
 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki 

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną 

 

 
 

Izabela Michalska-Dudek 

SZCZEBLE OBROTU TOWAROWEGO: 

HANDEL HURTOWY 
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 Zanim ukształtowany i wytworzony 

zgodnie z wymaganiami finalnych odbiorców 
produkt dotrze do nich i zostanie im 
zaoferowany, przechodzi przez bardzo złożoną 
sieć powiązanych ze sobą ogniw 
pośredniczących:  

 hurtowników,  

 agentów, 

 detalistów. 



   
Typowe kanały dystrybucji dla producentów 

produktów i usług konsumpcyjnych 

 



 Na szczeblu hurtu dokonuje się zakupu 

towarów pochodzących ze sfery produkcji, ze 

zbytu lub importu w celu ich dalszej odprzedaży, 

głównie przedsiębiorstwom handlu detalicznego, 

a ponadto zakładom przemysłowym, 

konsumentom zbiorowym oraz wyjątkowo - 

nabywcom indywidualnym.  

Charakterystyka handlu hurtowego 



 Hurtownicy są samodzielnymi 

pośrednikami w kanałach dystrybucji, których 

uczestnictwo zmniejsza liczbę transakcji 

między producentami a detalistami.  

 

 

  

 Hurt spełnia zatem rolę pośrednika 

między dziedziną produkcji materialnej a 

konsumpcją.  



 W działalności hurtu decydujące 
znaczenie ma zaopatrzenie jednostek handlu 
detalicznego. Chodzi o to, aby było ono: 

- rytmiczne,  

- równomierne 

- pełne,  

- dostawy odpowiadały efektywnemu 
popytowi ostatecznych nabywców pod 
względem ilości, jakości i struktury 
asortymentowej towarów oraz czasu i 
przestrzeni dostaw.  

 Zdarza się, że producenci oraz 
wyodrębnione jednostki zbytu kierują dostawy 
bezpośrednio do detalu, z pominięciem ogniwa 
hurtu. 



 W warunkach rozwiniętej wymiany 

towarowej, kiedy każde przedsiębiorstwo 

przemysłowe wytwarza dla wielu odbiorców, a 

każda jednostka handlu detalicznego sprzedaje 

towary pochodzące od różnych producentów - 

szczególnie uzasadnione jest istnienie handlu 

hurtowego. Zajmuje się on takimi koniecznymi 

czynnościami, jak: 

 przechowywanie dóbr,  

 kształtowanie ruchu towarów w przestrzeni,  

 przekształcanie asortymentu produkcyjnego 

w handlowy itd.  



  Podstawową zaletą uczestnictwa hurtu w 
dystrybucji towarów jest znaczne jej 
usprawnienie. Powoduje on bowiem 
znaczne ograniczenie liczby powiązań 
między przedsiębiorstwami produkcyjnymi a 
jednostkami handlu detalicznego.  



  Przedsiębiorstwo hurtowe uczestniczące 

w danym kanale dystrybucji wykonuje 

różnorodne funkcje usługowe zarówno w 

stosunku do producenta, jak i detalisty, a 

mianowicie: 

 

 a. gromadzi i przechowuje zapasy produktów;  

 

 b. kompletuje produkty i układa w zestawy 

asortymentowe zorientowane na finalnego 

odbiorcę; 

  



 c. organizuje proces fizycznego przepływu 

towarów (organizacja dostaw, załadunek 

towarów, przygotowanie dokumentów 

transportowych, ubezpieczenie ładunków itp.); 

 

 d. finansuje procesy sprzedaży produktów przez 

przejmowanie (najczęściej) towarów na 

własność, ponoszenie kosztów magazynowania, 

kredytowanie odbiorców itp. 

  



  

1. Najważniejszym zadaniem handlu 

hurtowego jest prawidłowe zaopatrywanie 

w towary placówek detalicznych.  

 

2. Dbałość o odpowiednią jakość towarów 

oraz ochrona ich właściwości użytkowych. 

W tym celu zatrudniani są towaroznawcy, 

którzy dokonują odbioru jakościowego 

towarów oraz nadzorują właściwie ich 

przechowywanie.  

Zadania handlu hurtowego: 



 3. Organizowanie przebiegów towarowych - 

z myślą o ich skróceniu, przyspieszeniu oraz 

realizowaniu po możliwie najniższym 

koszcie.  

 

 4. Wyrównywanie rozbieżności w czasie 

między wytworzeniem i sprzedażą towarów, 

czego przejawem jest przechowywanie ich w 

formie zapasów, ochrona towarów przez ich 

odpowiednie opakowanie i konserwację oraz 

przygotowanie towarów do sprzedaży 

(kompletowanie, sortowanie, 

przepakowywanie). 



 1. dążenie do stopniowego przejmowania przez 
przemysł funkcji przygotowania towarów do 
sprzedaży ostatecznemu odbiorcy (np. 
paczkowanie, tworzenie asortymentu handlowego 
poprzez kompletowanie towarów), 

  

 2. ograniczanie roli handlu hurtowego 
instytucjonalnego, przez tworzenie 
zintegrowanych form handlu łączących funkcje 
hurtu i detalu (zjawisko integracji pionowej hurtu 
i detalu). Proces ten odbywa się w dwóch 
formach: a. organizacje hurtowe uruchamiają sieć 
sklepów detalicznych, b. jednostki handlu 
detalicznego przejmują funkcje hurtu 

 

Przyczyny ograniczające znaczenie  

handlu hurtowego: 



  

 Pierwsza z tych tendencji wiąże się ściśle z 

koncepcją marketingu, zakładającą 

zainteresowanie producenta kształtowaniem 

produktu zgodnie z popytem zgłaszanym przez 

nabywców, a także kreowaniem rynku. 

  

 Druga tendencja wynika z dążenia do 

usprawniania przebiegów towarowych, do ich 

skracania oraz przyspieszania przepływu 

informacji rynkowych. Przejęcie przez handel 

detaliczny funkcji hurtu określa się jako hurt 

funkcjonalny. 



Hurt instytucjonalny a hurt funkcjonalny 
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Hurt instytucjonalny – obrót 

towarowy, w którym masa 

towarowa wraz z fakturą 

przechodzi od dostawcy 

(producenta) kolejno przez 

poszczególne szczeble obrotu 

towarowego. 

Hurt funkcjonalny – obrót 

towarowy, w którym masa 

towarowa przekazywana jest 

bezpośrednio od dostawcy 

(producenta) do przedsiębiorstwa 

handlu detalicznego, z pominięciem 

szczebla  hurtu.   



  Rola hurtu jest określona rzeczywistymi 

usługami świadczonymi na rzecz detalu i 

sfery produkcji. O ostatecznym wyborze przez 

jednostkę handlu detalicznego źródła zakupu 

każdorazowo decyduje rachunek 

ekonomiczny.  

 

  Ogólnie można stwierdzić, że jedynie 

duże jednostki handlu detalicznego mogą 

przejąć zadania hurtu, o ile są w stanie ponieść 

nakłady inwestycyjne związane z 

przygotowaniem odpowiedniej bazy 

magazynowej. 



Dziękuję za uwagę 


