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Zakupy w sklepach sieci detalicznych mieszkańców  
dużych miast w Polsce

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań ogólnopolskich mieszkańców dużych 
miast Polski (Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Lublin, Radom) przeprowa-
dzonych w latach 2014 i 2015 w zakresie zachowań nabywczych ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc realizacji zakupów w sklepach sieci detalicznych. Zagad-
nienia te przedstawione zostały na tle trendów rozwoju handlu w Polsce ze szcze-
gólnym uwzględnieniem liczby placówek handlowych oraz miejsc zakupów przez 
mieszkańców Polski.

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, sieć sklepów detalicznych, zakupy 
w sklepach sieci detalicznych.

Kody JEL: D19, F18, M31
 

Wstęp

Celem rozważań jest przedstawienie zakupów w sklepach sieci detalicznych mieszkań-
ców dużych miast w Polsce na tle tendencji rozwojowych handlu detalicznego w Polsce 
opisanego przez liczbę sklepów oraz miejsc zakupów. Prezentowane w artykule dane pocho-
dzą z baz danych i statystyk GUS, raportów badawczych instytucji badawczych w Polsce 
i Europie, takich jak: PMR, Nielsen, Ronald Berger, Euromonitor International, GfK Polonia 
czy KPMG oraz badań własnych1. Mimo niewątpliwych problemów z ich porównywalno-
ścią wielowymiarowo przedstawiają omawiane zagadnienia funkcjonowania polskiego han-
dlu detalicznego i zachowań nabywczych mieszkańców.

Wartość rynku FMCG w Polsce systematycznie rośnie i w 2015 roku jego wzrost miał 
przekroczyć 2%. Ponadto widoczną tendencją jest wyraźna konsolidacja wśród uczestników 
tego rynku, którą w chwili obecnej potwierdza fakt realizacji ponad 50% wartości sprzeda-
ży przez 10 największych firm handlowych. Bardzo dynamicznie rozwija się kanał handlu 
nowoczesnego, który w 2013 roku sprzedał ponad 56% koszyka spożywczego i jego udział 
wzrósł do ponad 60% w 2015 roku. Najbardziej dynamiczne rozwijały się dyskonty z 27% 
udziałem w sprzedaży w 2014 roku (w 2012 roku – 21%), supermarkety 19,4% (w 2012 

1  W artykule wykorzystano badania własne zachowań nabywczych zrealizowane w Katedrze Marketingu Produktu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2014 i 2015 wśród mieszkańców dużych miast polskich techniką wywiadu bezpośredniego 
z doborem kwotowym jednostki badawczej (Warszawa 2015, Wrocław 2015, Katowice 2014, Poznań 2015, Lublin 2014, Radom 
2015). Wielkość próby badawczej w przypadku każdego z miast kształtowała się w przedziale 320-450 mieszkańców Prezentowane 
dane nie zawsze są spójne, porównywalne, a wynika to najczęściej z dość istotnych różnic w metodologii prowadzenia badań.
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roku – 19,5%), a hipermarkety prawie 16% (w 2012 roku – 13%). Jednak dynamiczny roz-
wój dyskontów w 2014roku i w pierwszej połowie 2015 roku uległ wyraźnemu zahamo-
waniu, a dynamika wzrostu tych formatów w 2014 roku spadła do 9% przy dwucyfrowej 
dynamice w poprzednich latach. Według PMR, największy udział w sprzedaży rynku arty-
kułów spożywczych w Polsce posiadają kanały wielkopowierzchniowe (według wartości 
sprzedaży): 40,8% w 2010 roku, 44,1% w 2011 roku, 46,6%, w 2012 roku, 48,8% w 2013 
roku i prawie 51% w 2014 roku. Według prognoz w 2015 roku będzie to 52,2%, a w 2016 
roku już 53,3%. Z kolei z raportu firmy badawczej Nielsen wynika, że co czwartą złotówkę 
polski konsument przeznaczy na towary sprzedawane pod marką sieci handlowych czyli 
prawie 21 mld zł. Z badań Nielsena wynika, że marki własne zagarnęły większość wzrostu 
sprzedaży towarów konsumpcyjnych w ciągu 12 miesięcy zakończonych w październiku 
2014 roku. Udział marek własnych w rynku sprzedaży FMCG w Polsce (liczonej w dola-
rach USA) wynosi 24% w porównaniu do 34% w Niemczech czy 41% w Wielkiej Brytanii, 
a globalna średnia to 16,5%2. 

Sklepy detaliczne w Polsce

Polski rynek spożywczy jest zdominowany przez sklepy, głównie zagranicznych sieci han-
dlowych, które funkcjonują w sferze detalu z własnymi markami sklepów w różnym formacie 

2  http://www.pb.pl/3980116,9326,sprzedaz-marek-wlasnych-fmcg-wzrosla-do-21-mld-zl-w-ostatnim-roku [dostęp: 20.08.2015].

Wykres 1 
Wartość sprzedaży artykułów spożywczych w latach 2008 -2015 (w mld PLN)

Źródło: dane PMR; http://www.informacjehandlowe.pl/raporty/3431-rynek-spozywczy-w-polsce-wart-243-mld-zl-
w-2015-roku [dostęp: 20.12.2015].
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oraz hurtu bazującym na franczyzie (Metro Group z 2000 sklepów ODIDO). I tak niekwestio-
nowanym suwerenem rynku jest Eurocash posiadający ich prawie 12 500 (sklepy spożyw-
cze i convenience ABC – prawie 7000, Groszek, Euro Sklep, Gama – prawie 4400); Żabka 
– 4000 (Żabka − 3400, Freshmarket − 600), PPHU Specjał – 4000 (Nasz Sklep, Delikatesy 
Premium, Sezam, Livio, Lubazo), Lewiatan Holding −2850, Biedronka – 2587, Rabat Detal – 
1000 (Rabat), Grupa Schwarz – 712 (Lidl, Kaufland), Carrefour – 712, Bać-Pol – 534 (Spar, 
Słoneczko) i Tesco z 455 sklepami (por. wykres 2). Wspomniany wcześniej spadek dynamiki 
rozwoju dyskontów spowodował, że w grudniu 2014 roku było ich 3593 (w 2014 roku przy-
było 338 sklepów), a na koniec 2015 roku − około 3830 (przybyło 238). Niemniej tempo 
wzrostu tych formatów sklepów w latach 2009-2014 wyniosło 74%. Stąd w Polsce na jeden 
sklep dyskontowy w 2009 roku przypadało 18,5 tys. mieszkańców; w 2013 roku − 11,7 tys. 
a w 2014 roku – 10,7 tys.. Tymczasem w Niemczech w 2013 roku było 15 477 dyskontów i na 
jeden przypadało 5,2 tys. mieszkańców (Dyskontów coraz więcej 2015, s. 12). W przypadku 
dużych miast w Polsce, w stolicy na jeden dyskont przypadało 13,9 tys. osób, w Łodzi jeden 
sklep obsługiwał 10,9 tys. klientów, we Wrocławiu − 8,7 tys., a w Poznaniu − 6,2 tys. oraz 
w Krakowie aż 14,1 tys. osób (Handel, 2015). Jednocześnie podkreślić należy, że sklepy sieci 
detalicznych generują bardzo różne roczne wyniki sprzedaży w przeliczeniu na jeden sklep, 
a wynika to z różnorodności ich formatu, wielkości i rodzaju oferty kierowanej dla klienta 
oraz lokalizacji w znacznym stopniu determinujących uzyskane rezultaty. W przypadku pozio-
mu rocznej sprzedaży przypadającej na jeden sklep zdecydowanym liderem jest Auchan z hi-
permarketami Auchan i Real oraz supermarketami Simply Market, dalej należące do Grupy 
Schwarz Beiteilungs − Kaufland i Lidl oraz Tesco. Pozostałe notują niższy poziom sprzedaży, 
aczkolwiek wyróżnić należy Polomarket posiadający wyższą roczną sprzedaż w sklepie niż 
Biedronka. Liczba sklepów w Polsce od 2009 roku systematycznie spada i jest to stała ten-
dencja, która powodowana jest głównie spadkiem liczby dużych sklepów i średnich w handlu 
tradycyjnym będącego rezultatem wzrostu liczby hipermarketów, międzynarodowych sieci 
supermarketów, lokalnych supermarketów i dyskontów.

Szczególna sytuacja ma segmencie dyskontów, w którym Biedronka, Netto, Lidl, Kaufland, 
a także Aldi systematycznie otwierają nowe sklepy kontynuując rozpoczętą w połowie deka-
dy ekspansję, jednak zdecydowanie spowolnioną zmniejszaniem się poziomu zakupów, ro-
snącym nasyceniem sklepów i spadkiem tempa rozwoju gospodarki. Zmusza to właścicieli 
tych sieci sklepów do modyfikacji optymistycznych planów rozwoju sieci. Niemniej plany te 
zaczynają uwzględniać również mniejsze miasta, a także obszary podmiejskie; które dotych-
czas nie były przedmiotem szczególnego zainteresowania. Zmiana strategii lokalizacyjnych 
sklepów wynika z faktu wyczerpywania się potencjału nabywczego dużych miast (w samej 
Warszawie w październiku 2015 roku było zlokalizowanych 109 sklepów Biedronka) oraz 
rosnącego potencjału nabywczego mieszkańców otoczenia aglomeracji. Przedstawione w ta-
beli 1 dane pokazują wyraźną tendencję spadkową zarówno w przypadku sklepów ogółem, 
sklepów ogólnospożywczych, jak i branżowych. Trend ten nadal się utrzymuje; albowiem na 
koniec 2014 roku liczba sklepów ogółem wynosiła niecałe 305 tys., a w 2015 roku liczba spa-
dła poniżej 300 tys. Według statystyk GUS, sytuacja w ujęciu ilościowym jest odmienna, albo-
wiem liczba sklepów jest zdecydowanie wyższa − 354,8 tys. sklepów (w tym prawie 9000 tys. 
stacji benzynowych) i wzrosła w porównaniu z 2013 rokiem o 0,3% (Rynek wewnętrzny 2015). 
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Wykres 2
Liczba sklepów sieci handlowych w 2014 roku

Źródło: Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce (2015). 

Wykres 3
Wielkość rocznej sprzedaży przypadającej na jeden sklep w 2014 roku (w tys. PLN)

Źródło: http://www.money.pl/gospodarka/statistica/artykul/statistica-ile-jest-polskich-
sklepow-w,175,0,1824943.html [dostęp: 20.12.2015].
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Tabela 1
Liczba sklepów w Polsce z podziałem na branże w latach 2009-2015   

Wyszczególnienie
Liczba sklepów

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Sklepy ogółem 371 839 346 058 324 393 318 002 311 952 304 804 298300
z tego:

Ogólnospożywcze 102 811 91 753 84 414 81 744 78 110 75 881 73 000
Owocowo-warzywne 5 035 5 112 4 547 4 281 4 004 3 766 3 500
Mięsne 11 674 10 990 10 461 10 366 10 188 9 974 9 950
Rybne 982 948 808 819 1 172 1 141 1 120
Piekarniczo-ciastkarskie 6 726 6 868 6 763 6 769 6 748 6 738 6 690
Z napojami alkoholowymi 3 206 3 860 3 941 4 138 5 601 5 697 5 716
Drogerie 7 720 7 433 7 033 6 861 6 636 6 448 6 310
Z wyrobami włókienniczymi 4 748 5 363 5 052 4 913 4 747 4 583 4 480
Z wyrobami odzieżowymi 36 210 34 687 32 067 30 650 29 386 28 665 28 360
Z obuwiem i wyrobami skórzanymi 8 178 7 982 7 610 7 464 7 215 7 029 6 860
Z meblami i sprzętem oświetleniowym 9 302 8 319 8 061 8 003 7 869 7 723 7 650
Sprzęt IT i radiowo - telewizyjny 6 917 5 629 5 389 5 299 5 113 4 796 4 720
Księgarnie 7 060 6 552 5 800 5 582 5 515 5 220 4 940
Motoryzacyjne 12 522 17 267 16 982 17 244 17 311 17 213 17 239
Pozostałe sklepy 148 748 133 295 125 465 123 869 122 337 119 930 122 211

Źródło: dane Bisnode Polska dla DGP.

Najwyższy spadek liczebności w ostatnim roku dotyczył sklepów owocowo-warzywnych 
(w ostatnich pięciu latach o ponad 30%), księgarni i spożywczych. Spodziewać się należy, 
że w najbliższych 2-3 latach tendencja spadkowa liczby sklepów będzie nadal widoczna, 
przede wszystkim stanie się udziałem małych i średnich sklepów indywidualnych, które nie 
będą mogły sprostać warunkom konkurencji dyktowanym przez sklepy należące do sieci de-
talicznych. Z drugiej strony, wyraźnie ograniczona zostanie dynamiczna ekspansja detalicz-
nych sklepów sieciowych spożywczych na korzyść rozwoju sieci sklepów franczyzowych. 
Według firmy PROFIT System, w 2014 roku było 63,5 tys. sklepów i punktów usługowych 
funkcjonujących na bazie franczyzy, a w 2015 roku liczba miała wzrosnąć do 67 tys. (sieć 
abc liczy 7000 sklepów spożywczych). Natomiast przypomnieć należy, że zmniejszaniu się 
liczby sklepów stacjonarnych towarzyszy systematyczny wzrost sklepów internetowych.

Miejsca zakupów mieszkańców Polski

Polacy podają różne powody wyboru danego sklepu, jako miejsca, w którym najchętniej 
i najczęściej robią zakupy. Co drugi statystyczny Polak zwraca uwagę na niskie ceny (ponad 
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60%). Nie bez znaczenia jest też bliska odległość sklepu od domu (50%), częste promocje 
(42%), szeroki asortyment (40%) oraz jakość produktów (30%). Informacje te znajdują po-
twierdzenie w badaniach mieszkańców dużych miast polskich, gdzie przy pytaniu o prze-
słanki/kryteria wyboru miejsc zakupów dla poszczególnych typów sklepów pytano o deter-
minanty ich wyboru. Wśród osób z wykształceniem wyższym wiele osób wskazało, że przy 
wyborze sklepu kieruje się również wielkością parkingu. Natomiast osoby z wykształce-
niem podstawowym nie zwracały na parking żadnej uwagi. Interesujące porównawczo będą 
niewątpliwie wyniki badań ogólnopolskich dotyczące zachowań nabywczych mieszkańców 
prowadzonych systematycznie przez CBOS i GfK. Dane z tabeli 2 pokazują jak w ostatnich 
latach znacząco zmieniły się miejsca dokonywania zakupów przez mieszkańców Polski i jak 
uległa również zmianie ich częstotliwość. Oczywiście jest to szczególnie widoczne w mia-

Tabela 2
Miejsca robienia zakupów przez mieszkańców Polski w latach 1997-2010

Wyniki potwierdzają badania instytucji i firm badawczych takich jak UOKiK czy PBS w innych latach.
Źródło: Mania kupowania czyli o postawach konsumenckich Polaków (2011).
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stach, głównie dużych gdzie ekspansja centrów handlowych oraz sklepów sieciowych była 
szczególnie widoczna w ostatniej dekadzie. Z kolei najbardziej aktualne dotyczące zwycza-
jów zakupowych Polaków pochodzą z badań GFK z 2014 roku i niewątpliwie aktualizują 
prezentowane powyżej wyniki badań zachowań nabywczych dla Polski oraz inne dane źró-
dłowe pochodzące z badań różnych ośrodków badawczych. Odzwierciedlają one zachowa-
nia nabywcze gospodarstw domowych, a więc w zasadzie najważniejszego uczestnika rynku 
w przypadku rynku spożywczego. Wyniki te pokazują, że mimo ekspansji sklepów dys-
kontowych i convenience nadal kluczową rolę w zakupach spożywczych odgrywają sklepy 
tradycyjne, z reguły małe osiedlowe umożliwiające szybkie zaspokojenie podstawowych 
potrzeb żywnościowych bądź większe sklepy usytuowane z reguły w centrum osiedli nazy-
wane samami/supersamami (samoobsługowe) dysponujące ofertą dopasowaną do potrzeb 
mieszkańców. Pamiętać jednak należy, że zakupy w nich realizowane koncentrują się na 
podstawowych artykułach spożywczych i chemii gospodarczej.

Bardzo charakterystycznym wskaźnikiem podkreślającym znaczenie danego typu sklepu 
dla nabywców jest liczba wizyt (liczba zakupów), także odzwierciedlająca ich znaczenie dla 
zakupów dokonywanych na co dzień (w przypadku małych sklepów 240 zakupów w roku 
przy 78 w dyskontach). Dane zawarte w tabeli 3 informują o popularności i regularności/
częstości odwiedzin różnych typów sklepów oraz przeciętnej wartości zrealizowanych za-
kupów. O ile popularność odwiedzin nie różnicuje bardzo wyraźnie poszczególnych typów 
sklepów, to wysokość jednorazowych wydatków pokazuje wyraźną dominację hipermar-
ketów oraz dość wysoki ich poziom w dyskontach. Natomiast zaskoczenie może budzić 
względnie wysoki poziom wydatków w drogeriach (porównywalny z supermarketami), ale 
niska częstość ich odwiedzin.

Tabela 3
Wybrane metryki zwyczajów zakupowych Polaków w 2014 roku  

Rodzaj sklepu
Gdzie robiliśmy zakupy? 

(w % gospodarstw 
domowych)

Jak często  
kupowaliśmy?  

(liczba zakupów w roku)

Ile średnio  
wydaliśmy?  

(w PLN)

Hipermarkety 86 34 56,7
Supermarkety 98 69 29,4
Dyskonty 98 78 35,2
Tradycyjne 100 240 16,4
Drogerie 87 20 29,3

Źródło: Zwyczaje zakupowe Polaków… (2015). 

Niewątpliwie przeciętny poziom wydatków przekłada się na wielkość obrotów poszcze-
gólnych typów sklepów, wśród których wyraźnie dominują dyskonty z jednoznaczną ten-
dencją wzrostową przy wyraźnym spadku obrotów w sklepach tradycyjnych. A związane 
jest to z malejącą ich liczbą oraz konkurencyjnością oferty towarów w dyskontach.
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Tabela 4 
Obroty poszczególnych typów sklepów handlu spożywczego  
(ceny bieżące w mld PLN)

Typ sklepu 2013 2014 2015 

Dyskonty 47,2 52,8 55,9
Supermarkety 36,5 37,9 38,9
Niezależne sklepy 32,4 28,5 24,8
Hipermarkety 30,1 30,4 30,2
Convenience 24,8 26,4 27,5

Źródło: Koniec ekspansji dyskontów w Polsce (2015).

Miejsce sklepów sieci detalicznych w zakupach mieszkańców dużych 
miast Polski

Najbardziej popularne sieci sklepów deklarowane jako miejsca zakupów w wybranych 
miastach są w zasadzie bardzo podobne. W przypadku dużych miast można mówić o dużej 
skali porównywalności między nimi, aczkolwiek występują różnice w odsetku klientów do-
konujących zakupów. To zróżnicowanie jest spowodowane głównie poziomem nasycenia 
sklepów poszczególnych sieci detalicznych, wspomnianą wcześniej lokalizacją oraz ofertą 
towarową i cenową. Dominują wyraźnie, jeśli chodzi o liczbę wskazań, sklepy dyskonto-
we, takie jak Biedronka i Lidl oraz supermarkety/markety Tesco. Ich dominacja wynika 
w głównej mierze z ich znacznej liczby w Polsce, poziomu nasycenia nimi głównie dużych 
miast oraz atrakcyjności oferty towarowej i cenowej. Jeśli Biedronka posiada 2600 sklepów, 
Lidl ponad 560, Tesco ponad 450 to wyniki nie powinny stanowić zaskoczenia. Podkreślić 
należy, że znaczny wpływ na wyniki, obok wspomnianej dostępności sklepów (mierzona 
głównie liczbą sklepów sieci w danym mieście), ma również wartość siły nabywczej miesz-
kańców dużych miast. Stąd nie dziwi bardzo wyraźna dominacja sklepów Biedronki i Lidla

Tabela 5 
Liczba sklepów spożywczych Biedronka i Lidl w wybranych miastach 
(stan na 15 października 2015 roku)

Miasto/Sieć Wrocław Poznań Katowice Lublin Warszawa Radom

Biedronka 59 61 22 25 109 20
Sklep Biedronka  
na 100 tys. mieszkańców 9,3 11,2 7,3 7,3 6,3 9,2
Lidl 14 14 9 11 18 5
Sklep Lidl
na 100 tys. mieszkańców 2,2 2,6 3,0 3,2 1,0 2,3

Źródło: opracowanie własne.
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(por. tabele 5 i 6), które zdecydowanie przewyższają liczbą sklepów pozostałe sieci oraz 
wielkością rocznej sprzedaży jednego sklepu. Spojrzenie jednak ulega pewnej obiektywiza-
cji, gdy przeliczymy liczbę tych sklepów na 100 tys. mieszkańców (por. tabela 5). Wyniki 
te przemawiają zdecydowanie na korzyść Lidla, który przy prawie pięciokrotnie mniejszej 
liczbie sklepów niż Biedronka uzyskuje znakomite wyniki mierzone popularnością (kon-
kretnie deklaracjami zakupów mieszkańców tych miast lub inaczej odsetkiem mieszkań-
ców odwiedzających). Natomiast z innych sieci dyskontowych Netto wymienia liczbę 336 
sklepów, zaś Aldi − 90. W drugiej grupie tych, którzy rzucają wyzwanie są konkurencyj-
ne jako miejsca zakupu Kaufland, Auchan, Carrefour i Leclerc (pamiętać należy o innym 
formacie tych sklepów), ale ze zdecydowanie mniejszą liczba wskazań. Jak wynika rapor-
tu KPMG, Carrefour miał w Polsce 96 hipermarketów, 138 supermarketów, 468 sklepów 
(Globi, Carrefour Express); Tesco − 86 hipermarketów, 369 supermarketów; Kaufland 182 
supermarkety i hipermarkety, Auchan i Real − 86 hipermarketów, 34 supermarkety oraz 
Leclerc −43 supermarkety i hipermarkety (Na rozdrożu… 2015).

Tabela 6 
Popularność zakupów w sieciach spożywczych sklepów detalicznych 
w wybranych miastach (w % mieszkańców miasta)  

Wyszczególnienie Wrocław Poznań Katowice Lublin Warszawa Radom

Biedronka 64,3 59,4 49,4 59,7 62,1 80,5

Lidl 47,1 35,9 40,9 46,7 42,5 55,0

Tesco 35,7 35,4 36,1 17,0 33,7 12,3

Kaufland 16,9 8,3 10,6 - 6,9 12,9

Auchan+Real 13,3 9,4 17,9 - 25,7+14,4 23,5+17,5

Carrefour 11,4 8,9 12,1 13,0 36,8 -

Leclerc 10,4 - 2,7 41,8 6,8 18,9

Żabka 8,8 15,1 9,1 6,1 3,4 9,9

Netto 5,8 12,0 4,2 - - -

Uwaga: - oznacza wartość poniżej błędu statystycznego.
Źródło: badania własne. 

Jako trzecią grupę pod względem popularności odwiedzin traktować należy sieci: Żabka 
(z 4000 sklepów − convenience) i Netto (334). Obok nich pojawiają się w deklaracjach ba-
danych inne sklepy. I tak: w Warszawie – Simply z 3,4% wskazań (Auchan), Piotr i Paweł 
− 3,1%; we Wrocławiu − osiedlowe − 11%, ALMA – 6,2% oraz Piotr i Paweł − 5,2%; 
w Poznaniu − Dino 6,3% i Polomarket 5,2%; w Katowicach – Aldi 11,2%, Lewiatan 9,1% 
i PSS Społem 4,2%; w Lublinie – Aldik 29,4%; Stokrotka 23,6% i Groszek 7,6%. Nie ulega 
wątpliwości, że wskaźnik popularności sklepów wg liczby wskazań badanych jest wypad-
kową ich dostępności (głównie decyduje liczba), trafności lokalizacji oraz oferty cenowej 
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i asortymentowej (konsumenci w szczególności wskazują na relację jakość/cena często trak-
towaną przez nich jako korzystność zakupu). Nie należy zapominać również o przyzwy-
czajeniach i upodobaniach zakupowych konsumentów, wynikających z ich doświadczenia 
i zmieniających się postawach, które także mogą odgrywać rolę w decyzjach związanych 
z wyborem sklepu. 

Analizując wyniki badań przy uwzględnieniu takich cech różnicujących mieszkańców, 
jak płeć i wiek, generalnie brakuje istotnych różnic w popularności miejsc zakupów przy 
uwzględnieniu płci. Natomiast bardzo duże różnice są zauważalne w przypadku wieku, 
a w szczególności − w porównaniu grup najmłodszych i najstarszych mieszkańców, dla 
których miejsca zakupu, jak i kryteria wyboru wyraźnie się różnią, co jest związane z przy-
wiązywaniem dużej wagi do poziomu cen oferowanych produktów w spożywczych skle-
pach sieciowych i znaczenia promocji głównie przez najstarszych mieszkańców miast. Dla 
najmłodszych mieszkańców, do 29 lat, cena jest istotna, ale zwracają również uwagę na 
jakość produktu, komfort zakupów związany z lokalizacją i ofertą asortymentową jednostki 
handlowej. Warto podkreślić, że w przypadku artykułów spożywczych zdecydowana więk-
szość mieszkańców badanych miast nie wymieniała przy determinantach wyboru sklepu 
decydującego znaczenia marek produktów czy producenta będących w ofercie, co może 
stanowić zaskoczenie w świetle powszechnej opinii o znaczeniu marki w wyborach kon-
sumpcyjnych nabywców. Dla zdecydowanej większości mieszkańców niewątpliwie oferta 
cenowa w przypadku artykułów spożywczych bardzo zachęca nabywców do odwiedzenia 
sklepu i jest istotnym elementem strategii konkurowania sieci detalicznych. Ale w przy-
padku sklepów sieci detalicznych rolę i znaczenie ceny należy wiązać również z wyko-
rzystywanymi narzędziami promocyjnymi (głównie promocją sprzedaży), które przybierają 
najczęściej różne formy działań, ale głównie koncentrują się na eksponowaniu korzystnych 
dla klienta rozwiązań cenowych. 

Bibliografia 

Claritas Polska (2015), http://biznes.elfin.pl/print.php3?id_artykulu=2967 [dostęp: 20.12.2015].
Dyskontów coraz więcej (2015), „Handel”, nr 7-8.
Koniec ekspansji dyskontów w Polsce (2015), „Rzeczpospolita” 15.01.
Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The retail 

trade in Europe – diagnosis and future perspectives, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, Katowice.

Mania kupowania czyli postawach konsumenckich Polaków (2011), BS, nr 5, CBOS.
Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci handlowych w Polsce (2015), KPMG,  

http://www.kpmg.com/pl [dostęp: 20.12.2015].
Rynek wewnętrzny (2015), „Informacje i opracowania statystyczne”, GUS, Warszawa.
Zwyczaje zakupowe Polaków w 2014 roku (2015), „Gazeta Wyborcza” 20.04.
http://www.informacjehandlowe.pl/raporty/3431-rynek-spozywczy-w-polsce-wart-243-mld-zl-w-

2015-roku [dostęp: 20.12.2015].

handel_wew_2-2016.indd   383 2016-06-01   12:36:32



384 ZAKUPY W SKLEPACH SIECI DETALICZNYCH MIESZKAŃCÓW DUŻYCH MIAST...

http://www.pb.pl/3980116,9326,sprzedaz-marek-wlasnych-fmcg-wzrosla-do-21-mld-zl-w-ostatnim-roku 
[dostęp: 20.08.2015].

http://www.money.pl/gospodarka/statistica/artykul/statistica-ile-jest-polskich-sklepow-
-w,175,0,1824943.html − obliczenia i szacunki Money.pl [dostęp: 20.12.2015].

Shopping in Retail Chain Shops; Behaviour of Large Polish Cities’ 
Citizens

Summary

The article presents the results of research carried out in 2014 and 2015 in large 
Polish cities (Warsaw, Wroclaw, Krakow, Poznan, Lublin, and Radom) regarding the 
purchasing behaviour of the citizens of these cities, with a special attention paid to 
shopping in retail chain shops. These issues are presented against the background of 
the trends of development of trade in Poland, with a particular consideration of the 
number of trade outlets and places for shopping carried out by Poland’s inhabitants.

Key words: consumer behaviour, retailing stores chain, shopping in retail chain 
shops.

JEL codes: D19, F18, M31

Покупки в магазинах розничных сетей жителями крупных 
городов в Польше

Резюме 

В статье представили результаты общепольских обследований жителей 
крупных городов Польши (Варшава, Вроцлав, Катовице, Познань, Люблин, 
Радом), проведенных в 2014 и 2015 гг. с точки зрения покупательского пове-
дения, с особым учетом мест осуществления покупок в магазинах розничных 
сетей. Эти вопросы представили на фоне трендов развития торговли в Поль-
ше, с особым учетом числа торговых заведений и мест совершения покупок 
жителями Польши.

Ключевые слова: поведение потребителей, сети розничных магазинов, 
покупки в магазинах розничных сетей.
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