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REALNA PRZYMIERZALNIA, WIRTUALNE ZAKUPY –  

KONSUMENT I JEGO DECYZJE W DOBIE DIGITALIZACJI 

 

W artykule omówiono wyniki analizy zachowań konsumentów w procesie zakupu dóbr i usług w sklepach tradycyjnych 

oraz internetowych na Polskim rynku. Badano decyzyjność konsumentów w zakresie wyboru miejsca robienia zakupów oraz 

przesłanki którymi się podczas nich kierują. Ważnym aspektem badań było zwrócenie uwagi na zależności między miejscem 

zakupu, a zakupowanym przez konsumentów asortymentem. 

 

WSTĘP 

Zjawisko konsumpcji jest charakterystyczne dla współczesnego 
masowego społeczeństwa, dotyczy każdego człowieka, a konsump-
cyjny styl życia jest coraz bardziej powszechny. Ograniczoność 
zasobów zmusza do szukania rozwiązania optymalnego, tzn. do 
osiągnięcia maksimum korzyści z konsumowania zarówno żywności 
jak i odzieży.  

W teorii konsumenta zakłada się, iż jest on podmiotem racjo-
nalnym, który podczas dokonywania decyzji dąży do osiągnięcia jak 
największych korzyści, jakie w danych warunkach może osiągnąć z 
konsumpcji dóbr [3]. Konsument racjonalny opiera proces decyzyjny 
na zasadzie optymalizacji, dokonując zakupu określonego produktu 
lub usługi posiada indywidualne preferencje. Konsumenta traktuje 
się jako suwerenny podmiot gospodarczy w zakresie tworzenia i 
kształtowania preferencji w dokonywanych przez niego decyzjach 
zakupowych. Suwerenność konsumenta ma pewne ograniczenia 
obiektywne, takie jak: dochód konsumenta oraz ceny poszczegól-
nych dóbr [1].  

Wraz ze wzrostem popularności handlu elektronicznego poten-
cjalny konsument zaczął poszukiwać nowych rozwiązań, które 
mogłyby przyczynić się do zaoszczędzenia przez niego nie tylko 
czasu ale i pieniędzy. Jednym z takich rozwiązań okazały się być e-
zakupy, sposób nabywania towarów i usług za pośrednictwem 
internetu. 

1. ORGANIZACJA BADAŃ 

1.1. Charakterystyka próby badawczej 

Badania zostały przeprowadzone w IV kwartale 2013 oraz I 
kwartale 2014 roku. Liczebność badanej próby wyniosła 150 re-
spondentów, byli to internauci 100 ankietowanych oraz  osoby 
spotkane w Centrach Handlowych w Warszawie –  „Złote Tarasy” i 
„Arkadia” – oraz Białej Podlaskiej – „Rywal”. W badanej grupie 
respondentów znacznącą większość stanowiły kobiety. Mężczyźni 
biorący udział w badaniu to blisko 1/3 zbiorowości. 

Analizując kolejną cechę opisującą badaną zbiorowość jaką 
jest wiek badanych należy wskazać, iż największą grupę stanowią 
osoby w wieku 20-23 lata – 69% badanych. Średnia ważona wieku 
badanych wyniosła 22 lata (odchylenie standardowe 2,4), mediana 
wyniosła 21 lat, a dominanta była równa 21. Rozstęp, czyli różnica 
pomiędzy najstarszym, a najmłodszym uczestnikiem badań wynio-
sła  20 lat.  

Jednym z czynników determinujących zachowania konsu-
menckie jest stan cywilny, a co za tym idzie faza życia gospodar-
stwa domowego współtworzonego przez badanych. W badanej 
grupie ponad 90% respondentów to osoby stanu wolnego. Pozosta-
łe osoby są w związku małżeńskim lub udzieliły innej odpowiedzi. 
Taki rozkład zmiennej jest wynikiem doboru próby, którą głównie 
stanowiły osoby w wieku 19-24 lata.  

Uwzględniając cechę społeczno-demograficzną jaką jest po-
ziom wykształcenia należy wskazać, iż w badanej grupie ponad 
65% respondentów to osoby deklarujące wykształcenie średnie. 
Osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 1/3 badanej zbiorowo-
ści.   

Wśród przebadanych osób największą grupę stanowią osoby 
uczące się, studenci – 86%. Kolejna grupa obejmująca 8% bada-
nych są to pracownicy umysłowi. Na następnym miejscu uplasowali 
się bezrobotni stanowiący 3% badanych. Zaś 2% ankietowanych 
pracuje fizycznie. Najmniejszą grupą obejmującą 1% badanych to 
osoby posiadające własną działalność gospodarczą. 

Wśród czynników ekonomicznych warunkujących zdolności 
nabywcze wymienić należy poziom osiąganych dochodów. Reali-
zowane badania analizują poziom dochodów z uwzględnieniem 
średnich miesięcznych dochodów na osobę w gospodarstwie do-
mowym badanych poprzez subiektywną ocenę sytuacji materialnej 
respondentów. Blisko 30% badanych respondentów oceniło swoją 
sytuację materialną jako dobrą, jedynie 4% badanych oceniło ją 
jako złą. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci oceniający 
sytuację materialną jako przeciętną. 

Drugi aspekt analizy sytuacji finansowej wskazuje, iż najwięk-
sza grupa badanych osiąga do 1000 PLN na osobę w gospodar-
stwie domowym - 34% badanej grupy. Kolejna grupa obejmująca 
21% nie posiada dochodów, a 18% ankietowanych odmówiło odpo-
wiedzi. Ponad 10% respondentów deklaruję dochody w wysokości 
1001-1500 PLN na osobę. Pozostałe 15% to osoby w przypadku 
których dochód na osobę kształtował się na poziomie 2500 PLN.  

Blisko 70% respondentów to osoby mieszkające w mieście. 
Pozostałe osoby biorące  udział w badaniu to osoby zamieszkujące 
obszary wiejskie. 

1.2. Miejsce i częstotliwość procesów zakupowych  
w badanej grupie 

Dla realizacji potrzeb konsumenckich niezbędne jest dokony-
wanie zakupów. Badania psychologiczne dowiodły, że zakup czyli 
chęć posiadania nie służy tylko  zaspakajaniu potrzeb funkcjonal-
nych ale również jest narzędziem społecznego komunikowania [2]. 
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Informuje kupującego o jego miejscu w społecznej hierarchii, ambi-
cjach i dążeniach nabywcy, a także stanowi jeden ze sposobów 
uzewnętrzniania się własnego ego. Konsumpcja, a raczej sposób w 
jaki się odbywa wyznacza status społeczny nabywcy. Liczy się nie 
tylko co kupujemy ale również jak, gdzie i kiedy.  

Zgodnie z tematyką badań, pytanie wyjściowe, dotyczyło tego, 
czy respondenci lubią robić zakupy. Okazało się, że większość 
respondentów (90%) lubi i raczej lubi tę czynność (61% odpowie-
działo, że lubi, a 29%, że raczej lubi robić zakupy). 9% ankietowa-
nych stwierdziło że zakupy to raczej nie jest ich ulubione zajęcie, ale 
tylko 1% osób zdecydowanie nie lubi zakupów. Wyniki świadczą o 
tym, że obecnie zakupy przestają  być przykrym obowiązkiem i 
mogą być przyjemnością, a może i sposobem na spędzanie wolne-
go czasu. 

Kolejny aspekt dotyczył powodów robienia zakupów przez ba-
danych. Dla 43% respondentów zakupy są przyjemnością, 54% robi 
je dlatego, że może sobie kupić nowe rzeczy, skorzystać z różnych 
promocji (32%), dla 14% jest to sposób spędzania wolnego czasu, 
54% może kupić rzeczy, które są im potrzebne, a 5% ankietowa-
nych po prostu lubi wydawać pieniądze. 

Gospodarka rynkowa stwarza możliwość funkcjonowania róż-
nego rodzaju punktów sprzedaży dóbr i usług. Konsumenci mają 
szeroki wybór sklepów, supermarketów czy hipermarketów jako 
punktów realizacji procesów zakupowych [11]. Większość badanych 
na zakupy udaje się do pobliskiego supermarketu (48%), znaczna 
część respondentów wybiera centrum handlowe (33%). Zaledwie 
9% ankietowanych najczęściej wybiera sklepy internetowe. Pozo-
stali wybierają małe sklepy osiedlowe(4%), małe sklepy sieciowe 
typu Żabka (3%) czy zakupy na rynku (3%).   

Głównym czynnikiem, którym respondenci kierują się podczas 
podejmowania decyzji zakupowych dotyczących powodów robienia 
zakupów w wybranym przez siebie miejscu jest przede wszystkim 
większy wybór (69%), promocje i obniżki cenowe (52%) oraz niskie 
ceny (49%). Oszczędność czasu, wygoda oraz godziny otwarcia to 
kolejne powody dla których badani robią zakupu w wybranym przez 
siebie sklepie czy centrum handlowym, stanowią odpowiednio po 
37% odpowiedzi ankietowanych. Najmniej istotnymi lecz jakże 
ważnymi powodami są bliska odległość sklepu od miejsca zamiesz-
kania (27%), lepsza jakość produktu (14%),  miejsce w jakim robio-
ne są zakupy (9%) oraz możliwość zaparkowania obok sklepu (9%). 
Zaledwie 5% ankietowanych zwraca uwagę na miłą obsługę.  

W odpowiedzi na pytanie: Czy respondenci planują swoje za-
kupy ? Tylko 8% ankietowanych odpowiedziało, że robi to zawsze, 
natomiast już 56% często planuje zakupy. 15% planuje je rzadko, a 
zaledwie 5% nie robi tego nigdy.  

Ważną kwestią jest fakt, czym kierują się badani podczas ro-
bienia zakupów [7]. Zaprezentowane poniżej wyniki pokazują, że 
najczęstszym czynnikiem decydującym o wyborze tego, a nie inne-
go produktu jest jakość oraz cena. Świadczy to o tym, że respon-
denci dokonują racjonalnych zakupów. Prawie nikt z ankietowanych 
nie wskazał za ważny czynnik kierujący nim podczas robienia zaku-
pów opinii znajomych (16%) czy opinii rodziny (11%). Badani dekla-
rują również, że najmniejszy wpływ na podejmowane przez nich 
wybory zakupowe ma reklama. 

Decydując się na zakup dóbr warto przeanalizować podejmo-
waną decyzję. Co do zasady prawo polskie (ustawa o szczególnych 
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego) nie przewiduje możliwości dokonywania zwrotów zaku-
pionych rzeczy albo ich wymiany na inne. Istnieją jednak pewne 
wyjątki. Dotyczy to przede wszystkim zakupów dokonywanych przez 
internet, telefon, tzw. sprzedaż na odległość albo zakupy poza 
lokalem przedsiębiorstwa np. na prezentacji, tzw. sprzedaż poza 
lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych 

praw konsumentów można odstąpić od umowy zawartej w ten 
sposób bez podawania przyczyny w odpowiednim czasie.  

Większości badanych zdarza się zwrócić zakupiony towar do 
sklepu, 53%   przyznało, że to się im przytrafiło. Natomiast mniej-
szość 47% nigdy nie zwracała zakupionego towaru z powrotem do 
sklepu. W odpowiedzi na pytanie dotyczące częstości zwracania 
towaru po zakupie do sklepu ankietowani odpowiedzieli w większo-
ści (56%), że zdarza się im to rzadko. Zaś 41% badanych nigdy się 
to nie przydarzyło. Zaledwie 3% ankietowanych odpowiedziało, że 
zdarza się im to często. Zakupy są w różny sposób definiowane 
przez społeczeństwo. Sprawdzono czym dla przebadanych konsu-
mentów jest ten specyficzny rodzaj aktywności. Najwięcej respon-
dentów, bo aż 56% wskazało, że zakupy są dla nich przyjemnością. 
Na drugim miejscu uplasowało się stwierdzenie, że zakupy to ko-
nieczność. Za sposób spędzania wolnego czasu zakupy uznało 7%, 
natomiast za sposób marnowania czasu 4%. Dla 4% jest to hobby, 
zaś 7%  zdefiniowało zakupy jako przykry obowiązek. 

Ankietowani w odpowiedzi na pytanie: Czy zdarzyło się im 
oglądać, przymierzać, sprawdzać interesujący ich produkty w skle-
pie tradycyjnym, tylko po to aby w późniejszym czasie dokonać 
zakupu w sklepie internetowym ? Odpowiadali podobnie, 54% 
ankietowanych przyznało, że się im to zdarza, pozostali (46%) 
odpowiedzieli przecząco.    

1.3. Miejsce i częstotliwość procesów zakupowych  
w badanej grupie 

Zakupy towarów w sklepie tradycyjnym uzależnione są w 
znacznej mierze od ich rodzaju. Najczęściej kupowane dobra w 
sklepie tradycyjnym to artykuły spożywcze. Na następnym miejscu 
uplasowały się kosmetyki (32%), odzież (34%) oraz artykuły che-
miczne (28%). Zaledwie 20%  ankietowanych woli zakupić obuwie w 
sklepie tradycyjnym niż poszukać ich na aukcjach internetowych. 
Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się zakup usług (5%), 
sprzętu RTV (5%) oraz sprzętu AGD (1%).   

Wydaje się oczywiste, że najczęściej kupowane w sklepach 
tradycyjnych są artykuły spożywcze, aż 90% ankietowanych robi je 
raz w tygodniu i częściej,  a zaledwie 8% robi większe zakupy spo-
żywcze kilka razy w miesiącu.  

Artykuły chemiczne kupowane są już rzadziej – najwięcej, bo 
38% respondentów robi je raz w miesiącu. Okazuje się, że kosme-
tyki są kupowane podobnie jak artykuły chemiczne – 39% kupuje 
kosmetyki raz w miesiącu. Sporo, bo blisko 30% respondentów 
kupuje kosmetyki kilka razy w tygodniu, tylko 6% robi to raz na pól 
roku i rzadziej. Najrzadziej respondenci kupują sprzęt RTV i AGD – 
kolejno 80% i 89% respondentów kupuje te artykuły raz na pół roku i 
rzadziej. 

 

 
Rys. 1. Częstotliwość zakupu dóbr w sklepie tradycyjnym w danej 
jednostce czasu przez badanych 
 

Okazuje się, że mimo obaw, że zakupoholizm odzieżowy staje 
się chorobą cywilizacyjną, to nasi respondenci kupują odzież i obu-
wie w sklepie tradycyjnym niezbyt często – raz na kilka miesięcy 
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(74%), 60% ankietowanych kupuje te artykuły częściej, natomiast 
rzadziej robi to 52% badanych. Usługi są najczęściej zakupowane 
przez badanych raz na 3 miesiące (24%) lub częściej – 45%.    

1.4. E-konsument w badanej grupie – czynniki warunkujące 
decyzje zakupowe 

Specyfika handlu internetowego polega na tym, że siedząc 
przed komputerem, o dowolnej porze, dowolnego dnia w roku moż-
na przeglądać bogatą ofertę sklepu, w bardzo szybki sposób wy-
szukać interesujący produkt, włożyć go do wirtualnego koszyka i 
zamówić wpisując swoje dane. Pozostaje tylko poczekać na dostar-
czenie przesyłki.   

CBOS, który przeprowadził badania na szerszej grupie inter-
nautów podkreśla, że w ostatnich latach przybywa regularnych 
użytkowników sieci. O ile w 2010 r. przynajmniej raz w tygodniu z 
internetu korzystało 51 proc. ankietowanych, to w roku 2014 jest to 
już 63%. Niemal wszyscy internauci (98%) mają w domu dostęp do 
sieci.  

Zapytano badanych o to czy korzystają z internetu ? Uzyskana 
odpowiedź potwierdziła wstępne hipotezy z których wynikało, że 
większość, bo 98% badanej grupy korzysta z internetu. Pozostali 
ankietowani z niego nie korzystają – 2%.  Użytkownicy sieci 
korzystają z internetu codziennie lub prawie codziennie – 94%. 
Zaledwie 4% ankietowanych kilka razy w tygodniu, pozostałym (2%) 
trudno określić jak często to robią. Z oferty sklepów internetowych 
jak do tej pory skorzystało aż 89% badanych, zaś 11% nigdy takich 
zakupów nie robiło. 

Wśród przebadanych osób największą grupę stanowią osoby 
robiące zakupy on-line codziennie lub prawie codziennie – 69%. 
Trudność ze sprecyzowaniem odpowiedzi na pytanie miało 8% 
respondentów. W grupie robiącej zakupy on-line raz na tydzień 
,kilka razy w tygodniu czy rzadziej niż raz na miesiąc znalazła się 
taka sama liczba osób stanowiących odpowiednio po 6% badanych. 
3% ankietowanych robi zakupy on-line rzadziej niż raz na miesiąc. 
Najmniejszą grupą obejmującą 2% badanych są osoby robiące 
zakupy on-line kilka razy w miesiącu.  

Badani kupują w internecie głównie z dwóch powodów. Po 
pierwsze dlatego, że chcą w szybki i wygodny sposób nabyć pro-
dukty, których nie są w stanie nabyć nigdzie indziej. Po drugie 
produkty dostępne w internecie często są tańsze od tych dostęp-
nych w stacjonarnych sklepach. Ankietowani wskazali, że najczę-
ściej kupowane przez nich dobra w sklepie interenetowym to odzież 
(60%). Na następnym miejscu uplasowały się kolejno obuwie (40%), 
sprzęt RTV (34%) oraz kosmetyki (31%). A zaraz po nich sprzęt 
AGD (13%) i usługi – 13%. Zaledwie 8% ankietowanych kupuje w 
sklepach internetowych artykuły codziennego użytku. 

Niżej opisane wyniki dotyczące częstości zakupu różnego ro-
dzaju dóbr w sklepie internetowym przez badanych wskazują, iż 
najczęściej w internecie konsumenci dokonują zakupu odzieży oraz 
obuwia, robią to zazwyczaj raz na trzy miesiące i rzadziej. W skali 
roku sklepy internetowe z zamiarem zakupu sprzętu RTV oraz AGD 
odwiedza kolejno 48% i 65% poddanych badaniu osób. Z racji 
specyfiki produktów, artykuły spożywcze oraz chemiczne są najczę-
ściej kupowane w sklepach tradycyjnych aczkolwiek badani wskazu-
ją również, że raz na jakiś czas zdarzy im się zakup tego typu pro-
duktów w internecie. Kosmetyki czy usługi są kupowane przez 
respondentów w sklepach on-line sporadycznie i dość rzadko. 
 

 
Rys. 2. Częstotliwość zakupu dóbr w sklepie internetowym w danej 
jednostce czasu przez badanych 
 

Ważną kwestią jest fakt, czym kierują się badani podczas wy-
boru sklepu internetowego [4]. Zaprezentowane poniżej wyniki 
pokazują, że najczęstszym czynnikiem decydującym o wyborze 
konkretnego sklepu, jest znajomość sklepu. Co w znacznym stopniu 
może być spowodowane mentalnością badanych. Kolejnym czynni-
kiem mającym wpływ na wybór sklepu była opinia znajomych oraz 
opinia o sklepie na forach internetowych. Świadczy to o zachowaw-
czym podejściu badanych do procesu zakupowego [5,6]. Znacznie 
mniej ważne okazała się dla ankietowanych rezultat sklepu w wy-
szukiwarce internetowej czy pozycja w rankingu sklepów interneto-
wych.  

Badani deklarują również, że najmniejszy wpływ na wybór 
przez nich sklepu internetowego, tak jak w przypadku robienia przez 
nich zwykłych zakupów ma reklama [9].  

Jedną z głównych zalet zakupów on-line jest logistyka i wygo-
da, które powodują że nie potrzebujemy transportu, by zrobić duże 
zakupy i kupić kilkadziesiąt produktów naraz. Towar zakupiony 
przez internet zazwyczaj jest tańszy od tego w sklepie. Polscy 
konsumenci coraz częściej oglądają wybrane towary w tradycyjnym 
sklepie ale kupują je w sieci. Dodatkowo chętnie korzystają z po-
równywarek internetowych, by znaleźć jak najkorzystniejsze oferty.   

Poszukując konkretnego przedmiotu w sklepie tradycyjnym, 
znajdziemy ograniczone możliwości wyboru [8]. Natomiast w inter-
necie mamy nieograniczony dostęp do różnych produktów, odmian i 
sklepów. Możemy szybko i w kilku sklepach znaleźć produkt, który 
nas interesuje [10]. 

Respondenci zapytani o powody, które mają znaczący wpływ 
na ich zakupy odpowiedzieli w większości, że najbardziej do zaku-
pów on-line zachęca ich konkurencyjność cenowa (64%), oszczęd-
ność czasu (54%) oraz bogaty asortyment (51%). W następnej 
kolejności wskazano szybki dostęp do konkurencyjnych ofert (33%), 
najmniejszą rolę w zakupach odgrywa łatwy dostęp do informacji o 
produkcie – 30%.  

Badani w większości przyznają, że głównym powodem jaki ma 
pływ na zniechęcający stosunek do zakupów on-line ma przede 
wszystkim ryzyko związane z otrzymaniem wadliwego towaru oraz 
brak możliwości zapoznania się z towarem przed jego zakupem.  

Równie ważnym powodem lecz mniej znaczącym jest ryzyko 
transakcji oraz problemy z reklamacją. Mniejsze znaczenie w kon-
tekście zniechęcających czynników zakupów w sieci ma opóźnienie 
dostawy czy w ostateczności ich cena.   

 
 
 
 
 



I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

1798 AUTOBUSY 12/2017 
 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Skłonność e-konsumentów do korzystania z e-usług zależy 
między innymi od przygotowania do funkcjonowania w internetowej 
rzeczywistości, siły nabywczej oraz kosztów dostępu do globalnej 
sieci. 

Celem artykułu było przedstawienie zachowań konsumentów w 
procesie  zakupu dóbr i usług w sklepach tradycyjnych oraz interne-
towych. Badano częstość oraz powody robienia zakupów w skle-
pach tradycyjnych i internetowych. Ważnym aspektem było zwróce-
nie uwagi na zależności między kupowanym towarem, a miejscem 
zakupu. 

Po przeanalizowaniu zebranego materiału badawczego można 
stwierdzić, że miejsce zakupu danego dobra zależne jest od jego 
rodzaju i tak, w sklepach tradycyjnych najczęściej konsumenci 
dokonują zakupu artykułów spożywczych, odzieży oraz kosmety-
ków. Podczas zakupów on-line najczęściej kupują odzież, obuwie 
oraz sprzęt RTV.    

Głównym czynnikiem, determinującym zachowania konsumen-
tów dotyczących podejmowania decyzji podczas procesu zakupo-
wyego w wybranym przez siebie miejscu jest większy wybór, takiej 
odpowiedzi udzieliło 69% badanych. Promocje i obniżki cenowe 
oraz niskie ceny stanowiły kolejno 52% i 49% .  

Kolejny aspekt poruszony w badaniu dotyczył powodów robie-
nia zakupów przez badanych. Znaczna większość, bo 54% lubi 
zakupy dlatego, że może kupić sobie nowe  

i potrzebne rzeczy. Przyjemność z robienia zakupów odczuwa 
43% badanych. Zaś 14 % robi zakupy podczas spędzania w ten 
sposób swojego wolnego czasu. 

Można zatem stwierdzić, że główna hipoteza: Konsumenci 
dość często wybierają opcje zakupów on-line kosztem zakupów w 
sklepie tradycyjnym, co jest  spowodowane przede wszystkim osz-
czędnością czasu oraz konkurencyjnymi cenami, potwierdziła się. 
Uzyskane informacje pozwalają stwierdzić, że istnieją zależności 
pomiędzy rodzajem zakupowanego dobra, a miejscem jego zakupu. 
Te różnice determinuje fakt, iż najczęściej w sklepach tradycyjnych  
konsumenci dokonują zakupu artykułów codziennego użytku oraz 
tych, które uważają za najpotrzebniejsze. Podczas zakupów on-line 
najczęściej kupują produkty o dłuższej przydatności. 
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A real fitting room, and virtual shopping - the consumer  
and his decisions in the era of digitization 

The article discusses the results of the analysis of con-

sumer behavior in the process of purchasing goods and ser-

vices in traditional and online stores on the Polish market. 

Consumer decision-making has been studied as to the loca-

tion of shopping and the conditions under which they are 

handled. An important aspect of the work was to draw atten-

tion to the relationship between the place of purchase and the 

purchase of goods by consumers. 
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