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INTERNET W HANDLU ŻYWNOŚCIĄ

Streszczenie
Internet jest obecnie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej aktualnych źródeł 

wszelkiego rodzaju informacji. Jest bazą danych z różnych dziedzin, również w kwestiach 
zdrowego stylu życia i żywienia. Internet spowodował ewolucyjne i rewolucyjne zmiany 
w handlu. Dzięki niemu rozwija się z powodzeniem sprzedaż żywności przede wszystkim wśród 
młodszych konsumentów, którzy są bardziej otwarci na nowości, i którzy jednocześnie nie maj ą 
obaw przed nowymi formami usług, w tym usług w sieci. Rozwój sprzedaży internetowej 
produktów spożywczych dokonuje się głównie w niektórych specyficznych branżach, jak 
żywność ekologiczna czy handel alkoholami, chociaż i tutaj występują pewne ograniczenia 
wynikające ze specyfiki branży. Obawy przed zakupami w Internecie wynikają głównie z braku 
kontaktu ze sprzedawcą i towarem, lękiem przed płatnościami przez Internet, a także ryzykiem 
zakupu towaru podrobionego.

Wprowadzenie
Internet ma dwudziestoletnią historię. Tyle lat upłynęło od momentu, kiedy fizyk 

Tim Berners-Lee przedstawił projekt prezentacji informacji przy użyciu hipertekstu. 
Polska została podłączona do Internetu w 1991 r.1 2. Internet wykorzystuje się jako 
narzędzie w różnych dziedzinach: komunikowania, informowania, ale także 
w marketingu i sprzedaży. Decyduje o tym przede wszystkim powszechność, łatwość 
i prostota użytkowania. Mimo tego, jak wykazuj ą badania, ciągle jeszcze grupa nie- 
internautów przewyższa grupę użytkowników sieci.3

Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywa Internet w handlu, marketingu 
i edukacji społeczeństwa. Przedstawiono wyniki analizy wybranych branż spożywczych 
prowadzących sprzedaż poprzez sklepy internetowe.

Rola i znaczenie Internetu w handlu
Według danych CBOS Z 13% w roku 2002 do 48% w roku 2008 zwiększył się 

odsetek Polaków posiadających dostęp do Internetu (rys. 1)4.

1 Maria Śmiechowska -  dr hab., prof. AM, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział 
Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni.

2 M. Sokół, Internet: przewodnik, Wyd. Helion, Gliwice 2004.
3 L. Windham, K. Orton, Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, Wyd. 

CeDeWu, Warszawa 2001, s. 281-287.
4 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/.

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/
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Rys. 1. Odesetek Polaków posiadających dostęp do Internetu 
Źródło: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/.

Rozwój Internetu postępuje wielotorowo. Internet staje się przede wszystkim 
źródłem informacji i łączności. Jedną z form wykorzystania Internetu jest electronic 
commerce, nazywany też w skrócie e-commerce. E-commerce to promocja i sprzedaż 
artykułów i usług w sieci oraz zawieranie transakcji handlowych. Handel elektroniczny 
obejmuje zamówienia dokonywane na formularzach umieszczanych na stronach 
WWW, korzystanie z modułu sklepowego (dynamiczne formularze), a także 
specjalistyczne oprogramowanie (oparte na bazach danych, połączone z systemem 
płatniczym i księgowym). Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy 
internetowe, w których przez 24 godziny na dobę klienci mogą wygodnie wyszukiwać, 
oglądać i kupować artykuły, posługując się wirtualnym koszykiem i dokonując zapłaty 
kartą kredytową lub płacąc przy odbiorze zamówionego towaru. Specyfika sklepów 
internetowych sprawia, że ich oferta często jest znacznie szersza niż tradycyjnych 
domów handlowych. Dzięki oprogramowaniu analizuj ącemu dokonywane zakupy 
i śledzącemu wędrówki internautów po witrynie firma ma okazj ę poznać ich 
preferencje, a to pomaga w dostosowaniu oferty do oczekiwań.

Według Światowej Organizacji Handlu (WTO), e-commerce to produkcja, 
sprzedaż, reklama i dystrybucja produktów i usług przez sieci teleinformatyczne5. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów działalność w sferze e-commerce zalicza do 
kategorii działalności gospodarczej tak jak to rozumie Ustawa o działalności 
gospodarczej z 28 grudnia 1988 r. (z późniejszymi zmianami), ponieważ dla 
e-commerce właściwe jest użycie elektronicznych nośników informacji. E-commerce 
daje wymierne efekty. Są to:
1. Zwiększenie przychodów.

5 A. Benicewicz-Miazga, E-business w Internecie i multimediach, Mikom, Warszawa 2003; B. Gregor, 
M. Stawiszyński, E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002.

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/
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Handel elektroniczny stanowi dodatkowy kanał sprzedaży, daje szansę uzyskania 
wzrostu przychodów i pomaga powiększyć udziały w rynku. Pozwala również 
generować dodatkowe przychody ze sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisie 
internetowym. W szczególności jeśli strategia handlu elektronicznego pozwala obsłużyć 
wiele rutynowych czynności związanych ze sprzedażą, to odciążony personel działu 
sprzedaży może zająć się wytyczaniem nowych kierunków ekspansji.
2. Rynkowa ekspansja.

Handel elektroniczny pozwala rozszerzać sprzedaż produktów oraz znajomość ich 
marki i nazwy firmy poza aktualny rynek. Ponoszone koszty są przy tym niższe niż 
w rozwiązaniach alternatywnych, takich jak budowa nowych sklepów lub prowadzenie 
kampanii reklamowych. Realizacja strategii handlu elektronicznego w Internecie 
zapewnia obecność na prawdziwie wirtualnym rynku, niezależnie od wielkości firmy. 
Z odpowiednim wsparciem promocyjnym serwis internetowy może stać się potężnym 
źródłem nowych możliwości biznesowych.
3. Lojalność klientów.

Elastyczność Internetu, dzięki której klienci mogą logować się o dowolnej porze, 
składać zamówienia i sprawdzać postęp w jego realizacji, przyczynia się do znacznych 
oszczędności czasu i wysiłku samych klientów. Będąc źródłem pozytywnych 
doświadczeń, handel elektroniczny sprzyja lojalności klientów i zachęca do powtórnych 
zakupów.
4. Redukcja kosztów.

Handel elektroniczny zwiększa zasięg działu sprzedaży i usprawnia przepływ 
informacji między wydziałami firmy. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności i produktywności przedstawicieli handlowych, jak i personelu 
pomocniczego.

Specyfika handlu w Internecie -  branże i towary
Większość polskich konsumentów woli zakupy poprzez aukcje internetowe niż 

e-sklepy. Produktami, które znalazły się w ścisłej czołówce przedmiotów kupowanych 
przez polskich użytkowników Internetu za pomocą aukcji internetowych, są przede 
wszystkim odzież i biżuteria (aż 50% spośród badanych kupuje tam tego typu 
produkty). Niewiele mniejszą popularnością cieszą się książki, płyty i filmy. Ponad 
jeden na trzech kupuj ących na aukcjach internetowych nabywa tam akcesoria GSM, 
sprzęt komputerowy i AGD6.

Polacy na zakupy on-line w 2008 roku wydali ponad 11,01 mld zł, co stanowi 
wzrost o 36,4% w porównaniu do roku 2007. Udział transakcji zrealizowanych za 
pośrednictwem aukcji internetowych wzrósł o ok. 1,9 %, do poziomu 58,86% wartości 
sprzedaży (6,480 mld zł). Za pośrednictwem sklepów internetowych wydanych na 
zakupy on-line zostało 41,14% pieniędzy, czyli 4,53 mld zł (rys. 2.).

6 M. De Kare-Silver, E-szok: rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002.
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2008
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0 1 0 0 0  2 0 0 0  3 0 0 0  4 0 0 0  5 0 0 0  6 0 0 0  7 0 0 0

Rys. 2. Wartość polskiego rynku e-commerce, dane w mln zł
Źródło: Rynek e-commerce w Polsce w 2008 roku (raport SMB), http://www.internetstats.pl/index.php/ 

2009/04/rynek-e-commerce-w-polsce-w-2008-roku-raport-smb/.

Największe obroty polskiego rynku e-commerce należą do platform aukcyjnych 
(przede wszystkim Allegro). Realizowane za ich pośrednictwem zakupy wyniosły 
w 2008 r. 58,86% wartości sprzedaży (2008 -  6,48 mld zł, 2007 -  4,60 mld zł), a więc 
ponad połowę wszystkich internetowych transakcji handlowych. Reszta, czyli 41,14% 
(2008 -  4,53 mld zł, 2007 -  3,47 mld zł), należy do sklepów internetowych7.

W raporcie „Polski Internet 2008/2009”, wykonanym przez agencję Gemius, 66% 
internautów zadeklarowało dokonywanie zakupów przez Internet. Wartość produktów 
-  z wyłączeniem sektora usług -  zakupionych w ten sposób (poza siecią, wspomagając 
się poszukiwaniami on line), wyniosła w 2008 r. około 17 mld zł (2007 -  ok. 9 mld zł)8.

Nowe formy wykorzystania Internetu w handlu
Nowymi trendami obserwowanymi w handlu internetowym są:

1. Social shopping -  jest to połączenie działania sklepów on-line z systemem 
aktywnej społeczności użytkowników, zorganizowanej w celu optymalizacji

7 Rynek e-commerce w Polsce w 2008 roku (raport SMB), http://www.internetstats.pl/index.php/ 
2009/04/rynek-e-commerce-w-polsce-w-2008-roku-raport-smb/.

8 E-commerce w Polsce 2009, http://files.gemius.pl/Oferty/PL/gemiusReport/Gemius_SA_-_e- 
commerce w Polsce.

http://www.internetstats.pl/index.php/
http://www.internetstats.pl/index.php/
http://files.gemius.pl/Oferty/PL/gemiusReport/Gemius_SA_-_e-commerce
http://files.gemius.pl/Oferty/PL/gemiusReport/Gemius_SA_-_e-commerce
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dokonywanych zakupów. Serwisy te stanowią nie tylko platformę do wymiany 
informacji i opinii na temat różnych produktów, ale także są miejscem, w którym 
można się dowiedzieć o różnego rodzaju przecenach i promocjach. Dzięki tego 
typu witrynom użytkownicy mogą nie tylko kupować najtaniej, ale także 
zmniejszać ryzyko zakupowe. Obecnie w Polsce dostępne są cztery znaczące 
serwisy tego typu: cokupic.pl, znam.to, sondi.pl, chce.to9

2. Marketing internetowy to promocja towarów i usług docierająca do bieżących 
i potencjalnych klientów. Promocja prowadzona jest on-line, przy użyciu narzędzi 
internetowych, może obejmować sprzedaż, reklamę, budowanie wizerunku marki, 
badania marketingowe oraz obsługę klienta. Poprzez marketing internetowy można 
wspierać swoje bieżące działania w tej dziedzinie. Internetowe narzędzia 
marketingowe -  takie jak poczta elektroniczna i listy wysyłkowe, reklama on-line, 
biuletyny elektroniczne, programy lojalnościowe i stowarzyszeniowe oraz dobrze 
zaprojektowany serwis internetowy -  pozwalają na bardziej interaktywną 
komunikację niż tradycyjne metody promocji. Narzędzia te pomagają gromadzić 
dane o klientach, a następnie wykorzystywać je do prezentowania 
zindywidualizowanych informacji o firmie i jej produktach.
Korzyści marketingu internetowego można rozpatrywać w kilku aspektach:

1. Poszerzanie rynków zbytu.
Serwis internetowy oraz internetowe kampanie marketingowe mogą rozszerzyć 

geograficzny zasięg sprzedaży i otworzyć rynki zbytu, które inną drogą byłyby 
niedostępne. Internet pozwala również rozszerzyć znajomość marki na obszary, 
w których firma nie prowadzi kampanii reklamowych, ponieważ nie posiada tam 
swoich oddziałów.
2. Obniżanie kosztów obsługi klienta.

Serwis internetowy również może usprawnić obsługę klienta i obniżyć jej koszty, 
umożliwiaj ąc klientom on-line pobieranie informacji o produktach, ich cenach oraz 
komunikowanie się z personelem obsługi klienta podczas podejmowania decyzji 
w sprawie zakupów.
3. Otwieranie nowych kanałów komunikacji z klientami.

Działania w zakresie marketingu internetowego poprawiaj ą przepływ informacji do 
społeczności on-line. Materiały zamieszczone w serwisie internetowym i przesyłane 
w ramach marketingu internetowego, takie jak biuletyny, mogą udostępniać klientom 
najnowsze informacje o produktach, usługach i specjalnych promocjach.
4. Dodatkowe narzędzia marketingu.

Dzięki marketingowi internetowemu można poszerzyć zakres zadań personelu 
działu marketingu o badania rynku on-line, marketing próbny i promocje10.

9 Ibidem.
10 Marketing internetowy, http://www.cisco.com/web/PL/solutions/smb/webmarketing/.

http://www.cisco.com/web/PL/solutions/smb/webmarketing/
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Sprzedaż produktów żywnościowych przez Internet
Analizując działalność internetowych sklepów z żywnością można zaobserwować 

trendy wynikające ze specyfiki handlu produktami spożywczymi. W żywnościowym 
handlu internetowym przeważają produkty wysoko przetworzone i utrwalone. 
Sporadycznie tylko można spotkać sklepy oferujące produkty świeże. Duża liczba 
sklepów prowadzi handel spożywczymi artykułami delikatesowymi. Do tego typu 
działalności można zaliczyć sklepy zajmujące się sprzedażą ekskluzywnych alkoholi, 
kaw i herbat oraz egzotycznych przypraw. Coraz bardziej popularny staje się też 
internetowy zakup żywności dla grup specjalnego przeznaczenia żywieniowego, np. dla 
diabetyków, małych dzieci, dla osób na diecie bezglutenowej. W Internecie poszukują 
też artykułów spożywczych wegetarianie i sportowcy, którzy najczęściej kupuj ą 
odżywki i koncentraty witaminowe.

W ramach niniejszej pracy przeprowadzono analizę sprzedaży internetowej dwóch 
różnych asortymentów spożywczych: alkoholu i żywności ekologicznej. W tym celu 
przeprowadzono badania ankietowe za pomocą internetowych kwestionariuszy 
ankietowych11.

W Polsce sprzedaż żywności ekologicznej przez Internet nie jest jeszcze popularna 
i powszechna. Jedynie w stolicy i niektórych miastach wojewódzkich notuje się większe 
zainteresowanie tą formą sprzedaży. Konsumenci ciągle jeszcze wyrażają obawy co do 
jakości żywności ekologicznej niezależnie od formy jej sprzedaży11 12. Sprzedaż 
wysyłkowa jest wygodna i wydaje się, że podobnie jak w Niemczech i ta forma 
sprzedaży będzie się rozwijać. Sklepy oferujące sprzedaż żywności ekologicznej za 
pośrednictwem Internetu to m.in.: Delikatesy Ekologiczne Ekosfera.pl, Sklep 
Internetowy Żywność Ekologiczna Biover.pl, Sklep Internetowy zdrowa- 
zywnosc.net.pl, Sklepdietetyczny.pl, sklep.ekologiczny.pl.

To, w jaki sposób konsumenci dokonują zakupów oraz co kształtuje i wpływa na 
decyzje zakupowe, jest powodowane przez różne czynniki. Z badań własnych wynika, 
iż to znajomi i rodzina w największym stopniu wpływaj ą na styl życia i podejmowane 
decyzje (32%). Internet jest głównym źródłem informacji dla 27% respondentów. 
Ankietowani rzadko wskazywali na reklamę jako źródło informacji -  8%. Sporadycznie 
natomiast pojawiały się takie odpowiedzi jak: własne przemyślenia, zdrowy rozsądek, 
logika, nie mam zdania (2%).

Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, to Internet jest głównym źródłem 
informacji dla osób posiadających średnie wykształcenie (35%), w drugiej kolejności 
opierają się na opinii swoich bliskich i znajomych (30%). Posiadający wykształcenie 
wyższe stawiają w głównej mierze na znajomych i rodzinę (29%), a dopiero potem na 
radio i telewizję (26%) oraz Internet (23%) -  rys. 3.

11 G. Churchill, Badania marketingowe, podstawy metodologiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
12 M. Śmiechowska, Jakość żywności ekologicznej w aspekcie jakości życia, „Żywienie człowieka 

i metabolizm” 2007, XXXIV, nr 1/2, s. 313-320.
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Rys. 3. Czynniki kształtujące styl życia w zależności od wykształcenia respondentów
Źródło: M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, J. Kąkol, Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, „Journal of Research and Agriculture Engineering” 2009, 
vol. 54(4), s. 140-147.

Internet jako źródło informacji wskazują mieszkańcy miast do 100 000 
mieszkańców -  22% ankietowanych oraz wsi -  24%. Osoby mieszkające w dużych 
miastach (powyżej 100 000 mieszkańców) najczęściej wskazywały na rodzinę 
i znajomych jako najbardziej wpływających na ich styl życia (22%). Zatem można 
stwierdzić, że najchętniej informacjami z Internetu kierują się osoby mieszkające 
w mieście do 100 000 mieszkańców lub na wsi ze średnim wykształceniem13.

Styl życia i sposób żywienia w znacznym stopniu wynikają ze źródeł wiedzy 
żywieniowej. Uzyskane wyniki wskazują iż w największym stopniu wiedzę o żywności 
i żywieniu ankietowani wynoszą z domu (27%). Jednak Internet odgrywa również 
bardzo znaczącą rolę, bo opowiedziało się za nim aż 23% badanych. Na trzecim miejscu 
znalazły się media tradycyjne -  radio i telewizja (17%), a tuż obok porady koleżanek 
i kolegów (15%). Nieliczni ankietowani (3%) opowiadali się również za takimi

13 M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, J. Kąkol, Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, „Journal of Research and Agriculture Engineering” 2009, vol. 54(4), s. 140-147.
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źródłami wiedzy żywieniowej, jak wiedza ze studiów, wiedza szkolna, zdrowy 
rozsądek, wykształcenie kierunkowe czy porady specjalistów (rys. 4).

Rys. 4. Źródła wiedzy żywieniowej
Źródło: M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, J. Kąkol, op. cit., s. 140-147.

Zupełnie inną kwestią pozostaje stosunek i zaufanie respondentów do 
wiarygodności informacji zawartych w Internecie w odniesieniu do zdrowej żywności. 
Wyniki świadczą o dużym zainteresowaniu Internetem w kwestii postrzegania 
informacji tam zawartych (rys. 5.). 67% badanych bierze pod uwagę strony internetowe 
poświęcone żywności jako źródło informacji na temat wyboru żywności i sposobu 
żywienia. Jednak znaczna część uważa te informacje za średnio wiarygodne -  53%, 
11% twierdzi, że dane tam zawarte są raczej niewiarygodne, a 9% nie ma zdania, co 
wskazuje na brak zainteresowania Internetem w tej kwestii.

Rys. 5. Stopień wiarygodności informacji zamieszczonych w Internecie o żywności 
Źródło: M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, J. Kąkol, op. cit., s. 140-147.
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Badania wykazały, że najwięcej kupujących przez Internet mieszka w miastach 
powyżej 100 i 300 tys. mieszkańców oraz posiada dobrą sytuację materialną. Wydaje 
się to być zrozumiałe w sytuacji, gdy na mapie Polski jest jeszcze wiele miejscowości 
bez powszechnego dostępu do Internetu, a może również wynikać z faktu, iż Internet 
stanowi jednak źródło informacji dla młodszych obywateli. Potwierdzają to także 
badania innych autorów14. W tabeli 1 przedstawiono przyczyny zakupu alkoholu przez 
Internet.

Tabela 1. Przyczyny zakupu alkoholu przez Internet (w %)

Przyczyna zakupu
Nie ma 
żadnego 
wpływu

Ma mały 
wpływ

Ani nie ma 
wpływu, 
ani ma 
wpływ

Ma wpływ Ma duży 
wpływ

Dostarczenie do domu 10 13,3 5,7 35,5 35,5
Niższa cena 3 3 3 35,5 55,5
Możliwość spokojnego wyboru 
asortymentu 15,5 10 14,5 30 30
Bonusy 5,7 13,3 10 41 30
Możliwość zakupu towarów 
niedostępnych na rynku 
polskim

7,8 2,2 4,4 37,8 47,8

Źródło: badania własne.

Czynnikiem, który zdaniem internautów powstrzymuje ich przed zakupem 
alkoholu, jest obawa przed zakupieniem towaru podrobionego (tabela 2).

Tabela 2. Przyczyny niekupowania alkoholu przez Internet (w %)

Przyczyny niekupowania przez 
Internet

Nie ma 
żadnego 
wpływu

Ma mały 
wpływ

Ani nie ma 
wpływu, ani 
ma wpływ

Ma wpływ Ma duży 
wpływ

Mało wiarygodny sprzedawca 2,2 10 10 38,8 39
Otrzymanie innego produktu niż 
zamówiony (podrobiony, 
nieoryginalny)

2,2 5,5 6,8 35,5 50

Czas oczekiwania 1,1 13,3 8,9 36,7 40
Niemożność fizycznego kontaktu 
z zakupywanym towarem 22,2 18,9 18,9 26,7 13,3

Strach przed zakupami on-line 42,2 21,2 12,2 20 4,4
Źródło: badania własne.

Aż u połowy respondentów niechęć do zakupu alkoholu przez Internet jest 
spowodowana strachem przed otrzymaniem innego produktu niż zamawiany. Znaczący 
wpływ ma również czas oczekiwania na zamówiony produkt, ale rekompensuje to 
zazwyczaj niższa cena produktu. Wyniki badań wskazuj ą, że respondenci najchętniej

14 D. Kaznowski, Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2006-Polska, Europa i Świat, Warszawa 2007, 
s. 15-17.
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kupowaliby produkty u wiarygodnych sprzedawców, bo ponad 70% badanych 
wskazała, że mało wiarygodny sprzedawca ma wpływ lub ma duży wpływ, aby 
zniechęcić do zakupu przez Internet. Być może przyczyną takiego zachowania jest brak 
bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. Nie wszyscy konsumenci są zadowoleni 
z wirtualnego sprzedawcy. Zupełnie inną postawę prezentowali respondenci wobec 
niemożności bezpośredniego kontaktu z kupowanym towarem. Dla 60% respondentów 
ma to bardzo mały wpływ albo nie ma to żadnego wpływu i nie przekłada się na 
niechęć do zakupów przez Internet.

Rozwój sprzedaży alkoholu przez Internet stanowi też poważny problem dla osób 
zajmuj ących się tym biznesem. Jednym z takich problemów jest przestrzeganie Ustawy
0 wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z dnia 4 września 
2009 r.)15. Mimo to, jak wynika z badań, klientami tych sklepów są przede wszystkim 
ludzie zamożni, koneserzy trunków, podróżuj ący po świecie i degustuj ący egzotyczne 
potrawy oraz wyszukane napoje z różnych stron świata.

Podsumowanie
Internet jest uważany za jedno z najnowocześniejszych i najbardziej aktualnych 

źródeł wszelkiego rodzaju informacji. Badania wykazują, że Internet jako źródło wiedzy 
cieszy się dużym powodzeniem, co jest uzasadnieniem dla potrzeb rozwiązania 
postawionego problemu badawczego. Stanowi on też o poziomie życia i o społecznym 
rozwoju jednostki. Funkcjonowanie jednostek w rozwijających się społecznościach to 
bardzo ważny element zarówno organizacji społecznej, jak i postępu cywilizacyjnego. 
Nietrudno zauważyć, że Internet ma ogromy wpływ na nasze życie. Dzięki Internetowi 
szybciej rozwija się i wzrasta świadomość w odniesieniu do różnych zjawisk 
zachodzących w globalnym społeczeństwie. Internet spowodował ewolucyjne
1 rewolucyjne zmiany w handlu.

Internet jest bazą danych dotyczących różnych dziedzin, również w kwestiach 
zdrowego stylu życia i żywienia. Z przeprowadzonych badań wynika, że polscy 
konsumenci coraz częściej decyduj ą się na zakupy przez Internet, w tym także 
żywności. Sprzedaż żywności przez Internet rozwija się z powodzeniem wśród 
młodszych konsumentów, którzy są bardziej otwarci na nowości, i którzy jednocześnie 
nie mają obaw przed nowymi formami usług, w tym usług w sieci16. Nie bez znaczenia 
jest również wyższa cena produktów ekologicznych i konsument ma opory przed 
pokonaniem bariery cenowej. Bez edukacji ekologicznej rynek żywności ekologicznej 
raczej nie będzie tak intensywnie rozwijać się jak szybko następuje rozwój rolnictwa

15 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 4 września 2009 r.).

16 M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, Świadomość ekologiczna a kształtowanie się nowych postaw 
konsumenckich młodzieży, „Ekonomia i środowisko” 1999, nr 1(14), 119-128.
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ekologicznego17. Badania wykazały, że w sprzedaży internetowej przeważają trwałe 
produkty spożywcze, niesprawiające takich kłopotów logistycznych jak świeże 
warzywa, owoce i kwiaty. Sklepy internetowe wykorzystują też wszelkie możliwości 
rozwoju i wchodzą w takie nisze jak produkty spożywcze dla grup specjalnego 
przeznaczenia żywnościowego. W niniejszym artykule przedstawiono między innymi 
wybrane fragmenty wyników badań sklepów internetowych prowadzących sprzedaż 
żywności ekologicznej i alkoholi.

Praktycznym wykorzystaniem edukacji i wzrostu świadomości opartej na mediach 
elektronicznych jest sprzedaż żywności przez Internet, co wynika z wielu czynników, 
jak zmiana stylu życia, wydłużenie czasu pracy, powszechna edukacja, zmiana roli 
kobiety we współczesnym świecie, rozwój społeczeństwa informatycznego. Wydaje się, 
że w dobie postępującej globalizacji ta forma sprzedaży będzie w przyszłości zyskiwała 
na znaczeniu.

INTERNET IN FOOD TRADE

Summary
The internet is currently the most modern and most current source of information. 

The internet offers databases from different areas, also the problems of healthy lifestyle and 
nutrition. The internet has caused both evolutionary and revolutionary changes in trade. Due to it, 
the sales of food is developing rapidly, especially because of younger consumers, who are more 
open to novelties and at the same time do not fear the new forms of services, including network 
ones. The growth of Internet food sales is continuing particularly in specialized branches, such as 
organic food or liquor trade, even though in these areas there are some specific to the sector 
barriers. The fear of buying in the internet is caused mostly by the lack of contact with the 
salesperson and the goods, worries about paying over the internet and the risk of buying a forged 
item.

17 M. Śmiechowska, Edukacja i świadomość ekologiczna w rozwoju rynku produktów ekologicznych, 
w: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym. Kierunki rozwoju, red. M. Wiśniewska, 
E. Malinowska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 242-247.


