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Handel wielkopowierzchniowy jako źródło zaspokajania 
potrzeb gospodarstw domowych na przykładzie  
miasta Biała Podlaska

Streszczenie

Przedmiotem i celem badań są wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, tren-
dy ich rozwoju oraz charakterystyka bieżącej sytuacji handlu w Białej Podlaskiej. 
Podjęto także próbę określenia zachowań nabywczych i czynników, które kształ-
tują zachowania kupujących produkty. Praca zawiera część teoretyczną dotyczącą 
trendów rozwoju handlu detalicznego w kraju, opracowaną na podstawie literatu-
ry problemu oraz część empiryczną wykonaną na podstawie badań sondażowych 
na próbie 100 gospodarstw domowych z terenu miasta Białej Podlaskiej. Wyko-
rzystano również dane dotyczące stanu i rozmieszczenia sieci handlowej w mie-
ście. W pracy opisano rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Polsce, handel 
wielkopowierzchniowy w Białej Podlaskiej oraz zachowania nabywcze klientów 
czyniących zakupy, czynniki sprzyjające i negatywne dla rozwoju handlu wiel-
kopowierzchniowego. We wnioskach zwrócono uwagę na potrzeby dostosowania 
funkcjonowania sieci sprzedaży detalicznej do potrzeb i upodobań mieszkańców 
miasta i okolicznych terenów oraz ruchu transgranicznego z Białorusią.

Słowa kluczowe: handel detaliczny, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, 
centra handlowe, handel w Białej Podlaskiej.
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Wstęp

Dokonywanie zakupów towarów i usług jest czynnością niemal codzienną niezbędną dla 
zaspokajania potrzeb gospodarstw domowych i potrzeb indywidualnych każdego z człon-
ków tych gospodarstw, pochłaniającą czas, wysiłek fizyczny i koszty. Handel detaliczny 
dostarcza nabywcom wartości w postaci użyteczności z towaru, usługi miejsca i czasu 
(Stopczyński 2014). Jest niezbędnym elementem życia jednostek, gospodarstw domowych 
i społeczności lokalnych, który może być zwykłą uciążliwą koniecznością zaspokajania po-
trzeby, ale także może sprawiać przyjemność i zadowolenie. Placówki oferujące klientom 
sprzedaż towarów i usług czynią starania, aby zakupy były łatwe, tanie i przyjemne, co 
można osiągnąć nie tylko przez oferowanie niskich cen za dobre jakościowo produkty, ale 
także przez różne udogodnienia umożliwiające dokonywanie zakupów wielu różnych towa-
rów w jednym miejscu, dogodnym pod względem komunikacyjnym. Połączenie możliwości 
dokonywania zakupów w powiązaniu z usługami zapewniającymi dostęp do produktów ga-
stronomicznych i kulturalnych świadczonych w przyjemnej atmosferze zapewniają wielo-
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branżowe sklepy wielkopowierzchniowe oraz centra handlowe i galerie. Rozwój wielkopo-
wierzchniowych obiektów handlowych (WOH) nastąpił w Polsce po 1989 roku i trwa nadal. 
Powstawanie nowych form handlu detalicznego stanowi swego rodzaju rewolucję cywili-
zacyjną, która po fazie opanowania wielkich miast przeniosła się stopniowo do miast śred-
niej wielkości i coraz mniejszych jednostek osadniczych. Placówki wielkopowierzchniowe 
wychodzą naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom klientów i starannie dobierają lokali-
zację obiektów, rozmiary placówek, asortyment oferowanych produktów oraz organizację 
i techniki sprzedaży do konkretnego otoczenia w przestrzeni miasta. Ekspansja handlu wiel-
kopowierzchniowego w miastach przebiega różnymi drogami, w tym przez budowę nowych 
placówek handlowych i adaptację lub rewitalizację już istniejących obiektów. Pojawienie 
się w przestrzeni miejskiej WOH pociąga za sobą zmiany zachowań zakupowych mieszkań-
ców miasta, czemu sprzyja intensywna, na ogół w fazie uruchamiania placówek, działalność 
marketingowa. Uruchomienie WOH prowadzi do zmiany struktury handlu detalicznego nie 
tylko w bliskim sąsiedztwie, ale także w całym mieście.

Celem artykułu jest przedstawienie zarysu rozwoju handlu wielkopowierzchniowego 
w Polsce, stanu jego rozwoju w mieście Biała Podlaska oraz opinii i postaw klientów wobec 
WOH w Białej Podlaskiej. W pracy opisano formy i lokalizacje WOH w Białej Podlaskiej 
i zachowania nabywcze gospodarstw domowych.

Materiał i metodyka badań

W pracy wyróżniono część teoretyczną i analityczno-poznawczą tendencji rozwoju han-
dlu detalicznego oraz część analityczno-empiryczną dotyczącą postaw i zachowań nabyw-
ców towarów w placówkach handlu detalicznego. Przedmiotem i celem badań są wielkopo-
wierzchniowe obiekty handlowe, trendy ich rozwoju oraz charakterystyka bieżącej sytuacji 
handlu w mieście. Podjęto także próbę określenia zachowań nabywczych gospodarstw 
domowych i czynników, które kształtują te zachowania. Badaniom sondażowym poddano 
próbę przedstawicieli 100 gospodarstw domowych, którzy dokonują zakupów w sieci han-
dlowej w Białej Podlaskiej. W badaniach trendów rozwoju handlu wykorzystano naukową 
literaturę problemu oraz raporty wyspecjalizowanych instytucji, a także studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i rozwoju miasta, dane GUS oraz 
obserwacje własne.

Koncepcje zmian w handlu detalicznym 

Po 1989 roku w Polsce mamy do czynienia z rewolucyjnymi zmianami w handlu de-
talicznym, które nie zostały jeszcze ujęte w ramy teorii rozwoju handlu detalicznego. 
Dotychczasowe zmiany wyjaśniane były przy pomocy teorii koła handlu lub teorii akorde-
onu (McGoldrick 2002; Kotler i in. 2002; Stopczyński 2014). Teoria koła sprzedaży deta-
licznej uzasadnia pojawienie się nowych, kolejnych typów działalności detalicznej potrzebą 
wchodzenia na rynek nowych słabych podmiotów handlowych, które mogą konkurować 
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z istniejącymi podmiotami niską marżą i niskimi cenami na istniejących i nowych obszarach 
działania. Dopiero po umocnieniu się na rynku przedsiębiorstwa wprowadzają na rynek to-
wary o wyższej jakości, podwyższają ceny i stają się tradycyjnymi formami sprzedaży. 

Teoria akordeonu opisuje zmiany w handlu wynikające z poszerzania asortymentu towa-
rów i usług lub jego ograniczania. Zazwyczaj detaliści rozpoczynają działalność od sprze-
daży szerokiego asortymentu produktów, następnie ograniczają asortyment, aby w kolejnej 
fazie powrócić do masowego handlu o szerokim asortymencie. Współcześnie ten efekt róż-
norodności uzyskuje się przez koncentrację sklepów w centrach i galeriach handlowych. 
Dwie koncepcje teoretyczne skupiały się na zmianach wewnętrznych i w bezpośrednim 
otoczeniu placówek handlowych. Globalizacja i przypływ inwestycji zagranicznych stały 
się przyczyną szybkich rewolucyjnych zmian w handlu detalicznym. Kłosiewicz-Górecka 
(2006) stwierdza, że do najważniejszych czynników zmian w handlu detalicznym tkwiących 
w otoczeniu przedsiębiorstw handlu detalicznego należą: procesy globalizacji, układ pod-
miotowy w sektorze handlu, zmiany w sferze konsumpcji i preferencjach zakupowych kon-
sumentów, rozwój technologii informacyjnych, zmiany w sferze podaży towarów, regulacje 
prawne. Handel detaliczny staje się współcześnie ważnym elementem całego łańcucha prze-
pływu dóbr konsumpcyjnych od producenta do konsumenta, w dużej części przypadków 
elementem kluczowym. W wyniku tych działań detaliści znacznie wzmocnili swoją pozycję 
w łańcuchu tworzenia wartości oferowanej finalnym nabywcom i powiększyli zasięg ob-
sługiwanych rynków (Szumilak 2007). Detaliści wchodzący zwłaszcza w międzynarodowe 
układy sieciowe stają się firmami globalnymi, działającymi według sprawdzonych standar-
dów technicznych i technologicznych, sprawnie zarządzającymi i kreującymi własne marki 
handlowe, wychodzącymi naprzeciw potrzebom i upodobaniom konsumentów.

Oznaką współczesnego handlu detalicznego jest jego znaczna dywersyfikacja i polaryza-
cja. Wyraża się to z jednej strony rozwojem sieci hiper- i supermarketów oraz sklepów dys-
kontowych, a z drugiej − umacnianiem pozycji sieci specjalistycznych (Stopczyński 2014). 
Ważnym elementem handlu detalicznego staje się handel wirtualny za pośrednictwem me-
diów elektronicznych. Przekształceniom podlegają też małe sklepy osiedlowe, które zacho-
wując małą skalę działalności wchodzą w bardziej nowoczesne, standardowe powiązania 
sieciowe.

Rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Polsce

Reformy społeczno-gospodarcze wprowadzane od 1989 roku dotknęły wszystkich sek-
torów gospodarki, w tym handlu detalicznego. Sektor dystrybucji podlegał szczególnie 
szybkim zmianom, w tym obszarze szybko pojawiły się inwestycje zagraniczne. Zmieniała 
się zwłaszcza struktura własnościowa, systemy organizacji i funkcjonowania oraz skala 
obiektów handlowych. Już w 1990 roku udział własności prywatnej w sferze handlu doszedł 
do 94%, uwolniono system stanowienia cen, wstrzymano dotacje do produkcji i handlu. 
Wprowadzono swobodę w tworzeniu nowych placówek handlowych, lecz oparcie działal-
ności handlowej na zasadach konkurencji spowodowało zmniejszenie liczby małych i śred-
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nich sklepów, a równocześnie dynamiczny rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji, 
w tym wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (WOH). 

W przekształceniach handlu detalicznego w Polsce w ramach gospodarki rynkowej moż-
na wyróżnić co najmniej 4 etapy. Pierwszy etap przypada na pierwszą połowę lat 90. XX 
wieku, kiedy nastąpiła powszechna prywatyzacja i konsolidacja sieci handlowych po cza-
sach centralnego planowania i zarządzania gospodarką. Liberalizacja gospodarki i otwarcie 
na współpracę międzynarodową doprowadziło do sprywatyzowania handlu i dynamicznego 
rozwoju sieci. Silne zapotrzebowanie na przestrzeń handlową w miastach zostało zaspoko-
jone przez licznie powstające małe placówki na osiedlach mieszkaniowych (Kaczmarek, 
Szafrański 2007). Pierwszy sklep typu zachodnio-europejskiego, supermarket polsko-au-
striackiej firmy Billa powstał w 1990 roku w Warszawie. Prekursorem dyskontowych skle-
pów na polskim rynku była sieć Globi, zaś pierwszym hipermarketem był HIT niemieckiej 
firmy Dolhe, które powstały w 1993 roku (Wrzesińska 2008).

Drugi etap przekształceń miał miejsce w drugiej połowie lat 90. Zaczęły wówczas po-
wstawać nowoczesne kanały dystrybucji w postaci sklepów wielkopowierzchniowych, 
do których zaliczano hiper- i supermarkety oraz sklepy dyskontowe (Kowalska 2009). 
Rozwijały się niespecjalistyczne sklepy wielkopowierzchniowe oferujące do sprzedaży pro-
dukty codziennego użytku szybkiej rotacji. W Polsce operatorami tych obiektów stały się 
europejskie korporacje handlowe z Niemiec, Francji, Portugalii, Holandii, Austrii i Wielkiej 
Brytanii. Pierwsza dwudziestka inwestorów handlowych do 2005 roku uruchomiła w Polsce 
1466 sklepów dyskontowych, 263 hipermarketów oraz 1270 supermarketów, których łączny 
udział w rynku, np. w dziedzinie handlu spożywczego, szacowany był na 50% (Kaczmarek, 
Szafrański 2007). W 1995 roku powstało w Polsce pierwsze centrum handlowe, zlokalizo-
wane w miejscowości Janki koło Warszawy.

W trzecim etapie, zapoczątkowanym w pierwszych latach XXI wieku zintensyfikowany 
został proces uruchamiania nowoczesnych centrów handlowo-usługowych o powierzchni 
powyżej 10 tys. m2, w których handel wielkopowierzchniowy powiązany został z szeroką 
gamą usługową, gastronomiczną, rozrywkową i kulturalną (Kaczmarek, Szafrański 2007). 
W 2015 roku istniało w Polsce 481 centrów handlowych o łącznej powierzchni przekracza-
jącej 11 mln m2 (PRH Retail 2015). Dynamika rozwoju WOH w Polsce w okresie trans-
formacji była bardzo duża nawet w porównaniu z dynamiką ekspansji tej formy obiektów 
w krajach Europy Zachodniej, które przechodziły taki proces na przełomie lat 70. i 80. 
W Polsce stworzenie około 150 hipermarketów trwało 6-7 lat, podczas gdy np. w Hiszpanii 
około 20 lat (Wrzesińska 2008).

W latach 90. XX wieku Polska notowała znaczny spadek liczby domów handlowych 
i towarowych, lecz w roku 1998 nastąpił ponowny ich wzrost, do czego przyczynili się 
zagraniczni inwestorzy. Na początku XXI wieku około 34% domów towarowych w Polsce 
było własnością kapitału zagranicznego. W skład oferty towarowej coraz częściej wchodzą 
artykuły markowe o wygórowanych cenach, które są głównie przeznaczone dla konsumen-
tów zamożnych, charakteryzujących się wyższymi dochodami. Domy towarowe i handlo-
we konkurują nieustannie z supermarketami oraz hipermarketami, a obecnie, poszukując 
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skutecznej strategii rozwoju, wzmacniają konkurencję z centrami handlowymi. Te pierwsze 
próbują powrócić do swojej klasycznej oferty asortymentowej, ale w nowoczesnym wy-
daniu, czyli np. w postaci galerii oferującej markowe artykuły z branży bielizny, obuwia, 
odzieży, kosmetyków, przy najwyższym standardzie usług. Natomiast domy handlowe pró-
bują swoich sił w rozwoju jako obiekty handlowe posiadające pogłębioną ofertę handlową 
w określonej branży, oferujące taki asortyment, którego nie ma konkurencja. W latach 1999-
2015 średnia powierzchnia sprzedażowa hipermarketów zmniejszyła się z ponad 8 tysię-
cy do ponad 6 tysięcy m2. Taka różnica jest związana z rozwojem tego rodzaju placówek 
w miastach średniej wielkości. Średnia powierzchnia handlowa w supermarketach wzrosła 
natomiast z niecałych 700 m2 do ponad 800 m2. Domy towarowe i handlowe charakteryzują 
się niezmienną powierzchnią sprzedaży od wielu lat.

Spośród największych 12 międzynarodowych handlowych sieci w regionie Centralnej 
Europy aż 11 w roku 2006 działało w Polce (Kaźmierczak, Sadowski 2007). Koncerny roz-
wijają typowe do swoich praktyk formaty sklepów, np.: sieci francuskie rozwijają głównie 
supermarkety oraz hipermarkety; sieci niemieckie inwestują w hurtownie Cash & Carry 
i sklepy dyskontowe. W tym segmencie pozycję lidera na rynku osiągnął koncern portugal-
ski Jeronimo Martins zajmujący się dystrybucją sieci sklepów Biedronka. Tesco, który jest 
trzecim pod względem obrotów detalistą w Europie, a drugim w regionie Centralnej Europy 
rozwija tylko supermarkety i hipermarkety. Według danych AC Nielsen, przy wyborze skle-
pu najważniejszą rolę pełni lokalizacja, jakość produktów, niska cena, szeroka oferta asor-
tymentów, atrakcyjne promocje, nowoczesność, przejrzystość i wygoda czynienia zakupów 
oraz przyjazna i fachowa obsługa (AC Nielsen 2007, s. 38-59). Inne badania wykazują, 
że najważniejszym kryterium wyboru i czynienia zakupów dla polskich konsumentów jest 
przeważnie cena, do czego dostosowują się hipermarkety i sklepy dyskontowe, które oferują 
produkty w cenach najniższych (Adamowicz, Krasuska 2016). 

W wyniku dynamicznie rozwijających się inwestycji zagranicznych, w handlu można za-
obserwować niemal całkowity monopol operatorów zagranicznych obsługujących segment 
hipermarketów. Widoczna jest także silna dominacja kapitałów zagranicznych w segmen-
cie sklepów dyskontowych i supermarketów. Wśród przedsiębiorstw sieci posiadających 
kapitał krajowy są również supermarkety i delikatesy PSS „Społem”. Większość punktów 
sprzedaży tych sieci działa na zasadach franczyzowych, największy udział ma forma skle-
pów o profilu dyskontowym. Szybki rozwój sieci zagranicznych wymusił procesy prywaty-
zacyjne, przyczynił się do aktywizacji przedsiębiorczości pośród polskich przedsiębiorstw 
i wykształcenia odruchów naśladowczych przez rodzimy kapitał znajdujący się w handlu 
(Adamowicz, Zaręba 2015). 

W ostatnim dziesięcioleciu pojawiały się nowe zjawiska w sferze inwestowania w han-
del detaliczny, które podtrzymują zainteresowanie tym sektorem kapitału zagranicznego 
(Kłosiewicz-Górecka 2011, s. 138). Wynikiem tego jest silny rozwój sklepów dyskonto-
wych, tworzenie własnych marek handlowych, modernizacja i rewitalizacja starszych obiek-
tów, fuzje i przejęcia istniejących sieci handlowych, inwestowanie w tzw. obiekty kom-
paktowe, inwestowanie w technologie informacyjne i handel elektroniczny. Od 2004 roku 
zauważa się zmianę w tendencjach lokalizacyjnych oraz wielkości sklepów. Coraz więcej 
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nowo powstających obiektów ma mniejszą powierzchnię w porównaniu z placówkami z lat 
90.; sklepy częściej też powstają w małych miejscowościach. 

Najmłodszą formą na polskim rynku są centra handlowe, które inwestorzy tworzyli po-
woli. Centra handlowe były budowane zazwyczaj w pewnej odległości od centrów dużych 
miast, a w połowie pierwszej dekady XXI wieku wszystkie ważniejsze miasta w kraju posia-
dały obiekty tego typu i stanowią nadal przedmiot zainteresowania inwestorów (Wrzesińska 
2008). Olbrzymi popyt i zainteresowanie powierzchnią handlową przyczynił się do tego, 
że większość obiektów była wynajmowana w całości jeszcze przed ukończeniem budowy 
i otwarciem.

Handel wielkopowierzchniowy w Białej Podlaskiej 

W 1959 roku liczba ludności Białej Podlaskiej dochodziła do 60 tys., aktualnie wynosi 
około 57 tys. osób. Handel detaliczny miasta obsługuje jednak znaczną część ludności z te-
renu całego powiatu, a także ludność ruchu transgranicznego. Pod względem obsługi han-
dlowej możemy wyróżnić trzy strefy obsługi. Do pierwszej strefy zalicza się samo miasto 
i gminę Biała Podlaska, w której zamieszkuje około 13 tysięcy osób, z których co najmniej 
80% robi zakupy w sieci miejskiej. Drugą strefę tworzą gminy i miasta w bezpośrednim 
sąsiedztwie strefy pierwszej, zalicza się tu 7 gmin, w których łącznie zamieszkuje 41,5 tys. 
osób, a z tej liczby około 50% mieszkańców dokonuje często zakupów na terenie miasta 
Biała Podlaska.

Trzecią strefę stanowi 9 gmin oraz miast, które znajdują się już w znacznej odległości od 
miasta Biała Podlaska lub mają dobrze rozwiniętą własną powierzchnię handlową. W przy-
bliżeniu daje to łącznie 53 tysiące osób, z czego częste zakupy w Białej Podlaskiej dokonuje 
od 20% do 30% mieszkańców (Studium uwarunkowań... 2015).

Znaczącym obszarem obsługi są również państwa położone wzdłuż wschodniej granicy 
Polski, która stanowi zarazem zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. W przypadku miasta 
Biała Podlaska największe znaczenie ma Białoruś. W latach 2010-2012 zanotowano wzrost 
obrotów handlowych na tym kierunku o 70-80%. W tym okresie zwiększył się również 
handel na terenach przygranicznych, na których były dokonywane zakupy w ilościach tak 
zwanych niehurtowych, przy czym takie zakupy nie były rejestrowane przy odprawie gra-
nicznej. Aktualnie największą popularnością wśród przyjezdnych z Białorusi i Ukrainy cie-
szą się centra handlowe oraz inne WOH. Białorusini nabywają w Polsce głównie artykuły 
radiowo-telewizyjne, ubrania oraz obuwie, artykuły kosmetyczne wraz ze środkami czysto-
ści (Powęska 2014).

Obecnie Biała Podlaska posiada około 78 tysięcy m2 powierzchni sprzedażowej, czyli na 
1 000 przypada tu około 700 m2 powierzchni sprzedażowej, co odpowiada w przybliżeniu 
średniej obliczonej dla podobnej wielkości innych miast w Polsce. 

Wraz ze zmniejszeniem powierzchni sprzedażowej za sprawą małych sklepów, ciekawą 
ofertą może stać się, obok budowy nowych obiektów, możliwość wynajmu lub dzierżawy 
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powierzchni w istniejących centrach handlowych. Centra mogą być uzupełnieniem brakują-
cego asortymentu i odpowiedzią na zapotrzebowanie nabywców.

W Białej Podlaskiej zlokalizowano pięć centrów handlowych (CH), jednak tylko  
CH Rywal można zaliczyć do nowej generacji, w którym występuje bogata oferta handlowa 
od butików po lokale gastronomiczne i obiekty kultury (kino). Centrum znajduje się w ko-
rzystnym miejscu, przy Placu Wolności, gdzie usytuowano większość budynków admini-
stracji miejskiej. Do nieco skromniejszych należą CH EPI oraz CH SAS, w których nie ma 
kina i tak wielu lokali gastronomicznych i butików. Jednak znajdują się tam sklepy o profilu 
budowlano-remontowym oraz AGD/RTV. Na końcu pod względem atrakcyjności oferty jest 
CH Atrium i Drop, które są mniejsze niż wymienione wcześniej, ale znajdują się w dogod-
nej lokalizacji, co przyczynia się do generowania dużego ruchu. W mieście znajduje się 
również Dom Handlowy (Towarowy) Sawko, należący do PSS „Społem”, który specjalizuje 
się w branżach odzieżowej, obuwniczej, chemii użytkowej oraz posiada bogatą ofertę szkła 
użytkowego. 

Kolejnymi obiektami handlu wielkopowierzchniowego w Białej Podlaskiej są dyskonty, 
supermarkety i hipermarkety spożywcze. W mieście jest trzynaście tego rodzaju sklepów. 
Do sklepów dyskontowych zaliczamy siedem sklepów Biedronka oraz mniej liczne sklepy 
Lidl, SAS, Intermarche, Stokrotka, Aldik i inne. Rozsiane są po całym mieście, skupione 
głównie przy osiedlach mieszkalnych oraz w miejscach dużego natężenia ruchu. 

Trzecią formą handlu wielkopowierzchniowego są hipermarkety. W Białej Podlaskiej są 
dwa takie obiekty − Carrefour i Kaufland. Carrefour znajduje się w bliskim sąsiedztwie ob-
wodnicy, dodatkowo w pobliżu tego terenu powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. Kaufland 
ulokowany jest w południowej części miasta i odpowiada zapotrzebowaniu tego obszaru, 
leży w bliskim dostępie do większości połączeń komunikacji miejskiej i posiada duży par-
king.

Kolejną formą handlu wielkopowierzchniowego są markety specjalistyczne, które nie 
zajmują się branżą spożywczą. Wyróżnić możemy: markety odzieżowe Tania Odzież, 
Textilmarket i Cameleon; budowlane − Bricoman i PSB Mrówka; AGD/RTV − Media 
Expert i Neonet oraz markety z wyposażeniem do domu − Jysk i Pepco. 

Zachowania nabywcze gospodarstw domowych

Badania postaw i opinii mieszkańców wobec sieci handlowej i jej funkcjonowania 
w Białej Podlaskiej przeprowadzono na próbie 100 respondentów, przedstawicieli gospo-
darstw domowych czyniących zakupy w sklepach Białej Podlaskiej. Charakterystyczną ce-
chą badanej próby jest duży, 35% udział jednoosobowych gospodarstw domowych. Znaczny 
udział w tej grupie to ludzie młodzi w przedziale wiekowym 18-25 lat, uczący się i pracu-
jący. Przedstawiciele gospodarstw dwuosobowych stanowili 9%, trzyosobowych – 27%, 
a czteroosobowych 14%. Gospodarstwa większe reprezentowało 15% ankietowanych. 
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Przeciętne dochody przypadające na jedną osobę w gospodarstwie domowym badanej 
próby są niskie. Wskazana średnia kwota dochodu na osobę w wysokości 900 zł to odpo-
wiednik średniego dochodu rozporządzalnego na osobę miesięcznie w kraju sprzed niemal 
10 lat. Na niski poziom dochodów w badanej próbie istotny wpływ ma ponadprzeciętny 
udział ludzi młodych i uczących się. Poziom dochodów netto na gospodarstwo domowe 
w badanej próbie jest dość zróżnicowany. Równie wysoki udział w badanej próbie (28%) 
mają gospodarstwa osiągające dochody powyżej 1500 zł i gospodarstw, które dysponują 
kwotą 2500-3500 zł miesięcznie. Przedziały w granicach 1500-2500 zł i 3500-4500 zł są 
zbliżone i wynoszą po 18-19%. Tylko 7% badanych reprezentuje gospodarstwa dysponujące 
kwotą netto przewyższającą 4500 zł na miesiąc. 

Ponad 40% ankietowanych na zaspokojenie wydatków bieżących przeznacza 40-60% 
miesięcznych dochodów netto, lecz niewiele mniejsza część (36%) na bieżące potrzeby 
zużywa 20-40% dochodów. Skala braku zamożności w mieście jest jednak duża, bowiem 
23% respondentów stwierdziło, że na bieżące wydatki przeznacza 60-80% dochodów netto. 
Znaczną część tej grupy stanowią gospodarstwa domowe składające się z czterech i więcej 
osób, przeważająca część tych wydatków przejmowana jest przez handel detaliczny w mie-
ście.

W badaniu postawiono pytanie, jaką część wydatków gospodarstwa domowe realizują 
w sklepach wielkopowierzchniowych i pozostałych. Ustalono, że w placówkach wielkopo-
wierzchniowych respondenci realizują jedną trzecią część średniego budżetu, zaś w innych 
sklepach jedną piątą część budżetu. W odniesieniu do wydatków bieżących w WOH realizu-
ją 61%, zaś w pozostałych sklepach 39% kwot przeznaczonych na zakupy.

Najliczniejszą grupą respondentów, stanowiącą 41% badanej populacji stanowią przed-
stawiciele gospodarstw domowych, którzy w WOH wydatkują 30-45% kwot przeznaczo-
nych na zakupy. Drugą grupę stanowią ci, którzy w tym sektorze handlu pozostawiają  
15-30% swoich budżetów na wydatki bieżące. Udział każdej z pozostałych grup, tzn. do 15% 
oraz 45-60% i powyżej 60% nie przekracza 10% liczby badanych gospodarstw. Natomiast 
w grupie osób czyniących zakupy w pozostałych sklepach dominują gospodarstwa doko-
nujące zakupów za małe kwoty. Do 15% z budżetu zakupów realizowało w tym sektorze 
zakupy 41% respondentów, zaś w przedziałach 15-30% części wydatków zakupowych zna-
lazło się 36% gospodarstw domowych. Zatem aż 77% respondentów czyniących zakupy 
w tym sektorze wydatkowało 18-20% swoich budżetów na zakupy bieżące. Oznacza to, 
że w sklepach wielkopowierzchniowych częściej i na większą skalę czynią zakupy gospo-
darstwa o wyższych dochodach, zaś liczna grupa gospodarstw korzystających z zakupów 
w pozostałych sklepach zostawia w nich nie więcej niż 30% swoich budżetów zakupowych.

Największą część dochodów gospodarstwa domowego w placówkach handlu wielkopo-
wierzchniowego przeznaczają ludzie młodzi w przedziale wiekowym 18-35 lat; wydają oni 
od 30% do 60%, natomiast im starsze osoby, tym mniejszą część dochodów gospodarstwa 
domowego (do 30%) przeznaczają na zakupy w WOH

Przy robieniu zakupów w innych sklepach niż wielkopowierzchniowe można zaobser-
wować sytuację całkowicie odmienną. Młodzi ludzie poniżej 18. roku życia przeznaczają 
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nie więcej niż 15% budżetu gospodarstwa domowego robiąc zakupy w sklepach osiedlo-
wych czy innych sieciach sklepów. Wzrost zainteresowania taką formą handlu widać wraz 
ze wzrostem wieku respondentów − osoby w przedziale wiekowym 45-60 lat i starsze prze-
znaczają na takie zakupy 30-60% swojego budżetu domowego. 

Czynniki wpływające na zachowanie klientów WOH

Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe dostosowują swoją organizację i funkcjono-
wanie do zachowań zakupowych nabywców. Współcześni nabywcy stają się bardzo wyma-
gający, oczekują nie tylko atrakcyjnej ceny, najwyższej jakości, wysokiego poziomu obsługi 
i miłej atmosfery. Inwestorzy muszą ciągle analizować zachowania klientów, bowiem ule-
gają one częstym zmianom. Placówki powinny dostosowywać swoje działania, przyjmując 
precyzyjne strategie zmian, dostosowywać się do nabywców tak, aby zapewniać wysoki 
poziom zadowolenia oraz satysfakcji w procesach zakupu (Adamowicz, Krasuska 2016). 
Najważniejszą kwestią przy wyborze produktu z grupy artykułów żywnościowych pozostaje 
nadal najniższa cena i wysoka jakość towaru, natomiast na rynkach nieżywnościowych liczy 
się solidna marka oraz w mniejszym stopniu, profesjonalne doradztwo (Michałowska 2010). 
Nabywcy w największym wymiarze posiłkują się informacjami o promocjach z reklam tele-
wizyjnych i gazetek promocyjnych.

Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za robieniem zakupów w placówkach 
handlu wielkopowierzchniowego w mieście Biała Podlaska, według respondentów, jest 
odpowiednia lokalizacja placówki − takiej odpowiedzi udzieliło 19% ankietowanych. 
Kolejnym ważnym czynnikiem przyczyniającym się do wyboru miejsca zakupów są niskie 
ceny – takiej odpowiedzi udzieliło 77 osób czyli 18%. W następnej, zbliżonej procentowo 
grupie znajdują się aktualne promocje – 59 ankietowanych udzieliło takiej odpowiedzi, co 
w ogólnym zestawieniu stanowi 14%. Około 50% respondentów ceni sobie wygodę podczas 
robienia zakupów. Kolejne miejsca przypadają różnorodnej ofercie, dużej liczbie miejsc par-
kingowych oraz temu, iż zakupy w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych nie są 
tak czasochłonne jak zakupy dokonywane w innych miejscach. Tak twierdzi 36 ankietowa-
nych, co stanowi po 9% ogólnego udziału. Dla małej grupy osób ważna jest jakość towarów 
oraz późne godziny otwarcia placówki − takiej odpowiedzi udzieliły po 22 osoby, co stanowi 
5% w ogólnej puli.

Większość badanych odwiedza centra handlowe, ponieważ może dokonać wszystkich 
niezbędnych zakupów w jednym miejscu, których nie są w stanie zrobić w innych pla-
cówkach zajmujących się głównie handlem towarami żywnościowymi. Takiej odpowiedzi 
udzieliło 38% ankietowanych, 25% respondentów ma inne powody odwiedzin centrów. 
Wśród nich jest działalność sklepów specjalistycznych niedostępnych gdzie indziej, takich 
jak Rossmann, Empik czy RTV, AGD. Znacznie mniejsza grupa osób, 14%, deklaruje, że 
CH stanowi dla nich miejsce rozrywkowe, często uczęszczają tam do kina lub korzystają 
z usług gastronomicznych. Około 12% często odwiedza centra przez wzgląd na panującą 
tam miłą atmosferę, a 11% uczęszcza tam z powodu dużej ilości czasu wolnego.
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Zachowania klientów a rozwój wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych 

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz pozyskanych informacji wykonano analizę 
SWOT, której zadaniem było określenie czynników, które przyczyniają się do rozwoju i wpły-
wają negatywnie na WOH w Białej Podlaskiej. Ukazano również szanse oraz zagrożenia. 
Wśród czynników sprzyjających dokonywaniu zakupów w WOH należy wymienić zwłasz-
cza: młody wiek klientów, wysoki stopień zmotoryzowania, niskie ceny sprzedaży, wygodę 
dokonywania zakupów wielu towarów w jednym miejscu, stosowane narzędzia marketingowe 
oraz rosnące znaczenie handlu transgranicznego. Do czynników obniżających zainteresowanie 
zakupami w WOH można zaliczyć: starszy wiek klientów, brak własnych środków transportu, 
znaczną odległość miejsca zamieszkania od centrów handlowych, małą efektywność rekla-
my radiowej i telewizyjnej oraz lokalny patriotyzm nabywców. Rosnący poziom dochodów 
i motoryzacji, zwiększające się wymagania wobec małych sklepów, rozwijanie programów 
lojalnościowych, postępująca urbanizacja będą w przyszłości sprzyjać zakupom w WOH. 
Czynnikami hamującymi zakupy w tych obiektach będą: mały przyrost naturalny, emigracja, 
starzenie się ludności, wzrost lokalnego patriotyzmu, nasilenie konkurencji między obiektami 
handlowymi, zmiany w przepisach podatkowych, prawa pracy i czasu funkcjonowania obiek-
tów handlowych oraz przepisów dotyczących wywozu towarów. 

Ze względu na przygraniczne położenie duży wpływ na dalszy rozwój WOH mogą mieć 
zaostrzenia wymagań dotyczące wywozu różnych dóbr za granicę. Miasto prężnie się roz-
wija, powstają nowe osiedla, co przyczynia się do kreowania nowych obszarów zapotrze-
bowania na usługi oraz przestrzeń handlową. Jednak w długoterminowej perspektywie ba-
rierą rozwojową mogą okazać się wzrastające podatki i opłaty, które rząd stara się nakładać 
na kapitał zagraniczny. Istotne bariery mogą wynikać z sytuacji i procesów demograficz-
nych. Prognozy długoterminowe wskazują na dalsze zmniejszenie populacji miasta z około  
57 tysięcy w roku 2016 do nawet około 45 tysięcy w roku 2050. Szansy można upatrywać 
we wzmocnieniu i rozszerzeniu wsparcia dla rodzin najuboższych oraz w polityce aktywi-
zującej rozwój demograficzny.

Podsumowanie

1. W Polsce po 1989 roku dokonały się głębokie zmiany w systemie gospodarowania. 
Rewolucyjny charakter miały zmiany w handlu detalicznym, ujawnione w zjawiskach po-
laryzacji, dywersyfikacji i koncentracji. Dynamiczne zwiększanie inwestycji zagranicznych 
skutkowało powstaniem sieci hiper- i supermarketów, sklepów dyskontowych i umocnie-
niem pozycji sieci specjalistycznych. Rozwojowi handlu wirtualnego za pośrednictwem 
mediów elektronicznych towarzyszą przekształcenia w drobnym handlu osiedlowym, który 
również unowocześnia działalność przez wchodzenie w bardziej nowoczesne, standardowe 
powiązania sieciowe. 

2. Rozwój handlu wielkopowierzchniowego w Polsce rozpoczął się na początku lat 90. 
i można w nim wyróżnić cztery etapy: powszechnej prywatyzacji i konsolidacji (1980-1995);  
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dynamicznego rozwoju WOH (1995–2000); uruchamiania nowoczesnych centrów han-
dlowo-usługowych o powierzchni powyżej 10 tys. m2 (2000-2005); procesów zmian 
strukturalnych – konsolidacji, fuzji przejęć i rewitalizacji, tworzenia własnych marek do-
stosowań rozmiarów i lokalizacji obiektów do zmieniających się warunków otoczenia  
(po 2005 roku). W tym okresie rozwinęły się zwłaszcza centra handlowe, które powstały we 
wszystkich większych miastach kraju.

3. Handel wielkopowierzchniowy w Białej Podlaskiej rozwijał się pod wpływem potrzeb 
mieszkańców miasta i terenów otaczających oraz zakupów ludności ruchu transgranicznego. 
Powierzchnia sprzedażowa w mieście kształtuje się na poziomie średniej krajowej. W mie-
ście działa Miasto posiada pięć centrów handlowych i trzynaście obiektów w postaci dys-
kontów, supermarketów oraz innych form sklepów specjalistycznych. 

4. Badania sondażowe wykazały, że zachowania nabywcze ankietowanych są warunko-
wane odległością od placówki sprzedażowej, wiekiem osoby dokonującej zakupów, zmoto-
ryzowaniem, aktualną ofertą promocyjną placówek handlowych, niską ceną oferowanych 
produktów, jak też różną częstotliwością dokonywania zakupów. Z WOH częściej korzysta-
ją ludzie młodzi, zmotoryzowani, zamieszkujący w bliskim sąsiedztwie punktów sprzedaży. 
Wśród wielu powodów korzystania z WOH najważniejsze znaczenie ma możliwość doko-
nywania zakupu różnych produktów w jednym miejscu (wygoda i oszczędność czasu), ni-
skie ceny i dobra komunikacja marketingowa. Ludzie starsi preferują zakupy w mniejszych 
sklepach osiedlowych ze względu na bliską odległość i łatwy sposób dokonywania zakupów 
oraz preferowanie polskich produktów i lokalnej przedsiębiorczości.

5. WOH w Białej Podlaskiej mają korzystne perspektywy dalszego rozwoju ze względu 
na preferencje ludzi młodych, kurczenie się drobno-towarowego sektora handlu oraz wzma-
gający się ruch trans graniczny, zwłaszcza z Białorusią.

6. Aktualnie WOH dostosowują oferowany asortyment oraz sposoby działania sklepów 
ulokowanych w Centrach Handlowych do potrzeb i wymagań wschodnich sąsiadów, którzy 
z chęcią zaopatrują się w towary konsumpcyjne w przygranicznych miastach, a w szczegól-
ności w Białej Podlaskiej. Mimo to główną klientelę wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych stanowić będą nadal mieszkańcy miasta i sąsiednich gmin. 
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Large-Format Trade as a Source of Meeting Households’ Needs  
on the Example of the Biała Podlaska City

Summary

The subject matter and the aim of the research are large-format commercial 
premises, trends in their development, and characteristics of the current situation 
on trade in Biała Podlaska. The author also undertook an attempt to define the 
purchasing behaviours and factor that shape behaviours of the products purchasers. 
The study contains a theoretical part concerning the trends of the development on 
retailing in Poland, worked out on the basis of the problem literature, and an empiri-
cal part prepared on the grounds of surveys on a sample of 100 households from 
the territory of the Biała Podlaska City. He also made use of the data related to the 
state and placement of trade network in the city. The study contains a description 
of the development of large-format retailing in Poland, large-format trade in Biała 
Podlaska as well as purchasing behaviours of the customers making their purchases, 
the conducive and negative factors for the development of large-format trade. In 
his conclusions, the author paid attention to the needs to adjust the retail network’s 
functioning to the needs and preferences of city residents and the neighbouring 
areas as well as cross-border traffic with Belarus.

Key words: retailing, large-format trade premises, shopping centres, trade in Biała 
Podlaska.
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Крупноформатная торговля в качестве источника удовлетворения 
потребностей домохозяйств на примере Бяла-Подляски

Резюме

Предмет и цель изучения – крупноформатные торговые объекты, тенден-
ции в их развитии, а также характеристика текущей ситуации торговли в Бяла-
Подляске. Автор предпринял тоже попытку определить покупательское пове-
дение и факторы, формирующие поведение покупателей продуктов. Работа 
содержит теоретическую часть, касающуюся трендов в развитии розничной 
торговли в стране, разработанную на основе литературы по проблеме, а так-
же эмпирическую часть, выполненную на основе зондажных обследований 
на выборке в 100 домохозяйств с территории Бяла-Подляски. Использовали 
также данные, касающиеся состояния и размещения торговой сети в городе.  
В статье описали развитие крупноформатной торговли в Бяла-Подляске,  
а также покупательское поведение клиентов, совершающих покупки, факто-
ры, содействующие и препятствующие развитию крупноформатной торговли. 
В выводах автор обратил внимание на потребность в приспособлении фун-
кционирования сети розничной продажи к нуждам и предпочтениям жителей 
города и окрестностей, а также движения на границе с Беларусью.

Ключевые слова: розничная торговля, крупные торговые объекты, торговые 
центры, торговля в Бяла-Подляске.
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