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Mamy przyjemność przedstawić Państwu aneks do książki Gilberta Churchilla Badania 
marketingowe. Podstawy metodologiczne. Jest on, w zamierzeniu autorów, zarówno 
uzupełnieniem podręcznika, skierowanym do studentów, jak i wykładowców. 

Aneks składa się z następujących części: 

 Autorzy aneksu str. 2 
 Studiów przypadków pochodzących głównie z polskiej praktyki gospodarczej, 

poświęconych tematyce poszczególnych rozdziałów: 
 Rozdział 1 TUI przypadek str. 3 
 Rozdział 2 Polkomtel przypadek str. 4 
 Rozdział 2a Lekarze przypadek str. 5 
 Rozdział 3 Factory przypadek str. 6 
 Rozdział 3a Fastfoody przypadek str. 7 
 Rozdział 4 Samochody przypadek str.8 
 Rozdział 5 Transmisja wideo przypadek str.10 
 Rozdział 6 Kampania przypadek str. 11 
 Rozdział 7 Badania gazeta.pl przypadek str. 13 
 Rozdział 8 Ankieta z zabawki przypadek str. 15 
 Rozdział 9 Soki kubuś przypadek str. 17 
 Rozdział 9a Perfumy przypadek str.19 
 Rozdział 9b Przychodnie przypadek str. 21 
 Rozdział 9c Widzobranie przypadek str. 23 
 Rozdział 10 Poradnik handlowca przypadek str. 25 
 Rozdział 11 Petrof o sondażach przypadek str. 27 
 Rozdział 12 Chiny przypadek str. 29 
 Rozdział 13 Saab kobiety przypadek str. 31 
 Rozdział 14 Piractwo przypadek str. 33 
 Rozdział 14a Verizon przypadek str. 35 
 Rozdział 15 Lody przypadek str. 36 
 Rozdział 15a Cyfrowe kodaki przypadek str. 38 
 Rozdział 16 Napoje przypadek str. 40 
 Rozdział 16a Mieszkania przypadek str. 41 
 Rozdział 17 Segmentacja w bankach przypadek str. 42 
 Rozdział 18 Bezpłatny raport ze strony CBOS str. 45 

Mamy nadzieję, że aneks pozwoli na jeszcze bardziej owocną lekturę tego znakomitego 
podręcznika. 
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ROZDZIAŁ 1 
BADANIA MARKETINGOWE JAKO DZIAŁALNOŚĆ WSZECHOGARNIAJĄCA 
 
TUI 
 

TUI to międzynarodowy koncern turystyczny, mający swoje przedstawicielstwo 

w Polsce. Na naszym rynku oferuje przede wszystkim modne wycieczki do Turcji, Hiszpanii, 

Włoch i Grecji. Dużą dynamikę sprzedaży zawdzięcza złym doświadczeniom polskich 

turystów z oszukańczymi praktykami niektórych polskich biur podróży. Przed wejściem na 

rynki Europy Środkowowschodniej wydano spore środki na badania marketingowe. 

Oszacowano potencjał turystyczny Polski, Czech i Węgier i zdecydowano, że najbardziej 

atrakcyjnym krajem jest Polska. 

Przed uruchomieniem działalności zbadano także preferencje Polaków w zakresie 

spędzania wolnego czasu. Okazało się, że nie lubią mieszkać w hotelach wyłącznie 

z turystami z kraju, ale preferują międzynarodowe towarzystwo. Ważne jest natomiast, aby 

opiekował się nimi rezydent znający język polski. Badania wykazały, że klienci polscy 

i niemieccy są równie wymagający i dlatego oferta w obu krajach jest niemal identyczna. 

Organizując wyjazdy, firma TUI ściśle współpracuje z niemieckim Ministerstwem 

Spraw Zagranicznych. Jeśli tylko zachodzi obawa, że w miejscu potencjalnych wczasów 

sytuacja polityczna jest niestabilna,  biuro odwołuje wyjazd w tamten region. Zarząd firmy 

ostrożnie podchodzi do doniesień prasowych na ten temat, starając się również 

wykorzystywać własnych lokalnych informatorów. 

W firmie analizuje się sytuację gospodarczą w kraju i na świecie. Na podstawie 

obserwacji z 1994 r. wiadomo, że branża turystyczna reaguje na spadki koniunktury 

z rocznym opóźnieniem. Planując przyszłą działalność, firma korzysta z wyników corocznie 

organizowanych  badań ankietowych. W ankiecie, oprócz pytań o preferowane miejsce 

wyjazdu, znajdują się pytania o plany zakupu innych dóbr, m.in.: samochodu i mieszkania. 

 

Źródło: opracowano na podstawie D. Walewska, Nas nie stać na ryzyko „Rzeczpospolita” 

z dn. 3.09.  2001 r. 

 



ROZDZIAŁ 2. 
ALTERNATYWNE PODEJŚCIA DO WYWIADU MARKETINGOWEGO 

 

Polkomtel SA 

 

W 1998 r. operator sieci telefonii komórkowej Plus GSM (firma Polkomtel SA) zrealizował 

projekt Kompleksowego Systemu Informowania Zarządu – MONA. System oparto na 

 hurtowni danych, którą zbudowano za pomocą bazy danych Sybase, wykorzystującej 

komputery IBM RS6000. Głównymi korzyściami, płynącymi z utworzenia hurtowni, są m.in.: 

utworzenie całościowego obrazu przedsiębiorstwa, łatwy dostęp do danych historycznych, 

utworzenie jednego, wiarygodnego źródła informacji wewnątrz firmy oraz wspomaganie 

podejmowania decyzji bez ingerencji w systemy operacyjne. Przed przystąpieniem do 

tworzenia hurtowni zdefiniowano cele biznesowe firmy Polkomtel SA oraz potrzeby 

informacyjne zarządu. Prace postępowały etapami. Po zaprojektowaniu architektury systemu 

wprowadzono dane o abonentach i charakterystykę połączeń. Następnie przetestowano 

elementy hurtowni za pomocą modułu churn i rozpoczęto wprowadzanie danych 

historycznych. Kolejne etapy polegały na realizowaniu dodatkowych elementów: zasilania 

i przetwarzania, data marts (tematycznych hurtowni danych) oraz eksploatacji i administracji.  

Informacje dostarczane przez system pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie 

sprzedażą, tj. utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie nowych klientów. Bada się 

przyczyny nielojalności klientów, optymalizuje taryfy i wykrywa nadużycia. System jest stale 

usprawniany: dodawane są nowe elementy hurtowni, nowe źródła danych oraz ulepszana 

jest część prezentacyjna. Docelowo MONA ma stać się fundamentem systemu CRM. Będzie 

wtedy możliwe otrzymanie odpowiedzi na pytania o najbardziej dochodowych klientów, 

o najbardziej efektywne formy promocji, o potencjalnych klientów zainteresowanych nowym 

produktem, o klientów, którzy są gotowi zrezygnować z usług firmy czy o identyfikację 

atrakcyjnych, potencjalnych obszarów działalności firmy. 

 

Źródło: na podstawie artykułu Przykładowe rozwiązania DW/BI w Polsce, „TELEINFO” 2000,  

nr 24. 



ROZDZIAŁ 2A 
ETYKA BADAŃ MARKETINGOWYCH 

LEKARZE 

Zachodnie koncerny farmaceutyczne, działające w Polsce, stosują specyficzne 

sposoby walki o klienta. Ich marketing bezpośredni opiera się  na przedstawicielach 

medycznych, których liczba wynosi około 5,5 tys. Przedstawiciele ci (nazywani w branży 

repami) odwiedzają gabinety lekarskie, mając za zadanie polecanie farmaceutyków swojej 

firmy lekarzom wypisującym recepty. Niektóre firmy wymagają od swoich przedstawicieli, aby 

miesięczny obrót realizowany przez „podległych” im lekarzy wynosił minimum 200 tys. zł 

netto. 

Lekarze zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszą stanowią ci, którzy przepisują 

najwięcej recept (interniści, lekarze rodzinni), natomiast drugą liderzy opinii środowiska 

medycznego (naukowcy, ordynatorzy szpitali klinicznych) – osoby, o przychylność których 

zabiega się w bardziej wyrafinowany sposób. 

Środki marketingowe, jakimi dysponuje „rep”, wynoszą około 6 tys. zł na miesiąc 

(przy ich zarobkach równych około 4 tys. zł). Istnieje  wiele sposobów na przekonywanie 

lekarzy o słuszności wyboru właściwego farmaceutyku. Mimo że chodzi głównie o wycieczki 

zagraniczne, zakupy komputerów czy sprzętu medycznego, to zdarza się, że rzecz odbywa 

się pod pozorem badań marketingowych. 

Lekarze dostają propozycję udziału w IV fazie badania leku. Faza ta polega na 

cyklicznym wypełnianiu ankiety dotyczącej postępów w leczeniu pacjentów zażywających 

dany specyfik. Lekarz za jedną ankietę otrzymuje honorarium, które wynosi od 50 do 200 zł. 

Aby wypełniać ankiety, niezbędne jest jednak przepisywanie danych lekarstw pacjentom – 

obiektom badań. Koncerny farmaceutyczne zapewniają, że te badania są dla nich niezwykle 

ważne, choć zdarza się, że dany lek jest już sprawdzony i istnieje na rynku od kilku lat. Są to 

tzw. generyki, czyli leki, których nie obejmują żadne patenty. Produkuje je  wiele firm i choć  

różnią się nazwą i wyglądem, to ich skład chemiczny jest jednakowy, a działanie znane. 

Zwolennicy takich badań twierdzą, że organizowanie IV fazy badań w szpitalach jest 

korzystne zarówno dla pacjentów, jak i dla samych placówek. Pacjenci mają okazję poddania 

się terapii za pomocą najnowszych farmaceutyków – niedostępnych jeszcze na rynku 

polskim, zaś szpitale otrzymują sprzęt medyczny, który jest czasami wykorzystywany w tej 

fazie badań. 

 

Źródło: opracowano na podstawie A. Grzeszak, Przychodzi rep do lekarza, „Polityka” 2000, 

nr 48. 



ROZDZIAŁ 3 
PROCES BADAWCZY I FORMUŁOWANIE PROBLEMU 

 

FACTORY 

 

W 2001 r. firma Neinver Polska otrzymała warunki zabudowy i zagospodarowania terenu pod 

pierwszy w tej części Europy sklep sieci „Factory”. Firma jest polskim przedstawicielstwem 

hiszpańskiej Neinver SA i zamierza wybudować w Ursusie pod Warszawą centrum handlowe 

o powierzchni około 9 tys. m2 . Na terenie centrum mają znaleźć się sklepy fabryczne 

czołowych firm odzieżowych i obuwniczych oraz obiekty gastronomiczne i rozrywkowe. 

Sklepy mają być prowadzone przez takie firmy, jak Deni Cler, Carli Gry, Nike, Vistula, 

Próchnik i Royal Collection. W ich ofercie znajdą się nadwyżki produkcyjne (końcówki serii), 

których cena będzie niższa o co najmniej 30% od pierwotnej ceny wyrobów. Ten 30-

procentowy opust jest zagwarantowany umową między Neinver Polska a poszczególnymi 

producentami i stanowi minimalną obniżkę, jaką zobowiązani są zapewnić. 

Oferta sklepów „Factory” jest skierowana wyłącznie do klientów indywidualnych. Będą 

oni mieli okazję kupić produkty luksusowe znacznie taniej niż gdzie indziej. Spowoduje to 

niestety zagrożenie dla już istniejących na rynku przedstawicieli światowych firm 

odzieżowych. Istnieje również obawa, że polscy konsumenci sceptycznie zareagują na duże 

obniżki cen, które ich zdaniem sugerują niższą jakość produktu. Innym niebezpieczeństwem 

dla centrum „Factory” są niskie dochody Polaków – przypuszcza się, że nawet 30-

procentowe obniżki cen markowych produktów będą dla większości polskich konsumentów 

niewystarczające. 

Menedżerowie Neinver Polska są optymistami. Przed wejściem na polski rynek  

przeprowadzili badania marketingowe, których wyniki uzasadniają ich entuzjazm. Okazało 

się, że polscy i hiszpańscy konsumenci mają zbliżony temperament, a skoro w Hiszpanii 

firma odniosła sukces, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby to samo miało miejsce 

w Polsce. Dodatkowym argumentem jest powodzenie tego przedsięwzięcia w Stanach 

Zjednoczonych, gdzie istnieje około 600 tego typu centrów handlowych. Oprócz centrum 

w Ursusie, Neinver SA inwestuje we Włoszech, w Szwajcarii i w Portugalii, oraz ma plany na 

uruchomienie nowych obiektów w 5 innych polskich miastach. 

 

Źródło: opracowano na podstawie E. Zychowicz, Hiszpańska propozycja, „Rzeczpospolita” z 

dn. 30.04.2001 r. 



ROZDZIAŁ 3A 
TEORIA  PODEJMOWANIA  DECYZJI  BAYESA 
 

FAST FOOD 

Wśród 42 tys. działających w Polsce lokali gastronomicznych, 6-7 tys. stanowią bary typu 

„fast food”. Według badań przeprowadzonych przez firmę GfK Polonia, 78% stołujących się 

tam ludzi wybiera lokale firmy McDonald’s, 19% KFC, a 11% Tele Pizza. Pozostałe bary nie 

otrzymały więcej niż 4% wskazań. Największą rolę odgrywają zagraniczne sieci 

gastronomiczne: McDonald’s (190 lokali), American Restaurants posiadający KFC i Pizza 

Hut (57 lokali) oraz Tele Pizza (70 lokali). 

Mimo że polscy konkurenci (m.in.: Polskie Jadło, MrHamburger czy Tivoli) nie mają 

dużego udziału w rynku, to jednak są na nim widoczni i z roku na rok ich znaczenie rośnie. 

Walka o klienta wymusza zatem ciągłe doskonalenie swojej oferty. Firmy gastronomiczne 

wprowadzają na rynek nowe produkty korzystając przy tym z badań marketingowych. 

Opierając się  na wynikach badań można stwierdzić, że typowy klient restauracji typu 

„fast food” ma wykształcenie średnie lub wyższe,  20-29 lat, a jego dochody miesięczne 

przekraczają 2,5 tys. zł. Wiadomo również, że co piąty  klient jest nastolatkiem. 

W jednej z firm zdecydowano poszerzyć ofertę o bułkę z „egzotycznym” dodatkiem. 

Ponieważ jest to przedsięwzięcie ryzykowne, więc jednorazowo można wprowadzić tylko 

jeden produkt: kanapkę z ośmiornicą, kanapkę z mięsem kangurzym bądź kanapkę z płetwą 

rekina. Menedżer produktu oszacował spodziewane zyski (tabela wypłat poniżej) przy 

trzech hipotetycznych stanach koniunktury: P1, P2 i P3. Subiektywne prawdopodobieństwa 

wystąpienia poszczególnych stanów koniunktury są następujące: P(P1) = 0,5, P(P2) = 0,3 

i P(P3) = 0,2. 

 

Tabela 3A.1. Tablica wypłat dla decyzji cenowej 

Nowy produkt Popyt słaby (P1) Popyt średni (P2) Popyt silny (P3) 

Bułka OCTOPUS +10 +20 +40 

Bułka KANGAROO               -100     0               +150 

Bułka SHARK’S FIN                 -50 +30                 +60 

 

Źródło: opracowano na podstawie P. Blajer, A. Sielanko, Fast food w ofensywie, 

„Rzeczpospolita” z dn. 11.04.2004 r. 



ROZDZIAŁ 4 
PROJEKT BADANIA 

 

SAMOCHODY 

 

Badania przeprowadzone przez CBM Indicator (w lipcu 2001 r. na próbie 1200 osób) 

pokazują, że Polacy mają coraz większe trudności z rozpoznawaniem marek samochodów. 

O ile w 2000 r. 60% badanych twierdziło, że rozpoznaje marki wszystkich samochodów 

jeżdżących po polskich drogach, o tyle w 2001 r. odsetek ten zmniejszył się o 10 pkt. proc. 

Marki, które są najlepiej rozpoznawane, to Fiat (ok. 42% wskazań) i Mercedes (ok. 24%) . 

Ta pierwsza dlatego, że koncern Fiat istnieje na polskim rynku już od dawna, zaś ta druga 

dlatego, że od dawna była przedmiotem marzeń każdego kierowcy. 

Za przyczynę takiego stanu rzeczy uznaje się szybkość zmian we wzornictwie linii 

nadwozia i podobieństwo samochodów produkowanych przez różne koncerny 

motoryzacyjne. Dawniej cykl życia samochodu trwał około 10 lat, co wystarczało, aby 

sylwetka auta utkwiła kierowcom w pamięci. Obecnie cykl życia modelu nie przekracza 5 lat, 

a i tak większość form nadwozia jest do siebie podobna. 

Respondentom zadano również pytania o markę posiadanego samochodu i plany 

związane z zakupem nowego pojazdu. Okazało się, że 31% badanych  ma Fiata, 11% Opla, 

10,6% Volkswagena i 10,3% Daewoo. Za najlepszego producenta uznano firmę Mercedes 

(51% wskazań) i generalnie Niemcy jako kraj producenta. Uzasadniano to solidnością 

wykonania, bezpieczeństwem i bezawaryjnością produkowanych tam aut. Elementami 

decydującymi o atrakcyjności konkretnej marki były według respondentów bezpieczeństwo, 

niskie koszty eksploatacji i komfort jazdy. O bezpieczeństwie auta ma świadczyć ich zdaniem 

obecność systemu ABS, kontrolowanych stref zgniotu i pirotechnicznych napinaczy pasów 

bezpieczeństwa. Badani nie przywiązują uwagi do ekologii i oryginalnej stylistyki nadwozia. 

 

Myśląc o zamianie auta, pod uwagę brano głównie markę Fiat i Opel, nie 

wspominano natomiast o Daewoo, którego popularność w 2001 r. była mniejsza niż 2000 r. 

Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą dane o planach zakupowych osób posiadających 

4 najpopularniejsze marki: Fiata, Opla, Volkswagena i Daewoo. 

 



Tabela 4.1. Plany zakupowe dotyczące marek samochodów osobowych 

Planowany zakup nowego samochodu Posiadana marka 

samochodu Fiat Opel Volkswagen Daewoo 
Razem 

Fiat 250   50   70  0 370 

Opel     0 100   30  0 130 

Volkswagen     0   27 100  0 127 

Daewoo   50   10   10 53 123 

Razem 300 187 210 53 750 

 

Źródło: opracowano na podstawie A. Kublik, Sondaż firmy Indicator na temat rynku 

samochodów osobowych w Polsce, portal Gazeta.pl (19.02.2001). 



ROZDZIAŁ 5 
PROJEKTY  PRZYCZYNOWE 

 

TRANSMISJA WIDEO 

W październiku 2001 r. przeprowadzono pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych na świecie 

test rynkowy usługi. Przedsięwzięcie dotyczyło przesyłania transmisji wideo do komputera 

kieszonkowego za pomocą  systemu GPRS w sieci telefonii komórkowej. Test 

przeprowadziły 3 firmy: stacja telewizyjna TVN 24, operator sieci Era – Polska Telefonia 

Cyfrowa i producent kieszonkowego komputera – Compaq Computer. Zamiarem 

decydentów  było skierowanie usługi do osób aktywnych, nie mających czasu oglądać 

telewizji w domu. System pozwolił uczestnikom testu odbierać programy informacyjne 

emitowane przez TVN 24. 

Zdaniem menedżerów, transmisja typu video streaming ma dużą szansę  

spowodować zmianę trybu pracy osób podróżujących. W każdym miejscu będą miały 

bowiem dostęp do najświeższych informacji. Interaktywny dostęp do multimedialnych 

informacji pozwoli im na efektywniejsze zarządzanie swoim dniem pracy. Wszystko to będzie 

możliwe dzięki zestawowi składającemu się z komputera kieszonkowego „Compaq iPAQ 

Pocket PC”, karty Bluetooth oraz telefonu komórkowego z opcją transmisji danych 

w systemie GPRS. 

Grupę testową stanowili biznesowi abonenci sieci Era. Koncern ITI postanowił 

uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, gdyż uznano, że widownia TVN 24 jest taka sama, jak 

potencjalny nabywca usługi video streaming – osoby potrzebujące stałego dostępu do 

informacji. 

Abonenci zostali w sposób losowy podzieleni na dwie grupy: eksperymentalną 

i kontrolną. Każdą z grup poinformowano o przedsięwzięciu, podając cenę usługi – 100 zł na 

miesiąc. Uczestnicy testu użytkowali komputery przez 2 tygodnie, po czym zostali 

poproszeni o wypełnienie ankiety oceniającej usługę. Kilka dni po wypełnieniu ankiety jedna 

z grup otrzymała informację, że z przyczyn technologiczno-eksploatacyjnych planowana 

miesięczna cena usług będzie wynosić 150 zł. Obie grupy korzystały z usługi przez kolejne 

2 tygodnie, po których ich uczestnicy zostali ponownie poproszeni o wypełnienie 

kwestionariusza oceniającego usługę. 

 

Źródło: opracowano na podstawie A. Szybiński, Transmisja wideo w sieci Era, artykuł z dn. 

18.10.2001 r. pobrany ze strony www.palmpage.pl w styczniu 2004 r. 

http://www.palmpage.pl/


ROZDZIAŁ 6 
ZBIERANIE DANYCH: DANE WTÓRNE 

 

KAMPANIA 

 

Firma produkująca grzejniki olejowe wprowadziła do swej oferty nowy produkt 

nazwany „Extra Hot 3000”. Menedżerowie produktu byli zadowoleni ze swej pracy – produkt 

spełniał wszelkie standardy, a ponadto udało się zredukować koszty do poziomu czyniącego 

grzejnik niezwykle atrakcyjnym cenowo. Zadaniem specjalistów do spraw marketingu było 

wprowadzenie go na rynek, czyli skalkulowanie ceny i zaprojektowanie kampanii 

promocyjnej. Zdecydowano, że nie warto szczędzić środków, a kampania powinna być 

multimedialna. 

W czasopiśmie internetowym „Web Reporter” (http://web.reporter.pl) znaleziono 

artykuł opisujący wyniki badań NetTrack przeprowadzonych przez firmę badawczą 

SMG/KRC we wrześniu 2001 r. na próbie 932 internautów. Okazało się, że najpopularniejszą 

stroną internetową, odwiedzaną przez respondentów, jest strona portalu Onet (64,90%), 

a dalej: Wirtualna Polska (50,90%), Interia (21,80%), Gazeta Wyborcza (14,70%) i Yahoo 

(13,40%). 

Analizując czytelnictwo prasy zrezygnowano z usług firm badawczych, a oparto się 

jedynie na raporcie udostępnianym bezpłatnie przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. 

ZKDP jest organizacją, która zbiera i weryfikuje informacje o wielkości nakładu 

i rzeczywistym rozpowszechnianiu poszczególnych tytułów. Raport z 2000 r. był dostępny na 

stronie internetowej www.zkdp.pl. Okazało się, że dziennikami, mającymi największe średnie 

jednorazowe płatne rozpowszechnianie, są: „Gazeta Wyborcza” (457 021 egz.), „Super 

Express” (371 110 egz.) i „Rzeczpospolita” (203 211 egz.). 

Rozważając wybór stacji telewizyjnej skorzystano w wyników badań oglądalności –

badań telemetrycznych. Znaleziono je na stronie internetowej stacji TVN. Dane pochodziły 

z niezależnej firmy AGB Polska i dotyczyły emitowanego w tej stacji programu Big Brother. 

Wyniki były optymistyczne: 17 czerwca 2001 r. finał programu o godz. 22:40 oglądało 8 866 

938 widzów, co dało 24,0% oglądalność i 63,6% udział. 

Kolejnym nośnikiem reklamy miało być radio. W firmie zaczęto poszukiwać informacji 

o słuchalności stacji radiowych. Znaleziono je na stronie internetowej www.broker.fm.pl, 

powiązanej ze stacją radiową RMF.FM. Wyniki badań Radio Track z ostatniego kwartału 

2002 r. pokazały, że największy udział w rynku wśród mężczyzn w wieku 25-49 lat ma radio 

RMF.FM (28,9%), a następnie: Zet (18,7%), PR 1 (9,4%) i PR 3 (5,9%). 



 

Źródło: opracowano na podstawie: 

• Badanie Internetu NetTrack – wrzesień 2001 (wyniki badań SMG/KRC 

przeprowadzonych na próbie 932 internautów), artykuł z miesięcznika internetowego 

„Web Reporter” 2001, nr 11. (http://web.reporter.pl/2001/11/html/203.php), informacje 

pobrano wiosną 2003 r. 

• Komunikat Związku Kontroli Dystrybucji Prasy o wysokości nakładów i dystrybucji pism 

kontrolowanych przez ZKDP w 2000 r. pobrany ze strony internetowej związku 

(www.zkdp.pl/w2000), informacje pobrano wiosną 2003 r. 

• wyniki badań telemetrycznych, zamieszczone na stronie internetowej stacji telewizyjnej 

TVN (http://www.tvn.com.pl/ogl.htm), informacje pobrano wiosną 2003 r. 

• wskaźniki słuchalności stacji radiowych Radio Track październik – grudzień 2002 r. 

pobrane ze strony internetowej http://www.broker.fm.pl/badania_sluchalnosci.php 

wiosną 2003 

http://web.reporter.pl/2001/11/html/203.php
http://www.zkdp.pl/w2000
http://www.tvn.com.pl/ogl.htm
http://www.broker.fm.pl/badania_sluchalnosci.php


ROZDZIAŁ 7 

ZBIERANIE DANYCH: DANE PIERWOTNE 

 

BADANIA GAZETA 

 

Pod koniec 2002 r. przeprowadzono badania wśród użytkowników portalu internetowego 

Gazeta.pl. Badania składały się z części ilościowej, realizowanej przez firmę SMG-KRC, oraz 

z części jakościowej, realizowanej przez firmę IQS and Quant Group. Wyniki badań NetTrack 

z IV kwartału 2002 r. pokazały, że osoby odwiedzające portal mają powyżej 25 lat, są 

wykształcone i mieszkają w dużych miastach. 55,40% użytkowników portalu zajmuje 

stanowiska dyrektorskie, wykonuje wolne zawody, prowadzi własną działalność gospodarczą 

albo pracuje umysłowo. Odsetek takich osób wśród wszystkich internautów wynosi 34,70%, 

zaś wśród użytkowników Onetl.pl – 37,10%, a Interia.pl – 32,30%. Inną ciekawostką jest fakt, 

że 42,30% odwiedzających stronę www.gazeta.pl należy do klasy społecznej, która zgodnie 

z klasyfikacją SMG-KRC nazywa się „inteligencją”. Dla porównania: tylko 25,40% ogółu 

internautów, 27,30% odwiedzających Onet.pl i 25,10% odwiedzających Interia.pl to 

”inteligencja”. 

Firma badawcza SMG-KRC podjęła się również segmentacji psychograficznej 

użytkowników portalu (TGI z IV kwartału 2002). Okazało się, że można ich pokrótce 

scharakteryzować jako wykwalifikowanych i ambitnych pracowników, chcących odnieść 

sukces zawodowy (choć nie kosztem rodziny), zarabiających więcej niż przeciętny internauta 

i będących perfekcjonistami. Prawie 80% stwierdziło (połączono odpowiedzi „całkowicie się 

zgadzam” i „zgadzam się”), że „Rodzina jest  ważniejsza niż kariera”. Odsetek takich 

wskazań w przypadku stwierdzeń: „Spędzanie czasu z rodziną sprawia mi przyjemność” 

i „Myślę, że trwały związek z partnerem to bardzo ważna rzecz” sięgał 70%. Użytkownicy 

portalu to osoby, które, mimo że nie są rozrzutne, to jednak cenią markowe produkty 

o wysokiej jakości. Świadczy o tym wysoki odsetek wskazań na odpowiedzi twierdzące 

w przypadku następujących stwierdzeń: „Uważam, że produkty uznanych marek są lepsze” – 

62,00%, „Warto więcej zapłacić za produkty dobrej jakości” – 67,00%, „Warto więcej zapłacić 

za owoce i warzywa bez środków chemicznych” – 68,00%. 

Badania jakościowe to wywiady grupowe przeprowadzone przez firmę badawczą IQS 

and Quant Group. Uczestnicy wywiadów podkreślali wysoką jakość i aktualność informacji, 

przystępność i wnikliwość artykułów, a także wyrazisty wizerunek portalu na tle konkurencji. 

Przykładowe wypowiedzi respondentów brzmiały: „Informacje na innych portalach są bardzo 

podobne, a Gazeta ma swoje, inne spojrzenie na to, inaczej te informacje są podane” albo 



„To nie jest portal dla ludzi, którzy chcą sobie poczytać horoskop. To jest dla kogoś, kto 

szuka konkretów, poważnych, konkretnych informacji”. W trakcie wywiadów przeprowadzono 

również gry projekcyjne, w trakcie których uzyskano wiele wartościowych odpowiedzi. 

Przykładowo: „Jako szef byłby bardzo wymagający. Dobrze wykonane zadanie byłoby 

odpowiednio nagrodzone. Imponuje mi to, bo jest zdecydowany, konkretny i nie boi się 

ryzyka. Do tego, co ma, doszedł sam, jest pewny siebie, zna się na rzeczy. Chciałbym 

pracować dla takiej osoby, uczyć się od niego, podpatrywać, jak jemu się udało”. 

 

Źródło: opracowano na podstawie: 

Portal Gazeta.pl od dwóch lat na rynku portali, portal internetowy Gazeta.pl, 12 maja 2003 

(ostatnia aktualizacja 12 maja 2003), autor: redPor 

Kim są nasi użytkownicy? Badania ilościowe, portal internetowy Gazeta.pl, 12 maja 2003 

(ostatnia aktualizacja 13 maja 2003) – autor nieznany 

Psychografia użytkowników portalu Gazeta.pl, portal internetowy Gazeta.pl, 12 maja 2003 

(ostatnia aktualizacja 12 maja 2003), autor: redPor 

Jak jesteśmy postrzegani? Badania jakościowe”, portal internetowy Gazeta.pl, 12 maja 2003 

(ostatnia aktualizacja 12 maja 2003), autor: redPor 



ROZDZIAŁ 8 
FORMULARZE DO ZBIERANIA DANYCH 

 

ANKIETA Z ZABAWKI 

Do pudełka z zabawką firmy IQ Builder Division z Oxfordu dołączono 2-letnią gwarancję 

wraz z ankietą. Producent napisał, że gwarancja nie jest standardową ofertą, jednak można 

ją otrzymać, jeżeli odeśle się na adres firmy wypełnioną ankietę. Ankieta zaczynała się od 

słów: „Dziękujemy za zakup produktu naszej firmy. Mamy nadzieję, że produkt dostarczy 

Państwu wielu godzin przyjemnej i twórczej rozrywki. Prosimy o odesłanie załączonej karty 

gwarancyjnej wraz z ankietą na nasz adres. Państwa odpowiedzi pozwolą nam rozwijać 

przyszłe produkty dla Państwa dzieci. Dziękujemy”. Dopisano również mniejszą czcionką, że 

wypełnienie poniższej ankiety jest potwierdzeniem zakupu i powinno być uczynione możliwie 

jak najszybciej . 

 

Ankieta zawierała przedstawione niżej  pytania. 

1. Nazwa produktu ________________________ Data zakupu _____________________  

 

2. Miejsce zakupu_________________________ Miasto __________________________  

 

3.Imię i nazwisko kupującego________________________________________________  

 

4. Adres (z kodem pocztowym) ______________________________________________  

 

5. Zabawkę kupiono: 

 dla chłopca dla dziewczynki 
 

 

6. Imię dziecka ___________________________________________________________  

 

7. Adres (z kodem pocztowym) ______________________________________________  

 



8. Wiek dziecka __________________________  Data urodzenia___________________  

 

9. Pokrewieństwo względem kupującego: 

 syn córka siostrzeniec / bratanek

siostrzenica/bratanica wnuk wnuczka 

przyjaciel rodziny inne
 

 

10. Zabawka jest prezentem: 

 urodzinowym świątecznym

na inną okazję to nie był prezent
 

 

11. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o produkcie? __________________________________  

 

12. Czy widział(a) Pan(i) reklamę produktu? 

 tak nie telewizja prasa codzienna

czasopisma inne miejsce
 

 

13. Proszę wpisać wszelkie uwagi dotyczące kupionej zabawki _____________________  

_______________________________________________________________________  

 

14. Jeśli chce Pan(i) otrzymywać informacje o naszych produktach proszę zaznaczyć pole  
 

  

 

Na rewersie ankiety zamieszczono adres firmy oraz miejsce na znaczek z notką 

„miejsce na znaczek pocztowy”. 

 

Źródło: przetłumaczono ankietę umieszczoną w pudełku z zabawką firmy IQ Builders 

Division z Oxfordu w Wielkiej Brytanii.  

 



ROZDZIAŁ 9 
MIERZENIE POSTAW 

 

SOKI KUBUŚ 

 

Firma „Maspex” z Wadowic jest producentem najczęściej kupowanego w Polsce soku 

na bazie marchwi – Kubuś. Z badań wynika, że oprócz najwyższego – 44% udziału w rynku, 

Kubuś jest najczęściej rozpoznawana marką – identyfikuje ją 85% konsumentów. Moce 

produkcyjne są tak duże, że zaspokajają popyt krajowy i potrzeby eksportowe „Maspexu”. 

Firma sprzedaje Kubusia do wielu krajów, jednak oprócz nazwy nie zmienia się ani smak, ani 

szata graficzna opakowania. W Czechach i Słowacji sok znany jest pod nazwą „Kubik”, 

w Niemczech, w Stanach zjednoczonych i na Litwie pod nazwą „Kubuś”, na Węgrzech pod 

nazwą „Kubu”, a w Rumunii –„Tedi”. 

Wprawdzie „Maspex” jest już od kilku lat obecny na rynku Europy Zachodniej, jednak 

dotychczas były to wyłącznie realizacje zamówień sieci handlowych. Od sierpnia 2003 r. 

firma postanowiła zaistnieć na rynku Unii pod własną marką. Rozpoczęto multimedialną 

kampanię reklamową z wykorzystaniem największych niemieckich stacji telewizyjnych (RTL, 

RTL2, Super RTL, PRO7, SAT1) i tytułów prasowych. Całość wspierana jest przez działania 

promocyjne skierowane do pośredników w kanałach dystrybucji. 

Zdaniem zarządu firmy, sok spełnia wszelkie standardy jakości. „Maspex” uzyskał 

bowiem certyfikat jakości ISO 9000 oraz ma wdrożony system HACCP. Optymistyczne zdają 

się być wyniki badań rynku soków. Okazuje się, że w przeciętny Polak, podobnie jak 

Hiszpan, Francuz czy Anglik, wypija rocznie 22 l soku, podczas gdy Niemiec aż 42 l na rok. 

Drugim atutem jest brak na rynku niemieckim soków przecierowych na bazie marchwi. 

Krzysztof Pawiński – prezes zarządu „Maspexu” – twierdzi, że niemieccy konsumenci 

przywiązują dużą wagę do zdrowej żywności i produkt powinien być przez nich 

zaakceptowany. Wejście firmy na rynek niemiecki poprzedziły wnikliwe, półtoraroczne 

badania marketingowe. Respondenci bardzo pozytywnie ocenili nowość z Polski. 

 

Firma badawcza mierzyła postawy niemieckich klientów wobec polskiego soku na 

bazie marchwi. Zastosowano kilka skal do pomiaru postaw, a niektóre wyniki zamieszczono 

poniżej. 

 



Tabela 9.1. Różnice między grupą „górną” a „dolną” w ustosunkowaniu się do stwierdzenia 

„Picie soków na bazie marchwi wpływa na widoczną poprawę zdrowia” 

Grupa z postawą najbardziej 

przychylną

Grupa z postawą najmniej 

przychylną Kategoria Wartość skali 

x 
f fx f fx 

Całkowicie się zgadzam 5 25  0  

Zgadzam się 4 32  8  

Ani się zgadzam, ani się nie 

zgadzam 
3 7  16  

Nie zgadzam się 2 10  32  

Całkowicie się nie zgadzam 1 1  19  

Razem xxx 75 75 

 

 -3 -1 -2 0 +1 +2 +3

-3 -1 -2 0 +1 +2 +3

-3 -1 -2 0 +1 +2 +3

-3 -1 -2 0 +1 +2 +3

Smaczny 

Nieatrakcyjne opakowanie

Przyjemny kolor

Niezdrowy

Atrakcyjne opakowanie 

Nieprzyjemny kolor 

Zdrowy 

Niesmaczny

 

. Rysunek 9.1. Fragment skali semantycznej 

 

 Proszę rozdzielić 100 punktów pomiędzy podane niżej dodatki owocowe do 
soków marchwiowych tak, aby podział odzwierciedlał Pana/Pani preferencje 
smakowe. 

40

10

30

Banany

Maliny

Truskawki

Pomarańcze 20
 

Rysunek 9.2. Odpowiedzi respondenta nr 23 na pytanie o preferowane dodatki smakowe do 

soku marchwiowego. 

 

Źródło: opracowano na podstawie „Soki jadą do Unii”, Gazeta Krakowska z 30 sierpnia 2003 r., autor: (rtk) 



ROZDZIAŁ 9A 
OPRACOWYWANIE MAP PERCEPCYJNYCH (POZYCJONOWANIE) 

 

PERFUMY 
 

Na początku lat osiemdziesiątych  ubiegłego stulecia rozpoczął się boom 

w przemyśle perfumeryjnym. Pod wpływem działań marketingowych i zmiany stylu życia 

konsumentów szybko doszło do podziału rynku na segmenty. Kobiety aktywne zawodowo 

pragnęły bowiem używać, w zależności od okazji, różnych zapachów. W chwili obecnej rynek 

zdominowany jest przez producentów z dwóch krajów: Francji i Stanów Zjednoczonych. 

W grupie 20 największych wytwórców perfum znajduje się 8 firm francuskich 

i 7 amerykańskich. Te pierwsze znane są z oryginalnych i odważnych innowacji, natomiast te 

drugie cechuje ostrożność we wprowadzaniu nowych zapachów. 

 

Co roku na rynek francuski trafia około 150 nowych zapachów, których 

wypromowanie kosztuje kilkadziesiąt milionów dolarów. Sukces odnoszą tylko Ci, którzy 

w ciągu 2-3 lat osiągną wartość sprzedaży hurtowej w granicach 70-80 mln dolarów. Zdarza 

się, że marka popularna w jednym kraju („Jovan Musk” firmy Benckiser na rynku 

amerykańskim) nie zyskuje aprobaty klientów w inny kraju (ten sam kosmetyk w Polsce). 

Producenci muszą zatem uwzględniać preferencje klientek w poszczególnych krajach. 

Badania niemieckiej Federacji Przemysłu Perfumeryjnego wykazały, że Amerykanki gustują 

w zapachach kwiatowych – zbliżonych do perfum „Eternity”, Niemki wolą zapachy orientalne 

z nutą kwiatową, Francuzki – orientalne, Angielki – chyprowe, zaś Hiszpanki - cytrusowe. 

 

W 1998 r. sprzedaż kosmetyków na świecie wynosiła w ujęciu wartościowym 15 mld 

dolarów. Silna konkurencja wymusza na kreatorach zapachów uwzględnianie preferencji 

i upodobań konsumentów. W pierwszej kolejności określa się grupę docelową, do której chce 

się dotrzeć z produktem, a dalej przeprowadza badania marketingowe wśród osób z tej 

grupy. Ostatni etap to prace nad recepturą zapachową i projektowanie opakowania. 

 

Poniżej znajduje się mapa percepcji, dotycząca wybranych wód perfumowanych 

dostępnych na rynku polskim. 

 

 



Rysunek  9A.1. Mapa wielowymiarowa dla ocen podobieństwa marek wód perfumowanych 
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Rysunek 9A.2. Indeks nacisku dla ocen podobieństwa wód perfumowanych 

Źródło: opracowano na podstawie M. Jarco, Rozpylacz pieniędzy, „Wprost” 2000, nr 899. 

 Zapach czysty kwiatowy 

Domieszka zapachowa 
piżmowo-korzenna 

Wysoka cena 
za 100 ml 

Niska cena 
za 100 ml 

Joop! 
„JOOP! MUSE”

Salvador Dali 
„Femine Classic Line”

Laura Biagiotti 
„LAURA” 

Calvin Klein 
„Truth” 

Gucci 
„Envy” 

Calvin Klein 
„Contradiction Woman” 

Christian Dior 
„JADORE” 

Issey Miyake 
„L’EAU D’ISSEY” 

Elisabeth Arden
„5-th Avenue” 

Paco Rabane 
„ULTRAVIOLET”

Carolina Herrera
„Chic Woman” 



Rozdział 9B 
POMIAR WIELOCZYNNIKOWY 

 

PRZYCHODNIE 

Latem 2003 r., na zlecenie Urzędu Miasta Opola, przeprowadzono badania 

ankietowe dotyczące zadowolenia pacjentów z usług opolskich przychodni. Badaniami objęto 

zarówno przychodnie publiczne („Centrum”, „Śródmieście”, „Zaodrze”), jak i niepubliczne 

(„Biomed”, Medycyna Rodzinna”, Zdrowie”, „ZWM-Malinka”). W każdej z nich 

rozdystrybuowano po 100 ankiet, które anonimowi respondenci wrzucali po wypełnieniu do 

przygotowanych wcześniej urn. Liczba zwróconych kwestionariuszy wahała się od 49 do 96 

sztuk. Urząd Miasta uznał wyniki za wiarygodne. 

Badania wykazały, że respondenci nie zwracają uwagi na sytuację finansową 

przychodni. Bez względu na kwoty przekazywane przez gminę Opole, chcieliby, aby 

placówki posiadały np. sprzęt do USG. Dotyczy to przede wszystkim badanych w starszym 

wieku, którzy pragną mieć kompletną usługę w jednym miejscu. Ocenie poddano również 

warunki leczenia, dostępność specjalistów i uprzejmość personelu w rejestracji. 

W przychodni „Centrum” zwrócono 96 ankiet. Chwalono tam dostęp do informacji, 

miły personel, szeroki zakres usług stomatologicznych oraz możliwość całodobowego 

korzystania z usług ZOZ-u. W przychodni „Śródmieście” zebrano 59 ankiet. Respondenci 

wysoko ocenili poziom usług i możliwość rejestracji na konkretną godzinę. Narzekali niestety 

na niską jakość sprzętu medycznego. W ostatniej publicznej przychodni – „Zaodrze” – 

uzyskano tylko 49 wypełnionych kwestionariuszy. Pacjenci pozytywnie ocenili punktualność 

personelu i organizację pracy w ZOZ, jednak stosunkowo niskie oceny przyznali dostępowi 

do specjalistów (m.in.: dermatologa, kardiologa, urologa czy okulisty). 

W przychodniach niepublicznych wyniki były zbliżone. W „Biomedzie” zebrano 96 

ankiet, a respondenci zwracali uwagę na brak dostępu do specjalistów oraz brak dostępu do 

USG. W „Medycynie Rodzinnej” zwrócono 86 ankiet, a główną bolączką pacjentów był brak 

specjalistów. W przychodni „Zdrowie” uzyskano zwrotność na poziomie 67 ankiet, a i tu 

respondenci kładli nacisk na brak dostępu do stomatologa, psychologa i gabinetu 

fizykoterapii. W ośrodku zdrowia „ZWM-Malinka” otrzymano 77 wypełnionych ankiet. Badani 

nisko oceniali godzinowy system rejestracji do internisty. 

  Opierając się na zebranych  danych  podjęto próbę identyfikacji przychodni idealnej. 

W związku z tym zastosowano analizę conjoint z wykorzystaniem 3. najważniejszych cech 

ośrodka zdrowia: dostępu do specjalistów, dostępu do usług dodatkowych oraz systemu 

rejestracji do internisty. Użyteczności dla poziomów poszczególnych zmiennych zawarto 

w tabeli 9B.1 zamieszczonej poniżej. 



 

Tabela  9B.1. Poziomy poszczególnych atrybutów i odpowiadające im użyteczności 

Dostęp do specjalistów Dostęp do usług 
dodatkowych 

System rejestracji do 
internisty 

poziom zmiennej użyteczność poziom 
zmiennej 

użyteczność poziom 
zmiennej 

użyteczność

Urolog, fizjoterapeuta 0,20 RTG 

stomatologicz

ny 

0,10 bez ustalonej 

godziny 

0,15 

Kardiolog, okulista 0,30 USG 0,40 co 15 minut 0,35 

Stomatolog, 

dermatolog 

0,50 laboratorium 0,50 co 20 minut 0,50 

 

Źródło: opracowano na podstawie Ciągle za mało specjalistów, „Nowa Trybuna Opolska” 

z dn. 6.10.2003 (autor: Poj) 



ROZDZIAŁ 9C 
POMIAR PSYCHOLOGICZNY 

 

WIDZOBRANIE 

 

Badania marketingowe pokazują, że przeciętny Polak spędza przed telewizorem 

3 godz. i 35 min dziennie, z czego 1 godz. i 5 min. poświęcone jest TVP1, 53 min. Polsatowi, 

38 min. – TVP2, 12 min – TVN, a 7 min. – stacji RTL 7 (obecnie TVN 7). Tak dokładny 

pomiar oglądalności można otrzymać dzięki badaniom telemetrycznym. Wiadomo już, że 

między godz. 7:00 a 10:00 telewizję ogląda około 8 mln Polaków (25% łącznej widowni). 

Największą widownię mają programy emitowane między 16:00 a 19:00 (61% widowni) i te po 

godz. 20:00. 

Badania telemetryczne, poza pomiarem oglądalności, pozwalają określić profil widza 

poszczególnych stacji telewizyjnych. I tak przykładowo, widz Polsatu to osoba młoda 

i wesoła, marząca o własnym biznesie i zarabianiu dużych pieniędzy, natomiast widz TVN to 

zwykle kobieta po przejściach, oglądająca telenowele, lub mężczyzna po pracy, oglądający 

teleturnieje. Widownia stacji publicznych (TVP1 i TVP2) interesuje się polityką, wydarzeniami 

kulturalnymi i rozrywką mniej ambitną, np. galami i biesiadami. 

Firmy badawcze podzieliły widownię stacji telewizyjnych na 6 grup według stylów 

życia. Pierwszą grupą są „domatorzy”, którzy koncentrują się na najbliższym otoczeniu, ich 

poglądy polityczne są różnorodne, a życie skupia się na domu i rodzinie. Lubią oglądać 

programy przedstawiające problemy innych ludzi, filmy historyczne i biograficzne oraz 

melodramaty. Drugą grupą są „konserwatyści” – osoby o poglądach prawicowych, 

pielęgnujące tradycje i życie rodzinne. Poza telenowelami lubią programy, które są 

poświęcone religii i życiu zwierząt. Trzecia grupa to „specjaliści”, którymi są widzowie 

nowocześni, wykształceni i mający liberalne poglądy. Najczęściej oglądanymi przez nich 

programami telewizyjnymi są programy popularnonaukowe i kulturalne. 

Kolejny segment stanowią osoby nazwane „indywidualistami”. Nie mają one 

konkretnych preferencji programowych, jednak niechętnie włączają programy religijne, 

muzyczne i seriale. Piąta grupa to „poszukiwacze” – osoby skłonne do ryzyka, poszukujące 

intensywnych przeżyć fizycznych i emocjonalnych. Ich ulubione programy to horrory, filmy 

akcji, seriale komediowe i ogólnie rzecz biorąc pozycje poświęcone rozrywce. Ostatni 

z segmentów zawiera widzów nazwanych „nerwusami”. Typowy nerwus to mężczyzna 

często przełączający kanały telewizyjne za pomocą pilota. Rzadko się zdarza, aby obejrzał 

program od początku do końca. 



Przed opracowaniem kwestionariusza, pozwalającego wyodrębnić te segmenty, firma 

badawcza opracowała definicje operacyjne poszczególnych pojęć. Część z nich znajduje się 

w  tabeli 9C.1 przedstawionej poniżej. 

 

Tabela  9C.1. Wybrane definicje operacyjne 

Segment Definicja 

1. Interesuję się wydarzeniami politycznymi na 

świecie. 

2. Sprawy najbliższej rodziny są dla mnie 

priorytetem. 

3. Dom jest miejscem, w którym 

z przyjemnością spędzam najwięcej wolnego 

czasu. 

4. Nie interesuję się problemami innych ludzi. 

Domator 

5. Jestem praktykującym katolikiem, a religia 

odgrywa w moim życiu ważną rolę. 

6. Głosuję na partie, których program jest 

prawicowy.  

7. Tradycja pomaga mi odnaleźć własną 

tożsamość. 
Konserwatysta 

8. Lubię ryzyko i nowe wyzwania. 

 

Definicje te były podstawą w dalszej części budowy stwierdzeń z pięciopunktową 

skalą Likerta, gdzie 1 oznaczało „Całkowicie się nie zgadzam”, a 5 „Całkowicie się 

zgadzam”. Skalę, która w ostatecznej postaci składała się z 24 pozycji, poddano ocenie 

rzetelności w wywiadzie pilotażowym. 

 

Żródło: opracowano na podstawie K. Lubelska, Widzobranie, „Polityka” 1999,  nr 44. 



ROZDZIAŁ 10 
PROCEDURY DOBORU PRÓBY 

 

PORADNIK HANDLOWCA 

 

W lutym 2001 r. firma badawcza PBS z Sopotu przeprowadziła badania prasy 

handlowej. Ich zleceniodawcą był wydawca „Poradnika Handlowca”, który opublikował wyniki 

w numerze 4 swojego pisma z  2001 r.  W maju 2001 r., jedno z konkurencyjnych pism – 

„Detal Dzisiaj” – zarzuciło na swoich łamach brak wiarygodności tych badań. Argumentem 

było nie uwzględnienie przy doborze próby baz adresowych pism objętych badaniem. 

Już w czerwcu 2001 r. na łamach „Poradnika Handlowca” ukazał się przedruk listu, 

jaki PBS Sopot wysłał redaktorowi naczelnemu pisma „Detal Dzisiaj”. Próba w badaniach 

„Sklep 2001” liczyła 1239 obiektów, co, zdaniem autora listu, daje błąd w granicach  

+/- 2,78%. Ponieważ M. Wierzchowski uznał, że zarzuty pochodzą od osoby nieznającej 

zagadnienia lub od osoby świadomie manipulującej czytelnikami, postanowił wyjaśnić kilka 

kwestii metodologicznych. 

Pierwsza kwestia dotyczyła reprezentatywności wyników. Aby próba była 

reprezentatywna, proporcje z populacji muszą być przeniesione na próbę. Odsetek sklepów 

małych, średnich i hipermarketów powinien być jednakowy w populacji generalnej i w próbie. 

Podobnie z rodzajem sklepów: procent sklepów mięsnych czy rybnych musi być taki sam 

w badanej zbiorowości, jak w rzeczywistości w danym regionie. Dane o strukturze populacji 

są dostępne w opracowaniach specjalistycznych i w rocznikach GUS-owskich. Autor listu 

dodał również, że: „Badania oparte na danych adresowych zleceniodawcy mogą być 

reprezentatywne wyłącznie dla klientów tego, który te adresy dostarczył. Nie ma możliwości 

aby uczciwie wnioskować na ich podstawie o całej populacji. Nie można nawet, w większości 

przypadków, skonstruować reprezentatywnej próby w oparciu o taką bazę danych, gdyż nie 

wiadomo z jakiej populacji pochodzi”. 

W badaniach „Sklep 2001” do ustalenia struktury populacji (140 tys. sklepów FMCG 

z całego kraju) wykorzystano dane GUS za pierwszy kwartał 2000 r. Dobór kwotowy opierał 

się o 4 zmienne: wielkość sklepu, typ urbanistyczny (miasto/wieś), położenie geograficzne 

(województwo) i strukturę asortymentu. M. Wierzchowski zaznaczył, że: „Losowanie firm do 

badania odbywało się według algorytmu próby kwotowej na podstawie baz adresowych 

Panoramy Firm oraz HBO bez uwzględniania baz adresowych pism branżowych objętych 

badaniem”. Przyznał również, że bazy adresowe Panoramy Firm mają 65%, a bazy HBO – 

75% dokładność. 



Decydując się na dobór kwotowy, można wybrać więcej obiektów niż wynikałoby to 

ze struktury populacji. Jeśli któreś jednostki nie występują często, to losowanie 

proporcjonalne może spowodować, że będziemy mieć zbyt mało przypadków z danej 

kategorii, aby można o niej wnioskować z małym błędem. Przedstawiciel firmy badawczej 

stwierdził, że: „...próba kwotowa była koniecznym założeniem badania ze względu na 

występującą w populacji bardzo dużą liczbę sklepów ogólnospożywczych a relatywnie 

niewielką liczebnością sklepów rybnych, stacji benzynowych itp.”. 

 

Źródło: opracowano na podstawie: M. Wierzchowski, PBS Sopot wyjaśnia…, artykuł 

pobrany ze strony „Poradnika Handlowca” w czerwcu 2003 r. 

(http://www.poradnikhandlowca.com.pl/online01/06_2001/jbadania.html) 

http://www.poradnikhandlowca.com.pl/online01/06_2001/jbadania.html


ROZDZIAŁ 11 
WIELKOŚĆ PRÓBY 

 

O SONDAŻACH 

Jesienią 2001 r., na łamach „Rzeczpospolitej”, miała miejsce polemika między 

socjologiem i politologiem Włodzimierzem Petroffem a prezesem zarządu TNS OBOP 

Andrzejem Olszewskim. Jej tematem była wiarygodność sondaży przedwyborczych. 

W. Petroff bardzo krytycznie odniósł się do wyników sondaży przeprowadzonych w latach 

dziewięćdziesiątych  ubiegłego stulecia. Jego zdaniem, błędy w szacowaniu poparcia dla 

poszczególnych ugrupowań politycznych czy szacowaniu frekwencji wyborczej są tak duże, 

że służą jedynie manipulacji społeczeństwem.  

W poniższej tabeli znajdują się wyniki wyborów podane przez PKW, wyniki sondaży 

przedwyborczych kilku firm badawczych (kolumna A) oraz błędy w szacowaniu poparcia 

(kolumna B). W ostatniej kolumnie – C, zamieszczono sumę błędów, przy czym każdy wynik 

traktowano jak liczbę dodatnią (tab. 11.1). 

 

Tabela 11.1. Porównanie oficjalnych wyników wyborów z wynikami sondaży 

przedwyborczych 

Ugrupowanie SLD-UP PSL PO PIS AWSP UW LPR Samoobrona 

Wyniki PKW 41,0 9,0 12,7 9,5 5,6 3,1 7,9 10,2 

 A B A B A B A B A B A B A B A B 

C 

Pentor  
15-16IX 01 51 +10,

0 7 -2,0 13 -0,3 9 -0,5 4 -1,6 3 -0,1 4 -3,9 8 -2,2 20,6 

Demoskop 
7-10 IX 01 48 +7,0 11 +2,

0 15 +2,
3 6 -3,5 6 +0,4 5 +1,

9 3 -4,9 4 -6,2 28,2 

OBOP  
13-14 IX 01 48 +7,0 11 +2,

0 14 +1,
3 8 -1,5 7 +1,4 2 -1,1 5 -2,9 5 -5,2 22,4 

CBOS  
13-16 IX 01 50 +9,0 9 0 13 +0,

3 9 -0,5 5 -0,6 3 +0,
1 5 -1,9 6 -4,2 17,6 

PBS  
15 IX 01 47 +6,0 10 +1,

0 15 +2,
3 6 -3,0 5 -0,6 3 -0,1 4 -3,9 8 -2,2 19,1 

Źródło: na podstawie opracowania W. Petroffa. 

 

Spośród wielu poruszanych kwestii, część dotyczyła doboru próby. Firmy badawcze, 

zdaniem W. Petroffa, nie podają informacji o próbie, jaką zakładały, ale jaką udało im się 

zrealizować. Innym zarzutem jest niedokładność wyników. We wszystkich sondażach 



zawyżono poparcie dla SLD-UP, a zaniżono poparcie dla LPR i Samoobrony. Błąd często 

przekracza 3%, co zdaniem autora jest wynikiem niedopuszczalnym. 

Na artykuł W. Petroffa odpowiedział prezes zarządu TNS OBOP – Andrzej Olszewski. 

Stwierdził, że nie można przeceniać znaczenia sondaży, a wynik, jaki uzyskano, jest 

odzwierciedleniem sytuacji w danym momencie. Wielu respondentów do końca nie ma 

ukształtowanych preferencji wyborczych i dlatego w dniu wyborów mogą być one odmienne 

od tych z tygodnia przed wyborami. Jeśli chodzi o informacje o próbie, to A. Olszewski 

podkreślił, że były one udostępniane wszystkim zainteresowanym na życzenie. Zarzucił 

natomiast W. Petroffowi, że ten posłużył się danymi, które stawiają OBOP w niekorzystnym 

świetle. Powinien bowiem posłużyć się danymi najświeższymi (tab. 11.2). A. Olszewski miał 

również wątpliwości, czy sumowanie błędów jest wiarygodnym wskaźnikiem trafności 

sondaży. 

     

Tabela 11.2. Wyniki sondaży przedwyborczych OBOP z dn.18-20.09.2001 r. 

Wyniki przedwyborcze OBOP 

Ugrupowania 18 IX 

2001 

19-20 IX 

2001 

Wynik 

wyborów 

SLD-UP 43 46 41,0 

PO 15 14 12,7 

Samoobrona 9 9 10,2 

PiS 7 7 9,5 

PSL 12 11 9,0 

LPR 5 5 7,9 

AWSP 4 5 5,6 

UW 4 3 3,1 

Suma 

odchyleń 

16,4 15,6  

 

 

Źródło: opracowano na podstawie: 

W. Petroff, Sztuka przewidywania czy manipulacji”, „Rzeczpospolita” z dn. 23.10.2001 r.; 

A. Olszewski, Kto manipuluje opinią publiczną, „Rzeczpospolita” z dn. 28.11.2001 r. 



ROZDZIAŁ 12 
ZBIERANIE DANYCH: PROCEDURY TERENOWE I BŁĘDY NIE ZWIĄZANE Z DOBOREM 
PRÓBY 
 

CHINY 

 

1 listopada 2000 r. w Chinach rozpoczął się, trwający 10 dni, spis powszechny 

ludności. Jest to piąty spis w historii kraju, którego liczbę ludności szacuje się na 1,25–1,4 

mld ludzi. Nadzór nad całym przedsięwzięciem sprawują dyrektor Państwowego Urzędu 

Statystycznego – Zhang Weimin oraz wicedyrektor Biura do spraw Spisu Ludności przy 

Radzie Państwa. W celu dotarcia do wszystkich mieszkańców tego dużego kraju zatrudniono 

5 milionów ankieterów, którzy powinni spisać dane około 200-300 podległych im osób. 

W spisie uczestniczy również 1 milion inspektorów, którzy kontrolują pracę ankieterów 

i koordynują działania w terenie. Zebrane kwestionariusze będą dostarczane do centrali, 

gdzie za pomocą elektronicznych czytników dane zostaną wprowadzone do systemu 

komputerowego i poddane dalszej obróbce. Pierwsze ogólne informacje o strukturze 

ludności Chin znane będą w lutym 2001 r., zaś szczegółowy raport powstanie 

najprawdopodobniej pod koniec 2002 r. – czyli w 2 lata po zakończeniu spisu. 

Zhang Weimin obawia się, że ludzie mogą mieć wiele wątpliwości związanych 

z udostępnianiem informacji o sobie. Przed rozpoczęciem całego przedsięwzięcia 

informowano ludność o pełnej poufności oraz zapewniano, że zebrane dane nie zostaną 

udostępnione policji, urzędowi bezpieczeństwa, urzędowi skarbowemu ani biuru do spraw 

planowania rodziny. Mimo to wielu Chińczyków nie zamierza uczestniczyć w spisie. W kilku 

prowincjach pojawiły się osoby sprzedające formularze spisowe. Kosztują wprawdzie 

5 juanów (ok. 2,5 zł), jednak popyt na nie nie słabnie. Jest wielu chętnych, którzy chcą 

poznać ich treść, aby przygotować się do trudnych, ich zdaniem, pytań. 

Jednym z największych utrudnień jest zatajenie informacji o prawdziwej liczbie dzieci. 

Od 1979 r. w Chinach obowiązuje prawo, które zabrania posiadania więcej niż jednego 

dziecka w mieście i więcej niż dwójki dzieci na wsi. Wiadomo jednak, że dzięki łapówkom 

i znajomościom można obejść ten przepis, a skorumpowani lokalni urzędnicy nie podadzą 

prawdziwej liczby ludności Urzędowi Statystycznemu. Nieoficjalnie uważa się, że liczba 

mieszkańców Chin jest o około 200 milionów wyższa od podawanej oficjalnie. 

Innym problemem są wewnętrzne migracje w poszukiwaniu pracy. Miesięczne 

wynagrodzenie w Pekinie jest równe półrocznej pensji w innych prowincjach kraju. Na pracę 

w stolicy trzeba mieć jednak zezwolenie, którego nie ma kilka milionów pracujących tam 

nielegalnie osób. Uważa się, że przemieszczanie ludności w poszukiwaniu pracy dotyczy 



kilkudziesięciu, a nawet 100 milionów Chińczyków. Osoby te z pewnością nie wypełnią 

kwestionariusza spisowego, a ich istnienie zostanie również zatajone w ich rodzinnych 

stronach. Przedspisowe wywiady wykazały ponadto, że ludzie podejrzewają, iż akcja ma 

ukryte cele polityczne, religijne lub ma związek z fiskusem. 

 

Żródło: opracowano na podstawie: P. Gillert, Margines błędu – dwieście milionów. 

Największy spis w historii ludzkości, „Rzeczpospolita” z dn. 2.11.2000 r. 



ROZDZIAŁ 13 
ANALIZA DANYCH: KROKI WSTĘPNE 

 

SAAB 

W trakcie prac nad nowym modelem 9-3 SportSedan, firma Saab Automobile AB 

powołała zespół kobiet do testowania pojazdu. Dla zachowania poufności, do projektu 

zaangażowano jedynie kobiety, które były pracownicami firmy (zajmujące stanowiska 

techniczne i administracyjne). Uczestniczki miały od 27 do 55 lat, a ich wzrost wahał się od 

1,57  do 1,84 m. Grupa działa już od 1999 r., a kobiety stanowią 15% wszystkich 

zatrudnionych w departamencie badawczo-rozwojowym i około 22% w departamencie 

projektowania. 

Jednym z elementów, na który zwracają uwagę kobiety, jest kształt progów nadwozia. 

Powinien ich zdaniem nie utrudniać wsiadania do samochodu w dopasowanych spódnicach 

i na wysokich obcasach. Innym podkreślanym przez panie utrudnieniem jest podnośnik 

służący do zmieniania kół. W celu dostosowania jego ciężaru do możliwości fizycznych 

kobiet przetestowano podnośniki 11 firm konkurencyjnych. Poza dużą wagą, kobiety 

narzekały na brak oznaczenia miejsca, w którym należy go podłożyć. Konstruktorzy Saaba 

wykorzystali te sugestie i nowy 9-3 SportSedan ma już oznaczone punkty podparcia dla 

podnośnika. 

Inną niezauważoną przez mężczyzn cechą jest przestrzeń pod kolumną kierownicy. 

Okazało się, że kobiety siedzą w samochodzie inaczej niż mężczyźni. Ich nogi są złączone, 

co prowadzi czasem do sytuacji, kiedy nie ma wystarczająco dużo miejsca na kolana. 

Te drobne uwagi stały się niezwykle cenne dla inżynierów i projektantów z Saab Automobile 

AB. Dzięki temu ten nowy model, napędzany trzema rodzajami silników benzynowych 

o mocy od 150 do 210 KM, stał się przyjaznym i łatwym w prowadzeniu pojazdem dla 

użytkowników obojga płci. 

Tabela 13.1. Zwracanie uwagi na przestrzeń pod kolumną kierowcy według wzrostu kierowcy 

Czy przestrzeń pod kolumną kierownicy 
jest dla respondenta elementem 
decydującym o zakupie?  Wzrost 

tak nie 

Razem 

Średni (do 170 cm) 50% 50% 100% 

Wysoki (powyżej 170 
cm) 

50% 50% 100% 

 



Tabela 13.2. Zwracanie uwagi na przestrzeń pod kolumną kierowcy według płci i wzrostu 

kierowcy 

Płeć 
Wzrost 

kobiety mężczyźni 
Razem 

Średni (do 170 cm) 80% 15% 50% 

Wysoki (powyżej 170 
cm) 

100% 50% 50% 

 

Tabela 13.3. Zwracanie uwagi na promień skrętu według liczby  przejeżdżanych rocznie 

kilometrów 

Czy zwraca uwagę na promień skrętu?  Liczba  przejeżdżanych 
rocznie kilometrów tak nie 

Razem 

Poniżej 30 tys. 27% 73% 100% 

30 tys. i więcej 25% 75% 100% 

 

Tabela 13.4. Zwracanie uwagi na promień skrętu według płci i liczby  przejeżdżanych rocznie 

kilometrów 

Płeć 
Liczba  przejeżdżanych 

rocznie kilometrów kobiety mężczyźni Razem 

Poniżej 30 tys. 10% 10% 27% 

30 tys. i więcej 10% 15% 25% 

 

Źródło: opracowano na podstawie 

Saab 9-3 i kobiety, „Życie” z dn. 6.08.2002 r., autor nieznany 

Saab 9-3 SportSedan samochodem wyjątkowo dobrze przystosowanym i przyjaznym dla 

kobiet. Saab zaprojektowany z udziałem kobiet, informacja prasowa firmy Saab z dn. 

26.072002 r., dostępna na stronie http://media.saab.com/pl  

 

http://media.saab.com/pl


ROZDZIAŁ 14 
ANALIZA DANYCH: PROBLEMY PODSTAWOWE 

PIRACTWO 

W kwietniu 2001 r. firma e-Pentor przeprowadziła badania dotyczące opinii na temat 

nielegalnego kopiowania i użytkowania oprogramowania. Zleceniodawcą badań był 

producent oprogramowania sieciowego – Novell. Respondentami byli pracownicy 150 

losowo wybranych firm, a pytania zadawano w trakcie wywiadu telefonicznego. 

Zrezygnowano z badania osób fizycznych, gdyż problem piractwa komputerowego jest w tym 

środowisku, w przeciwieństwie do firm, niemal nierozwiązywalny. Novell chciał poznać opinie 

użytkowników oprogramowania w celu przygotowania edukacyjnych kampanii promujących 

legalne oprogramowanie. 

Wyniki badań były zaskakujące. Aż 75% badanych uważało, że wina leży po stronie 

producentów, którzy wysokimi cenami oprogramowania stymulują czarny rynek. Tylko 13% 

uważało, że producenci są ofiarami nielegalnego kopiowania oprogramowania, a 12% 

zgadzało się z opinią, że ceny oprogramowania są wysokie dlatego, że muszą pokryć straty 

związane z nieoficjalnym rozpowszechnianiem. Kiedy spytano o opinię na temat 

nielegalnego kopiowania programów, zdecydowana większość badanych potępiła ten 

proceder, choć 1% stwierdził, że nie ma w tym nic niewłaściwego. Niewielu respondentów 

interweniowałoby w sytuacji, gdyby ktoś z ich otoczenia użytkował nieoficjalne 

oprogramowanie. 

Około 50% badanych stwierdziło, że całkowite zlikwidowanie piractwa nie spowoduje 

wzrostu sprzedaży legalnego oprogramowania. Uzasadnia się to tym, że jeśli ktoś do tej pory 

nie uczynił tego oficjalnie, nie kupi oprogramowania także później. Dwie trzecie 

respondentów zauważyło pozytywny aspekt procederu. Ich zdaniem przyczynia się to do 

reklamy produktu i producenta. 

Przed zaprojektowaniem kwestionariusza i analizą danych zestawiono przedstawione 

niżej, ślepe tabele. 

Tabela  14.1. Ślepa tablica zestawiająca ocenę piractwa komputerowego z rodzajem firmy 

Jak przedstawiciele firm 
oceniają piractwo 

komputerowe? 

Firmy z udziałem kapitału 
zagranicznego Firmy polskie 

Zdecydowanie pozytywnie   

Pozytywnie   

Ani pozytywnie ani negatywnie   

Negatywnie   

Zdecydowanie negatywnie   



Tabela  14.2. Ślepa tablica zestawiająca staż pracy respondenta z jego opinią na temat 

podmiotów odpowiedzialnych za piractwo komputerowe 

Staż pracy na obecnym stanowisku osoby odpowiedzialnej za 
zakup oprogramowania w firmie 

Kto ponosi winę za nielegalne 
rozpowszechnianie 

programów na tak dużą 
skalę? 1-2 lat 3-4 lata 5 lat lub dłużej 

Producent    

Handlowcy    

Konsumenci    

Politycy    

 

Tabela  14.3. Ślepa tablica zestawiająca ranking „odpowiedzialnych” za nielegalne 

kopiowanie oprogramowania z podziałem na firmy posiadające i nieposiadające  

oprogramowania firmy Novell 

Ranking „odpowiedzialnych” za piractwo komputeroweUporządkowanie „odpowiedzialnych” 
od 1 do 4, gdzie 1 oznacza 

odpowiedzialnego w największym 
stopniu, a 4 odpowiedzialnego w 

najmniejszym stopniu 
firma posiada 

oprogramowanie 
wyprodukowane przez 

Novell 

firma nie posiada 
oprogramowania 

wyprodukowanego przez 
Novell 

Producent   

Handlowcy   

Konsumenci   

Politycy   

 

Postanowiono także, że zbadana zostanie zależność między liczbą zatrudnionych 

a rocznymi wydatkami na oprogramowanie oraz między branżą, w której działa firma, 

a rocznymi wydatkami na oprogramowanie. Zamiarem analityków była również 

charakterystyka firm mających pozytywną opinię o nielegalnym użytkowaniu programów. 

Charakterystykami tych firm miały być: branża, pochodzenie kapitału firmy (polski – 

z udziałem zagranicznym) i region, w którym znajduje się siedziba firmy (woj. mazowieckie – 

woj. małopolskie – woj. dolnośląskie – woj. wielkopolskie). 

 

Źródło: opracowano na podstawie Piractwo powszechne. Novell opublikował badania na 

temat nielegalnego oprogramowania,  „Życie” z dn. 14.05.2001 r. (autor: emu, expander.pl) 



ROZDZIAŁ 14A 

TESTOWANIE HIPOTEZY 

 

VERIZON 

 

Firma Verizon jest największym operatorem telekomunikacyjnym w Stanach 

Zjednoczonych. Oprócz telefonii stacjonarnej i komórkowej jest głównym dostarczycielem 

Internetu. To właśnie Verizon został zmuszony do ujawnienia informacji o swych 

abonentach, którzy byli nazbyt aktywni w kopiowaniu dużej liczby plików muzycznych 

w formacie mp3. 

Duży nacisk w przedsiębiorstwie kładzie się na badania i rozwój, co owocuje 

powstawaniem nowych rozwiązań w telekomunikacji. Ostatnią innowacją jest aparat 

telefoniczny pełniący 2 funkcje: standardowego telefonu typu DECT (bezprzewodowego, ale 

stacjonarnego) i przenośnego – komórkowego. Kiedy abonent znajduje się w zasięgu stacji 

bazowej, wykorzystywany jest jego numer stacjonarny. Jeśli tylko oddali się poza jej zasięg, 

wykorzystywany jest jego numer sieci komórkowej, której jest abonentem. 

Prototyp pod nazwą „One” jest sprzedawany na rynku próbnym w Chicago. Jeśli tylko 

sprzedaż osiągnie poziom zadowalający zarząd Verizonu, to planuje się uruchomienie 

dystrybucji w innych częściach kraju. Kolejnym miastem ma być inna metropolia Stanów 

Zjednoczonych – Nowy Jork. 

Uznano, że satysfakcjonujący poziom sprzedaży zostanie osiągnięty wtedy, gdy 

telefon kupi ponad 10% klientów. Ofertę sprzedaży otrzymało 3000 chicagowskich 

abonentów Verizonu, z czego 350 kupiło nowy aparat. Analitycy wybrali test z i przyjęli 

poziom istotności α = 0,01. 

 

Źródło: opracowano na podstawie Raz komórka raz DECT, artykuł autorstwa (MCH) 

z dn. 22.06.2003 pobrany ze strony http://moya.toya.net.pl/skaner w styczniu 2004. 



ROZDZIAŁ 15 
ANALIZA DANYCH: BADANIE RÓŻNIC 
 

LODY 

 

Statystyczny Polak zjada w sezonie około 3-4 litrów lodów. Dla porównania: Amerykanin – 

około 23 litrów, a Włoch – 9 litrów. Spożycie w naszym kraju, w przeliczeniu na 

1 mieszkańca, jest nawet niższe niż w krajach skandynawskich. Należy jednak podkreślić, że 

jest to wynik znacznie lepszy od tego z lat osiemdziesiątych  ubiegłego stulecia, kiedy 

przeciętny Polak zjadał około 1 litra na sezon. Postęp zauważyć można także w produkcji. 

Obok istniejących na rynku światowych potentatów, takich jak Algida czy Shoeller, mocną 

pozycję mają firmy polskie: Koral i Zielona Budka. 

Sezon trwa od kwietnia do sierpnia, a w okresie tym realizowane jest 80% rocznego 

spożycia. Badania rynku lodów pokazują, że najczęściej kupowanymi smakami są: 

czekoladowy, kakaowy, orzechowy, truskawkowy, śmietankowy i waniliowy. Konsumenci 

lubią też oryginalne dodatki: cappucino, kokos, a nawet miętę. Różnorodność smaków, 

kształtów i kolorów sprawia, że konsumpcja stale rośnie. 80% badanych, za trzy główne 

powody zakupu lodów, wymienia sprawienie sobie przyjemności, przegryzanie między 

posiłkami oraz zaspokojenie głodu. 

Z analizy sprzedaży pewnej cukierni na Pomorzu wynika, że najwięcej sprzedaje się 

lodów o smaku czekoladowym (400 gałek), truskawkowym (300 gałek), waniliowym (200 

gałek) i pistacjowym (100 gałek). Dane te dotyczą dorosłych kupujących, a jeśli chodzi 

o sprzedaż lodów dzieciom, to szczegóły zamieszczono w  tabeli 15.1. 

 

Tabela 15.1. Sprzedaż poszczególnych smaków lodów wśród dorosłych i dzieci 

Zakupy dorosłych klientów 
czekoladowe truskawkowe waniliowe pistacjowe razem 

400 300 200 100 1000 

Zakupy dzieci 
czekoladowe truskawkowe waniliowe pistacjowe razem 

180 120 90 210 600 

 

W firmie zaobserwowano również, że nieco inne, pod względem wielkości, porcje 

kupują kobiety. Dane znajdują się w tabeli 15.2. 

 



Tabela 15.2. Obserwowany (wśród kobiet) i teoretyczny (w populacji) rozkład preferencji dla 

wielkości porcji lodów 

Wielkość 
porcji Zakupy kobiet 

Zakupy kobiet

(proporcje) 

Skumulowane 
proporcje dla 

kobiet 

Zakupy ogółu 
klientów 

Skumulowane 
proporcje dla 

ogółu klientów 

Mała 80 0,40 0,40 0,25 0,25 

Średnia 100 0,50 0,90 0,45 0,70 

Duża 10 0,05 0,95 0,20 0,90 

XXL 10 0,05 1,00 0,10 1,00 

 

Źródło: opracowano na podstawie Zimny przysmak, „Dziennik Bałtycki” z dn. 3.07.2003 r., 
autorzy: (dż), (ali). 



ROZDZIAŁ15A 
ANALIZA WARIANCJI 

 

CYFROWE KODAKI 

 

Firma Info Trends Research Group szacuje, że sprzedaż aparatów cyfrowych na 

świecie osiągnie w 2004 r. poziom 53 mln sztuk, zaś sprzedaż aparatów analogowych – 

36 mln sztuk. Przyczyną rosnącej popularności tych pierwszych jest obniżanie się cen 

aparatów, powiązane ze wzrostem jakości wykonywanych fotografii. W Japonii ich sprzedaż 

stanowi około 90% całkowitej sprzedaży aparatów fotograficznych, zaś w krajach Europy 

Zachodniej 75%. 

Odwrotne proporcje obserwuje się w Polsce, gdzie na 120 tys. „cyfrówek” przypada 

800 tys. aparatów tradycyjnych. Co prawda nie ma już problemów z wykonaniem odbitek na 

tradycyjnym papierze z nośników cyfrowych, jednak w naszym kraju wciąż rośnie popyt na 

aparaty analogowe i błony fotograficzne. Firmy działające na rynku polskim oceniają go jako 

atrakcyjny. Ich przedstawiciele uważają, że równie atrakcyjne dla fotografii tradycyjnej staną 

się w niedługim czasie pozostałe kraje Europy Środkowej, kraje Ameryki Łacińskiej oraz 

Indie i Chiny. 

Analitycy Info Trends Research Group obliczyli, że na 10 produkowanych na świecie 

aparatów cyfrowych, 9 trafia na rynki Europy Zachodniej, Japonii i Ameryki Północnej. 

Przewidują jednak, że w 2008 r. sprzedaż w tych krajach będzie stanowić już tylko 70% 

światowej sprzedaży. Zmiany preferencji są stale monitorowane przez producentów 

aparatów, którzy znacznie zwiększyli nakłady na rozwój tej branży. Niektóre firmy 

(np. Kodak) całkiem zrezygnowały z produkcji aparatów analogowych, inne zaś – nieobecne 

dotąd w branży (np. HP) – zdywersyfikowały działalność i rozpoczęły produkcję urządzeń 

cyfrowych. 

Jedna z firm pragnęła wprowadzić do sprzedaży w sieci swoich sklepów w Europie 

Środkowej kilkanaście nowych – stosunkowo drogich – modeli aparatów cyfrowych. W firmie 

postanowiono sprawdzić, czy dotychczasowa sprzedaż aparatów cyfrowych różni się od 

sprzedaży aparatów analogowych w przekroju wszystkich przedstawicielstw. Po zebraniu 

danych o sprzedaży z filii na terenie Polski, Słowacji, Czech i Węgier zastosowano 

jednoczynnikową analizę wariancji. 

 

 



Tabela 15A.1. Sprzedaż aparatów cyfrowych i analogowych w poszczególnych filiach firmy 

Filia Aparaty cyfroweAparaty analogowe 

Filia Warszawa 40 120 

Filia Poznań 25 80 

Filia Kraków 50 100 

Filia Wrocław 60 70 

Filia Praga 20 100 

Filia Ostrawa 25 90 

Filia Koszyce 15 60 

Filia Bratysława 25 100 

Filia Budapeszt 60 100 

Filia Debreczyn 10 50 

 

Źródło: opracowano na podstawie Z. Domaszewicz , Kodak przestaje sprzedawać na 

Zachodzie tradycyjne aparaty, artykuł z portalu gazeta.pl z dn. 15.01.2004 (ostatnia 

aktualizacja 15.01.2004 godz. 18:43) 



ROZDZIAŁ 16 
ANALIZA DANYCH: BADANIE ZWIĄZKU 

 

NAPOJE 

Wyniki badań pokazują, że najpopularniejszymi napojami w Polsce są kawa i herbata. 

Coraz mocniejszą pozycję na rynku mają także z roku na rok wody mineralne. Wypija się ich 

rocznie około 1 mld 600 mln litrów, co daje spożycie około 40 litrów na statystycznego 

Polaka. Według sondażu Centrum Badań Marketingowych „Indicator”, aż 90% dorosłych 

mieszkańców naszego kraju deklaruje konsumpcję wód mineralnych. Innymi, niemal równie 

często spożywanymi, są napoje owocowe i napoje typu „cola” (1 mld 400 mln litrów rocznie). 

W tej grupie największą popularnością cieszą się napoje niegazowane o smakach: 

pomarańczowym, brzoskwiniowym, grapefruitowym i wiśniowym. 

W grupie najchętniej kupowanych napojów znajduje się również piwo. Statystyczny 

Polak wypija około 62 litrów rocznie, co świadczy o znacznym wzroście w porównaniu do 

początku lat dziewięćdziesiątych , kiedy średnie spożycie na osobę wynosiło 30 litrów. 

Badani przyznają, że piją piwo raz w tygodniu (60% ankietowanych), a najczęściej kupują 

piwo butelkowane (52% respondentów), puszkowe (33%) i beczkowe (15%). 

Badania „Pentora” pokazują, że przeciętny Polak wypija rocznie tylko 13 litrów soków 

owocowych i warzywnych. Najczęściej wybierane są soki pomarańczowe (30% badanych), 

a dalej: jabłkowe, marchwiowo-owocowe, wieloowocowe, grapefruitowe, „czyste” 

marchwiowe, z czarnej porzeczki i brzoskwiniowe. Spożycie soków rośnie wraz ze wzrostem 

wykształcenia i dochodów. Zaobserwowano również, że częściej pijają je osoby młode i te 

mieszkające w dużych miastach. 

Po zebraniu informacji o przeciętnym spożyciu soków owocowych i warzywnych, 

i zestawieniu ich z cechami demograficzno-ekonomicznymi badanych, przeprowadzono 

analizę regresji wielorakiej. Zmienną zależną było spożycie soków w litrach (Y), a zmiennymi 

niezależnymi: wiek respondenta (X1), liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania 

ankietowanego (X2), dochód w zł (X3) i wykształcenie (podstawowe, zasadnicze zawodowe, 

średnie, wyższe) (X4). Pierwotnie w równaniu regresji nie uwzględniono wykształcenia 

i współczynnik determinacji R2 wynosił 0,73. Po zamianie zmiennej „wykształcenie” na 

zmienną sztuczną i wprowadzeniu jej do równania, wartość R2 wzrosła do 0,82. Najwyższy 

współczynnik determinacji cząstkowej, równy 0,37, uzyskano dla zmiennej X3. 

 

Źródło: opracowano na podstawie Gul, gul, gul…, „Dziennik Zachodni” z dn. 9.09.2001 r., 

autor: (BS) 



ROZDZIAŁ 16A 
NIEPARAMETRYCZNE MIARY ZWIĄZKU 

 

MIESZKANIA 

W listopadzie 2000 r. polski oddział Instytutu Gallupa przeprowadził badania dotyczące 

preferencji mieszkańców Warszawy w zakresie zakupu mieszkania w stolicy. Do próby 

włączono 1000 losowo dobranych respondentów powyżej 23 roku życia. Próbę uzupełniono 

o 300 badanych, którzy byli aktualnie zainteresowani zakupem domu lub mieszkania na 

rynku pierwotnym lub wtórnym. Celem badania było zbadanie zadowolenia Warszawiaków 

z obecnie zajmowanych lokali, ich preferencje dotyczące zakupu nowego lokum oraz 

identyfikacja najważniejszych kryteriów decydujących o wyborze. 

Badania pokazały, że respondenci są skłonni wydać na mieszkanie nie więcej niż 180 

tys. zł za powierzchnię około 60 m2. Najważniejszym kryterium wyboru była cena (nie 

powinna ona przekraczać 3 tys. zł za m2), a nieco mniejszą uwagę przywiązywano do 

lokalizacji (najpopularniejszymi dzielnicami są Ursynów, Mokotów i Żoliborz). Respondenci 

nie przywiązywali również wagi do terminowości oddania inwestycji i formy własności 

przyszłego lokalu. Nie  miało znaczenia, czy lokal będzie posiadał pełne prawo własności czy 

też będzie własnościowe lub spółdzielcze. Badani nie wykazywali zainteresowania wykupem 

należącego do mieszkania garażu lub miejsca postojowego. 

Potencjalni nabywcy mieszkań i domów poszukują ofert przede wszystkim w prasie 

oraz u znajomych i rodziny. Jako trzecie źródło informacji wymieniano biura nieruchomości, 

a stosunkowo niewielką popularnością cieszył się Internet – tylko 7% badanych korzysta 

z jego zasobów szukając ofert mieszkaniowych. 

Analiza jednowymiarowa wykazała, że najważniejszą determinantą decydującą 

o zakupie mieszkania jest cena, a respondenci nie przywiązują aż tak dużej uwagi do 

lokalizacji. W tabeli 16A.1 zestawiono wiek respondenta i jego preferencje dotyczące ceny za 

1 m2  mieszkania.  

Tabela 16A.1. Preferencje cenowe a wiek respondenta 

Cena za 1 m2  mieszkania 
wiek badanego 

mniej niż 3 tys. zł 3 tys. zł i więcej 
Razem 

23 – 40 lat 600 100 700 

41 lat i więcej 300 300 600 

Razem 900 400 1300 

 

Źródło: opracowano na podstawie K. Milewska Warszawiacy chcą mieszkań dużych, ale 
tanich, „Rzeczpospolita” z dn. 4.12.2000 r. 



ROZDZIAŁ 17 
ANALIZA DANYCH: ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, CZYNNIKOWA I SKUPIEŃ 

 

SEGMENTACJA W BANKACH 

 

Jak wynika z badań, podział klientów banków na jednorodne podzbiory 

i dostosowanie oferty do każdego z nich z osobna, może przyczynić się nawet do 3-krotnego 

zwiększenia sprzedaży produktów. W chwili obecnej, polskie banki stosują segmentację 

opartą przede wszystkim na dochodach i wieku klientów. Przykładowo: bank Pekao SA 

podzielił swoją klientelę na 3 grupy: bankowość familijną, bankowość dla średniozamożnych 

i bankowość dla zamożnych (private banking). Inne banki również  mają własne segmenty 

i dostosowane do nich produkty: BIG Bank Gdański – segment Millenium i segment 

Millenium Prestige, ING Bank Śląski – segment Private & Personal Banking, segment 

Prestige, segment Komfort i segment Standard. 

Opłacalność segmentacji klientów banków jest potwierdzona w krajach Europy 

Zachodniej. Jeden z największych włoskich banków, dzięki precyzyjnemu podziałowi swych 

klientów, zanotował wzrost sprzedaży produktów o 100% w ciągu roku, przy czym 

średnioroczna marża w przeliczeniu na jedną osobę wzrosła z 837 do 1056 euro. Innym, 

charakterystycznym dla konkurencji z Zachodu, elementem jest uwzględnianie 

w segmentacji kryteriów psychograficznych i informacji o dochodzie generowanym przez 

poszczególnych klientów. 

Poznanie stylów życia jest ważnym czynnikiem, który pozwoli bankom lepiej 

zrozumieć potrzeby swych klientów i zoptymalizować kierowane do nich produkty. Jest 

bowiem oczywiste, że osoby w tym samym wieku, mające porównywalne dochody, mogą 

mieć zupełnie odmienną postawę względem oszczędzania i inwestowania swoich pieniędzy. 

Otoczenie konkurencyjne wymusza na bankach poznanie potrzeb klientów i wykorzystanie 

innych, niż dochodowo-wiekowych, kryteriów segmentacji rynku. 

Jeden z banków postanowił dokonać podziału rynku na segmenty z wykorzystaniem 

dodatkowych zmiennych charakteryzujących nabywców. W pierwszym etapie, oprócz 

dochodu (X1) i wieku (X2), do analizy włączono 2 dodatkowe zmienne: liczbę dzieci (X3) i staż 

pracy (X4). Zastosowano analizę dyskryminacyjną, a ponieważ dokonano podziału na 

3 segmenty, uzyskano 2 funkcje dyskryminacyjne. Jedna z nich była nieistotna, a wzór 

drugiej był następujący: Y = 0,061X1 + 0,032X2 + 0,044X3 + 0,029X4. Współczynniki 

dyskryminacyjne po standaryzacji wynosiły: 0,910 dla X1, 0,624 dla X2, 0,855 dla X3 i 0,739 

dla X4. Macierz błędnych klasyfikacji  przedstawiono w tabeli 17.1. 



 

Tabela  17.1. Macierz błędnych klasyfikacji 

Przewidywana klasyfikacja Faktyczna 
klasyfikacja segment 1 segment 2 segment 3 

Segment 1 200 10 10 

Segment 2 5 150 10 

Segment 3 5 10 100 

 

W drugim etapie postanowiono zbadać style życia klientów i wykorzystano 

kwestionariusz z 10-pozycyjną skalą Likerta. Ponieważ odpowiedzi na poszczególne 

stwierdzenia były ze sobą skorelowane, postanowiono zortogonalizować układ za pomocą 

analizy głównych składowych. W kolejnych krokach analizy otrzymano wykres obrazujący 

test piargów (test osypiska) i macierz ładunków czynnikowych. 
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Rysunek 17.1. Test osypiska 

 

 



Tabela 17.2. Macierz ładunków czynnikowych 

Stwierdzenie ze skali Likerta Czynnik 1 Czynnik 2 

X1 0,71 0,50 

X2 0,23 0,86 

X3 0,09 0,36 

X4 0,81 0,31 

X5 0,72 0,10 

X6 0,56 0,44 

X7 0,78 0,47 

X8 0,03 0,93 

X9 0,21 0,88 

X10 0,95 0,50 

 

Źródło: opracowano na podstawie: E. Więcław, Klient czeka na dobre pytanie. Segmentacja 

rynku zwiększa sprzedaż, „Rzeczpospolita” z dn. 16.01.2003 r. 
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POLACY NA ZAKUPACH

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia”  (147), 2-5 sierpnia 2002, reprezentatywna próba losowo-adresowa
dorosłych mieszkańców Polski (N=967).

� Polacy w większości liczą się z groszem: zdecydowana większość
robiących zakupy kupuje tylko to, co potrzebne, starając się
oszczędnie gospodarować pieniędzmi (89%), a ponadto zanim coś
kupi, dokładnie sprawdza, czy może sobie na to pozwolić (87%);
większość też zazwyczaj kupuje produkty, które zna już od dawna
(74%). Wśród konsumentów zasada oszczędzania pieniędzy na
droższe zakupy (72%) przeważa nad zaciąganiem kredytu lub
pożyczki, by kupić coś droższego (20%).  Tylko niewielu nie liczy
się z groszem, kupując to, co najlepsze, niezależnie od ceny (7%)
lub własnych możliwości finansowych (10%).

� Większość konsumentów (łącznie 65%) korzysta z możliwości
robienia zakupów w niedzielę, ale tylko 7% deklaruje, że robi to
często. Niemal jedna trzecia (30%) czasami wykorzystuje w tym
celu czas w niedzielę, a ponad jednej czwartej (28%) zdarza się to
raczej sporadycznie. Więcej niż co trzeci respondent robiący
zakupy (35%) nigdy nie kupuje w niedzielę.

� Większość kupujących (83%) przynajmniej czasami sprawdza datę
ważności nabywanych produktów, tylko nieliczni (6%) nie są tym
zainteresowani; ponad połowa (56%) przynajmniej niekiedy
zwraca uwagę na skład chemiczny kupowanego produktu.
Konsumenci w  mniejszym stopniu interesują się tym, czy
kupowane środki czystości są ekologiczne - dwie piąte (41%)
sprawdza to przynajmniej czasami, ale jedna trzecia (34%) w ogóle
tego nie robi.

� Polacy dość chętnie oglądają wystawy eleganckich sklepów
(łącznie 70% wskazań), ale niewielu w nich kupuje - 8% czyni to
czasami, a 20% niezbyt często. Upowszechnił się natomiast
zwyczaj zachowywania dowodów kupna, na wypadek, gdyby
towar okazał się wadliwy (łącznie 90%), oraz sprawdzanie
warunków gwarancji i reklamacji (łącznie 91%).

� Większość respondentów robiących zakupy przyznaje, że
przynajmniej czasami czuje się zagubiona w ofercie rynkowej -
ponad połowa (58%) co najmniej czasami jest bezradna wobec
obfitości dóbr dostępnych w sprzedaży i nie potrafi dokonać
właściwego wyboru, a niemal co czwartemu (23%) przynajmniej
sporadycznie zdarzają się takie sytuacje. Również ponad połowa
konsumentów (52%) nie potrafi ocenić, które produkty są
naprawdę dobre, lepsze od innych. Tylko co piąty (21%) nie ma z
tym trudności.



Po kilku latach przerwy ponownie zapytaliśmy ankietowanych o ich zwyczaje

i zachowania konsumenckie1. Interesowało nas między innymi to, gdzie robią zakupy, jak

reagują na obfitość towarów dostępnych na rynku. Okazuje się, że w ostatnich pięciu latach

zaszły znaczne zmiany w wyborze miejsca dokonywania podstawowych zakupów: więcej

osób kupuje artykuły spożywcze w dużych supermarketach, mniej - na bazarach,

targowiskach i w hurtowniach. Nie zmienia to faktu, że w podstawowe artykuły Polacy nadal

zaopatrują się przede wszystkim w małych sklepach, gdzie towar podaje ekspedient.

Zagadnieniom tym poświęcony był osobny komunikat2.

W tym opracowaniu skupiliśmy się przede wszystkim na tym, czy wskutek oswajania

się z możliwościami, jakie stwarza gospodarka rynkowa, zachowania konsumenckie Polaków

zmieniają się, utrwalają czy też wykształcają nowe, odpowiednie do obecnej sytuacji

i możliwości finansowych3.

JAK ROBIMY ZAKUPY

Z deklaracji badanych wynika, że ci, którzy robią zakupy4, w większości liczą się
z  groszem. Zdecydowana większość kupuje tylko to, co potrzebne (89%), starannie

sprawdzając, czy może sobie pozwolić na wydanie pieniędzy (87%). Większość
konsumentów (74%) zwykle kupuje produkty, które już zna, jednak co piąty (22%) lubi

kupować nowości.

                                                

1 Zob. W. Derczyński, Postawy i zachowania konsumenckie, w: Wartości, praca, zakupy...O stylach życia
Polaków (red. M. Falkowska), Warszawa 1997, s. 235.
2 Zob. komunikat CBOS „Zachowania konsumenckie - gdzie robimy zakupy” , oprac. W. Derczyński,
wrzesień 2002.
3 Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia”  (147) przeprowadzono w dniach 2-5 sierpnia 2002 roku
na 967-osobowej reprezentatywnej próbie losowo-adresowej dorosłych mieszkańców Polski.
4 Mniej więcej co jedenasty badany stwierdza, że zazwyczaj nie robi zakupów. Częściej są to mężczyźni niż
kobiety, najczęściej - osoby w wieku 65 lat i starsze.
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Większość konsumentów (72%) odkłada pieniądze, zanim zdecyduje się
na poważniejsze zakupy; tylko co piąty (20%) często zaciąga kredyt lub pożyczkę, by kupić
coś droższego. Wydaje się, że w obecnej sytuacji na rynku pracy może to być przejawem

obaw przed utratą zatrudnienia, a tym samym możliwoścą niedotrzymania terminu spłaty

zaciągniętej pożyczki. W zdecydowanej mniejszości pozostają osoby, które nie liczą się
z ceną produktu (7%) lub zaspokajają chęć kupienia czegoś bez względu na to, czy je na to

stać (10%).

Tabela 1

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje sposób, w jaki Pan(i)
robi zakupy?

Wskazania
respondentów

robiących zakupy

1997 2002

w procentach

Kupuję to, co potrzebne, starając się oszczędnie gospodarować pieniędzmi 88 89

Zanim coś kupię, dokładnie sprawdzam, czy mnie na to stać 88 87

Zwykle kupuję produkty, które znam już od dawna 73 74

Zanim kupię coś droższego, odkładam pieniądze 72 72

Szkoda czasu na prowadzenie rachunków, to nic nie daje 70 69

Zwykle sprawdzam, jakie są ceny w różnych sklepach i staram się kupić jak najtaniej 67 60

Jeśli to, co kupiłem, nie odpowiada mi albo ma jakąś wadę, zaraz zwracam do sklepu 56 55

Idę na zakupy z dokładną listą rzeczy, które chcę kupić i tylko to kupuję - 54

Nie zwracam uwagi na reklamy i informacje o produktach 52 51

Lubię czytać reklamy i informacje o produktach 42 44

Dopiero w sklepie decyduję, co kupić - 41

Zwykle nie mam czasu na porównywanie cen w różnych sklepach 30 36

Jest mi niezręcznie, gdy mam oddać do sklepu kupioną rzecz 31 33

Notuję wydatki, ponieważ to ułatwia mi gospodarowanie pieniędzmi 26 27

Lubię kupować nowe produkty, żeby je wypróbować 20 22

Często zaciągam kredyt lub pożyczkę, by kupić coś droższego 19 20

Jeśli chcę coś mieć, kupuję, i nie myślę, czy w tej chwili mogę sobie na to pozwolić 8 10

Kupuję to, co najlepsze, niezależnie od ceny 7 7

* Respondentom  przedstawiono pary przeciwstawnych stwierdzeń. Procenty nie sumują się do 100, gdyż
w przypadku każdej z ośmiu par stwierdzeń respondenci wybierali jedno z nich. Pominięto „ trudno powiedzieć” .
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Trzy piąte respondentów robiących zakupy (60%) zwykle sprawdza, jakie są ceny

w różnych sklepach i stara się kupić jak najtaniej, ponad połowa (54%) wybiera się na zakupy

z dokładną listą i kupuje tylko to, co potrzebne. Jednocześnie dwie piąte (41%) nie planuje

wcześniej zakupów, decydując się na nie dopiero w sklepie. Ponad połowa konsumentów

(55%) nie waha się zwrócić do sklepu zakupionego towaru, jeżeli im nie odpowiada lub ma

wadę, jednak co trzeci (33%) czuje się niezręcznie, jeśli musi oddać do sklepu jakiś produkt.

Ogólnie można stwierdzić, że większość kupujących stara się zachować ostrożność
w  robieniu zakupów, liczy się z własnymi możliwościami finansowymi, ograniczając
wydatki i oszczędzając na poważniejsze zakupy. Mimo to wśród konsumentów przeważa
opinia, że szkoda czasu na prowadzenie rachunków, ponieważ to nic nie daje (69%). Tylko

ponad jedna czwarta (27%) deklaruje, że notowanie wydatków ułatwia im oszczędne

gospodarowanie pieniędzmi.

Opinie o korzystaniu z reklam są podzielone: połowa osób robiących zakupy (51%)

twierdzi, że nie zwraca uwagi na reklamy i informacje o produktach, ale niewiele mniejszy

odsetek (44%) przyznaje, że lubi reklamy i śledzi informacje dotyczące produktów, które

zamierza nabyć.
Z porównania danych sondażowych z lat 1997 i 2002 wynika, że w tym czasie nie

zmieniły się postawy i zwyczaje konsumenckie. Jedyna zaobserwowana różnica dotyczy

świadomego wykorzystywania konkurencyjności cen. Obecnie nieco mniej osób  niż przed

pięcioma laty sprawdza ceny produktów w różnych sklepach i stara się kupować jak najtaniej,

jednocześnie zaś nieco większy odsetek twierdzi, że nie ma czasu na porównywanie cen.

Można przypuszczać, że konsumenci przyzwyczaili się już do tego, że sklepy oferują tylko

niektóre produkty po niższej cenie, podczas gdy inne mają taką samą cenę jak gdzie indziej

lub są droższe. Należałoby więc spędzić sporo czasu na szukaniu poszczególnych artykułów

w wielu różnych sklepach, a korzyści z takiej zapobiegliwości i tak pozostają wątpliwe (strata

czasu, koszt dojazdu do „ tańszych”  sklepów itp.). Można więc wnioskować, że po latach

doświadczeń Polacy z nieco większym dystansem odnoszą się do reklam wabiących niskimi

cenami.
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Ankietowanych zapytaliśmy również, jak często zdarzają się im takie sytuacje, że
robią zakupy w niedzielę; interesowało nas także, czy w sklepach płacą kartą płatniczą, jeśli
jest taka możliwość.

CBOS

RYS. 1. PROSZĘ POWIEDZIEĆ* , JAK CZĘSTO BYWAJĄ TAKIE SYTUACJE, ŻE:

- ROBI  PAN(I ) ZAKUPY W NIEDZIELĘ

Dość często Trudno 
powiedzieć

7%

Czasami

Niezbyt często Nigdy

30% 28% 35% 0%

- PŁACI  PAN(I ) KARTĄ PŁATNICZĄ, JEŚLI  JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt często Nigdy

0%8% 81%6%5%

*  Wskazania respondentów robiących zakupy

Wydaje się, że - wbrew pojawiającym się propozycjom zlikwidowania handlu w dni

świąteczne - w Polsce zadomowił się zwyczaj robienia zakupów w niedzielę, zwłaszcza zaś
„odwiedzania”  supermarketów. Z obserwacji życia codziennego można wnioskować, że coraz

częściej w niedzielę całe rodziny nie tylko dokonują zaopatrzenia domu na cały nadchodzący

tydzień, ale także traktują wspólny pobyt w supermarkecie jako sposób spędzania wolnego

czasu i swego rodzaju rozrywkę. Tylko co trzeci ankietowany robiący zakupy (35%) twierdzi,

że nigdy nie kupuje w niedzielę. Natomiast prawie dwie piąte (37%) przynajmniej czasami

korzysta z takiej możliwości, a ponad jedna czwarta (28%) robi zakupy w niedzielę, ale

niezbyt często. Niedzielnych zakupów częściej dokonują ludzie młodzi niż osoby starsze,

częściej mieszkańcy wielkich miast niż mniejszych miejscowości i wsi.



 - 5 -

W ciągu ostatnich pięciu lat zwyczaj robienia zakupów w niedzielę wyraźnie się
nasilił. Ponad dwukrotnie wzrosła (z 16% do 37%) liczba konsumentów przynajmniej

czasami robiących zakupy w niedzielę, znacznie zmalał zaś (spadek z 84% do 63%) odsetek

tych, którzy czynią to sporadycznie lub nie robią tego nigdy.

CBOS

RYS. 2. PROSZĘ POWIEDZIEĆ* , JAK CZĘSTO BYWAJĄ TAKIE SYTUACJE, ŻE ROBI PAN(I )
ZAKUPY W NIEDZIELĘ?

1997 2002

Dość często 
i czasami (łącznie)

Niezbyt często 
lub nigdy (łącznie)

16%

37%

84%

63%

*  Wskazania respondentów robiących zakupy

Nie rozpowszechnił się natomiast zwyczaj bezgotówkowego regulowania rachunków.

Z pewnością nie ułatwia tego zbyt mała liczba placówek handlowych, gdzie można korzystać
z takiej formy transakcji. Tylko niespełna jedna piąta kupujących (19%) deklaruje, że płaci

kartą płatniczą w  sklepach, w tym co dwudziesty (5%) często wykorzystuje taką możliwość.
Ten sposób płacenia w placówkach handlowych i usługowych przyjął się przede wszystkim

wśród respondentów wykształconych i wysoko kwalifikowanych: korzysta z niej niemal

połowa osób z wyższym wykształceniem (47%) i połowa przedstawicieli kadry kierowniczej

i   inteligencji (50%). Dla porównania: karty płatniczej używa 9% robotników

niewykwalifikowanych oraz 7% rolników.
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JAK KORZYSTAMY Z OFERTY RYNKOWEJ

Wśród wielu charakterystyk opisujących zachowania konsumenckie za najbardziej

rozpowszechnione można uznać sprawdzanie daty ważności produktów żywnościowych oraz

zachowywanie dowodów kupna i kart gwarancyjnych.

CBOS

RYS. 3. PROSZĘ POWIEDZIEĆ* , JAK CZĘSTO BYWAJĄ TAKIE SYTUACJE, ŻE:

- KUPUJĄC PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE SPRAWDZA PAN(I ) DATĘ WAŻNOŚCI

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt często Nigdy

60% 23% 0%6%10%

- KUPUJĄC COŚ ZWRACA PAN(I ) UWAGĘ NA TO, Z CZEGO JEST TO ZROBIONE ALBO JAKI
JEST SKŁAD CHEMICZNY

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt często Nigdy

32% 24% 0%24% 20%

- KUPUJĄC ŚRODKI CZYSTOŚCI SPRAWDZA PAN(I ), CZY SĄ EKOLOGICZNE (NIESZKODLIWE
DLA ŚRODOWISKA)

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt często Nigdy

18% 23% 0%25% 34%

*  Wskazania respondentów robiących zakupy

Większość konsumentów (83%) przynajmniej czasami sprawdza datę ważności

kupowanych artykułów spożywczych, w tym trzy piąte (60%) robi to dość często. Tylko

nieliczni (6%) deklarują, że kupując produkty żywnościowe nigdy nie zwracają uwagi na

terminy ich przydatności do spożycia. Ponad połowa badanych robiących zakupy (56%)

przynajmniej czasami interesuje się składem chemicznym kupowanych produktów, ale co

piąty (20%) nie czyni tego nigdy. Co trzeci (34%) wcale nie zwraca też uwagi na to, czy
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środki czystości, których używa, są przyjazne dla środowiska. Ogólnie można stwierdzić, że
większość konsumentów przejawia - przynajmniej czasami -  troskę  o zdrowie i ekologię.
Jednak o ile sprawdzanie daty ważności artykułów spożywczych dla wielu stało się
nawykiem, o tyle zachowania proekologiczne raczej trudno uznać za powszechne.

Tylko nieliczni respondenci robiący zakupy nigdy nie zwracają uwagi na to, czy

zakupiony towar można wymienić, reklamować, czy ma on kartę gwarancyjną lub czy można

go zwrócić, gdyby okazał się wadliwy. Większość świadomie gromadzi różnego rodzaju

dowody kupna, gdyby ewentualnie zaszła konieczność powoływania się na prawa ochrony

konsumenta przed nieuczciwymi producentami i sprzedawcami.

CBOS

RYS. 4. PROSZĘ POWIEDZIEĆ* , JAK CZĘSTO BYWAJĄ TAKIE SYTUACJE, ŻE:

- SPRAWDZA PAN(I ), CZY TOWAR MA KARTĘ GWARANCYJNĄ, CZY MOŻNA GO ZWRÓCIĆ,
WYMIENIĆ, REKLAMOWAĆ

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt 
często

Nigdy

28% 15% 1%8%48%

- ZACHOWUJE PAN(I ) DOWÓD KUPNA (PARAGON) NA WYPADEK, GDYBY TOWAR OKAZAŁ
SIĘ WADLIWY

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt 
często

Nigdy

26% 13% 0%51% 10%

*  Wskazania respondentów robiących zakupy

Większość konsumentów (łącznie 70%) ulega czarowi eleganckich sklepów oglądając
wystawy, ale mniej niż jedna dziesiąta (8%) czasami kupuje w takich sklepach, a co piąty
(20%) deklaruje, że wprawdzie mu się to zdarza, ale niezbyt często. Klientami eleganckich
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salonów sprzedaży - zazwyczaj tylko sporadycznie, ale i tak częściej niż inni - są ludzie

młodzi, w wieku poniżej 34 lat, również uczniowie i studenci, osoby wykształcone i zamożne.

CBOS

RYS. 5. PROSZĘ POWIEDZIEĆ* , JAK CZĘSTO BYWAJĄ TAKIE SYTUACJE, ŻE:

- OGLĄDA PAN(I ) WYSTAWY ELEGANCKICH SKLEPÓW

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt często Nigdy

21% 29% 0%20% 30%

- KUPUJE PAN(I ) COŚ NOWEGO, MODNEGO, CHOĆ MA PAN(I ) W DOMU TAKIE SAME RZECZY
NADAL UŻYTECZNE

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt często Nigdy

11% 0%17% 70%2%

- KUPUJE PAN(I ) COŚ DLATEGO, ŻE JEST ŁADNIE OPAKOWANE

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt często Nigdy

10% 1%21% 67%2%

- CZASEM KUPUJE PAN(I ) COŚ, BO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ, CHOĆ W TEJ CHWILI  NIE JEST
NIEZBĘDNIE POTRZEBNE

Dość często Trudno 
powiedzieć

Czasami

Niezbyt często Nigdy

19% 1%23% 56%1%

- KUPUJE PAN(I ) W NAJLEPSZYCH, NAJELEGANTSZYCH SKLEPACH

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Dość 
często Trudno 

powiedzieć
Czasami

Niezbyt często Nigdy

0%20% 71%0% 8%

*  Wskazania respondentów robiących zakupy
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Co trzeci badany robiący zakupy (33%) przynajmniej sporadycznie kupuje coś
dlatego, że jest ładnie opakowane, a ponad dwie piąte (43%) twierdzi, iż zdarza się im

kupować jakiś produkt, choć w danej chwili nie jest on niezbędnie potrzebny. Wśród

konsumentów przeważają jednak postawy świadczące o zachowywaniu umiaru

w dokonywaniu zakupów. Ponad połowa (56%) nie ulega pokusie kupowania rzeczy

zbędnych, a dwie trzecie (67%) nigdy nie nabywa produktów dlatego, że są atrakcyjnie

opakowane.

Podatność na bodźce rynkowe (kupowanie w eleganckich, modnych sklepach,

uleganie czarowi pięknych opakowań) dotyczy niezbyt licznego grona konsumentów,

większość przyznaje, że przynajmniej czasami czuje się zagubiona w ofercie rynkowej. Ponad

połowa osób robiących zakupy (58%) co najmniej czasami jest bezradna wobec obfitości

dóbr dostępnych na rynku i nie potrafi dokonać właściwego wyboru, niemal jednej czwartej

zaś (23%) takie sytuacje zdarzają się niezbyt często. Również ponad połowa konsumentów

(52%) nie potrafi ocenić, które produkty są naprawdę dobre, lepsze od innych. Tylko co piąty
(21%) nie ma z tym trudności.

Tabela 2

Proszę powiedzieć* , jak często bywają takie sytuacje, że:
Dość
często

Czasami Niezbyt
często

Nigdy Trudno
powiedzieć

w procentach

- w sklepach jest tyle podobnych towarów, że nie wie
Pan(i), co kupić 20 38 23 17 2

- nie potrafi Pan(i) ocenić, które produkty są naprawdę
dobre, lepsze od innych

13 39 23 21 4

* Wskazania respondentów robiących zakupy

Ostatnie lata w zasadzie nie przyniosły zmian w postawach, zwyczajach

i  zachowaniach konsumenckich, a zmiany, które odnotowujemy, są niewielkie i trudno

przypisywać im większe znaczenie. Wyjątkiem jest wzrost liczby osób robiących zakupy

w niedzielę, przede wszystkim w supermarketach5.

                                                

5 Por. komunikat CBOS „Zachowania konsumenckie - gdzie robimy zakupy”  wyd. cyt.
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Tabela 3

Dość często
i czasami (łącznie)

Niezbyt często lub
nigdy (łącznie)

Proszę powiedzieć* , jak często bywają takie sytuacje, że: 1997 2002 1997 2002
w procentach

- kupując produkty żywnościowe sprawdza Pan(i) datę ważności 78 83 22 16

- w sklepach jest tyle podobnych towarów, że nie wie Pan(i),
co kupić 59 58 38 40

- nie potrafi Pan(i) ocenić, które produkty są naprawdę dobre,
lepsze od innych 57 52 40 44

- kupując coś zwraca Pan(i) uwagę na to, z czego jest to zrobione
albo jaki jest skład chemiczny 56 56 43 44

- ogląda Pan(i) wystawy eleganckich sklepów 48 50 51 50

- kupując środki czystości sprawdza Pan(i) czy są ekologiczne
(nieszkodliwe dla środowiska) 44 41 54 59

- czasem kupuje Pan(i) coś, bo może się przydać, choć w tej
chwili nie jest niezbędnie potrzebne 19 20 80 79

- kupuje Pan(i) coś dlatego, że jest ładnie opakowane 15 12 84 88

- kupuje Pan(i) coś nowego, modnego, choć ma Pan(i) w domu
takie same rzeczy nadal użyteczne 11 13 88 87

- kupuje Pan(i) w najlepszych, najelegantszych sklepach 7 8 92 91

* Wskazania respondentów robiących zakupy. Pominięto „ trudno powiedzieć”

Obecnie nieco częściej niż przed pięcioma laty Polacy sprawdzają - przynajmniej

czasami - datę ważności kupowanych produktów, ale jednocześnie częściej nie zwracają
uwagi, czy nabywane środki czystości są ekologiczne. Konsumenci są też nieco mniej

zagubieni w dokonywaniu wyboru produktów naprawdę dobrych i rzadziej kupują coś
dlatego, że jest ładnie opakowane. Jednak odnotowane różnice opinii są niewielkie i raczej

świadczą o trwałości zachowań konsumenckich niż ich ewolucji. Można przypuszczać, że
polskie społeczeństwo w stosunkowo krótkim czasie dostosowało się do możliwości

i  warunków wolnego rynku - obecnie stosunek do oferty rynkowej i zachowania

konsumenckie są już względnie trwałe.

Opracowała

Macieja FALKOWSKA


