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Racjonalność zachowań jako podstawa typologii  
polskich konsumentów

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki typologii polskich konsumentów, dokonanej 
na podstawie racjonalnych zachowań konsumenckich. Zidentyfikowano dwie gru-
py zachowań konsumentów: rozumowe (oparte na przesłankach rozumowych) oraz 
rozumne (przynoszące pozytywne skutki). Na podstawie badań bezpośrednich wy-
odrębniono 3 skupienia konsumentów według kryterium intensywności poszukiwań 
informacji w procesie zakupu (zachowań rozumowych). Wskazano różnice istnie-
jące pomiędzy tymi skupieniami w podejmowaniu zachowań będących przejawem 
zrównoważonej konsumpcji, czyli zachowań rozumnych (oszczędne użytkowanie 
zasobów, konsumpcja bez posiadania, zakupy dóbr ekologicznych, rozsądne zakupy).

Słowa kluczowe: zachowania konsumentów, typologia konsumentów, racjonal-
ność zachowań, zrównoważona konsumpcja.

Kody JEL: D12, Q01

Wstęp

Racjonalność jest w kulturze zachodniej niekwestionowaną wartością i jednym z jej istot-
nych wyznaczników. Umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji, w tym konsumpcyj-
nych, są pożądane i cenione w społeczeństwie. Słowo „racjonalny” wywodzi się od łacińskie-
go terminu „ratio” (rozum), a „racjonalny” oznacza „rozumowy” lub „rozumny” (rozsądny). 
Przyjęcie jednego z powyższych podejść – rozumienia terminu „racjonalny” jako „rozumowy” 
daje w konsekwencji podstawę do traktowania jako racjonalnych tych decyzji, których podej-
mowanie jest oparte na rozumie, na racjonalnych przesłankach. Istotne więc jest jaką metodę 
stosuje się podejmując decyzję. Natomiast przyjęcie, że „racjonalny” to „rozumny” sugeruje 
spojrzenia na decyzję z perspektywy skutków, jakie za sobą decyzja niesie. 

Celem pracy było dokonanie typologii polskich konsumentów na podstawie stopnia ra-
cjonalności ich decyzji. Celami szczegółowymi były identyfikacja związku między zacho-
waniami rozumowymi a rozumnymi, a także ocena intensywności poszukiwania informacji 
w procesie dokonywania zakupów (a więc przy podejmowaniu decyzji rozumowych) oraz 
wskazanie różnic w realizacji konkretnych działań związanych ze zrównoważoną konsump-
cją (identyfikowanych tu z zachowaniami rozumnymi). 

Racjonalność zachowań konsumentów

Wyodrębnienie wśród zachowań racjonalnych konsumenta zachowań rozumowych i ro-
zumnych znajduje potwierdzenie w pracach naukowców zajmujących się tą dziedziną. 
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Podejście oparte na kryterium metody aprobuje Kieżel (1999) stwierdzając, że decyzję 
można uznać za racjonalną, gdy wybór celów (potrzeb) i środków ich realizacji opiera się na 
rozumowaniu oraz przyjętym i aprobowanym przez podmiot decyzyjny systemie wartości.

Racjonalność traktowana jak rozumność oznacza, że podjęte decyzje przynoszą pożą-
dane skutki, że są efektywne. Dlatego słuszne wydaje się tworzenie definicji racjonalności 
na podstawie efektu działania, nie zaś wyłącznie bazując na metodzie. Kryterium efektu 
działania zawiera w sobie aspekt ewolucyjny. Być może słuszne jest więc przyjęcie, że 
racjonalne jest takie działanie, które przynosi więcej korzyści niż strat. Takie ujęcie jest 
zgodne z definicją racjonalnej konsumpcji, która przyczynia się do prawidłowego rozwoju 
biologicznego człowieka, jest oszczędna (co oznacza, że cele osiągane są przy najniższych 
nakładach środków) oraz kształtuje pożyteczne, społecznie pożądane cechy ludzkiej osobo-
wości (Krasiński, Piasny, Szulce 1984, s. 279).

Wydaje się, że decyzje racjonalne to przynoszące pozytywne efekty w długim okresie, 
umożliwiające rozwój jednostki i społeczeństwa. Podstawą racjonalności decyzji jest racjo-
nalność przekonań. Racjonalność przekonań odgrywa rolę podstawową w tym sensie, że 
decyduje o racjonalności czegoś innego, np. decyzje są racjonalne pod tym warunkiem, że 
u ich podstaw leżą rozsądne, tj. właśnie racjonalne przekonania. W cytowanej już definicji, 
Kieżel (1999) odwołuje się do „systemu wartości”. Szerokie i perspektywiczne spojrzenie 
umożliwia sformułowanie definicji racjonalności zachowań. Jest to cecha zachowań, której 
warunkiem jest łączne wystąpienie trzech zasad:
1. proces podejmowania decyzji oparty jest na refleksji, przemyśleniu, logice nie wyklu-

czając jednak uwzględniania emocji;
2. decyzja jest zgodna z racjonalnymi, rozumnymi przekonaniami i systemem wartości;
3. skutki decyzji przynoszą pozytywne efekty zwłaszcza długookresowe, są pożyteczne 

dla jednostki i społeczeństwa. 
Akceptacja pierwszej zasady oznacza, że przyjmuje się za metodę poznania rozum (ra-

cjonalizm) oraz doświadczenie (empiryzm). W sferze decyzji rynkowych doświadczenie, 
jest bowiem jednym z najistotniejszych sposobów poznania. Racjonalizm i empiryzm idą 
więc w parze. Przyjęcie założenia, że skutki decyzji winny być „pożyteczne” determinuje 
możliwość dokonania obiektywnej oceny decyzji. 

Wychodząc od zaprezentowanych definicji w niniejszym opracowaniu przyjęto, że prze-
jawem racjonalności decyzji jest podejmowanie ich na podstawie zebranych informacji. 
Rezultatem opartych na rozważaniach decyzji są działania zmierzające do maksymalizacji 
korzyści przy jak najmniejszych kosztach zarówno indywidualnych, jak i dotyczących ogółu 
społeczeństwa. Takie zachowania związane są z realizacją koncepcji konsumpcji zrówno-
ważonej. Aktywność konsumentów w zakresie poszukiwania informacji powinna sprzyjać 
wyższej świadomości, a w efekcie podejmowaniu działań racjonalizujących konsump-
cję i sprzyjających jej zrównoważeniu. Instytut do spraw Klimatu, Środowiska i Energii 
w Wuppertalu zaproponował wzorce zrównoważonej konsumpcji oparte na następujących 
zasadach (Dąbrowska 2015, s. 92-93): 
1. Zastępowanie nabywania dóbr przez ich wypożyczanie i wspólne korzystanie z innymi.
2. Nabywanie rzeczy używanych.
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3. Nabywanie dóbr, do wytworzenia których wymagana jest niewielka ilość zasobów, oraz 
długotrwałe korzystanie z dóbr wymagających dużej ilości zasobów.

4. Unikanie dóbr transportochłonnych.
5. Oszczędne zużywanie zasobów. 
6. Dbałość o dobra zapewniająca ich długotrwałe użytkowanie. 
7. Minimalizacja ilości śmieci.

Zrównoważona konsumpcja obejmuje zróżnicowane zachowania, które mogą stanowić 
alternatywne sposoby zaspokajania potrzeb. Należą do nich przede wszystkim przyjazna 
ekologicznie konsumpcja (zorientowana na ochronę zasobów, na oszczędność lub na recy-
kling) oraz konsumpcja społecznie odpowiedzialna (obejmująca nabywanie produktów fair 
trade, konsumpcje filantropijną i polityczną). Bruska (2016, s. 29-30) oraz Zrałek (2015,  
s. 142) zwracają także uwagę na ujawnianie się antykonsumpcji (dekonsumpcji) czyli świa-
domego ograniczania spożycia do racjonalnych rozmiarów motywowanych serwicyzacją 
konsumpcji, czynnikami asekuracyjnymi (reduction) jak i celami zrównoważonego rozwo-
ju. Antykonsumpcja może przybierać formy ubogiego stylu życia lub konsumpcji wspólnej. 

W ostatnich latach rośnie liczba konsumentów, którzy coraz większą część procesów spo-
życia postanawiają realizować w ramach alternatywnych form wymiany takich, jak pożycza-
nie, wynajem i dzielenie się za pośrednictwem rynku (Lawson 2011; Moeller, Wittkowski 
2010). W powiązaniu z tą tendencją uwidacznia się wzrost popytu na oferty umożliwiające 
zaspokojenie coraz bardziej zróżnicowanych potrzeb bez konieczności nabywania material-
nych produktów na wyłączną własność (Botsman, Rogers 2010). Ten trend w zachowaniach 
konsumentów jest określany jako non-ownership consumption (NOC). W odpowiedzi na 
powyższe zmiany w sposobach zaspokajania potrzeb znacząco poszerzył się rynek usług 
w zakresie wynajmu i wypożyczania, w Internecie rozwijają się portale łączące ludzi, chcą-
cych korzystać z NOC (Burgiel 2015). W efekcie podejmuje się między innymi działania 
definiowane jako konsumpcja bez posiadania oraz zachowania będące wyrazem konsumpcji 
zrównoważonej, których celem może być ochrona siebie i własnego budżetu, ale także in-
nych osób, grup, środowiska lub chęć przyczynienia się do tego, aby decyzje innych osób 
były bardziej rozważne. 

Metoda badań 

Celem prowadzonych badań było określenie, w jakim stopniu racjonalność decyzji po-
dejmowanych przez respondentów wpływa na fakt zrównoważenia ich wyborów. W związ-
ku z tym dokonano podziału badanych na 3 typy, kierując się intensywnością poszukiwań 
informacji w procesie decyzyjnym. Poszukiwanie informacji potraktowano jako identyfika-
tor decyzji racjonalnych. Natomiast zachowania będące przejawem konsumpcji zrównowa-
żonej potraktowano jako identyfikator zachowań rozumowych. W pracy przyjęto hipotezę, 
że zachowania racjonalne sprzyjają podejmowaniu decyzji rozumowych. 

Realizując badania o charakterze pierwotnym wykorzystano ankietę internetową i dobór 
kwotowy próby. Badania przeprowadzono od listopada 2015 roku do czerwca 2016 roku 
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na terenie całej Polski. Ankietę wypełniły 1472 osoby, a do ostatecznej próby wylosowano 
1112 respondentów. Wybrane charakterystyki obu prób zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1
Charakterystyka próby badawczej 

Wyszczególnienie Liczba %

Płeć
kobieta 557 50,1
mężczyzna 555 49,9

Wykształcenie
podstawowe i zawodowe 189 17,0
średnie i policealne 489 44,0
wyższe 434 39,0
Ogółem 1 112 100

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu do określenia decyzji racjonalnych wykorzystano 5-stopniową skalę często-
ści zachowań, w której uwzględniono poszukiwanie informacji w procesie dokonywania 
zakupów ze źródeł osobowych, przez poszukiwanie informacji w Internecie – zarówno 
wśród znajomych, jak i nieznajomych, poznawanie oferty podczas wizyt w sklepach oraz 
wykorzystywanie telefonów komórkowych podczas zakupów w celu porównywania ofert 
różnych placówek. W celu identyfikacji zachowań rozumowych przedstawiono badanym 
listę sposobów postępowania, które oparte są na wzorcach konsumpcji zrównoważonej 
(nabywanie rzeczy używanych, pożyczanie i wypożyczanie, realizacja konsumpcji współ-
dzielonej, oszczędne użytkowanie dóbr, kupowanie produktów regionalnych lub w sieciach 
sprawiedliwego handlu itp.1)

 Prowadząc rozpoznania respondentów poproszono o ocenę, jak często podejmują zacho-
wania związane z poszukiwaniem informacji w różnych źródłach oraz jak często podejmują 
konkretne zachowania, będące wyrazem zrównoważonej konsumpcji. 

Zachowania związane z poszukiwaniem informacji oceniano w 5-stopniowej skali (ni-
gdy, 1-3 razy w roku, 4-10 razy w roku, 10-20 razy w roku i więcej niż 20 razy w roku), na-
tomiast w przypadku zachowań rozumowych – wykorzystano w odniesieniu do niektórych 
zachowań tę samą skalę, a w odniesieniu do innych pytań – skalę 7-stopniową (nigdy, rzad-
ko, raczej rzadko, ani często, ani rzadko, raczej często, często oraz zawsze/stale). Analiza 
zebranego materiału podlegała następującej procedurze; 
1. Ze względu na zastosowanie różnych skal, odpowiedzi respondentów poddano standa-

ryzacji. Przeprowadzono analizę głównych składowych z rotacją Varimax zachowań ra-

1  Kwestionariusz ankiety oraz szczegółowe dane dotyczące próby zamieszczony dostępny jest w Katedrze Badań Konsumpcji 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

handel_wew_4-1-2018.indd   343 13.08.2018   12:24:58



344 RACJONALNOŚĆ ZACHOWAŃ JAKO PODSTAWA TYPOLOGII...

cjonalnych oraz rozumowych, co pozwoliło na identyfikację 6 czynników decydujących 
o wyodrębnieniu poszczególnych zachowań rozumowych.

2. Składowe tych czynników zsumowano, uzyskując średnie oceny dla każdego z czyn-
ników w skali ilorazowej. Uzyskane dane wykorzystano do przeprowadzenia testu 
Kruskala-Wallisa. 

3. Dokonano oceny rzetelności skal służących do opisania tych zachowań za pomocą Alfa-
Cronbacha. 

4. Dokonano klasyfikacji respondentów metodą k-średnich, w wyniku czego wyodrębniono 
skupiska respondentów pod względem częstotliwości i źródeł poszukiwania informacji. 
Wyodrębniono 3 skupienia badanych: intensywnie poszukujących informacji, niekorzy-
stających z informacji oraz poszukujących informacji w Internecie. Aby lepiej zobrazować 
różnice w częstotliwości poszukiwania informacji przez przedstawicieli poszczególnych 
skupień obliczono średnią częstotliwość dokonywania poszukiwań informacji2. 

5. Wykorzystując dane opisane w kroku 2, przeprowadzono test Kruskala-Wallisa, aby 
zweryfikować hipotezy o nieistotności różnic między zidentyfikowanymi skupieniami 
pod względem wyodrębnionych w punkcie 1 zachowań rozumowych oraz cech me-
tryczkowych. Zdecydowano o zastosowaniu testu nieparametrycznego wobec niemoż-
ności zastosowania testów parametrycznych. 

6. Przeprowadzono, za pomocą serii testów U-Manna-Whitneya, identyfikację różnic mię-
dzy poszczególnymi parami skupień w celu wskazania, które skupienia różnią się mię-
dzy sobą. Testy te miały zastąpić tradycyjnie stosowane testy post hoc, których wyko-
rzystanie jednak w tym przypadku nie było możliwe (z powodu niespełniania warunków 
dla zastosowania testów parametrycznych) (Brzeziński 2005, s. 264). 

Tabela 2
Rzetelność zastosowanych skal

Grupy zachowań Liczba czynników Alfa Cronbacha

Zachowania racjonalne (metoda postepowania)
Poszukiwanie informacji 7 0,768
Zachowania rozumne (skutki zachowań 
Oszczędność 11 0,883
Świadome zakupy 4 0,782
Konsumpcja współdzielona 5 0,709
Pożyczanie odpłatne 2 0,883
Zakupy produktów ekologicznych 2 0,857
Nieodpłatne wypożyczanie 2 0,816

Źródło: jak w tabeli 1.

2  Obliczenia te, ze względu na konieczność zamknięcia ostatniego przedziału (więcej niż 20 razy w ciągu roku), mają jedynie 
charakter orientacyjny.
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Alfa Cronbacha dla poszczególnych skal przyjmowała wartości od 0,709 (konsumpcja 
współdzielona) do 0,883 (poszukiwaniu oszczędności i odpłatne pożyczanie) co świadczy 
o dobrym poziomie rzetelności zastosowanych skal (por. tabela 2)

Wyniki badań

W rezultacie przeprowadzonej analizy skupień wyodrębniono na podstawie częstotliwo-
ści poszukiwania informacji 3 grupy respondentów: intensywnie poszukujących informacji, 
niekorzystających z informacji oraz poszukujących informacji w Internecie. Aby lepiej zo-
brazować różnice w częstotliwości poszukiwania informacji przez przedstawicieli poszcze-
gólnych skupień obliczono średnią częstotliwość dokonywania poszukiwań 

Skupienie I − Intensywnie poszukujący informacji − reprezentowane przez 27,8% respon-
dentów to częściej kobiety niż mężczyźni, osoby młodsze – najczęściej do 29. roku życia, 
o wykształceniu średnim lub policealnym, oceniające swoją sytuację materialną jako dobrą. 
Są to osoby, które prowadzą intensywne poszukiwania informacji przed dokonaniem zakupu 
produktu. W trakcie zakupów co najmniej kilkanaście razy w roku korzystają z telefonu ko-
mórkowego, aby będąc w sklepie dokonać porównania oferty w innych sklepach. 

Wykres 1
Średnie roczna częstotliwość podejmowania poszukiwań informacji  
przez przedstawicieli skupień

Źródło: opracowanie własne.
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Skupienie II − niekorzystający z informacji − (41,5% badanych) to przede wszystkim 
mężczyźni po 40 roku życia. Mają najczęściej wykształcenie podstawowe lub zawodowe, 
a swoją sytuację materialną oceniają albo jako bardzo dobrą, albo jako złą. Kilkakrotnie 
rzadziej niż intensywnie poszukujący informacji zbierają dane o zakupach, zarówno wśród 
znajomych „w świecie rzeczywistym”, jak i za pośrednictwem Internetu. Informacji wśród 
znajomych i przyjaciół poszukują nieco częściej niż w Internecie. 

Poszukujący informacji wyłącznie w Internecie to grupa młodych osób z wyższym 
wykształceniem, osiągająca wysokie dochody powyżej 10 000 zł miesięcznie. Informacji 
w Internecie poszukują częściej niż intensywnie poszukujący informacji, ale ze źródeł oso-
bowych korzystają rzadziej niż niekorzystający z informacji. 

Następnie przeprowadzono test Kruskala–Wallisa w celu zweryfikowania hipotez doty-
czących istnienia różnic między skupieniami pod względem zachowań rozumowych. Test 
dowiódł, że istnieje statystycznie istotna różnica w skłonności do podejmowania wszystkich 
sześciu grup zachowań rozumowych. Istotność p<0,05 pozwala na odrzucenie hipotezy ze-
rowej mówiącej o braku różnic miedzy grupami (por. tabela 3).

Tabela 3
Test Kruskala-Wallisa – testowanie hipotezy o braku różnic między wyodrębnionymi 
skupieniami pod względem zachowań rozumowych  

Wyszczegól-
nienie

Zachowania rozumowe

Oszczędność Świadome 
zakupy

Konsumpcja 
współdzie-

lona

Pożyczanie 
odpłatne

Pożyczanie 
nieodpłatne

Zakupy 
produktów 
ekologicz-

nych

Test Kruskala-Wallisa 
Chi-kwadrat 33,363 10,043 17,366 21,224 85,495 13,63
df 2 2 2 2 2 2
p* 0 0,007 0 0 0 0,001

p* - Istotność asymptotyczna.
Źródło: jak w tabeli 1.

Z powodu niemożności przeprowadzenia testów post hoc, wykonano test U Manna –
Whitney’a dla par wyodrębnionych skupień. Wyniki testu U Manna-Whitney’a wskazują, że 
istnieją istotne statystycznie różnice pomiędzy skupieniami I (intensywnie poszukujący in-
formacji), a skupieniem II (niekorzystający z informacji). Ponadto można odrzucić hipote-
zę zerową mówiącą o braku różnic miedzy skupieniem I a III (poszukujący informacji tylko 
w Internecie) w przypadku zachowań związanych z konsumpcja współdzieloną, pożyczaniem 
odpłatnym i nieodpłatnym oraz dokonywaniem zakupów produktów ekologicznych. Podobnie 
należy odrzucić hipotezę o braku różnic miedzy skupieniem II (niekorzystający z informacji) 
a skupieniem III (korzystający tylko z informacji w Internecie) w odniesieniu do zachowań 
oszczędnych, świadomych zakupów oraz odpłatnego pożyczania dóbr (por. tabela 4). 
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Tabela 4
Test U Manna-Whitney’a – testowanie hipotezy o braku różnic między parami 
wyodrębnionych skupień     

Skupienia 

Zachowania rozumowe

Oszczęd-
ność 

Świadome 
zakupy

Konsump-
cja współ-
dzielona

Pożyczanie 
odpłatne

Pożyczanie 
nieodpłatne

Zakupy 
produktów 
ekologicz-

nych

Test U Manna-Whitneya

Skupienie I i II
U* 44 839 54 879 51 413,5 60 266,5 39 914 54 533

p* 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

Skupienie I i III
U* 41 687 43 645 40 538 45 198 33 164,5 4 3136

p* 0,08 0,08 0,01 0,04 0,00 0,01

Skupienie II i III
U* 55 422 66 017 64 433 60 524 67 823,5 69 587,5

p* 0 0,15 0,214 0 0,146 0,314

p* - Istotność asymptotyczna.
Źródło: jak w tabeli 1.

Opis różnic między poszczególnymi skupieniami znajduje się w tabeli 5.

Tabela 5
Zróżnicowanie zachowań rozumowych w skupieniach wyodrębnionych na podstawie 
zachowań racjonalnych

Wyszczegól-
nienie

Intensywnie poszukujący 
informacji
Skupienie I

Niekorzystający  
z informacji
Skupienie II

Poszukujący informacji  
tylko w Internecie

Skupienie III

Oszczędność

Oszczędzanie jest najczęstszym przejawem zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domo-
wych (gaszenie światła w pomieszczeniach, w których się nie przebywa, zakręcanie wody, gdy nie 
jest potrzebna itp, segregowanie śmieci i robienie zakupów z ustalona listą). Najmniej popularnymi 
zachowaniami związanymi z oszczędzaniem jest dokonywanie zakupów energooszczędnego sprzę-
tu RTV i AGD oraz dokonywanie napraw produktów, zamiast wymiany ich na nowe. 

Podejmują najwięcej zachowań 
związanych z oszczędzaniem, 
zwłaszcza takich, które wyma-
gają wypracowania pewnych 
nawyków (zakręcanie wody, 
wyłączanie światła i innych od-
biorników energii, korzystanie 
z własnych toreb w sklepach

W niewielkim stopniu podej-
mują zachowania związane 
z oszczędzaniem zasobów

Zachowania związane z oszczę-
dzaniem podejmują rzadziej 
niż intensywnie poszukujący 
informacji. Częściej natomiast 
podejmują działania aktywne: 
segregują śmieci, robią zakupy 
według przygotowanej listy, 
dbają o wyłączanie odbiorni-
ków energii 
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Wyszczegól-
nienie

Intensywnie poszukujący 
informacji
Skupienie I

Niekorzystający  
z informacji
Skupienie II

Poszukujący informacji  
tylko w Internecie

Skupienie III

Świadome 
zakupy

Dokonywanie zakupów świadomych zachodzi w gospodarstwach domowych nieco rzadziej niż za-
chowania związane z oszczędzaniem, ale respondenci deklarują dość częste podejmowanie tych 
działań. Dotyczy to zwłaszcza dokonywania zakupów regionalnych, rzadziej w sieci Sprawiedliwe-
go Handlu lub produktów certyfikowanych. 

Najczęściej ze wszystkich sku-
pień podejmują świadome za-
kupy. 

Najrzadziej ze wszystkich grup 
podejmują zakupy świadome. 
Nieco częściej niż poszukujący 
informacji tylko w Internecie 
kupują produkty w sieci Spra-
wiedliwego Handlu 

Rzadziej niż skupienie I, ale 
częściej niż skupienie II podej-
mują świadome zakupy, przy 
czym produkty lokalne i pro-
dukty bez zbędnych opakowań 
kupują prawie tak samo często 
jak instensywnie poszukujący 
informacji, natomiast produkty 
oznaczone certyfikatem „Chro-
niona nazwa pochodzenia” 
„Chronione oznaczenie geo-
graficzne’ itp. wybierają równie 
rzadko jak skupienie II. 

Konsumpcja 
współdzielona

Zachowania zaklasyfikowane jako „konsumpcja współdzielona” są równie popularne, jak świado-
me zakupy. Najczęściej dotyczą nieodpłatnego przekazywania rzeczy inny osobom oraz wzajemne-
go podwożenia się samochodem. Zdecydowanie rzadziej wspólnie z innymi osobami korzysta się 
z dobra trwałego użytku. 
Rzadko, podobnie jak pozosta-
łe skupienia korzystają wspól-
nie z innymi osobami z tego 
samego sprzętu oraz przetwa-
rzają zużyte już dobra tak, aby 
zyskały nowe życie. Podobnie 
niechętnie, choć częściej od 
innych, sprzedają i odkupują 
używane rzeczy. Najczęściej 
ze wszystkich skupień podwo-
żą innych swoim samochodem 
oraz nieodpłatnie przekazują 
posiadane rzeczy kolejnym 
użytkownikom. 

Bardzo rzadko podejmują dzia-
łania związane z konsumpcja 
współdzieloną. Nieco częściej 
niż przedstawiciele skupienia 
III (ale rzadziej niż skupienie I) 
korzystają z produktów wspól-
nie z innymi osobami oraz 
przetwarzają posiadane już pro-
dukty i wytwarzają z nich nowe 
dobra. 

Niewiele rzadziej niż Inten-
sywnie poszukujący informacji 
przekazują nieodpłatnie po-
siadane rzeczy oraz sprzeda-
ją i kupują rzeczy używane. 
Pozostałe czynności związane 
z konsumpcją współdzieloną 
podejmują bardzo rzadko. 

Ekologiczne 
zakupy

Poszukiwanie produktów ekologicznych ma miejsce nieco rzadziej niż świadome zakupy i kon-
sumpcja współdzielona. Konsumenci częściej poszukują ekologicznej żywności niż chemii gospo-
darczej.
Kupują ekologiczną żywność 
i kosmetyki najczęściej ze 
wszystkich badanych; nieco 
rzadziej kupują ekologiczne ko-
smetyki – co może świadczyć 
o tym, że bardziej dbają o siebie 
niż środowisko. 

Ekologiczną żywność, kosme-
tyki i chemię kupują równie 
często - choć nieco rzadziej niż 
skupienie I. 

Ekologiczną żywność kupują 
zdecydowanie częściej niż eko-
logiczna chemię gospodarczą
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Wyszczegól-
nienie

Intensywnie poszukujący 
informacji
Skupienie I

Niekorzystający  
z informacji
Skupienie II

Poszukujący informacji  
tylko w Internecie

Skupienie III

Nieodpłatne 
wypożyczanie

Pożyczanie produktów innym osobom oraz od innych jest mało popularne. Zachowania takie mają 
zdecydowanie częściej charakter nieodpłatny. Odpłatne pożyczanie (zarówno innym, jak i od in-
nych) ma charakter marginalny. 
Zdecydowanie częściej niż po-
zostałe skupienia nieodpłatnie 
pożyczają dobra innym oraz od 
innych 

Najmniej chętnie ze wszystkich 
skupień pożyczają nieodpłatnie 
dobra innym osobom i od in-
nych osób. 

Nieodpłatnie pożyczają zdecy-
dowanie rzadziej niż skupienie I, 
i tylko nieco częściej niż sku-
pienie II. 

Odpłatne 
pożyczanie

Bardzo rzadko pożyczają coś 
odpłatnie. 

Pożyczanie odpłatne to jedyna 
z badanych czynności, w przy-
padku której skupienie II jest 
bardziej aktywne niż skupienie 
I i III. Z podobną częstotliwo-
ścią pożyczają coś od kogoś in-
nego, jak i komuś innemu. 

Pożyczają odpłatnie od innych 
osób i innym osobom najrza-
dziej ze wszystkich skupień. 

Źródło: jak w tabeli 1.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wskazują, że częstotliwość i źródła informacji, z których 
w procesie zakupu korzysta konsument mają wpływ na to, jakie są rezultaty decyzji ryn-
kowych. Zachowania racjonalne (charakterystyczne dla skupienia I) – oparte na wykorzy-
staniu informacji z różnych źródeł skutkują bardziej rozumowymi, a tym samym bardziej 
zrównoważonymi zachowaniami – zakupy są bardziej przemyślane, przedmioty zakupów 
bardziej oszczędne, mniej energochłonne, a postępowanie jest bardziej świadome (zakupy 
w sklepach sprawiedliwego handlu, regionalnych, poszukiwanie produktów) dokonywanie. 
Nawiązywanie relacji w procesie poszukiwania informacji pozostaje w związku z relacjami 
w procesie konsumpcji: intensywnie poszukujący informacji chętniej niż inne skupienia re-
alizują konsumpcję współdzieloną, wymieniają się dobrami, wypożyczają sobie wzajemnie 
zasoby. Z kolei osoby należące do skupienia II, niechętnie poszukujące informacji w róż-
nych źródłach, podejmują zachowania w zdecydowanie mniejszym stopniu zrównoważo-
ne, a brak relacji skutkuje koniecznością odpłatnego pożyczania dóbr. Osoby korzystające 
przede wszystkim z Internetu w procesie wyboru produktów są w mniejszym stopniu na-
stawione altruistycznie: koncentrują się raczej na swoich potrzebach i korzyściach niż na 
potrzebach innych. Ich zachowania są jednak bardziej zrównoważone i świadome niż osób, 
które rezygnują z poszukiwania informacji. 

Tak więc sposób podejmowania decyzji związany z opieraniem ich na zebranych in-
formacjach – zachowania racjonalne − ma wpływ na rezultaty postępowania – zachowania 
rozumowe. Z im większej liczby źródeł czerpie się informacje, im źródła te są bardziej zróż-
nicowane, tym decyzje są bardziej zrównoważone, bardziej rozumowe. 
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Rationality of Behaviours as the Basis for Typology of Consumers

Summary

The article presents results of the Polish consumers’ typology based on rational 
consumer behaviours. There were identified two groups of consumer behaviours: 
reasonable ones (based on reasoning and intellectual assumptions) and rational ones 
(bringing positive effects). On the basis of primary research, three clusters of consum-
ers were distinguished with intensity of information seeking in the purchase process 
(reasonable behaviour) was used as a classification criterion. The paper indicates the 
differences between the identified clusters with regard to behaviours representing sus-
tainable consumption, i.e. rational behaviours (including frugal use of resources, non-
ownership consumption, green products purchases, smart shopping).

Key words: consumers’ behaviours, consumer typology, rationality of behaviour, 
sustainable consumption.

JEL codes: D12, Q01

Рациональность поведения как основа типологии польских 
потребителей

Резюме 

В статье представили результаты типологии польских потребителей, про-
веденной на основе рационального потребительского поведения. Выявили две 
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группы поведения потребителей: рациональное (основанное на рациональных 
предпосылках) и разумное (дающее положительные результаты). На основе 
прямых обследований выделили 3 кластера потребителей по критерию интен-
сивности поиска информации в процессе совершения покупок (рациональ-
ного поведения). Указали отличия, существующие между этими кластерами,  
в выборе поведения, являющегося проявлением устойчивого потребления, т.е. 
разумного поведения (экономное использование ресурсов, потребление без 
обладания, покупки экологических продуктов, умные покупки).

Ключевые слова: поведение потребителей, типология потребителей, рацио-
нальность поведения, устойчивое потребление.
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