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Wyprawka szkolna 2019
Metodologia

Próba została wybrana na podstawie cech społecznych i 
demograficznych. W badaniu wzięli udział rodzice dzieci w 
wieku 6 – 19 lat, planujący zakupy związane z powrotem 
do szkoły, w nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020.

Informacje zostały zebrane w 

okresie 28.05 do 6.06.

Dane uzyskano za pomocą ustrukturyzowanego kwestionariusza 
online w kontrolowanym panelu.

Wnioski z badania zostały przygotowane na podstawie wyników 
ankiety CAWI przeprowadzonej na próbie 1009 osób. 

Metodologia
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Ile wydamy?
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292 | 17%

Średnio w gospodarstwie domowym wydamy 1718 zł.

Odzież i obuwie – ubrania codzienne 

Podręczniki i książki

Komputer – stacjonarny/laptop/notebook 

Odzież i obuwie sportowe

Artykuły szkolne: Zeszyty, bloki, długopisy, ołówki itp.

Plecak/tornister/zestaw śniadaniowy

Telefon komórkowy/smartfon/Smartwatch na kartę sim

Artukuły/usługi związane z transportem do szkoły – bilet komunikacji, rower, hulajnoga 

Drukarka, skaner lub inne urządzenia komputerowe

Mundurek i obuwie na zmianę

Tablet, czytnik e-booków

Biżuteria/torebki/dodatki/worek na buty

Oprogramowanie/kalkulatory

Inne akcesoria elektroniczne (Smart Watch, opaska sportowa itp.)

Subskrypcje cyfrowe (e-booki, edukacyjne materiały wideo itp.)

Pakiet połączeń telefonicznych i danych

Inne

11b. Proszę określić kwotę, jaką zamierza Pan/Pani przeznaczyć na podane poniżej artykuły podczas zakupów związanych z powrotem do szkoły.
N=1009

Wydatki w zł (%)

1718 zł
Łączny wydatek gosp. dom.

263 | 15%

262 | 15%

202 | 12%

155 | 9%

115 | 7%

102 | 6%

66 | 4%

58 | 3%

56 | 3%

55 | 3%

25 | 1%

23 | 1%

17 | 1%

14 | 1%

13 | 1%

01 | 0%



6

Podstawowe i uzupełniające wydatki związane z powrotem do szkoły.

Artykuły szkolne: zeszyty, 
bloki, długopisy, ołówki 

Odzież i obuwie 
sportowe

Odzież i obuwie 
codzienne

Podręczniki 
i książki

90% 86%

86% 80%

Inne artykuły elektroniczne: 
smartwatche, opaski

Subskrypcje 
cyfrowe

Tablety, 
czytniki e-booków

Drukarka, skaner lub inne 
urządzenia komputerowe

9%

16%

15%

18%

Podstawowe Uzupełniające

11a. Proszę wskazać artykuły, które zamierza Pan/Pani kupić dla swojego dziecka/ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego.
N=1009
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Najczęściej kupujemy drobne artykuły szkolne: zeszyty, 
bloki, długopisy.

11a. Proszę wskazać artykuły, które zamierza Pan/Pani kupić dla swojego dziecka/ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego.
N=1009

90%

86%

86%

80%

79%

42%

39%

Artykuły szkolne: Zeszyty,
bloki, długopisy, ołówki itp.

Odzież i obuwie sportowe

Odzież i obuwie – ubrania 

codzienne

Podręczniki i książki

Plecak/tornister/zestaw
śniadaniowy

Mundurek i obuwie na
zmianę

Biżuteria/torebki/dodatki/w
orek na buty
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Przeciętne wydatki w gospodarstwie domowym wynoszą 1718 zł. 
Na jedno dziecko wydamy przeciętnie 1140 zł, ale to i tak o ponad 40% mniej niż w 
USA. 

11b. Proszę określić kwotę, jaką zamierza Pan/Pani przeznaczyć na podane poniżej artykuły podczas zakupów związanych z powrotem do szkoły.
N=1009

Średnie wydatki na wyprawkę szkolną w Polsce 
w zależności od liczby dzieci:

1388 zł 1898 zł (na jedno 
dziecko 949 zł)

2742 zł (na jedno 
dziecko 849 zł)

Kurs $= 3,793 (11.07.2019)  

1140 zł

300$
518$
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Amerykanie znacznie więcej wydają na ubrania i dodatki. Polacy bardziej odczuwają 
koszt artykułów szkolnych i komputerów. 

*Gadżety elektroniczne obejmują telefony komórkowe/smartfony, tablety, czytniki e-booków, pakiety połączń telefonicznych i danych, subskrypcje cyfrowe Smartwatche oraz opaski.
11b. Proszę określić kwotę, jaką zamierza Pan/Pani przeznaczyć na podane poniżej artykuły podczas zakupów związanych z powrotem do szkoły.
N=1009 

POLSKA

Art. szkolne

32%
Ubrania

35%

Komputer 
i akcesoria

21%

Gadżety 
elektroniczne*

11%

USA

Art. szkolne

22%
Ubrania

54%

Komputer 
i akcesoria

13%

Gadżety 
elektroniczne*

11%
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Jak kupujemy?
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51%

32%

17%

Połowa Polaków planujących wydatki w związku z 
powrotem do szkoły zamierza wydać na zakupy tyle 
samo co przed rokiem. Blisko 1/3 szacuje, że wyda 
więcej, niż rok temu.

14. Jak zmienią się Pana/Pani tegoroczne wydatki na zakupy związane z powrotem do szkoły w stosunku do roku poprzedniego?
N=1009

Zamierzam wydać 
tyle samo, co 
przed rokiem

Zamierzam 
wydać mniej niż 
przed rokiem

Zamierzam wydać 
więcej niż przed 
rokiem
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57%

24%

22%

18%

13%

11%

8%

3%

2%

Moje dziecko potrzebuje/dzieci

potrzebują mniej artykułów niż w

poprzednim roku

W tym roku mam mniej dzieci w

szkole niż w poprzednim roku

Dysponuję mniejszym budżetem niż
w poprzednim roku

Moje dziecko potrzebuje/dzieci

potrzebują tańszych artykułów niż w

poprzednim roku

Martwi mnie sytuacja gospodarcza

Ceny innych produktów lub

niezbędnych artykułów użytku

domowego są wyższe

Moje dziecko będzie/dzieci będą

korzystać z produktów cyfrowych w

większym zakresie niż w…

Ponoszę wyższe wydatki na usługi
medyczne

Inne – jakie

Głównych powodów wyższych wydatków Polacy upatrują we wzroście cen i w większych 
potrzebach dzieci. 

14. Jak zmienią się Pana/Pani tegoroczne wydatki na zakupy związane z powrotem do szkoły w stosunku do roku poprzedniego? N=1009
14a. Dlaczego uważa Pan/Pani, że wyda więcej podczas tegorocznych zakupów związanych z powrotem do szkoły? (Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi) N=318
14b. Dlaczego uważa Pan/Pani, że wyda mniej podczas tegorocznych zakupów związanych z powrotem do szkoły? (Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi) N=177

64%

49%

18%

16%

11%

3%

Uważam, że ceny wzrosły w

stosunku do poprzedniego roku

Moje dziecko potrzebuje/dzieci

potrzebują więcej artykułów niż w

poprzednim roku

Moje dziecko potrzebuje/dzieci

potrzebują droższych artykułów

niż w poprzednim roku

W tym roku mam więcej dzieci w

szkole niż w poprzednim roku

Dysponuję większym budżetem

niż w poprzednim roku

Inne – jakie

51%

32%

17%

Zamierzam wydać 
tyle samo, co 
przed rokiem

Zamierzam wydać 
mniej niż przed 
rokiem

Zamierzam wydać 
więcej niż przed 
rokiem
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Na zakupy związane z wyprawką szkolną wybieramy sklepy ze względu na wygodę 
i konkurencyjne ceny.

12aa3. Dlaczego zamierza Pan/Pani dokonać tegorocznych zakupów związanych z powrotem do szkoły w tym sklepie?
N=1009

6%

8%

12%

23%

15%

34%

36%

40%

9%

26%

54%

16%

20%

23%

29%

56%

Przyjazna dla użytkownika strona internetowa/aplikacja

Opinia sprzedawcy

Program lojalnościowy/członkostwo w klubie

Dostępność informacji o produktach

Jakość obsługi

Dostępność artykułów znajdujących się na mojej liście zakupów…

Dostępność marek/modeli, które chcę kupić

Dostępność najnowszych produktów

Liberalna polityka zwrotów

Dostępność rabatów

Konkurencyjne ceny

Bezpłatna dostawa

Opcja „kup online, odbierz w sklepie”

Wszystko pod jednym dachem/Brak przekierowania na inne strony…

Wygodny sposób zapłaty

Wygoda

Najważniejsze powody wyboru sklepu

Cena

Wygoda

Produkt

Doświadczenie
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19%

26%

25%

19%

11% 1-2

3-4

5-6

7-10

Więcej niż 10

Średnio odwiedzamy ponad 4 sklepy stacjonarne i ponad 3 internetowe. Sklepy 
internetowe cenimy ze względu na oszczędność czasu – spędzimy w nich o 3h mniej.

Zakupy w sklepach stacjonarnych vs internetowych.

50%

28%

17%

6%

Liczba 
odwiedzonych 
sklepów

Liczba godzin 
w sklepach

STACJONARNE INTERNETOWE

24%

37%

28%

10%

1-2

3-4

5-6

Więcej niż 6

54%

23%

12%

6%
5%

Średnia Średnia

4,3

7,4

3,3

4,4

STACJONARNE INTERNETOWE

Średnia Średnia

W ilu sklepach stacjonarnych zamierza Pan/Pani dokonać tegorocznych zakupach związanych z powrotem do szkoły? N=1001
Łącznie ile godzin najprawdopodobniej Pan spędzi w sklepach stacjonarnych na zakupach związanych z powrotem do szkoły? N=1001
W ilu sklepach internetowych zamierza Pan/Pani dokonać tegorocznych zakupach związanych z powrotem do szkoły? N=888
Łącznie ile godzin najprawdopodobniej Pan spędzi w sklepach internetowych na zakupach związanych z powrotem do szkoły? N=888



15

Internet

100%

Sklep stacjonarny

100%

50%

57%

81%

59%

80%

Artykuły szkolne

Plecak

Transport, 
bilety

Podręczniki

Drobne artykuły szkolne w dużej mierze (w 81%) kupujemy w sklepach stacjonarnych. 
Podręczniki i plecaki nadal nieco częściej off-line, jednak nie ma wyraźnej preferencji 
kanału zakupu off-line, czy on-line.

Internet a sklepy stacjonarne – artykuły szkolne.

11c. Proszę określić procentowo część zaplanowanych przez Pana/Panią wydatków, która zostanie przeznaczona na zakup poniższych artykułów w sklepach 
internetowych lub stacjonarnych. W razie wątpliwości co do ostatecznego miejsca zakupu (sklep internetowy lub stacjonarny), proszę zaznaczyć odpowiedź 
„nie jestem pewien/pewna

N=504

N=485

N=671

N=256

N=441

N=398

N=286

N=89
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Internet

100%

Sklep stacjonarny

100%

50%

Odzież, obuwie i dodatki również kupimy w większości w sklepach stacjonarnych.

Internet a sklepy stacjonarne – odzież i obuwie.

11c. Proszę określić procentowo część zaplanowanych przez Pana/Panią wydatków, która zostanie przeznaczona na zakup poniższych artykułów w sklepach 
internetowych lub stacjonarnych. W razie wątpliwości co do ostatecznego miejsca zakupu (sklep internetowy lub stacjonarny), proszę zaznaczyć odpowiedź 
„nie jestem pewien/pewna

68%

67%

82%

63%

Odzież i obuwie sportowe

Odzież i obuwie 
codzienne

Biżuteria/toreb
ki/dodatki

Mundurki

N=613

N=280

N=575

N=193

N=427

N=108

N=385

N=134
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Internet

100%

Sklep stacjonarny

100%

50%

Komputery i elektronikę kupujemy różnie. 54% wydatków na komputery wydamy off-
line (a 46% on-line), podobnie telefony, drukarki, czy inny sprzęt komputerowy. 

Internet a sklepy stacjonarne – elektronika.

11c. Proszę określić procentowo część zaplanowanych przez Pana/Panią wydatków, która zostanie przeznaczona na zakup poniższych artykułów w sklepach 
internetowych lub stacjonarnych. W razie wątpliwości co do ostatecznego miejsca zakupu (sklep internetowy lub stacjonarny), proszę zaznaczyć odpowiedź 
„nie jestem pewien/pewna

54%

52%

59%

51%

Komputery

Drukarki

Tablety

Telefony

N=85

N=58

N=92

N=82

N=73

N=76

N=89

N=81
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Internet

100%

Sklep stacjonarny

100%

50%

Online kupimy głównie urządzenia elektroniczne, subskrypcje cyfrowe i pakiety danych. 

Internet a sklepy stacjonarne – oprogramowanie i dodatki.

11c. Proszę określić procentowo część zaplanowanych przez Pana/Panią wydatków, która zostanie przeznaczona na zakup poniższych artykułów w sklepach 
internetowych lub stacjonarnych. W razie wątpliwości co do ostatecznego miejsca zakupu (sklep internetowy lub stacjonarny), proszę zaznaczyć odpowiedź 
„nie jestem pewien/pewna

75%

54%

70%

50%

Inne artykuły 
elektroniczne

Subskrypcje 
cyfrowe

Pakiet połączeń, 
danych

Oprogramowanie, 
kalkulatory

N=142

N=84

N=40

N=29

N=130

N=91

N=86

N=53
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Urządzenie/platforma % kupujących Top 5 czynności na danym urządzeniu/platformie

SMARTFON

KOMPUTER 
STACJONARNY/LAPTOP

MEDIA 
SPOŁECZNOŚCIOWE

33%/61%

51%

35%

63%

49%

48%

48%

47%

61%

54%

52%

48%

43%

71%

59%

48%

27%

27%

Korzystanie ze strony internetowej sklepu

Porównywanie podobnych produktów w Internecie

Przeglądanie strony sklepu

Uzyskanie informacji na temat cen

Dokonanie zakupu

Korzystanie ze strony internetowej sklepu

Dokonanie zakupu

Porównywanie podobnych produktów w Internecie

Uzyskanie informacji na temat cen

Przeglądanie strony sklepu

Aby znaleźć informacje na temat promocji

Aby przeglądać produkty

Aby zapoznać się z recenzjami/rekomendacjami

Aby odwiedzić strony sklepów w mediach

społecznościowych

Aby otrzymać kupon

n =515

n = 333/615

n = 353

Już połowa kupujących używa smartfonów podczas zakupów związanych z powrotem 
do szkoły, a co trzeci korzysta z mediów społecznościowych.

17. Proszę wskazać urządzenia, z których Pan/Pani korzysta/zamierza skorzystać podczas zakupów związanych z powrotem do szkoły. (Proszę wybrać
wszystkie właściwe odpowiedzi)
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Gdzie kupujemy?
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Podczas zakupów szkolnych najchętniej odwiedzamy 
księgarnie stacjonarne, dyskonty, sieciówki odzieżowe 
i hipermarkety. 

12. Które rodzaje sklepów zamierza Pan/Pani odwiedzić podczas tegorocznych zakupów związanych z powrotem do szkoły? 
(Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi)
N=1009

60%

57%

54%

54%

43%

41%

38%

Księgarnie stacjonarne

Dyskonty (np. Biedronka, Lidl)

W sieciówkach odzieżowych (np.

H&M, Reserved, Zara)

Hipermarkety (np. Tesco, Auchan)

Sklep sieciowe tradycyjne i on-line

(np. Empik, Smyk, merlin.pl)

Księgarnie on-line

Supermarkety (np. Carrefour

Express)
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Wybierane sklepy w podziale na płeć.

12. Które rodzaje sklepów zamierza Pan/Pani odwiedzić podczas tegorocznych zakupów związanych z powrotem do szkoły? (Proszę wybrać wszystkie właściwe odpowiedzi)
N=1009

61%

57%

52%

31%

30%

22%

51%

50%

57%

24%

22%

17%

Dyskonty (np. Biedronka, Lidl)

W sieciówkach odzieżowych (np. H&M, Reserved,
Zara)

Hipermarkety (np. Tesco, Auchan)

Zakup podręczników od starszych roczników

Drogerie (np. Rossman)

W sklepach z końcówkami kolekcji i oferujące
towary poniżej cen detalicznych (TK Maxx i

outletach, np. Factory)
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12aa1. W jakim sklepie zamierza Pan/Pani wydać najwięcej podczas tegorocznych zakupów związanych z powrotem do szkoły?
N=1009

Mężczyźni najwięcej wydadzą w hipermarketach. Kobiety w sklepach odzieżowych.

14%

16%

12%

10%

8%

6%

20%

11%

8%

10%

10%

6%

Hipermarkety (np. Tesco, Auchan)

W sieciówkach odzieżowych (np. H&M, Reserved, Zara)

Dyskonty (np. Biedronka, Lidl)

Księgarnie (sklepy stacjonarne)

Sklepy wyłącznie internetowe (np.allegro, morele.net,

eobuwie.com.pl)

Sklepy AGD RTV (np. Media Markt, RTV Euro AGD)
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Kto kupuje?
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Kobiety nadal głównymi odpowiedzialnymi za zakupy związane z powrotem do szkoły.

Planowane zakupy a płeć rodzica.*

*Przedstawione zostały te kategorie, w których zachodziły istotne różnice pod względem płci rodzica
11a. Proszę wskazać artykuły, które zamierza Pan/Pani kupić dla swojego dziecka/ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego.
N=1009

Plecak 82% 71%

Odzież i obuwie 
sportowe

Odzież i obuwie 
codzienne

Biżuteria/torebki/ 
dodatki

Pakiet połączeń, 
danych

Mundurki

90% 84%

89% 84% 38%    22%

46%    37% 15%    22%
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90%

Ubrania i
dodatki

Angażujemy dzieci w zakupy związane z powrotem do szkoły. W przypadku ubrań i 
artykułów szkolnych uczestniczą w decyzjach 9/10 domów.  

23b. Jaki wpływ na zakupy związane z powrotem do szkoły wywiera Pana/Pani dziecko/dzieci?
N=966 

Komputery i urządzenia
komputerowe

Artykuły
szkolne

Gadżety

elektroniczne

76%89% 80%
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52%

23%

14%

1%
1%

9%

Wyłącznie ja Mąż/żona/partner/partnerka Dzieci Dziadkowie Przyjaciel / znajomy/ opiekunka Inne osoby Nie wiem/trudno powiedzieć

W sklepach stacjonarnych, mimo że często decyduje jeden rodzic, to chętnie robimy je 
całą rodziną - zabieramy dzieci na zakupy (towarzyszą w 2/3 zakupów) jak i 
partnera/partnerkę (w 58%).

68%

58%

18%

3%

3%

2%

Dzieci

Mąż/żona/partner/partnerka

Wyłącznie ja

Dziadkowie

Przyjaciel / znajomy/
opiekunka

Inne osoby

UDZIAŁ W ZAKUPACHDECYDOWANIE O ZAKUPACH

11f. Kto będzie brał udział w tych zakupach w sklepach stacjonarnych? 
11g. Kto jest główną osobą decydującą w tych zakupach w sklepach stacjonarnych?
N=1009
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62%
18%

11%

1%

7%

Wyłącznie ja Mąż/żona/partner/partnerka Dzieci Dziadkowie Przyjaciel / znajomy/ opiekunka Inne osoby Nie wiem/trudno powiedzieć

Zakupy w sklepach internetowych mają częściej indywidualny charakter – połowa 
rodziców robi je samemu i samodzielnie podejmuje decyzje. Już tylko w 1/3 
przypadków pytamy dzieci lub partnerkę/partnera o zdanie.

49%

33%

32%

1%

0%

3%

Wyłącznie ja

Mąż/żona/partner/partnerka

Dzieci

Dziadkowie

Przyjaciel / znajomy/ opiekunka

Inne osoby

UDZIAŁ W ZAKUPACHDECYDOWANIE O ZAKUPACH

11f. Kto będzie brał udział w tych zakupach w sklepach stacjonarnych? 
11g. Kto jest główną osobą decydującą w tych zakupach w sklepach stacjonarnych?
N=1009
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Wykorzystanie programu 
„Dobry Start”
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9/10 kupujących będzie wnioskować o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pieniądze 
z tego świadczenia prawie w całości pójdą na koszty związane z powrotem do szkoły.

ME15. Czy będzie Pan/i wnioskował o świadczenia z programu "Dobry Start", które daje 300 zł na wyprawkę szkolna dla dziecka? N=1009
ME15b. . Jaką część świadczeń z programu Dobry Start wyda Pan/i na zakupy związane z powrotem do szkoły? Proszę zapisać w procentach od 0 do 100 
poniżej N=915

94%
dofinansowania z programu 

„Dobry Start” 
wydamy na wyprawkę szkolną

Wnioskowanie o świadczenia z programu 
„Dobry Start” (300 zł na wyprawkę szkolną)

91%

9%
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Kiedy ruszamy na zakupy?
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Wcześniej niż w Lipcu 9%
Lipiec 1

20%

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Sierpień 1 2 3 4 5
43%6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

26%20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Wrzesień 1 2

2%
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Później niż we Wrześniu 0%

Zakupy najczęściej zaczynamy na początku sierpnia, a kończymy pod koniec sierpnia 
lub jeszcze we wrześniu. Przeciętnie zakupy zajmują nam niecały miesiąc.

18. Kiedy zamierza Pan/Pani rozpocząć zakupy związane z powrotem do szkoły?
19. Kiedy zamierza Pan/Pani zakończyć zakupy związane z powrotem do szkoły?
N=1009

Wcześniej niż w Lipcu 3%
Lipiec 1

5%

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Sierpień 1 2 3 4 5
16%6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

42%20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Wrzesień 1 2

31%
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Później niż we Wrześniu 4%

POCZĄTEK KONIEC

Średni czas zakupów: 23 dni
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Kluczowe obserwacje
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01 02 03 04 05
Wydatki szkolne to istotny 
wydatek w budżecie 
domowym. 
Na wyprawkę szkolną 
planujemy wydać średnio 
około 1700 zł. Co trzeci 
badany zamierza wydać więcej 
niż przed rokiem, głównie z 
powodu wzrostu cen i 
większych potrzeb swoich 
dzieci.

W większości kupujemy 
tradycyjnie offline, liczy się 
wygoda i cena.
Większość środków wydamy w 
sklepach stacjonarnych, w 
szczególności te przeznaczone 
na artykuły szkolne, odzież i 
dodatkowe podręczniki.
Online kupimy głównie 
urządzenia elektroniczne, 
subskrypcje cyfrowe i pakiety 
danych.

Kobiety nadal głównymi 
odpowiedzialnymi za 
zakupy.
W większości kategorii to 
kobiety są głównym 
odpowiedzialnym za zakupy, 
ale różnice nie są duże co 
pokazuje też zaangażowanie 
ojców.

Dzieci mają głos
Zakupy szkolne to nie 
samodzielny projekt rodziców 
w większości są konsultowane 
z dziećmi, dzieci 
współdecydują szczególnie w 
kwestii ubrań, zeszytów i 
gadżetów elektronicznych. 

Zakupy na ostatnią chwilę
Zdecydowana większość rodzin 
zacznie zakupy szkolne dopiero 
w sierpniu, z czego co trzeci 
skończy je w połowie września.

Kluczowe obserwacje
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