku w formie testów firma InPost. W październiku 2022 
roku InPost umożliwił dokonywanie zakupów za pomocą aplikacji mobilnej 
InPost Fresh klientom z całego kraju. 

 

Aplikacja InPost Fresh Twój prywatny asystent, z którym zrobisz 
codzienne zakupy bez kolejek i o dowolnej porze dnia, 24/7! Jak w 
Twoim ulubionym sklepie, ale znacznie szybciej i wygodniej! 

Gwarantujemy dostawę w całej Polsce pod drzwi lub przez Paczkomat® 
– to Ty decydujesz, gdzie mamy dostarczyć zamówienie.  

W InPost Fresh znajdziesz wszystkie produkty z Twojej codziennej listy 
zakupów! Makarony, kawę, dania gotowe, żywność ekologiczną i 
wegańską, produkty dla dzieci, artykuły dla zwierząt, kosmetyki oraz 
środki czystości. Wybieraj spośród ponad 30 000 produktów w 
najlepszych cenach z lokalnych sklepów oraz w wybranych miastach z 
oferty sieci handlowych Carrefour (Warszawa, Kraków, Katowice, 
Sosnowiec, Mysłowice, Czeladź) i Makro (Warszawa, Łódź! Czekają na 
Ciebie atrakcyjne rabaty i okazje, które podsunie Ci sama aplikacja! 
Wybierz to, czego potrzebujesz, a my… zajmiemy się resztą!  

Dostawa w ramach „Zakupów w całej Polsce” jest darmowa przy 
zamówieniu powyżej 40 zł. Dla wybranych produktów sprzedawcy 
udostępniają możliwość odbioru osobistego. 

 

Inną ważną niszą okazały się 
doręczenia żywności w 
kontrolowanej temperaturze. 
Są one oferowane już w pięciu 
miastach Polski i w pierwszej 
połowie roku dynamika DPD 
Food wzrosła pod względem 
liczby paczek o 300 proc.  
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Rycina 51. InPost rozbudowuje ofertę usług o InPost Fresh gwarantujący 
dostawę żywności w kontrolowanych warunkach 

 
 

Rycina 52. Najczęściej wykorzystywane formy dostawy 
zamówionych/zakupionych przez Internet produktów żywnościowych 
bezpośrednio od rolnika 
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3.8. Produkty kupowane bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem 
internetu  

 

Z raportu E-grocery w Polsce – zakupy spożywcze online Polskiej Izby 
Handlu Elektronicznego wynika, że w e-sklepach spożywczych najczęściej 

kupowane były napoje (34%), alkohol 
(26%), pieczywo (25%), jak również 
warzywa i owoce (25%) oraz żywność 
ekologiczna (23%). Kobiety w e-sklepach 
spożywczych częściej kupują owoce i 
warzywa (+16 p.p.), a mężczyźni alkohol 
(+16 p.p.), a także artykuły przemysłowe i 
makarony. Z kolei osoby w wieku od 25 do 
34 roku życia najczęściej kupują napoje, 
produkty ekologiczne, owoce i warzywa 
oraz pieczywo25. 

Analiza danych wykazała, że 
spośród produktów, które respondenci 
kupują bezpośrednio od rolników za 
pomocą internetu najczęściej 
wskazywano na ziemniaki (52,4%), a 
następnie jaja (51,3%), miód i produkty 
pszczele (51,3%). Można sądzić, że w 
przypadku produktów takich jak 
ziemniaki internet wykorzystywany jest 
częściej do składania zamówień i 
korzystania z odbioru osobistego. 

Na dokonywanie zakupów przez 
internet ziemniaków częściej wskazywali 
respondenci w wieku od 35 do 44 roku 
życia, mieszkańcy miast od 20-49 tysięcy 
mieszkańców oraz mieszkańcy regionu 
centralnego i południowo-zachodniego. 
Z kolei miody i produkty pszczele były 
częściej wskazywane przez 
respondentów w wieku od 45 do 54 roku 
życia, mieszkańców miast o liczebności 
50-99 tysięcy mieszkańców oraz 
mieszkańców regionu północnego i 
południowo-zachodniego, jak również 

 
25 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2018/07/E-grocery_w_Polsce_Zakupy_spozywcze_online_raport.pdf 

Ziemniaki, jaja, miody, 
warzywa należą do 
najczęściej 
zamawianych/kupowany
ch produktów od 
rolników/producentów 
za pomocą internetu 
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respondentów, którzy przyznali, że „żyjemy dobrze – starcza nam na wiele 
bez specjalnego oszczędzania”. Zakup jaj bezpośrednio od producentów za 
pomocą internetu najczęściej wskazywali mieszkańcy miast od 200 do 499 
tysięcy oraz mieszkańcy regionu północnego.  

Ważną kategorią produktową, co znajduje również potwierdzenie w 
analizie oferty platform (np. lokalnyrolnik.pl) są owoce (42%) oraz warzywa 
(42,2%).  

Warzywa i owoce częściej za pomocą internetu kupowane były przez 
respondentów w wieku od 44 do 54 roku życia, mieszkańców miast od 50 
do 99 tysięcy mieszkańców oraz od 200 do 499 tysięcy mieszkańców, jak 
również mieszkańców regionu południowo-zachodniego.  

Respondenci częściej wskazywali na dokonywanie za pomocą za 
pomocą internetu zakupów bezpośrednio od rolników produktów 
przetworzonych pochodzenia zwierzęcego aniżeli roślinnego.  

Do najczęściej kupowanych bezpośrednio od rolników za pomocą 
internetu produktów pochodzenia zwierzęcego należały przetwory mięsne 
np. wędliny, pasztety (29,3%), przetwory mleczne (21,6%), sery zarówno 
twarogowe (18,8%), jak również podpuszczkowe (13,2%) oraz masło (16,8%),  

Należy podkreślić, że respondenci dokonują za pomocą internetu 
również zakupów świeżego mięsa (20,6%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

89 

Rycina 53. Produkty zamawiane/kupowane bezpośrednio od 
rolników/producentów za pomocą Internetu 
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Spośród produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego 
najwyższy był udział wskazań odnoszących się do zakupów przez internet 
przetworów owocowych i warzywnych np. soki, dżemy, powidła, kiszonki, 
sałatki (21,1%), mąki i przetworów zbożowych takich jak kasze, płatki, muesli 
(16,6%) i pieczywa oraz produktów zbożowych cukierniczych (12,7%).  

Internet wykorzystywany jest również do zakupów bezpośrednio od 
rolników roślin strączkowych np. fasola, groch, soczewica, soja oraz olejów 
(14,3%). Ponadto respondenci zadeklarowali, że zdarza im się kupować 
bezpośrednio od producentów z wykorzystaniem internetu ryby (12,2%) 
oraz przetwory rybne (7,5%), jak również dania gotowe (8,8%). 

 

3.9. Znajomość znaków graficznych identyfikujących wybrane 
kategorie produktowe i portale do zakupu żywności od rolników 

 

 W badaniu uwzględniono również znajomość znaków 
identyfikujących systemy jakości żywności, w tym krajowe (Jakość i 
Tradycja) oraz UE (rolnictwo ekologiczne), jak również wybrane portale o 
charakterze informacyjno-promocyjnym, jak również platformy 
sprzedażowe. Dobór znaków odnoszących się do systemów jakości wynikał 
z analizy kategorii produktowych oferowanych na platformach 
sprzedażowych dla rolników.  

Zarówno znak „Jakość i Tradycja”, jak również logo rolnictwa 
ekologicznego stosowane w krajach Unii Europejskiej są dobrze znane 
respondentom i zyskały odpowiednio 72,4% oraz 61,3% wskazań. 

Spośród pozostałych znaków najczęściej respondenci deklarowali 
znajomość grafiki „polska smakuje” powiązanej z portalem o tej samej 
nazwie. Znak graficzny platformy lokalnyrolnik.pl zyskał 31% wskazań, a 
portal e-bazarek 29,3% wskazań.  

Niższy był odsetek wskazań dotyczących znajomości znaków 
stosowanych przez portale „od rolnika” (23,1%), „wiejska e-skrzynka” (21,1%), 
„paczka od rolnika” (20,4%) oraz „rolnik handluje” (19,3%).  
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Rycina 54. Znajomość znaków graficznych identyfikujących platformy 
sprzedażowe 
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producentów czy też możliwość dokonywania zakupów bez pośredników 
(40,9%). 

Korzystne ceny jako mocną stronę e-bazarku częściej wskazywały 
kobiety, respondenci od 34 do 45 roku życia oraz powyżej 55 roku życia, 
mieszkańcy miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców oraz mieszkańcy 
regionu północno-zachodniego.   Z kolei różnorodna oferta produktów i 
usług wymieniana była częściej przez respondentów powyżej 45 roku życia, 
mieszkańców wsi i miast do 49 tysięcy mieszkańców, jak również 
mieszkańców regionu południowego i regionu województwo 
mazowieckie. Możliwość wsparcia lokalnych producentów żywności była 
częściej wskazywana przez kobiety, respondentów powyżej 55 roku życia 
oraz mieszkańców miast od 50 do 99 tysięcy mieszkańców oraz powyżej 
500 tysięcy mieszkańców.  

 

Rycina 55. Wizualizacja prezentująca mocne strony platformy Polski e-
bazarek 
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 Ponadto wśród mocnych stron wskazywano na „opisy produktów” 
(40%), zdjęcia produktów (40%) oraz możliwość bezpośredniego kontaktu 
z producentem (36,5%).  

Możliwość bezpośredniego kontaktu z producentem jako mocna 
strona e-bazarku była częściej wskazywana przez respondentów od 35 do 
44 roku życia oraz powyżej 55 roku. Z kolei najniższy udział wskazań 
odnotowano wśród najmłodszych respondentów w wieku od 18 do 24 roku 
życia.  

 W odniesieniu do cech związanych z funkcjonalnością portalu 
najczęściej wskazywano na szybkość dokonywania zakupów (33%), łatwość 
obsługi (32,2%). 

 Respondenci jako mocną stronę uznali również patronat ze strony 
instytucji tj. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (32,2%), którego logo 
umieszczone jest na stronie startowej portalu.   

 Ważnym atrybutem platformy jest w opinii respondentów również 
oferta produktów unikalnych, niedostępnych w innych kanałach sprzedaży 
(28,7%) oraz dostępna infolinia (20,9%).  

  

Rycina 56. Mocne strony platformy Polski e-bazarek w opinii 
respondentów 
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N=115, możliwość wielokrotnych odpowiedzi 

  

Ponad 1/5 respondentów nie potrafiła wskazać słabych stron 
platformy Polski e-bazarek. Natomiast spośród czynników, które 
traktowane są przez respondentów jako wymagające doskonalenia 
najczęściej wskazywano na aspekty związane z funkcjonalnością portalu tj. 
brak możliwości geolokalizacji gospodarstwa (20,9%), nieaktualną ofertę 
(17,4%), mało przejrzystą strukturę portalu (16,5%), brak możliwości wysłania 
zapytania bezpośrednio przez stronę (15,7%), jak również długi czas 
poszukiwania produktów (13,9%).  

Brak możliwości geolokalizacji częściej wymieniali mieszkańcy 
dużych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców oraz mieszkańcy regionu 
województwo mazowieckie. 
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Ponadto respondenci wskazywali na brak „intuicyjności” w 
poruszaniu się po portalu (14,8%) oraz ograniczone możliwości 
wyszukiwania produktów (13,9%), słabą jakość zdjęć/brak aktualnych zdjęć 
produktów (13,9%), jak również niedostateczną ilość informacji na temat 
produktów (13,9%). Wskazuje to, że respondenci oczekują zmian, które 
przybliżą funkcjonalności ebazarku do znanych im z innych segmentów e-
commerce rozwiązań, co również znajduje odzwierciedlenie we 
wskazaniach „nieporównywalne do sklepu internetowego” (13,9%), 
„skomplikowana struktura” (12,2%).  

W kategorii „inne” respondenci wskazywali, że „wciąż za mało ofert 
rolników, a co za tym idzie - za mały wybór produktów”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 57. Słabe strony platformy Polski e-bazarek w opinii respondentów 
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N=115, możliwość wielokrotnych odpowiedzi 

 

 

 

 

3.11. Działania, które należy podjąć w celu spopularyzowania 
platformy Polski e-bazarek 
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(60,1%), ale również w mediach tradycyjnych (53,6%), co umożliwia 
docieranie do różnych grup potencjalnych użytkowników o 
zróżnicowanych potrzebach i profilu.  

Należy podkreślić wysoki udział wskazań dotyczących stworzenia 
aplikacji mobilnej wspierającej sprzedaż (43,6%), co w pełni odzwierciedla 
aktualne trendy i zmieniające się oczekiwania konsumentów 
zaopatrujących się w żywność przez internet.  

 Ponadto respondenci wskazywali na zasadność wykorzystania 
nośników reklamy zewnętrznej w formie billboardów. Jakkolwiek 
powierzchnię reklamową o funkcjach zbliżonych do billboardów mogą 
również stanowić pojazdy (autobusy, metro, tramwaje), reklamy miejskie 
citylight (przystanki, tablice ogłoszeniowe), ekrany bankomatów, 
automatów biletowych, automatów z przekąskami, itp. 

 Ponadto wskazywano na możliwości prowadzenia działań 
promocyjnych podczas targów branżowych (27%) oraz w formie dni 
otwartych w gospodarstwach (26%). 

Rycina 58. Działania, które należy podjąć w celu popularyzacji platformy 
Polski e-bazarek 
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3.12. Opinie respondentów na temat cech/funkcjonalności, które 
powinna posiadać platforma internetowa umożliwiająca zakupy 
żywności od rolników/producentów 

 

 W celu pełniejszego zrozumienia czynników, które mogłyby 
przyczynić się do popularyzacji platformy e-bazarek respondentów 
poproszono o wskazanie pożądanych cech platformy do zakupu żywności 
przez internet bezpośrednio od rolników.  

 Respondenci najczęściej wskazywali na znaczenie wizualizacji tj. 
zdjęć produktów oraz zapewnienie szerokiej oferty (38%), jak również 
dokładne opisy produktów (37,6%), co wskazuje na konieczność 
umieszczania odpowiednio skonstruowanych opisów produktów tak, aby 
zawierały nie tylko podstawowe informacje, ale również sprzyjały 
nawiązaniu relacji z konsumentem poprzez dostarczenie dodatkowych 
informacji odwołujących się do ważnych dla tej grupy docelowej wartości 
związanych z dążeniem do wspierania producentów i lokalnej produkcji.  

Kolejno wskazywane czynniki dotyczyły kwestii związanych z 
funkcjonalnością i jakością usług e-grocery i dotyczyły szybkiej i 
punktualnej dostawy (36,1%), informacji o sprzedawcy (27,5%), możliwości 
skorzystania z płatności internetowych (27,5%), danych kontaktowych 
sprzedawcy (27,3%), łatwości intuicyjności obsługi (18,3%).  Czy też 
możliwości śledzenia zamówienia (17,6%).  

  



 

 

 

ul. Nowoursynowska 166, bud. 8, pok. 119,  
02-787 Warszawa, Polska  

NIP: 951 252 20 02 

 
 

www.innotech4life.pl 

biuro@innotech4life.pl 

+48 501 100 473 

 

99 

Rycina 59. Opinie respondentów na temat cech/funkcjonalności, które 
powinna posiadać platforma internetowa umożliwiająca zakupy żywności 
od rolników/producentów 
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Ponadto wskazywano na zapewnienie dostępu przez aplikację 
mobilną (26,9%) oraz możliwość geolokalizacji (12,1%).  

Specyficzne cechy tego typu platform wynikające między innymi z 
możliwości zaoferowania przepisów kulinarnych i spersonalizowania oferty 
miały udział wskazań odpowiednio 11,8% i 11,6%.  

 Ponadto 13,9% wskazań dotyczyło zapewnienia oferty produktów 
unikalnych, niedostępnych w innych kanałach sprzedaży.  

Oczekiwania respondentów odpowiadają cechom, jakie uwzględnia 
się w projektowaniu rozwiązań wspierających sprzedaż zarówno w formie 
portali i platform, jak również aplikacji mobilnych. Na szczególną uwagę 
zasługują platformy integrujące dostawców, które oferują interesujące 
rozwiązania z perspektywy sprzedaży realizowanej przez producentów 
rolnych. Poniżej przedstawiono przykładowe tego typu rozwiązania i ich 
funkcjonalności.  
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APLIKACJA FARMERPRICE 

Dla rolników: 

• Aplikacja Farmerprice, która pozwala rolnikowi sprzedawać swoje 
produkty online bez pośredników 

• Transparentny łańcuch dostaw 
• Korzyść z rozszerzenia sieci zarówno kupujących, jak i sprzedających 
• Zwiększa dochody rolników, dostarczając im informacje o popycie i 

więcej możliwości ustalania cen 
• Ogranicza marnotrawstwo żywności dzięki poszerzeniu możliwości 

sprzedaży 
• Rolnik może zarządzać swoim zamówieniem, sklepem, zapasami, 

subskrypcją i katalogiem produktów. 
• Rolnik może promować swój sklep i produkty w aplikacji 
• Rolnik może kupować bezpośrednio od innych rolników 
• Farmerprice to platforma do marketingu bezpośredniego dla 

rolników 
• Bezpieczne i szybkie opcje płatności dla rolników, takie jak karta 

kredytowa/debetowa, bankowość internetowa, UPI, portfele i COD 
 
Dla konsumenta: 
 

• Platforma dla rolników i konsumentów do marketingu 
bezpośredniego 

• Bez udziału pośredników. Jest to bezpośrednia umowa między 
Konsumentem a Rolnikiem 

• Wspiera zdrowy styl życia 
• Jeśli kupujesz bezpośrednio od rolnika lub nawet pośrednio, 

poznajesz również rolnictwo 
• Będziesz mógł kupić najświeższy i najlepszy produkt bezpośrednio od 

rolników. 
• Korzystne ceny i duży wybór produktów 
• Bezpieczne i szybkie opcje płatności, takie jak karta 

kredytowa/debetowa, bankowość internetowa, UPI, portfele i 
płatność przy odbiorze. 
 

https://www.fusioninformatics.com/oldindex.php?page=farmerpriceapp 
 
 

https://www.fusioninformatics.com/oldindex.php?page=farmerpriceapp
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• Platforma Farmer skierowana jest do użytkowników rynku, którzy chcą 
rozwijać swoją działalność z wykorzystaniem możliwości handlu 
elektronicznego. 

• Każdy sprzedawca otrzymuje niezależny portal do zarządzania swoim sklepem 
i zamówieniami na urządzeniach mobilnych i PC.  

• Operator platformy otrzymuje osobny portal do nadzorowania działalności i 
zarządzania nią. 

• Klienci, którzy korzystają z aplikacji, mogą wirtualnie wędrować po sklepach 
dostępnych na platformie, składać zamówienia, realizować płatności kartą i 
ustalać szczegóły dotyczące dostawy. 

• Platforma obsługuje bezpośrednią płatność od klienta do sprzedawcy lub 
jednorazową płatność do platformy. Istnieje również wsparcie dla 
samodzielnego odbioru i / lub dostawy do domu.  

• Zespół Farmer zapewnia wsparcie techniczne i integrację z rynkiem. Operator 
platformy jest odpowiedzialny za marketing aplikacji wśród swoich klientów, 
rejestrację sprzedawców i obsługę klienta. 

• Usługa dostawy może być świadczona przez platformę lub przez stronę trzecią. 
https://www.farmerdirecto.com/ 

 
 
 

 

https://www.farmerdirecto.com/
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3.13. Czynniki, które stanowią bariery zakupu żywności od rolników 
przez Internet 

 Pomimo pozytywnego nastawienia do dokonywania zakupów 
żywności bezpośrednio od rolników respondenci dostrzegają bariery w 
rozwoju tej formy sprzedaży, które powinny być uwzględnione w 
projektowaniu przyszłych rozwiązań, czy też opracowywaniu modeli 
sprzyjających rozwojowi sprzedaży żywności przez rolników z 
wykorzystaniem internetu.  

 Czynniki, które będą decydować o dalszym rozwoju tej formy 
sprzedaży w opinii konsumentów można skategoryzować jako związane z: 

• Zapewnieniem gwarancji, że żywność pochodzi bezpośrednio od 
rolnika/producenta.  

• Dostępnością w rozumieniu dostępu do informacji, dostępności 
fizycznej i akceptowalnego przez konsumentów poziomu cen.  

• Wygodą i funkcjonalnością w odniesieniu do sposobu dokonywania 
zakupów i ich bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowych i 
innowacyjnych rozwiązań. 
 

Respondenci najczęściej wskazywali na brak gwarancji, że kupowana 
żywność pochodzi bezpośrednio od rolnika (35,9%), jak również postrzegali 
ją jako drogą (32,5%), trudnodostępną (29,8%). Ponadto respondenci nie 
posiadali wystarczającej wiedzy na temat miejsc i sposobów zaopatrywania 
się w żywność bezpośrednio od rolników (28,4%).  

Wskazywano również na krótki okres przydatności do spożycia tego 
rodzaju żywności, co jest pozytywną cechą żywności w opinii 
konsumentów, utożsamianą z tzw. czystą etykietą, ale równocześnie może 
stanowić barierę jej zakupu przez internet. Jakkolwiek rozwijane aktualnie 
systemy optymalizacji dostaw produktów świeżych znacząco skrają czas 
dostaw zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki jej transportu i 
przechowywania.  

Ważną funkcjonalnością platform zakupowych powinno być 
umożliwienie konsumentom zakupienia wielu produktów w ramach jednej 
dostawy (brak takiej możliwości zyskał 19,3% wskazań). Ponadto takie 
rozwiązanie mogłoby przyczynić się do ograniczenia czasu poświęcanego 
na organizowanie zakupów bezpośrednio od producentów i sprzyjać 
docieraniu do szerszej grupy konsumentów. Udział wskazań dotyczących 
braku zaufania do bezpieczeństwa żywności kupowanej bezpośrednio od 
rolników przez internet wyniósł 12,6%. Natomiast 10,8% wskazań dotyczyło 
mało atrakcyjnego asortymentu, a 7,5% odnosiło się do przekonania, że 
żywność kupowana bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem internetu 
nie jest lepsza od innej.  
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Rycina 60. Opinie na temat barier zakupu żywności od 
rolników/producentów z wykorzystaniem Internetu  
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Niezwykle ważne w odniesieniu do obserwowanych zmian na rynku 
żywności i znaczącego wzrostu cen 
żywności jest zapewnienie przejrzystych 
zasad funkcjonowania portali i 
odpowiedniej polityki cenowej  

Z analizy zmian zachowań polskich 
konsumentów przedstawione w raporcie 
„W kryzysie do e-commerce” wynika, że już 
78% badanych przeniosło do sieci zakup 
wybranych produktów lub usług, ze 
względu na chęć optymalizacji wydatków. 
Sklepy internetowe stanowią miejsce, w 
którym klienci szukają szczególnych okazji, 
porównują ceny i opinie innych 
kupujących. Już 2/3 badanych uważa, że 
ceny oferowane online są bardziej 
atrakcyjne niż stacjonarnie26.  

 

 

 

 

 

3.14. Atrybuty przypisywane żywności kupowanej bezpośrednio od 
rolników 

 

Identyfikacja atrybutów przypisywanych przez konsumentów 
żywności kupowanej bezpośrednio od rolników ma zarówno znaczenie 
poznawcze, jak również praktyczne, ponieważ pozwala na pełniejsze 
zrozumienie sposobu interpretacji takiego sposobu pozyskiwania żywności 
i w rezultacie stanowi cenny materiał do sformułowania skutecznych 
komunikatów marketingowych odwołujących się do percepcji 
konsumentów i pojęć, którymi posługują się konsumenci. 

Współcześni konsumenci opisując swoje oczekiwania związane z 
jakością żywności coraz częściej odwołują się do czynników nie związanych 
bezpośrednio z produktem, a odzwierciedlających obserwowane zmiany w 
produkcji, dystrybucji i spożyciu żywności.  

 
26 https://eizba.pl/wp-content/uploads/2022/08/W_Kryzysie_Do_Ecommerce_Raport_2022.pdf 

Dlaczego konsumenci w 

kryzysie kierują się w stronę e-

commerce? 

Ankietowani wskazują także 

inne argumenty przemawiające 

za e-commerce: częstsze (34%) i 

bardziej atrakcyjne (24%) 

promocje, łatwiejsze 

porównywanie ofert (32%), 

większy wybór marek (32%) i 

produktów. W świetle 

powyższych danych widać, że e-

sklepy powinny 

zrobić wszystko, aby ten kryzys 

wykorzystać jako swoją szansę. 

Internauci wskazali również, że 

w dobie kryzysu będą częściej 

korzystali z usług sprawdzonych 

dostawców, dlatego kluczowe 

jest budowanie długofalowej 

relacji z klientem oraz dbałość 

o wysoką jakość świadczonych 

usług. Sprzedawcy muszą też 

dopasować się do nowych 

oczekiwań konsumentów, 

którzy 

w najbliższym czasie będą 

kupowali bardziej rozważnie, 

szukając tańszych zamienników, 

dobrych promocji i możliwości 

szybkich oraz darmowych 

zwrotów. 
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Decyzje związane z wyborem żywności determinowane są kwestiami 
takimi jak: ochrona środowiska, kraj pochodzenia, chęć wspierania 
lokalnych producentów czy też dobrostan zwierząt gospodarskich. 

Uzyskane dane wskazują, że żywność pozyskiwana bezpośrednio od 
rolników postrzegana jest przez respondentów bardzo pozytywnie przede 
wszystkim w odniesieniu do jej wpływu na lokalną gospodarkę, ponieważ 
aż 53,3% wskazań zyskało stwierdzenie „wspiera lokalną gospodarkę”.  

Ponadto żywność pozyskiwana bezpośrednio od 
producentów/rolników utożsamiana jest najczęściej z „naturalnością” 
(48,8% wskazań), korzystnym wypływem na zdrowie (41,4% wskazań), 
wysoką jakością (37,9% wskazań) również w rozumieniu jej walorów 
sensorycznych (36% wskazań).  

Atrybuty przypisywane żywności kupowanej bezpośrednio od 
rolników są zbliżone do sposobu opisywania żywności lokalnej, której 
wybór najczęściej motywowany jest chęcią wspierania lokalnych 
producentów. Warto podkreślić, że z raportu „Nowa rzeczywistość: 
konsument w dobie COVID-19 Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe 
Polaków w czasie koronawirusa?” wynika, że więcej aniżeli 7 na 10 Polaków 
deklaruje, że jest w stanie zapłacić więcej za produkty spożywcze 
pochodzące od lokalnych dostawców, z czego zdecydowana większość 
(62%) wskazuje taką gotowość tylko za wybrane produkty. Jednocześnie w 
przypadku produktów nieżywnościowych, udział Polaków gotowych 
zapłacić więcej za lokalność jest niższy o połowę. Zdecydowana większość 
Polaków jest w stanie dopłacić maksymalnie 10% za taki produkt, w 
przypadku zakupów spożywczych, taką gotowość zadeklarowało 71% 
respondentów27  

Wśród atrybutów żywności kupowanej bezpośrednio od rolników 
wymieniano również ekologiczne pochodzenie, co może mieć związek z 
nadal dużym udziałem zakupów żywności ekologicznej realizowanych w 
systemie bezpośrednich zakupów od rolników. Ponadto warto podkreślić, 
że żywność kupowana bezpośrednio od rolników postrzegana jest jako 
budząca zaufanie (30,3%), bez sztucznych dodatków (27,8% wskazań) i 
przetworzona w sposób tradycyjny (27,1% wskazań). Respondenci 
postrzegają żywność pochodzącą bezpośrednio od rolników również jako 
przyczyniającą się do ochrony środowiska (22,1% wskazań), wolną od GMO, 
oraz tańszą (20,5% wskazań).  

 

 
27 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2020/09/pl-Raport-KPMG-Nowa-rzeczywistosc-
konsument-w-dobie-COVID-19.pdf 
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Rycina 61. Wizualizacja atrybutów przypisywanych przez respondentów 
żywności kupowanej bezpośrednio od rolników 
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Rycina 62. Atrybuty przypisywane przez respondentów żywności 
kupowanej bezpośrednio od rolników 

 
N=800, możliwość wielokrotnych odpowiedzi 
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4. Podsumowanie i rekomendacje 
W podsumowaniu zestawiono na podstawie uzyskanych wyników 

badań mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z dalszym 
rozwojem platformy Polski e-bazarek.  

Mocne strony 

• Rozpoznawalność portalu www.polskiebazarek.pl 

• Atrakcyjna nazwa i logotyp 

• Korzystne ceny 

• Różnorodna oferta produktowa, w tym produktów lokalnych, 
ekologicznych i żywności tradycyjnej  

• Oferta odpowiadająca oczekiwaniom konsumentów  

• Możliwość szybkiego reagowania na potrzeby konsumentów 

• Nawiązanie trwałych więzi z odbiorcami wynikających między innymi 
z powtarzalności zamówień 

• Możliwość zamieszczania informacji promujących gospodarstwa 
rolne 

• Zapewnienie ciągłości sprzedaży  

• Możliwość uzyskania wyższych dochodów 

• Niskie koszty sprzedaży  

• Szybkość znalezienia nabywców  

• Wsparcie ze strony ośrodków doradztwa rolniczego 

Słabe strony 

• Niesatysfakcjonująca częstość i wielkość zakupów wynikająca z 
wciąż jeszcze ograniczonego popytu na produkty oferowane przez 
platformy Polski e-bazarek 

• Brak możliwości geolokalizacji gospodarstwa  

• Brak możliwości bezpośredniego kontaktu z poziomu platformy 
Polski e-bazarek z rolnikiem/producentem 

• Brak możliwości zamawiania produktów/żywności z poziomu 
platformy Polski e-bazarek 

• Brak sprawnego systemu obsługi zwrotów 

• Trudności w obsłudze 

• Brak umiejętności marketingowych niektórych grup użytkowników 
platformy 

http://www.polskiebazarek.pl/
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Szanse 

• Cele polityki żywnościowej UE i Planu Strategicznego dla Wspólnej 
Polityki Rolnej 2023-2027 (2.1.SO3 Poprawa pozycji rolników w 
łańcuchu wartości) sprzyjające rozwojowi inicjatyw takich jak Polski 
e-bazarek 

• Sprzyjające trendy konsumenckie, wzrost zainteresowania 
produktami pochodzącymi bezpośrednio od producentów oraz 
krótkimi łańcuchami żywności 

• Pozytywny wizerunek żywności pochodzącej bezpośrednio z 
gospodarstw rolnych/od producentów rolnych 

• Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego żywnością 

• Stworzenie bezpłatnej aplikacji mobilnej wspierającej sprzedaż 
bezpośrednią żywności przez rolników i zwiększającej dostęp do 
oferty produktowej przez konsumentów  

• Rozwój funkcjonalności portalu umożliwiający kompleksowe 
zamówienia produktów żywnościowych 

• Przekształcenie platformy Polski e-bazarek w platformę 
sprzedażową 

• Wsparcie ośrodków doradztwa rolniczego  

• Bezpłatne doradztwo z zakresu marketingu i sprzedaży internetowej  

• Promocja i reklama portalu 

• Kampania edukacyjna zwiększająca świadomość istnienia portalu 
Polski e-bazarek 

• Pomoc w organizacji dystrybucji  

 

Zagrożenia 

• Wzrost kosztów transportu  

• Brak zaufania do sprzedaży internetowej żywności i zakupów 
realizowanych w sklepach internetowych  

• Nieznajomość przepisów prawnych  

• Nieznajomość zasad marketingowych dotyczących prezentacji 
produktów do sprzedaży internetowej  

• Konkurencja między platformami zajmującymi się sprzedażą 
żywności 
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Zrealizowane badania wskazują, że:  

• Internet jest wykorzystywany przez rolników głównie do 
umieszczania ogłoszeń na platformach sprzedażowych 
dedykowanych tej grupie producentów oraz na platformach 
ogólnych, jak również do poszukiwania nabywców oraz miejsc do 
sprzedaży produktów.  

• Ważnym kanałem sprzedaży produktów żywnościowych 
wytwarzanych w gospodarstwach rolnych jest sprzedaż 
bezpośrednia z dostawą do odbiorcy, dostawą do domu klienta po 
złożeniu zamówienia drogą elektroniczną lub przez telefon oraz 
sprzedaż na targowiskach i rynkach. 

• Sprzedaż produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych 
determinowana jest możliwością nawiązania bezpośredniego 
kontaktu z klientami, zapewnieniem sprzedaży oraz dążeniem do 
uzyskania wyższych dochodów. 

• Najczęściej przez internet rolnicy sprzedają owoce, warzywa oraz 
ziemniaki. W strukturze sprzedaży są również produkty i surowce 
takie jak miód i produkty pszczele oraz zboża. 

• O wyborze platformy do sprzedaży żywności przez internet decyduje 
przede wszystkim możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń, 
zapewnienie znaczącej liczby potencjalnych klientów oraz łatwość 
obsługi.  

• Zaletami sprzedaży żywności z wykorzystaniem internetu są przede 
wszystkim dostęp do dużej liczby potencjalnych nabywców, 
szybkość znalezienia nabywców oraz możliwość nawiązania trwałych 
relacji z klientami. Jako wady rolnicy wymieniają brak możliwości 
obejrzenia produktów przez konsumentów i trudności logistyczne.  

• Do najbardziej znanych platform wykorzystywanych do sprzedaży 
produktów/żywności przez rolników należą: OLX, Polski e-bazarek 
oraz Allegro. Powodami korzystania z tych platform są duża liczba 
potencjalnych klientów z punktu widzenia wielkości i zasięgu 
platformy, łatwość obsługi oraz bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń. 

• Rolnicy najczęściej przez platformę Polski e-bazarek sprzedają 
owoce, warzywa oraz ziemniaki. Zamówione produkty najczęściej 
odbierane są osobiście w gospodarstwie, wysyłane kurierem lub 
pocztą oraz dowożone do klienta. 

• Dla zwiększenia sprzedaży przez platformę Polski e-bazarek rolnicy 
postulują popularyzację platformy wśród potencjalnych odbiorców, 
stworzenie bezpłatnej aplikacji wspierającej sprzedaż oraz bezpłatne 
doradztwo z zakresu marketingu i sprzedaży internetowej. 
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• Rolnicy jako główne sposoby wsparcia dalszego rozwoju sprzedaży 
żywności przez internet wymieniają bezpłatne doradztwo i szkolenia 
o tematyce ogólnej, marketingowej, sprzedażowej i finansowej.  

• W badanej próbie konsumentów 18,7% deklaruje,  że przynajmniej raz 
w tygodniu dokonuje zakupów żywności bezpośrednio od rolników. 
Natomiast 29,4% wybiera taką formę zaopatrywania się w żywność 
przynajmniej raz w miesiącu. Z kolei 23,6% badanych przyznało, że 
kupuje żywność bezpośrednio od rolników przynajmniej raz na 3 
miesiące.  

• Najczęściej wymieniane okoliczności, w których respondenci 
decydują się na zakupy żywności bezpośrednio od rolników przez 
internet dotyczą zakupów wybranych produktów lub też zakupów 
okazjonalnych np. przed przyjęciem, świętami. Nieco ponad 1/5 
respondentów przyznaje, że jest to sposób na dokonanie zakupów 
produktów, które trudno jest znaleźć w innych miejscach.  

• Respondenci podczas podejmowania decyzji o zakupie żywności 
przez Internet kierują się przede wszystkim ceną, poszukują rabatów 
i promocji, co odzwierciedla zmiany zachowań konsumentów 
wynikające z aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej. Kolejną 
ważną grupą czynników wpływających na decyzje związane z 
zakupem żywności przez Internet jest „oszczędność czasu”, „koszt 
dostawy” oraz „wygoda”, jak również „różnorodność produktów i ich 
duży wybór”. 

• Do najczęściej wskazywanych miejsc zakupu żywności bezpośrednio 
od rolników należą targowisko/bazarek oraz zakupy bezpośrednio w 
gospodarstwie. Kobiety, respondenci powyżej 45 roku życia oraz 
mieszkańcy regionu centralnego częściej dokonują zakupów 
żywności bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem kanałów 
tradycyjnych, w tym przede wszystkim zaopatrują się na 
targowiskach czy też bazarkach.   

• Zdecydowanie niższy jest udział wskazań dotyczących korzystania z 
różnych form zakupów żywności bezpośrednio od rolników z 
wykorzystaniem Internetu. Najczęściej wskazywane są ogólne 
platformy sprzedażowe np. OLX, Allegro, zamówienia przez Internet 
z dostawą do domu lub paczkomatu oraz za pomocą sklepu 
internetowego gospodarstwa lub też strony internetowej (bez 
sklepu).  

• Zakupów żywności bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem 
Internetu i dostawy do domu lub paczkomatu dokonują częściej 
respondenci od 18 do 24 roku życia oraz mieszkańcy regionu 
północnego.  
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• Z ogólnych platform sprzedażowych, w tym Allegro i OLX korzystają 
częściej respondenci od 18 do 24 roku życia, mieszkańcy regionu 
południowo-zachodniego oraz miast od 50 do 99 tysięcy 
mieszkańców. Z kolei specjalne platformy sprzedażowe dla rolników 
są najczęściej wskazywane przez mężczyzn i najmłodszych 
respondentów.  

• Wśród czynników decydujących o wyborze platformy sprzedażowej 
do zakupu żywności bezpośrednio od rolników najwyżej oceniane są 
te związane z poziomem cen oferowanych przez platformę tj. 
„korzystne ceny”, możliwością zweryfikowania pochodzenia 
żywności „wiem, od kogo pochodzą produkty, które 
zamawiam/kupuję”, co można również łączyć z rosnącym 
znaczeniem miejsca i kraju pochodzenia produktów żywnościowych. 
Ponadto ważnymi determinantami wyboru platformy jest 
zapewnienie bezpieczeństwa płatności, możliwość dostosowania 
ilości zamawianych produktów do potrzeb konsumenta, co wiąże się 
zarówno z wygodą, jak i odzwierciedla dążenie do niemarnowania 
żywności. Istotne jest również „zapewnienie łatwego, sposobu 
dokonywania zamówień”. 

• Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w odniesieniu do zakupów 
żywności bezpośrednio od rolników najczęściej wybieraną formą 
dostawy zamówionych/zakupionych produktów żywnościowych jest 
odbiór osobisty w gospodarstwie rolnym oraz dostawa przez 
kuriera/pocztę/producenta do domu klienta. Zdecydowanie rzadziej 
wskazywano na odbiór osobisty poza gospodarstwem rolnym np. 
punkt odbioru oraz odbiór osobisty poza gospodarstwem rolnym 
jako dostawa do paczkomatu czy też lodówkomatu. 

• Dynamiczny rozwój możliwości odbioru w kontrolowanych 
warunkach z zachowaniem bezpieczeństwa żywności może 
przyczynić się do znaczących zmian w odniesieniu do preferowanej 
formy odbioru żywności zakupionej bezpośrednio od 
rolników/producentów. Dostęp do wielu metod dostawy, nowe 
rozwiązania logistyczne zapewniające bezpieczeństwo żywności oraz 
zachowanie jej walorów sensorycznych, jak również wygodne 
metody płatności odpowiadają na zmieniające się oczekiwania 
konsumentów i sprzyjają rozwojowi usług związanych z internetową 
sprzedażą żywności przez rolników/producentów.  

• Respondenci najczęściej zamawiają i/lub kupują bezpośrednio od 
rolników z wykorzystaniem internetu ziemniaki, a następnie jaja, 
miód i produkty pszczele. Można sądzić, że w przypadku produktów 
takich jak ziemniaki internet wykorzystywany jest częściej do 
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składania zamówień i korzystania z odbioru osobistego lub dostaw 
do domu. 

• Respondenci wskazywali również na dokonywanie bezpośrednio od 
rolników zakupów przez internet żywności przetworzonej 
pochodzenia zwierzęcego, w tym przetworów mięsnych np. wędlin, 
pasztetów, przetworów mlecznych, serów zarówno twarogowych, jak 
również serów podpuszczkowych oraz masła. Należy podkreślić, że 
respondenci dokonują za pomocą internetu również zakupów 
świeżego mięsa.  

• Spośród produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego 
najwyższy jest udział wskazań odnoszących się do zakupów przez 
internet przetworów owocowych i warzywnych np. soki, dżemy, 
powidła, kiszonki, sałatki, mąki i przetworów zbożowych takich jak 
kasze, płatki, muesli, pieczywa oraz produktów zbożowych 
cukierniczych. 

• Internet wykorzystywany jest również do zakupów bezpośrednio od 
rolników roślin strączkowych np. fasola, groch, soczewica, soja oraz 
olejów. Ponadto respondenci deklarują, że zdarza im się kupować 
bezpośrednio od producentów z wykorzystaniem internetu ryby oraz 
przetwory rybne, jak również dania gotowe. 

• Platforma Polski e-bazarek jest wykorzystywana „często i „bardzo 
często” przez 25,9% respondentów dokonujących zakupów żywności 
bezpośrednio od rolników z wykorzystaniem Internetu. Częściej takie 
deklaracje składają respondenci od 25 do 34 roku życia, respondenci 
zamieszkujący w miastach od 50 do 99 tysięcy mieszkańców oraz 
mieszkańcy regionu centralnego. 

• Do najważniejszych mocnych stron platformy Polski e-bazarek 
należą w opinii respondentów „korzystne ceny” oraz różnorodna 
oferta produktów i usług, jak również możliwość wsparcia lokalnych 
producentów czy też możliwość dokonywania zakupów bez 
pośredników. Respondenci jako mocną stronę uznają również 
patronat ze strony instytucji tj. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
którego logo umieszczone jest na stronie startowej portalu.  

• Korzystne ceny jako mocną stronę e-bazarku częściej wskazują 
kobiety, respondenci od 34 do 45 roku życia oraz powyżej 55 roku 
życia, mieszkańcy miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców oraz 
mieszkańcy regionu północno-zachodniego. Z kolei różnorodna 
oferta produktów i usług jest wymieniana częściej przez 
respondentów powyżej 45 roku życia, mieszkańców wsi i miast do 49 
tysięcy mieszkańców, jak również mieszkańców regionu 
południowego i regionu województwo mazowieckie. Możliwość 
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wsparcia lokalnych producentów żywności jest częściej wskazywana 
przez kobiety, respondentów powyżej 55 roku życia oraz 
mieszkańców miast od 50 do 99 tysięcy mieszkańców oraz powyżej 
500 tysięcy mieszkańców.   

• Ponadto ważnymi atrybutami platformy Polski e-bazarek są w opinii 
respondentów oferta produktów unikalnych, niedostępnych w 
innych kanałach sprzedaży oraz dostępna infolinia.  

• Z kolei wśród aspektów, które wymagają doskonalenia wskazywano 
brak możliwości geolokalizacji, który najczęściej wymieniają 
mieszkańcy dużych miast, powyżej 500 tysięcy mieszkańców oraz 
mieszkańcy regionu województwo mazowieckie. Ponadto 
respondenci wskazują na brak „intuicyjności” w poruszaniu się po 
portalu oraz ograniczone możliwości wyszukiwania produktów, słabą 
jakość zdjęć/brak aktualnych zdjęć produktów, jak również 
niedostateczną ilość informacji na temat produktów. Wskazuje to, że 
respondenci oczekują zmian, które przybliżą funkcjonalności 
Polskiego e-bazarku do znanych im, z innych segmentów e-
commerce rozwiązań, co również znalazło odzwierciedlenie w 
wyrażanych opiniach „nieporównywalne do sklepu internetowego” 
„skomplikowana struktura”.  

• Wśród działań, które mogłyby przyczynić się do popularyzacji portalu 
Polski e-bazarek najczęściej wskazywano reklamę w mediach 
społecznościowych, ale również w mediach tradycyjnych, co 
umożliwia docieranie do różnych grup potencjalnych użytkowników 
o zróżnicowanych potrzebach i profilu społeczno-demograficznym. 

• Należy podkreślić wysoki udział wskazań dotyczących stworzenia 
aplikacji mobilnej wspierającej sprzedaż, co w pełni odzwierciedla 
aktualne trendy i zmieniające się oczekiwania konsumentów 
zaopatrujących się w żywność przez internet.  

• Ponadto respondenci wskazują na zasadność wykorzystania 
nośników reklamy zewnętrznej w formie billboardów. Jakkolwiek 
powierzchnię reklamową o funkcjach zbliżonych do billboardów 
mogą również stanowić pojazdy (autobusy, metro, tramwaje), 
reklamy miejskie citylight (przystanki, tablice ogłoszeniowe), ekrany 
bankomatów, automatów biletowych, automatów z przekąskami, itp. 

• Ponadto wskazywano na możliwości prowadzenia działań 
promocyjnych podczas targów branżowych oraz w formie dni 
otwartych w gospodarstwach. 

• Pomimo pozytywnego nastawienia do dokonywania zakupów 
żywności bezpośrednio od rolników respondenci dostrzegają bariery 
w rozwoju tej formy sprzedaży, które powinny być uwzględnione w 
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projektowaniu przyszłych rozwiązań, czy też opracowywaniu modeli 
sprzyjających rozwojowi sprzedaży żywności przez rolników z 
wykorzystaniem internetu.  

• Czynniki, które będą decydować o dalszym rozwoju sprzedaży 
żywności przez rolników z wykorzystaniem internetu w opinii 
konsumentów można skategoryzować jako: związane z 
zapewnieniem gwarancji, że żywność pochodzi bezpośrednio od 
rolnika/producenta, dostępnością w rozumieniu dostępu do 
informacji, dostępności fizycznej i akceptowalnego przez 
konsumentów poziomu cen, wygodą i funkcjonalnością w 
odniesieniu do sposobu dokonywania zakupów i ich bezpieczeństwa 
z wykorzystaniem nowych i innowacyjnych rozwiązań. 

• Respondenci wśród barier zakupu żywności bezpośrednio od 
rolników producentów z wykorzystaniem internetu, najczęściej 
wskazują na brak gwarancji, że kupowana żywność pochodzi 
bezpośrednio od rolnika, jak również postrzegają ją jako drogą, 
trudnodostępną. Ponadto respondenci nie posiadają wystarczającej 
wiedzy na temat miejsc i sposobów zaopatrywania się w żywność 
bezpośrednio od rolników.  

• Wskazywano również na krótki okres przydatności do spożycia tego 
rodzaju żywności, co jest pozytywną cechą żywności w opinii 
konsumentów, utożsamianą z tzw. czystą etykietą, ale równocześnie 
może stanowić barierę jej zakupu przez internet. Jakkolwiek 
rozwijane aktualnie systemy optymalizacji dostaw produktów 
świeżych znacząco skrają czas dostaw zapewniając jednocześnie 
odpowiednie warunki jej transportu i przechowywania.  

• Wśród  pożądanych cech platformy do zakupu żywności przez 
internet bezpośrednio od rolników respondenci najczęściej wskazują 
na znaczenie wizualizacji tj. zdjęć produktów oraz zapewnienie 
szerokiej oferty, jak również dokładne opisy produktów, co wskazuje 
na konieczność umieszczania odpowiednio skonstruowanych 
opisów produktów tak, aby zawierały nie tylko podstawowe 
informacje, ale również sprzyjały nawiązaniu relacji z konsumentem 
poprzez dostarczenie dodatkowych informacji odwołujących się 
wartości związanych z wspieraniem producentów i lokalnej 
produkcji.  

• Kolejno wskazywane czynniki dotyczą kwestii związanych z 
funkcjonalnością i jakością usług e-grocery i odnoszą się do szybkiej i 
punktualnej dostawy, informacji o sprzedawcy, możliwości 
skorzystania z płatności internetowych, danych kontaktowych 
sprzedawcy, łatwości tj. intuicyjności obsługi, jak również możliwości 
śledzenia zamówienia.  
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• Ważną funkcjonalnością platform zakupowych powinno być 
umożliwienie konsumentom zakupienia wielu produktów w ramach 
jednej dostawy. Ponadto takie rozwiązanie mogłoby przyczynić się 
do ograniczenia czasu poświęcanego na organizowanie zakupów 
bezpośrednio od producentów i sprzyjać docieraniu do 
zróżnicowanych grup docelowych. Ponadto wskazywano na 
zapewnienie dostępu przez aplikację mobilną oraz możliwość 
geolokalizacji. Oczekiwania respondentów odpowiadają cechom, 
jakie uwzględnia się w projektowaniu rozwiązań wspierających 
sprzedaż zarówno w formie portali i platform, jak również aplikacji 
mobilnych. Na szczególną uwagę zasługują platformy integrujące 
dostawców, które oferują interesujące rozwiązania z perspektywy 
sprzedaży realizowanej przez producentów rolnych.  

 

Rekomendacje 

1. Stworzenie bezpłatnej aplikacji mobilnej, łatwej w obsłudze przez 
konsumentów i producentów.  

2. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu 
zwiększenie świadomości istnienia platformy Polski e-bazarek oraz 
pokazującej korzyści z jej użytkowania przez producentów 
i konsumentów. 

3. Organizacja szkoleń dla producentów z zakresu obsługi platformy, 
przygotowania oferty handlowej i organizacji procesu sprzedaży. 

 

Autorzy raportu: 

Dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans, prof. SGGW  
Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW  
 
Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji 
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
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Załącznik nr 1 Kwestionariusz wywiadu z producentami 

Wstęp 

 

Dzień dobry nazywam się %user_name% jestem pracownikiem Instytutu Badawczego 
ARC Rynek i Opinia. Obecnie przeprowadzamy na zlecenie Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego badanie na temat sprzedaży produktów rolnych. Udzielone przez Pana/i 
odpowiedzi pomogą w tworzeniu rozwiązań ułatwiających sprzedaż żywności z 
gospodarstw rolnych.  Rozmowa potrwa do 15 minut. Czy możemy kontynuować? 

 

q2  

Serdecznie dziękuję/zanim zaczniemy, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa 
informuję Panią/Pana, że: 

Administratorem danych osobowych jest ARC Rynek i Opinia z siedzibą w Warszawie, 
przy ul. Słowackiego 12. 

Pani/Pana numer telefonu został %zrodlo%. 

Przekazane w trakcie rozmowy informacje są poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie 
do analizy statystycznej prowadzonego badania i oceny jakości mojej pracy, poza tym nie 
będą udostępniane innym podmiotom. 

W celu kontroli jakości realizacji wywiadu rozmowa będzie nagrywana.   

Więcej informacji o Pańskich prawach i o tym, jak Firma przetwarza Pani/Pana dane 
osobowe dostępnych jest pod adresem Strona www. 

Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące danych osobowych, prosimy pisać na adres 
mailowy: Adres mailowy 

 

Przejdźmy zatem do ankiety: 

 

Screener 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

S0. Jaką pełni Pan/i funkcję w gospodarstwie rolnym? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 właściciel gospodarstwa rolnego 
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2 współwłaściciel gospodarstwa rolnego 

3 
osoba podejmująca decyzje dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego 
niebędąca jego właścicielem 

4 
Dzierżawca gospodarstwa rolnego, także użytkownik na podstawie umowy 
użyczenia 

5 Inne  

 

@Zakończ jeśli S0=5 lub przekieruj rozmowę do osoby w gospodarstwie spełniającej 
kryterium 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

S1. Czy w Pana/i gospodarstwie rolnym wytwarzane są lub uprawiane produkty 
żywnościowe? Chodzi o produkty dla ludzi, a nie np. pasze dla zwierząt, w formie 
przetworzonej lub nieprzetworzonej. 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Tak 

2 Nie 

99 Odmowa odpowiedzi 

 

@Zakończ jeśli S1=2-3  

 

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

S2. Czy sprzedaje Pan/i te produkty żywnościowe innym osobom lub firmom? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Tak 

2 Nie 

99 Odmowa odpowiedzi 

 

@Zakończ jeśli S1=2-3  

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

S3. Czy do celów sprzedaży wytworzonych produktów żywnościowych, na jakimkolwiek 
etapie, używa Pan/i Internetu? 

Ankieter: nie odczytuj 
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1 Tak 

2 Nie 

 

@Zakończ jeśli S3=2  

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

S4. Proszę podać województwo, w której mieści się Pana/i gospodarstwo: 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 dolnośląskie  

2 kujawsko-pomorskie  

3 lubuskie  

4 łódzkie  

5 lubelskie  

6 mazowieckie  

7 małopolskie  

8 opolskie  

9 podlaskie  

10 podkarpackie  

11 pomorskie  

12 śląskie  

13 świętokrzyskie  

14 warmińsko-mazurskie  

15 wielkopolskie  

16 zachodniopomorskie 

@KWOTY do monitorowania w trakcie realizacji 

 

 

[  ] Pytanie otwarte, możliwość wpisania liczby dwucyfrowej 

Ankieter: nie odczytuj 

 

S5. Proszę podać swój wiek 

[ _ _ ] 
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+odmowa 

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
S6. Jakie wykształcenie uzyskał/a Pan/i do tej pory? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 podstawowe 

2 zasadnicze zawodowe 

3 średnie 

4 wyższe 

5 odmowa 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

S7. Jaki jest ogólny profil działalności Pana/i gospodarstwa – w czym się Pan/i 
specjalizuje? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Specjalizujące się w uprawach polowych 

2 
Specjalizujące się w uprawach ogrodniczych (warzyw, truskawek, kwiatów i 
roślin ozdobnych), grzybów i w szkółkarstwie 

3 Specjalizujące się w uprawach trwałych (drzew i krzewów owocowych) 

4 Specjalizujące się w produkcji jaj 

5 Specjalizujące się w produkcji miodu 

6 Specjalizujące się w chowie zwierząt  

7 Mieszane – różne uprawy i zwierzęta 

8 Inne…jakie? 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

S8. Czy w gospodarstwie prowadzona jest dodatkowa działalność z zakresu 
przetwórstwa produktów rolnych? Jeśli tak, to jakiego rodzaju? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Przetwórstwo mleka 

2 Przetwórstwo owoców i warzyw 
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3 Przetwórstwo mięsa 

4 Inne, jakie?... 

5 Nie jest prowadzona 

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

S9. Jaka jest powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 mniej niż 5 ha 

2 Od 5 do 10 ha 

3 Od 10 do 20 ha 

4 Od 20 do 50 ha 

5 Od 50 do 100 ha 

6 Powyżej 100 ha 

7 Odmowa odpowiedzi 

 

 

[  ] Pytanie typu grid 

Skala 2 stopniowa - bez wartości środkowej 

S10. Czy prowadzi Pani/Pan działalność w którymś z systemów, które odczytam? 

Ankieter: odczytaj 

 

 Treść stwierdzenia:  

1 Rolnictwo ekologiczne 

2 
Dostawy bezpośrednie artykułów produkcji pierwotnej pochodzenia 
roślinnego 

3 Sprzedaż bezpośrednia produktów zwierzęcych własnego pochodzenia  

4 Rolniczy Handel Detaliczny (RHD) 

5 Działalność marginalna, lokalna i ograniczona (MLO) 

6 Rzeźnie rolnicze 

7 Zakład zatwierdzony 

 

 Opis skali 

1 Tak 

2 Nie 
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Badanie zasadnicze 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P1. W jaki sposób używa Pani/ Internetu do sprzedaży żywności z Pana/i gospodarstwa? 

Ankieter: odczytaj 

 

1 
Umieszczanie ogłoszeń na specjalnych platformach sprzedażowych dla 
rolników 

2 
Umieszczanie ogłoszeń na ogólnych platformach sprzedażowych, np. OLX, 
Allegro 

3 Własny sklep internetowy 

4 Własna strona internetowa 

5 Umieszczanie ogłoszeń na zwykłych stronach internetowych 

6 
Używanie mediów społecznościowych, np. prowadzenie fanpage 
gospodarstwa 

7 
Poszukiwanie w Internecie miejsc gdzie można sprzedać produkty , np. 
targów 

8 Poszukiwanie klientów/nabywców przez Internet 

97 Inne…jakie? 

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

P2. Które z kanałów sprzedaży produktów żywnościowych wytwarzanych w 
gospodarstwie, które odczytam, stosuje Pan/i w swoim gospodarstwie? 

Ankieter: odczytaj 

 

1 Rynki, targowiska 

2 Okolicznościowe jarmarki, festyny 

3 Sprzedaż bezpośrednia z dostawą do odbiorcy 

4 Skupy 

5 
Bezpośrednio z gospodarstwa (sklep w gospodarstwie, odbiór produktów z 
gospodarstwa) 

6 
Dostawa do domu klienta np. zamówienia telefoniczne, pocztą 
elektroniczną 

7 Własny sklep internetowy 

8 Inny sklep internetowy 
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9 
Sprzedaż przez organizacje zrzeszające producentów np. spółdzielnie, grupy 
producentów rolnych, stowarzyszenia producentów  

10 Sprzedaż do niezależnego sklepu spożywczego 

11 Sprzedaż do sieci handlowych 

12 Dostawy do klientów instytucjonalnych (np. przedszkola, szkoły, szpitale) 

13 Dostawy do gastronomii 

14 Dostawy do hurtowni 

15 Sprzedaż mobilna 

16 Kooperatywa spożywcza 

17 Dostawy do biur i miejsc pracy  

18 Inne, jakie…? 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P3. Co skłoniło Panią/Pana do sprzedaży swoich produktów/żywności przez internet?  

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Zapewnienie ciągłości sprzedaży 

2 Minimalizacja strat 

3 Niższe koszty zbytu 

4 Sprzedaż zapasów ze względu na problemy z przechowywaniem 

5 Niskie ceny w punktach skupu  

6 Problemy ze sprzedażą innymi kanałami 

7 Dążenie do zróżnicowania kanałów sprzedaży 

8 Dążenie do niezależności 

9 Możliwość uzyskania wyższych dochodów  

10 Możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z klientami/konsumentami 

11 
Zachęty ze strony platform/firm zajmujących się organizacją sprzedaży 
żywności od rolników przez internet  

12 
Zachęty ze strony instytucji/organizacji promujących sprzedaż żywności 
przez rolników  

13 Zapytania ze strony klientów/konsumentów  

14 Inne, jakie…? 

 

 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P1 brak odp. 1-3  

 

[  ] Pytanie otwarte, możliwość wpisania liczby 
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P4. Proszę określić, jaki procent produktów żywnościowych w ujęciu wartościowym 
sprzedaje Pan/ przez Internet, tzn. przez platformy sprzedażowe lub sklep internetowy. 
Jeśli ma Pan/ problemy z dokładnym określeniem, prosimy chociaż o przybliżony 
szacunek. 

Ankieter: nie odczytuj 

 

…. % 

+ nie wiem/trudno powiedzieć  

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

P5. Proszę powiedzieć, który ze sposobów sprzedaży żywności w Pana/i gospodarstwie 
odczytanych przeze mnie najbardziej pasuje do Pana/i. 

Ankieter: odczytaj 

 

1 Sprzedaję żywność tylko przez Internet 

2 
Sprzedaję żywność tylko tradycyjnie, ale używam Internetu do znajdywania 
nabywców lub ogłaszania się 

3 
Sprzedaję część produktów przez Internet, a część tradycyjnie, bez wyraźnej 
przewagi kanału sprzedaży 

4 Sprzedaję większość produktów przez Internet 

5 Sprzedaję większość produktów tradycyjnie 

98 Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P6. Jakie zna Pan/i platformy internetowe, w tym sprzedażowe umożliwiające rolnikom 
nawiązanie kontaktu z klientami/konsumentami? 

Ankieter: odczytaj 

 

1 Polski e-bazarek 

2 Polska smakuje 

3 Wiejska e-skrzynka 

4 Paczka od rolnika 

5 Rolnik handluje 

6 Allegro 

7 OLX 

97 Inne…jakie? 
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98 Żadne 

 

 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P1 brak odp. 1-2 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P6=98 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P7. Z jakich platform do sprzedaży produktów Pan/i korzysta? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Zaznaczone w P6 

 

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P7 zaznaczona 1 odpowiedź 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P6=98 

 

P8. Z której platformy korzysta Pan/i najczęściej lub przez którą sprzedaje Pan/i 
najwięcej? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Zaznaczone w P6 

 

 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P1 brak odp. 1-2 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P6=98 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P9. Dlaczego korzysta Pani/Pan z tej właśnie platformy, tzn. [wstaw nazwę z P8; jeśli w P7 
wskazano e-bazarek, pytamy zawsze o e-bazarek]? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń 

2 Możliwość geolokalizacji gospodarstwa/produktu 

3 Łatwość obsługi 
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4 Polecenie innej znajomej osoby  

5 Wcześniejsze doświadczenia, przyzwyczajenie 

6 Wsparcie, doradztwo ze strony platformy 

7 Duża liczba potencjalnych klientów (wielkość, zasięg platformy) 

8 Renoma marki/portalu 

9 Wysokość opłaty (marży) pobieranej przez portal 

97 Inne…jakie? 

98 Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P10. Jakie produkty żywnościowe wytworzone w Pana/i gospodarstwie Pan/i sprzedaje z 
wykorzystaniem Internetu?  

Ankieter: nie odczytuj 

 

Warzywa inne niż ziemniaki 

Ziemniaki 

Owoce 

Miód i produkty pszczele 

Przetwory owocowe / warzywne np. soki, dżemy, powidła, kiszonki, sałatki 

Oleje / oliwy 

Strączkowe (np. fasola, groch, soczewica, soja) 

Mięso surowe 

Przetwory mięsne, np. wędliny, kiełbasy, pasztety 

Mleko i przetwory mleczne (bez serów) np. śmietana, jogurt, kefir, maślanka 

Sery podpuszczkowe 

Twarogi 

Jaja 

Masło 

Pieczywo i produkty zbożowe, w tym cukiernicze 

Potrawy (dania gotowe), np. pierogi, garmażerka 

Ryby  

Przetwory rybne 

Mąki, przetwory zbożowe i kasze np. płatki, muesli 

Produkty regionalne 

Inne…jakie?  
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@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P1 brak odp. 1-2 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P7 brak odp. e-bazarek 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P11. Jakie produkty sprzedaje Pan/i za pośrednictwem portalu Polski e-bazarek? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

Warzywa inne niż ziemniaki 

Ziemniaki 

Owoce 

Miód i produkty pszczele 

Przetwory owocowe / warzywne np. soki, dżemy, powidła, kiszonki, sałatki 

Oleje / oliwy 

Strączkowe (np. fasola, groch, soczewica, soja) 

Mięso surowe 

Przetwory mięsne, np. wędliny, kiełbasy, pasztety 

Mleko i przetwory mleczne (bez serów) np. śmietana, jogurt, kefir, maślanka 

Sery podpuszczkowe 

Twarogi 

Jaja 

Masło 

Pieczywo i produkty zbożowe, w tym cukiernicze 

Potrawy (dania gotowe), np. pierogi, garmażerka 

Ryby  

Przetwory rybne 

Mąki, przetwory zbożowe i kasze np. płatki, muesli 

Produkty regionalne 

Inne…jakie?  

 

 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
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P12. Jaką formę dostawy towaru najczęściej Pan/i wybiera sprzedając produkty na 
portalu [wstaw nazwę z P8; jeśli w P7 wskazano e-bazarek, pytamy zawsze o e-bazarek]?  

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Dowóz do klienta 

2 Odbiór osobisty w gospodarstwie 

3 Wysyłka kurierem/pocztą 

4 Dostawa do paczkomatu 

5 Inne… jakie? 

98 Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P1 brak odp. 1-2 

 

[  ] Pytanie otwarte, możliwość wpisania liczby 

P13. Proszę określić, jaki procent produktów żywnościowych w ujęciu wartościowym 
sprzedaje Pan/ przez portal [wstaw nazwę z P8; jeśli w P7 wskazano e-bazarek, pytamy 
zawsze o e-bazarek]? Jeśli ma Pan/ problemy z określeniem, prosimy chociaż o 
przybliżony szacunek. 

Ankieter: nie odczytuj 

 

…. % 

+ nie wiem/trudno powiedzieć 

 

 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P7 zaznaczono 1 

(pytanie dla nieznających e-bazarku w pyt. o platformy) 

 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 

P14. Czy słyszał/a Pan/i przed naszą dzisiejszą rozmową o portalu Polski e-bazarek? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Tak 

2 Nie 

98 Nie wiem/ trudno powiedzieć 
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Czy sprzedaje Pani/Pan produkty żywnościowe za pośrednictwem portalu Polski e-bazarek? 

Jaki procent produktów żywnościowych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym sprzedaje 
Pani/Pan za pośrednictwem portalu Polski e-bazarek? 

Jakie produkty żywnościowe rolnik sprzedaje na portalu Polski e-bazarek? (kategorie jak w p4) 

 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P7 nie zaznaczono 1 

@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P8 zaznaczono Polski e-bazarek 

(pytanie dla znających e-bazarek, ale niekorzystających) 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

rotacja 

 

Ankieter: odczytaj definicję, a następnie pytanie 

Polski e-bazarek to portal niekomercyjny (platforma niekomercyjna), który utworzono 
podczas pandemii z inicjatywy ośrodków doradztwa rolniczego pod patronatem 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu wsparcia sprzedaży żywności bezpośrednio 
przez rolników/producentów. Można na nim bezpłatnie zamieścić informację o swojej 
ofercie. 

 

P15. Co mogłoby spowodować, że skorzystał/a/by Pan/i z portalu Polski e-bazarek? 

Ankieter: odczytaj 

 

1 Więcej informacji o portalu 

2 Pomoc w obsłudze 

3 Wskazanie korzyści z używania platform internetowych 

4 Pomoc w organizacji dystrybucji/transportu z gospodarstwa do klienta 

5 Pomoc w przygotowaniu produktów do sprzedaży np. pakowanie, mycie 

6 Możliwość nawiązania współpracy z innymi producentami 

7 Łatwość obsługi 

8 Wsparcie techniczne 

9 Pomoc w sformułowaniu treści oferty i przygotowaniu atrakcyjnych zdjęć 

10 Bezpłatne doradztwo z zakresu marketingu i sprzedaży internetowej 

11 
Możliwość wysyłania wiadomości bezpośrednio przez 
klientów/konsumentów do rolników/producentów 

12 
Przekształcenie go w platformę sprzedażową (obsługującą zamówienia i 
płatności) 

13 
Stworzenie dostępnej bezpłatnie dla producentów/rolników aplikacji 
mobilnej wspierającej sprzedaż 
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14 Udostępnienie możliwości geolokalizacji gospodarstwa 

97 Inne…jakie? 

98 Żadne z powyższych 

 

 
@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P1 brak odp. 1-2 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P16. Jakie czynniki decydują o wyborze platformy sprzedażowej do sprzedaży żywności z 
Pana/i gospodarstwa? 

Ankieter: odczytaj 

 

1 Bezpłatne zamieszczanie ogłoszeń 

2 Możliwość geolokalizacji gospodarstwa/produktu 

3 Łatwość obsługi 

4 Polecenie innej znajomej osoby  

5 Wcześniejsze doświadczenia, przyzwyczajenie 

6 Wsparcie, doradztwo ze strony platformy 

7 Liczba potencjalnych klientów (wielkość, zasięg platformy) 

8 Renoma marki/portalu 

9 Wysokość opłaty (marży) pobieranej przez portal 

10 Gwarancja odbioru zamówionych produktów 

11 Termin płatności 

12 Warunki otrzymania zapłaty (np. czy jest minimalny próg wypłaty) 

97 Inne…jakie? 

98 Żadne z powyższych 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P17. Jakie są Pana/i zdaniem zalety sprzedaży produktów żywnościowych przez Internet? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Dostęp do dużej liczby potencjalnych nabywców 

2 Możliwość promocji, reklamy gospodarstwa 

3 Szybkość znalezienia nabywców 

4 Łatwość obsługi 
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5 Możliwość geolokalizacji gospodarstwa 

6 Możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów/konsumentów 

7 Możliwość nawiązania trwałych relacji z klientami/konsumentami 

8 Większa niezależność 

9 Wyższe dochody / dodatkowe źródło zarobku  

97 Inne…jakie? 

98 Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P18. Jakie są Pana/i zdaniem wady sprzedaży produktów żywnościowych przez Internet? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Trudna obsługa platform 

2 Brak wiedzy, jak korzystać z platform 

3 Brak zaufania do tego kanału sprzedaży 

4 Niedostateczne wsparcie ze strony platform 

5 Konieczność podawania swoich danych (telefon, email) w Internecie 

6 Wysokie marże platform 

7 Duża konkurencja 

8 Brak wsparcia finansowego na rozwój takich działań przez rolników 

9 Skomplikowane przepisy prawne 

10 Zwroty produktów 

11 Brak rozwiązania dotyczącego logistyki produktu po jego zakupie 

97 Inne…jakie? 

98 Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P19. Jakiego rodzaju wsparcia oczekiwał/a/by Pan/i od doradcy rolniczego, aby 
zwiększył/a Pan/i ilość żywności sprzedawanej przez platformy internetowe? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Informacji o dostępnych platformach 

2 Pomoc w obsłudze 

3 Wskazania korzyści z korzystania 
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4 Szkoleń z zakresu organizacji sprzedaży żywności przez internet  

5 Wsparcia w zakresie promocji na rynkach lokalnych 

6 
Informacji o programach i środkach na finansowanie takich działań przez 
rolników 

7 Wsparcie techniczne 

97 Inne…jakie? 

98 Nie wiem/trudno powiedzieć 

99 Żadne 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

 

P20. Skąd dowiaduje się Pan/i o możliwościach zbytu produktów żywnościowych z 
Pana/i gospodarstwa? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Znajomi, sąsiedzi, rodzina („poczta pantoflowa”) 

2 Internet 

3 Prasa lokalna 

4 Radio (lokalne rozgłośnie) 

5 Gmina, urzędy 

6 Doradcy rolniczy 

7 Ogłoszenia na ulicy, na tablicach ogłoszeń 

97 Inne…jakie? 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

P21. Jakie zagadnienia z zakresu doradztwa są dla zdaniem Pani/Pana najbardziej 
przydatne dla dalszego rozwoju sprzedaży internetowej żywności przez rolników? 

Ankieter: nie odczytuj 

 

1 Rozwój i funkcjonowanie platform i sklepów internetowych 

2 Marketing cyfrowy i nowe sposoby komunikowania z konsumentami 

3 Higiena i bezpieczeństwo żywności 

4 Małoskalowe przetwórstwo  

5 Ekologiczna produkcja żywności 

6 Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej 
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7 Marketing produktów lokalnych 

8 Promocja na rynkach lokalnych 

9 Dostawy żywności do placówek żywienia zbiorowego 

10 Nowe rozwiązania w organizacji sprzedaży żywności przez rolników 

11 
Aspekty prawne i organizacyjne sprzedaży żywności przez 
rolników/producentów 

12 Znakowanie żywności 

13 Rozwój nowych produktów 

14 Technologie informacyjne 

97 Inne…jakie? 

98 Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 

 

[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 

Rotacja 1-4 

P22. Jakie formy doradztwa byłyby dla Pani/Pana najbardziej przydatne? 

Ankieter: odczytaj 

 

1 szkolenia online  

2 szkolenia stacjonarne  

3 wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych/ pokazowych  

4 
szkolenia teoretyczne online połączone z częścią praktyczną w 
gospodarstwie demonstracyjnym/pokazowym  

97 Inne…jakie? 

98 Nie wiem/ trudno powiedzieć Ankieter: nie odczytuj 

99 Żadne Ankieter: nie odczytuj 

 

 

 

Podziękuj i zakończ. 
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Załącznik nr 2 kwestionariusz wywiadu z konsumentami  
 

(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
[  ] Nazwa zmiennej w bazie ‘plec’ 
ME1a. Zaznacz swoją płeć: 

1 kobieta 

2 mężczyzna 

 
[  ] Pytanie otwarte, możliwość wpisania liczby dwucyfrowej 
[  ] Nazwa zmiennej w bazie ‘wiek’ 
ME2a. Podaj swój wiek.  
[ _ _ ] 

 
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
[  ] Nazwa zmiennej w bazie ‘wojew’ 
ME4. W jakim województwie mieszkasz? 

1 dolnośląskie 

2 kujawsko-pomorskie 

3 lubelskie 

4 lubuskie 

5 łódzkie 

6 małopolskie 

7 mazowieckie 

8 opolskie 

9 podkarpackie 

10 podlaskie 

11 pomorskie 

12 śląskie 

13 świętokrzyskie 

14 warmińsko-mazurskie 

15 wielkopolskie 

16 zachodniopomorskie 

  

17 poza Polską 

 
@OUT Jeżeli wojew=17 zakończ ankietę 

 
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
[  ] Nazwa zmiennej w bazie ‘wielk_miej’ 
ME5. Zaznacz wielkość miejscowości, w której mieszkasz. 

1 wieś 
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2 miasto do 19 tys. mieszkańców 

3 miasto 20 – 49 tys. mieszkańców 

4 miasto 50 – 99 tys. mieszkańców  

5 miasto 100 – 199 tys. mieszkańców  

6 miasto 200 – 499 tys. mieszkańców  

7 miasto 500 tys. lub więcej mieszkańców  

 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-14 
S1. W których z poniższych miejsc zdarzyło Ci się kupić żywność co najmniej raz w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy?  

1 Supermarket np. Carrefour, Auchan, Leclerc - stacjonarnie  

2 Sklep dyskontowy np. Biedronka, Lidl, Aldi - stacjonarnie 

3 
Supermarket np. Carrefour, Auchan, Leclerc – przez Internet z 
dostawą do domu 

4 
Sklep dyskontowy np. Biedronka, Lidl, Aldi - przez Internet z 
dostawą do domu 

5 Sklep osiedlowy lub convenience (np. Żabka) - stacjonarnie 

6 
Sklep osiedlowy lub convenience (np. Żabka) - przez Internet z 
dostawą do domu 

7 Sklep specjalistyczny - stacjonarnie 

8 Sklep specjalistyczny - przez Internet z dostawą do domu 

9 Targi, bazarki 

10 Sklep internetowy, np. Frisco, itp. 

11 Internetowe platformy zakupowe np. OLX, Allegro 

12 Specjalne internetowe platformy sprzedażowe dla rolników 

13 Bezpośrednio od rolnika/wytwórcy bez użycia Internetu 

14 Bezpośrednio od rolnika/wytwórcy za pośrednictwem Internetu 

97 Inne…jakie? 

98 żadne 

 
@OUT Jeżeli w S1 nie wybrano żadnej z opcji 3,4, 6, 8, 10-14 zakończ ankietę 

 
Badanie właściwe 
 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-18 
P1. Jakie czynniki dla Ciebie są najważniejsze podczas dokonywania zakupów 
spożywczych przez Internet? Wybierz 3 najważniejsze. 

1 Łatwość zakupu 

2 Zaufanie do sklepu 
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3 Dostępność produktów 

4 Różnorodność produktów, duży wybór 

5 Koszt dostawy 

6 Rabaty, promocje 

7 Szybkość dostawy 

8 
Dostęp do wielu metod dostawy (np.: kurier, paczkomaty, 
paczkopunkty) 

9 Szczegółowy opis produktu 

10 Szeroki wybór metod płatności 

11 Cena 

12 Wygoda 

13 Szybka realizacja zamówienia 

14 Opakowanie przyjazne dla środowiska 

15 Opinie innych użytkowników 

16 
Obsługa posprzedażowa, w tym postępowanie na wypadek 
reklamacji 

17 Oszczędność czasu 

18 Możliwość dokonania zakupu w dowolnej porze 

97 Inne, jakie? 

 
@Filtr: ukryj pytanie jeśli w S1 wskazano 12-14  
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
P2. Czy kupujesz żywność bezpośrednio od rolników/producentów/wytwórców? 

1 Tak 

2 Nie 

 
@Filtr: ukryj pytanie jeśli w S1 nie wskazano 12-14 oraz P2=2  
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-10 
P3. W jaki sposób zaopatrujesz się w żywność bezpośrednio od 
rolników/wytwórców żywności? 

1 Przez Internet z dostawą do domu lub paczkomatu 

2 Bezpośrednio w gospodarstwie  

3 Za pomocą strony internetowej gospodarstwa 

4 Za pomocą sklepu internetowego gospodarstwa 

5 
Za pomocą specjalnej internetowej platformy sprzedażowej dla 
rolników, na której rolnicy/wytwórcy umieszczają ogłoszenia 

6 Za pomocą ogólnych platform sprzedażowych, np. OLX, Allegro  

7 Targowisko/bazarek 
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8 Lokalny sklep 

9 Grupa zakupowa 

10 Kooperatywa spożywcza 

97 Inne…jakie? 

 
@Filtr: ukryj pytanie jeśli w S1 nie wskazano 12-14 oraz P2=2  
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
P3a. W jakich sytuacjach kupujesz żywność bezpośrednio od rolnika/wytwórcy? 

1 regularne duże zakupy dla domu 

2 
zakupy produktów, które ciężko jest mi znaleźć w innych 
miejscach 

3 zakupy okazjonalne, np. przed przyjęciem, świętami 

4 zakupy codzienne 

5 kupuję jedynie wybrane produkty 

97 Inne…jakie? 

 
@Filtr: ukryj pytanie jeśli w S1 nie wskazano 12-14 oraz P2=2  
 [  ] Pytanie typu grid 
Skala 5 stopniowa 
P4. Z których platform sprzedażowych korzystasz podczas zakupów żywności 
bezpośrednio od rolnika?  

 Treść stwierdzenia:  

1 Polski e-bazarek 

2 Polska smakuje 

3 Wiejska e-skrzynka 

4 Paczka od rolnika 

5 Rolnik handluje 

6 Allegro 

7 OLX 

8 Lokalny rolnik  

9 Paczka od rolnika  

97 Inne, jakie?... 

 
 Opis skali 

1 W ogóle nie korzystam 

2 Rzadko korzystam 

3 Czasami korzystam 

4 Często korzystam 

5 W ogóle nie znam 
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@Filtr: ukryj pytanie jeśli w S1 nie wskazano 12-14 oraz P2=2 
@Filtr: ukryj pytanie jeśli w P3 nie wskazano 5-6 
[  ] Pytanie typu grid 
Rotacja 1-11 
Skala 5 stopniowa 
P5. W jakim stopniu poniższe czynniki decydują o wyborze platformy 
sprzedażowej, na której kupujesz żywność bezpośrednio od rolnika/producenta?   

 Treść stwierdzenia:  

1 Polecenie innej znajomej osoby  

2 Wcześniejsze doświadczenia, przyzwyczajenie 

3 
Wiem dokładnie, od kogo pochodzącą produkty, które 
zamawiam/kupuję 

4 Korzystne ceny 

5 Łatwość dokonywania zamówień 

6 Łatwość dokonywania płatności 

7 Zaufanie do platformy 

8 Duży wybór produktów 

9 
Możliwość dostosowania ilości zamawianych produktów dokładnie 
do moich potrzeb 

10 Dobry kontakt z portalem, szybkie reagowanie na zapytania 

11 Bezpieczeństwo płatności 

97 Inne, jakie?... 

 
 Opis skali 

1 W bardzo małym stopniu lub wcale 

2 W małym stopniu 

3 W średnim stopniu 

4 W dużym stopniu 

5 W bardzo dużym stopniu 

 
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
P6. Jaka jest najczęściej wybierana przez Ciebie forma dostawy 
zamówionych/zakupionych przez Internet produktów żywnościowych? 

1 Odbiór osobisty w gospodarstwie rolnych 

2 
Odbiór osobisty poza gospodarstwem rolnym - dostawa do 
wybranego punktu odbioru 

3 
Odbiór osobisty poza gospodarstwem rolnym - dostawa do 
paczkomatu – lodówkomatu 

4 Dostawa przez kuriera/pocztę/producenta do domu 

97 Inne…jakie? 
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@Filtr: ukryj pytanie jeśli w S1 nie wskazano 12-14 oraz P2=2 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-20 
P7. Jakie produkty zdarza Ci się kupować bezpośrednio od rolników/producentów 
za pomocą Internetu? 

1 Warzywa inne niż ziemniaki 

2 Ziemniaki 

3 Owoce 

4 Miód i produkty pszczele 

5 
Przetwory owocowe / warzywne np. soki, dżemy, powidła, 
kiszonki, sałatki 

6 Oleje / oliwy 

7 Strączkowe (np. fasola, groch, soczewica, soja) 

8 Mięso surowe 

9 Przetwory mięsne, np. wędliny, kiełbasy, pasztety 

10 
Mleko i przetwory mleczne (bez serów) np. śmietana, jogurt, 
kefir, maślanka 

11 Sery podpuszczkowe 

12 Twarogi 

13 Jaja 

14 Masło 

15 Pieczywo i produkty zbożowe, w tym cukiernicze 

16 Potrawy (dania gotowe), np. pierogi, garmażerka 

17 Ryby  

18 Przetwory rybne 

19 Mąki, przetwory zbożowe i kasze np. płatki, muesli 

20 Produkty regionalne 

97 Inne…jakie? 

 
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
Rotacja logotypów, pytamy o każde logo osobno 
P8. Czy spotkałeś/aś się kiedykolwiek z zamieszczonymi poniżej 
znakami/logotypami? 
 

1 Tak 

2 Nie 
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(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
P9. Czy znasz portal internetowy Polski e-bazarek? 

1 Tak 

2 Nie 

 
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
P10. Czy kiedykolwiek dokonałeś/aś zakupu żywności za pośrednictwem z 
wykorzystaniem portalu Polski e-bazarek?  

1 Tak 

2 Nie 

 
@Filtr: ukryj pytanie jeśli P10=2 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-11 
P11. Jakie są Twoim zdaniem zalety (mocne strony) portalu Polski e-bazarek? 

1 Możliwość bezpośredniego kontaktu z producentem 

2 Różnorodna oferta produktów i usług 

3 Dostępna infolinia 

4 Patronat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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5 Łatwość obsługi/intuicyjność 

6 Szybkość dokonywania zakupów 

7 Zdjęcia produktów 

8 Opisy produktów 

9 
Umożliwia wsparcie lokalnych producentów bez pośredników / 
pozwala wyeliminować pośredników  

10 Korzystne ceny 

11 
Zawiera ofertę produktów unikalnych, niedostępnych w innych 
kanałach sprzedaży 

97 Inne… jakie? 

98 Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
@Filtr: ukryj pytanie jeśli P10=2 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-15 
P12. Jakie są Twoim zdaniem wady (słabe strony) portalu Polski e-bazarek? 

1 Mało przejrzysta struktura portalu 

2 Brak intuicyjności w poruszaniu się po portalu 

3 Skomplikowana struktura  

4 Nieporównywalne do sklepu internetowego 

5 Długi czas poszukiwania produktów  

6 Za mało informacji na temat oferowanych produktów 

7 Brak możliwości geolokalizacji gospodarstwa 

8 Nieatrakcyjna szata graficzna 

9 Brak możliwości wysłania zapytania bezpośrednio przez stronę 

10 
Brak możliwości jednoczesnego zamówienia, realizacji płatności 
i wyboru sposobu dostawy 

11 Słaba jakość zdjęć/Brak aktualnych zdjęć produktów 

12 Nieaktualna oferta 

13 Ograniczone możliwości wyszukiwania produktów 

14 
Brak powiązanej z portalem aplikacji mobilnej obsługującej 
zamówienia i płatności 

97 Inne… jakie? 

98 Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru  
Rotacja 1-6 
Polski e-bazarek to portal niekomercyjny (platforma niekomercyjna), który 
utworzono podczas pandemii z inicjatywy ośrodków doradztwa rolniczego pod 
patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu wsparcia sprzedaży 
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żywności bezpośrednio przez rolników/producentów. Rolnicy mogą na nim 
bezpłatnie zamieścić informację o swojej ofercie, zaś konsumenci mogą znaleźć 
oferty sprzedaży żywności bezpośrednio od rolników/wytwórców. 
P13. Jakie działania należy podjąć Twoim zdaniem w celu spopularyzowania portalu 
Polski e-bazarek? 

1 Reklama w mediach tradycyjnych TV, radio, prasa 

2 Reklama w mediach społecznościowych 

3 Reklama w przestrzeni publicznej, np. na billboardach 

4 Dni otwarte w gospodarstwach prowadzących sprzedaż 

5 Stworzenia aplikacji mobilnej wspierającej sprzedaż  

6 
Promocja podczas targów branżowych 
 

97 Inne… jakie? 

98 Nie wiem/trudno powiedzieć 

 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-19 
P14. Jakie cechy/funkcjonalności powinna mieć Twoim zdaniem platforma 
internetowa umożliwiająca zakupy żywności od rolników/producentów? Wybierz 
maksymalnie 5 najważniejszych cech/funkcjonalności. 

1 Łatwość/intuicyjność obsługi 

2 Dostęp również przez aplikację mobilną 

3 Szeroka oferta 

4 Atrakcyjna szata graficzna 

5 Infolinia 

6 Zdjęcia produktów 

7 Dokładne opisy produktów 

8 
Możliwość opłacenia zakupów przez płatność internetową/ za 
pomocą karty 

9 Dane kontaktowe do sprzedawcy 

10 Informacje o sprzedawcy 

11 
Oferty produktów unikalnych, niedostępnych w innych 
kanałach sprzedaży 

12 
Szeroka gama dostępnych form dostawy zamówionych 
produktów 

13 Możliwość zakupu na firmę/na fakturę 

14 Możliwość geolokalizacji 

15 
Ofertę dni otwartych z możliwością odwiedzenia 
producentów/gospodarstw  

16 Przepisy kulinarne 
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17 Możliwość dostosowanie/spersonalizowania oferty  

18 Szybka i punktualna dostawa 

19 Możliwość śledzenia zamówienia 

97 Inne… jakie? 

98 Nie wiem/ trudno powiedzieć 

 
[  ] Pytanie typu grid 
rotacja 
Skala 7 stopniowa 
P15. Na ile poniższe czynniki zachęciłyby Cię do zakupu żywności bezpośrednio od 
rolników/producentów za pomocą Internetu?  

 Treść stwierdzenia:  

1 Lepsza dostępność 

2 Udostępnienie informacji o tym, co składa się na cenę produktu 

3 Lokalne pochodzenie oferowanych produktów 

4 
Dostęp do bazy przepisów kulinarnych na potrawy z oferowanych 
produktów 

5 
Możliwość prześledzenia/sprawdzenia skąd dokładnie pochodzi ta 
żywność 

6 Stosowanie opakowań przyjaznych dla środowiska 

7 
Gwarancja jakości w postaci certyfikatu potwierdzającego 
pochodzenie żywności  

8 
Lepszy dostęp do informacji na temat tego typu sposobów 
produkcji i sprzedaży żywności 

9 Niższe ceny 

10 
Oferowanie możliwości wykupienia abonamentu na dostawy 
żywności od rolników  

11 
Możliwość zakupu gotowych zestawów do przygotowania 
dań/posiłków 

12 Większy wybór produktów 

13 Dostępność aplikacji mobilnej do realizacji zamówień i płatności 

14 Bezpośredni kontakt z producentem 

15 Rekomendacje ze strony rodziny/znajomych osób 

16 
Program lojalnościowy, z dostępem do rabatów dla uczestników 
Możliwość zakupu produktów wyjątkowych, nieodstępnych w 
innych miejscach 

 
 Opis skali 

1 W ogóle by mnie nie zachęciło 

2  
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3  

4  

5  

6  

7 Zdecydowanie by mnie  zachęciło 

 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-17 
P16. Które z poniższych czynników stanowią dla Ciebie bariery zakupu żywności od 
rolników przez Internet?  

1 Brak zaufania do takiej formy zakupu żywności 

2 Brak fizycznego kontaktu z produktem przez zakupem 

3 Brak bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą 

4 Obawa, że produkt nie będzie świeży 

5 Obawa przed oszustwem 

6 
Obawa przed otrzymaniem produktu wadliwego lub 
niezgodnego z opisem 

7 
Obawa przed pojawieniem się kuriera podczas mojej 
nieobecności w miejscu dostawy 

8 Ceny produktu są wyższe niż w sklepie stacjonarnym 

9 Zbyt wysokie koszty dostawy 

10 Brak wystarczającej informacji o produkcie 

11 
Obawa przed udostępnieniem danych osobowych innym 
podmiotom 

12 Brak zaufania do metod płatności 

13 Konieczność umieszczania danych osobowych w sieci 

14 Skomplikowana organizacja strony 

15 Brak możliwości zakupienia wielu produktów jednocześnie  

16 Brak przejrzystości strony lub portalu 

17 Brak aplikacji mobilnej 

97 Inne…jakie? 

98 Żadne  

 
[  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-17 
 
P17. Z którymi stwierdzeniami się zgadzasz? 
Żywność kupowana bezpośrednio od rolników/producentów: 

 Treść stwierdzenia:  

1 Wspiera lokalną gospodarkę 
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2 Przyczynia się do ochrony środowiska 

3 Jest dobra dla zdrowia 

4 Jest naturalna 

5 

Przyczynia się do poprawy dobrostanu zwierząt/Jest 
wyprodukowana z dbałością o dobrostan zwierząt 
gospodarskich 

6 To chwilowa moda 

7 Jest wysokiej jakości 

8 Nie zawiera pozostałości pestycydów 

9 Jest tańsza 

10 Jest przetworzona w sposób tradycyjny 

11 Nie zawiera sztucznych dodatków 

12 Jest bezpieczna 

13 Wyróżnia się smakiem 

14 Jest ekologiczna 

15 Budzi zaufanie 

16 Nie zawiera GMO (genetycznie modyfikowanych organizmów) 

17 Nie jest lepsza od innej 

98 Żadne 

 
 

 [  ] Pytanie wielokrotnego wyboru 
Rotacja 1-12 
P18. Jakie są Twoim zdaniem bariery lub utrudnienia w kupowaniu żywności 
bezpośrednio od rolników/producentów? 

1 Nie wiem, gdzie kupić taką żywność 

2 Jest za droga 

3 Nie mam zaufania do bezpieczeństwa tak kupowanej żywności 

4 Jest trudnodostępna 

5 Asortyment jest mało atrakcyjny 

6 
Organizowanie zakupów takiej żywności jest zbyt 
skomplikowane/to dla mnie za duży wysiłek 

7 
Nie mam gwarancji, że naprawdę jest to żywność pochodząca 
bezpośrednio od rolnika/producenta 

8 Nie uważam, że taka żywność jest lepsza od innej 

9 Ma krótki okres przydatności do spożycia 

10 Trudno jest wyszukać właściwe produkty 

11 
Nie mam możliwość zakupienia wielu produktów w ramach 
jednej dostawy 
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12 
Nie mam potrzeby – nie widzę żadnych korzyści z takiego 
zakupu 

97 inne, jakie?... 

 
Metryczka 
 
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
M2. Które z poniższych określeń najlepiej Ciebie opisują?   

1 
Lubię jako pierwsza/y spośród moich znajomych kupować nowe 
produkty żywnościowe (takie, które pojawiły się dopiero na rynku) 

2 
Kupuję nowy produkt żywnościowy stosunkowo szybko, choć po 
pewnym zastanowieniu 

3 
Kupuję nowy produkt żywnościowy, gdy niektórzy znajomi już go 
wypróbowali 

4 
Kupuję nowy produkt żywnościowy, gdy większość znajomych 
już go kupiła i pozytywnie oceniła 

5 Niechętnie kupuję nowe produkty żywnościowe 

 
[  ] Pytanie typu grid 
rotacja 
Skala 6 stopniowa - bez wartości środkowej 
M3. Jak często kupujesz następujące rodzaje żywności? 

 Treść stwierdzenia:  

1 Ekologiczną 

2 
Bezpośrednio od 
rolników/producentów  

3 Tradycyjną 

4 
Z dodatkiem witamin i składników 
mineralnych 

5 Z obniżoną zawartością soli 

6 Z obniżoną zawartością cukru 

 
 Opis skali 

1 Przynajmniej raz w tygodniu 

2 Przynajmniej raz w miesiącu 

3 Przynajmniej raz na 3 miesiące 

4 Przynajmniej raz na rok 

5 Rzadziej niż raz na rok 

6 Nigdy 

 
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
[  ] Nazwa zmiennej w bazie ‘wykszt_4kat’ 
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ME3b. Jakie wykształcenie uzyskałeś/uzyskałaś do tej pory? 

1 podstawowe 

2 zasadnicze zawodowe 

3 średnie 

4 wyższe 

 
(  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
[  ] Nazwa zmiennej w bazie ‘ile_osob’ 
[  ] Przy zaznaczeniu ostatniej odpowiedzi dopytujemy z możliwością wpisania 
liczby dwucyfrowej (żebyśmy mogli przeliczać dochód per capita)   
ME9. Ile osób liczy Twoje gospodarstwo domowe? Weź pod uwagę wszystkie 
osoby, które mieszkają i utrzymują się razem z Tobą, także dzieci.  

1 1 osoba (tylko ja) 

2 2 osoby 

3 3 osoby 

4 4 osoby 

5 5 osób 

6 6 osób 

7 7 osób 

8 więcej niż 7 osób - ile? 

 
 (  ) Pytanie jednokrotnego wyboru 
[  ] Nazwa zmiennej w bazie ‘doch_gosp’  
ME14. Wskaż w jakich granicach mieści się łączny miesięczny dochód netto („na 
rękę”) wszystkich członków Twojego gospodarstwa domowego, jaki uzyskujecie ze 
wszystkich źródeł: 

0 brak dochodów 

1 poniżej 1000 zł 

2 1000 – 1 999 zł 

3 2 000 – 2 999 zł 

4 3 000 – 3 999 zł 

5 4 000 – 4 999 zł 

6 5 000 – 5 999 zł 

7 6 000 – 6 999 zł 

8 7 000 – 7 999 zł 

9 8 000 – 8 999 zł 

10 9 000 – 9 999 zł 

11 10 000 zł i więcej 
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9
8 

nie wiem/ trudno powiedzieć 

9
9 odmowa odpowiedzi 

 
(  )Pytanie jednokrotnego wyboru 
[  ] Nazwa zmiennej w bazie ‘syt_gosp’ 
ME15. Jak oceniasz sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego? 

1 

Żyjemy bardzo biednie – nie starcza nam nawet na podstawowe 
potrzeby 

2 

Żyjemy skromnie – musimy na co dzień bardzo oszczędnie 
gospodarować 

3 

Żyjemy na średnim poziomie – starcza nam na co dzień, ale musimy 
oszczędzać na poważniejsze zakupy 

4 Żyjemy dobrze – starcza nam na wiele bez specjalnego oszczędzania 

5 Żyjemy bardzo dobrze – możemy pozwolić sobie na pewien luksus 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


