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Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego w Polsce. 
Perspektywa klienta

Streszczenie 

Dyskonty są niewątpliwie tym formatem sklepu, który znacząco odmienił funk-
cjonowanie handlu detalicznego w Polsce. Wyróżnikiem ich oferty jest obecnie nie 
tylko niski poziom cen, ale przede wszystkim bliskość wobec klienta budowana 
m.in. przez dogodną lokalizację, długi czas otwarcia placówek oraz obecność dys-
kontów w wirtualnym świecie klienta. 

Celem rozważań jest wskazanie na miejsce i znaczenie sklepów dyskontowych 
w strukturze handlu detalicznego w Polsce, wyróżniki ich oferty, a także prezen-
tacja opinii klientów na temat funkcjonowania tego relatywnie nowego formatu 
handlu detalicznego w Polsce. 

W pracy przyjęto założenie, że sklepy dyskontowe stanowią ważny element 
podmiotowej struktury handlu detalicznego w Polsce i w zakresie kluczowych wy-
różników swojej oferty są wysoko oceniane przez klientów. W działalności skle-
pów dyskontowych w Polsce zaobserwować można dynamiczne zmiany, zarówno 
dotyczące liczby placówek, jak i jakościowe przeobrażenia w sposobie ich funk-
cjonowania. Sposób działania placówek handlowych jest wysoko oceniany przez 
klientów tych sklepów.

W artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu dotyczącą 
sklepów dyskontowych, źródła statystyczne, portale branżowe oraz badania bezpo-
średnie przeprowadzone techniką ankiety rozdawanej wśród konsumentów – klien-
tów placówek handlowych. Artykuł ma charakter badawczy. 

Słowa kluczowe: sklepy dyskontowe, handel detaliczny w Polsce, klient w handlu 
detalicznym.

Kody JEL: D12

Wstęp 

Dwadzieścia lat funkcjonowania dyskontów w Polsce to okres znaczących zmian ilo-
ściowych i jakościowych w działalności tego formatu sklepów postrzeganego jako alterna-
tywna formuła działania detalistów dla super- i hipermarketów. Uruchamiane przez zagra-
nicznych inwestorów, początkowo w adaptowanych na potrzeby dyskontów, istniejących 
obiektach handlowych, obecnie odznaczają się wysokim poziomem standaryzacji rozwiązań 
w zakresie technologii sprzedaży. Charakterystyczne dla sieci dyskontowych w Polsce są 
duża dynamika rozwoju placówek handlowych oraz wyłonienie się wśród nich kluczowych 
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liderów − sieci: Biedronka, Lidl, Netto i Aldi1. Niewątpliwie jedną z przyczyn dynamiczne-
go rozwoju sklepów dyskontowych w Polsce był kryzys gospodarczy, skłaniający klientów 
do poszukiwania tańszych ofert (Bilińska-Reformat 2012). Obecnie jednak niski poziom cen 
to nie jedyny powód, dla którego konsumenci wybierają sklepy dyskontowe jako najczęstsze 
miejsce zakupów artykułów codziennego użytku. 

Sklepy dyskontowe w strukturze handlu detalicznego Polski. 
Wyróżniki oferty

Wśród czynników sukcesu sklepów dyskontowych2 wymienia się najczęściej unikato-
wy format sklepu, wyraziste pozycjonowanie cenowe oraz duże znaczenie marki własnej. 
Podkreślić jednak należy, że szczególne miejsce w powodzeniu działalności sklepów dys-
kontowych odgrywają konsumenci i ich zachowania nabywcze. Sklepy dyskontowe w swo-
jej ofercie asortymentowej koncentrują się na zaspokajaniu podstawowych, a zarazem naj-
istotniejszych dla konsumentów potrzeb. Zachowania nabywcze konsumentów w zakresie 
zakupów produktów służących zaspokojeniu tych potrzeb są bardzo dobrze rozpoznane 
i stanowią podstawę do wprowadzanych przez sieci dyskontowe rozwiązań bazujących na 
racjonalności wyborów oraz pragmatyzmie klientów. Dodatkowo zachowania konsumentów 
charakteryzują się bardzo dużym podobieństwem, nie tylko w skali lokalnej i regionalnej, 
ale również międzynarodowej. Początkowo powodzenie działalności sklepów dyskonto-
wych zależało od akceptacji przez konsumentów zawężenia asortymentu oraz maksymalnej 
redukcji usług towarzyszących zakupom (Domański 2005)3.

Sklepy dyskontowe należą do relatywnie nowych formatów sklepów w strukturze han-
dlu detalicznego w Polsce. Podstawowym wyróżnikiem dyskontów, zwłaszcza w począt-
kowym okresie działalności była niska cena wykorzystywana w pozycjonowaniu sieci 
(Angowski i Lipowski 2014). W późniejszym ważne były również działania związane 
z asortymentem oraz lokalizacją (Ciechomski 2010; Kaczmarek 2010; Maleszyk 2004) 
(por. tabela 1). 

Oferta sklepów dyskontowych kierowana jest nie tylko do klientów wpisujących się 
w segment „poszukiwaczy niskich cen”, ale również „kupujących po sąsiedzku” (dotych-
czasowych miłośników sklepów osiedlowych), dla których kluczowym czynnikiem wyboru 

1  Pozostałe sieci dyskontowe, które funkcjonowały lub nadal funkcjonują w Polsce to mi.in: Leader Price, Netto, Edeka, Aldi, 
Plus Discount, E-Discount, Sesam, „S” (Społemowskie sklepy dyskontowe). W Polsce rozwinęły również swoją działalność 
również dyskonty branżowe, nieżywnościowe – m.in. CCC, Ambra, Super Niskie Ceny, Polskie Sklepy Odzieżowe Cenowa 
Bomba. 
2  Sklepy dyskontowe stanowią grupę placówek handlowych zróżnicowaną pod względem powierzchni sprzedażowej, stopnia 
rozbudowania asortymentu oraz poziomu obsługi. Wyróżnić można wśród nich m.in. sklepy superdyskontowe (hard discount), 
sklepy miękkiego dyskonta (soft discount), sklepy miękkiego dyskonta o poszerzonej gamie produktów (extended range disco-
unt), hipermarkety dyskontowe (warehouse stores). 
3  Wśród przyczyn sukcesu rynkowego sklepów dyskontowych wymienia się również: globalną skalę działania sieci, standary-
zację formuły sklepu, możliwość wykorzystania koncepcji franczyzy, łatwość internacjonalizacji strategii, unikatową wiedzę 
i kompetencje menadżerów zarządzających siecią, wiedzę z zakresu zarządzania strumieniem dostaw w skali globalnej, wiedzę 
na temat doskonalenia mechanizmów współpracy partnerskiej z dostawcami, wiedzę o skutecznym zarządzaniu marką własną. 
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miejsca zakupu jest lokalizacja placówki handlowej4. Klienci coraz częściej oczekują od 
detalistów nie tylko wysokiej jakości bogatej oferty asortymentowej, ale również bezpie-
czeństwa ekonomicznego i psychologicznego zakupów, zwiększenia racjonalności wybo-
rów oraz zwiększenia wygody dokonywania zakupów. Na zmiany w sposobach działania 
dyskontów w Polsce ma wpływ również postępująca wirtualizacja zachowań nabywczych 
konsumentów poszukujących pomysłów, inspiracji, informacji o produktach, a także opinii 
na temat produktów w Internecie (Kucharska 2015)5. 

Tabela 1
Wyróżniki oferty sklepy dyskontowych w Polsce     

Wyszczególnienie Charakterystyczne dla sklepów dyskontowych

Asortyment

 - 800-2500 artykułów – szybko rotujących, głównie spożywczych
 - zapewnienie dostępności towarów najbardziej odpowiadających potrzebom głównej 

grupy klientów
 - znaczący udział marek własnych sieci dyskontowych
 - asortyment, zwłaszcza w zakresie produktów spożywczych wzbogacony o produkty 

wysokiej jakości (luksusowe marki własne)
 - obecność towarów magnesów
 - cykliczne ekspozycje tematyczne

Cena
 - poziom cen zazwyczaj niższy od przeciętnego
 - konkurencyjna cena wykorzystywana w kreowaniu wizerunku i pozycjonowaniu 

oferty

Technologia 
sprzedaży 
i obsługa klienta

 - wielkość powierzchni sprzedażowej (ponad 250 m2, najczęściej nie więcej niż  
1-1,2 tys. m2)

 - korzystna lokalizacja (centrum osiedla, dzielnicy lub małego miasta, początkowo 
z dala od centrów handlowych, obecnie również w centrach handlowych)

 - aplikacje mobilne ułatwiające pozyskiwanie informacji, planowanie zakupów oraz 
inspirujących kulinarnie klientów

 - zredukowane do minimum zaangażowanie personelu oraz usług towarzyszących
 - duży zakres samoobsługi
 - unifikacja w zakresie aranżacji wnętrza i sposobu ekspozycji produktów (opakowania 

zbiorcze)
 - oszczędna ekspozycja, minimalne wyposażenie

Promocja

 - intensywne działania promocyjne w gazetkach promocyjnych oraz w Internecie 
 - w przypadku niektórych sieci również intensywna promocja w TV
 - obecność na portalach społecznościowych
 - wykorzystanie wizerunku osób znanych w promowaniu dyskontu

Źródło: opracowanie własne na podstawie kwerendy literatury przedmiotu oraz informacji udostępnianych przez 
sieci dyskontowe.

4  Np. w przypadku dyskontów Lidl w Wielkiej Brytanii ekskluzywna lokalizacja placówek i wybór segmentu bardzo zamoż-
nych klientów.
5  Wirtualizacja zachowań nabywczych klientów sklepów dyskontowych przyczyniła się nie tylko do możliwości pozyskiwania 
informacji o ofercie i działalności dyskontów na stronach internetowych, ich obecności na portalach społecznościowych, ale 
również do stworzenia mobilnych aplikacji wspomagających proces zakupu. Przykładem jest aplikacja Twoja Biedronka, po-
zwalająca na przeglądanie aktualną ofertę Biedronki, tworzenie i otrzymywanie list zakupowych oraz przepisów kulinarnych 
z serwisu on-line, wyszukiwanie lokalizacji placówek, udostępnianie informacji o wybranych produktach oraz na synchroni-
zowanie oferty z profilem na www.biedronka.pl. Podobne rozwiązania oferuje również m.in. sieć Aldi. 
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W strukturze handlu detalicznego Polski dyskonty należą do najbardziej dynamicznie roz-
wijającego się formatu sklepu w ciągu ostatnich dziesięciu lat (por. tabela 2). Obserwowany 
wzrost liczby supermarketów w analizowanym okresie to przede wszystkim rezultat ekspan-
sji zagranicznych sieci handlowych intensywnie rozwijających sieci dyskontowe. 

Tabela 2
Sklepy* według form organizacyjnych oraz stacje paliw w Polsce  
w wybranych latach 2005-2014 

Wyszczególnienie 2005 2010 2013 2014

Sklepy ogółem 385 990 346 058 353 562 354 775
Domy towarowe 95 67 64 66
Domy handlowe 462 303 227 217
Supermarkety 2 716 4 461 6 210 6 509
Hipermarkety 374 562 592 593
Sklepy powszechne 7 098 6 680 6 188 .
Sklepy wyspecjalizowane 18 130 27 970 33 906 .
Pozostałe sklepy 357 115 306 015 306 375 .
Stacje paliw 10 086 9 603 9 053 8 905

*Ujęto sklepy podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; łącznie z aptekami ogólnodostępnymi.
Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej… (2006; 2011; 2014).

W 2014 roku w Polsce funkcjonowało ponad 3,6 tys. sklepów dyskontowych (na ogólną 
liczbę 137,7 tys. placówek spożywczych) o łącznych obrotach w wysokości 52 mld zł. Ich 
udział w sprzedaży produktów FMCG wyniósł około 24% (w 2009 roku − 15.5%) (por. 
tabela 3).

Tabela 3
Udział wielkopowierzchniowych placówek handlowych w sprzedaży detalicznej 
FMCG w Polsce w wybranych latach 2009 -2015 (w %) 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
prognoza

Hipermarkety 13,0 12,9 12,9 13,0 13,1 13,2
Supermarkety 16,7 17,3 18,4 19,7 20,9 23,5
Dyskonty 15,5 17,8 19,2 20,9 22,5 25,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kłosiewicz-Górecka (2013).

Tempo wzrostu liczby placówek dyskontowych obecnie nieco zmalało – o ile w 2014 
roku w Polsce uruchomiono 338 sklepów, to w 2015 roku nie więcej niż 250. Prognozowany 
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na 2016 roku wzrost obrotów w sieciach dyskontowych w Polsce również nie będzie już 
tak dynamiczny jak w poprzednich latach. Ograniczenie ekspansji dyskontów jest efektem 
nie tylko zmian w strategii sieci dyskontowych, ale również dynamicznego rozwoju sieci 
convenience, takich jak Żabka, część placówek Carrefour (Express Convenience, Express 
Minimarket, Globi) oraz Tesco Express. 

Największą siecią dyskontową w Polsce jest Biedronka (właściciel Jeronimo Martins 
Polska S.A.), która posiada ponad 2650 sklepów (w ponad 1000 miejscowościach) i współ-
pracuje z ponad 500 polskimi partnerami handlowymi. Za kluczowy czynnik sukcesu 
Biedronka uznaje starannie wyselekcjonowane produkty najwyższej jakości, oferowane 
w codziennie niskich cenach. Należy do sieci odznaczających się relatywnie dużą elastycz-
nością działania dostosowującą się do lokalnych uwarunkowań. Biedronka intensywnie 
wykorzystuje stronę internetową do zamieszczania informacji dotyczących dostępności 
placówek i ich oferty oraz propozycji kulinarnych. Wprowadziła mobilną aplikację pozwa-
lającą na szybki dostęp do informacji o promocjach i nowościach, najbliższej lokalizacji 
placówek oraz tworzenie listy zakupów. Aplikacja umożliwia dostosowanie powiadomień 
do preferencji poszczególnych klientów – wyselekcjonowanie oferty, którą klient może być 
zainteresowany. Biedronka oferuje swoim klientom możliwość pozyskania wiedzy na te-
mat odżywiania oraz dostarcza propozycji kulinarnych. Przedsiębiorstwo również rozwi-
ja w Internecie rozwiązania angażujące klientów w działalność placówek. Przykładem jest 
platforma „Testujemy”, w ramach której klienci biorą udział w rekomendacjach istniejących 
produktów, ocenach nowych opakowań i testach nowych produktów. 

Wśród liderów dyskontów w Polsce znajduje się również sieć Lidl (ponad 500 placówek, 
właściciel grupa Schwarz) kreująca wizerunek atrakcyjnego pod względem cenowo-pro-
mocyjnym „sklepu po sąsiedzku” oferującego nie tylko artykuły częstego zakupu, ale także 
atrakcyjny asortyment non-food. Jako pierwsza wprowadziła wypiek pieczywa w sklepach, 
zainwestowała w ofertę warzyw i owoców (również świeżo wyciskanych soków), rozwinęła 
dział z winami i alkoholami oraz uruchomiła browarnie. Odznacza się wysokim poziomem 
standaryzacji placówek oraz rozwiązań logistycznych. Podobnie jak Biedronka, Lidl wyko-
rzystuje stronę internetową oraz aplikację mobilną na telefon do prezentowania i promowa-
nia swojej oferty, wskazywania na dostępność placówek, tworzenia list zakupów, inspirowa-
nia klientów przepisami kulinarnymi.

Mimo że liderem wśród dyskontów w Polsce jest sieć Biedronka generująca najwyższy 
poziom obrotów, a za najbardziej innowacyjnych dyskont uważany jest Lidl, najbliższa wi-
zji tradycyjnego dyskontu jest sieć Netto (354 placówek, koncern Dansk Supermarked A/S) 
oraz sieć Aldi (około 100 sklepów, Grupa Aldi Nord). W przypadku Biedronki i Lidl granice 
między sklepami dyskontowymi a supermarketami zanikają. Przyczynia się do tego rozbu-
dowywanie asortymentu, malejące znaczenie marek własnych, nie zawsze najniższy poziom 
cen oraz działania promocyjne zmieniające wizerunek sieci. 

Według raportu Market Side, w Polsce planuje się uruchomienie jeszcze około 1,5 tys. 
dyskontów. W 2014 roku na 1 sklep dyskontowy przypadało 10,7 tys. mieszkańców – po-
nad 2-krotnie więcej niż w Niemczech. Ekspansja sklepów dyskontowych dotyczyć będzie 
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głównie największych miast oraz wsi w województwach mazowieckim, łódzkim, małopol-
skim i śląskim.

Sklepy dyskontowe w opinii konsumentów

W 2014 roku dla rozpoznania opinii konsumentów dotyczących funkcjonowania handlu 
detalicznego w Polsce przeprowadzono badania bezpośrednie techniką ankiety rozdawa-
nej wśród konsumentów – klientów placówek handlowych. Badania te prowadzone były 
równolegle w 8 krajach europejskich: Belgii, Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Rumunii, 
Słowacji oraz Węgier i dotyczyły różnych formatów sklepów6. Badania zrealizowano w ra-
mach projektu pt. Handel i usługi w Europie – diagnoza i perspektywy rozwoju Katedry 
Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

W badaniach w Polsce wzięło udział 1100 konsumentów. Blisko 64% badanych stano-
wiły kobiety. Najliczniej w próbie reprezentowane były osoby młode, w wieku do 29 lat 
– 60,5%. Badani w większości byli aktywni zawodowo (66%), a swoją sytuacje materialną 
oceniali najczęściej jako dobrą (41,5%) oraz przeciętną (37%). Najliczniej reprezentowani 
byli respondenci z miast liczących od 21-100 tys. mieszkańców (por. tabela 4)7.

Sklep dyskontowy jest najczęstszym miejscem zakupu produktów codziennego użyt-
ku (por. tabela 5). Ponad 62% badanych deklaruje dokonywanie tam zakupów żywności. 
Niemal co trzeci respondent najczęściej kupuje w dyskontach środki czystości. 

Badani mieszkańcy Polski uważają, że liczba sklepów dyskontowych w pobliżu miejsca 
ich zamieszkania jest wystarczająca (por. tabela 6)8. Opinie badanych w zasadniczy sposób 
nie różnicują takie ich cechy jak płeć, aktywność zawodowa czy wielkość miejsca zamiesz-
kania. Wyjątek stanowią mieszkańcy mniejszych miast, wśród których niemal co czwarty 
zgłaszał zbyt małą liczbę dyskontów.

Respondenci wysoko oceniają ofertę sklepów dyskontowych zwłaszcza w zakresie ta-
kich elementów oferty, jak poziom cen i dostępność placówek (godziny otwarcia oraz lokali-
zacja) (por. tabela7)9. Co trzeci respondent negatywnie ocenia dostępne w dyskontach formy 
płatności. Ponad 1/4 badanych negatywnie ocenia poziom obsługi klientów oraz wybór pro-
duktów. Również w przypadku tych ocen nie dostrzega się zasadniczych różnic w ocenach 
konsumentów zależnych od płci, aktywności zawodowej czy miejsca zamieszkania. 

6  W artykule zaprezentowana został tylko ta część wyników badań, która dotyczy oceny funkcjonowania sklepów dyskon-
towych w Polsce. Rezultaty badań przeprowadzonych w 8 wybranych krajach europejskich przedstawione zostały (w:) 
Kucharska i in.(2015).
7  Struktura próby badawczej wynikała z przyjętej przez zespól badawczy metodyki prowadzenia badań międzynarodowych.
8  W pozostałych badanych krajach ocena ilości sklepów dyskontowych na poziomie wystarczającym wynosiła odpowiednio: 
Belgia, Finlandia i Rumunia − niemal 85%, Słowacja − 76%, Węgry − 71%, Francja − 61% i Niemcy − 58% respondentów.
9  Najwyższą ocenę średnią uzyskały sklepy dyskontowe w Rumunii (5,7 na skali od 1-7, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, 
a 7 − najwyższą), a najniższą w Francji (3,75). W pozostałych krajach ocena ta była podobna i wynosiła około 4,7. Z badań 
wynika, że we wszystkich badanych krajach konsumenci cenią sklepy dyskontowe, podobnie jak w Polsce przede wszystkim 
za poziom cen, dostępność oraz formy płatności.

handel_wew_3-2016.indd   200 2016-07-20   10:21:57



BARBARA KUCHARSKA 201

Tabela 4
Respondenci według wybranych cech (w %)        

Wyszczególnienie Próba ogółem

Respondenci według płci
Kobiety (K) 63,6
Mężczyźni (M) 36,4

Respondenci według wieku
Do 29 lat 60,5
30-44 16,6
45-59 20,3
60 i więcej 2,6

Respondenci według aktywności zawodowej
Pracujący (P) 65,8
Niepracujący (NP) 34,2

Respondenci według subiektywnej oceny sytuacji materialnej
Bardzo dobra 4,1
Dobra 41,5
Dostateczna 37,4
Zła 16,5
Bardzo zła 0,7

Respondenci według wielkości miasta
do 20 tys. 24,5
od 21 tys. do 100 tys. 31,4
od 101 do 500 tys. 23,2
powyżej 500 tys. 20,9

Źródło: badania własne.

Tabela 5
Najczęstsze miejsce dokonywania zakupów poszczególnych grup produktów  
przez respondentów (w %)    

Wyszczególnienie Żywność Środki  
czystości

Sprzęt RTV/
agD 

Odzież,  
obuwie

Sklep dyskontowy 62,8 31,3 2,0 1,9
Sklep wygodnego zakupu 5,9 8,0 1,2 0,8
Sklep branżowy/specjalistyczny 1,2 11,6 66,8 58,0
Hipermarket 16,5 39,6 8,6 4,5
Supermarket 3,1 4,7 0,7 1,5
Sklep osiedlowy 8,2 3,7 0,7 2,2
Targowisko/bazar 2,2 0,8 1,1 12,0
Internet 0,1 0,4 18,9 19,1

Źródło: jak w tabeli 4.
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Tabela 6
Ocena liczby placówek dyskontowych w miejscu zamieszkania respondentów (w %)    

Wyszczególnienie Ogółem
Według płci

Według 
aktywności 
zawodowej

Według wielkości miasta

K M P NP -20 tys. 21-100 101-500 500 tys.+

Zbyt mało 11,3 11,0 11,8 11,0 11,8 23,6 5,2 6,9 9,8
Wystarczająco 72,6 74,9 68,7 74,9 68,7 63,2 75,5 76,5 74,1
Zbyt dużo 14,3 12,1 17,5 12,1 17,5 9,7 17,7 15,8 13,8
Trudno ocenić 1,8 1,7 2,0 1,7 2,0 3,5 1,0 0,8 2,2

Źródło: jak w tabeli 4.

Tabela 7
Ocena funkcjonowania poszczególnych elementów sklepów dyskontowych (w %)   

Wyszczególnienie
Oceny*

negatywne* neutralne pozytywne

Poziom cen 12,9 19,0 68,1
Godziny otwarcia 13,7 18,2 68,1
Lokalizacja 13,7 18.9 67,4
Formy płatności 32,9 20,4 53,3
Jakość produktów 20,1 28,8 51,1
Obsługa klienta 26,9 26,2 46,9
Wybór produktów 26,5 26,9 46,6

*Badani oceniali ofertę na skali od 1 do 7. Opinie negatywne to oceny od 1 do 3, neutralne to ocena 4, a pozy-
tywne od 5 do 7.
Źródło: jak w tabeli 4.

Z przeprowadzonych badań wynika, że sklepy dyskontowe to najczęstsze miejsca zaku-
pów żywności przez respondentów. Zarówno dostępność, jak i oferta dyskontów w zakresie 
kluczowych wyróżników tego typu sklepów jest wysoko oceniana przez respondentów.

Podsumowanie

Dynamicznemu rozwojowi sieci dyskontowych w Polsce sprzyjało wprowadzanie już 
sprawdzonej na innych rynkach formuły działania oraz wiele czynników zewnętrznych, 
a wśród nich o szczególnym znaczeniu duży potencjał i chłonność rynku, wzrost siły na-
bywczej i skłonności do konsumpcji, ewolucja potrzeb konsumentów dokonująca się pod 
wpływem oferowania nowych standardów usługi handlowej (Maleszyk 2006).
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Biorąc pod uwagę, że duży wpływ na funkcjonowanie sieci dyskontowych mają takie 
czynniki, jak poziom dochodów, poziom bezrobocia, udział wydatków na żywność, znacze-
nie niskich cen oraz dogodnej lokalizacji jako ważnego czynnika wyboru miejsca zakupu 
przez konsumentów przewidywać należy dalszy rozwój tego formatu sklepów w Polsce. 
Dodatkowo rozwojowi tego formatu sklepów sprzyjać będą intensywne działania podejmo-
wane w zakresie komunikacji z klientem, wirtualizacja działań podejmowanych w odnie-
sieniu do klientów, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących wizerunek osób 
znanych oraz wzbogacanie oferty asortymentowej o produkty wysokiej jakości, luksusowe 
w danej kategorii. Zaobserwować można odejście od twardej formuły dyskontu i zbliżanie 
się do innych formatów placówek handlowych (supermarketów, delikatesów) oraz zaciera-
nie się różnic między nimi. Wysoki poziom akceptacji sklepów dyskontowych przez konsu-
mentów będzie sprzyjać umocnieniu się pozycji sklepów dyskontowych w Polsce.

Bibliografia

Angowski M, Lipowski M. (2014), Przewagi konkurencyjne sklepów dyskontowych w ocenach na-
bywców artykułów żywnościowych, „Marketing i Rynek”, nr 8

Bilińska-Reformat K. (2012), Wpływ kryzysu na rozwój sieci dyskontowych w handlu artykułami 
żywnościowymi w Polsce, (w:) Waśkowski Z. Sznajder M., Nowe trendy w dystrybucji produktów 
żywnościowych. Determinanty i kierunki ewolucji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Poznaniu”, nr 237.

Ciechomski W. (2010), Koncentracja handlu w Polsce i jej implikacje dla strategii konkurowania 
przedsiębiorstw handlowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa. 
Kaczmarek T. (2010), Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, 

Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Kłosiewicz-Górecka U. (2013), Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsu-

mentów miejsca zakupu FMCG, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2.
Kucharska B. (2015), Wirtualizacja zachowań nabywczych jako przejaw innowacyjności konsumen-

tów w handlu detalicznym, „Marketing i Rynek”, nr 10.
Kucharska B., Kucia M., Maciejewski G., Malinowska M., Stolecka-Makowska A. (2015), The retail 

trade In Europe – diagnosis and future perspectives, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 
Katowice.

Maleszyk E. (2004), Strategie marketingowe sieci dyskontowych, „Marketing i Rynek”, nr 4,
Rocznik Statystyczny Polski (2006) (2011) (2014), GUS, Warszawa.
http://www.aldi.pl [dostęp: 30.10.2015].
http://www.biedronka.pl [dostęp: 30.10.2015].
http://www.biznes.onet.pl/wiadomosci/handel/koniec-ekspansji-dyskontow-w-polsce-aldi-biedronka-

lidl-i-netto-podzielily-miedzy/91tbg8 [dostęp: 20.12.2015].
http://www.dlahandlu.pl/handel-wielkopowierzchniowy/raporty/dyskonty-odbieraja-statystycznemu-

hipermarketowi-ok-150-mln-zl-obrotu-rocznie [dostęp: 20.12.2015]. 
http://www.lidl.pl [ dostęp: 30.10.2015].
http://www.portalspozywczy.pl/tagi/rynek-dyskontow-w-polsce,21245.html [dostęp 13.12.2015].

handel_wew_3-2016.indd   203 2016-07-20   10:21:57



204 SKLEPY DYSKONTOWE W STRUKTURZE HANDLU DETALICZNEGO W POLSCE...

http://www.wiadomoscihandlowe.pl/2013/04/biedronka-jeszcze-dyskont-czy-juz-supermarket/ 
[dostęp: 30.10.2015].

http://www.wyborcza.biz/biznes/1,100896,18609013,pozegnanie-z-dyskontem-w-polsce-
-najtansze-sa-hipermarkety.html?disableRedirects=true [dostęp: 30.10.2015].

Discount Stores in the Structure of Retail Trade in Poland. Customer’s 
Perspective 

Summary

Discount stores doubtless are the shop format that has changed the functioning 
of retailing in Poland. A characteristic feature of the offer is now not only low pric-
es, but above all the proximity to the customer being built, among others, through 
convenient location, long time of opening outlets, but also through more frequent 
presence of discounters in the virtual world of the client. 

The purpose of this article is to present the place and importance of discount 
stores in the structure of retail trade in Poland and customers’ opinions on this rela-
tively new retail format in Poland.

In the paper, the assumption has been made that discount stores are an impor-
tant element of the subject structure of retail trade in Poland and in terms of key 
parameters of their offers are highly rated by customers. In the activities of discount 
stores, Poland can observe dynamic changes, both regarding the number of outlets 
and qualitative changes in the way they operate. The principle of operation of retail 
outlets is highly valued by customers of these stores. 

The following research methods were applied for the purpose of implementa-
tion of assumed goals: critical analysis of the literature of the subject, statistical 
sources, and results of a direct research conducted among consumers, clients of 
retail outlets with the use of questionnaire. This is research article.

Key words: discount stores, retail trade in Poland, client in retail trade.

JEL code: D12

Дискаунтеры в структуре розничной торговли в Польше. 
Перспектива клиента

Резюме 

Дискаунтеры – несомненно тот формат магазина, который значительно 
изменил функционирование розничной торговли в Польше. Отличительной 
чертой их предложения в настоящее время является не только низкий уровень 
цен, но прежде всего близость к клиенту, формируемая, в частности, удобным 
расположением, длительное время работы заведения и наличие дискаунтеров 
в виртуальном мире клиента. 
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Цель рассуждений – указать место и значение дискаунтеров в структуре 
розничной торговли в Польше, отличительные черты их предложения, а также 
представить мнения клиентов о функционировании этого относительно ново-
го формата розничной торговли в Польше. 

В работе сделали предположение, что дискаунтеры составляют собой важ-
ный элемент субъектной структуры розничной торговли в Польше, и в от-
ношении основных отличительных черт своего предложения высоко оцени-
ваются клиентами. В деятельности дискаунтеров в Польше можно заметить 
динамичные изменения, касающиеся как числа объектов, так и качественных 
преобразований в способе их функционирования. Способ деятельности тор-
говых заведений высоко оценивается клиентами этих магазинов.

В статье использовали критический анализ литературы по предмету, ка-
сающейся дискаунтеров, статистические источники, отраслевые порталы  
и непосредственные обследования, проведенные по методу анкеты, распро-
страняемой среди потребителей-клиентов торговых объектов. Статья имеет 
исследовательский характер. 

Ключевые слова: дискаунтеры, розничная торговля в Польше, клиент в роз-
ничной торговле.
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