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Dostępność przestrzenna sklepów dyskontowych sieci 
Biedronka na terenie miasta Poznania

Streszczenie

Celem poznawczym artykułu jest określenie poziomu dostępności przestrzen-
nej sklepów dyskontowych na terenie dużego miasta w Polsce, a celem metodo-
logicznym przedstawienie użyteczności dwuetapowej metody analizy obszarów 
rynkowych (two step floating catchment area method – 2sfcam) w badaniu prze-
strzennych aspektów dostępności placówek handlowych.

Wykorzystanie 2sfcam zaprezentowane zostało na przykładzie analizy dostęp-
ności przestrzennej dyskontów sieci Biedronka działających na terenie Poznania.

W świetle uzyskanych wyników stwierdzono, że mimo znacznej liczby skle-
pów dyskontowych Biedronka zlokalizowanych głównie w miejscach największej 
koncentracji ludności, dostępność tych placówek na terenie miasta Poznania była 
zróżnicowana przestrzennie. Identyfikacja poziomu dostępności przestrzennej 
może prowadzić do wskazania potencjalnych miejsc lokalizacji nowych placówek, 
a także, przez ocenę rozwoju danej sieci handlowej na określonym terenie, pozwala 
eliminować ewentualne ryzyko związane z nadmierną jej ekspansją. Ponadto wyni-
ki badań mogą być pomocne przy identyfikacji zagrożenia dla mniejszych sklepów 
osiedlowych czy innych placówek drobnego handlu, którym trudno konkurować 
z oferującymi szeroki asortyment i niskie ceny dyskontami.
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Wstęp

Cechą charakterystyczną współczesnych przekształceń strukturalnych zachodzących 
w sieci handlu detalicznego w Polsce jest dynamiczny wzrost liczby sklepów dyskonto-
wych. O ile jeszcze w 2009 roku liczba sklepów dyskontowych tylko nieznacznie przekra-
czała 2 tys., to już trzy lata później sięgnęła prawie 3 tys., a w latach 2013-2015 powiększyła 
się o niemal kolejny tysiąc. Z raportu Market Side wynika, że docelowo na polskim rynku 
jest miejsce nawet na 5 tys. obiektów tego formatu. 

Wzrostowi liczby sklepów dyskontowych i ich terytorialnej ekspansji towarzyszą rów-
nie intensywne zmiany w zakresie ich funkcjonowania. Początkowo dyskonty kojarzone były 
z placówkami o ograniczonym asortymencie towarów, na ogół niskich cenach oraz niskim po-
ziomie świadczonych usług. Sklepy te nierzadko cechowała konieczność nabywania towarów 
w zbiorczych opakowaniach (Lerchenmuller 1992). Współcześnie sklepy dyskontowe na rynku 
polskim poszerzają asortyment oferowanych produktów. Od jakiegoś czasu zaczynają pojawiać 
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się w nich świeże warzywa i owoce, wypiek pieczywa oraz produkty markowe, czasem nawet 
luksusowe. I choć zmiany te powodują wzrost kosztów funkcjonowania tych placówek, a co za 
tym idzie, podniesienie cen sprzedaży, to dyskonty nadal należą do sklepów najtańszych.

Obok niskiego poziomu cen, istotnym czynnikiem przesądzającym o rosnącej popular-
ności sklepów dyskontowych jest ich korzystne położenie względem miejsc zamieszkania 
ludności (Domański 2001; Maleszyk 2005; Wilk 2013; Angowski, Lipowski 2014; Chudak 
2014). O ile czynnik lokalizacji sklepu wskazywany jest w wielu badaniach opinii kon-
sumentów (Jakubowska 2011; Kunc i in. 2011; Kunc i in. 2012; Bilińska-Reformat 2013; 
Lipowski, Angowski 2014; Angowski, Lipowski 2014) oraz podkreślany w pracach o cha-
rakterze opisowym (Cox, Britain 2000; Komosa 2007; Kosiecka-Gębska i in. 2011; Szumilas 
2011, 2014; Masztalski 2014) o tyle w krajowej literaturze wyraźnie brakuje analiz empi-
rycznych, których przedmiotem byłyby przestrzenne aspekty organizacji sieci handlowych. 

Praca realizuje dwa cele − poznawczy i metodologiczny. Celem poznawczym artykułu 
jest określenie poziomu dostępności przestrzennej sklepów dyskontowych na przykładzie 
placówek sieci Biedronka funkcjonujących w mieście Poznaniu. Należąca do portugal-
skiej grupy kapitałowej Jerónimo Martins Biedronka jest największą siecią dyskontów tak 
w Polsce, jak i w samym Poznaniu. Jednym z celów firmy jest zapewnienie społeczeństwu 
łatwego dostępu do sieci sklepów Biedronka poprzez lokalizację nowych obiektów w pobli-
żu miejsc zamieszkania potencjalnych konsumentów. Zasadnym zatem wydaje się zbadanie 
zróżnicowania przestrzennego dostępności dyskontów tej sieci, gdyż na tej podstawie moż-
na dokonać oceny i wyznaczyć rekomendację w zakresie strategii lokalizacyjnej sieci.

Z kolei celem metodologicznym pracy jest przedstawienie użyteczności dwuetapowej 
metody analizy obszarów rynkowych (two step floating catchment area method – 2sfcam) 
w badaniu przestrzennych aspektów dostępności placówek handlowych. Walorem prezen-
towanej metody jest możliwość uwzględnienia w ramach jednej procedury badawczej za-
równo wymiaru związanego z odległością do placówek handlowych, jak i ich osiągalnością, 
wynikającą z relacji potencjału poszczególnych sklepów (wielkości podaży) i natężenia 
klientów (wielkości popytu).

Artykuł składa się z trzech zasadniczych części poprzedzonych wstępem i zakończo-
nych wnioskami z przeprowadzonego badania. W ramach wprowadzenia do tematu krótko 
scharakteryzowano format sklepu dyskontowego oraz zaprezentowano jego ewolucję na 
przykładzie dyskontów sieci Biedronka w Polsce. Następnie omówiono kwestie teoretyczne 
związane z dostępnością usług handlowych. W dalszej części przedstawiono metodologicz-
ne podstawy dwuetapowej metody analizy obszarów rynkowych, omówiono uzyskane wy-
niki oraz przeprowadzono dyskusję nad użytecznością metody i możliwościami dalszej jej 
implementacji w badaniach przestrzennych nad handlem.

Biedronka jako przykład sieci sklepów formatu dyskontowego

Sklepy dyskontowe definiowane są zwykle jako samoobsługowe punkty sprzedaży ma-
sowej, oferujące głównie produkty żywnościowe, charakteryzujące się stale obniżonym 
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poziomem cen, ograniczonym asortymentem produktów oraz niskim standardem obsługi 
klienta (Lerchenmuller 1992; Mikołajczyk 2008). Inni autorzy wskazują również na kolejne 
charakterystyczne własności obiektów tego formatu. Wśród nich w szczególności podkre-
śla się wysoki udział produktów marki własnej w oferowanym asortymencie (Domański 
2005; Maleszyk 2005; Budner 2014) oraz niskie koszty funkcjonowania (Ciechomski 2010). 
Lerchenmuller (1992) i Budner (2014) do najważniejszych atrybutów sklepów dyskonto-
wych zaliczają także korzystną lokalizację tych obiektów w miejscach o dobrej dostępności 
przestrzennej.

Mimo różnic w definiowaniu sklepów dyskontowych, można wyodrębnić najczęściej 
spotykane cechy wyróżniające tę formę handlu. Należą do nich (Maleszyk 2005; Angowski 
i Filipowski 2014):
 - stale obniżony poziom cen,
 - wąski i płytki asortyment produktów,
 - zredukowana do minimum obsługa klientów,
 - ciągłość sprzedaży niezmiennej oferty podstawowych produktów,
 - stosowanie strategii przywództwa kosztowego,
 - dość wysoki udział w asortymencie towarów marki własnej.

Największą siecią dyskontów w Polsce jest Biedronka. Jak wynika z rocznego raportu 
Jerónimo Martins (2015a), na koniec roku 2014 posiadała ona 2587 placówek o łącznej 
powierzchni sprzedaży ponad 1,6 mln m2. Ponadto w pierwszej połowie 2015 roku urucho-
miono kolejne 83 sklepy tej sieci (Jerónimo Martins 2015b). 

Historia dyskontów Biedronka rozpoczęła się w połowie lat 90. XX w. kiedy to kon-
cern handlowy Jerónimo Martins Dystrybucja odkupił sieć sklepów osiedlowych od polskiej 
firmy Elektromis. Sklepy te zostały poddane modernizacji i w efekcie przekształcono je 
w placówki formatu hard discount. Przez kilka kolejnych lat sieć rozwijała się i powstawały 
jej nowe punkty, jednak z czasem, między innymi za sprawą braku ciągłości zaopatrzenia, 
który nastąpił z powodu błędów logistycznych, sytuacja sklepów Biedronka pogorszyła się, 
a firma Jerónimo Martins Dystrybucja poniosła straty. Wtedy właśnie, w roku 2000, przyję-
to nową strategię rozwoju sieci Biedronka, która zakładała nie tylko redukcję asortymentu 
do 750 pozycji oraz zwiększenie udziału produktów marki własnej do około 350 pozycji, 
ale także telewizyjną kampanię reklamową i modernizację sklepów tak, aby stały się one 
bardziej przyjazne dla nabywców (Maleszyk 2005). Troska o jakość obsługi klienta oraz 
reklama przez kampanię medialną odbiegały wówczas od tradycyjnej formuły dyskontu. 
Jednak sieć ta, aby utrzymać się na rynku musiała zmienić sposób funkcjonowania i pozy-
skać większą grupę nabywców. Zmiany w kolejnych latach dotyczyły wyglądu wewnętrzne-
go i zewnętrznego dyskontów, jakości oferowanych produktów oraz sposobu ich ekspozycji. 
Między innymi poszerzono ciągi komunikacyjne, co w połączeniu z zastosowaniem nowego 
rodzaju oświetlenia i niższych regałów sprawiło, że sklepy stały się jaśniejsze i przestron-
niejsze. Powiększono również ofertę towarów świeżych, zwłaszcza owoców i warzyw oraz 
zadbano o jakość produktów marki własnej i poprawę estetyki ich opakowań (Maleszyk 
2005). Sieć dyskontów Biedronka, podążając za nowymi potrzebami i zmiennymi oczeki-
waniami klientów, rozwijała się nieustannie. Z danych zaprezentowanych przez Jerónimo 
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Martins (2014) podczas Biedronka’s Day w Warszawie wynika, że zmiany będą trwać nadal. 
Priorytetem sieci Biedronka na lata przyszłe jest dalszy rozwój asortymentu, w szczególno-
ści dzięki poprawie jakości dotychczas oferowanych produktów, wprowadzenie do oferty 
nowych towarów oraz dalsze doskonalenie obsługi klienta, zwłaszcza przez stosowanie no-
woczesnych rozwiązań i udogodnień, takich jak np. wprowadzenie płatności elektronicznej 
oraz możliwości oceny pracy sprzedawców przez kupujących. Zaplanowane na przyszłe lata 
działania oznaczają kontynuację zmian zapoczątkowanych w przeszłości i dalszą ewolucję 
w kierunku supermarketów.

Teoretyczne podstawy dostępności usług handlowych

Pojęcie dostępności, choć dotychczas wykorzystywane było szeroko zarówno w kon-
tekście przestrzennym, społecznym, jak i ekonomicznym, nie ma jednej, precyzyjnej defi-
nicji. Co więcej, wielu autorów wskazuje na swoistą nieostrość tego terminu (Taylor 1997; 
Ratajczak 1999). Intuicyjnie, dostępność kojarzona jest z możliwością osiągnięcia lub sko-
rzystania z czegoś i wiąże się z takimi pojęciami, jak bliskość, przystępność, łatwość, otwar-
tość itp. Przestrzenne ujęcie dostępności koncentruje się głównie na jej uwarunkowaniach 
związanych z odległością, która z kolei w znacznym stopniu determinuje możliwości in-
terakcji przestrzennych, czasochłonność, społeczne ograniczenia czy też, istotne z punktu 
widzenia badań ekonomicznych, koszty.

Według Guzika (2003, s. 34), dostępność przestrzenna jest to „łatwość osiągnięcia miejsca 
lub funkcji z innego miejsca/miejsc wyrażona dystansem do pokonania, kosztem transportu 
bądź czasem podróży”. Główną determinantą dostępności w tym kontekście jest odległość, 
która może być mierzona na różne sposoby, tj. jako odległość fizyczna (w linii prostej lub 
z uwzględnieniem sieci ulic), odległość ekonomiczna (wyrażona kosztem pokonania danej tra-
sy) czy też odległość czasowa (mierzona czasem potrzebnym na dotarcie do danego miejsca). 

Dostępność usług, jako że związana jest z odległością, którą należy pokonać, aby dostać 
się do danego obiektu, zależy w dużej mierze od lokalizacji usługodawców (Joseph, Philips 
1984). Jednak łączy się także z charakterem poszczególnych obiektów, w szczególności 
z ich wielkością oraz ofertą. W przypadku handlu, nie każda oferta asortymentowa sklepu 
znajdującego się w pobliżu konsumenta zaspokaja jego potrzeby. Zdarza się, że konsument 
wybierze obiekt bardziej oddalony, by uniknąć długiego czekania w kolejce czy też zakupić 
produkty niedostępne w sklepie znajdującym się bliżej (Song, Sohn 2007). 

Dostępność obiektów o charakterze usługowym, w szczególności obiektów handlowych, 
zależy więc od bliskości (proximity) będącej relacją między rozmieszczeniem obiektów a roz-
mieszczeniem ludności oraz od osiągalności (availability) rozumianej jako adekwatność ist-
niejącej podaży w stosunku do potrzeb potencjalnych konsumentów. Ponadto, poziom do-
stępu do usług zależy także od: 1) dostosowania danego obiektu do potrzeb mieszkańców 
(accomodation), co w przypadku handlu może oznaczać korzystne godziny otwarcia sklepu 
czy możliwość sprowadzenia danego towaru na zamówienie klientów, 2) skłonności nabyw-
ców do zapłaty (affordability) np. wyższej ceny za produkty w sklepach specjalistycznych 
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czy też w obiektach oferujących całodobowe godziny otwarcia oraz 3) akceptowalności  
(acceptability), czyli zadowolenia klientów z obsługi i atmosfery panującej w danej placówce1.

Dwuetapowa metoda analizy obszarów rynkowych (2sfcam)

Jak wcześniej wspomniano, jednym z czynników decydujących o wyborze miejsca do-
konywania zakupów jest czas potrzebny na dotarcie do danego obiektu, który jest uzależ-

1  Wymienione czynniki opracowano na podstawie prac Penchansky’ego i Thomasa (1981), Taylora (1997) oraz Stępniaka 
(2013), w których zostały one przedstawione w kontekście dostępności opieki medycznej.

Rysunek 1
Dyskonty sieci Biedronka (stan na 30.06.2015 r.) na tle rozmieszczenia ludności 
w Poznaniu

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Jerónimo Martins oraz GEOPOZ.
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niony od odległości między sklepem a miejscem zamieszkania potencjalnego konsumenta. 
Można założyć, że potencjalny konsument wybierając miejsce dokonywania zakupów jest 
skłonny przebyć pewien maksymalny dystans. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo, że 
jeśli odległość między domem potencjalnego konsumenta a sklepem będzie przewyższać 
krytyczną wartość dzielącego ich dystansu, konsument będzie poszukiwał innych, bliższych 
jego miejsca zamieszkania placówek handlowych. Uwzględniając powyższe założenie, ana-
lizy dostępności przestrzennej obiektów handlowych powinny uwzględniać obszary ryn-
kowe znajdujące się w pewnej odległości od badanych placówek, ponieważ konsumenci 
mieszkający poza tymi obszarami nie będą skłonni dokonywać zakupów w rozpatrywanych 
sklepach. Na przeprowadzenie takiego badania pozwala dwuetapowa metoda analizy obsza-
rów rynkowych (two step floating catchment area method – 2sfcam). 

Wykorzystanie 2sfcam zaprezentowane zostanie na przykładzie analizy dostępności 
przestrzennej dyskontów sieci Biedronka działających na terenie Poznania. Według stanu na 
30.06.2015 r. w mieście funkcjonowało 61 sklepów tej sieci a ich położenie na tle rozmiesz-
czenia ludności Poznania przedstawiono na rysunku 1. 

Dyskonty sieci Biedronka zlokalizowane były głównie w centralnej części Poznania, 
wzdłuż linii północ-południe. Generalnie uruchamiane były w miejscach największej kon-
centracji ludności (w szczególności obszary centralne z zabudową kamieniczną i tereny 
największych osiedli bloków mieszkalnych). Tylko nieliczne z nich położone były na ob-
szarach peryferyjnych o niskim poziomie zaludnienia. Tereny, na których dotychczas nie 
zlokalizowano żadnej placówki tej sieci to południowo-wschodnia, wschodnia i północna 
część miasta. Zauważyć należy jednak, że brak sklepów na tych obszarach związany jest ze 
stosunkowo niewielką gęstością zaludnienia tych części miasta.

Prezentacja metody

Dwuetapowa metoda analizy obszarów rynkowych pozwala na przeprowadzenie badania 
w obrębie tzw. obszarów rynkowych rozpatrywanych obiektów. Ponadto, umożliwia po-
łączenie w jednym postępowaniu badawczym analizy dostępności przestrzennej zarówno 
od strony popytowej (liczba mieszkańców potencjalnie ze sobą konkurujących o dostęp do 
danego obiektu), jak i strony podażowej (atrakcyjność/wielkość danej placówki) (Stępniak 
2013). 

Metoda ta zaproponowana została po raz pierwszy przez Penga (1997) w celu zbadania 
dostępności przestrzennej rynku pracy Portland (Oregon). Obecnie wykorzystywana jest 
najczęściej do prowadzenia badań z zakresu geografii medycznej (Luo, Wang 2003; Zhan 
i in. 2011; Stępniak 2013), jednak nie jest to jej jedyne zastosowanie. Jak dotąd dwuetapowa 
metoda analizy obszarów rynkowych wykorzystana została również w celu zbadania rynku 
pracy województwa mazowieckiego (Komornicki i in. 2013), do analizy dostępności usług 
edukacyjnych (Fuente i in. 2013), a także posłużyła do określenia poziomu dostępności 
przestrzennej aptek w stolicy stanu Luizjana – Baton Rouge (Ikram 2014).
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Jeżeli na badanym obszarze zidentyfikujemy liczbę ludności zamieszkującą w jednost-
kach i = (1, 2, …, n), a rozmieszczone na tym obszarze obiekty reprezentujące stronę poda-
żową oznaczone zostaną przez j = (1, 2, …, k), to generalną ideę 2sfcam można sprowadzić 
do następującego algorytmu postepowania badawczego:
 - 1 krok (obszar rynkowy strony podażowej): dla każdego usługodawcy (j) znajdź sumę 

liczby ludności, która zamieszkuje jednostki badawcze (i) zlokalizowane w obszarze 
ograniczonym przez odległość krytyczną (dmax) oraz oblicz wskaźnik natężenia w postaci 
ilorazu wielkości (atrakcyjności) usługodawcy i zidentyfikowanej liczby ludności;

 - 2 krok (obszar rynkowy strony popytowej): dla każdej jednostki badawczej (i) znajdź 
wszystkich usługodawców (j) zlokalizowanych w odległości nie przekraczającej warto-
ści krytycznej (dmax) oraz zsumuj wskaźniki natężenia wyliczone w kroku 1 właściwe dla 
zidentyfikowanych usługodawców.
W praktyce oznacza to konieczność obliczenia dwóch wskaźników. Pierwszy wskaźnik 

związany jest ze stroną podażową i obliczany jest dla każdego j-tego usługodawcy, zgodnie 
z wzorem:

maxddi
i

j
j

ij

P
S

R , (1)

gdzie:
Sj – wielkość (atrakcyjność) j-tego usługodawcy,
Pi – liczba mieszkańców w i-tej jednostce,
dij – odległość z i-tej jednostki do j-tego usługodawcy,
dmax – wartość graniczna zasięgu obszaru rynkowego przyjęta na potrzeby analizy.

Na tym etapie należy określić miarę wielkość strony podażowej (atrakcyjności usługo-
dawcy), wybrać metodę pomiaru odległości a następnie zdecydować o wartości granicznej 
zasięgu obszaru rynkowego dmax. W przypadku usług handlowych wielkość usługodawcy 
może być wyrażona m.in. przez powierzchnię sprzedaży, liczbę zatrudnionych pracowni-
ków, zakres świadczonych usług czy też rozpiętość oferowanego asortymentu. Odległości 
d mogą być wyrażone zarówno jako czas dotarcia, jak i dystans fizyczny dzielący bada-
ne miejsca. Wartość dmax określana jest arbitralnie w przyjętych jednostkach odległości, 
z uwzględnieniem wartości normatywnych czy też standardów działania. Brak tego rodzaju 
kryteriów dotyczących usług handlowych skłania natomiast do posiłkowania się np. bada-
niami opinii społecznej i deklarowanymi preferencjami co do odległości sklepu od miejsca 
zamieszkania.

Drugi wskaźnik obliczany jest dla każdej i-tej jednostki badawczej poprzez zsumowanie 
wszystkich wskaźników Rj charakteryzujących usługodawców, w których zasięgu rynko-
wym znalazła się dana jednostka i, zgodnie z wzorem:
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maxddj
ji

ij

RA  (2)

Wskaźnik Ai jest w 2sfcam ostateczną miarą dostępności przestrzennej. W celu zobrazo-
wania zróżnicowania przestrzennego dostępności na badanym obszarze można na podstawie 
wartości wskaźników Ai wykreślić kartogram lub mapę interpolowaną. O ile ta druga nie jest 
powszechnie wykorzystywana w literaturze, to jednak jej przewaga nad kartogramem wyni-
ka z faktu, że mapy interpolowane uwzględniają ciągły charakter zmienności przestrzennej 
poziomu dostępności. 

Procedura badawcza

Na potrzeby analizy dostępności przestrzennej dyskontów sieci Biedronka w Poznaniu 
wykorzystano dane dotyczące rozmieszczenia tych obiektów według stanu na 30.06.2015 r. 
oraz cyfrową warstwę GIS udostępnioną przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 
GEOPOZ, zawierającą podział powierzchni Poznania na siatkę kwadratów o boku 200 m. 
Każda z jednostek (kwadrat) scharakteryzowana była liczbą ludności zamieszkującą jej ob-
szar.

Dla potrzeb prowadzonej analizy przyjęto, że miarą odległości wykorzystywaną w bada-
niach będzie odległość euklidesowa, a zasięg obszarów rynkowych poszczególnych dyskon-
tów będzie ograniczany ekwidystantą równą 1 km. Wartość tę ustalono zakładając, że codzien-
ne zakupy zwykle dokonywane są w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania (Kunc i in. 
2012). Nie bez znaczenia były ponadto deklaracje kadry menadżerskiej Jerónimo Martins, 
wskazujące, że najwięcej klientów sklepy Biedronka przyciągają spośród ludzi mieszkających 
w promieniu około kilometra od dyskontu (Biedronka na talerzu 2013).

W dalszej kolejności dokonano pomiaru wielkości (atrakcyjności) poszczególnych skle-
pów. Ze względu na brak danych dotyczących powierzchni sprzedaży sklepów Biedronka 
w Poznaniu (Jerónimo Martins nie udostępnia tego typu informacji), za cechę różnicującą 
obiekty przyjęto liczbę tzw. koszy non-food znajdujących się w obszarze powierzchni sprze-
daży każdego z nich. Kosze non-food są stosowane w obiektach wielkopowierzchniowych 
sieci handlowych w celu ekspozycji zmiennej części asortymentu danego sklepu, głównie 
produktów nieżywnościowych będących w ofercie sieci tylko przez pewien okres. W sytu-
acji braku danych dotyczących powierzchni sprzedaży, zatrudnienia czy też obrotów handlo-
wych, liczba koszy non-food może być traktowana jako miara dobrze różnicująca wielkość 
poszczególnych sklepów.

Inwentaryzację koszy w obiektach przeprowadzono w lipcu 2015 roku. Jako, że przepro-
wadzona inwentaryzacja wykazała znaczny rozstęp statystyczny cechy (różnica między naj-
większą a najmniejszą liczbą koszy wynosiła 101), wykorzystanie bezpośrednio tej wartości 
jako wielkości dyskontów sprowadzałoby się do założenia, że największy sklep jest ponad 
stukrotnie większy od najmniejszego. W związku z tym zdecydowano się na nadanie wag 
poszczególnym sklepom, które określono na podstawie przeprowadzonej procedury klasy-
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Tabela 1
Klasyfikacja dyskontów Biedronka  

Przedział Waga Liczba obiektów

do 19 (small) 1 16
20 – 39 (mini) 2 23
40 – 59 (medium) 3 18
60 – 79 (big) 4 2
80 + (super big) 5 2

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2
Rozmieszczenie dyskontów sieci Biedronka uwzględniające zróżnicowanie 
wielkościowe sklepów

 
Źródło: opracowanie własne.
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fikacyjnej. Liczbę klas ustalono na podstawie podziału dyskontów Biedronka stosowanego 
przez Jerónimo Martins. Wyróżniono pięć rodzajów tych sklepów, tj. small, mini, medium, 
big oraz super big. Zastosowane granice przedziałów nawiązują do tych zasugerowanych 
przez pracowników dyskontów Biedronka i w znacznej mierze oddają charakter obiektów. 
Wydzielonym klasom przypisano wagi, zgodnie z którymi najmniejsze sklepy są trakto-
wane jako pięciokrotnie mniejsze od największych, co jak się wydaje w dużo większym 
stopniu jest zgodne z rzeczywistością. W tabeli 1 przedstawiono zastosowane przedziały, 
przypisane do nich wagi oraz liczbę obiektów, które znalazły się w poszczególnych klasach. 
Rozmieszczenie dyskontów na terenie Poznania uwzględniające powyżej opisane zróżnico-
wanie wielkościowe przedstawiono na rysunku 2.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia obliczono wskaźniki Rj oraz Ai. W celu prezentacji 
wyników badania, wykreślono interpolowaną mapę dostępności przestrzennej dyskontów 
Biedronka funkcjonujących na terenie Poznania w połowie 2015 roku. Zastosowanie inter-
polacji pozwoliło na uniknięcie bardzo dużego zróżnicowania wartości wskaźnika między 
sąsiednimi jednostkami. Dwuetapowa analiza obszarów rynkowych zakłada bowiem, iż do-
stępność jednostek położonych w zasięgu obszaru rynkowego jednego wybranego sklepu 
jest jednakowa, a jednostek położonych poza obszarami rynkowymi sklepów jest zerowa 
(Luo, Wang 2003; Luo, Qi 2009). W rzeczywistości jednak granice wyznaczające zasięg ob-
szarów rynkowych nie stanowią realnej bariery dla ludności, a poziom dostępności zmniej-
sza się stopniowo wraz z odległością od sklepu.

Wyniki analizy

Na rysunku 3 przedstawiono zróżnicowanie dostępności przestrzennej dyskontów Biedronka 
w obrębie miasta Poznania. Tereny o wysokiej i bardzo wysokiej dostępności dyskontów tej 
sieci zlokalizowane są głównie w południowo-centralnej części miasta (zachodniej części 
dzielnicy Nowe Miasto, południowe fragmenty Wildy i Grunwaldu) oraz wzdłuż pograni-
cza dzielnic Stare Miasto i Jeżyce. Na wysoki poziom dostępności tych rejonów wpływa 
duże, w tych częściach miasta, zagęszczenie dyskontów Biedronka o stosunkowo wysokiej 
atrakcyjności (wielkości). Ponadto wysoki wskaźnik cechuje dwa obszary w centrum miasta 
– jeden na styku dzielnic Jeżyce i Grunwald w okolicach ulicy Kraszewskiego, drugi w ob-
rębie śródmieścia, na południe od Starego Rynku, wzdłuż ulic Święty Marcin i Półwiejska. 
Obszary rynkowe placówek usytuowanych peryferyjnie także cechują się wysokim i bardzo 
wysokim poziomem dostępności. Na sytuację tę wpływa fakt, że zamieszkuje je stosunko-
wo niewielu mieszkańców, o których jako potencjalnych klientów starają się dane obiekty. 
Część terenów centralnych miasta, mimo dużej liczby dyskontów, charakteryzuje się tylko 
średnim poziomem dostępności. Zjawisko to jest z kolei związane z dużym zaludnieniem 
tych obszarów. Bardzo niska dostępność przestrzenna jest typowa dla terenów, które nie zna-
lazły się w jednokilometrowym obszarze rynkowym żadnego ze sklepów. Przede wszystkim 
dotyczy to terenów peryferyjnych na wschodzie (dzielnica Nowe Miasto) i północy miasta 
(dzielnica Stare Miasto).
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Fakt, że znaczna większość ludności zamieszkującej Poznań mieszka w odległości nie 
przekraczającej 1 km od najbliższego sklepu Biedronka stawia sieć tych dyskontów w kon-
kurencyjnej pozycji z innymi sklepami osiedlowymi. Wydawać się może zatem, że roz-
mieszczenie tych obiektów jest nieprzypadkowe i przemyślane w taki sposób, aby więk-
szość lokalnej społeczności miała do nich dogodny dostęp, co zapewni firmie optymalny 
rynek zbytu. Jednak niektóre tereny miasta, mimo iż znalazły się w jednokilometrowym za-
sięgu rynkowym tych sklepów cechują się niezbyt wysokim poziomem dostępności, z uwagi 
na duże zaludnienie tych części Poznania. Można wysnuć więc wniosek, iż lokalizacja ko-
lejnych placówek powinna odbywać się na terenach o dostępności przeciętnej, znajdujących 
się w centralnej części miasta, tak aby podnieść poziom ich dostępności do co najmniej 
poziomu wysokiego.

Rysunek 3
Dostępność przestrzenna dyskontów Biedronka – wyniki analizy 2sfcam

 

Źródło: jak w rysunku 2.
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Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza dowiodła, że 2sfcam jest użytecznym narzędziem w badaniu 
dostępności przestrzennej obiektów handlowych. Zaletą tej metody jest fakt, że badanie przy 
jej wykorzystaniu odbywa się w obszarach rynkowych rozpatrywanych obiektów, a co za 
tym idzie, analiza popytowo-podażowa uwzględnia wyłącznie klientów, którzy w najwięk-
szym stopniu są zainteresowani dokonywaniem zakupów w danej placówce. Kwestia pre-
cyzyjnego określenia zasięgów rynkowych poszczególnych sklepów wymaga jednak pogłę-
bionych badań z wykorzystaniem bardziej szczegółowych danych, nierzadko stanowiących 
tajemnicę handlową i niedostępnych publicznie. 

Identyfikacja poziomu dostępności przestrzennej dyskontów może stanowić cenne źró-
dło informacji zarówno dla kadry menadżerskiej sieci handlowych, jak i władz miejskich 
czy też samych mieszkańców. Z jednej strony, wskazuje na potencjalne miejsca lokalizacji 
nowych placówek, z drugiej, przez ocenę rozwoju danej sieci handlowej na określonym 
terenie, może eliminować ewentualne ryzyko związane z nadmierną jej ekspansją. Wreszcie 
wyniki badań z wykorzystaniem 2sfcam mogą być pomocne przy identyfikacji zagrożenia 
dla mniejszych sklepów osiedlowych czy innych placówek drobnego handlu, którym trudno 
konkurować z oferującymi szeroki asortyment i niskie ceny dyskontami.

Ze względu na złożoność analizowanego problemu, jak i trudności w dostępie do da-
nych, w pracy dokonano wielu uproszczeń. Niemniej stanowi ona prawdopodobnie pierw-
sze studium przypadku implementacji 2sfcam w krajowych badaniach handlu i może być 
podstawą do dalszych analiz nad rozmieszczeniem i dostępnością placówek handlowych 
w polskich miastach.
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Spatial Accessibility of Discount Stores of the Biedronka Chain  
in the Area of Poznan City

Summary

The cognitive aim of the article is to determine the level of spatial accessibility 
of discount stores in the area of a big city in Poland, while the methodological ob-
jective is to present the usefulness of the two-step floating catchment area method 
(2sfcam) in surveying spatial aspects of accessibility of trade outlets.

The use of 2sfcam is presented on the example of an analysis of spatial acces-
sibility of discounts of the Biedronka chain operating in the Poznan area.

In the light of findings it is stated that despite a significant number of discount 
stores Biedronka located mainly in the places of biggest concentration of popula-
tion, accessibility of these outlets in the area of Poznan City was spatially diversi-
fied. Identification of the level of spatial accessibility may lead to the indication 
of potential places of locality of new outlets as well as, by way of assessment of 
development of a given trade network in the definite area, allows eliminating a pos-
sible risk connected with an excessive expansion thereof. Moreover, the research 
findings may help in the identification of the threat to smaller neighbourhood shops 
or other outlets of small trade, which can hardly compete against the discount stores 
offering a wide assortment and low prices.

Key words: discounts, Biedronka, spatial accessibility, Poznan.
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Пространственная доступность дискаунтеров сети Biedronka  
на территории г. Познани

Резюме

Познавательная цель статьи – определить уровень пространственной до-
ступности дискаунтеров на территории крупного города в Польше, методо-
логическая же цель – представить полезность двухэтапного метода анализа 
рыночного охвата территории (англ. two-step floating catchment area method, 
2sfcam) в изучении пространственных аспектов доступности торговых объ-
ектов.

Использование 2sfcam представили на примере анализа пространственной 
доступности дискаунтеров сети Biedronka («Божья коровка»), действующих 
на территории г. Познани.

В свете полученных результатов констатировали, что несмотря на значи-
тельное число дискаунтеров Biedronka, размещающихся, в основном, в ме-
стах самого высокого накопления населения, доступность этих объектов на 
территории г. Познани была пространственно дифференцирована. Выявление 
уровня пространственной доступности может вести к указанию потенциаль-
ных мест размещения новых объектов, а также, посредством оценки разви-
тия данной торговой сети на определенной территории, позволяет устранить 
возможный риск ее чрезмерной экспансии. Кроме того, результаты изучения 
могут помочь при выявлении угрозы для мелких микрорайонных магазинов 
или других заведений мелкой торговли, которым трудно конкурировать с ди-
скаунтерами, предлагающими широкий ассортимент и низкие цены.

Ключевые слова: дискаунтеры, Biedronka, пространственная доступность, 
Познань.
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