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Targowisko jako miejsce zakupów mieszkańców dużych miast 
w Polsce

Streszczenie

Przemiany w strukturze, nasyceniu oraz ofercie sieci handlowej w polskich 
miastach zmieniły w zasadniczym stopniu topografię miejsc i częstotliwość zaku-
pów ich mieszkańców, a tym samym znaczenie dla nabywców. Jednym z forma-
tów handlu detalicznego, który w szczególności w dużych miastach stracił swoje 
dotychczasowe znaczenie, jest handel targowiskowy. Celem artykułu jest przed-
stawienie wyników badań w zakresie korzystania z targowisk jako miejsc zakupu 
przez mieszkańców wybranych miast w Polsce (Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Po-
znań i Białystok) przeprowadzonych w latach 2016-2017. W artykule zaprezento-
wano podstawowe charakterystyki zachowań zakupowych, jak częstotliwość zaku-
pów i ich determinanty z uwzględnieniem płci i wieku mieszkańców.

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, handel, targowiska, determinanty za-
kupów, sprzedaż detaliczna.

Kody JEL: D19, F18, M31

Wstęp

W Polsce obserwowane są duże zmiany strukturalne w handlu detalicznym1, zwłasz-
cza w odniesieniu do rynku spożywczego, który w 2015 roku osiągnął wartość ponad 243 mld 
złotych. Zdecydowana większość, bo aż trzy czwarte tej wartości wygenerowana została 
przez hipermarkety, supermarkety, dyskonty i sieci małych sklepów spożywczych typu  
convenience, a więc formaty handlu nowoczesnego. Pozostałą część tej kwoty generowały 
niezależne sklepy spożywcze, specjalistyczne sklepy spożywcze, targowiska, kioski, stacje 
paliw itp., a więc formaty handlu tradycyjnego (www1). Zgodnie z danymi Euromonitor 
International, rynek spożywczy w Polsce w 2016 roku osiągnął wartość ponad 223,6 mld zł, 
a w 2017 roku − 227,2 mld zł. Według prognoz Roland Berger (2016), wartość sprzedaży na 
tym rynku w 2018 roku ma wynieść ok. 238 mld zł, w 2019 roku ok. 245 mld zł, a w 2020 
roku ok. 252 mld zł. Od wielu lat na rynku dystrybucji spożywczej widoczny jest systema-
tyczny wzrost udziałów dyskontów, hiper- i supermarketów, przy malejącym udziale skle-
pów niezależnych (Momot 2016). Oprócz ekspansji zagranicznych sieci handlowych, zmie-
niających w znacznym stopniu strukturę podmiotową na rynkach lokalnych, należy również 

1  W 2016 roku sprzedaż detaliczna w cenach bieżących osiągnięta przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 
755 mld zł, z czego w punktach sprzedaży detalicznej wartość sprzedanych towarów wyniosła 719,8 mld zł (wzrost o 4,2% 
w stosunku do roku 2015) (GUS 2017).
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zwrócić uwagę na pojawienie się nowych form dystrybucji produktów2 (w tym również 
produktów spożywczych) (Sławińska 2014). W celu zdobycia lub utrzymania przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstwa działające na rynku handlu detalicznego w coraz szerszym 
zakresie kreują i implementują rożnego rodzaju innowacje – technologiczne, organizacyjne 
czy związane z nowymi koncepcjami sprzedaży (Ciechomski, Romanowski 2016).

Nie bez znaczenia dla struktury handlu detalicznego, a przede wszystkim dla rynku spo-
żywczej dystrybucji detalicznej jest również wzrost znaczenia marek własnych czy proces 
usieciowienia sklepów tradycyjnych - w tym rozwój sklepów typu convenience, będący jed-
nym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku detalicznego (Hamulczuk 2016a; 
Momot 2016). Wpływ na funkcjonowanie sektora handlu w Polsce ma oczywiście również 
wiele innych czynników, takich jak np. możliwa dzięki niskokosztowej działalności polityka 
cenowa sieci handlowych (przede wszystkim dyskontów) czy zmiany w zachowaniach na-
bywców. Konsekwencją tych i innych zmian zachodzących na rynku detalicznym w Polsce 
jest coraz mniejsze znaczenie tradycyjnych form handlu, w tym również handlu targowisko-
wego (bazary) niezwykle popularnego w przeszłości.

Handel targowiskowy jako forma handlu detalicznego 

Handel targowiskowy jest rodzajem pozasklepowej sprzedaży detalicznej (handlu ob-
woźnego), a samo prowadzenie handlu na targowisku/bazarze jest formą działalności go-
spodarczej – działalności handlowej wykonywanej w sposób ciągły i zorganizowany, do 
której rozpoczęcia konieczne jest spełnienie wymogów formalnych, a sprzedaż targowi-
skowa podlega opłacie targowej. Głównymi produktami oferowanymi na targowiskach są 
lokalne, niskoprzetworzone produkty rolne (Ciechomski 2014). Handel targowiskowy ma 
charakter lokalny i postrzegany może być jako uzupełnianie innych form handlu detalicz-
nego. W przypadku omawianej formy sprzedaży nabywcy mają możliwość negocjacji cen 
ze sprzedającymi, a kontakt ze sprzedawcą sprzyja nawiązywaniu dobrych relacji. Pewnymi 
mankamentami dla klientów podczas dokonywania zakupów na targowiskach mogą być 
z kolei konieczność dokonywania płatności jedynie gotówką, nieprzejrzystość asortymentu 
czy ograniczone możliwości ekspozycji towarów (Ciechomski 2014; Malinowska 2016). 
Do najważniejszych problemów w funkcjonowaniu targowisk zaliczyć można m.in. nieza-
dowalającą infrastrukturę techniczną (przede wszystkim warunki sanitarne) czy wysokie 
opłaty za miejsce pobierane od sprzedawców (Ciechomski 2014). Należy pamiętać, że poza 
samą dystrybucją i promowaniem lokalnych produktów, przez oddziaływanie na lokalny 
rynek pracy targowiska odgrywają ważną rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społeczne-
mu. Handel targowiskowy pozytywnie również wpływa na integrację lokalnej społeczności 
(Hamulczuk 2016b).

2  Coraz więcej sieci handlowych decyduje się bowiem na uruchomienie możliwości kupowania produktów on-line (np. Tesco 
czy Piotr i Paweł) i należy się spodziewać, że popularność e-commerce w tym zakresie będzie rosła.
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Głównym źródłem danych na temat infrastruktury handlowej, w tym liczby targowisk 
w Polsce, są badania prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny (GUS)3. Pod koniec 
2016 roku w Polsce działało nieco ponad 367 tys. sklepów (o 1,7% więcej niż w 2015 roku), 
prowadzonych przez 297 tys. przedsiębiorstw. Ich łączna powierzchnia sprzedażowa wy-
niosła ok. 37 094 tys. m2 (wzrost o 2,5% w stosunku do 2015 roku). Największy udział 
w strukturze sklepów posiadały podmioty o specjalizacji branżowej pozostałej (44,1%), 
ogólnospożywczej (22,0%) i z wyrobami odzieżowymi (9,9%). W 2016 roku największy 
wzrost liczby sklepów względem 2015 roku odnotowano wśród specjalizacji: z pojazda-
mi mechanicznymi (14%), pozostałej (6,2%) oraz z meblami i sprzętem oświetleniowym 
(5,9%). Największy spadek liczby sklepów odnotowano z kolei w grupie tych o specjalizacji 
owocowo-warzywnej (13,2%) (GUS 2017).

W 2014 roku działalność prowadziło 2210 stałych targowisk, na obszarze których 
dokonywano transakcji w ok. 100,3 tys. stałych punktach sprzedaży drobnodetalicznej. 
W 2015 roku liczba stałych targowisk nieznacznie wzrosła do 2222, natomiast liczba sta-
łych punktów sprzedaży drobnodetalicznej zmniejszyła się do ok. 98,7 tys. Rok później 
liczby te wyniosły odpowiednio 2199 stałych targowisk i ok. 96,5 stałych punktów sprze-
daży drobnodetalicznej (GUS 2015a; 2016a; 2017). Widać więc, że mimo wspomnianych 
wcześniej licznych potencjalnych zagrożeń, w ostatnich latach liczba stałych targowisk 
w Polsce nie uległa wyraźnemu zmniejszeniu. W 2016 roku zdecydowanie najwięcej, bo 
aż 312 targowisk stałych działało w województwie mazowieckim, a najmniej bo jedynie 
50 w województwie opolskim (GUS 2017). W latach 2014-2016 liczba targowisk stałych 
w zdecydowanej większości województw w Polsce pozostała na niezmienionym poziomie 
lub zmieniła się nieznacznie (por. tabela 1). Jedynie w przypadku województwa mało-
polskiego należy zwrócić uwagę, że w 2016 roku działało na jego terenie o 10 targowisk 
więcej niż w 2014 roku. 

Obecnie ich rola, szczególnie w dużych miastach wyraźnie spadła za sprawą nowocze-
snych kanałów dystrybucji (konkurencyjność oferty), podobnie jak rola handlu tradycyjne-
go. Jednak nadal dla znacznej części mieszkańców miast targowisko to miejsce zakupów, ale 
o bardzo zróżnicowanej częstotliwości. Według Eurostatu, w Polsce udział bazarów i targo-
wisk wyniósł 1,7% w 2012 roku w sprzedaży detalicznej i należał do najwyższych w Europie. 
Wyprzedzały nas tylko Włochy z udziałem 2,4%, a byliśmy przed Francją z udziałem 1,2% 
(Raport o handlu 2014). Pamiętać jednak należy, że targowiska dla wielu mieszkańców to 
nadal tradycyjne miejsce głównie nabywania warzyw i owoców i w pewnych okresach no-
walijek nie tylko z tej grupy produktów (grzyby, runo leśne). Według badań firmy IPSOS, 
prawie połowa mieszkańców Polski tam właśnie dokonuje zakupów warzyw i owoców przy 
średniej europejskiej 33% oraz prawie 30% mięsa (www2). Z drugiej strony zaś dla zde-
cydowanej większości mieszkańców dużych miast nie jest to miejsce stałych zakupów, ale 
często odwiedzane jak w przypadku dyskontów czy małych sklepów spożywczych (głównie 

3  GUS definiuje targowiska jako „wyodrębnione tereny lub budowle (plac, ulica, hala targowa) ze stałymi, względnie sezo-
nowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia handlu, codziennie lub 
w wyznaczone dni tygodnia” (GUS 2017).
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osiedlowych). Według danych firmy Nielsen, w 2016 roku statystycznie ujmując w mie-
siącu odwiedzamy dyskonty 13 razy (sklepy Biedronka, Lidla Netto lub Aldi) oraz małe 
tradycyjne sklepy spożywcze 12 razy (www3). Biorąc pod uwagę, fakt że przedstawione 
wyniki odzwierciedlają średnie wartości liczby wizyt, to w dużych miastach częstotliwość 
wizyt w tych typach sklepów jest prawdopodobnie jeszcze wyższa. Natomiast w przypadku 
częstotliwości odwiedzin targowisk w dużych miastach, to ich liczba jest stosunkowo niska 
i regionalnie zróżnicowana, a wizyty i dokonywanie zakupów na targowiskach deklaruje 2% 
ludności kraju i ukierunkowane są na zakup żywności i artykułów chemicznych (Shopper’s 
Perspective 2016; 2017). Porównując je z wynikami badań CBOS z 2011 roku wyraźnie 
można zauważyć zmniejszający się odsetek mieszkańców kraju dokonujących zakupów na 
targowiskach. W przypadku żywności jest spadek czterokrotny, chemii gospodarczej − pra-
wie dwukrotny (CBOS 2011).

Tabela 1
Liczba targowisk stałych w Polsce w latach 2014-2016 wg województw 

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 

Polska (ogółem) 2 210 2 222 2 199

Dolnośląskie 144 146 145

Kujawsko-pomorskie 134 133 132

Lubelskie 186 187 184

Lubuskie 72 73 74

Łódzkie 177 178 175

Małopolskie 148 155 158

Mazowieckie 318 316 312

Opolskie 49 50 50

Podkarpackie 133 132 133

Podlaskie 81 82 81

Pomorskie 86 84 84

Śląskie 186 187 184

Świętokrzyskie 80 80 77

Warmińsko-mazurskie 82 83 83

Wielkopolskie 232 235 227

Zachodniopomorskie 102 101 100

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS (2015b, 2016b; 2017). 

Co ciekawe, w latach 2013-2015 zwiększeniu uległy przychody ze sprzedaży detalicz-
nej prowadzonej na straganach i targowiskach (por. tabela 2). W roku 2013 wyniosły one  
4969,9 mln zł, a w 2015 roku już 5967,5 mln zł.
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Tabela 2
Przychody ze sprzedaży detalicznej prowadzonej na straganach i targowiskach 
w latach 2013-2015 (w mln PLN)

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 

Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach 
i targowiskach 4 969,9 5 337,7 5 967,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (www4).

Wyniki badań częstotliwości zakupów i ich determinant  
na targowiskach w wybranych dużych miastach Polski4

Targowiska, stoiska na rynku czy „budki” (często kojarzone z bazarami) były w przeszło-
ści bardzo chętnie odwiedzanymi miejscami zakupów głównie warzyw i owoców, a często 
także mięsa i jego przetworów (umożliwiało to prawo regulujące obrót tego typu towarami). 
Jak wspomniano wcześniej, ich rola i znaczenie jako kanału dystrybucji i miejsca zakupów 
wyraźnie spadło, szczególnie w dużych miastach. Jednak formułowanie tak jednoznacznych 
wniosków w odniesieniu do małych miast w różnych regionach kraju nie jest w pełni upraw-
nione, bowiem w przypadku wielu z nich targi/bazary/targowiska są miejscem spotkań i za-
kupów – nawet wydarzeniem lokalnym (głównie te odbywające się raz w tygodniu). W ba-
danych miastach targowiska nie stanowią współcześnie konkurencji dla innych formatów 
handlowych ze względu na ofertę i jakość towarów, ich cenę i czas funkcjonowania placów-
ki, a jedynie uzupełniające miejsce zakupów wybranych towarów. Ponadto, ich liczba była 
i jest zróżnicowana (por. tabela 3), co niewątpliwie determinowało istotnie ich dostępność. 
Z przedstawionych danych wynika wyraźnie dominacja Warszawy i Białegostoku, jeśli 
chodzi o liczbę posiadanych targowisk stałych, jak i sezonowych; a w przypadku Gdańska 
bardziej odpowiednie jest uwzględnienie całego Trójmiasta czyli Gdyni ( z 7 stałymi i 21 
sezonowych w 2015 i 2016 roku) oraz Sopotu (tylko jedno targowisko stałe).

Obecnie, mimo ich zdecydowanie mniejszej roli i znaczenia, szczególnie w dużych 
miastach, targowisko należy traktować jako dopełniający niszowy format zakupów dóbr 
FMCG. Jednak nadal dla znacznej części mieszkańców miast targowisko to potencjalne 
miejsce zakupów głównie ze względu na przyzwyczajenia i mimo wszystko sentyment 
wynikający z niedalekiej przeszłości, ale o bardzo zróżnicowanej częstotliwości odwie-
dzin i zakupów. 

4  W artykule wykorzystano wyniki badań własnych zachowań nabywczych mieszkańców dużych miast w Polsce zrealizo-
wane w Katedrze Marketingu Produktu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2016-2017 wśród mieszkańców 
5 wybranych dużych miast techniką wywiadu bezpośredniego z doborem kwotowym jednostki badawczej (Warszawa 2017, 
Wrocław 2016, Gdańsk 2016, Poznań 2017, Białystok 2016). Wielkość próby badawczej w przypadku każdego z miast kształ-
towała się w przedziale 350-450 mieszkańców. W każdym z badań wykorzystano ten sam instrument pomiarowy, którym był 
standardowy kwestionariusz ankietowy.
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Tabela 3
Liczba targowisk stałych i sezonowych w badanych miastach  
w latach 2015-2016   

Wyszczególnienie
Targowiska w 2015 Targowiska w 2016

stałe sezonowe stałe sezonowe

Warszawa 62 409 59 392

Wrocław 9 414 8 427

Gdańsk 4 9 4 9

Poznań 18 1 10 1

Białystok 82 118 81 112

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Badania zrealizowane w pięciu dużych miastach Polski wyraźnie wskazują bardzo 
zróżnicowaną częstotliwość korzystania z targowisk jako miejsc zakupu (por. tabela 4). 
Najwyższy odsetek mieszkańców kupujących na targowiskach zanotowano w Warszawie, 
która jednocześnie jest suwerenem w Polsce jeśli chodzi o liczbę targowisk (stałych i sezo-
nowych). Niewątpliwie przekłada się to na ich dostępność i związaną z tym łatwość zaku-
pów. Prawie 38% mieszkańców stolicy deklaruje, że nie kupuje na targowiskach. Z badań 
wynika, że prawie co trzeci mieszkaniec Warszawy dokonuje zakupów na targowisku mini-
mum raz w tygodniu (konkretnie 27 %). 

Zatem jest to całkiem liczny, konkretny segment mieszkańców zaspakajających swo-
je potrzeby nabywcze stosunkowo często na targowiskach. Tylko w przypadku Poznania 
występuje porównywalny odsetek deklarujących zakupy w ciągu tygodnia i są to głównie 
kobiety (ponad 30% minimum raz w tygodniu). Na pewno zakupy na targowisku mają 
charakter uzupełniający i obejmują wyselekcjonowany rodzaj towarów, a szczególne na-
tężenie ma miejsce w okresie wiosenno-letnim. Najczęściej w Warszawie zakupów na tar-
gowisku dokonują najstarsi mieszkańcy w wieku 50-59 - ponad 80% i 75% w wieku 60+. 
Ponad 40% z grupy 50-59 lat dokonuje zakupów minimum raz w tygodniu. Najrzadziej 
z oferty targowiskowej korzystają najmłodsi mieszkańcy – ponad 3/5 w tym wieku nie 
korzysta z targowisk. 

Na drugim biegunie „zakupowym” znajdują się mieszkańcy Gdańska, w którym 61% 
mieszkańców deklaruje, że nie kupuje na targowiskach. Fakt ten może wynikać z bardzo 
małej (najniższej w badanych miastach) liczby targowisk (razem stałe i sezonowe - 13), 
a tym samym małej dostępności tego rodzaju punktów sprzedaży. Nie zmienia tego stanu 
spojrzenie przez pryzmat Trójmiasta, które ma w sumie stosunkowo niewielką liczbę targo-
wisk. Z badań wynika, że co siódmy mieszkaniec Gdańska dokonuje zakupów na targowi-
sku minimum raz w tygodniu (konkretnie 14%). Jest to jednak dwukrotnie niższy odsetek 
kupujących niż w Poznaniu, ale porównywalny z Wrocławiem. W zasadzie w każdej gru-
pie wiekowej odsetek nie kupujących jest najwyższy spośród wszystkich badanych miast. 
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Tabela 4
Częstotliwość zakupu na targowiskach w poszczególnych miastach  
według wieku, płci i ogółem (w %)     

Częstotliwość zakupów
Wiek Płeć

Ogółem
do 29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat 60+ K M

Warszawa
codziennie 0,0 0,0 0,0 1,6 1,5 1,1 0,0 0,7
co drugi, trzeci dzień 5,7 10,2 1,8 1,6 11,7 12,1 1,5 7,6
raz w tygodniu 5,7 13,6 25,5 35,5 21,2 18,9 18,6 18,7
2-3 razy w miesiącu 10,3 12,7 40,0 27,4 25,5 20,4 22,7 21,4
raz w miesiącu lub rzadziej 13,8 15,3 9,1 16,1 13,9 10,6 18,6 13,9
nie kupuję tam w ogóle 64,4 48,3 23,6 17,7 26,3 37,0 38,7 37,7

Gdańsk
codziennie 5,5 2,4 3,4 6,0 2,5 3,7 3,7 3,7
co drugi, trzeci dzień 1,4 2,4 1,7 6,1 6,6 4,7 3,2 4,0
raz w tygodniu 5,5 10,7 8,3 4,5 3,3 5,1 7,4 6,2
2-3 razy w miesiącu 9,6 9,5 8,3 9,1 14,9 10,7 11,1 10,9
raz w miesiącu lub rzadziej 8,2 21,4 15,0 15,2 12,4 15,9 12,6 14,4
nie kupuję tam w ogóle 69,9 53,6 63,3 59,1 60,3 59,8 62,1 60,9

Wrocław
codziennie 0,0 1,5 0,0 4,0 5,5 1,8 3,5 2,6
co drugi, trzeci dzień 0,0 1,5 2,4 6,0 15,4 7,7 4,3 6,1
raz w tygodniu 0,0 7,6 7,1 10,0 7,7 7,7 5,0 6,5
2-3 razy w miesiącu 13,3 10,6 21,4 14,0 14,3 16,1 12,1 14,2
raz w miesiącu lub rzadziej 26,7 24,2 26,2 22,0 20,9 25,6 21,3 23,6
nie kupuję tam w ogóle 60,0 54,5 42,9 44,0 36,3 41,1 53,9 46,9

Białystok
codziennie 2,4 5,9 2,7 1,9 4,4 5,3 1,2 3,5
co drugi, trzeci dzień 5,9 22,1 14,7 9,6 7,4 9,1 14,9 11,8
raz w tygodniu 3,5 8,8 9,3 17,3 7,4 12,3 4,3 8,6
2-3 razy w miesiącu 11,8 11,8 10,7 5,8 8,8 7,5 13,0 10,1
raz w miesiącu lub rzadziej 32,9 17,6 18,7 15,4 5,9 18,7 19,3 19,0
nie kupuję tam w ogóle 43,5 33,8 44,0 50,0 66,2 47,1 47,2 47,1

Poznań
codziennie 3,8 1,0 1,7 4,0 7,9 5,2 4,1 4,7
co drugi, trzeci dzień 3,8 5,2 8,5 10,7 14,0 11,9 5,9 9,2
raz w tygodniu 11,5 15,6 10,2 16,0 18,5 19,4 9,0 14,7
2-3 razy w miesiącu 12,5 15,6 18,6 16,0 11,8 11,9 16,7 14,1
raz w miesiącu lub rzadziej 25,0 18,8 13,6 12,0 9,6 15,7 14,9 15,3
nie kupuję tam w ogóle 43,3 43,8 47,5 41,3 38,2 35,8 49,5 44,2

Źródło: badania własne.
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Co charakterystyczne, w Gdańsku nie kupuje na targowiskach najwyższy odsetek młodych 
konsumentów do 29 lat sięgający 70% tej grupy mieszkańców oraz najstarszych – 60%. 
W przypadku najstarszych mieszkańców najbardziej liczna grupa niekupujących występo-
wała w Białymstoku i było ponad 66% tej grupy wiekowej.

Z badań wynika, że targowiska jako miejsca zakupu zdecydowanie najbardziej odpowia-
dają mieszkańcom Poznania. Nie wynika to bezpośrednio z odsetka wskazań, który jest wyż-
szy w Warszawie. Jednak uwzględniając stosunkowo małą liczbę targowisk stałych (ponad 
trzykrotnie niższą niż w Warszawie) i w zasadzie brak targowisk sezonowych, można po-
wiedzieć, że targowiska to preferowane i wykorzystywane przez mieszkańców tego miasta 
miejsca zakupów. Ponad połowa z nich dokonuje zakupów na targowiskach (56%), w tym 
prawie 2/3 kobiet realizuje na nich zakupy (porównywalny odsetek kobiet w Warszawie). 
Prawie 30% mieszkańców Poznania kupuje towary na targowiskach minimum raz w tygo-
dniu. Co ciekawe, w zasadzie nie można dostrzec znaczących różnic w odsetku kupujących 
na targowiskach przez każdą z grup wiekowych. Szczególną aktywnością w odwiedzinach 
i zakupach targowisk w Poznaniu wykazują się kobiety, których 36% pojawia się tam mini-
mum raz w tygodniu.

Wykres 1
Determinanty zakupów na targowisku przez mieszkańców Warszawy  
(wg płci)

Źródło: badania własne.

handel_wew_4-1-2018.indd   334 13.08.2018   12:24:57



BOGDAN SOJKIN, SZYMON MICHALAK 335

Wykres 2
Determinanty zakupów na targowisku przez mieszkańców Gdańska  
(wg płci)

Źródło: jak w wykresie 1.

Natomiast w przypadku Białegostoku 53% mieszkańców deklarowało zakupy na targo-
wiskach. I ponad 20% spośród badanych wskazywało, że dokonywało zakupów tam mini-
mum raz w tygodniu. Odsetek dokonujących zakupy na targowisku wśród kobiet i mężczyzn 
był identyczny. Uzyskane wyniki badań pokazują bardzo wyraźne zróżnicowanie zainte-
resowania zakupami na targowiskach w poszczególnych grupach wiekowych. Najstarsi 
mieszkańcy Białegostoku najrzadziej dokonują zakupów w tych miejscach (nie kupuje 67% 
osób tej grupy wiekowej; najczęściej zaś kupuje grupa wiekowa 30-39 lat – wśród nich tylko 
1/3 nie kupuje)

Analiza wskazywanych przez mieszkańców determinant zakupu na targowiskach pre-
zentowanych na wykresach poniżej, jako dominujące pokazuje przede wszystkim poziom 
cen, lokalizację oraz szerokość asortymentu. Badania wykazały występowanie znacznych 
różnic między mieszkańcami Gdańska, Warszawy, Wrocławia i Poznania w odniesieniu do 
znaczenia lokalizacji. W przypadku Wrocławian spośród wszystkich determinant zdecydo-
wanie najczęściej deklarowaną była właśnie lokalizacja – wskazana przez aż 81,5% miesz-
kańców, wśród Warszawiaków odsetek ten wyniósł 51,7%, mieszkańców Poznania 43%, 
a w grupie Gdańszczan 25,9% (głównie ze względu na niewielką liczbę targowisk). 
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Dla mieszkańców wszystkich czterech miast bardzo ważnym powodem kupowania na tar-
gowiskach był poziom cen, który okazał się wyraźnie najczęściej wskazywaną determinantą 
dla mieszkańców Poznania − prawie 76% (w Gdańsku tylko 44%), a drugą po lokalizacji 
dla mieszkańców Wrocławia i Warszawy. Co ciekawe, jedynie 6,5% Gdańszczan dokonuje 
zakupów na bazarach ze względu na jakość produktów, podczas gdy wśród Warszawiaków, 
Wrocławian i Poznaniaków odsetek ten wyniósł odpowiednio 20,1%, 27,8% i 17,6%. 
Podobne różnice odnotowano także w odniesieniu do szerokości asortymentu, który jako 
determinanta kupowania na targowiskach deklarowany był jedynie przez 11,4% mieszkań-
ców Gdańska, a 22,7% mieszkańców Warszawy i 22,2% mieszkańców Wrocławia i aż 50% 
w przypadku Poznaniaków. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzić można ponadto, że Warszawiacy oraz 
Poznaniacy bardziej niż Wrocławianie i Gdańszczanie cenią sobie komfort zakupów na ba-
zarach, a do często wskazywanych przez wszystkich mieszkańców determinant zaliczyć na-
leży również promocje/program lojalnościowy.

Wykres 3
Determinanty zakupów na targowisku przez mieszkańców Wrocławia  
(wg płci)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 4
Determinanty zakupów na targowisku przez mieszkańców Poznania  
(wg płci)

Źródło: jak w wykresie 1.

Podsumowanie

Konsekwencją zmian w strukturze handlu detalicznego w Polsce, które przede wszyst-
kim wpływają na rynek spożywczy, jest rosnąca rola formatów handlu nowoczesnego, a co 
za tym idzie − malejąca rola handlu tradycyjnego, do którego należy handel targowiskowy. 
Mimo licznych zagrożeń i pewnego spadku znaczenia, w ostatnich latach liczba targowisk 
stałych w Polsce nie uległa znacznemu zmniejszeniu. Co więcej, dla ciągle niemałej czę-
ści Polaków bazary są miejscem dokonywania zakupów, a przychody ze sprzedaży deta-
licznej prowadzonej na straganach i targowiskach wzrosły. Zrealizowane badania wskazują 
na duże zróżnicowanie w częstotliwości dokonywania zakupów między przedstawicielami 
dużych miast w Polsce. Z jednej strony, targowiska to wciąż relatywnie popularne miejsce 
kupowania dla mieszkańców Warszawy, czy Poznania, z drugiej strony, trudno dostępne dla 
Gdańszczan. Wśród głównych determinant dokonywania zakupów na targowiskach w du-
żych miastach w Polsce wyszczególnić należy przede wszystkim lokalizację, poziom cen 
i szerokość asortymentu, a także promocje. Analiza wyników badań pozwoliła na identyfi-
kację różnic w zbiorze determinant odwiedzin targowisk przez mieszkańców poszczegól-
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nych miast, w szczególności w odniesieniu do lokalizacji, szerokości asortymentu, jakości 
produktów czy komfortu zakupów.
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Open Air Market as the Place of the Purchasing Behaviours  
of Big Polish Cities’ Citizens

Summary 

The article presents the results of research carried out in 2016 and 2017 in big 
Polish cities (Warsaw, Wroclaw, Gdańsk, Poznań, Białystok) regarding the purchas-
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ing behaviour of the citizens of these cities, with a special attention paid to shopping 
in markets. These issues are presented against the background of the trends of de-
velopment of trade in Poland, with a particular consideration of the number of open 
air markets for shopping carried out by inhabitants of big Polish cities. 

Key words: consumer behaviour, open air market, shopping in open air market.

JEL codes: D19, F18, M31

Базар как место покупок жителями крупных городов в Польше

Резюме

Преобразования в структуре, насыщенности и предложении торговой сети 
в польских городах изменили коренным образом топографию мест закупок 
их жетелями и частотность покупок и, тем самым, значение для покупателей. 
Одним из форматов розничной торговли, который особенно в крупных горо-
дах потерял свое прежнее значение, является базарная торговля. Цель статьи 
– представить результаты изучения использования базаров как мест закупок 
жителями избранных городов в Польше (Варшава, Вроцлав, Гданьск, Познань 
и Белосток), проведенного в 2016-2017 гг. В статье представили основные ха-
рактеристики закупочного поведения, такие как частотность покупок, и их 
детерминанты с учетом пола и возраста жителей.

Ключевые слова: поведение потребителей, торговля, базары, детерминанты 
закупок, розничная продажа.
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