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Wirtualizacja procesu zakupowego konsumentów 
niepełnosprawnych ruchowo – wymóg czy wybór?

Streszczenie

W artykule przedstawiono nastawienie i intencje dokonywania zakupów w In-
ternecie przez konsumentów z uszkodzonym aparatem ruchu. Autorka wykorzysta-
ła autorski kwestionariusz ankiety badający zachowania zakupowe osób niepełno-
sprawnych ruchowo w Internecie. Konsumenci niepełnosprawni wykazali znaczne 
powody dokonywania zakupów w Internecie, jak i w tradycyjnych punktach sprze-
daży. Wirtualizacja procesu zakupowego okazała się więc raczej niechcianą ko-
niecznością niż oczekiwanym ułatwieniem. Dalsze badania powinny skupić się na 
minimalizowaniu wykluczenia oraz na postrzeganej społecznej odpowiedzialności 
względem osób niepełnosprawnych. Przeprowadzone badanie sugeruje, że konsu-
menci niepełnosprawni są znacznie bardziej zainteresowani zakupami tradycyjny-
mi niż internetowymi, gdyż daje im to możliwość kontaktów społecznych i udo-
wodnienia, że są równowartościowymi uczestnikami rynku. Jednocześnie szeroko 
pojęty biznes winien myśleć bardziej strategicznie podczas planowania produktów 
i usług dla konsumentów niepełnosprawnych. Jest to jedno z niewielu badań, które 
podchodzi empirycznie do problemu postrzegania zakupów przez konsumentów 
niepełnosprawnych w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy. 

Słowa kluczowe: konsument niepełnosprawny, e-zakupy, determinanty e-wybo-
rów.

Kody JEL: P46

Wstęp

Zdecydowana większość decyzji zakupowych podejmowanych jest przez konsumenta 
w sposób zindywidualizowany, gdyż każda jednostka kieruje się innymi przesłankami oraz 
skupia się na innych cechach rozpatrywanego wyrobu. Podejmowane decyzje są integralną 
częścią indywidualnych zachowań konsumenckich i nie stanowią jednorazowego aktu za-
kupu, lecz składają się na wielopłaszczyznowy proces przechodzący przez wiele etapów. 
Proces ten warunkowany jest również wieloma różnorodnymi czynnikami o charakterze 
ekonomicznym, a także społecznym i psychicznym, które ostatecznie modelują podejmo-
wany wybór. 

Fundamentalny model podejmowania decyzji konsumenckich proponuje prosty i wyraź-
ny układ kroków, które muszą zostać spełnione i przez które konsument powinien przejść 
w swojej drodze do dokonania zakupu (Kaufman-Scarborough 2001, s. 304). Są to: rozpo-
znanie problemu, poszukiwanie informacji, ocena alternatyw, wybór lub podjęcie decyzji 
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i zachowania pozakupowe (Engel i in. 1993). Dodatkowo, większość modeli zachowań kon-
sumenckich zakłada zaistnienie konsumenta niezależnego, który wykazuje się zdolnością 
do dokonywania zakupów na własny rachunek i do którego reklamodawcy mogą dotrzeć za 
pośrednictwem wszystkich zmysłów (Kaufman 1995, s. 39-54). 

Badania przeprowadzone na konsumentach niepełnosprawnych przez R. Vezinę, A. d’Astous 
oraz S. Deschamps (1995, s. 277-281) dowiodły, iż potrzeby osób niepełnosprawnych są 
generalnie takie same jak osób sprawnych, jednak sposób ich zaspokojenia pozostaje różny 
(Dębniewski, Michowska 2003, s. 328-329). Przede wszystkim już na etapie rozpoznania 
problemu konsument niepełnosprawny musi uwzględniać osoby trzecie, których obecność 
jest niejednokrotnie wręcz niezbędna (Kaufman 1995, s. 40). Dlatego też tradycyjne zakupy 
impulsywne raczej nie charakteryzują osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo. 

Analizy tych samych badań (Vezina i in. 1995, s. 280) pokazały, iż osoby niepełnospraw-
ne zazwyczaj znacznie zawężały proces porównania i ocenę do kilku możliwości, natomiast 
sama decyzja podjęcia lub zaniechania zakupu podejmowana była szybko. Taki przebieg 
danego etapu u osób niepełnosprawnych wynika prawdopodobnie z dokładnego doprecyzo-
wania własnych oczekiwań wobec produktu, podczas gdy oferta pozostaje wąska. W trakcie 
dokonywania oceny alternatyw czynnikami strategicznymi okazały się jakość i cena, co 
wynikało głównie z ograniczeń finansowych osób badanych. 

Mimo iż potrzeby doświadczane przez konsumentów niepełnosprawnych i sprawnych są 
w większości takie same, niepełnosprawność wymusza poszukiwanie rozwiązań niestandar-
dowych. Konsumenci niepełnosprawni mogą czuć się odsuwani poza główny nurt społecz-
ny, gdyż poziom posiadanych przez nich dóbr odbiega od reszty społeczeństwa. Oznacza to 
również spadek zadowolenia. A dobremu samopoczuciu ludzi zdecydowanie służy zmniej-
szenie różnic między nimi, przede wszystkim materialnych (Wilkinson, Pickett 2011).

Aktywność osób niepełnosprawnych w Internecie 

W celu zbadania postaw i wyborów konsumenckich osób niepełnosprawnych ruchowo 
wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety badający determinanty podejmowania zaku-
pów za pośrednictwem Internetu. Badania przeprowadzono na terenie Lubelszczyzny. Do 
badań zakwalifikowano 102 osoby niepełnosprawne spełniające jednocześnie 3 kryteria: 
ukończony 20. rok życia, uszkodzenie aparatu ruchu jako przyczyna niepełnosprawności 
oraz minimum 1 rok od nabycia uszkodzenia. Grupę porównawczą stanowiło 114 osób bez 
uszkodzenia aparatu ruchu. Zmienne niezależne – wiek, płeć, stan cywilny oraz wykształce-
nie − nie różnicowały członków obu badanych grup.

Analizy pokazały zauważalne różnice między badanymi z grupy osób niepełnospraw-
nych ruchowo oraz pełnosprawnych. Na przykład wśród badanych osób, ciekawość jako 
motywator do dokonywania zakupów jest zdecydowanie mniej istotna niż wśród konsumen-
tów z grupy porównawczej, natomiast odległość od miejsca zakupu ma zaskakująco niskie 
znaczenie. Paradoks taki może wynikać z faktu, iż osoby niepełnosprawne, dysponując dużą 
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ilością czasu wolnego i jednocześnie pragnąc uznania społecznego, podejmują trud dokona-
nia zakupów w odległych sklepach stacjonarnych.

Ze względu na zmniejszanie barier w dostępie do Internetu medium to cieszy się rosną-
cą popularnością, jednak ponad 1/3 badanej populacji nigdy nie kupowała przez Internet. 
Rodzi się więc pytanie, co jest głównym powodem tak wysokiego poziomu braku aktywno-
ści w sieci wśród osób niepełnosprawnych. 

Dokonując podziału według kryterium przynależności do grupy osób niepełno- lub peł-
nosprawnych różnice stają się zauważalne. Prawie połowa badanych osób niepełnospraw-
nych nigdy nie dokonała zakupu w sklepie internetowym, natomiast w grupie konsumentów 
sprawnych liczba ta była o połowę mniejsza. W obu grupach badanych, z wyraźną przewagą 
osób pełnosprawnych (grupa 1 – 33,33%, grupa 2 – 45,61%), niezaprzeczalnie wyłania się 
grupa osób dokonujących zakupów internetowych regularnie. 

Stan taki może być rezultatem mniejszej dostępności odpowiedniego sprzętu bądź 
Internetu dla osób niepełnosprawnych, jednak kluczowym powodem wydaje się być zde-
cydowana niechęć osób niepełnosprawnych do zamykania się w rzeczywistości wirtualnej. 
Zaspokojenie potrzeb samorealizacji i afiliacji oraz zbudowanie sieci kontaktów społecz-
nych daje jednostkom poczucie bycia częścią grupy oraz poczucie społecznej akceptacji. 
Natomiast osoby sprawne bardzo często robią zakupy „przy okazji”, a potrzebę afiliacji 
mogą zaspokoić w innych sytuacjach społecznych. 

Jedynie ok. 37% badanych konsumentów niepełnosprawnych zadeklarowało, iż nie ma 
żadnych problemów z korzystaniem z Internetu, natomiast pozostali ankietowani jako głów-
ne czynniki utrudniające korzystanie z Internetu wymieniali brak dostępu do Internetu, co 
znajduje potwierdzenie we wcześniejszych eksploracjach literaturowych – brak wystarcza-
jących dochodów i zależność finansowa często nie pozostawiają miejsca na zakup odpo-
wiedniego sprzętu, a w rezultacie dostęp do sieci. W grupie osób sprawnych prawie 66% re-
spondentów nie zadeklarowało żadnych trudności w poruszaniu się po Internecie, pozostali 
natomiast wskazywali najczęściej brak czasu (14,91%).

Przy zachowanym poziomie istotności p = 0,00 współczynnik korelacji rang Spearmana 
w grupie 1 wyniósł rs = 0,43, natomiast w grupie 2 − rs = 0,30, co pozwoliło stwierdzić wy-
stąpienie współzależności między wiekiem a częstotliwością dokonywania zakupów prze 
Internet. Nie zaskakuje fakt, iż w obu grupach wraz ze wzrostem wieku spada poziom zain-
teresowania zakupami w sieci, jednak w grupie 2 zależność ta jest znacznie słabsza. Osoby 
sprawne kupują w sieci istotnie częściej, a największe różnice dają się zauważyć wśród 
badanych w wieku 41-50, 51-60 oraz powyżej 61 lat. Wśród przebadanych osób niepełno-
sprawnych w żadnej z grup wiekowych odsetek osób regularnie korzystających ze sklepów 
internetowych nie przekracza 10%. Warto również zauważyć, iż ponad 80% niepełnospraw-
nych respondentów w grupach wiekowych 51-60 lat oraz powyżej 61 lat nigdy nie kupowało 
przez Internet, podczas, gdy w tych samych przedziałach wśród badanych osób pełnospraw-
nych pułap ten wyniósł odpowiednio 8% dla wieku 51-60 i 57% dla kategorii ponad 61 lat. 
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Osoby z uszkodzeniem narządu ruchu zdecydowanie częściej w e-sklepach kupują do-
bra zwykłe, podczas gdy osoby sprawne szukają w Internecie dóbr wyższego rzędu1, co 
może być rezultatem gorszej sytuacji finansowej osób niepełnosprawnych. Daje się również 
zauważyć dwukrotna dominacja osób niepełnosprawnych przy nabywaniu płyt, czasopism 
oraz książek, czyli dóbr które służą zaspokojeniu potrzeby samorealizacji, rozwijania siebie 
i swoich zainteresowań. Uznać można zatem, iż osoby niepełnosprawne, ze względu na czę-
sty deficyt osobistych kontaktów społecznych, szukają potwierdzenia własnej wartości 
przez podnoszenie samoświadomości oraz pogłębianie wiedzy, podczas gdy w gronie osób 
sprawnych przeważają wartości materialne, podnoszące wartość w oczach innych członków 
społeczności. 

Podejmowanie decyzji zakupowych uwarunkowane jest wieloma determinantami, które 
każda jednostka hierarchizuje ze względów sobie właściwych. Dokonuje więc oceny atry-
butów konsument decyduje, których zdecydowanie nie może poświęcić na rzecz innych. 
Dotyczy to oczywiście samego zakupu, jak i sposobu jego dokonania − tradycyjnego czy 
via Internet.

Zakupy w sklepach internetowych wiążą się z niebezpieczeństwami związanymi z bra-
kiem możliwości fizycznej oceny dobra, sposobem dostarczenia przesyłki czy wyegzekwo-
waniem obsługi posprzedażowej − reklamacji. Największe obawy – bo w obu grupach na 
poziomie ponad 50% - budzi jednak konieczność ujawnienia danych. 

W obu badanych grupach respondenci decydowali się na dokonanie zakupów za pośred-
nictwem Internetu głównie ze względu na szeroki wybór oferowanych produktów (grupa 1: 
x = 4,07, grupa 2: x = 4,36) bądź na atrakcyjne warunki cenowe (grupa 1: x = 4,06, grupa 2:  
x = 4,32). Dla sprawnych ankietowanych kluczowa jest także możliwość otrzymania zaku-
pionych produktów do domu (x = 4,35). Sposobność dokonywania zakupów bez koniecz-
ności wychodzenia z domu została oceniona przez ponad 90% badanych osób niepełno-
sprawnych jako zupełnie nieistotna lub o bardzo niewielkim znaczeniu, a niespełna 4% 
stwierdziło, że czynnik ten jest istotny. 

W przypadku wszystkich badanych czynników niemożliwe jest rozróżnienie ze względu 
na płeć, gdyż zarówno kobiety, jak i mężczyźni udzielali porównywalnych odpowiedzi, po-
twierdzając tym samym, iż czynnikiem determinującym podejmowane wybory jest nie płeć, 
a stan zdrowia. 

Dodatkowo, średnie uzyskanych odpowiedzi w grupie 1 są również zauważalnie niższe 
niż w grupie 2, co sugeruje znacznie mniej euforyczne nastawienia do dokonywania zaku-
pów w sieci przez grupę badanych osób niepełnosprawnych. Występuje tu pewnego rodzaju 
dualizm – z jednej strony wydawać by się mogło, iż osoba niepełnosprawna, ze względu na 
ograniczenia fizyczne, ceni sobie komfort i brak przymusu podejmowania trudu wychodze-
nia z domu, z drugiej jednak strony pojawiają się silne potrzeby kontaktów społecznych oraz 

1  Dobra zwykłe charakteryzują się pewną dodatnią elastycznością dochodową, co znaczy, że wraz ze wzrostem dochodu rośnie 
popyt na te dobra (przykładem może być żywność). Dobra wyższego rzędu mają natomiast elastyczność dochodową większą 
od jednego, a popyt na nie rośnie szybciej niż dochody jednostki (przykładowo lepsze gatunkowo kosmetyki, elegancka, 
markowa odzież i bielizna, droższy sprzęt elektroniczny itp.).
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potrzeby podnoszenia swojej wartości w oczach własnych i innych przez przezwyciężanie 
trudności. 

Tabela 1
Czynniki zachęcające do dokonywania zakupów przez Internet − różnice między 
grupami osób niepełnosprawnych (grupa 1) i pełnosprawnych (grupa 2)     

Wyszczególnienie

Grupa 1
(osoby niepełnosprawne)

Grupa 2
(osoby sprawne)

Porównanie 
średnich

x s x s x-x p

Oszczędność czasu 2,84 1,38 4,14 0,97 -1,30 0,00
Dostawa do domu 3,39 1,52 4,35 0,86 -0,96 0,00
Szeroki wybór 4,07 0,64 4,36 0,89 -0,29 0,00
Cena 4,06 1,02 4,32 0,92 -0,26 0,06
Dostęp do produktów niszowych 2,65 0,93 4,15 0,99 -1,49 0,00
Brak konieczności odwiedzania 
sklepów 1,46 0,76 3,70 1,14 -2,24 0,00
Dostęp do informacji o produkcie 2,50 1,43 3,57 1,09 -1,06 0,00
Reklama 2,74 0,87 2,44 1,05 0,31 0,02
Ciekawość 3,87 1,08 2,61 1,16 1,26 0,00

Uwaga: znak „-„ przy wartości wskaźnika x-x mówi, że średnia w grupie „2” jest większa.
Źródło: opracowanie własne.

Poddając analizie średnie uzyskane w obu grupach zauważalne stają się rozbieżności 
między badanymi. Spośród dziewięciu rozpatrywanych czynników jedynie dwa – reklama 
i ciekawość − uzyskały średnią ocen wyższą wśród badanych z grupy konsumentów niepeł-
nosprawnych. Dodatkowo, wyniki uzyskane w przypadku ośmiu czynników zachęcających 
do dokonania zakupów za pośrednictwem Internetu wykazują wystąpienie statystycznego 
zróżnicowania wpływu tych czynników, a jedynie w przypadku ceny brak jest statystycz-
nego zróżnicowania pomiędzy porównywanymi wynikami grup badanych osób (p = 0,06), 
aczkolwiek znajduje się ono na granicy istotności. 

W momencie podjęcia decyzji o wirtualnych zakupach konsument tworzy hierarchię 
wartości wpływających na finalizację zakupu. W tym przypadku również uwidaczniają się 
różnice pomiędzy badanymi grupami.

Dla respondentów niepełnosprawnych najistotniejsza jest marka sklepu oraz łatwość 
dokonywania płatności, zaś najmniej ważne okazały się jakość pozyskiwanych informacji 
i bezpieczeństwo transmisji danych. Przy czym zaskakujące jest, iż wygląd graficzny stro-
ny badani niepełnosprawni ocenili zdecydowanie wyżej niż bezpieczeństwo podejmowa-
nej transakcji. Natomiast respondenci sprawni jako najbardziej istotne wskazali możliwość 
przeanalizowania oferty w domu oraz możliwość zwrotu towaru lub rezygnacji z zakupu, 
podczas, gdy marka sklepu i wygląd strony okazały się czynnikami o znaczeniu najmniej-
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szym. Zaznaczyć jednak należy, iż średnia wszystkich odpowiedzi w grupie 1 wyniosła x 
= 3,71 a w grupie 2 − x = 4,13, co sugeruje, iż respondenci sprawni generalnie wyżej sobie 
cenią wszelkiego rodzaju udogodnienia. 

Tabela 2
Czynniki istotne w czasie dokonywania zakupów przez Internet − różnice między 
grupami osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych    

Wyszczególnienie

Grupa 1
(osoby niepełnosprawne)

Grupa 2
(osoby sprawne)

Porównanie 
średnich

x s x s x-x p

Możliwość przeanalizowania 
oferty w domu 3,63 1,06 4,38 0,75 -0,75 0,00
Czas dostawy 3,42 1,20 4,19 0,86 -0,77 0,00
Bezpieczeństwo transmisji 
danych 2,54 1,33 4,20 0,88 -1,66 0,00
Jakość informacji o produkcie 2,43 1,02 4,09 0,88 -1,66 0,00
Marka produktu 4,04 1,13 4,05 0,84 -0,01 0,92
Marka sklepu 4,50 0,64 3,90 0,94 0,60 0,00
Łatwość składania zamówienia 4,04 0,73 4,31 0,82 -0,27 0,14
Łatwość dokonywania płatności 4,32 0,65 4,30 0,84 0,02 0,85
Możliwość zwrotu lub rezygnacji 4,03 0,64 4,34 0,87 -0,31 0,04
Wygląd graficzny strony 4,24 0,74 3,54 1,07 0,70 0,00

Uwaga: znak „-„ przy wartości wskaźnika x-x mówi, że średnia w grupie „2” jest większa. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Konsument, decydując się na dokonanie zakupów przez Internet bierze pod uwagę nie 
tylko czynniki zachęcające lub ułatwiające mu dokonanie zakupu, ale również analizuje 
dogłębnie te, które stać się mogą przeszkodą. Porównując wyniki uzyskane w obu grupach 
można stwierdzić, iż zróżnicowanie na poziomie istotności statystycznej nie występuje je-
dynie w przypadku trzech spośród dziewięciu czynników zniechęcających konsumentów 
do dokonywania zakupów w Internecie, wykazując jednak, iż obserwowane różnice mogą 
być dziełem przypadku, a są to: obawa co do jakości produktu „kot w worku”, trudności 
z reklamacjami i koszty przesyłki oraz problemy z płatnościami i konieczność zapłaty kartą. 
We wszystkich tych przypadkach średnie uzyskane przez badanych z obu grup są do siebie 
bardzo zbliżone, sugerując jednocześnie, iż wszyscy respondenci – bez względu na przy-
należność do grupy – w takim samym stopniu dzielą obawy co do jakości zakupywanych 
towarów, trudności związanych ze zwrotem zakupy czy też konieczności zapłaty kartą. 

Dla znacznej części osób niepełnosprawnych (85%) czynnikiem decydującym o rezygna-
cji z zakupu mogą stać się wąska oferta czy nieatrakcyjna cena, natomiast na prawie 90% 
badanych z tej grupy długi czas potrzebny na wyszukanie interesującej oferty czy też czas 
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oczekiwania na zamówioną przesyłkę nie wpłynie demotywująco. W grupie osób sprawnych 
największe obawy badanych budzi zakup bez możliwości wcześniejszego sprawdzenia jakości 
towaru (70%), 64% deklaruje wątpliwości związane z reklamacjami, a ponad 58% z brakiem 
zaufania do bezpieczeństwa transakcji, podczas gdy niespełna 7% obawia się, iż oferta może 
okazać się zbyt wąska, a ceny zbyt wygórowane, co może doprowadzić do zaniechania dal-
szych poszukiwań w Internecie. Duże różnice między badanymi grupami uwidoczniły się rów-
nież w przypadku podejścia do kontaktu z pracownikiem sklepu. Prawie 60% respondentów 
niepełnosprawnych zadeklarowało chęć osobistego kontaktu ze sprzedawcą podczas, gdy dla 
ponad 70% badanych osób sprawnych taki kontakt nie ma żadnego znaczenia lub ewentualnie 
pozostaje zupełnie obojętny. Bezpośredni kontakt pozwala osobie niepełnosprawnej zaspokoić 
potrzebę przynależności do społeczeństwa. Zakupy stanowić również mogą źródło zaspoko-
jenia potrzeby uznania, gdyż sprzedawca w stosunku do nabywcy winien zachować postawę 
pełną szacunku i uznania dla jego indywidualnych potrzeb. 

Tabela 3
Czynniki przeszkadzające w zakupach przez Internet − różnice pomiędzy  
grupami osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych   

Wyszczególnienie

Grupa 1
(osoby niepełnosprawne)

Grupa 2
(osoby sprawne)

Porównanie 
średnich

x s x s x-x p

Zbyt wąska oferta sklepu 4,15 0,77 1,80 0,88 2,34 0,00
Zbyt wysokie ceny 4,09 0,84 2,28 1,19 1,81 0,00
Brak fizycznego kontaktu 
z pracownikiem 3,83 0,90 2,80 1,23 1,03 0,00
Obawa co do jakości produktu 
„kot w worku” 3,79 1,07 3,82 1,12 -0,02 0,86
Trudności z reklamacjami / 
koszty przesyłki 3,68 0,91 3,71 1,23 -0,03 0,84
Brak zaufania do bezpieczeństwa 
transakcji 2,87 1,02 3,58 1,18 -0,70 0,00
Problemy z płatnościami / 
konieczność zapłaty kartą 2,92 1,11 2,82 1,43 0,09 0,58
Długi czas oczekiwania 2,77 0,90 3,33 1,22 -0,56 0,00
Długi czas wyszukiwania 1,87 0,94 2,73 1,17 -0,86 0,00

Uwaga: znak „-„ przy wartości wskaźnika x-x mówi, że średnia w grupie „2” jest większa. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie

Poruszana tematyka jest interesująca poznawczo, gdyż obecnie w piśmiennictwie przed-
miotu brak jest systemowego i kompleksowego rozpoznania tematyki zachowania konsu-
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menta niepełnosprawnego. Istotny wydaje się również wymiar utylitarny. Pozyskane wyniki 
mogą w sposób istotny przyczynić się do poprawy efektywności działania przedsiębiorstw 
– tak handlowych, jak i produkcyjnych oferujących produkty i usługi skierowane do grupy 
pozostającej przedmiotem niniejszych badań. 

Znoszenie barier i niwelowanie różnic między segmentem konsumentów niepełnospraw-
nych oraz resztą społeczeństwa wspomagać będzie również procesy normalizacji. Ludzie 
mogą dokonywać porównań swojej sytuacji (ekonomicznej, ale nie tylko) zarówno w sto-
sunku do innych, jak i w stosunku do swojej własnej przeszłości (Czapiński 2012, s. 61), tak 
pojęta integracja społeczna wpłynie na poziom zadowolenia konsumentów. A zaprzeczyć 
się nie da, iż istnieje ścisła zależność między zamożnością i poziomem posiadania dóbr ma-
terialnych a dobrostanem psychicznym (Bok 2010; Diener i in. 2010; 2009; Dutt, Radcliff 
2009; Pilarska 2012). I chociaż brak społecznej akceptacji i przyzwolenia dla uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych w życiu społecznym zniechęcają do socjalizacji, coraz częściej 
podejmują oni próby nawiązania bliskości z otoczeniem – chociażby przez wykonywanie 
zwykłych czynności takich jak zakupy. 
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Virtualisation of the Shopping Process in Case of Physically Disabled 
Consumers – the Requirement or the Choice?

Summary

In her article, the author presented the attitude and intents to make shopping on 
the Internet by consumers with the impaired locomotor system. The author used the 
author questionnaire of the survey for examining purchasing behaviours of physi-
cally disabled people on the Internet. Handicapped consumers indicated significant 
reasons for shopping on the Internet as well as in traditional points of sale. Virtu-
alisation of the shopping process appeared to be the rather unwanted must than 
the expected facility. Further surveys should focus on minimising the exclusion as 
well as on the perceived social responsibility towards the disabled. The carried out 
survey suggests that disabled consumers are much more interested in traditional 
shopping than Internet one as it provides them the opportunity for social contacts 
and to prove they are equipollent market participants. At the same time, business 
in a broad sense should think more strategically in the course of planning products 
and services for disabled consumers. This is one of few surveys that empirically ap-
proach the problem of perceiving shopping by disabled consumers in Poland. The 
article is of the research nature. 

Key words: handicapped (disabled) consumer, e-shopping, determinants of e-choices.
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Виртуализация процесса осуществления покупок потребителями-
инвалидами – требование или выбор?

Резюме

В статье предствили отношение и намерения совершать покупки в интер-
нете потребителями с нарушением двигательного аппарата. Автор использо-
вала авторский вопросник анкеты по изучению закупочного поведения ин-
валидов в интернете. Потребители-инвалиды указали на весомые причины 
совершения покупок в интернете, а также в традиционных торговых точках. 
Виртуализация процесса совершения покупок, таким образом, оказалась ско-
рее всего нежелательной необходимостью, нежели ожидаемым облегчением. 
Дальнейшие исследования должны сосредоточиться на минимизации ис-
ключения и на воспринимаемой социальной ответственности по отношению  
к инвалидам. Проведенное изучение подсказывает, что потребители-инвали-
ды значительно более заинтересованы в традиционных покупках, чем по ин-
тернету, ибо это дает им возможность устанавливать социальные контакты  
и доказать, что они – равноправные участники рынка. Заодно бизнес в широ-
ком смысле должен думать более стратегически при планировании продуктов 
и услуг для потребителей-инвалидов. Это одно из немногих исследований, 
которое подходит эмпирически к проблеме восприятия покупок потребителя-
ми-инвалидами в Польше. Статья имеет исследовательский характер. 
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