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Ćwiczenia z Podstaw Ekonomiki Handlu i Usług 



Definicja handlu 

 

  Przez handel rozumiemy wyodrębnioną 

dziedzinę wyspecjalizowanej pracy 

społecznej, polegającej na wykonywanym 

zawodowo pośredniczeniu w obrocie 

dobrami materialnymi.  



Handel sensu largo a handel sensu stricto 

 

 Handel sensu largo obejmuje czynności 
związane z realizacją wymiany, na ogół 
towarowo-pieniężnej. Według kryterium czasu, 
w którym te czynności mają miejsce, można je 
podzielić na:  

 negocjacje doprowadzające do zawarcia 
umowy kupna - sprzedaży,  

 czynności związane ze sporządzeniem tej 
umowy,  

 a wreszcie z jej realizacją.  



Targ rybny w Senegalu 



Handel sensu largo a handel sensu stricto 

 

  Handel sensu stricto obejmuje czynności  

związane z realizacją wymiany, ale 

wykonywane przez wyspecjalizowane w tej 

wymianie instytucje.  

  Poza funkcjonalnym kryterium 

wyodrębnienia handlu (czynności) zawęża się 

go o kryterium instytucjonalne.  



Istota i warunki istnienia handlu 

 

  Teoria handlu opiera się na trzech 

założeniach: 

 jego funkcja zawodowego 

pośredniczenia w wymianie, 

 występowanie szeroko pojętych 

nadwyżek produkcji,  

 niezbędność istnienia pieniądza jako 

pośrednika wymiany. 



  Na podstawie wymienionych 

warunków, niezbędnych do istnienia i 

funkcjonowania handlu, pojawiły się 

różne próby wyjaśnienia jego istoty.  

   

  Najbardziej znane wśród nich są: 

 

 tzw. teoria usługowa 

 teoria funkcjonalna handlu. 



Teoria usługowa handlu 

  W teorii usługowej podkreśla się, że istotą 
działania handlu jest wytwarzanie usług.  

   

  Według tej teorii handel różni się w swoich 
funkcjach gospodarczych od przemysłu i 
rolnictwa tym, że zajmuje się wytwarzaniem 
usług, rozumianych jako świadczenie 
konsumentom określonych udogodnień z okazji 
sprzedaży im towarów.  

   



  Dzięki tym udogodnieniom zakupy 
odbywają się: 

 

w odpowiednim dla nabywcy czasie i 
miejscu,  

w sposób zgodny z jego życzeniami,  

z zapewnieniem informacji o towarze, 

w postaci oferty kilku artykułów do wyboru 
równocześnie,  

z możliwością zwrotu towaru,  

z ułatwieniami dostawy towaru do domu itp. 



  Według teorii usługowej świadczone 
przez handel usługi obejmują: 

 

 - usługi związane, nie dające się oddzielić 
od zakupu towaru, np.  komplementarność 
asortymentu towarów w sklepie czy gęstość 
sieci handlowej - ich zakup jest ściśle 
sprzężony z zakupem towaru, a koszt 
wliczony do ceny towaru; 

 - usługi wolne - nabywane niezależnie od 
zakupu towaru, np. odwożenie nabytego 
towaru do domu, sprzedaż ratalną, 
dopasowanie kupionej odzieży - często 
świadczone odpłatnie; 



 - usługi pełnego asortymentu, które 
polegają na zapewnieniu przez handel 
nieprzerwanego i pełnego, pod względem 
wielkości i struktury asortymentowej, 
zaopatrzenia klientów, 

 - usługę „powszechnej spiżarni” - 
polegającą na tym, że aparat handlowy, 
utrzymując zapasy rozmaitych dóbr, po które 
każdy konsument może sięgnąć w 
dogodnym dla siebie czasie, częściowo 
uwalnia go od troski o posiadanie własnych 
zasobów domowych;  



  Jedną z głównych zalet teorii 

usługowej handlu jest 

PODKREŚLENIE WAGI 

INTERESÓW KONSUMENTA.  



Teoria funkcjonalna handlu 

  Teoria funkcjonalna handlu opiera się na 
koncepcji istnienia dwóch układów masy 
towarowej  początkowego i końcowego - 
między którymi rozwija się wyspecjalizowana 
działalność handlu.  

 

  



  Początkowy układ masy towarowej 

jest ukształtowany przez producentów i 

cechuje się stosunkowo wąskim 

asortymentem oraz dużymi partiami 

dostaw,  

    natomiast  
 

 końcowy układ masy towarowej musi być 

dostosowany do preferowanego popytu 

odbiorców. 



  Początkowy i końcowy układ masy 

towarowej na ogół nie pokrywają się z sobą, 

zależą bowiem od różnych czynników:  
 

  początkowy - od czynników o 

charakterze przyrodniczo-technicznym 
  

    natomiast  
 

  końcowy  - od czynników decydujących 

o ukształtowaniu się popytu na dane dobra. 



początkowy układ masy 
towarowej – aktualne 
fizyczne ukształtowanie 
dóbr materialnych, 
oferowanych przez 
producentów na sprzedaż 
 

końcowy układ masy 
towarowej – aktualne, 
fizyczne ukształtowanie 
efektywnego popytu 
ostatecznych odbiorców 

 Między dwoma układami masy towarowej występują 

rozbieżności dotyczące: układu rodzajowego, różnic 

czasowych, przestrzennych, ilościowych oraz 

asortymentowych.  

  Zasadniczą funkcją handlu jest wyrównywanie tych 

rozbieżności i tworzenie z asortymentu produkcyjnego 

asortymentu handlowego, dostępnego w stosownych 

ilościach, we właściwym dla konsumentów czasie i 

przestrzeni.  

  

    Funkcje handlu: 

 



1. uzgadnianie struktury rodzajowej 

towarów 

 

(wyrównywanie rozbieżności między 

zestawem artykułów oferowanych 

przez producenta a zestawem 

nabywanym przez ostatecznych 

nabywców) 

 



Handel działa na sferę produkcji poprzez: 

 przekazywanie informacji producentowi o 
sytuacji na rynku (o preferencjach nabywców) 

 składanie  zamówień na określone towary,  

 

Handel działa także na sferę spożycia za 
pomocą: 

 aktywnego oddziaływania na konsumentów 
(nakłanianie nabywców do zakupu),  

 przekazywanie konsumentom informacji o 
produktach, ich zastosowaniu oraz warunkach 
i sposobach sprzedaży,  

 prezentowanie konsumentom substytutów 
artykułów.  



2. kierowanie ruchem towarów w 

czasie 

 

(wyrównywanie rozbieżności w czasie 

między produkcją a spożyciem) 

 



  Zdarzają się sytuacje kiedy produkcja jest w 
ciągu całego roku dość równomierna, a spożycie 
okresowe, bądź na odwrót, to wytwórczość ma 
charakter sezonowy, a spożycie stały lub 
stosunkowo równomierny w czasie. Przeważnie 
okresy produkcyjne nie odpowiadają okresom 
występowania popytu. 

  



  Czynniki powodujące tę rozbieżność: klimat, 
brak atrakcyjności i możliwości zbytu, moda, 
etc.  

  Występujące między produkcją a konsumpcją 
rozbieżności, wymagają kształtowania ruchu 
towarów w czasie poprzez utrzymywanie i 
kontrolę zapasów.  



3. kierowanie ruchem towarów w 

przestrzeni 

 

(wyrównywanie rozbieżności w 

przestrzeni między produkcją a 

spożyciem) 



  Miejsca produkcji określonych dóbr na 
ogół nie pokrywają się z miejscami popytu, 
spożycia lub zużycia.  

  Czynniki wpływające na powstanie tej 
rozbieżności:  

• lokalizacja surowców, energii, siły roboczej 

• koncentracja, specjalizacja oraz zastosowanie 
w produkcji nowych technologii 

• warunki glebowe i klimatyczne 

• charakter regionu, np. typowo konsumpcyjne, 
turystyczny 

   



   Handel wyrównując te rozbieżności: 

 

 skupia produkcję terytorialnie rozproszoną,  

 

 rozprowadza towary z jednego miejsca w 

różnych kierunkach lub na szerszy rynek 

zbytu; 

 

 ustala drogi przerzutów  międzyregionalnych. 

 



Plantacja herbaty w Argentynie 



Plantacja daktyli w Egipcie 



Po zbiorach bawełny na Wybrzeżu Kości Słoniowej 



4. kształtowanie pojedynczej partii 

towaru 

 

(wyrównywanie rozbieżności z punktu 

widzenia rozmiaru ilościowego 

pojedynczej partii towaru) 



  Ilości danego dobra zbywane jednorazowo 
przez producentów przeważnie nie są zgodne z 
ilościami stanowiącymi indywidualne 
zapotrzebowanie ostatecznych odbiorców.  

 

  Na ogół wytwórcy sprzedają jednorazowo 
stosunkowo duże ilości poszczególnych dóbr, 
następnie, w miarę jak towary zbliżają się 
niekiedy za pośrednictwem przetwórstwa do 
sfery konsumpcji, rozdziela się je znowu na 
niewielkie partie. 



  Handel wyrównując te rozbieżności: 

 

  kompletuje produkcję powstałą w 
małych partiach,  

  rozdrabnia produkcję masową, 
dostosowuje ładunki do wymagań 
stawianych przez przetwórstwo lub aparat 
przewozowy,  

  wykonuje czynności dozowania, 
mierzenia, ważenia, przepakowywania, itd. 

  realizuje dostawy oraz składowanie 
towarów. 

 





5. kształtowanie struktury 

asortymentowej towarów 

 

(wyrównywanie rozbieżności pomiędzy 

asortymentem produkcyjnym a 

handlowym) 



  Na ogół grupowanie różnych rodzajów 
towarów w momencie, gdy opuszczają one sferę 
produkcji nie jest zgodne z efektywnym 
popytem ostatecznych odbiorców. 

 

  W celu wyrównania tych rozbieżności 
handel pobiera w różnych gałęziach przemysłu 
towary ugrupowane w „asortymencie 
produkcyjnym”, a następnie poprzez celowy 
ich dobór i kompletowanie przetwarza go w 
„asortyment handlowy” odpowiadający 
rodzajowemu układowi  potrzeb rynku.  





 

 

SZCZEBLE OBROTU 

TOWAROWEGO  HANDEL 

DETALICZNY 



 Handel detaliczny stanowi ostatni szczebel 

(ogniwo) w obrocie towarowym, dzięki 

któremu towary lub usługi docierają do 

ostatecznych nabywców (którymi są przede 

wszystkim konsumenci indywidualni) dla ich 

osobistego, niekomercyjnego użytku. 

Handel detaliczny 



 duża liczba klientów; 
 

 niewielkie rozmiary jednorazowo 

sprzedawanych partii produktów, dostosowane 

do bieżących potrzeb konsumpcyjnych 

nabywców indywidualnych; 
 

 ścisły, często osobisty kontakt sprzedawców 

detalicznych z finalnymi nabywcami produktów; 
 

 lokalizacja punktów sprzedaży detalicznej w 

dogodnych dla nabywców miejscach. 

Charakterystyczne cechy transakcji detalicznych: 



 stałe i rytmiczne zaopatrywanie 

nabywców w towary i usługi zaspokajające ich 

potrzeby w sposób pełny i prawidłowy 

(kompletność i ciągłość oferty towarowej); 
 

 celowe kształtowanie konsumpcji - 

aktywizując sprzedaż określonych towarów 

poprzez ich reklamę, odpowiedni sposób 

oferowania ich nabywcom, dodatkowe 

świadczenia usług przy zakupie; 

Podstawowe zadanie handlu detalicznego: 



  wyraźne zorientowanie na potrzeby oraz  
oczekiwania konsumenta, które przejawia się 
przede wszystkim w: 

 
 polityce asortymentacyjnej (nieustannym 

różnicowaniu i wzbogacaniu oferty towarów 
oferowanych do sprzedaży)  

    i  

 polityce kształtowania sieci detalicznej 
(dążeniu do lepszego dostosowania warunków 
zakupu do oczekiwań i preferencji nabywców); 

 

współudział w kształtowaniu cen na towary. 



   

  

  Asortyment jednostek handlu 
detalicznego – zestaw towarów różnych 
rodzajów i gatunków, które zazwyczaj są w 
stosunku do siebie komplementarne np. 
artykuły wyposażenia mieszkań lub należą 
do jednej branży oferowane przez jednostki 
handlu detalicznego.  

  Asortyment jest to zestaw wszystkich 
linii produktów, które oferuje sprzedawca. 

 
 

  Rolą asortymentu jest zaspokajanie potrzeb 
nabywców. 

 

  



Charakterystyka masy towarowej 

  Podstawowym, bezpośrednim przedmiotem 

działalności handlu jest masa towarowa.  

  Towarami nazywamy produkty pracy 

przeznaczone do sprzedaży i posiadające 

wartość użytkową, tj. zdolność zaspokajania w 

sposób pośredni lub bezpośredni potrzeb 

ludzkich. Zaliczają się do nich zarówno 

przedmioty spożycia, jak i środki produkcji.  



 

  Ogół dóbr mających wartość 

użytkową i przeznaczonych do wymiany 

stanowi masę towarową.  



Rodzaje masy towarowej: 

  według kryterium produkcji materialnej: 

- artykuły żywnościowe - towary będące rezultatem 
produkcji rolnej lub przetwórstwa rolno-
spożywczego, zaspokajające na ogół podstawowe 
potrzeby ludności. Charakteryzują się 
masowością spożycia i niewielką trwałością, stąd 
też obrót tymi towarami jest szczególnie ważny, a 
równocześnie bardzo uciążliwy. 

- artykuły nieżywnościowe – towary, które są 
efektem produkcji przemysłowej. Zaspokajają 
inne, poza wyżywieniem, potrzeby ludności, 
mające często charakter potrzeb wyższego rzędu. 
Ich udział w całkowitej wartości masy towarowej 
zwiększa się wraz z postępem techniki, 
rozbudową przemysłu, wzrostem dobrobytu i 
rozwojem cywilizacji. 



 

 według kryterium źródła pochodzenia 

wyróżnia się:  

1. masę towarową uzyskiwaną z przemysłu,  

2. masę towarową zyskiwaną z rolnictwa, 

3. masę towarową zyskiwaną z importu.  



 Ad. 1. Przemysł (zakłady produkujące na rynek) 
mogą należeć do kategorii: 

 

- przemysłu kluczowego - towary zaspokajające 
większość potrzeb zarówno produkcyjnych i 
inwestycyjnych, jak i konsumpcyjnych (paliwa, energia 
elektryczna, etc.),  

 

- drobnej wytwórczości, która to jest przeważnie dość 
elastyczna, stosunkowo szybko dostosowuje się do 
potrzeb rynku, pozwala na zwiększenie i wzbogacenie 
masy towarowej artykułami wielogatunkowymi, o 
indywidualnych cechach użytkowych, 

 

- przedsiębiorstw handlowych - o charakterze 
uzupełniającym prowadzona przez przedsiębiorstwa 
handlowe pozwala na lepsze dostosowywanie rytmu 
wytwarzania do rytmu sprzedaży. Obejmuje ona 
najczęściej produkcję pieczywa, wyroby cukiernicze czy 
garmażeryjne. 



 Ad. 2. Drugim, podstawowym źródłem masy 

towarowej jest rolnictwo.  
 

  Część globalnej produkcji rolniczej 

pozostaje u wytwórców i jest przeznaczana na 

cele produkcyjne oraz konsumpcyjne (tzw. 

spożycie naturalne).  

  Jednak większa część produkcji jest 

zbywana konsumentom oraz zakładom 

przetwórczym jako surowce (głównie dla 

przemysłu rolno-spożywczego, włókienniczego, 

tłuszczowego). Część produkcji rolnej jest 

przeznaczana na eksport, część zaś 

przechowywana w postaci rezerw.  



  Ad. 3. Kolejnym źródłem masy 
towarowej jest import.  

 

  Oferowanie konsumentom towarów 
pochodzenia zagranicznego wzbogaca rynek 
w dobra nie produkowane w kraju lub 
produkowane w niedostatecznej ilości. 

 

  Obecność na rynku artykułów 
importowanych: 

 - stwarza impulsy w kierunku podnoszenia 
jakości towarów krajowych,  

 - zwiększa wymagania odbiorców,  

 - stwarza konkurencyjną ofertę,  

 - może także łagodzić wahania sezonowe. 



  Uwzględniając podane wyżej źródła, 
można podzielić masę towarową na: 

 

  krajową 

  zagraniczną.  

 

  Do pierwszej należy zaliczyć towary 
wytwarzane przez przemysł i rolnictwo w 
kraju, zaś do drugiej - artykuły importowane.  



  według kryterium rodzaju 

zaspokajanych potrzeb masę towarową 

dzielimy na:  

 

 1. artykuły konsumpcyjne, 

 2. dobra produkcyjne.  



 Ad. 1. Do grupy artykułów konsumpcyjnych 
należy zaliczyć: 

 

 1a. artykuły żywnościowe zaspokajające 
podstawowe, codzienne potrzeby w zakresie 
żywienia ludności, 

 

 1b. artykuły żywnościowe służące 
zaspokajaniu potrzeb wyższego rzędu (np. 
kawa, alkohol), 

  



1c. towary konsumpcyjne nieżywnościowe, jak: 
artykuły przemysłowe tzw. codziennego użytku, 
o powszechnym zapotrzebowaniu (np. artykuły 
chemii gospodarczej), artykuły zaspokajające 
kompleks potrzeb określanych jako produktów 
„ubranie” (konfekcja, obuwie itp.), towary 
służące do i wywołuje wyposażenia mieszkań 
(meble, sprzęt agd i rtv, itp.), artykuły 
zaspokajające dotyczące potrzeby sportu, 
turystyki, wypoczynku, potrzeby kulturalne 
(książki, prasa, dzieła sztuki itp.), artykuły 
służące do ochrony zdrowia, higieny i czystości 
(leki, artykuły drogeryjne itp.).  

 



 Ad. 2. Z dóbr produkcyjnych dla 

przykładu można wymienić środki do 

produkcji rolnej oraz materiały budowlane.  

   

  Niektóre artykuły mogą służyć zarówno 

do konsumpcji, jak i do produkcji  (np. 

węgiel, ziemniaki).  



  Masę towarową można traktować jako 
zbiorowość o liczebności skończonej, 
dzieloną na coraz to mniejsze klasy.  

  Najszerszą klasą jest grupa branżowa, np. 
rolno-spożywcza czy  włókiennicza. Grupa 
taka składa się z określonej liczby branż, np. 
branża produktów rolno-spożywczych 
obejmuje: zboże i jego przetwory, nabiał, 
owoce i warzywa itp. Każda branża dzieli się 
na określoną liczbę grup towarowych, np. 
jabłka, które składają się z określonej liczby 
pojedynczych towarów (artykułów), np. 
jabłka Golden Delicious.  



  

Grupa branżowa 

Branża 

Grupa 

towarowa 

Artykuł 



• Poziom 1  RODZINA POTRZEB – rdzeń produktu 

– odżywianie się; 

 

• Poziom 2  RODZINA PRODUKTÓW – obejmuje 

wszystkie klasy produktów, które mogą zaspokoić 

podstawową potrzebę – żywność przetworzona, żywność 

w postaci naturalnej, etc.;  

 

• Poziom 3  KLASA PRODUKTÓW – to grupa 

produktów w ramach rodziny produktów, mająca 

wspólne cechy użytkowe – przetwory mączne; 

7 poziomów hierarchii produktów na 
przykładzie makaronów: 



• Poziom 4  LINIA PRODUKTÓW – to grupa 
produktów w ramach klasy, silnie ze sobą powiązanych – 
makarony; 

 

• Poziom 5  TYP PRODUKTÓW – to te elementy linii 
produktów, które łączy jedna z kilku możliwych postaci 
produktu – makaron nitki do przyrządzania spaghetti; 

 

• Poziom 6  MARKA – nazwa kojarzona z jednym lub 
kilkoma elementami linii produktów w celu identyfikacji 
jego pochodzenia i cech – makaron spaghetti Lubella; 

7 poziomów hierarchii produktów na 
przykładzie makaronów: 



• Poziom 7  PRODUKT – jednostka produktu, 
który występuje pod kolejnym numerem lub kodem, 
w bazie danych firmy o asortymencie – tzw. PLU 
product line unit. – to wersja produktu w ramach 
danej marki lub linii produktów, którą można 
wyróżnić stosując różnej wielkości opakowania, 
ceny, cechy strukturalne i funkcjonalne produktów – 
makaron spaghetti Lubella 500 g 

7 poziomów hierarchii produktów na 
przykładzie makaronów: 
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Asortyment Spółdzielni Mleczarskiej 

Września,  producenta mleka, śmietany, twarogów, 

masła, napojów mlecznych, serków owocowych i 

kanapkowych, twarogów sernikowych oraz kremów 

twarogowych, jak również mleka w proszku.  



  Rozróżnia się kilka wymiarów 
asortymentu: 

 

 szerokość asortymentu to liczba różnych 
rodzajów produktów oferowanych przez 
detalistę, 

 

 głębokość asortymentu to liczba 
oferowanych wariantów produktu,  

 

 spójność asortymentu to stopień 
podobieństwa produktów.  



  

 Zasadniczo rozróżnia się cztery podstawowe 

rodzaje asortymentu w handlu detalicznym:  
 

  asortyment wąski - obejmuje artykuły z 

niewielu grup towarowych,   

 asortyment szeroki - składa się z artykułów 

należących do wielu grup towarowych, a nawet 

branż.  

 asortyment płytki uwzględnia z każdej grupy 

towarowej tylko niewielki wybór rodzajów i 

gatunków artykułów, 

 asortyment głęboki obejmuje w każdej z grup 

towarowych dużą liczbę rodzajowo 

zróżnicowanych dóbr.  

 

 



               Szerokość asortymentu   

G
łęb
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ść 
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wąski szeroki 

płytki specjalista 

niszowy 

zwykły detalista 

wielobranżowy 

głęboki specjalista 

kategorii 

detalista 

kompleksowy 



Detalista kompleksowy oferuje wachlarz 

produktów w wielu wariantach. Kupujący 

mają duże możliwości wyboru zarówno 

między kategoriami, jak i w obrębie 

poszczególnych kategorii, tzw. „zakupy w 

jednym miejscu” – market budowany.  

 



 Specjalista niszowy realizuje strategię 
skoncentrowanego asortymentu oferowanego 
zazwyczaj znacznie mniejszej grupie 
docelowych klientów. Możliwości wyboru 
zarówno między kategoriami, jak w i ich obrębie 
są tu ograniczone. Przykład – sklep owocowo-
warzywny w centrum miasta. 
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Zwykły detalista wielobranżowy oferuje dużo 

kategorii produktów, nie dając jednak klientom 

większych możliwości wyboru w obrębie 

kategorii. Sklepy sprzedające raczej wygodę, 

aniżeli wybór. Przykład – sklep dyskontowy. 
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 Specjalista kategorii daje duże możliwości 
wyboru w obrębie poszczególnych kategorii 
produktów, których jednak prowadzi 
stosunkowo niewiele. Atrakcyjność tych 
sklepów polega na niezrównanym wyborze. 
Przykład - Sklep z kawą lub winem, butik z 
obuwiem męski czy z kapeluszami. 
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FORMY SPRZEDAŻY SKLEPOWEJ 

Domy towarowe Mass-merchandisers 

Sklepy specjalistyczne i branżowe  



  Dom towarowy - sklep wielodziałowy o 

szerokim i uniwersalnym asortymencie 

artykułów nieżywnościowych związanych z 

ubiorem, z wyposażeniem i  modernizacją 

mieszkań, ze sportem, turystyką i 

wypoczynkiem, niekiedy uzupełniony o dział 

artykułów żywnościowych.  
   

  Domy towarowe są sklepami o własnym 

zaopatrzeniu hurtowym, usytuowanymi w 

miejscu znacznego ruchu ludności.  

Formy sprzedaży sklepowej: 



  Domy towarowe są to duże obiekty 
handlowe o powierzchni przekraczającej 
2500m2, podzielone na działy.  

   

  Powstawanie domów towarowych jest 
ściśle związane z rozwojem miast. Cechą 
charakterystyczną domów towarowych, 
wyróżniającą je zdecydowanie spośród innych 
punktów sprzedaży detalicznej, jest szeroka 
gama i różnorodność towarów oferowanych pod 
jednym dachem.  

  



Dom towarowy - szeroka gama i różnorodność 
towarów oferowanych pod jednym dachem  



  Mieści się przy 87-135 Brompton Road, Knightsbridge. Jego historia 
zaczęła się w 1849 roku, kiedy to drobny handlarz Charles Harrod otworzył 
sklep z artykułami spożywczymi. Dzięki ich dobrej jakości i znakomitej obsłudze 
miejsce to szybko zyskało sławę. Jego potomkowie, rozbudowywali sklep, aż stał 
się ekskluzywnym domem towarowym (marmurowe lady, witraże w oknach, 5 
pięter, 300 działów).  

  W 1985 roku Harrods'a kupił egipski multimilioner Mohamed al Fayed. 
Brytyjczycy rozpaczali, nie chcieli bowiem, by właścicielem króla londyńskich 
sklepów (jak nazywają Harrods'a) stał się cudzoziemiec.  

  Ich obawy okazały się niesłuszne - al Fayed wydał na jego przebudowę 
miliony funtów. Dziś pracuje tu ponad 4 tys. osób jak zawsze gotowych spełnić 
każde życzenie, tak samo jak to miało miejsce w 1967 roku, kiedy pewien klient 
poprosił o żywego słonia... i na zrealizowanie swojego zamówienia czekał tylko 
jeden dzień  

Harrod's - najsłynniejszy dom towarowy na świecie  



  Pewną odmianą domów towarowych, 

zwłaszcza mniejszych, są domy handlowe - 

duże obiekty, w których sprzedaje się towary 

dwóch lub więcej branż. Co najmniej jedna z 

tych branż obejmuje bardzo głęboki 

asortyment towarów.  

  Niekiedy domy handlowe obsługują 

określony segment nabywców (np. dom 

handlowy matki i dziecka, domy odzieżowe). 



  Cechami charakterystycznymi domów 
handlowych są: 

 standard jakościowy sprzedawanych towarów 
i świadczonych usług, 

 specjalne oferty, 

 stosowanie często własnych znaków 
towarowych, 

 organizowanie zaopatrzenia we własnym 
zakresie, 

 aktywne oddziaływanie na przemysł. 

 



  

 Sposób oferowania towarów finalnym 

odbiorcom uległ zasadniczej zmianie wraz z 

pojawieniem się skoncentrowanych form 

handlu, czyli sklepów masowej sprzedaży 

(mass-merchandisers) takich jak:  

 

 hipermarkety, np. 

 

 supermarkety, np.  

 

 domy dyskontowe, np.  

Mass-merchandisers 



  Sklepy masowej sprzedaży charakteryzuje: 

 

 duża powierzchnia sprzedażowa,  
 

 na ogół małe zaplecze magazynowe, 
 

 znaczna szybkość obrotu,  
 

 wysoka częstotliwość dostaw,  
 

 szeroki asortyment towarowy, 
 

 samoobsługowa forma sprzedaży.  

   



 Charakterystycznymi cechami działania tych 

obiektów są:  

 niskie ceny,  

 stosowanie specjalnych ofert,  

 odpowiednia ekspozycja 

oraz rozmieszczenie towarów,  

 możliwość świadczenia różnorodnych usług 

przez podmioty w otoczeniu sklepów, 

 zaopatrywanie się w hurtowniach, producentów 

lub też z własnej produkcji, itp. 

 



  Hipermarket – sklep samoobsługowy, 

wielkopowierzchniowy, o powierzchni sali 

sprzedażowej od 2500 m2, oferuje artykuły 

wszystkich branż (łącznie z artykułami 

świeżymi) oraz artykuły nieżywnościowe 

częstego zakupu, których udział w obrotach 

kształtuje się na poziomie około 50% 

ogólnych obrotów sklepu w skali rocznej. 

Hipermarkety stosują agresywną politykę 

cenową. Znajdują się przy nich duże 

bezpłatne parkingi. 



  Supermarket – sklep samoobsługowy o 

powierzchni sali sprzedażowej od 400 do 

2499 m2, oferuje artykuły żywnościowe 

wszystkich branż (łącznie z artykułami 

świeżymi) oraz często nabywane artykuły 

nieżywnościowe, których udział w obrotach 

kształtuje się na poziomie około 30% 

ogólnych obrotów sklepu. 



  Domy dyskontowe charakteryzują się 

wprowadzaniem technik działania 

minimalizujących wielkość kosztów 

(samoobsługa, system „cash and carry”, 

zniesienie bądź utrudnienia w realizacji 

zasady zwrotu towarów), ograniczonymi 

usługami i asortymentem towarowym, a 

także stosowaniem jednostek 

opakowaniowych zmuszających do dużych, 

jednorazowych zakupów, które dają 

możliwość stosowania agresywnej polityki 

cenowej.  



Cechy 

charakterystyczne 

Hipermarkety Supermarkety Sklepy dyskontowe 

Powierzchnia 

sprzedażowa 

2500 – 12000m2 400-2500 m2 Zróżnicowana 

Asortyment: 

Rodzaj  

Liczba pozycji 

Udział artykułów 

żywnościowych 

Artykuły 

żywnościowe i 

nieżywnościowe 

20.000 – 50.000 

50% 

Artykuły 

żywnościowe i 

nieżywnościowe 

Do 20.000 

70% 

Głównie artykuły 

żywnościowe 

800 – 1000 

dominujący 

Lokalizacja Peryferyjna, 

podmiejska 

Osiedla 

mieszkaniowe 

Tania 

Promocja Intensywna Zróżnicowana Ograniczona do 

minimum 

Ceny 12-15% niższe od 

średnich 

rynkowych 

Średnia rynkowa 15-30% niższe od 

średnich cen 

rynkowych 

Zakres usług 

dodatkowych 

Ofertę wzbogacają 

małe budki 

gastronomiczne, 

piekarnie, punkty 

usługowe, duże 

parkingi 

Parkingi Bardzo skromny 

zakres 



  Sklepy specjalistyczne są sklepami, w 
których oferuje się duży wybór towarów o 
zróżnicowanej jakości i cenach wraz z usługami 
uzupełniającymi. Sklepy specjalistyczne cieszą się 
dużą renomą i popularnością wśród klientów. Stąd 
też ich liczba wyraźnie wzrasta (np. ze sprzętem 
sportowym, fotograficznym, biżuterią, itp.).  

 

  Odmianą sklepu specjalistycznego jest 
boutique. Jest to najczęściej mały  sklep, w 
którym oferuje się towary modne i 
ekstrawaganckie niektórych branż (np. 
odzieżowej, kosmetycznej, wyposażenia 
mieszkań). 

Sklepy specjalistyczne i branżowe  



  Sklepy branżowe są zbliżonym typem 

do sklepów specjalistycznych. Oferują one 

zwykle szerszy, ale mniej głęboki asortyment 

towarów. Obecnie obserwuje się 

powstawanie sklepów ukierunkowanych już 

nawet nie na samą branżę, ile na kompleks 

określonych potrzeb (np. sklepy dla 

młodzieży, ogrodnicze, zoologiczne itp.) 



 Format convenience - to sklepy o 

powierzchni sprzedaży do 300m2, otwarte 7 dni 

w tygodniu, do późnych godzin wieczornych, 

oferujące ograniczony asortyment sprzedaży ze 

szczególnie rozwiniętą w stosunku do 

pozostałych kategorią alkoholi, używek, 

przekąsek i napoi, najczęściej w formie sieci 

sklepów własnych (m.in. Żabka, Carrefour 

Express, Małpka). 
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 Sklepy typu convenience wykorzystują wiele 

możliwości budowania bliskości wobec klientów: 

 fizycznej (dogodna lokalizacja, dostępność, długie 

godziny otwarcia, krótki czas dokonywania zakupów) 

 psychologicznej (jednolity wizerunek (logo, układ 

przestrzeni sprzedażowej, ubiór personelu), jednolity i 

powtarzalny  asortyment, produkty wysokiej jakości oraz 

produkty z marką własną sieci, produkty lokalne, oferta 

usługowa, zaufanie do sieci budowane w oparciu o hasła 

reklamowe („Żabka. Mały wielki sklep”, „Freshmarket. 

Codziennie świeży wybór”), budowanie relacji, programy 

lojalnościowe („Codzienne korzyści – Żabka”, „Fresh Club 

przywilej korzyści”), personalizacja kontaktów. 

 wirtualnej (funkcjonalne strony internetowe, newsletter, 

aplikacje mobilne, obecność na portalach 

społecznościowych).  



 Oczekiwania konsumentów dotyczące 

możliwości dokonywania szybkich  i wygodnych 

zakupów od bliskiego im detalisty przyczyniać się 

będą do dalszego, dynamicznego rozwoju sieci 

sklepów typu convenience.  



Formy sprzedaży pozasklepowej: 

 

 Dynamicznie rozwijającą się formą sprzedaży 
pozasklepowej jest marketing sieciowy (np. 
AVON, Amway, Oriflame, Zepter). Jego cechą 
charakterystyczną jest dwukierunkowość 
działalności – pierwszy kierunek polega na 
współpracy i odsprzedaniu samego pomysłu 
innym osobom, zaś drugi kierunek to sprzedaż 
towarów lub usług i ich reklama.  



 Kolejna forma handlu pozasklepowego to 

handel wysyłkowy. Przykładami takiej sprzedaży 

są OTTO, Bon Prix, Quelle, TV Shop, TV 

Market, TeleZakupy Mango, księgarnia 

internetowa Merlin. W tej formie sprzedaży 

produkty są oferowane nabywcom za 

pośrednictwem:  

- drukowanych katalogów, prospektów i ogłoszeń 

dostarczanych do domów klienta drogą pocztową;  

- telefonów; 

- ofert prezentowanych w telewizji; 

- insertów (drukowanych ogłoszeń w prasie); 

- Internetu. 



 Rolę zastępczą w stosunku do stałych 
punktów sprzedaży stanowi vending -  
sprzedaż z automatów, najwyższa forma 
samoobsługi zapewniająca największą 
sprawność zakupu. Pozwala na dokonywanie 
transakcji w dowolnym miejscu, poza stałą 
siecią handlową, nie wymaga pomieszczeń 
ani zatrudnienia sprzedawców. Do sprzedaży 
z automatów nadają się jednak tylko 
standardowe, drobne artykuły codziennego 
użytku, np. zapałki, papierosy, napoje, 
zapakowana żywność. 

  



Struktury funkcjonalne handlu detalicznego 

 
  W rozwoju handlu detalicznego występują 

dwie rozbieżne tendencje: 

 

 z jednej strony, potrzeby konsumentów, a także 
dotychczasowa tradycja ich zaspokajania skłaniają 
do rozproszonej lokalizacji handlu i jego 
znacznej indywidualizacji; 

 

 z drugiej jednak, przesłanki efektywnościowe, a 
także coraz wyraźniejsze zmiany stylu sposobu i 
częstotliwości dokonywania zakupów skłaniają 
do koncentracji kapitałowej i organizacyjnej 
handlu (przejawiającej się w procesie 
organizacyjnego łączenia się firm handlowych).  



  Trendy obserwowane w rozwoju handlu 

detalicznego wpłynęły na powstanie dwóch 

głównych jego struktur:  

 

 detalicznego handlu niezależnego  

 detalicznego handlu zorganizowanego.  

 Pomimo intensywnego rozwoju handlu 

zorganizowanego (wielkoformatowego), 

obserwuje się równoległy rozwój handlu 

niezależnego (małoformatowego), który 

zajmuje pierwsze miejsce pod względem 

liczby prowadzonych sklepów.  



Zmiany udziałów rynkowych w głównych kanałach 

dystrybucji detalicznej FMCG w podziale na sklepy 

wielkoformatowe  i małoformatowe  



Przyczyny utrzymywania się dość silnej pozycji 

małych przedsiębiorstw niezależnego handlu 

detalicznego: 

 
 handel ten jest bardzo elastyczny i szybko może się 

dostosować do wymagań konsumentów, 
indywidualizować swoje postępowanie, nastawić się 
na określony, niekiedy bardzo wąski segment rynku; 

  

 jest wiele produktów, których sprzedaż ma 
charakter lokalny (np. wyroby piekarnicze, 
cukiernicze, mięsne), wymagają szybkiej 
sprzedaży w stanie świeżym, bez porcjowania i 
fabrycznych opakowań (np. kwiaty, owoce, 
warzywa, ryby), sprzedaż niektórych produktów 
wymaga indywidualnego doradztwa (np. artykuły 
mody, książki, instrumenty muzyczne);  



małe przedsiębiorstwa jednosklepowe 
umożliwiają utrzymywanie więzi społecznej z 
klientami; 

 

 drobny handel jest na ogół niskokapitałochłonny, 
a wysokopracochłonny; 
 

małe przedsiębiorstwa handlowe mają wprawdzie 
skłonność do szybkiego znikania z rynku 
(bankructwa), ale równocześnie bardzo wiele ich 
powstaje. A ich właściciele łatwo także zmieniają 
branże; 

 

wraz z podnoszeniem się stopy życiowej ludności 
wzrasta zapotrzebowanie na produkty wyższego 
rzędu oraz usługi (np. gastronomiczne, 
rekreacyjne czy edukacyjne), których sprzedaż 
wymaga zindywidualizowanej produkcji i obsługi. 





FMCG (fast-moving consumer goods) – 

produkty szybkozbywalne sprzedawane często 

i po względnie niskich cenach.  

 Przykładami dóbr z tej branży są artykuły 

spożywcze czy środki czystości. Wartość rynku 

produktów szybkozbywalnych w Polsce 

szacowana jest na 255 mld zł (w 2016). 









Wyzwania 2018 … 
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Dziękuję za uwagę 


