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Postawy polskich konsumentów – od konsumpcjonizmu  
do zrównoważonej konsumpcji

Streszczenie

Celem rozważań jest identyfikacja postaw polskich konsumentów − czy bar-
dziej właściwy jest im konsumpcjonizm, czy raczej aspirują do nowoczesnych, od-
powiedzialnych zachowań, czyli zmierzają w kierunku zrównoważonej konsump-
cji? W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego kompetencji polskich 
konsumentów. Przez kompetencje konsumentów rozumie się wiedzę teoretyczną 
i umiejętność praktyczną, wyróżniającą daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, 
odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji potrzeb niższego i wyż-
szego rzędu przy zachowaniu odpowiedzialności za dokonywane wybory. Bada-
nie typu omnibus przeprowadzono na reprezentatywnej 1000 osobowej próbie 
dorosłych Polaków w wieku 15-74 lata. Próba miała charakter losowo-kwotowy. 
Głównym celem badania była identyfikacja kompetencji konsumentów i ich zna-
czenia dla stymulowania innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji. 
Postawiono hipotezę, że kompetencje konsumentów, zarówno miękkie jak i twar-
de stymulują innowacyjne zachowania i kształtują postawy konsumentów zgodnie 
z koncepcją zrównoważonej konsumpcji. Badania dowiodły, że postawy Polaków 
są zróżnicowane, ale przeważają postawy związane z kultem posiadania. Uzyskane 
wyniki mają charakter poznawczy i aplikacyjny. Wyniki badania mogą być uży-
teczne dla praktyki gospodarczej i kształtowania polityki społecznej. Artykuł ma 
charakter teoretyczno-badawczy. 

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, konsumpcjonizm, zrównoważona 
konsumpcja, badania.

Kody JEL: D11, D12

Wstęp

W ostatnich latach wiele miejsca badacze, przedstawiciele praktyki gospodarczej, a tak-
że decydenci poświęcają zarówno zrównoważonej konsumpcji, jak i konsumpcjonizmowi, 
czyli nadmiernemu zaspokajaniu potrzeb. Coraz częściej badacze konsumpcji, zachowań 
konsumentów starają się rozpoznać postawy konsumentów, znaleźć odpowiedź na pytanie, 
w którym kierunku podąża polski konsument, zrównoważonej konsumpcji czy konsump-
cjonizmu? Rozważania te nasuwają kolejny problem badawczy − czy polscy konsumenci są 
gotowi zaakceptować zmianę stylu życia, zmienić nawyki zakupowe w trosce o środowisko 
naturalne?
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Problem dotyczy nie tylko Polski. W dniu 17 października 2011 roku została zainaugu-
rowana unijna kampania pt. Generation Awake. Twoje wybory zmieniają świat! (Twoje… 
2014). W ten sposób Komisja Europejska chciała zachęcić każdego z konsumentów do 
efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych (wody, czystego powietrza, gleby, me-
tali i minerałów oraz wszystkich gatunków zwierząt i roślin) zwracając uwagę, że są to 
zasoby ograniczone, a zatem trzeba z nich oszczędnie korzystać. Kampanię zainaugurowali 
w Warszawie minister środowiska Andrzej Kraszewski i Komisarz UE ds. Środowiska Janez 
Potočnik. 

W tym samym czasie, a był to okres trwającego kryzysu finansowego i spowolnienia 
gospodarczego, oczekiwano od konsumentów, że będą więcej kupować i zmniejszać skut-
ki kryzysu. W 2011 roku w Polsce sprzedaż detaliczna w cenach bieżących zrealizowana 
przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe wyniosła 646,1 mld zł i była o 9,0% wyższa 
niż przed rokiem. W punktach sprzedaży detalicznej wartość sprzedanych towarów wynio-
sła 624,0 mld zł (wzrost o 9,1%), z tego wartość żywności i napojów bezalkoholowych  
− 161,0 mld zł (wzrost o 3,2%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych − 54,7 mld zł 
(wzrost o 1,7%) i towarów nieżywnościowych − 408,3 mld zł (wzrost o 12,8%). W placów-
kach gastronomicznych sprzedaż detaliczna wyniosła 22,2 mld zł (wzrost o 5,2%) (Rynek… 
2013) W całym 2012 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 5,6% wobec wzrostu o 11,6% 
w 2011 roku. Jednak w grudniu 2012 roku, jak podaje GUS, sprzedaż detaliczna wzrosła 
o 15,1% w ujęciu miesięcznym, ale zmniejszyła się o 2,5% rok do roku. Był to pierwszy spa-
dek od kwietnia 2010 roku i najgorszy wynik sprzedaży od kwietnia 2005 roku. Przyczyny 
takiej sytuacji nie miały związku z dbałością o środowisko tylko z pogarszającym się ryn-
kiem pracy, topniejącymi oszczędnościami i zaostrzającą się polityką banków, co skutkowa-
ło trudnościami w pozyskaniu kredytu. 

Jak zauważa Z. Bauman, „(…) w ponowoczesnym etapie rozwoju, społeczeństwo (…) 
nie potrzebuje specjalnie ani masowej przemysłowej siły roboczej, ani pochodzącej z wybo-
ru armii. Potrzebuje natomiast swych członków jako konsumentów. Sposób, w jaki kształto-
wani są przez współczesne państwo jego obywatele, podporządkowany jest przede wszyst-
kim roli konsumenta…” (Bauman 2000, s. 95).

W piątej edycji badania Tablicy wyników dla rynków konsumenckich, badania przepro-
wadzonego przez Komisję Europejską wiosną 2011 roku, po raz pierwszy zadano pytanie, 
czy przy podejmowaniu decyzji o zakupie konsumenci biorą pod uwagę, jak zakupiony 
przez nich produkt wpływa na środowisko. W Polsce twierdząco odpowiedziało 27% bada-
nych, w UE średni wynik pozytywnych odpowiedzi wyniósł 32%1. 

Według badania Eurobarometru z 2011 roku Stosunek obywateli europejskich do środo-
wiska, Europejczycy zapytani o pięć problemów, którymi się najbardziej martwią wybrali: 
zanieczyszczenie wody (41%), zanieczyszczenie powietrza (36%), zmiany klimatyczne, 
(34%), toksyczność środków chemicznych (34%), wyczerpywanie się zasobów naturalnych 
(33%), skażenie rolnicze (pestycydy, nawozy sztuczne itp.) (25%), utratę bioróżnorodności 

1  http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,60,832,28,1,zrownowazona-konsumpcja-czy-konsumenci-sa-gotowi-ja-
zaakceptowac.html [dostęp: 10.07.2014].
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(22%), GMO (19%), nawyki konsumpcyjne (19%). Blisko 80% badanych Polaków uważa, 
że problemy ochrony środowiska mają bezpośredni wpływ na ich życie. Jak wynika z ba-
dania, wielcy sprawcy (truciciele) − korporacje i przemysł − powinni być odpowiedzialni 
za działanie zgodne z zasadami ochrony środowiska (91%). Największym zmartwieniem 
ponad połowy Polaków (52%) jest rosnące zaśmiecanie, a co czwarta na dziesięć osób wska-
zała na zanieczyszczenie powietrza. 70% Polaków jest gotowych do zakupu produktów 
przyjaznych dla środowiska, nawet jeśli kosztują trochę więcej. 51% uważało, że obecne 
etykiety na produktach pozwalają zidentyfikować te produkty, które są naprawdę przyjazne 
dla środowiska. 68% badanych Polaków uważało, że obywatele nie podejmują wystarczają-
cych działań na rzecz efektywnego korzystania z naturalnych zasobów, a 40%, że wiele robi 
w tym kierunku UE2. Można powiedzieć, że wielu Polaków, przynajmniej w swoich dekla-
racjach, przejawia troskę o stan środowiska naturalnego, a sprzyja temu chociażby właściwe 
oznakowanie produktów.

Powróćmy do pytania, w którym kierunku podąża polski konsument – czy bliżej mu 
do zrównoważonej konsumpcji czy jednak konsumpcyjnego stylu życia? Zapewne trudno 
oczekiwać jednoznacznej odpowiedzi, bowiem interdyscyplinarne badania potwierdzają, że 
konsumenci mają zróżnicowane potrzeby, prowadzą odmienne style życia, ważne są dla nich 
różne wartości życiowe. Ich konsumpcja jest często wyrazem osobowości, statusu społecz-
no-zawodowego, chęci demonstracji czy utrzymania poziomu życia w myśl powiedzenia 
„powiedz mi, co kupujesz a powiem ci, kim jesteś”. Ponadto, współczesny polski konsu-
ment ma prawo do swobodnego (suwerennego) wyboru towarów i usług, a na jego decyzje 
w znacznej mierze oddziałują działania marketingowe, w tym reklama, akcje promocyjne. 

Co zatem decyduje o jego zachowaniach, większej lub mniejszej skłonności do zaspo-
kajania potrzeb otoczkowych? Aby konsument mógł podejmować decyzje i dokonywać 
wyborów ze świadomością skutków, które ze sobą niesie określony zakup czy korzystanie 
z usług, musi posiadać odpowiednie kompetencje. 

Konsumpcjonizm a zrównoważona konsumpcja

Zarówno konsumpcjonizm, jak i zrównoważona konsumpcja są związane ze wzrostem 
dobrobytu społecznego i indywidualnego, wzrostem dochodów realnych. Odróżnia je hory-
zont czasowy, inne są także postawy konsumentów wobec wartości uznawanych za ważne 
i wiodące oraz różne zachowania nabywców. 

Konsumentom wyznającym kult posiadania bliska jest idea konsumpcjonizmu. 
Konsumpcjonizm jest wyznawanym systemem wartości, sposobem życia, wyznaczania 
pozycji w strukturze społecznej, wyrażania tożsamości współczesnej jednostki. To także 
określona postawa życiowa, którą charakteryzuje nadmierne, mimo całej nieprecyzyjności 
tego określenia, przywiązanie do nabywania dóbr materialnych oraz korzystanie z szerokiej 
oferty usług, nie mającej podstaw w rzeczywistych potrzebach. Liczy się przede wszystkim 

2  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_365_pres_en.pdf [dostęp: 12.05.2014].
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posiadanie, pomnażanie i używanie dóbr z pominięciem innych wartości, bez względu na 
koszty społeczne, ekologiczne, indywidualne. Mówi się o tryumfie kategorii ilościowych, 
która w społeczeństwie masowej produkcji i masowej konsumpcji stała się oczywistością, 
a nawet o fetyszu ilości (Romaniszyn 2011, s. 21).

Cechą konsumpcjonizmu po stronie konsumenta jest wywoływanie niekończącego się 
pragnienia nabywania i konsumowania stale nowych towarów i usług, pomnażania wrażeń.

Konsumpcjonizm jako postawę E. Fromm nazwał stanem nienasycenia: każdy ma świa-
domość, że uzyskany poziom życia jest wciąż niewspółmiernie niski w stosunku do moż-
liwego i zauważanego u ludzi żyjących na wyższym poziomie. To zmusza do pomnażania 
wysiłków, ambicji i pragnień, a także do coraz cięższej pracy, przy czym pożądany poziom 
dobrobytu przypomina trochę linię horyzontu, do której nijak zbliżyć się nie można (Fromm 
1995).

Rozwojowi konsumpcjonizmu sprzyjają takie czynniki, jak: wzrost dochodów na 1 oso-
bę, zmiany demograficzne (wzrost liczby pracujących kobiet, wzrost gospodarstw jedno-
osobowych), szeroki wybór dóbr i usług o charakterze globalnym, ich swobodny przepływ 
(co gwarantuje Unia Europejska w ramach wypracowanych swobód), wzrost produktów 
opakowanych, przetworzonych, coraz krótszy cykl życia produktów, a także możliwość na-
bywania produktów na kredyt („kup dzisiaj zapłać jutro”), na raty. 

W efekcie wzrostu oferty produktowej i konsumpcji wzrasta zużycie wody, energii elek-
trycznej, dochodzi do coraz większego marnowania żywności3 oraz zwiększa się liczba od-
padów4, w tym elektronicznych5. 

Współczesny konsument coraz częściej zaspokaja swoje potrzeby, wykorzystując do 
tego celu nowoczesne technologie: komputer, telefon komórkowy, Internet. Rewolucja cy-
frowa jest czynnikiem motywującym do zakupów, bowiem znosi barierę czasu i przestrzeni. 

3  W Europie każdego roku marnowanych jest około 89 milionów ton żywności. Parlament Europejski wezwał do 
natychmiastowego zbiorowego działania mającego na celu zmniejszenie o połowę ilości marnowanej żywności do 2025 roku, 
a Komisja Europejska dąży do tej redukcji do roku 2020, mając żywność za główny priorytet w swojej Mapie drogowej 
dla Europy efektywnej pod względem zasobów. Ambicja ta wymaga wspólnych wysiłków całego łańcucha zaopatrzenia 
w żywność – „od pola do stołu”. Parlament Europejski. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Jak 
uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE. Bruksela, Belgia:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//PL 
[dostęp: 14.06.2014] oraz Dąbrowska, Janoś-Kresło (2013).
4  Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej nt. gospodarki odpadami, corocznie Unia Europejska wytwarza 2,6 mld ton 
odpadów, z czego ponad 90 mln ton uznawanych jest za niebezpieczne. Zaleca się powołanie specjalnej agencji na szczeblu Unii 
Europejskiej, której zadaniem byłoby rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z wdrażaniem i egzekwowaniem 
europejskich przepisów dotyczących odpadów. W ostatnich latach, wskutek zwiększenia ilości odpadów wytwarzanych 
i przemieszczanych w rozszerzonej Unii, problem ten dodatkowo zyskał na znaczeniu. Por. http://ec.europa.eu/environment/
waste/index.htm [dostęp: 14.06.2014].
W Polsce w 2011 roku przeciętny obywatel produkował poniżej 400 kg śmieci, dla przykładu w Danii – 718 kg na osobę. 
Luksemburgu, na Cyprze i Irlandii 600-700 kg/1 os., natomiast w Niemczech, Holandii, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Francji, 
Wielkiej Brytanii i Finlandii: 500-600 kg/1 osobę. 
Por. http://www.administrator24.info/artykul/id4618,ponad-500-kg-odpadow-komunalnych-na-osobe-w-ue [dostęp: 14.06.2014].
5  W ostatnich latach na całym świecie zanotowano lawinowy wzrost ilości wyrzucanych przez użytkowników przestarzałych 
produktów elektronicznych (smartfonów, pralek, lodówek, telewizorów, komputerów itp.). Co roku wytwarzamy 20-50 
milionów ton takich odpadów. Do 2017 roku liczba elektronicznych śmieci zwiększy się aż o 1/3. 
Por. http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/substancje-toksyczne/odpady-elektroniczne/; http://www.spidersweb.pl/ 
2013/12/elektroniczne-smieci.html [dostęp: 14.06.2014].
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W połowie 2012 r. Muhtar Kent, prezes Coca-Cola Company, na spotkaniu Consumer 
Goods Forum w Stambule określił pięć najważniejszych megatrendów, które wpływają na 
konsumentów6. Obok urbanizacji, starzenia się społeczeństw, wzrostu liczebności klasy 
średniej, rosnącej świadomości konsumentów, M. Kent zwrócił uwagę na zrównoważony 
rozwój. 

Oczekiwania konsumentów wzrastają równie szybko, jak zmieniają się ich preferencje, 
do czego przyczynia się rozwój e-usług. W 2013 roku ponad 2 mld użytkowników telefonów 
komórkowych na świecie dokonywało zakupów za pośrednictwem tych urządzeń. Ważna 
jest tutaj edukacja konsumentów, która przyczynia się do bardziej racjonalnych decyzji, 
świadomego sięgania po e-usługi, wzrostu zainteresowania prawami konsumentów, a tym 
samym budowania świadomości konsumenckiej. 

Stan posiadania produktów materialnych, możliwość korzystania z usług dla wielu 
Polaków nie jest satysfakcjonujący, wiele potrzeb pozostaje niezaspokojonych, znaczna 
część społeczeństwa aspiruje do wyższego poziomu życia, np. społeczeństw krajów wysoko 
rozwiniętych gospodarczo, co oznacza, że nadal w przypadku wielu konsumentów mieć 
przeważa być. 

Zrównoważona konsumpcja, według definicji przyjętej przez grupę roboczą ds. 
zrównoważonej konsumpcji jednej z czterech grup wspierających prace Zespołu ds. 
Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, stanowiącego organ pomocniczy Prezesa 
Rady Ministrów w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social 
Responsibility – CRS), to „optymalne, świadome i odpowiedzialne korzystanie z dostęp-
nych zasobów naturalnych, dóbr i usług na poziomie jednostek, gospodarstw domowych, 
wspólnot i społeczności lokalnych, środowisk biznesowych, samorządów terytorialnych, 
rządów krajowych i struktur międzynarodowych, zgodnie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Ma ona na celu zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia dla wszystkich 
w wymiarze lokalnym i globalnym, przy przestrzeganiu praw człowieka i praw pracow-
niczych, uwzględnianiu możliwości zaspokojenia potrzeb innych ludzi, w tym przyszłych 
pokoleń, oraz zachowaniu i odtworzeniu dla nich kapitału przyrodniczego. Postawa zrów-
noważonej konsumpcji uwzględnia ograniczenie marnotrawstwa, produkcji odpadów i za-
nieczyszczeń oraz wybór towarów i usług, które w największym stopniu spełniają określone 
kryteria etyczne, społeczne i środowiskowe”7.

Według Instytutu do spraw Klimatu, Środowiska i Energii w Wuppertalu, wzorzec zrów-
noważonej konsumpcji może się opierać na siedmiu prostych zasadach:
 - zastępowanie nabywania dóbr przez ich wypożyczanie, zamianę oraz wspólne korzysta-

nie z nich z innymi,
 - nabywanie rzeczy używanych,

6  Pięć megatrendów, które w najbliższej przyszłości zmienią zachowania nabywców, http://www.marketing-news.pl/message.
php?art=35084 [dostęp: 30.05.2014].
7  http://www.mg.gov.pl/files/upload/10902/Broszura%20konsumpcja.pdf [dostęp: 12.05.2014].
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 - nabywanie dóbr o niewielkim tzw. plecaku ekologicznym8 i długotrwałe korzystanie 
z tych, które mają duży plecak,

 - unikanie dóbr transportochłonnych,
 - oszczędne zużywanie zasobów podczas eksploatacji dóbr konsumpcyjnych,
 - dbałość o dobra zapewniająca ich długotrwałe użytkowanie,
 - minimalizacja ilości śmieci (Jastrzębska-Smolaga 2000, s. 129).

Konsumentom wrażliwym na stan środowiska, możliwość zaspokajania potrzeb przez 
przyszłe pokolenia bliższa jest idea zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej konsumpcji.

W literaturze przedmiotu można spotkać kilka sposób ujmowania kategorii zrównowa-
żonej konsumpcji (Dąbrowska i in. 2014):
 - konsumpcja zrównoważona jako alternatywny styl życia; 
 - konsumpcja zrównoważona jako ekokonsumpcja: taka narracja jest typowa dla literatu-

ry europejskiej, według niej konsumpcję zrównoważoną można utożsamić z rozwojem 
trendu ekologizacji konsumpcji;

 - holistyczne ujęcie konsumpcji zrównoważonej: ten typ myślenia jest najbardziej rozpo-
wszechniony w Polsce; charakteryzuje go rozszerzenie tego pojęcia na kwestie społeczne 
i gospodarcze. 
Zrównoważona konsumpcja wiąże się z gospodarowaniem. Gospodarowanie, zdaniem 

B. Podskrobko, oznacza racjonalizację bezpośredniego (przez ludzi) i pośredniego (w pro-
cesach gospodarczych) korzystania z zasobów, walorów, sił i procesów przyrodniczych, 
racjonalizację (i efektywność) wytwarzania i dystrybucji antropogennych dóbr i procesów 
wytwórczych oraz wykorzystanie ludzkiej wiedzy, umiejętności i zdolności do zaspokajania 
potrzeb bytu i rozwoju wielu pokoleń (przyjmuje się perspektywę co najmniej dwupokole-
niową, maksymalnie czteropokoleniową) (Podskrobko 2011, s. 18).

Kompetentny konsument powinien przeciwstawiać się konsumpcjonizmowi, czyli nad-
miernemu kupowaniu, bez postrzegania konsekwencji takich zachowań. Jego zachowania, 
styl życia powinny zmieniać się w kierunku zrównoważonej konsumpcji.

E. Kośmicki zwraca uwagę, że najważniejszą cechą, która odróżnia ideę zrównoważo-
nego od tradycyjnego postrzegania rozwoju jest przyjęcie długofalowego myślenia o proce-
sach rozwojowych. Chodzi o to, by poszukiwać takich ścieżek rozwoju, które uwzględniają 
zmiany w gospodarce, społeczeństwie i środowisku na przestrzeni wielu dziesięcioleci, a nie 
skupiać się na doraźnych, bieżących potrzebach i dążeniach bez uwzględniania długofalo-
wych konsekwencji naszych działań (Kośmicki 2010).

D. Kiełczewski do warunków trwałości zrównoważenia konsumpcji w układzie podmio-
towym zalicza:
 - równowagę między konsumpcją a oszczędnościami,
 - zapewnienie stabilnej sytuacji materialnej konsumentów,
 - zróżnicowanie dochodów konsumentów sprzyjające wzrostowi efektywności sektorów 

gospodarki, których rozwój sprzyja realizacji celów zrównoważonego rozwoju,

8  Jest to ilość zasobów niezbędna do wytworzenia danego produktu.
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 - minimalizację liczby konsumentów realizujących konsumpcję bez wykonywania pracy,
 - rozpowszechnienie świadomości ekologicznej,
 - ujęcie w budżecie konsumentów cen dóbr i usług środowiskowych (Kiełczewski 2008, s. 62).

Zrównoważona konsumpcja jest więc integralnym elementem zrównoważonego rozwo-
ju. Z gruntu niesłuszne byłoby założenie, że łatwo będzie zmienić styl życia osób nasta-
wionych na konsumpcjonizm, szczególnie, że relatywnie krótki jest okres, od kiedy polski 
konsument może suwerennie zaspokajać swoje potrzeby. Wymaga to długofalowych działań 
edukacyjnych, zmiany myślenia o sobie jako konsumencie i jako członku społeczeństwa na 
poziomie lokalnym i globalnym, umiejętności postrzegania konsekwencji dokonywanych 
wyborów na rynku i podejmowanych decyzji nabywczych.

Kompetencje polskich konsumentów w świetle wyników badania 
pierwotnego 

W 2013 roku na potrzeby projektu badawczego pt. Kompetencje konsumentów jako sty-
mulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji (2011/03/B/HS4/04417) 
przeprowadzono m.in. badanie omnibus na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 
Polaków w wieku 15-74, w okresie czerwiec-lipiec 2013 roku. Zostało ono zrealizowane 
techniką CAPI (Computer Aided Personal Interview, wywiad wspomagany komputerowo 
przy użyciu laptopów lub palm-topów, zamiast tradycyjnych, „papierowych” kwestionariu-
szy), w trakcie wywiadu osobistego (face to face), w domach respondentów. Próba miała 
charakter losowo-kwotowy, co zapewnia losowy dobór lokalizacji do badania, a jednocze-
śnie gwarantuje zgodność struktury próby ze strukturą populacji, eliminując potrzebę waże-
nia danych. Z operatu adresowego GUS wylosowano 200 adresów, które stanowiły punkty 
startowe. Losowanie miało charakter warstwowy, przebiegało w warstwach zdefiniowanych 
przez skrzyżowanie województw i pięciu klas miejscowości. Liczba punktów startowych 
wylosowanych z danej warstwy jest proporcjonalna do liczby ludności w wieku 15 lat i wię-
cej w tej warstwie (do 74 lat). W trakcie badania z jednego punktu startowego realizowano 
pięć wywiadów. Respondentów dobierano do badania zgodnie z kwotą, ze względu na ce-
chy: płeć i wiek. Reprezentatywna próba pozwoliła na ekstrapolowanie wyników na dorosłą 
populację Polaków, z błędem +/-3,2%.

Głównym celem badania była identyfikacja kompetencji konsumentów jako uczestni-
ków procesów rynkowych w dobie promowania idei zrównoważonej konsumpcji, innowa-
cyjnych zachowań i dbałości o przestrzeganie praw konsumenckich.

Kompetencje konsumentów zdefiniowano jako wiedzę teoretyczną i umiejętność prak-
tyczną, wyróżniającą daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwa-
niom jakościowym, realizacji potrzeb niższego i wyższego rzędu przy zachowaniu odpowie-
dzialności za dokonywane wybory i podejmowane decyzje.

W badaniu poproszono respondentów do ustosunkowania się wobec 20 stwierdzeń, które 
mogły różnicować ich postawę wobec zagadnienia konsumpcji zrównoważonej (por. tabela 1). 
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Tabela 1
Stosunek Polaków do stwierdzeń związanych ze zrównoważoną konsumpcją  
(% odpowiedzi)

Lp. Stwierdzenia
Zdecy-
dowa-
nie nie

Raczej 
nie

Raczej 
tak

Zdecy-
dowa-
nie tak

1 Polacy obecnie są bardziej skupieni na konsumpcji niż na 
życiu w proekologiczny (przyjazny dla środowiska) sposób 3 21 55 21

2 Bardziej się obecnie zadłużam niż oszczędzam 20 43 31 7
3 Kupuję rozważnie − tylko tyle, ile mi w danej chwili potrzeba 2 14 52 31
4 Kiedy chcę kupić produkt długotrwałego użytku (sprzęt 

AGD, RTV, komputer, telefon dotykowy itp.) to czekam na 
okresowe obniżki cen/promocje/wyprzedaże 9 35 43 14

5 Częściej zdarza mi się kupować tańsze i mniej trwałe 
produkty zamiast jednego droższego, który można jednak 
dłużej używać 8 36 48 9

6 Jeśli produkt jest proekologiczny i ma takie oznakowanie, to 
chętnie go kupię, nawet jak będzie kosztował 10% więcej niż 
taki, bez takiego oznakowania 11 46 36 7

7 Kupując coś nowego, najpierw słucham opinii znajomych na 
ten temat 7 35 49 9

8 Znajomi pytają mnie o radę na temat produktów i usług 
zanim coś kupią 12 43 38 8

9 Wiem, gdzie najkorzystniej kupić produkty i usługi 
potrzebne mi w danej chwili 2 18 59 21

10 Kupując produkt sprawdzam, czy ma certyfikaty jakości i/lub 
znaki ekologiczne i/lub inne oznaczenia bycia „przyjaznym 
środowisku” 16 45 32 7

11 Prawie zawsze czytam skład kupowanych produktów 
spożywczych 10 38 40 12

12 Przed zakupem prawie zawsze sprawdzam termin przydatności 
produktu 3 21 49 27

13 Staram się czytać wszelkie umowy, instrukcje i regulaminy, 
jeśli kupuję jakiś produkt lub usługę 6 24 51 19

14 Produkty regionalne, lokalne są zdrowsze od masowych 
produkowanych przez światowe koncerny. 2 14 51 33

15 Chciał(a)bym, aby bezpośredni wytwórca otrzymywał 
godziwą zapłatę za produkt, nawet jeśli ja będę musiał/a 
zapłacić za to 10% więcej. 11 38 42 9

16 Przed zakupem sprawdzam czy produkt jest biodegradowalny 
(recykling) 20 49 26 5

17 Regularnie segreguję śmieci 9 28 42 21
18 Zużyte baterie odnoszę do specjalnie przygotowanych 

pojemników. 11 32 40 17
19 Oddaję niepotrzebne lub używane rzeczy innym ludziom 5 25 50 20
20 W Polsce rodzice dają dobry przykład młodzieży, jak żyć 

w zgodzie ze środowiskiem naturalnym 8 39 45 9

Źródło: badania własne, 2013.

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   95 2015-05-20   10:19:29



96 POSTAWY POLSKICH KONSUMENTÓW...

Wyniki badania wskazują, że Polacy większą wagę przykładają do konsumpcjonizmu 
niż zrównoważonej konsumpcji. Aż 76% respondentów jest zdania, że Polacy obecnie są 
bardziej skupieni na konsumpcji niż na życiu w proekologiczny (przyjazny dla środowi-
ska) sposób. Niewątpliwie rynek kusi konsumentów swoją ofertą, warunkami zakupu, co-
raz nowszymi modelami i typami produktów, które koniecznie trzeba mieć, nie uczy życia 
w zgodzie ze środowiskiem. 

Pocieszający może być fakt, iż 38% Polaków bardziej oszczędza niż zadłuża się (kon-
sumpcja na kredyt w Polsce, wzorem krajów zachodnich, stała się akceptowanym stylem 
życia). Przyczyny przywiązywania większej wagi do oszczędzania niż zadłużania się mogą 
być różne. Mogą wynikać z postaw bardziej zachowawczych wobec niedawnego ogólno-
światowego kryzysu finansowego i spowolnienia naszej gospodarki, trudniejszego rynku 
pracy, zaostrzonych warunków udzielania kredytów, w tym konsumpcyjnego, chociaż pole 
to dynamicznie zapełniają instytucje pozabankowe i parabankowe.

 Wyniki badania wskazują na zmiany w postawach Polaków. Ponad 80% z nich deklaruje, 
że kupuje raczej lub zdecydowanie rozważnie − tylko tyle, ile jest potrzebne w danej chwili, 
co zmniejsza ryzyko marnotrawstwa. Tym niemniej częściej niż co drugiemu Polakowi czę-
ściej zdarza się kupować tańsze i mniej trwałe produkty zamiast jednego droższego, który 
można dłużej używać. Warto też zwrócić uwagę, że 57% Polaków raczej lub zdecydowanie, 
kiedy chce kupić produkt długotrwałego użytku (sprzęt AGD, RTV, komputer, telefon doty-
kowy itp.), to czeka na okresowe obniżki cen/promocje/wyprzedaże.

Relatywnie więcej Polaków (57%) deklaruje, że jeśli produkt jest proekologiczny i ma 
takie oznakowanie, to chętnie go kupią, nawet gdy będzie kosztował 10% więcej niż taki, 
bez takiego oznakowania. Badania pogłębione dotyczące zachowań konsumentów i ich 
kompetencji oraz wyniki badania M. Radziukiewicz i zespołu dotyczące Sprawiedliwego 
Handlu9 potwierdzają, że wynik ten należy raczej traktować w kategorii chęci przedstawie-
nia swojej osoby jako bardziej nowoczesnego, odpowiedzialnego konsumenta niż wynika to 
z rzeczywistych zachowań.

Coraz więcej Polaków w procesie decyzyjnym kładzie nacisk na zdobywanie informacji 
o produktach, potwierdzonych przez innych konsumentów. Niekiedy sami występują w roli 
doradców, prosumentów. Zapewne takie zachowania należy ocenić pozytywnie, bowiem 
zmniejsza się wówczas ryzyko kupienia produktu nietrafionego, niezgodnego z oczekiwa-
niami. 

Niewielu lub zbyt mało Polaków przykłada jednak wagę do certyfikatów jakości i/lub 
znaków ekologicznych i/lub innych oznaczeń bycia „przyjaznym środowisku” (zdecydo-
wanie tak odpowiedziało 7% respondentów), do czytania składu kupowanych produktów 
spożywczych (zdecydowanie tak odpowiedziało 12% respondentów), do sprawdzania przed 
zakupem terminu przydatności produktu (zdecydowanie tak odpowiedziało 27% responden-
tów), do uważnego czytania wszelkich umów, instrukcji i regulaminów, jeśli kupują jakiś 
produkt lub usługę (zdecydowanie tak odpowiedziało 19% respondentów).

9  Badania zostały wykonane do projektu badawczego pt. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce (2011/03/ 
B/HS4/03727), który był realizowany w latach 2012-2014 w IBRKK. Autorka jest współwykonawcą projektu.
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Co trzeci Polak jest etnocentrykiem, woli produkty regionalne, lokalne, uważa, że są one 
zdrowsze od masowych produkowanych przez światowe koncerny. Ma to także konsekwen-
cje dla środowiska, chociażby dzięki mniejszemu zużyciu paliwa. Ale tylko 9% Polaków 
zdecydowanie chciałoby, aby bezpośredni wytwórca otrzymywał godziwą zapłatę za pro-
dukt nawet, jeśli będą musieli zapłacić za to 10% więcej.

Cześć stwierdzeń bezpośrednio dotyczyła zachowań konsumentów zgodnie z zasadami 
zrównoważonej konsumpcji. Niestety, tylko 5% Polaków odpowiedziało, że zdecydowanie 
przed zakupem sprawdza, czy produkt jest biodegradowalny (recykling), co piąty, że re-
gularnie segreguje śmieci i oddaje niepotrzebne rzeczy innym ludziom, 17% Polaków, że 
zużyte baterie odnosi do specjalnie przygotowanych pojemników.

Na stwierdzenie, czy w Polsce rodzice dają dobry przykład młodzieży, jak żyć w zgodzie 
ze środowiskiem naturalnym, „zdecydowanie tak” odpowiedziało zaledwie 9% Polaków, 
a „raczej tak” 45%. Zapewne warto się zastanowić, jak kształtować działania edukacyjne 
zarówno skierowane do dorosłych jak i do dzieci. 

Podsumowanie

Konsumpcja we współczesnym świecie decyduje o poziomie i jakości życia społe-
czeństw, a jednocześnie może i powinna stać się jednym z elementów socjalizacji człowieka 
poprzez akceptację określonych norm, zasad dotyczących konsumpcji odpowiedzialnej spo-
łecznie i korzystania z dóbr i usług z poszanowaniem środowiska.

Współczesny konsument żyje w świecie różnorodności towarów i usług, do zakupu któ-
rych przekonują go producenci, handlowcy i usługodawcy, wykorzystując w tym celu na-
rzędzia marketingu mix, socjotechniki kusząc łatwo dostępnym zakupem na raty czy w kre-
dycie.

Współcześni konsumenci jako konsumenci-spacerowicze po obiektach handlowych, 
usługowych kupują, kupują… gromadząc wiele dóbr. Jak stwierdza Z. Bauman, „Spośród 
umiejętności potrzebnych do uprawiania sztuki życia w warunkach płynnej nowoczesności 
większe znaczenie ma umiejętność pozbywania się rzeczy niż umiejętność ich zdobywania” 
(Bauman 2007, s. 6).

Jedną z możliwości jest wyrzucanie żywności, dóbr przemysłowych. Komisja Europejska 
prognozuje, że wyrzucanie żywności będzie się zwiększać wraz ze wzrostem liczby ludno-
ści, rosnącym popytem na żywność i wskutek rosnącego bogactwa (Komisja Europejska 
2010). Te same czynniki będą powodować wzrost wyrzucanych produktów przemysłowych, 
ubrań, obuwia, dóbr trwałego użytku. 

Jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest dzielenie się tymi produktami z innymi kon-
sumentami, naturalnie przy założeniu, że są one wartościowe. Dlatego warto wspomnieć 
o Banku Żywności i konsumpcji kolaboratywnej. Kolaboratywna konsumpcja to współ-
udział w konsumpcji – wymienianie się dobrami, udostępnianie miejsc noclegowych, dzie-
lenie się umiejętnościami, czasem, współużytkowanie nieruchomości, wymiana odzieży, 
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„działking” (grupowe dzierżawienie działek pracowniczych, wspólne spędzanie na nich 
czasu, grillowanie (Dąbrowska 2013).

Z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków wynika, że 
wielu Polaków cechuje fascynacja konsumpcją i skłonność bycia spontanicznymi nabyw-
cami, czyli kupują dobra pod wpływem chwili, nie zawsze potrzebne rzeczy. Postawy te 
wynikają z wpływu mody, konsumpcji demonstracyjnej, orientacji „tu i teraz”. W tej grupie 
na pewno prym wiedzie konsumpcjonizm.

Trudno jednak nie dostrzec zmian w postawach części Polaków. Są gospodarni, racjonal-
ni, oszczędni, dokonują wyborów w przemyślany sposób. Lubią dzielić się swoją opinią na 
temat zakupionego dobra czy usługi, niezależnie, czy jest ona pozytywna, czy negatywna. 
Są też coraz bardziej świadomymi nabywcami, dokonując zakupu produktu spożywczego 
sprawdzają jego skład, termin przydatności do spożycia, cenę oraz to, czy produkt jest lo-
kalny.

Badania potwierdziły, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza 
polski konsument.

Bibliografia

Bauman Z. (2000), Globalizacja, PIW, Warszawa.
Bauman Z. (2007), Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
Dąbrowska A., Janoś-Kresło M. (2013), Marnowanie żywności jako problem społeczny, „Handel We-

wnętrzny”, nr 4.
Dąbrowska A., Konsument na rynku usług w Polsce, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, 

Warszawa 2013.
Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2014), Kompetencje kon-

sumentów – innowacyjne zachowania, zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa (w druku).
Fromm E. (1995), Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań. 
Jastrzębska-Smolaga H. (2000), W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse,  

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kiełczewski D., Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwóju (2008), Wydawnictwo Uni-

wersytetu w Białymstoku, Białystok.
Komisja Europejska (2010), Preparatory study on food waste across EU 27, Bruksela,  

http://ec.europa.eu/environment/eussd/pdf/bio_foodwaste_report.pdf [dostęp: 10.06.2014].
Kośmicki E. (2010), Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki, Ekonomia i Śro-

dowisko, Białystok.
Pięć megatrendów, które w najbliższej przyszłości zmienią zachowania nabywców (2014),  

http://www.marketing-news.pl/message.php?art=35084.
Podskrobko B. (2011), Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, (w:) Podskrobko 

B. (red.) Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekono-
miczna, Białystok.

handel_wew_2-2015-uzupelniony.indd   98 2015-05-20   10:19:30



ANNA DĄBROWSKA 99

Romaniszyn K. (2011), O sile konsumpcjonizmu, (w:) Romaniszyn K. (red.), Nowa droga do zniewo-
lenia? O życiu w społeczeństwie konsumpcyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków.

Rynek wewnętrzny w 2012 roku (2013), GUS, Warszawa.
Twoje wybory zmieniają świat (2014),  

http://ec.europa.eu/polska/news/events/111010_chron_zasoby_pl.htm
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,60,832,28,1,zrownowazona-konsumpcja-czy-

konsumenci-sa-gotowi-ja-zaakceptowac.html
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_365_pres_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+ 

DOC+XML+V0//PL 
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm 
http://www.administrator24.info/artykul/id4618,ponad-500-kg-odpadow-komunalnych-na-osobe-w-ue 
http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/substancje-toksyczne/odpady-elektroniczne/ 
http://www.spidersweb.pl/2013/12/elektroniczne-smieci.html 
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10902/Broszura%20konsumpcja.pdf 

Polish Consumers’ Attitudes – from Consumerism to Sustainable 
Consumption

Summary

An aim of considerations is to identify Polish consumers’ attitudes: What is 
more proper for them: consumerism or rather they aspire to modern, responsible 
behaviours, i.e. aim at sustainable consumption? In her article, the author presented 
findings of the research on Polish consumers’ competencies. Consumers’ competen-
cies mean theoretical knowledge and practical ability distinguishing a given person 
with an ease of efficient, effective, answering the quality expectations fulfilment of 
needs of the higher and lower rank while maintaining responsibility for the choices 
being made. The survey of the omnibus type was carried out on the representative 
1000-person sample of adult Poles aged 15-74. The sample was of the random and 
quota nature. The main objective of the research was to identify consumers’ compe-
tencies and their importance for stimulating innovative behaviours and sustainable 
consumption. There is put the hypothesis that consumers’ competencies, both soft 
and hard, stimulate innovative behaviours and shape consumers’ attitudes in ac-
cordance with the concept of sustainable consumption. The research proved that 
Poles’ attitudes are diversified, though there prevail attitudes connected with the 
cult of possession. The obtained results are of the cognitive and applicative nature. 
The research findings may be useful for the economic policy and for social policy 
formation. The article is of the theoretical and research nature. 

Key words: consumers’ behaviours, consumerism, sustainable consumption, re-
search.
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Отношение польских потребителей – от потребительства  
к устойчивому потреблению

Резюме

Цель рассуждений – выявить отношения польских потребителей: что им 
более свойственно – потребительство или, скорее всего, они нацелены на сов-
ременное, ответственное поведение, т.е. идут по направлению к устойчивому 
потреблению? В статье представили результаты изучения, касающегося ком-
петенций польских потребителей. Под компетенциями потребителей подразу-
меваются теоретические знания и практическое умение, выделяющие данное 
лицо простотой четкой, действенной, отвечающей качественным ожиданиям 
реализации потребностей более низкого и более высокого уровня при сохра-
нении ответственности за совершенные выборы. Обследование типа все-
объемлющего обзора (англ. omnibus) провели на представительной выборке  
в 1000 человек взрослых поляков в возрасте 15-74 лет. Выборка имела случай-
но-квотный характер. Основной целью обследования было выявление ком-
петенций потребителей и их значения для стимулирования инновационного 
поведения и устойчивого потребления. Поставили гипотезу, что компетенции 
потребителей, как «мягкие», так и «твердые», стимулируют отношения по-
требителей в соответствии с концепцией устойчивого потребления. Обследо-
вания показали, что отношения поляков дифференцированы, но преобладают 
отношения, связанные с культом обладания. Полученные результаты имеют 
познавательный и прикладной характер. Результаты изучения могут быть по-
лезными для хозяйственной практики и формирования общественной полити-
ки. Статья имеет теоретико-исследовательский характер. 

Ключевые слова: поведение потребителей, потребительство, устойчивое по-
требление, изучение.
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