
1. POPYT NA TOWARY  

Głównym motywem skłaniającym klienta do przyjścia do sklepu są jego potrzeby, które chce 

zaspokoić. Mówi się często: potrzebuję płaszcza na zimę, pieczywa na kolację, śmietany do zupy, 

pasty do mycia zębów. Wymieniając swoje potrzeby, oznajmiamy, że czegoś nam brakuje i że mamy 

chęć uzupełnić nasze niedobory. W takiej sytuacji sięgamy do portfela lub sprawdzamy nasze konto 

bankowe i zaspokajamy nasze potrzeby lub nie.  

Popytem nazywamy potrzeby ludności dotyczące towarów i usług, poparte pieniężnymi 

możliwościami ich zakupu. Wielkość popytu to ilość dóbr lub usług, jaką konsumenci chcą i mogą 

kupić po danej cenie i w danym czasie. Wielkość popytu możemy więc zmierzyć wielkością sprzedaży. 

Na przykład: możemy powiedzieć, że w osiedlowym sklepie warzywniczym popyt na jabłka w cenie  

2 złote za kilogram wynosi 100 kilogramów w ciągu tygodnia.  

Popyt na rynku tworzą klienci. Klient przychodzi do sklepu, ponieważ ma potrzeby. Jeżeli ma 

pieniądze, to może swoje potrzeby zaspokoić. Z jednej strony lady jest klient, a z drugiej strony 

sprzedawca, który oferuje towary. Towary, które znajdują się w sklepach, zostały wytworzone przez 

producentów. Ofertę towarową w sklepach nazywamy podażą towarów. Podaż towarów na rynku 

tworzą handlowcy i producenci. 

 

Rozeznanie rynku pod względem popytu jest podstawą dobrego zaopatrzenia sklepu. Niewiedza 

może się przyczynić do licznych błędów w zaopatrzeniu, do zalegania towarów, a nawet może 

doprowadzić do zaburzeń na rynku. Najkorzystniejsza sytuacja powstaje wtedy, kiedy popyt jest 

równy podaży. Oznacza to, że oferta towarowa w sklepach odpowiada oczekiwaniom klientów. 

Wtedy mamy zadowolonych klientów, handlowców i producentów. 

2. RODZAJE POPYTU KONSUMPCYJNEGO  

Biorąc pod uwagę stosunek popytu do podaży, rozróżnia się dwa rodzaje popytu:  

• popyt zaspokojony – gdy towary będące w sprzedaży są dostosowane do potrzeb klientów,  

• popyt niezaspokojony – gdy towary dostarczane na rynek nie zaspokajają potrzeb klientów. 

 Niezaspokojenie popytu może wynikać z winy sklepu, jeżeli nie zamówił odpowiedniej ilości towaru. 

Przyczyna może też leżeć po stronie producentów, jeżeli nie wytworzyli poszukiwanych towarów  

w odpowiedniej ilości.  



Ze względu na dynamikę popyt dzielimy na: ustabilizowany, wzrastający, kształtujący się, malejący, 

sezonowy, okolicznościowy.  

• Popyt ustabilizowany nie zmienia się lub ulega tylko nieznacznym zmianom. Popyt ten wzrasta 

wprost proporcjonalnie do liczby ludności, ale struktura asortymentowa jest stała. Dotyczy to przede 

wszystkim podstawowych artykułów żywnościowych, takich jak chleb, mleko, i nieżywnościowych, jak 

np. mydło, papier toaletowy.  

• Popyt wzrastający dotyczy towarów, których sprzedaż wzrasta wraz ze wzrostem zasobności 

społeczeństwa. Ludzie o większych dochodach poszukują towarów lepszej jakości, nowoczesnych, 

modnych. Kiedy popyt wzrasta, notuje się wzrost gospodarczy, a towary nie zalegają na półkach.  

• Popyt kształtujący się dotyczy towarów wprowadzanych na rynek, nowości rynkowych. Po 

zastosowaniu reklamy popyt kształtujący się ma tendencję do szybkiego wzrostu.  

• Popyt malejący pojawia się wtedy, gdy pewne towary znajdują coraz mniej nabywców, a więc ich 

sprzedaż maleje. Na obniżenie popytu może wpływać ubożenie ludności, nowy trend w modzie, 

pojawienie się na rynku nowych, lepszych i tańszych artykułów substytucyjnych.  

• Popyt sezonowy to popyt na towary, które pojawiają się sezonowo, w pewnych porach roku, jak np. 

okulary przeciwsłoneczne latem.  

• Popyt okolicznościowy jest charakterystyczny w takich okolicznościach, jak: święta, popularne 

imieniny, rozpoczęcie roku szkolnego.  

Trafna ocena popytu umożliwia prawidłowe określenie wielkości i struktury zaopatrzenia sklepu, 

zgodnie z oczekiwaniami konsumentów  

3. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ POPYTU 

KONSUMPCYJNEGO  

Ilość nabywanych produktów zależy od warunków, w jakich dokonywane są zakupy. Na warunki te 

wpływa wiele czynników: gospodarka regionu, dochody ludności, wielkość samozaopatrzenia 

ludności, reklama, cena, podaż, moda, liczba konsumentów.  

• Charakter gospodarczy regionu i struktura zawodowa ludności stanowią podstawowy czynnik 

wpływający na wielkość i strukturę popytu konsumpcyjnego. Rozwój gospodarczy danego terenu 

pozwala określić, do jakiej grupy społecznej należą jego mieszkańcy i czym się cechują. Ponieważ 

potrzeby grup są zróżnicowane, np. inne potrzeby mają robotnicy, inne rolnicy, jeszcze inne 

inteligencja, należy poznać swoich klientów przed złożeniem zamówienia na towary i zastanowić się, 

dla kogo mają być przeznaczone. Struktura zawodowa ludności danego terenu wskazuje, do jakiej 

grupy zawodowej należą jego mieszkańcy i jakie mogą być ich potrzeby.  

• Dochody ludności w poszczególnych rejonach kraju czy miasta są różne. Ludność osiągająca wyższe 

dochody poszukuje towarów droższych i lepszej jakości. Ludność dysponująca niższymi dochodami 

poszukuje towarów tańszych, głównie podstawowych.  



• Samozaopatrzenie polega na zaspokojeniu części popytu na artykuły żywnościowe z pominięciem 

handlu. Na przykład tam, gdzie znaczna część mieszkańców uprawia ogródki działkowe, zmniejsza się 

zapotrzebowanie na warzywa i owoce w sklepach.  

• Sezonowość to inaczej zmienność, wahania i odchylenia popytu, które wiążą się z porami roku, 

modą i dniami wypłat.  

• Reklama wywiera wpływ na kształtowanie kierunku popytu, szczególnie w momencie 

wprowadzania nowych towarów.  

• Cena danego produktu decyduje, ile jednostek produktu może kupić klient mający określone 

dochody. Niskie ceny skłaniają klientów do większych zakupów, wysokie ograniczają. W wyniku 

obniżki cen popyt wzrasta, a po podwyżce cen popyt maleje.  

• Podaż to ilość towarów oferowanych na rynku do sprzedaży. Struktura i jakość towarów wpływają 

na kształtowanie popytu. Większym popytem cieszą się artykuły wysokiej jakości. Wprowadzenie na 

rynek nowości, towarów substytucyjnych o niższych cenach powoduje, że popyt na nie rośnie, a 

jednocześnie obniża się popyt na podobne artykuły kupowane dotychczas.  

• Oferując towary odpowiadające aktualnym tendencjom w modzie, powoduje się zwiększenie 

popytu. Gusty, czyli indywidualne upodobania i przyzwyczajenia konsumentów, nie są bez znaczenia. 

Bywa, że ten sam produkt wywołuje zainteresowanie jednego klienta, a drugiego zniechęca.  

• Liczba kupujących wpływa na wielkość zakupów. Wzrost liczby konsumentów powoduje wzrost 

wielkości zakupów i odwrotnie – w przypadku zmniejszania się liczby kupujących, zmniejsza się 

wielkość zakupów. 

 

4. ARTYKUŁY SUBSTYTUCYJNE I KOMPLEMENTARNE A POPYT KONSUMPCYJNY  

Na decyzje konsumentów o zakupie jakiegoś towaru wpływają ceny innych towarów dostępnych na 

rynku. Duże znaczenie mają ceny artykułów substytucyjnych i komplementarnych. 

 Artykuły substytucyjne (substytuty) to takie towary, które mogą się wzajemnie zastępować. Ze 

względu na podobne właściwości i przeznaczenie substytuty mogą zaspokajać tę samą potrzebę. Na 

przykład: masło i margaryna, kawa sypka i kawa rozpuszczalna, buty klapki i buty japonki, 

akumulatorki i baterie zwykłe, mydło w płynie i mydło w kostce, długopis i pióro. Jeżeli cena jednego 

artykułu spada, np. butów japonek, to zmniejsza się sprzedaż substytutu tego artykułu, czyli butów 

klapek. Klienci kupują zatem więcej tańszych japonek, a mniej tzw. klapek.  

Artykuły komplementarne to artykuły, które się wzajemnie uzupełniają. Kupno jednego powoduje, że 

klient musi kupić drugi, aby zaspokoić potrzebę, ponieważ artykuły te konsumowane są jednocześnie. 

Na przykład: płyty kompaktowe i odtwarzacz, telewizor i antena, komputer i klawiatura, monitor  

i myszka, drukarka i skaner, samochód i benzyna, kawa i śmietanka. Jeżeli cena jednego z artykułów 

komplementarnych rośnie, to maleje popyt na oba artykuły jednocześnie. Oba artykuły 

konsumowane są łącznie i jeden bez drugiego staje się bezwartościowy.  



Ze zmianą popytu mamy do czynienia wtedy, gdy zmienia się cena danego artykułu lub któryś  

z pozostałych czynników wpływających na kształtowanie się popytu, np. cena substytutu lub cena 

artykułu komplementarnego, dochód, moda, reklama. 

 

5. RÓWNOWAGA NA RYNKU  

W warunkach gospodarki rynkowej rynek reaguje na powstające nadwyżki i niedobory. Jeżeli oferta 

sprzedaży jest za duża w stosunku do zgłaszanego zapotrzebowania, to cena spada. Natomiast  

w przeciwnym wypadku, kiedy kupujący chcą kupić więcej, niż oferują sprzedawcy, cena rośnie. Cena 

równowagi wszystkich zadowala – i kupujący, i sprzedający mogą dokonać transakcji. Jeżeli popyt 

równoważy podaż, wielkość transakcji jest wielkością równowagi. Jeżeli jest popyt na towary  

w sklepach, to mamy do czynienia z dużą obracalnością towarów. Towary znikają z półek sklepowych, 

należy je więc uzupełniać na bieżąco, aby zachować ciągłość sprzedaży. Producenci muszą sprostać 

wymaganiom konsumentów i dostosowują ofertę do ich potrzeb. 

 

Producenci i handlowcy tworzą pewną ofertę towarową. Konsumenci tworzą określony popyt. 

Producenci i handlowcy proponują pewną cenę. Jeśli jest to cena wysoka, korzystna dla producentów 

i handlowców, konsumenci kupią mniej towarów, bo są dla nich za drogie. 

W takiej sytuacji pojawia się na rynku nadwyżka, która oznacza, że podaż jest większa od popytu. 

Nadwyżka ta nie znajdzie odbiorców, dopóki nie zostanie obniżona cena towarów. Jeżeli cena 

zostanie obniżona, to skorzystają na tym klienci, którzy będą zadowoleni, ponieważ więcej kupią. 

Natomiast producenci i handlowcy nie będą zadowoleni, ponieważ ich praca może się okazać 

nieopłacalna. W takiej sytuacji będą sprzedawać mniej towarów. Niska cena na rynku spowoduje 

niedobór, który oznacza, że popyt jest większy od podaży.  

Na rynku dochodzi do konfrontacji popytu i podaży, czyli konfrontacji interesu producentów  

i handlowców z interesem kupujących. Producenci i handlowcy chcą sprzedać po najwyższej cenie 

swoje towary, a kupujący chcą je nabyć jak najtaniej.  



Wszyscy uczestnicy rynku będą dążyć zatem do ceny równowagi, która zrówna wielkość popytu  

z wielkością podaży. Ta cena sprawia, że na rynku nie pojawia się ani nadwyżka, ani niedobór. 

Wszystkie transakcje mogą być zrealizowane. 

6. METODY BADANIA POPYTU NA TOWARY  

Badaniem popytu powinni zajmować się wszyscy, którzy prowadzą działalność handlową. Ze względu 

na sposób zbierania informacji wyróżnia się dwie metody badania popytu konsumpcyjnego 

stosowane w punktach sprzedaży detalicznej:  

• metody bezpośrednie:  

- rozmowa sprzedażowa,  

- wywiad,  

- ankieta,  

- notatki o życzeniach i uwagach nabywców,  

- kontakty z konsumentami;  

 

• metody pośrednie:  

-analiza dokumentów sprzedaży,  

- analiza spisów inwentaryzacyjnych,  

- informacje kasowe, analiza kształtowania się obrotu towarowego. 

 

Podczas rozmowy sprzedażowej sprzedawca uzyskuje od klienta informacje dotyczące jego opinii 

 o towarach, cenach towarów i ich jakości, a także poznaje jego gusty i oczekiwania. Rozmowa 

sprzedażowa może mieć też formę wywiadu, czyli rozmowy celowej, skierowanej na towar, modę, 

motywy zakupu.  

Kontakty z konsumentami polegają na bezpośredniej rozmowie sprzedawcy  

z klientem, pokazach towarów, demonstracji towarów, negocjowaniu cen i inkasie należności. Jeżeli 

sprzedawcy nasuwają się jakieś wnioski, spostrzeżenia, może sporządzać notatki, dotyczy to również 

życzeń i uwag nabywców.  

W sklepach najczęściej notuje się uwagi dotyczące popytu niezaspokojonego. Są to notatki  

w przeznaczonym do tego celu zeszycie. Bierze się je pod uwagę, dostosowując strukturę ilościową  

i rodzajową asortymentu handlowego do potrzeb konsumentów. 

WYWIAD Z KLIENTEM   

Wywiad polega na zadawaniu pytań dotyczących nurtujących nas problemów i notowaniu 

odpowiedzi. Zarówno ankieta, jak i wywiad muszą być przeprowadzone wśród dość licznej grupy 

ludzi, aby mogły odzwierciedlać przyczyny zaistniałej sytuacji. Przykładowo podajemy wywiad, który 

dotyczy nowo wprowadzonych na rynek ciasteczek „Tiktuk”. Wywiad może być przeprowadzony  

z klientem podczas degustacji produktu w sklepie. Sprzedawca, proponując klientowi degustację 

ciasteczek, prosi go o odpowiedź na pytania.  

Wywiad:  

Nazwa produktu: ciastka „Tiktuk”  

Producent: firma „Pychota”  



Opakowanie: plastikowe pudełko i folia o bogatej szacie graficznej  

Wielkość: 300 g  

Cena: 9,50 zł 

 
ANKIETA  

Jedną z metod bezpośrednich badania popytu jest ankieta. Ankieta to formularz z pytaniami, na które 

odpowiadają konsumenci. Pytania powinny być sformułowane jasno, zrozumiale, zwięźle.  

Załóżmy, że zdecydowaliśmy się otworzyć jakiś sklep w wybranym miejscu. Podczas badania należy 

się dowiedzieć, czy w tym miejscu będziemy mieć nabywców oferowanych towarów. Dobrze byłoby 

też ustalić, w jakiej formie należy informować przyszłych klientów o ofercie towarowej: ulotka, 

katalogi, Internet.  

W tym celu należy określić:  

• teren, jaki zostanie objęty badaniem – nazwy ulic, dzielnicy, miejscowości,  

• grupy objęte badaniem – młodzież, osoby w wieku produkcyjnym, starsze, wszyscy mieszkańcy,  

• metodę badania – ankieta, wywiad,  

• zasadniczy cel badania: np. ocena atrakcyjności towaru, ocena wybranej lokalizacji sklepu, 

• pytania (np. Czy produkty podstawowe kupujesz: codziennie, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, 

w soboty lub w niedzielę?),  

• przewidywaną liczbę osób, które będą brały udział w badaniu,  

• przewidywane odpowiedzi.  

Wnioski z przeprowadzonego badania powinny być odpowiedzią na pytanie:  

Czego chcemy się dowiedzieć?  

Przyjmijmy, że w związku z tym należy skierować do naszych przyszłych odbiorców ankietę: 

 

 Naszych przyszłych klientów prosimy uprzejmie o wzięcie udziału w ankiecie  

1) Skąd czerpiesz informacje, decydując się na zakup?  



a) z ulotek  

b) z katalogów  

c) od znajomych  

d) z Internetu  

e) nie korzystam z żadnych  

f) inne – jakie? Wymień …………………………  

2) Czy dokonując zakupów, korzystasz z katalogów?  

a) tak  

b) nie  

c) czasami  

3) Czy sięgasz po ulotki reklamowe, jeżeli czegoś potrzebujesz?  

a) tak  

b) nie  

c) czasami  

4) Czy pomagają Ci one w zakupach?  

a) tak  

b) nie  

c) czasami  

5) Czy korzystasz z informacji dotyczących ofert towarowych zamieszczonych w Internecie?  

a) tak, w domu  

b) tak, w pracy  

c) tak, w kafejce internetowej  

d) tak, u znajomych 

e) nie mam dostępu do Internetu  

f) nie potrafię korzystać  

g) czasami 

 

 Dziękujemy Państwu, życzymy udanych zakupów.  

 

Ankieta może zawierać pytania związane z otwarciem nowej działalności lub kierowane do stałych 

klientów w trakcie prowadzenia działalności handlowej.  

Pytania mogą dotyczyć:  

• aktualnych upodobań klientów,  

• spadku popytu na pewne towary,  

• jakości usług,  

• zainteresowania nowościami rynkowymi.  

Po przeprowadzeniu badania analizujemy ankiety, oceniamy je i podejmujemy decyzje. W tym 

wypadku ankiety powinny odpowiedzieć nam na pytanie, jaki wybrać rodzaj kontaktu z przyszłymi 

klientami – ulotki, katalogi czy Internet. Może się okazać, że powinniśmy wybrać trzy formy i 

odpowiednio je zastosować. Po zebraniu danych można sporządzić wykres przedstawiający 

kształtowanie się sprzedaży w różnych okresach. Na podstawie ankiety można lepiej ocenić, jakie są 

oczekiwania naszych przyszłych klientów. 

 

ANALIZA DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY  



Analizując dokumenty sprzedaży: paragony, rachunki, faktury, możemy stwierdzić, jak kształtowała 

się sprzedaż towarów w pewnym okresie. Pozwoli to na podejmowanie decyzji i działań dotyczących 

prawidłowego zaopatrzenia sklepu w towary, zapewni ciągłość sprzedaży, a to oznacza uniknięcie 

nadmiernych zapasów. 

 

 

Sprzedaż chleba w ciągu roku przebiegała nierównomiernie, wahała się. Z wykresu można 

wywnioskować, że na wiosnę sprzedaż chleba malała, a najniższa była w lecie. Wiosną i latem 

spożycie chleba maleje ze względu na mniejsze zapotrzebowanie energetyczne organizmu ludzkiego, 

co się wiąże z ciepłą porą roku. Okazuje się, że w miesiącach wiosennych i letnich jemy mniej chleba, 

mięsa, słodyczy, a więcej owoców i warzyw. Natomiast jesienią wzrasta sprzedaż chleba. Najwięcej 

chleba sprzedaje się w zimie, w związku z większym zapotrzebowaniem energetycznym. 

 

Sprzedaż mleka w ciągu roku kształtowała się nierównomiernie, wahała się. Na wykresie możemy 

zaobserwować, że sprzedaż mleka kształtowała się odwrotnie proporcjonalnie do sprzedaży chleba. 

Na wiosnę sprzedaż mleka wzrasta, a latem sprzedaje się go najwięcej, ponieważ w miesiącach 

letnich jest większe zapotrzebowanie organizmu na napoje. Mleko jest napojem. Pijąc mleko, 

uzupełniamy wodę w organizmie. Jesienią natomiast spada spożycie mleka, a najmniej sprzedaje się 

go zimą. Ocena sytuacji i wnioski odnoszą się do regionu kraju. 



 

Sprzedaż zniczy w ciągu roku kształtowała się nierównomiernie, ponieważ wiąże się z popytem 

okolicznościowym. Największa sprzedaż przypada na październik i listopad. W marcu i grudniu daje 

się zauważyć niewielki wzrost, co wiąże się z odwiedzaniem grobów z okazji świąt Wielkanocy  

i Bożego Narodzenia. Najmniej zniczy sprzedaje się w miesiącach letnich, podczas wakacji. 

 

 

7. ŹRÓDŁA ZAKUPU TOWARÓW, CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ICH 

WYBÓR  

Aby odpowiedni towar trafił we właściwym czasie od producenta do konsumenta, należy uruchomić 

kanały dystrybucji. Dystrybucja to działalność obejmująca planowanie, realizację i kontrolę fizycznego 

przepływu gotowych produktów z miejsca pochodzenia do miejsca ich zbycia1. Dystrybucja obejmuje 

wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych  

i asortymentowych różnic występujących między producentem a konsumentem. Tworząc system 

dystrybucji, przedsiębiorstwa muszą zdecydować, czy będą korzystać z pośredników, czy sprzedawać 

oferowany produkt bezpośrednio ostatecznemu nabywcy. Celem dystrybucji jest zarządzanie 

łańcuchami dostaw, czyli przepływem towarów od dostawców do ostatecznych użytkowników. 



 

Dostawy towarów do sklepów mogą pochodzić z różnych źródeł:  

• z magazynów własnych przedsiębiorstwa handlowego, do których trafia towar bezpośrednio od 

producenta i z importu (dotyczy to dużych przedsiębiorstw z siecią sklepów), 

• z innych sklepów i hurtowni należących do tego samego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa,  

w którego ramach dokonuje się przesunięć towarów między sklepami i przerzutów towarów między 

hurtowniami,  

• z magazynów hurtowych, które pośredniczą w zakupach i sprzedaży (kupują towary od 

producentów i odsprzedają jednostkom handlu detalicznego),  

• bezpośrednio od producenta (zaopatrując się bezpośrednio u producenta, skraca się drogę i czas 

dostaw, pomija pośrednika, jakim jest hurtownia, zmniejsza się koszty, co ma wpływ na wysokość 

marży i ostateczną cenę towaru),  

• z własnych  zakładów wytwórczych (dotyczy to sklepów przyfabrycznych, firmowych, np. piekarni, 

w której wypieka się pieczywo i sprzedaje w sklepie obok),  

• od rzemieślników i chałupników (dotyczy to niewielu towarów i w niewielkich ilościach, na które 

jest popyt w sklepach, np. różne wyroby ludowych artystów),  

• ze skupów organizowanych w odpowiednich punktach w celu skupowania artykułów pochodzących 

z gospodarstw rolnych, ogrodnictwa, od rybaków, zbieraczy runa leśnego,  

• z importu towarów z zagranicy prowadzonego przez magazyny hurtowe, magazyny własne i sklepy.  

Na wybór źródeł zakupu towarów do sklepu powinny wpłynąć następujące czynniki:  

• solidność dostawcy w wywiązywaniu się z umowy, 

 • ceny towarów, w tym marże i koszty związane z danym źródłem zakupu,  

• wartość użytkowa towarów, czyli stopień zaspokajania potrzeb,  



• właściwości towarów, czyli ich jakość, nowoczesność, wielofunkcyjność,  

• opinia nabywców o towarach (opinie pozytywne gwarantują szybką sprzedaż towarów, zła opinia o 

towarach może doprowadzić do gromadzenia się zapasów trudno zbywalnych i powiększyć koszty 

sklepu),  

• korzystne warunki transportu towarów do sklepu,  

• możliwość dostosowania dostaw do zmian w popycie ze względu na modę czy sezon,  

• terminowość dostaw (decyduje o właściwym zaopatrzeniu, np. brak dostawy mleka do sklepu 

spożywczego może spowodować chaos i utratę klientów),  

• dogodne warunki płatności (przelewy, płatności kartą płatniczą, kredytową, gotówką). 
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