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RAPORT Z BADANIA



METODOLOGIA 
BADANIA



Celem projektu była realizacja 
pogłębionych analiz zachowań i 
preferencji zakupowych Polaków po 
wprowadzeniu ustawy ograniczającej 
handel w niedziele.  
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METODOLOGIA

Badanie zostało zrealizowane 
wspólnie przez SW RESEARCH i ITBC 
Communication w partnerstwie z 
Polską Radą Centrów Handlowych. 

2

Badanie zostało zrealizowane w 
dniach 23.04-29.04.2018.  3

4

W badaniu dobrano próbę 
pełnoletnich mieszkańców Polski. 5

W ramach badania zgromadzono 
1001 unikalnych wywiadów. 6

Agencja SW RESEARCH pozyskała 
wywiady metodą CAWI (on-line) 
z wykorzystaniem panelu 
internetowego SW Panel. 



WYNIKI BADANIA



OPINIA NT. WPROWADZENIA 
ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELĘ

Blisko ¾ spośród respondentów dostrzega wady wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. 
Możemy domniemywać, że nie przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak i samo dość 
chaotyczne wprowadzenie ustawy nie wpłynęło na jej pozytywne postrzeganie. 

Polaków najbardziej irytuje sam fakt, odgórnej ingerencji w ich wybór (35% wskazań) oraz już 
wskazane przez nas zwiększenie ruchu w dni poprzedzające niedziele (35%).



JAKIE DOSTRZEGASZ WADY 
OBOWIĄZYWANIA USTAWY 
OGRANICZAJĄCEJ HANDEL? 



JAK OBOWIĄZYWANIE USTAWY 
OGRANICZAJĄCEJ HANDEL W 
NIEDZIELE WPŁYWA NA ILOŚĆ 
CZASU, JAKI SPĘDZASZ WSPÓLNIE Z 
RODZINĄ? 

Po wprowadzeniu 1 marca br., 
częściowego zakazu handlu w niedziele, 
dyskurs wyjaśniający potrzebę 
wprowadzenia ustawy opierał się na 
sformułowaniach wskazujących, że 
zmiana prawa pozwoli Polkom i Polakom 
na spędzenie większej ilości czasu 
razem. Według 68,3% badanych, 
wprowadzenie ustawy ograniczającej 
handel w niedziele nie wpłynęło na ilość 
czasu. jaki spędzają z rodziną. 27,3% 
respondentów natomiast ma teraz więcej 
czasu na siebie (34,2% w grupie 
badanych posiadających dzieci w wieku 
6-12 lat). 

Przeszło 27% badanych po 
wprowadzeniu ustawy deklaruje większą 
ilość czasu jaki spędzają wspólnie z 
rodziną, przy czym 15% uważa, że tego 
czasu mają dużo więcej. 



OPINIA NT. WPROWADZENIA 
ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELĘ

Wyłączenie centrów handlowo-usługowych z 
ustawy o zakazie handlu w niedzielę podzieliło 
badanych, przy czym większa część respondentów 
(54%) zgadza się z powyżej postawionym 
postulatem, który cieszył się szczególnym poparcie 
wśród mieszkańców miast liczących 200-500 tys. 
mieszkańców (70%). Co ciekawe, owy entuzjazm nie 
występuję wśród mieszkańców miejscowości 
nieznacznie mniejszych: 100-200 tys. (59%) oraz 
większych, liczących ponad 500 tys. mieszkańców 
(54%). 

Podobnie spolaryzowane są wyniki, jeśli chodzi o 
postrzeganie wprowadzenia ustawy ograniczającej 
handel, z czym zgadza się 39% badanych, zaś 
przeciwko jej wprowadzeniu jest 37% Polaków. 
. 

54% 
BADANYCH UWAŻA, 

ŻE CENTRA HANDLOWO- 
USŁUGOWE POWINNY BYĆ 

WYŁĄCZONE Z USTAWY 
O ZAKAZIE HANDLU 

W NIEDZIELĘ



WZMOŻONY RUCH HANDLOWY 
PRZED NIEDZIELAMI OBJĘTYMI 
ZAKAZEM HANDLU

Brak wpływu na budżet czasowy większości badanych ściśle wiążę się z mechanizmem 
kompensacyjnym. W dzisiejszych czasach ogrom procesów zakupowych wiąże się z zakupem 
produktów spożywczych pozwalających na zaspokojenie części podstaw piramidy potrzeb 
Maslowa. 

Jak można było się spodziewać zakaz handlu w niedzielę, przynajmniej w przypadku części 
potrzeb zakupowych uprzednio realizowanych w niedzielę przeniesie ich realizację na inne 
dni tygodnia. 



CZY PO WPROWADZENIU USTAWY 
OGRANICZAJĄCEJ HANDEL W NIEDZIELE 
DOSTRZEGASZ WZMOŻONY RUCH W DNI 
POPRZEDZAJĄCE NIEDZIELĘ 
(PIĄTEK/SOBOTA)? 



Powyższe przypuszczenia potwierdzają 
obserwacje respondentów. 82% 
dostrzega większy ruch w dni 
poprzedzające niedziele. 

(Odpowiednio 52% wskazań dla soboty i 
30% dla niedzieli)

52% 
SOBOTA

30% 
NIEDZIELA



FLOW ZAKUPOWE – W JAKIE DNI 
POLACY ROBILI WIĘKSZE ZAKUPY

Artykuły spożywcze oraz woda i napoje to dwie grupy produktów najczęściej kupowane 
w większych ilościach. 

Niezależnie od kategorii produktowej największa część badanych robiła większe zakupy 
w soboty. Drugim wyróżniającym się dniem na większe zakupy Polaków jest piątek. Wbrew 
obiegowej opinii, rzadko wybierali robienie większych zakupów w niedzielę (przed 
wprowadzeniem zakazu handlu) poza artykułami pierwszej potrzeby niedziela jest nieznacznie 
częściej wybieranym dniem niż dni z przedziału poniedziałek - czwartek. 



JAKIE KATEGORIE PRODUKTÓW W 
WIĘKSZYCH ILOŚCIACH (MOWA O 
JEDNORAZOWYCH WIĘKSZYCH ZAKUPACH) 
ZAZWYCZAJ KUPOWAŁEŚ W 
POSZCZEGÓLNE DNI TYGODNIA? 



PRZYROSTY SPRZEDAŻY 
W POSZCZEGÓLNE DNI – 
GDZIE PODZIAŁA SIĘ NIEDZIELA?

Przyglądając się przyrostom netto robienia większych zakupów poszczególnych kategorii 
produktowych w kolejnych dniach tygodnia, możemy bezpośrednio stwierdzić, że największa 
część badanych dotychczas robiących większe zakupy w niedzielę przeniosło się przede 
wszystkim na niedziele, ale także na piątek, powyższe dane potwierdzają obserwacje o 
większym ruchu w dni poprzedzające niedziele. 

Co istotne artykuły spożywcze oraz woda i napoje to 2 kategorie, dla których odnotowano 
istotny przyrost robienia większych zakupów w dni inne niż piątek i sobota. 



WSKAZAŁEŚ. ŻE ZDARZA CI SIĘ ROBIĆ 
WIĘKSZE ZAKUPY POSZCZEGÓLNYCH 
PRODUKTÓW W NIEDZIELĘ. A W JAKIE DNI 
OBECNIE, PO WPROWADZENIU USTAWY 
OGRANICZAJĄCEJ HANDEL W NIEDZIELE, 
ROBISZ TE ZAKUPY W WIĘKSZYCH 
ILOŚCIACH? 



LOKALIZACJA WIĘKSZYCH 
ZAKUPÓW PRZED ZAKAZEM 
HANDLU W NIEDZIELĘ

Badani zadeklarowali, że przed wprowadzeniem ograniczenia handlu w niedzielę sklepy 
w galeriach handlowych były najczęściej wybierane w przypadku większych zakupów 
z kategoria moda i akcesoria. To również istotna powierzchnia sprzedażowa w przypadku 
produktów z kategorii kosmetyki i środki pielęgnacyjne, wyposażenie domu oraz artykuły 
dla dzieci. 

Super / hipermarkety są ulubionym miejscem Polaków do robienia większych zakupów 
dla wszystkich kategorii zakupowych z wyłączeniem kategorii moda i akcesoria. 
. 



WSKAZAŁEŚ(AŚ), ŻE KUPOWAŁEŚ(AŚ) 
NASTĘPUJĄCE PRODUKTY W RAMACH 
WIĘKSZYCH ZAKUPÓW. W JAKICH 
SKLEPACH KUPOWAŁAŚ JE NAJCZĘŚCIEJ? 



TRANSFER KLIENTÓW 
PO WPROWADZENIU USTAWY

Osoby robiące większe zakupy w sklepach wielkopowierzchniowych / sklepach w galeriach 
handlowych w niedzielę, rozproszyły się po różnych powierzchniach sprzedażowych po 
wprowadzeniu zakazu. 

W przypadku niedzielnych klientów supermarketów / hipermarketów największy odsetek z 
nich zrobił przynajmniej 1 większe zakupy w tym samym sklepie (24%), 16% z tej frakcji 
dokonało większych zakupów w galeriach handlowych analogiczne odsetki dla niedzielnych 
klientów galerii handlowych to 28% i 26%. 

To pozytywny wynik wskazujący, że znacząca część niedzielnych klientów nadal wraca do 
sklepów wielkopowierzchniowych / galerii handlowych (w inne dni niż niedziela). 



A W JAKICH SKLEPACH OBECNIE ROBISZ TE 
WIĘKSZE ZAKUPY?* 

Supermarkety / Hipermarkety N=707 ||| Sklepy (/obiekty) 

w galeriach handlowych N=456 osoby, które przed zakazem 

robiły zakup co najmniej 1 kategorii produktowej w: 

Supermarkecie / Hipermarkecie ||| Sklepie (/obiekcie) 

w galeriach handlowych         



ZMIANA ZWYCZAJÓW / STRATEGII 
ZAKUPOWYCH

Jak się okazuje zdecydowana większość badanych (65%) stara się robić większe zakupy w inne dni 
niż niedziela. 

Wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę poskutkowało, tym że 19% badanych stara się robić zakupy 
częściej. 

Co interesujące 15% badanych przerzuciło się na zakupy online co może stanowić zagrożenie dla 
stacjonarnych punktów w galeriach handlowych. 

Jednak z drugiej strony można dostrzec potencjał w równie licznej grupie (15%), która stara się robić 
zakupy w sklepach otwartych w niedzielę (spośród nich prawie 94% kupuje w małych i średnich 
sklepach osiedlowych, a jedna trzecia na stacjach benzynowych). 

W grupie 25-34 lata nieco większy odsetek deklaruje robienie zakupów przez Internet oraz zakupy w 
sklepach otwartych w niedzielę jako strategie radzenia sobie z wprowadzonym ograniczeniem. 



JAK ZMIENIŁY SIĘ TWOJE ZWYCZAJE 
ZWIĄZANE Z ROBIENIEM WIĘKSZYCH 
ZAKUPÓW W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM 
HANDLU W NIEDZIELE? 



ZMARNOWANY POTENCJAŁ? 

Badani nie zmienili diametralnie swoich zwyczajów związanych z odwiedzaniem centrów 
handlowych. 

Większość respondentów (60% wskazań) odwiedza centra handlowe równie często co przed 
wprowadzeniem zakazu. 

Część badanych (12%) rozwinęła swoją strategię zakupową o wykorzystanie oferty online. 
Przy tym 22% Polaków odwiedza centra handlowe rzadziej niż przed wprowadzeniem zakazu. 
Powyższe rezultaty należy traktować jako potencjał centrów handlowych, którego nie można 
zaprzepaścić np. na rzecz sklepów online. 
. 



JAK ZMIENIŁY SIĘ TWOJE ZWYCZAJE 
ZWIĄZANE Z ODWIEDZANIEM CENTRÓW 
HANDLOWYCH PO WEJŚCIU W ŻYCIE 
USTAWY OGRANICZAJĄCEJ HANDEL W 
NIEDZIELE? 



ZMARNOWANY POTENCJAŁ? 

Potencjał w otwieraniu centrów handlowych w 
niedzielę, póki co nie jest w pełni wykorzystany. 

Elementy niedzielnej oferty centrów handlowych 
przykuwają podobną liczbę klientów. 
12% badanych odwiedziło centrum handlowe w 
niedzielę, aby skorzystać: z oferty rozrywkowej; 10% 
było zainteresowane ofertą gastronomiczną; a 9% 
chciało skorzystać z otwartej oferty usługowej. 
. 

67% 
NIE ZDARZYŁO SIĘ 

ODWIEDZIĆ CENTRUM 
HANDLOWEGO W NIEDZIELĘ, 
PO WPROWADZENIU ZAKAZU 

HANDLU.



CZY OD MOMENTU WEJŚCIA USTAWY 
OGRANICZAJĄCEJ HANDEL W NIEDZIELĘ, 
ZDARZYŁO CI SIĘ ODWIEDZIĆ CENTRUM 
HANDLOWE W NIEDZIELĘ OBJĘTĄ 
ZAKAZEM? 



PUNKTY HANDLOWE, A ZAKAZ 
HANDLU W NIEDZIELE

Znacząca część (31%) badanych ma problem z określeniem swojego stosunku do wyłączenia z 
zakazu handlu w niedzielę punktów o charakterze usługowym, rozrywkowym oraz 
gastronomicznym. 

Niezdecydowani stanowią liczną grupę, która potencjalnie mogłaby być zainteresowana 
odwiedzeniem w centrum handlowym wyżej wymienionych punktów. 

Jednak największy potencjał można dostrzec wśród osób, które popierają dostęp do wyżej 
wymienionych punktów w niedzielę, a stanowią oni przeszło 43% badanych. 



W NIEDZIELE OBJĘTE ZAKAZEM W CENTRACH HANDLOWYCH OTWARTE 
MOGĄ BYĆ WSZYSTKIE PUNKTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ O 
CHARAKTERZE USŁUGOWYM, ROZRYWKOWYM ORAZ GASTRONOMICZNYM 
PRZY JEDNOCZESNYM ZAMKNIĘCIU WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH SKLEPÓW. 
    

JAK POSTRZEGASZ TAKIE ROZWIĄZANIE PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE WSZYSTKIE TE 
PUNKTY ZNAJDUJĄ SIĘ W TYM SAMYM CENTRUM HANDLOWYM? 
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