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Nowe wzorce konsumpcji w zachowaniach polskich 
konsumentów

Streszczenie

W pracy przedstawiono zjawiska społeczno-kulturowe mające wpływ na 
kształtowanie nowoczesnego wzorca konsumpcji. Celem opracowania jest anali-
za nowych wzorców konsumpcji oraz ich wpływu na zachowania współczesnych 
konsumentów. Teoretyczna analiza obowiązujących trendów w konsumpcji została 
uzupełniona o badania ankietowe, obrazujące specyficzne tendencje w zachowa-
niach konsumentów. Wyniki przeprowadzonej analizy pokazały, że dla współcze-
snego konsumenta decyzja o zakupie produktu nie jest motywowana wyłącznie 
chęcią zaspokojenia określonych potrzeb, ale w znacznym stopniu determinuje ją 
potrzeba demonstracji przekonań, statusu społeczno-ekonomicznego i stylu życia. 
Nowoczesny model konsumpcji niesie określone konsekwencje dla praktyki dzia-
łań marketingowych. Nowe trendy w konsumpcji można zaobserwować także na 
polskim rynku, co implikuje konieczność ich uwzględnienia w działaniach marke-
tingowych. Artykuł ma charakter badawczy.
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Wstęp

Współczesne społeczeństwa prezentują specyficzne nastawienie do konsumpcji. Obok 
wszechobecnego konsumpcjonizmu pojawiają się alternatywne trendy w zachowaniach 
konsumentów, będące wyrazem sprzeciwu wobec kultu konsumpcji i konsumpcyjnego stylu 
życia. Konsumpcjonizm jako postawa, która w konsumpcji upatruje sposobu na osiągnięcie 
szczęścia oraz zaspokojenie wszystkich potrzeb fizycznych i duchowych, wydaje się być 
dominującym trendem w zachowaniach współczesnych konsumentów. Wielu z nich dostrze-
ga jednak negatywne skutki tego zjawiska i poszukuje alternatywnych sposobów realizacji 
swoich potrzeb. Znaczenie konsumpcji widoczne jest przede wszystkim w zachowaniach 
społecznych podporządkowanych konsumpcji (Polak 2009, s. 217-243). W społeczeń-
stwach zachodnich konsumpcja staje się głównym czynnikiem mobilizującym ludzi do edu-
kacji, pracy, rywalizacji z innymi, decyduje też o poczuciu zadowolenia z życia lub frustracji 
(Maciejewski 2015, s. 124-134). Nie wszyscy jednak akceptują taki styl życia i bezkrytycz-
nie przyjmują powszechnie obowiązujący wzorzec konsumpcji, widząc potrzebę racjona-
lizacji zachowań oraz konieczność zaspokajania swoich własnych, rzeczywistych potrzeb, 
a nie tych kreowanych przez innych lub wyznaczanych przez narzucone normy społeczne 
i obowiązujący styl życia. W związku z ewoluującym obliczem współczesnej konsumpcji 
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oraz pojawianiem się nowych trendów w zachowaniach konsumpcyjnych, istnieje potrzeba 
ich głębszej eksploracji oraz wskazania implikacji, jakie wywierają na postrzeganie przez 
konsumentów obowiązujących wzorców konsumpcji, ich reakcje na zachodzące zmiany 
oraz wyłanianie się nowych zjawisk społecznych związanych z konsumpcją. 

Współczesne oblicze konsumpcji

Zachowania rynkowe konsumentów są zależne od wielu czynników, nie tylko natury eko-
nomicznej, ale również społecznej i kulturowej. Obok maksymalizacji oczekiwanej użytecz-
ności, ich celem może być dążenie do osiągnięcia poziomu konsumpcji odzwierciedlającego 
charakterystyczne wzorce społeczne i kulturowe. Konsument jest poddawany różnym wpły-
wom, wywieranym przez trendy społeczno-kulturowe charakterystyczne dla współczesnej 
cywilizacji. Chodzi tu o zjawiska kształtujące wzorzec postępowania oraz postawy i prze-
konania jednostki, która ulega wpływom różnych środowisk i grup, lansujących rozmaite 
systemy wartości i wzorce postępowania. Wiele z nich determinuje postawy i zachowania 
rynkowe konsumentów, którzy przez wybory i decyzje wyrażają swoje przekonania i wy-
znawany system wartości. Zachowania konsumenckie mogą odzwierciedlać przekonania 
jednostki, odzwierciedlać wyznawaną ideologię i manifestować jej styl życia. Współczesny 
człowiek ma do wyboru wiele propozycji będących alternatywą dla tradycyjnego rozumie-
nia konsumpcji. Chodzi tu o takie zjawiska społeczno-kulturowe, jak: ideologia związana 
z ekologią i ochroną środowiska, idea odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej, od-
powiedzialność za lokalną społeczność, zrównoważony rozwój, a także rosnąca świadomość 
i odpowiedzialność konsumentów. Zjawiska te bardzo często stoją w opozycji do powszech-
nego we współczesnym świecie wzorca konsumpcji, który traktuje ją nie tylko jako metodę 
zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb, ale również jako substytut poczucia własnej wartości 
i sposób na zamanifestowanie statusu społecznego oraz określonego stylu życia, który wiąże 
się z prestiżem i wysoką pozycją. Tego rodzaju podejście do konsumpcji prowadzi nie tyl-
ko do zaspokojenia nierzeczywistych i wykreowanych przez innych potrzeb, ale niesie też 
wiele negatywnych skutków, które mają implikacje ekonomiczne, ekologiczne i społeczne, 
zarówno dla jednostki jak i dla społeczeństwa. Zjawiska społeczno-kulturowe wywodzące 
się z nurtów propagujących ekologię, sprawiedliwość społeczną czy ideę zrównoważonego 
rozwoju, a także niepewna sytuacja ekonomiczna i zmieniająca się świadomość konsumen-
tów mają wpływ na kształtowanie nowoczesnego wzorca konsumpcji, będącego alternatywą 
dla konsumpcjonizmu. 

W wysoko rozwiniętych zachodnich społeczeństwach wartością samą w sobie stało się 
zarabianie pieniędzy i wydawanie ich, w celu zaspokajania coraz bardziej wyszukanych, 
często nieracjonalnych i nierzeczywistych potrzeb. Zjawisko to wpłynęło na kształtowa-
nie nowych wzorów zachowań oraz zmianę stylu życia. Konsumpcja odgrywa coraz więk-
szą rolę w życiu współczesnego człowieka, stając się niejednokrotnie wyznacznikiem jego 
pozycji społecznej, gdyż posiadane dobra kształtują wizerunek jednostki, będąc podstawą 
oceny ludzi, ich statusu i prestiżu (Giddens 2009, s. 166-197). Konsumpcja stała się czynni-
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kiem, który strukturyzuje współczesne społeczeństwa, ponieważ zmiany społeczne, kultu-
rowe i technologiczne kreują nowe możliwości wyrażania samego siebie przez nabywanie 
określonych dóbr. Dla wielu ludzi konsumowanie na coraz wyższym poziomie stało się 
swoistą religią, a życie społeczne koncentruje się wokół konsumpcji i demonstrowania przez 
jej pryzmat swojego statusu. 

Konsumpcjonizm rozumiany jest jako nadmierna konsumpcja dóbr i usług, nieusprawie-
dliwiona rzeczywistymi potrzebami, która nie uwzględnia kosztów społecznych, ekologicz-
nych i indywidualnych. Nadmierna konsumpcja (hiperkonsumpcja) nie służy zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb człowieka, ale zaspokaja potrzeby wtórne, związane z dążeniem 
do zdobycia władzy, prestiżu czy wyższej pozycji społecznej, stając się często konsumpcją 
symboliczną. Konsumpcjonizm uznawany jest przez wielu badaczy za chorobę cywilizacyj-
ną, która skutkuje wieloma negatywnymi zjawiskami (Kieżel 2012, s. 57-65). 

Współczesny rynek jest nasycony produktami zaspokajającymi różnorodne potrzeby 
konsumentów, co rodzi określone konsekwencje przejawiające się w ich zachowaniach na-
bywczych oraz procesach kreowania coraz to nowych potrzeb konsumenckich przez produ-
centów dóbr i dostawców usług. Zjawisko nadmiernej kreacji potrzeb konsumenckich skut-
kuje zjawiskiem nadmiernej konsumpcji, charakterystycznej dla gospodarek wielu wysoko 
rozwiniętych krajów. Nadmierna i niezrównoważona konsumpcja jest wynikiem szybkiego 
rozwoju gospodarczego, postępu technicznego oraz wzrostu zamożności zachodnich społe-
czeństw, co doprowadziło do konsumpcji w znacznym stopniu przewyższającej rzeczywi-
ste potrzeby współczesnego konsumenta. Zjawisko to prowadzi do degradacji środowiska, 
nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, powstawania znaczących dysproporcji eko-
nomicznych oraz negatywnych skutków natury społecznej i psychologicznej dla samych 
konsumentów. Nadmierna konsumpcja, choć wydaje się być swego rodzaju potwierdzeniem 
wysokiej jakości życia oraz poziomu rozwoju gospodarczego, wiąże się z wieloma negatyw-
nymi skutkami i jest źródłem różnorodnych zagrożeń. Wielu współczesnych konsumentów 
samodzielnie dostrzega potrzebę zmiany swojego nastawienia oraz postępowania względem 
sposobu zaspokajania własnych potrzeb, przez nabywanie różnego rodzaju dóbr. Jest to sku-
tek znużenia i rozczarowania światem konsumpcji, który zamiast rozwijać i dawać poczucie 
wolności ogranicza jednostkę. Ludzie zaczynają poszukiwać pozakonsumpcyjnych warto-
ści, uświadamiając sobie ulotność doznań związanych z niczym nieograniczoną konsump-
cją. Także rosnąca świadomość konsumentów powoduje, iż odczuwają oni potrzebę zmian 
i świadomie podejmują różnego rodzaju działania diametralnie zmieniające ich zachowania 
rynkowe, które skutkują racjonalizacją konsumpcji. Prowadzi to do rozwoju opozycyjnego 
do konsumpcjonizmu zjawiska, jakim jest dekonsumpcja. Oznacza ona świadome ograni-
czenie konsumpcji do rozmiarów racjonalnych, czyli takich, które wynikają z naturalnych, 
indywidualnych, fizycznych i psychicznych cech konsumenta (Bywalec 2010, s. 216). Skala 
negatywnych zjawisk związanych z nadmierną konsumpcją przyczyniła się również do roz-
woju alternatywnych trendów w zachowaniach konsumenckich, które związane są ze świa-
domą i zrównoważoną konsumpcją. Idea zrównoważonej konsumpcji łączy rozwój gospo-
darczy, ochronę środowiska i sprawiedliwość społeczną w skali lokalnej, regionalnej oraz 
globalnej, przeciwstawiając się jednocześnie dążeniu do nieustannego osiągania wzrostu 
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gospodarczego, bez względu na poniesione koszty społeczne i środowiskowe (Wasilik 2014, 
s. 66-74). 

Zarówno zrównoważona konsumpcja, jak i dekonsumpcja oznaczają odpowiedzialność 
konsumentów za swoje decyzje i wybory. Są warunkowane nie tylko potrzebą zmiany do-
tychczasowego stylu życia, ale stały się też nowym trendem, gdyż umożliwiają wyróżnienie 
się spośród innych, co jest bardzo trudne w świecie nadkonsumpcjonizmu. Dekonsumpcja 
oznacza świadome ograniczenie i racjonalizację wydatków na konsumpcję oraz realizację 
tylko rzeczywistych potrzeb jednostki. W odróżnieniu od zrównoważonej konsumpcji, któ-
ra ma podłoże związane z ideologią zrównoważonego rozwoju, dekonsumpcja jest moty-
wowana względami ekonomicznymi i potrzebą racjonalizacji wydatków na konsumpcję. 
Zrównoważona konsumpcja przejawia się w dążeniu do umiaru w nabywaniu i konsu-
mowaniu dóbr oraz poszukiwaniu produktów, które nie niszczą środowiska naturalnego. 
Koresponduje ona z ideą odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej oraz ideą zrów-
noważonego rozwoju. Zrównoważoną i świadomą konsumpcję cechują racjonalne wybo-
ry, które zmierzają do osiągnięcia równowagi społecznej i ekologicznej. Przejawia się ona 
w takich zachowaniach konsumenckich, jak ekokonsumpcja, freeganizm czy konsumpcja 
kolaboratywna. Dekonsumpcja oraz zrównoważona konsumpcja nie ograniczają konsumen-
ta i nie powodują pogorszenia jakości życia. Nie muszą również oznaczać zmniejszenia 
konsumpcji, lecz jej racjonalizację zgodnie z rzeczywistymi potrzebami, gdyż konsument 
przestaje kupować produkty, które są mu niepotrzebne i zaspokajać potrzeby kreowane 
przez innych. Jednocześnie może też, przez swoje racjonalne decyzje, wspierać ideę spra-
wiedliwości i zrównoważonego rozwoju. 

Alternatywne trendy w konsumpcji

Wśród współczesnych społeczeństw obserwować można dwa przeciwstawne trendy 
w konsumpcji. Pierwszym z nich jest orientacja prokonsumpcyjna, którą utożsamiać moż-
na z ideologią konsumpcjonizmu i zjawiskiem nadmiernej konsumpcji, drugim natomiast 
tendencje związane z ograniczaniem konsumpcji na rzecz jej racjonalizacji. Tendencja do 
ograniczania konsumpcji determinowana jest zmęczeniem światem konsumpcji, niepewną 
sytuacją finansową gospodarstw domowych oraz wzrostem świadomości konsumenckiej. 
Mimo iż orientacja prokonsumpcyjna dominuje we współczesnym świecie, coraz większą 
rolę odgrywają style życia propagujące umiar w konsumpcji i dbałość o środowisko natu-
ralne. Teza ta znajduje potwierdzenie w badaniach, które wykazują, iż styl życia związany 
z ograniczaniem konsumpcji jest praktykowany przez 20% ludności krajów wysoko rozwi-
niętych (Alexander, Ussher 2012, s. 82). 

Krytyczne postawy wobec nadmiernej konsumpcji przejawiają się w dążeniu do ograni-
czenia ilości nabywanych dóbr oraz poszukiwaniu produktów, które nie niszczą środowiska 
naturalnego. Taki sposób myślenia zaowocował praktykowaniem przez konsumentów zasad 
konsumpcji ekologicznej, która oznacza nabywanie dóbr i usług o odpowiedniej jakości, 
zaspokajających potrzeby ludzi przy minimalnym zużyciu zasobów naturalnych, toksycz-
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nych materiałów oraz produkowanie odpadów i zanieczyszczeń bez narażania na niebezpie-
czeństwo środowiska naturalnego (Kryk 2011, s. 213). Ekokonsumpcja polega na celowym 
dążeniu jednostek do minimalizacji niekorzystnych efektów, wynikających z nabywania 
dóbr i usług konsumpcyjnych, oraz zmniejszenia wytwarzania odpadów pokonsumpcyj-
nych. Przykładem konsumpcji ekologicznej może być żywność ekologiczna, nabywanie 
opakowań wielorazowego użytku, czy też przyjazne dla środowiska transport i turystyka. 
Z ekokonsumpcją związane są takie trendy konsumenckie jak: świadoma konsumpcja, kon-
sumpcja współpracująca oraz freeganizm. 

Świadoma konsumpcja polega na dokonywaniu odpowiedzialnych wyborów konsu-
menckich na podstawie wiedzy na temat produktów i usług oraz społecznych i ekologicz-
nych konsekwencji ich produkcji, użytkowania i utylizacji. Interesującym i ciągle rozwijają-
cym się podejściem do świadomej konsumpcji jest tzw. konsumpcja współpracująca, zwana 
również sharingiem lub konsumpcją kolaboratywną. To model konsumpcji polegający m.in. 
na pożyczaniu, wymianie, umowach barterowych lub płatnym dostępie do dóbr, stojącym 
w opozycji do własności (Botsman, Rogers 2012, s. 15-16). Konsumenci próbują w ten spo-
sób nie tylko ograniczyć wydatki związane z zakupem określonych dóbr, ale również zapo-
biec marnotrawstwu produktów, zmniejszyć ilość odpadów i zminimalizować negatywny 
wpływ konsumpcji na środowisko naturalne. 

Trend zmierzający do ograniczania wydatków na konsumpcję i dokonywania racjonal-
nych zakupów znajduje coraz więcej zwolenników wśród konsumentów. Sprzyjają mu rów-
nież ruchy społeczne i organizacje propagujące racjonalną konsumpcję. Przykładem może 
być założona w Amsterdamie Fundacja Platform 21, która prowadzi interaktywną stronę 
internetową1 i realizuje wiele zadań związanych z edukacją konsumentów. Dużą popular-
nością zwłaszcza wśród amerykańskich konsumentów cieszy się poradnikowa strona in-
ternetowa Frugal Village2, która jest swego rodzaju przewodnikiem po regułach świadomej 
konsumpcji oraz na bieżąco redagowanym poradnikiem na temat skutecznych metod racjo-
nalizacji konsumpcji i zapobiegania marnotrawstwu. W komunikatywny sposób prezentuje 
również koncepcję zrównoważonego rozwoju (Nikodemska-Wołowik 2012, s. 93-101). 

Tendencja związana z minimalizacją konsumpcji leży też u źródeł freeganizmu, czy-
li ruchu zorientowanego na racjonalizację gospodarowania zasobami i zmniejszenie mar-
notrawstwa produktów. Freeganizm propaguje radykalną dekonsumpcję i jest skrajną for-
mą walki z marnotrawstwem, postulując ograniczenie konsumpcji i oszczędny styl życia. 
W praktyce oznacza skłonność konsumentów do korzystania z produktów używanych oraz 
produktów wycofanych z sieci handlowych i sklepów. Freeganie pozyskują, najczęściej 
bezpłatnie lub za minimalną opłatą, produkty nieestetyczne, uszkodzone, z kończącą się 
datą przydatności lub nieco przeterminowane. W ten sam sposób zaopatrują się w odzież 
i sprzęty codziennego użytku, osiedlają się w pustostanach, uprawiają przydomowe ogród-
ki. Zwolennicy tej ideologii kontestując szaleństwo konsumpcji, demonstracyjnie propagują 
oszczędny i minimalistyczny styl życia. Warto zauważyć, iż osoby uważające się za freegan 

1  http://www.platform21.nl
2  http://www.frugalvillage.com
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są na ogół dobrze wykształcone, mieszkają w dobrych dzielnicach dużych miast i relatyw-
nie dużo zarabiają (Zalega 2013 a, s. 24-31). Pięć kluczowych zasad, którymi kierują się  
freeganie to: odzyskiwanie odpadów (w tym żywności), minimalizacja ilości produkowa-
nych odpadów, ekologiczny transport (korzystanie z komunikacji publicznej, używanie 
ekologicznych paliw, jazda rowerem i autostopem), squatting, oznaczający uspołecznienie 
niewykorzystanych mieszkań, samowystarczalność (wyszukiwanie wyrzuconego jedzenia, 
uprawa warzyw i owoców na własny użytek, tworzenie przedmiotów codziennego użytku) 
oraz ograniczenie pracy, w celu poświęcenia większej ilości czasu rodzinie i społeczności lo-
kalnej (Zalega 2013 b, s. 3-21). Kolejnym trendem związanym z racjonalizacją konsumpcji 
jest smart shopping. Oznacza on inwestowanie przez konsumenta własnego czasu w poszu-
kiwanie informacji o produktach, cenach i promocjach, porównywanie ofert i poszukiwanie 
okazji, w celu dokonywania racjonalnych wyborów, które nie są podyktowane emocjami 
podsycanymi przez reklamy i przynoszą wymierne oszczędności (Zalega 2013 a, s. 24-31). 
Zwolennicy smart shoppingu kupują tylko rzeczy niezbędne, a istotne znaczenie ma dla nich 
przede wszystkim stosunek jakości produktu do ceny, a także jego skład, funkcjonalność 
oraz przydatność. W ideę smart shoppingu wpisuje się racjonalne planowanie wydatków, 
co skutkuje popularnością marek własnych sprzedawanych przez duże sieci handlowe oraz 
rozwojem centrów outletowych czy sieci dyskontowych. Konsumenci poszukujący oszczęd-
ności chętnie kupują produkty, które charakteryzują się stosunkowo niską ceną w relacji do 
produktów markowych, natomiast nie różnią się od nich w znacznym stopniu pod względem 
jakości. Charakterystycznym elementem związanym z ideą smart shoppingu jest nie tylko 
poszukiwanie oszczędności, ale również gotowość do zainwestowania przez konsumenta 
własnego czasu i środków w celu znalezienia informacji pomocnych w podjęciu racjonalnej 
decyzji zakupowej. Konsumenci poszukujący informacji o produktach i ofertach mają dziś 
do dyspozycji wiele narzędzi, które pozwalają im zracjonalizować swoje decyzje zakupo-
we. Są to przede wszystkim internetowe porównywarki cenowe, fora konsumenckie, blogi, 
portale społecznościowe czy serwisy internetowe, na których mogą znaleźć interesujące ich 
informacje, porównać oferty czy poznać niezależne opinie innych konsumentów. Dotarcie 
do informacji ułatwiających podjęcie racjonalnej decyzji o zakupie danego produktu nie 
stanowi dla współczesnego konsumenta problemu i znacznie ułatwia zachowania związane 
z konsumpcją, które wpisują się w ideę smart shoppingu. 

Ciekawą propozycją stylu życia związanego z ograniczeniem konsumpcji jest ruch do-
browolnej prostoty w konsumpcji (Voluntary Simplicity Movement). Jego założeniem jest 
redukcja materialnej konsumpcji oraz towarzysząca jej zmiana dotychczasowego stylu życia 
(Ballantine, Creery 2009, s. 19-31). Styl życia zgodny z zasadami ruchu dobrowolnej prosto-
ty charakteryzuje się ograniczeniem w nabywaniu dóbr konsumpcyjnych, przywiązywaniem 
wagi do przydatności nabywanych dóbr a nie ich ilości, wykorzystywaniem alternatywnych 
sposobów zaspokajania potrzeb konsumenckich przez wykorzystanie używanych produk-
tów, wymianę dóbr i usług między konsumentami lub ich wypożyczanie. Badania przepro-
wadzone w wielu krajach wysoko rozwiniętych wskazują, iż konsumenci decydują się na 
różne formy dobrowolnej prostoty w konsumpcji. Realizacja tego stylu życia przejawia się 
nie tylko w rezygnacji z nabywania dóbr uważanych za luksusowe i ograniczeniu konsump-
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cji, ale przede wszystkim przez częściowe opuszczenie formalnego rynku i w miarę moż-
liwości zaspokajanie swoich potrzeb we własnym zakresie, np. przez produkcję żywności 
we własnym gospodarstwie domowym (samodzielne wypiekanie chleba, uprawa własnych 
warzyw i owoców), rezygnację z transportu samochodowego na rzecz poruszania się rowe-
rem, samodzielne wytwarzanie produktów, naprawianie posiadanych przedmiotów zamiast 
ich wyrzucania i kupowania nowych, nabywanie używanej odzieży, zmniejszenie zużycia 
energii, ograniczenie do niezbędnego minimum ilości nabywanych produktów i oszczędne 
ich używanie. W skrajnych przypadkach konsumenci propagujący i praktykujący antykon-
sumpcyjny styl życia proponują odzyskiwanie produktów wyrzuconych na śmieci i pozyski-
wanie produktów bez wydatków pieniężnych (Black, Cherrier 2010, s. 43-57). 

Konsumenci, którzy przyjęli styl życia oparty na dobrowolnym ograniczeniu konsump-
cji są zwolennikami filozofii antykonsumpcjonizmu, będącej przejawem sprzeciwu wobec 
charakterystycznego dla wysoko rozwiniętych społeczeństw stylu życia. Swoje przekona-
nia manifestują przez różne sposoby ograniczenia konsumpcji i rezygnację z najbardziej 
typowych dla zachodniego stylu życia form konsumpcji, na rzecz tych, które są przyjazne 
środowisku naturalnemu i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Respondenci wobec nowych trendów w konsumpcji

Celem przeprowadzonych badań empirycznych była charakterystyka zachowań ryn-
kowych polskich konsumentów oraz wskazanie ich reakcji na nowe trendy oraz modele 
konsumpcji. Podstawy źródłowe prezentowanej analizy stanowi literatura przedmiotu oraz 
badania własne dotyczące postaw konsumpcyjnych, przejawów dekonsumpcji oraz nowych 
trendów w zachowaniach polskich konsumentów. Materiał empiryczny pochodzi z badań 
bezpośrednich przeprowadzonych w formie kwestionariusza ankiety. Badania zostały prze-
prowadzone w marcu i kwietniu 2016 roku na celowo dobranej grupie 240 konsumentów, 
aktywnych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. Respondentami byli mieszkańcy miast 
i wsi z terenu województwa śląskiego. W próbie znaleźli się konsumenci pełnoletni, którzy 
dysponowali własnymi środkami finansowymi i dzięki temu podejmowali suwerenne decy-
zje dotyczące nabywanych dóbr i usług. 

W doborze próby zastosowano procedurę doboru celowo-kwotowego. Przyjętymi w ba-
daniu kwotami były płeć i wiek. W badaniu uczestniczyło 126 kobiet (52,5%) oraz 114 
mężczyzn (47,5%). Najmłodszy badany liczył 19 lat, natomiast najstarszy 67. Najliczniejszą 
grupę wiekową stanowiły osoby między 25. a 45. rokiem życia. Rozkład próby badawczej 
według płci i wieku był zgodny z rozkładem populacji generalnej. Respondenci byli rów-
nież pytani o poziom wykształcenia. Kwestionariusz zawierał cztery kategorie wykształce-
nia: podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie i wyższe. Najliczniej reprezentowane były 
osoby z wykształceniem średnim. Zadeklarowało je 132 ankietowanych respondentów, co 
stanowi 55% badanych, 66 (27,5%) osób z badanej próby legitymowało się wykształceniem 
wyższym, 29 osób (12%) zadeklarowało wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast 
13 osób (5,5%) wykształcenie podstawowe. Ponad 80% ankietowanych to osoby aktywne 
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zawodowo, co zadeklarowało 197 respondentów (82%). Warto zauważyć, iż proporcja ak-
tywnych i biernych zawodowo w badanej populacji jest zbliżona do tej, która odnosi się do 
krajowego rynku pracy.

Przeprowadzone badania pierwotne pozwoliły nie tylko scharakteryzować zachowania 
rynkowe badanych, ale również zidentyfikować różne sposoby reakcji konsumentów na za-
chodzące zmiany i pojawiające się trendy w konsumpcji. 

Niecała połowa badanych (46,25%) uznaje za satysfakcjonujący ogólny poziom zaspo-
kojenia potrzeb konsumpcyjnych. Jako mało zadowalający respondenci określali poziom 
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych (82%), związanych z wypoczynkiem, rekreacją i tu-
rystyką (62%), ochroną zdrowia (76,25%) oraz kulturą (61,25%). Jednocześnie 42% z nich 
przyznało, że kupuje zbyt dużo artykułów w stosunku do swoich rzeczywistych potrzeb, 
a niemal połowa (48,75%) ujawniła, iż zdarza im się wyrzucać przeterminowaną lub ze-
psutą żywność. Respondenci dostrzegali też zjawisko hiperkonsumpcji. Fakt jego istnienia 
dostrzega 66,25% ankietowanych, którzy jako jego istotne przyczyny podawali: zakupy nie-
zgodne z potrzebami powodowane brakiem świadomości konsumenckiej (52,9%), podej-
mowanie decyzji pod wpływem emocji indukowanych przez przekazy reklamowe (58,75%) 
oraz konsumpcję na pokaz (60,41%). Ankietowane osoby dostrzegały też potrzebę ograni-
czenia i racjonalizacji konsumpcji − wskazało na nią 183 respondentów (76,25%). Byli oni 
też świadomi negatywnych skutków nadmiernej konsumpcji w postaci marnotrawstwa pro-
duktów i pieniędzy (63,75%), degradacji środowiska naturalnego (62%) oraz negatywnych 
zjawisk społecznych (60%). Jednocześnie w odczuciu dużej części konsumentów (72%) 
wysoki poziom konsumpcji dóbr i usług świadczy o pozycji ekonomicznej i społecznej jed-
nostki. Niemal trzy czwarte respondentów (71,25%) stwierdziło, że kupują produkty, które 
nie są im niezbędne i bez których mogliby się obejść. Nieco ponad połowa ankietowanych 
(56,25%) ujawniła, że zdarza im się nabywać różnego rodzaju dobra lub usługi tylko dlate-
go, że posiadają je znajomi, krewni czy sąsiedzi. Wśród produktów, które były wymieniane 
jako nabywane na pokaz najczęściej wskazywano: elektronikę, odzież i obuwie, sprzęt kom-
puterowy, telefony komórkowe i smartfony oraz zagraniczne wczasy i wycieczki. Natomiast 
66,25% konsumentów przyznało, że są skłonni i zdarzało im się kredytować zakup, gdy nie 
dysponowali wystarczającymi środkami finansowymi, co miało miejsce również w przy-
padku dóbr i usług, które nie zaspokajają podstawowych potrzeb (42,5%). 

Ankietowani byli również pytani o zachowania związane z racjonalizacją zakupów 
i ograniczaniem konsumpcji, będące wyrazem nowych trendów w zachowaniach konsu-
menckich oraz przejawem dekonsumpcji. 76,25% z nich przyznało, że jest gotowych po-
święcić swój czas na poszukiwanie atrakcyjnych ofert i ich porównywanie, poszukiwanie 
informacji o produktach oraz poznanie opinii innych konsumentów w celu wyboru najko-
rzystniejszej oferty. Badani wykorzystują w tym celu przede wszystkim narzędzia inter-
netowe (72,5%). Niemal trzy czwarte konsumentów (71,25%) przyznało, że przywiązuje 
wagę do aspektów ekologicznych i zdrowotnych związanych z nabywanymi produktami. 
53,75% ankietowanych twierdzi, że wybrałoby ekologiczny środek transportu, jednocze-
śnie zaledwie 16,25% z nich jest gotowych zrezygnować z jazdy własnym samochodem. 
Ponad połowa respondentów (57,5%) zadeklarowała, iż w celu ograniczenia wydatków 
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na konsumpcję dokonali wymiany niepotrzebnej odzieży, książek, galanterii, zabawek czy 
akcesoriów dziecięcych. Większość badanych (91,25%) przyznało, że regularnie dokonuje 
zakupów w outletach i dyskontach, 81,25% kupuje produkty przecenione, a 77% regularnie 
nabywa produkty sprzedawane pod marką własną dużych sieci handlowych. Ankietowani 
kupują też produkty używane (48,75%) oraz przecenione produkty żywnościowe z krótkim 
terminem przydatności do spożycia (47%). 

Ankietowani konsumenci prezentują spektrum zachowań odzwierciedlające charaktery-
styczny dla współczesnego społeczeństwa zróżnicowany stosunek do konsumpcji. Z jednej 
strony, deklarowane są postawy typowe dla konsumpcjonizmu, z drugiej natomiast widocz-
ne są tendencje będące wyrazem ograniczenia konsumpcji i rosnącej świadomości na temat 
społecznych i ekologicznych skutków wyborów konsumenckich. Wyniki badań potwierdza-
jąc zróżnicowany stosunek do konsumpcji skłaniają do stwierdzenia, iż trudno jest wskazać 
jeden obowiązujący i typowy dla współczesnego społeczeństwa model konsumpcji, który 
jednoznacznie można by utożsamiać z konsumpcjonizmem lub przeciwnie, traktować jako 
przejaw dekonsumpcjonizmu, będącego skutkiem świadomego i racjonalnego niwelowa-
nia negatywnych skutków nadmiernej konsumpcji. Przeprowadzone badania nie wskazują 
też jednoznacznie na motywy deklarowanych przez ankietowanych konsumentów postaw. 
Dlatego wymagają pogłębionej analizy odsłaniającej rzeczywiste przesłanki podejmowania 
przez konsumentów zachowań związanych z ograniczeniem konsumpcji. Zasadne wydaje 
się określenie motywacji, która skłania konsumentów do podejmowania działań ogranicza-
jących konsumpcję oraz stwierdzenie, czy mają one jedynie podłoże ekonomiczne, czy też 
wynikają ze świadomego przeświadczenia o konieczności zmiany nawyków konsumenc-
kich ze względu na ich konsekwencje społeczne i ekologiczne. Tendencja do ograniczania 
konsumpcji jest w zachowaniach polskich konsumentów stosunkowo słabo zaznaczona, 
a jej przejawy mają raczej podłoże ekonomiczne i są motywowane chęcią oszczędności 
i koniecznością racjonalizacji wydatków gospodarstw domowych, wymuszoną przez sytu-
ację społeczno-ekonomiczną. Tendencja ta została potwierdzona także w innych badaniach 
dotyczących zjawiska dekonsumpcji wśród polskich konsumentów (Kieżel 2012, s. 57-65; 
Zalega 2013 a, s. 24-31). Należy przypuszczać, że główny motyw podejmowania przez nich 
działań ograniczających konsumpcję jest uwarunkowany chęcią lub koniecznością redukcji 
wydatków. Pozaekonomiczne tło tego rodzaju zachowań wymaga od jednostki wysokiego 
poziomu świadomości na temat skutków decyzji konsumenckich oraz rozumienia ich impli-
kacji społecznych czy ekologicznych. Nie wszyscy konsumenci są na tyle dojrzali i wyedu-
kowani, aby w pełni rozumieć i doceniać skutki swoich wyborów. Mimo iż tendencje zwią-
zane z odpowiedzialną konsumpcją zaznaczają się coraz wyraźniej, to nie można mówić 
o jednym, powszechnie obowiązującym modelu konsumpcji, a obraz społeczności polskich 
konsumentów jawi się jako mozaika różnych typów postaw i zachowań. Dla współczesnego 
konsumenta decyzja o zakupie produktu nie jest motywowana wyłącznie chęcią zaspokoje-
nia określonych potrzeb, ale w znacznym stopniu determinuje ją potrzeba demonstracji prze-
konań, statusu społeczno-ekonomicznego, prestiżu i określonego stylu życia, czyli wartości 
typowych dla konsumpcjonizmu. Nie wyklucza to jednak decyzji konsumenckich, za któ-
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rymi kryją się racjonalne i świadome wybory oraz potrzeba zademonstrowania przekonań 
związanych z odpowiedzialną i zrównoważoną konsumpcją. 

Podsumowanie

Aby zaspokoić swoje potrzeby emocjonalne lub zademonstrować status społeczny czy 
ekonomiczny, jednostki nabywają coraz więcej dóbr konsumpcyjnych, często w sposób nie-
racjonalny lub nieadekwatny do swoich możliwości finansowych. Dysfunkcjonalny i pato-
logiczny stosunek do konsumpcji jest też zastępowany przez zachowania racjonalne, które 
zmierzają do jej ograniczenia i minimalizacji negatywnych skutków ekonomicznych, eko-
logicznych, psychologicznych i społecznych. Ma to znaczenie nie tylko dla poszczegól-
nych jednostek, ale i całego społeczeństwa. Badani konsumenci zaspokajają swoje potrzeby 
związane z nabywaniem dóbr i usług w sposób typowy dla współczesnych społeczeństw. 
Obserwować można zachowania charakterystyczne dla konsumpcjonizmu przejawiające się 
w kupowaniu nadmiernej ilości produktów, marnotrawstwie, zwłaszcza żywności, nabywa-
niem różnego rodzaju dóbr na pokaz oraz w sposób nieadekwatny do rzeczywistych potrzeb 
i możliwości finansowych. Równolegle pojawiają się także zachowania będące wyrazem 
potrzeby ograniczenia niczym niepohamowanej konsumpcji. Badani konsumenci w sposób 
świadomy redukują rozmiary konsumpcji i dążą do jej racjonalizacji, dostrzegając potrzebę 
modyfikacji swoich zachowań. Badania ankietowe pozwoliły na identyfikację postaw i za-
chowań odzwierciedlających typowe trendy związane z dekonsumpcją, które przyczyniają 
się do kreacji nowego wzorca konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów. 
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New Consumption Patterns in Polish Consumers’ Behaviour

Summary

The paper presents the sociocultural phenomena connected with creation of the 
modern consumption pattern. The aim of this paper is an analysis of new trends 
in consumption and their influence on contemporary consumers’ behaviours. The 
theoretical analysis of alternative trends in consumption has been completed with 
questionnaire research, reflecting specific trends in consumers’ behaviours. Results 
of the conducted research show that for the contemporary consumer purchase of 
a product is connected not only with needs satisfaction, but also with demonstration 
of opinions, socioeconomic status and lifestyle. The modern consumption model 
has specific consequences for practice of marketing activity. New trends in con-
sumption have been observed also in the Polish market, what implies necessity of 
their regarding in marketing activity. 

Key words: consumerism, deconsumption, trends in consumption.

JEL codes: E21, D11, D12

Новые образцы потребления в поведении польских потребителей

Резюме

В работе представлены социально-культурные явления, влияющие на фор-
мирование современного образца потребления. Цель разработки – анализ но-
вых образцов потребления и их влияния на поведение современных потреби-
телей. Теоретический анализ обязывающих трендов в потреблении дополнен 
опросами, представляющими специфические тенденции в поведении потре-
бителей. Результаты проведенного анализа показали, что для современного 
потребителя решение о покупке продукта не мотивируется исключительно 
желанием удовлетворить определенные потребности, но в значительной сте-
пени его определяет потребность в демонстрировании убеждений, социаль-
но-экономического статуса и образа жизни. Современная модель потребле-
ния несет с собой определенные последствия для практики маркетинговых 
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действий. Новые тренды в потреблении можно наблюдать также на польском 
рынке, что имплицирует необходимость учета их в маркетинговых действиях. 
Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: потребительство, сознательное ограничение потребления, 
тенденции в потреблении. 
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