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Robert Nowacki
IBRKK – Warszawa

Sprawozdanie z konferencji naukowej  
pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta  
innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji  
(Warszawa, 4 czerwca 2014 roku)

W dniu 4 czerwca 2014 r., w sali konferencyjnej Instytutu Badań Rynku Konsumpcji 
i Koniunktur w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja finansowana ze środ-
ków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu Kompetencje konsumentów jako sty-
mulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji nr 2011/03/B/HS4/04417. 
W konferencji uczestniczyło liczne grono przedstawicieli środowisk akademickich z kraju 
i z zagranicy.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Instytutu, dr hab. Ryszard Michalski. 
W krótkich słowach powitał uczestników z różnych ośrodków naukowych z Polski i za-
granicy, przedstawicieli centrum społeczno-gospodarczego, praktyków oraz dziennikarzy, 
zaakcentował dwudziestą piątą rocznicę pierwszych wolnych wyborów w 1989 roku i za-
prezentował agendę obrad.

Następnie głos zabrała dr hab. Anna Dąbrowska, zastępca dyrektora Instytutu, będąca 
główną organizatorką konferencji. Witając uczestników wspomniała o dwudziestu pięciu 
latach wolności konsumenckiej, wyrażającej się w swobodzie wyborów rynkowych i ro-
snącym znaczeniu kompetencji konsumenckich w czasach silnej konkurencji rynkowej, po-
wszechnej dostępności towarów i usług

Obrady konferencji obejmowały cztery sesje. Pierwszą prowadziła dr hab. Anna Dąbrowska. 
Jej trzon stanowiło wystąpienie dr hab. Dominiki Maison, która zaprezentowała wyniki pro-
wadzonych przez siebie badań w referacie zatytułowanym Nowe podejście do konsumen-
ta - procesy nieświadome i automatyczne. Zwróciła uwagę przede wszystkim na ewolucję 
zachowań konsumenckich – od racjonalnych do podświadomych i automatycznych. Kanwą 
rozważań było pytanie, czy i w jakim stopniu konsument jest świadomy własnych motywów, 
postaw i przyczyn określonych zachowań? D. Maison dokonała przeglądu podstawowych 
teorii w tym zakresie, wychodząc od klasycznego podejścia do nieświadomości reprezen-
towanego przez Z. Freuda. Następnie scharakteryzowała rozwój koncepcji psychoanalizy 
w marketingu w drugiej połowie XX wieku, akcentując negowanie nieświadomości i rozwój 
teorii zachowań konsumenta opartych na wiedzy, które zwracały uwagę na automatyzację 
i racjonalizację ludzkiego umysłu. Dla potwierdzenia przedstawianych koncepcji przywo-
łane zostały wyniki badań prowadzonych przez R. Nisbetta i T. Wilsona, a w szczególności 
R. Zajonca, który doszedł do wniosku, że skala pozytywnych ocen zależy od liczby ekspo-
zycji ocenianego zjawiska, a samo podobanie się lub nie uwarunkowane jest przez bodźce 
utajone, czyli poprzedzające obrazy odbierane przez podświadomość człowieka (afektywne 
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poprzedzanie). W konsekwencji tego ponownie coraz większą wagę przywiązuje się do pro-
cesów nieświadomych, które w odróżnieniu od freudowskiej teorii działania mechanizmów 
obronnych związanych z „obroną ego”, według współczesnych teorii wspomagają umysł 
w procesach radzenia sobie z ogromną liczbą bodźców płynących z otoczenia i ingerujących 
w życie człowieka („obrona umysłu). W takim kontekście zachodzi zjawisko kształtowania 
się procesów automatyzacji zachowań jako konsekwencji nieświadomych procesów, które 
odzwierciedla ewolucji homo oeconomicus w homo automaticus.

Potwierdzając przedstawiane koncepcje teoretyczne D. Maison zaprezentowała liczne 
przykłady zastosowania koncepcji nieświadomych motywów konsumenckich we współ-
czesnych działaniach marketingowych. Przywołała przykłady m.in. firmy Procter&Gamble 
i marki Pampers (zmiana strategii opartej na akcentowaniu korzyści i wygody dla matek na 
rzecz korzyści dla dziecka), czy społecznych kampanii związanych z hormonalną terapią za-
stępczą w Polsce (odejście od koncepcji związanej z kobiecością i seksualnością w kierunku 
prezentowania funkcjonalności i objawów) lub bezpiecznym seksem wśród argentyńskich 
prostytutek (ponowna zmiana konwencji akcji pod hasłem „chroń swoje życie” na rzecz 
„chroń swoje dziecko”).

Sesja II, zatytułowana Kompetencje współczesnego konsumenta, a prowadzona przez dr 
hab. Felicjana Byloka, poświęcona była prezentacji wyników badań z projektu badawcze-
go finansowanego przez NCN. Przewodniczący sesji we wprowadzeniu przedstawił człon-
ków zespołu badawczego (A. Dąbrowska, I. Ozimek, M. Janoś-Kresło, D. Kiełczewski 
i F. Bylok) oraz dokonał krótkiej charakterystyki przedsięwzięcia badawczego. Zwrócił 
uwagę na znaczenie rozpoznawania kompetencji konsumenckich, w tym kompetencji mięk-
kich, oraz płynących z tego implikacji praktycznych. Podkreślił też wielowątkowość projek-
tu oraz wielopłaszczyznowość prowadzonych w jego ramach badań.

Prezentacji wyników badań dokonali dr hab. Mirosława Janoś-Kresło oraz dr hab.  Dariusz 
Kiełczewski. M. Janoś-Kresło szczegółowo omówiła koncepcję badań i ich strukturę: ana-
lizy desk research, cztery zogniskowane wywiady grupowe FGI, dziesięć indywidualnych 
wywiadów pogłębionych IDI z ekspertami z dziedziny konsumpcji oraz dwuetapowe bada-
nia ilościowe realizowane na 1000-osobowych próbach, obejmujące wywiady CAPI wśród 
populacji w wieku od 15 do 74 lat (badanie omnibusowe oceny zgodności respondentów 
z dwudziestoma stwierdzeniami) i wywiady CATI wśród respondentów w wieku od 18 do 
74 lat (badanie ad hoc liczące 91 pytań poświęconych kompetencjom konsumenckim).

Prezentując wybrane fragmenty wyników badań M. Janoś-Kresło zwróciła uwagę na 
kilka charakterystycznych zjawisk zachodzących wśród polskich konsumentów. Pierwsze 
dotyczy szeroko pojmowanego gospodarowania finansami. Wypowiedzi respondentów wy-
kazywały, że mimo rosnącego zadłużenia związanego z zaciąganiem kredytów, starają się 
panować nad finansami gospodarstwa domowego. Przejawem tego są: kupowanie produk-
tów tańszych, ale jednocześnie mniej trwałych, powszechne korzystanie z promocji, wy-
przedaży, okresowych obniżek cen, dążenie do racjonalizacji wydatków i rozważnego po-
dejmowania decyzji dzięki lekturze instrukcji, umów, regulaminów itp., zwracanie uwagi na 
informacje o produktach dotyczące terminów przydatności do spożycia, składu, pochodze-
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nia, wartości odżywczych itp., etnocentryzm związany z kupowaniem produktów polskich 
utożsamianych z naturalnością i zdrowotnością, proekologiczne zachowania konsumpcyjne 
dotyczące m.in. segregowania i utylizacji odpadów oraz kupowania produktów ekologicz-
nych w biodegradowalnych opakowaniach, coraz wyższy poziom edukacji konsumenckiej 
wynikający z korzystania z różnych źródeł wiedzy. W kontekście tego pozytywnego obrazu 
współczesnych polskich konsumentów zrodziło się pytanie, na ile mamy do czynienia z rze-
czywistymi zjawiskami, a na ile ma to charakter deklaratywny. 

Drugi wątek prezentacji dotyczył wiedzy konsumentów i prosumeryzmu. W tym ob-
szarze omawiane badania ukierunkowane były na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, na co 
polscy konsumenci zwracają uwagę w procesie zakupowym produktów powszechnego za-
kupu i usług. Podkreślono w szczególności rosnącą skłonność do rezygnacji z korzystania 
z usług na rzecz zakupu nowych produktów. Oceniając zachowania konsumpcyjne społe-
czeństwa polskiego bardzo wysoką ocenę przyznano świadomości na temat kupowanych 
produktów. Masowy dostęp do różnorodnych źródeł informacji, w tym doskonale rozwinięta 
komunikacja marketingowa, przyczyniają się do wspomnianego już wzrostu poziomu wie-
dzy konsumenckiej. Pozytywnie oceniono również procesy związane z planowaniem wy-
datków gospodarstw domowych. Zjawisko to dotyczy w szczególności konsumentów mło-
dych i w średnim wieku, pochodzących z mniej zamożnych rodzin. Odmienne zachowania 
uwidoczniły się natomiast wśród osób starszych i nie posiadających dzieci. Przedstawione 
wyniki badań zwróciły również uwagę na słabości polskich konsumentów. Źle oceniono 
przede wszystkim umiejętność wyboru miejsca zakupu i zdolność analizy kryteriów, które 
o tym decydują, a także świadomość praw konsumenckich. Zdecydowanie najsłabiej przed-
stawiają się kontakty z organizacjami konsumenckimi, umiejętność dochodzenia swoich 
praw i występowania z roszczeniami. Mimo niedoskonałości związanych z funkcjonowa-
niem sfery konsumpcji prelegentka podsumowała swoje wystąpienie rysując bardzo optymi-
styczny obraz współczesnego polskiego konsumenta – jako osoby kompetentnej, rozważnej, 
odpornej na próby manipulacji przy użyciu działań marketingowych.

D. Kiełczewski skoncentrował się w swym wystąpieniu na analizowanej w badaniach 
problematyce relacji między zrównoważoną konsumpcją a kompetencjami konsumencki-
mi. Zwrócił uwagę przede wszystkim na problem zrównoważonego rozwoju jako jednego 
z priorytetów Unii Europejskiej. W kontekście zrealizowanego projektu badawczego pre-
legent omówił wyniki badań jakościowych (FGI oraz IDI) i ilościowych. Zwrócił uwagę 
przede wszystkim na fakt, że zrównoważona konsumpcja jest odejściem od homo automati-
cus. Jest to też wyjście w kierunku przyszłych pokoleń związane z określeniem relacji mię-
dzy tzw. sprawiedliwością wewnątrzpokoleniową a sprawiedliwością międzypokoleniową. 
D. Kiełczewski zwrócił też uwagę na istnienie dwóch, odmiennych podejść do zrówno-
ważonej konsumpcji. Pierwsze, radykalne, zwraca się właściwie w kierunku minimalizmu 
i antykonsumpcji. Drugie, umiarkowane, opiera się na koncepcji homo oeconomicus. W no-
woczesnym spojrzeniu na problematykę konsumpcji zwraca się również uwagę na jej etykę 
i społeczną odpowiedzialność konsumentów. 

W kontekście prowadzonych badań jakościowych zwrócono uwagę na podstawowe wy-
znaczniki zrównoważonej konsumpcji, identyfikując je z konsumpcją oszczędną, trwałą, 
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świadomą, proekologiczną i prospołeczną. Wśród barier uniemożliwiających jej rozwój wy-
mieniono natomiast leżące po stronie konsumentów ograniczenia i braki w sferze wiedzy, 
czasu, umiaru i chęci konsumpcji oraz politykę sprzedawców i małą aktywność instytucji 
administracyjnych. Podsumowując tę część badań D. Kiełczewski zwrócił uwagę na trzy 
kluczowe wnioski. Pierwszy odnosi się do odpowiedzialności państwa za rozwój zrówno-
ważonej konsumpcji. Drugi wskazuje brak długookresowych perspektyw dla jej rozwoju. 
Trzeci akcentuje brak gotowości społeczeństwa do zmiany stylu życia. 

Odnosząc się do wyników badań ilościowych, D. Kiełczewski wskazał przede wszyst-
kim na deklaratywność wypowiedzi. Dotyczy to na przykład odpowiedzialności za innych 
i proekologicznego nastawienia do procesów zakupowych i konsumpcji (co jest traktowane 
jako podstawowe wyznaczniki zrównoważonej konsumpcji), podczas gdy w rzeczywistości 
przeciętny polski konsument takich działań nie podejmuje. Mimo relatywnie wysokiego po-
ziomu wiedzy i świadomości dotyczących znaczenia tych procesów, rozwój zrównoważonej 
konsumpcji jest jeszcze niesatysfakcjonujący. 

Sesji III nosiła tytuł Konsument wobec nowych wyzwań w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej. Prowadziła ją dr hab. Anna Dąbrowska, a prelegentami byli goście zagraniczni: 
dr Vilhelma Nikitina z Łotwy oraz prof. dr hab. Jurij Paczkowski z Ukrainy. 

V. Nikitina wygłosiła prelekcję na temat zmian w budżetach łotewskich gospodarstw 
domowych w okresie dziesięciu lat członkostwa Łotwy w Unii Europejskiej, opartą na pre-
zentacji danych statystycznych dotyczących dochodów i wydatków. Zaakcentowała przede 
wszystkim zmiany, które zaszły w tym czasie w sferze konsumpcji na Łotwie. W analizo-
wanym okresie zauważalny był przede wszystkim wzrost dochodów per capita rzędu 2,3 
razy, obserwowany przede wszystkim w pierwszych czterech latach członkostwa w UE oraz 
po roku 2010 na fali wychodzenia z kryzysu gospodarczego, którego Łotwa doświadczy-
ła w latach 2009-2010. Podobne tendencje charakteryzowały wydatki gospodarstw domo-
wych, przy czym w początkowej fazie były one dodatkowo potęgowane relatywnie wysoką 
inflacją, skutkiem czego dynamika wydatków była wyższa niż dochodów. Lata ostatnie to 
przede wszystkim stabilizacja średniorocznego wskaźnika inflacji na poziomie poniżej 1%. 

Analizując saldo wydatków i dochodów V. Nikitina zwróciła uwagę na korzystne, pro-
konsumpcyjne uwarunkowania w latach 2004-2006 (dostępność środków finansowych w ra-
mach funduszy unijnych, łatwość uzyskania kredytów, a także generalny wzrost indywidu-
alnej konsumpcji), dzięki którym łotewskie gospodarstwa domowe dążyły do „nadrabiania 
zaległości” wobec UE-15 pod względem wielkości i struktury spożycia oraz skali wydatków 
konsumpcyjnych kosztem minimalizacji oszczędności. Posiłkując się opiniami na temat sa-
mooceny sytuacji finansowej łotewskiego społeczeństwa, prelegentka podkreśliła wysoki 
odsetek gospodarstw domowych określających się jako żyjące na krawędzi ubóstwa – około 
¼ (choć jak zauważyła, w stosunku do sytuacji sprzed kilku laty odsetek ten ulega powolne-
mu zmniejszeniu). Wskazała również na znaczące dysproporcje w wydatkach gospodarstw 
zamieszkujących aglomeracje miejskie i tereny wiejskie. Wydatki pierwszych przekraczają 
bowiem 105% średniej krajowej, głównie ze względu na wysokie dochody i niewielką licz-
bę osób w rodzinie, drugich sięgają tylko nieco ponad 80% średniej krajowej. Podkreśliła 
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też specyfikę funkcjonowania konsumentów łotewskich – euforia związana z akcesją do UE 
przyczyniła się do irracjonalnych zachowań zakupowych, bezkrytycznego zaciągania kre-
dytów i nadmiernej konsumpcji wewnętrznej. Dopiero kryzys zapoczątkowany w roku 2008 
stał się bodźcem do racjonalizacji sfery konsumpcji, głównie związanej z wyraźnym ogra-
niczeniem wydatków (prawie o jedną czwartą). Konsekwencje tego widoczne są na Łotwie 
nawet obecnie. Sześć lat po wybuchu kryzysu, w sytuacji poprawy koniunktury w dalszym 
ciągu społeczeństwo łotewskie bardzo krytycznie patrzy na możliwość powrotu na ścieżkę 
dynamicznego wzrostu, co powodowane jest między innymi obawą przed gospodarczymi 
skutkami konfliktu ukraińskiego (zarówno Rosja, jak i Ukraina należą do najważniejszych 
partnerów gospodarczych Łotwy). 

V. Nikitina omówiła również strukturę wydatków gospodarstw domowych i ich zróżni-
cowanie społeczne i regionalne. Podkreśliła wysoką – ponad dwukrotny wzrost – dynami-
kę wydatków związanych z mieszkaniem i energią, zwłaszcza w kontekście zgłaszanego 
przez Łotyszów niezadowolenia z warunków mieszkaniowych i chęci ich zmiany (więk-
sze mieszkanie, własny dom) pociągających za sobą dalsze inwestycje w tym zakresie. 
Równie wysokie jest tempo wzrostu wydatków związanych z ochroną zdrowia. W niewiel-
kim stopniu rosną natomiast wydatki na zakup artykułów żywnościowych, odzieży i obu-
wia. Podsumowując swą prezentację prelegentka podkreśliła pogłębiające się dysproporcje 
w dochodach społeczeństwa łotewskiego i w dalszym ciągu duży dystans, który dzieli je 
od społeczeństw krajów należących do najlepiej rozwiniętych w całej UE (a więc przede 
wszystkim UE-15, ale też niektórych krajów UE-10). W konsekwencji rosnącego ryzyka 
konsumpcji indywidualnej dostrzegana jest skłonność do emigracji zarobkowej, brak chęci 
do zakładania rodzin i niska dzietność, które przyczyniają się do ograniczenia możliwości 
rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Kolejny prelegent, J. Paczkowski, przedstawił sytuację gospodarstw domowych na 
Ukrainie. Scharakteryzował przede wszystkim populację konsumentów ukraińskich, licz-
niejszą niż na Łotwie (około 45 mln osób), ale znajdującą się w znacznie gorszej sytuacji 
materialnej. Konsekwencją tego są niższe i odmienne w swej strukturze wydatki konsump-
cyjne. Cechą szczególną jest przede wszystkim wysoki udział wydatków na żywność (po-
nad 50%), przy czym podkreślić należy bardzo silny etnocentryzm mieszkańców Ukrainy 
w tym zakresie – zdecydowanie preferują produkty rodzime, w dalszej kolejności zwracają 
uwagę na cenę, jakość, markę i proekologiczny charakter. Z kolei w przypadku dóbr trwa-
łych konsumenci ukraińscy zdecydowanie preferują towary importowane (aż 83% deklaruje 
gotowość ich kupowania). Źródłem tych dysproporcji w ocenie znaczenia miejsca pocho-
dzenia produktu jest, zdaniem J. Paczkowskiego, charakterystyka psychologiczna miesz-
kańców Ukrainy. 50% stanowią wśród nich osoby kierujące się racjonalizmem, dalsze 40% 
to konserwatyści, a pozostałe 10% to osoby aktywne konsumpcyjnie, chętnie zmieniające 
marki i akceptujące nowe wzorce konsumpcji. W rezultacie rośnie w społeczeństwie zainte-
resowanie dokonywaniem zakupów w nowoczesnych placówkach handlowych: supermar-
ketach (które preferuje 50% Ukraińców), hipermarketach (które chętnie odwiedza co piąty), 
kosztem tradycyjnych punktów sprzedaży zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania 
(których zwolennikami jest pozostałe 30%). Przejawem tego trendu jest również wzrost 
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znaczenia handlu elektronicznego – tempo wzrostu sięga w tym przypadku 14% rocznie, 
obecnie z zakupów poprzez aukcje, witryny, sklepy internetowe, czy też portale społeczno-
ściowe korzysta na Ukrainie około 3 mln osób.

W konsekwencji analizy tych dwóch ścierających się podejść konsumpcyjnych – no-
woczesnego i konserwatywnego, J. Paczkowski wyodrębnił kilka podstawowych trendów: 
 - troskę o bezpieczeństwo własne, wyrażające się w zakupach sprawdzonych produktów 

i marek;
 - wzrost wydatków mieszkaniowych oraz ograniczenie wydatków związanych ze spędza-

niem czasu wolnego i z usługami turystycznymi; 
 - niewielkie zainteresowanie reklamą i nowościami rynkowymi, mimo dynamicznie ro-

snącego rynku reklamowego;
 - wzrost etnocentryzmu wywołany m.in. sytuacją polityczną i przejawiający się, obok za-

interesowania produktami ukraińskimi, również bojkotem wyrobów rosyjskich;
 - regionalizacja handlu, w tym również regionalizacja i dalszy rozwój e-commerce;
 - coraz większy wpływ czynników politycznych, w tym związanych z dążeniem do zacie-

śnienia współpracy, a w dalszej perspektywie chęcią stowarzyszenia z UE.
Przewodniczącą ostatniej, IV sesji pt. Prawa konsumenta wobec nowych rozwiązań le-

gislacyjnych była dr hab. Irena Ozimek. Tytułem wprowadzenia zwróciła uwagę na istot-
ne zmiany w ochronie konsumenta w ciągu 25 lat gospodarki rynkowej w Polsce. Przede 
wszystkim podkreśliła znaczenie stowarzyszenia z UE, czego skutkiem były zmiany rozwią-
zań instytucjonalnych i regulacji prawnych odnoszących się do praw konsumenckich.

W tej części konferencji prelekcję wygłosił Piotr Stańczak, Dyrektor Europejskiego 
Centrum Konsumenckiego. Swą prelekcję rozpoczął od scharakteryzowania głównych kie-
runków rozwoju systemu prawa konsumenckiego UE przez pryzmat roli i zakresu działań 
centrum sieci ECC-NET. Wskazał na dziewięć podstawowych priorytetów: 
 - udzielanie porad/informacji prawnych, 
 - asysta w rozpatrywaniu skarg, 
 - asysta w rozpatrywaniu sporów transgranicznych, 
 - organizacja działań promocyjnych, 
 - przyczynianie się do rozwoju pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR), 
 - współpraca sieciowa: wzajemne kontakty i wymiana informacji, 
 - współpraca z organami wykonawczymi administracji publicznej, 
 - współpraca z przedsiębiorcami (stowarzyszenia, organizacje zawodowe), 
 - zapewnienie standardowych usług o jednolitym wysokim poziomie jakości w ramach 

ECC-NET. 
Następnie prelegent omówił działania związane z próbą maksymalnej regulacji praw 

konsumentów, wskazując podstawowe akty prawne i inicjatywy związane ze zmianami obo-
wiązujących przepisów, w tym m.in.:
 - Dyrektywę 2011/83/UE z dn. 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentow, 
 - Rządowy projekt ustawy o prawach konsumenta, 
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 - Europejski program na rzecz konsumentów - Zwiększanie zaufania i pobudzanie wzrostu 
gospodarczego, w kontekście działań mających na celu realizację celów unijnej strategii 
wzrostu gospodarczego, czyli Strategii „Europa 2020”.
Następnie szczegółowo scharakteryzowane zostały wynikające z tego priorytety polityki 

konsumenckiej, takie jak:
 - wzmocnienie bezpieczeństwa konsumentów – w odniesieniu do towarów, usług i żywno-

ści, rozbudowanie ram prawnych i usprawnienie nadzoru rynku;
 - poszerzanie wiedzy konsumenckiej – aby stawić czoła rosnącej złożoności rynków, 

konsumenci potrzebują odpowiednich narzędzi i informacji, aby móc zrozumieć każdą 
praktycznie kwestię, począwszy od rzeczywistych kosztów kredytu konsumenckiego, 
a kończąc na odnalezieniu właściwego organu, do którego można skierować skargę;

 - sprawniejsze egzekwowanie przepisów oraz zagwarantowanie możliwości dochodzenia 
roszczeń, bez czego przepisy prawa nie mogą funkcjonować w praktyce. Jest to tym 
bardziej istotne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że szkody ponoszone przez europejskich 
konsumentów w związku z problemami będącymi przedmiotem skarg szacuje się na 
około 0,4% PKB w UE. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają sieci zajmujące się 
egzekwowaniem praw konsumentów;

 - uwzględnienie w polityce zmian społecznych i dostosowanie jej do realiów codziennego 
życia – dostosowanie przepisów w zakresie praw konsumentów do wymogów ery cy-
frowej i rozwiązywanie problemów, z którymi konsumenci borykają się w środowisku 
internetowym; uwzględnienie potrzeb konsumentów o słabszej pozycji; sprawienie, by 
łatwo było dokonywać zrównoważonych wyborów
Zdaniem P. Stańczaka, szczególnego znaczenia nabierają: skuteczne wdrażanie europej-

skiego prawa konsumenckiego, szczególnie w najważniejszych sektorach, udostępnianie 
konsumentom skutecznych sposobów rozstrzygania sporów, poprawa informacji na temat 
praw i interesów konsumenta oraz zwiększanie świadomości w tej dziedzinie, zarówno 
wśród samych konsumentów, jak i przedsiębiorców, a także poszerzenie wiedzy i rozwój 
zdolności, dzięki którym konsumenci będą mogli bardziej skutecznie uczestniczyć w rynku. 
W tym celu rozwinięta zostanie współpraca ze wszystkimi ogólnounijnymi sieciami, które 
mają najlepsze możliwości w zakresie udzielania informacji konsumentom, przedsiębior-
com i prawnikom. Wzmocniona zostanie Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich tak, 
by mogły one lepiej informować konsumentów o prawach przysługujących im w przypadku 
zakupów transgranicznych oraz pomagać im w rozwiązywaniu transgranicznych sporów. 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości będzie wykorzystywana bardziej regularnie, by zapew-
nić systematyczne udzielanie przedsiębiorstwom, w tym MSP, informacji na temat prawa 
konsumenckiego. 

Prelegent zaprezentował też dokładną charakterystykę rozwiązań systemowych związa-
nych z podróżami i transportem, które mieszczą się w ramach priorytetów unijnych, na przy-
kładzie dynamicznych pakietów turystycznych oraz zmian w zakresie praw pasażerów linii 
lotniczych. Na zakończenie scharakteryzował koncepcję agendy cyfrowej 2020, obejmującą 
projekty aktów prawnych dotyczących rynku telekomunikacyjnego. 
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Podsumowując P. Stańczak wskazał na główne kierunki rozwiązań prawa konsumenc-
kiego w Europie:
 - podejście „jednolitorynkowe”: koncentracja na eliminacji barier na rynku europejskim 

i usprawnieniu egzekucji obowiązującego prawa; 
 - rozwiązania horyzontalne ‒ próby regulacji generalnej i maksymalnej; 
 - rozwiązania sektorowe;
 - podejście reaktywne – dostosowanie do innowacyjnych rozwiązań obserwowanych na 

całym świecie.
Po zakończeniu czwartej sesji rozpoczęła się dyskusja. Pierwszym jej punktem była 

kwestia form uczestnictwa i zasad wynagradzania arbitrów biorących udział w sporach i są-
dach polubownych. Wskazywano przede wszystkim na ograniczoną transparentność i brak 
wypracowanych reguł w tym zakresie. 

Drugi wątek dotyczył badań prowadzonych na temat i wśród przedsiębiorstw działają-
cych na rzecz konsumentów. A. Dąbrowska stwierdziła, iż takie badania są, pokazują sze-
roką wiedzę przedsiębiorców w tym zakresie, lecz jednocześnie brakuje konieczności jej 
wdrażania ze względu na niewiedzę konsumentów i presji ciążącej na przedstawicielach 
praktyki gospodarczej. Jak zauważył I. Hrabiński, przykładem tego jest sytuacja na rynku 
usług finansowych, na którym coraz częściej mówi się o „zmowie banków” związanej z na-
ruszaniem praw konsumenckich. W kontekście tego stwierdzenia Cz. Bywalec krytycznie 
ocenił rolę marketingu jako narzędzia manipulowania wiedzą i zachowaniami konsumen-
tów. 

Oceniając przebieg konferencji A. Zbierzchowska podkreśliła naukowo-badawczy cha-
rakter omawianego projektu, doceniając jego walory poznawcze i wielość informacji pozy-
skanych w trakcie badań. A. Dąbrowska zapowiedziała kontynuację tych badań, wskazując 
na konieczność pogłębienia analiz dotyczących segmentu starszych konsumentów, jako bar-
dziej narażonych na nieuczciwe praktyki rynkowe i mniej podatnych na nowoczesne roz-
wiązania w zakresie edukacji konsumenckiej i kształtowanie kompetencji konsumenckich. 
Uczestnicy zgodzili się z koniecznością kontynuowania takich działań, zwłaszcza w kontek-
ście możliwości ich wykorzystywania w edukacji konsumentów, co uznane zostało za jeden 
z najważniejszych priorytetów polityki konsumenckiej w najbliższych latach. Konferencję 
zakończyła A. Dąbrowska, dokonując krótkiego podsumowania i dziękując wszystkim 
uczestnikom, prelegentom oraz zespołowi realizującemu projekt badawczy. 


