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Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków 
w świetle badań

Streszczenie

Głównym celem opracowania jest opis wybranych społecznych kompetencji 
konsumenckich i ich zakres występowania wśród polskich konsumentów. Reali-
zacja założonego celu była możliwa dzięki zastosowaniu metody analizy krytycznej 
źródeł literaturowych krajowych i zagranicznych dotyczących kompetencji kon-
sumpcyjnych i metod badań ilościowych. W wyniku teoretycznych badań wskazano 
na wagę społecznych kompetencji konsumenckich w pełnieniu roli konsumenta we 
współczesnym społeczeństwie. Z kolei empiryczne badania skupiły się na posiadaniu 
społecznych kompetencji konsumenckich przez polskich konsumentów. Dotyczyło 
to kompetencji związanych z wykorzystywaniem dóbr konsumpcyjnych w procesie 
budowy wizerunku, wykorzystywania ich jako atrybutu danej pozycji społecznej, do-
pasowania wzorów konsumpcji do dóbr konsumpcyjnych znajdujących się w ofer-
cie rynkowej. Implikacją praktyczną przeprowadzonych badań jest uwypuklenie 
konieczności uwzględnienia kształtowania społecznych kompetencji konsumenckich 
w edukacji konsumenckiej. Natomiast implikacją społeczną opracowania jest uwy-
puklenie znaczenia społecznych kompetencji konsumenckich we właściwym peł-
nieniu roli konsumenta. Artykuł ma charakter badawczy.
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Wstęp

W dzisiejszym społeczeństwie kapitalistycznym konsumpcja stała się istotnym elemen-
tem życia społecznego. Dotychczasowe postrzeganie konsumpcji jako służącej tylko za-
spokajaniu potrzeb życiowych uległo zmianie. Stała się ona sferą, w której ludzie reali-
zują różne cele. Niektórzy traktują konsumpcję instrumentalnie, jako obszar służący do 
zaspokojenia potrzeb, dla innych jest to sfera, w której można uzewnętrznić swoje emocje, 
kolejni wykorzystują konsumpcję do tworzenia tożsamości jednostkowej. Niekiedy kon-
sumpcja służy jako atrybut do potwierdzania zajmowanej pozycji w strukturze społecznej. 
Wykorzystywana jest również jako element komunikacji służący do budowy wizerunku. 
Dobra konsumpcyjne wyposażone w zawartość symboliczną stały się ważnym medium 
w procesie komunikowania. Jako obiekty komunikują określone przesłanie jego posiadacza. 
Dobra te stają się swego rodzaju wehikułem służącym do demonstrowania określonego stylu 
konsumpcji (Wiswede 1985, s. 327). Wiele przesłanek wskazuje, że współczesne, rozwinię-
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te społeczeństwo konsumpcyjne cechuje się przejściem od produkcji dóbr do produkcji wi-
zerunku (obrazu) (Urllich 2006, s. 45). Z tego powodu przemianie ulegają funkcje dóbr - od 
aspektów praktyczno-użytkowych do wyimaginowano-symbolicznych. 

Te zróżnicowane funkcje konsumpcji sprawiają, iż od współczesnego konsumenta wy-
maga się nie tylko posiadania kompetencji konsumenckich związanych z wiedzą i umiejęt-
nościami służącymi do skutecznego funkcjonowania w systemie gospodarczym, ale również 
określonych kompetencji, które umożliwiają mu we właściwy sposób pełnić rolę konsumen-
ta. Ciągłe zmiany dóbr na rynku związane z krótkim ich trwaniem i pojawianie się nowych 
produktów wyposażonych w funkcje symboliczne sprawiają, iż konsument musi doskonalić 
swoje kompetencje, aby móc nadążyć za tymi zmianami. Doskonalenie to stało się wyzwa-
niem dla współczesnego konsumenta. 

Głównym celem opracowania jest teoretyczne przedstawienie problematyki społecznych 
kompetencji konsumenckich i wyników empirycznych badań nad zakresem posiadania spo-
łecznych kompetencji konsumenckich przez polskich konsumentów.

Wokół pojęcia „kompetencje konsumenckie”

Współczesny konsument na rynku konfrontowany jest z różnymi sytuacjami związany-
mi z nowymi produktami, zmieniającą się modą, agresywnym oddziaływaniem reklamy, 
aspiracjami społecznymi itd. Wymaga to od niego określonych umiejętności i kompetencji 
w zakresie nabywania, posiadania i spożywania dóbr konsumpcyjnych. 

Problem kompetencji konsumenckich staje się coraz częściej przedmiotem zaintereso-
wań badaczy konsumpcji. Wielu podejmuje próby określenia, czym są kompetencje kon-
sumenckie? Jednak brak jest jednoznacznej definicji. Niektórzy autorzy analizujący za-
chowania konsumentów na rynku uważają, że kompetencje konsumenckie opierają się na 
racjonalności w wyborach konsumenckich, wskazując zarówno na zdolność ekonomiczną 
do zakupu towarów i usług, jak również na umiejętności, postawy i wiedzę związaną z ra-
cjonalnym podejściem do konsumpcji (Royer, Nolf 1980). 

Z kolei inni badacze konsumpcji wiążą kompetencje konsumenckie z procesami poznaw-
czymi, postawami i zachowaniami ludzi w obszarze konsumpcji. Na przykład L. Young 
z the Quebec Consumer Protection Office utożsamia kompetencje konsumentów z przyjmo-
waniem postaw krytycznych wobec dóbr konsumpcyjnych, reklamy, działań promocyjnych 
producentów i sprzedawców. Kompetentny konsument to taki, który wyszukuje informacje 
o produktach przed ich zakupem lub broni swoich praw konsumenckich, kiedy są naruszane 
(Lachance, Legault 2007, s. 2). Jak zauważa L. Berg (2007), kompetentny konsument, to 
ten, który posiada informacje o produktach i wie jak działają rynki. 

Stosunkowo liczna grupa badaczy poszukując odpowiedzi na pytanie, czym są kom-
petencje konsumenckie, skupia się na definicjach wyliczeniowych, tzn. wymieniają cechy 
wspólne wszystkich desygnatów stanowiących treść pojęcia „kompetencje konsumenckie”. 
Do najważniejszych z nich zaliczają: podstawową znajomość rynków konsumenckich, 
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znajomość praw konsumentów i ich obowiązki, sceptycyzm wobec reklam, kontrolę im-
pulsywności, racjonalne gospodarowanie budżetem domowym, zdolność do oszczędzania 
pieniędzy i porównywania cen, jakości i gwarancji przed zakupem (John 1999; Grønhøj 
2004; Lachance 2004). Lachance i Legault (2007, s. 2) podjęli udaną próbę zbudowania 
definicji projektującej, która ustaliłaby znaczenie terminu kompetencje konsumenckie na 
przyszłość. Według nich, kompetencje konsumenckie to pojęcie wielowymiarowe, złożone 
z aspektów poznawczych, behawioralnych i informacyjnych, które wpływają na ostrożne 
i odpowiedzialne działanie konsumenta na rynku. W podobny sposób definiuje kompetencje 
konsumenckie Cloutier (2014), która uważa, że jest to pojęcie wielowymiarowe składające 
się z wymiarów: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego, dzięki którym konsument 
właściwie spożywa/użytkuje produkty. Przy czym badaczka idzie o krok dalej, wskazując, 
iż należy badać jednocześnie trzy wymiary, a nie tylko jeden wybrany. Na przykład, bada-
jąc kompetencje konsumenckie w zarządzaniu budżetem domowym nie określa się tylko 
zakresu wiedzy o finansach w wymiarze poznawczym, ale również bada się stosunek emo-
cjonalny do dysponowania własnymi środkami finansowymi oraz formy zachowań związa-
nych z gospodarowaniem budżetem domowym. Równoczesny pomiar tych wyznaczników 
pozwala określić, które aspekty kompetencji w największym stopniu wpływają na działania 
konsumentów w sferze finansowej.

Analizując literaturę przedmiotu można określić komponenty kompetencji konsumenc-
kich, do których zaliczamy kompetencje poznawcze, kompetencje behawioralne i umiejęt-
ności konsumenckie. Kompetencje poznawcze dotyczą zarówno zdolności do dokonywania 
oceny, jak i zakres wiedzy konsumenckiej. Konsument na rynku konfrontowany jest z róż-
nymi sytuacjami związanymi z działaniami marketingowymi, m.in. promocjami, bonusami, 
reklamą itd. Podejmując decyzje konsumenckie zazwyczaj wybiera najlepszą ofertę produk-
tu spośród wielu proponowanych przez producentów/sprzedawców na rynku. Zdolność do 
dokonywania oceny i wybór najbardziej odpowiadającego produktu pod względem jakości, 
ceny i funkcjonalności jest ważną kompetencją konsumencką. Na przykład, przed podjęciem 
decyzji o wzięciu kredytu jednostka musi ocenić zdolność do jego zaciągnięcia, koszt kredy-
tu i zdawać sobie sprawę z korzyści i ryzyka związanego z zaciągniętym długiem (Cloutier 
2014). Inną kompetencją poznawczą jest wiedza konsumencka. Badania nad zakresem tej 
wiedzy pozwoliły ustalić, że w jej skład wchodzi wiedza o ekonomii, finansach, ubezpie-
czeniach, o prawach konsumentów, o konsumpcjonizmie, o sposobach wyszukiwania infor-
macji rynkowej o produktach i usługach, o sposobach oceny produktu przed jego zakupem 
(Moschis, Churchill 1978, s. 607). L. Xia i K.B. Monero, prowadząc badania nad wpływem 
informacji rynkowej na decyzje konsumenckie odkryli, że istnieją dwa rodzaje wiedzy kon-
sumenckiej mianowicie wiedza o rynku związana ze znajomością oferty rynkowej i pro-
ducentów oraz wiedza o tym jak znaleźć informacje o nowych produktach. W pierwszym 
przypadku chodzi a) o znajomość rozkładu cen produktów, które są oferowane przez sprze-
dawców, b) o wiedzę o dystrybucji produktów, która pozwala znaleźć produkt w najniższej 
cenie, c) wiedzę o możliwości wyliczenia kosztu końcowego dokonanego zakupu produktu. 
(Xia, Monroe 2005, s. 104). Natomiast drugi przypadek dotyczy wiedzy związanej z poszu-
kiwaniem informacji o produktach na rynku. Na rynku występuje wiele zróżnicowanych 
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źródeł informacji o dobrach konsumpcyjnych. Aby dotrzeć do rzetelnej informacji, należy 
posiadać umiejętność jej poszukiwania i oceny jej przydatności przy podejmowaniu decyzji 
konsumenckich. 

Drugim komponentem kompetencji konsumenckich są kompetencje behawioralne, które 
dotyczą pełnienia roli konsumenta. Sposób odgrywania roli konsumenta jest związany z na-
stawieniem do niej. Nastawienie to możemy określić jako zestaw spójnych przekonań kon-
sumentów co do roli, jaką mają pełnić w obszarze konsumpcji. Konsument może pełnić role 
indywidualne (osobiste), społeczne i ekologiczne. Każda z tych ról wymaga określonego na-
stawienia. W przypadku roli osobistej pełnienie jej jest związane z wykorzystywaniem dóbr 
konsumpcyjnych do realizacji własnych celów. Z kolei rola społeczna odnosi się do oczeki-
wań grupy lub społeczeństwa, dotyczących sposobu odgrywania roli konsumenta i związana 
jest z przynależnością do określonej zbiorowości. Natomiast rola ekologiczna związana jest 
z konsumpcją zrównoważoną ukierunkowaną na dbałość o środowisko naturalne. J. Benn 
zwraca uwagę na dylemat między pełnieniem roli konsumenta i roli obywatela. Pełnienie roli 
obywatela powinno uwzględniać bycie konsumentem, które jest postrzegane jako osobiste, 
wyraziste i estetyczne działanie w obszarze zaspokajania swoich indywidualnych potrzeb. 
Równie istotna jest dbałość o środowisko naturalne. Zatem konsumenci muszą nauczyć się 
dbać nie tylko o siebie, ale również o innych i o środowisko naturalne. Jest to duże wyzwa-
nie dla przyszłej edukacji konsumentów (Benn 2004, s. 114). 

Ostatnim komponentem kompetencji konsumenckich są umiejętności konsumenckie 
wykorzystywane w zachowaniach konsumpcyjnych. Umiejętności te określa się jako zdol-
ność konsumentów do stosowania i wykorzystywania wiedzy konsumenckiej zgodnie z ich 
celami. Berg i Teigen (2009) sugerują, że umiejętności konsumenckie są związane z całością 
procesów konsumpcji, tj. wyszukiwaniem, podejmowaniem decyzji nabywczych, zakupem, 
spożywaniem i wreszcie utylizacją lub recyklingiem dóbr konsumpcyjnych. W dobie rozwo-
ju technologii informatycznych bardzo ważnymi umiejętnościami konsumenckimi są umie-
jętności informatyczne, określone jako niezbędne do korzystania z nowych technologii do 
celów osobistych, organizacyjnych i awansu zawodowego. W obszarze konsumpcji pozwa-
lają one realizować proces zaspokojenia potrzeb w przestrzeni wirtualnej, tj. poszukiwać, 
nabywać i spożywać dany produkt. Umiejętności informatyczne konsumentów obejmują 
umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pro-
cesie zaspokojenia potrzeb za pomocą dóbr i usług konsumpcyjnych w Internecie. Są wy-
korzystywane w poszukiwaniu informacji, porównywaniu i zakupie produktów za pomocą 
technologii cyfrowej.

Badacze podejmujący problem kompetencji konsumenckich najczęściej analizują je 
z perspektywy ekonomii lub marketingu. Wychodzą z założenia, iż konsument jest istotą 
racjonalnie działającą na rynku, czyli kierującą się preferencjami zgodnymi z aksjomata-
mi teorii użyteczności oraz dokonującą wyborów, które ową użyteczność maksymalizują 
(Zaleśkiewicz 2011, s. 52). Sporadycznie badają pozaekonomiczne czynniki, które wpływa-
łyby na jakość kompetencji konsumenckich. Na przykład A.C. Lyons uważa, że wiedza, po-
stawy i zachowania związane z kompetencjami i umiejętnościami konsumentów w zakresie 
korzystania z kart kredytowych wydają się być związane z jednej strony ze zmiennymi eko-
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nomicznymi, np. poziomem zadłużenia, dostępnością kart kredytowych, a z drugiej strony 
ze zmiennymi społeczno-ekonomicznych, takimi jak: miejsce zamieszkania, pochodzenie 
etniczne, stan cywilny, staż pracy, poziom wykształcenia (Lyons 2004). Zauważalny jest 
brak ujmowania kompetencji konsumenckich w sposób holistyczny. Badacze nie zajmują 
się opisem i wyjaśnieniem kompetencji społecznych konsumentów w obszarze konsumpcji, 
które są niezbędne do tego, aby pełnić właściwe role we współczesnym społeczeństwie. 
A przecież współczesny konsument nie zachowuje się zawsze racjonalnie, lecz w dużej mie-
rze na jego zachowania wpływają czynniki społeczne i kulturowe. Zatem słusznie zauważa 
T. Zaleśkiewicz, że ludzie podejmują decyzje łamiąc nawet najbardziej podstawową zasadę 
racjonalności, która wymaga wewnętrznej spójności preferencji (Zaleśkiewicz 2011, s. 52). 
Konieczne wydaje się określenie kompetencji społecznych, które umożliwiają właściwie 
pełnić rolę konsumenta i rolę członka we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym. 
Pytanie, czym są społeczne kompetencje konsumenckie i jak wpływają na zachowania kon-
sumpcyjne staje się ważnym wyzwaniem, przed którym stoją badacze konsumpcji.

Kompetencje społeczne w obszarze konsumpcji

Społeczne kompetencje konsumenckie są częścią generalnych kompetencji społecznych. 
W literaturze przedmiotu występują różne podejścia do definiowania pojęcia kompetencje 
społeczne, ponieważ jest to zagadnienie wielowymiarowe. Spośród wielu definicji najtraf-
niejsze z punktu widzenia analizy konsumpcji wydaje się ujęcie M. Aryle`a, który definiuje 
ten termin jako posiadanie niezbędnych umiejętności wykorzystywanych zarówno w sytu-
acjach społecznych, jak i antyspołecznych w celu uzyskania pożądanych efektów (Argyle 
2002, s. 133). Kompetencje społeczne stanowią spójny, funkcjonalny, wykorzystywany 
w praktyce oraz uwarunkowany osobowościowo zestaw wiedzy, doświadczenia, zdolności 
i umiejętności, który umożliwia aktywne współuczestniczenie w życiu społecznym, pełnie-
nie różnych ról społecznych oraz efektywne rozwiązywanie pojawiających się problemów 
w relacjach międzyludzkich (Starostka 2014). Natomiast „społeczne kompetencje konsu-
menckie” jako część kompetencji społecznych są niezbędne do pełnienia roli konsumenta. 
Składają się z wiedzy i umiejętności związanych z komunikowaniem się za pomocą dóbr 
konsumpcyjnych, gdzie istotne jest odczytywanie kodów komunikacyjnych zawartych 
w dobrach i przyporządkowanie symbolicznych dóbr do pozycji społecznych. Są to również 
umiejętności rozpoznawania nowych wzorów konsumpcji i ich właściwe stosowanie oraz 
umiejętności tworzenia hybryd istniejących już wzorów konsumpcji. 

Tworzenie się społecznych kompetencji konsumenckich jest wynikiem przeobrażeń w ob-
szarze konsumpcji. Wraz z rozwojem konsumpcji nastąpiła zmiana podejścia do niej. Stała się 
ona ważnym elementem życia społecznego. Współcześnie jednostka odgrywając rolę konsu-
menta staje się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Jest akceptowana i nagradzana za 
pełnienie tej roli. Aby móc ją odgrywać w sposób właściwy człowiek musi posiadać określone 
kompetencje. Z. Bauman pisze, że „...by stać się w pełni opierzonym i pełnowartościowym 
członkiem społeczeństwa, trzeba sprawnie i skutecznie reagować na podniety i pokusy kon-
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sumpcyjnego rynku” (Bauman 1998, s. 9). Jedną z ważnych, społecznych kompetencji konsu-
menckich jest umiejętność ciągłego podążania za zmieniającymi się trendami mody i związa-
nymi z nimi nowościami rynkowymi. Brak tej kompetencji ogranicza uczestniczenie w życiu 
społecznym jako pełnowartościowy konsument i sprawia, że człowiek traktowany jest jako 
„wadliwy konsument” i zostaje wypchnięty poza obręb życia społecznego.

Inną społeczną kompetencją konsumencką jest posiadanie wiedzy o dobrach i wzorach 
konsumpcyjnych związanych z daną pozycją społeczną. W dzisiejszych czasach zdobycie 
tej wiedzy jest utrudnione, ponieważ w wyniku postępującego procesu demokratyzacji kon-
sumpcji przejawiającego się w powszechnym dostępie do dóbr konsumpcyjnych wcześniej 
uznawanych za heraldyczne, tj. immanentnie związane z daną pozycją społeczną, ma miej-
sce rozproszenie wiedzy. Dobra statusowe częściowo utraciły swój charakter symbolu okre-
ślonego pozycją społeczną, tj. nastąpił powszechny zanik znaczenia symbolicznego tych 
produktów, który w konsekwencji oznacza utratę korelacji między tymi typami dóbr a przy-
należnością klasową czy warstwową (Jäckel, Kochan 2000, s. 89). Jednak nie do końca ten 
proces ma miejsce, ponieważ w dalszym ciągu wybrane dobra konsumpcyjne są przypisane 
do określonej pozycji w strukturze klasowej i warstwowej, Jednak trudniej jest je rozpoznać. 
W tym celu niezbędne jest posiadanie określonej wiedzy o nich. Pomocą w tym zakresie 
służą m.in. poradniki, programy telewizyjne omawiające nowe style, strony internetowe po-
święcone modzie. 

Wiedza o dobrach związanych z pozycją społeczną jest najczęściej wiedzą ukrytą i aby 
ją posiąść trzeba posiadać określone umiejętności. Jednym ze sposobów jej zdobycia jest 
posiadanie kapitału kulturowego związanego z daną pozycją społeczną. P. Bourdieu pisze 
o kapitale kulturowym jako dziedziczonym z pokolenia na pokolenie zestawie wyuczonych 
kompetencji kulturowych, do których zaliczamy m.in.: wzory spożywania posiłków, ubie-
rania, codzienne maniery, etykietę życia codziennego, uczestniczenie w życiu kulturalnym 
itd. Zakres posiadanego kapitału kulturowego pozwala odszyfrować wiedzę ukrytą, zwią-
zaną z określonymi praktykami konsumpcyjnymi, wyznaczonymi przez wzory konsumpcji 
charakterystyczne dla klasy lub warstwy społecznej. Są to dyspozycje, które charaktery-
zują określone pozycje społeczne (Bourdieu 2005, s. 215-222). Zawierają one określone 
gusty i przejawiają się w praktyce konsumenckiej. Gust wskazuje na położenie jednostki 
w społeczeństwie i zmienia się wraz z przynależnością do określonej kategorii społecznej, 
określanej przez wykształcenie, wiek i płeć. Od jednostki zajmującej określoną pozycję spo-
łeczną, z którą łączy się kapitał kulturowy i ekonomiczny, wymaga się, aby posiadała wiedzę 
o praktykach związanych z daną pozycją społeczną (w tym praktykach konsumpcyjnych) 
i zdolność do jej wdrażania w życie. M. Douglas i B. Isherwood w swoich badaniach nad 
dobrami konsumpcyjnymi wskazują, że do poszczególnych klas społecznych przypisane są 
określone zbiory dóbr konsumpcyjnych. I tak, członkowie klasy najniższej ograniczeni są 
do zbioru podstawowego, który nie wymaga od konsumenta kompetencji w zakresie odczy-
tywania znaków symbolicznych przyporządkowanych niektórym dobrom konsumpcyjnym. 
Wraz z przynależnością do wyższych klas społecznych rośnie potrzeba posiadania okre-
ślonych kompetencji w ocenie dóbr i usług konsumpcyjnych (Douglas, Isherwood 1979, 
s. 62). P. Bourdieu pisze w tym kontekście o kompetencji statusowej, uznając, że „jest ona 
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statusowo upoważniona i powołanym do wcielenia w życie owej specyficznej zdolności, 
a zatem do jej posiadania” (Bourdieu 2005, s. 497-505). W zależności od zajmowanej pozy-
cji społecznej różnią się praktyki konsumenckie, które są częścią kompetencji statusowych. 

W dzisiejszych społeczeństwach zachodzi kształtowanie się nowych tworów w strukturze 
społecznej. D. Miller uważa, że powstała klasa konsumentów, których nie łączy wspólnota 
interesów klasowych, lecz wspólnota konsumpcji określonych dóbr konsumpcyjnych. Klasę 
tę stanowią grupy ze zróżnicowanymi stylami życia, między którymi ma miejsce ruchliwość 
społeczna. Konsument nie jest przypisany do jednej warstwy tej klasy, ale może przemiesz-
czać się między nimi. Zależy to od jego konsumpcyjnych wyborów (za Cortina 2006, s. 94). 
Manifestowanie przynależności do określonej grupy konsumentów związane jest z przyję-
ciem stylu życia jako wyznacznika zachowań w sferze konsumpcji. Przynależność do okre-
ślonej grupy konsumentów oznacza wiedzę o społecznym i kulturowym znaczeniu nowych 
dóbr, o korzystaniu z dóbr o symbolicznym ładunku, charakterystycznym dla społecznego 
zróżnicowania (Bylok 2013, s. 169). Najczęściej wiąże się ze „znawstwem” przejawiającym 
się w estetyce i smaku artystycznym oraz oryginalności. Wiedza ta jest podstawą kompeten-
cji konsumenckich w zakresie użytkowania i umiejętności odczytywania przypisywanych 
znaczeń symbolicznych dobrom konsumpcyjnym. Można ją nabyć w dwojaki sposób ‒ albo 
przez obserwację i naśladownictwo, albo przez zdobywanie informacji o dobrach i wzorach 
konsumpcyjnych w środkach masowego przekazu (czasopismach, programach telewizyj-
nych o stylach życia, modzie, Internecie).

Społeczną kompetencją konsumencką jest również wiedza o wartościach społecznych 
i kulturowych dóbr oraz ich sposobie użytkowania (Bylok 2013). Jest ona niezbędna dla 
osób aspirujących do zajmowania wyższych pozycji społecznych. Duża podaż dóbr sym-
bolicznych wymaga doskonalenia umiejętności ich rozpoznawania, bowiem szybki obieg 
dóbr symbolicznych stanowi zagrożenie dla czytelności dóbr jako znaków statusu społecz-
nego. Pomocne w tym są specjalistyczne czasopisma poświęcone nowościom rynkowym, 
książki, programy telewizyjne i radiowe poświęcone stylom życia, które podpowiadają, jak 
odczytywać znaczenie symboliczne tych nowych dóbr i jakie umiejętności należy posiadać 
w zakresie ich spożywania lub użytkowania tak, by to odpowiadało wzorowi konsumpcji 
właściwemu danej klasie społecznej. Ma to ważne znaczenie dla osób pretendujących do 
klasy wyższej (tzw. nowa klasa średnia i nowa klasa ludzi bogatych). Ludzie ci upodabniają 
zachowania konsumpcyjne do stylu życia charakterystycznego dla klasy, do której aspirują. 
Można zatem wysnuć wniosek o istnieniu sprzężenia zwrotnego między społecznymi kom-
petencjami konsumpcyjnymi a zajmowaną pozycją społeczną.

Znaczenie społecznych kompetencji konsumenckich jest widoczne w szczególności 
w konsumpcji żywności. Spożywanie żywności jest dość skomplikowanym zachowaniem 
wymagającym określonych kompetencji konsumenckich. Przygotowanie dań, ich podanie 
i spożywanie jest warunkowane wzorami konsumpcyjnymi charakterystycznymi dla danej 
kultury i miejsca zajmowanego w strukturze społecznej. Wymaga to wykorzystania posiadanej 
wiedzy związanej z wzorami konsumpcji i określonego gustu powiązanego ze stylami życia. 
Konsument może po prostu zjeść posiłek lub może wykazać się swoistymi kompetencjami 
konsumenckimi wykorzystując wiedzę w przygotowaniu posiłku i sposobie jego spożycia. 
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Struktura społecznych kompetencji konsumenckich w Polsce

Badanie społecznych kompetencji konsumenckich jest przedsięwzięciem trudnym, po-
nieważ w dużej mierze dotyczy ono świadomości ludzkiej. Mimo trudności podjęto próbę 
identyfikacji niektórych społecznych kompetencji konsumenckich w Polsce. Badania prze-
prowadzono w ramach projektu badawczego pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta 
innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji, nr 2011/03/B/HS4/04417. Badanie 
wykonano na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku 18-74 lata, z wykorzystaniem wy-
standaryzowanego kwestionariusza ankiety realizowanego techniką CATI, których określo-
no jako przynajmniej minimalnie kompetentnych.

Jedną ze społecznych kompetencji konsumentów jest posiadanie wiedzy o produktach, 
które aktualnie są modne i warto je posiadać. Moda jest najczęściej związana z trendami, 
które zmieniają się co sezon. W związku z tym konsumenci, którzy chcą nadążyć za tymi 
zmianami zmuszeni są śledzić te trendy. Na pytanie „skąd Pan/i czerpie informacje o tym, ja-
kie produkty markowe należy/wypada nosić w danej chwili (odzież, obuwie, dodatki)” naj-
częściej badani Polacy wskazywali na czasopisma poświęcone modzie (12%), znajomych, 
których obserwują, co aktualnie noszą (11%), wystawy sklepowe z modnymi produktami 
(9%), Internet, w którym znajdują się informacje o aktualnej modzie (9%) oraz rozmowy 
z kolegami/koleżankami o tym, co jest aktualnie modne (8%). Konsumenci, którzy czer-
pią wiedzę o modzie z czasopism są zazwyczaj świadomymi konsumentami, pozytywnie 
oceniającymi swoją wiedzę z zakresu: zarządzania finansami gospodarstwa domowego, ro-
zumienia informacji na etykietach/opakowaniach produktów, zrównoważonej konsumpcji, 
korzystania z Internetu, przeglądarek itp. (13%). Jednak największą grupę stanowili Polacy, 
którzy wskazali, iż nie interesuje ich aktualna moda (43%). Są to zazwyczaj konsumenci, 
którzy oceniają negatywnie swoje kompetencje konsumenckie (52% badanych).

Inną społeczną kompetencją konsumencką jest umiejętność dopasowania dóbr trwałego 
użytku do stylu życia przypisanego określonej pozycji społecznej. Wyposażenie mieszkań, 
sprzęt RTV lub AGD, samochód są często zewnętrznymi wskaźnikami zajmowanej pozycji 
w strukturze społecznej. Z badań wynika, że dla prawie 2/3 Polaków posiadanie marko-
wych produktów służy zdobyciu uznania u innych. Informacje o tych produktach najczęściej 
pozyskują z Internetu (22%), w dalszej kolejności z przeglądania czasopism kolorowych 
(11%), obserwacji znanych osób w telewizji (11%), specjalnych poradników poświęconych 
temu, jakie produkty są cenione przez innych (11%), czy też z obserwacji ludzi z najbliższe-
go otoczenia (10%). Przynależność klasowa jest ważną zmienną różnicującą posiadanie spo-
łecznych kompetencji konsumenckich1. Konsumenci należący do klasy wyższej pozyskują 
wiedzę o produktach markowych najczęściej z Internetu (21%), przeglądania czasopism 
kolorowych (14%), obserwacji znanych osób w telewizji (9%) i specjalnych poradników 

1  W celu zbadania różnic w społecznych kompetencjach konsumenckich między dużymi grupami społecznymi przyjęto 
do dalszych analiz podział na następujące klasy społeczne: a) klasę wyższą - prywatny przedsiębiorca, kadra zarządzająca 
najwyższego szczebla; b) klasę średnią I - kadra zarządzająca średniego i niższego szczebla: dyrektor, kierownik, specjalista, 
samodzielny pracownik o wysokich kwalifikacjach, z wyższym wykształceniem, wolny zawód, pracownik umysłowy/ biurowy/ 
administracji, urzędnik; c) klasę średnią II – robotnicy wykwalifikowani mający wykształcenie zasadnicze zawodowe; d) klasę 
niższą – rolnicy, robotnicy niewykwalifikowani, gospodynie domowe, bezrobotni, emeryci i renciści. 
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poświęconych temu, jakie produkty są cenione przez innych (9%). Z kolei dla osób należą-
cych do klasy średniej I najważniejszymi źródłami informacji o produktach markowych jest 
Internet (24%), specjalne poradniki poświęcone produktom markowym (10%) i obserwacja 
innych ludzi z otoczenia (10%). Konsumenci z klasy średniej II wiedzę o produktach mar-
kowych pozyskują z Internetu (31%), przeglądu czasopism kolorowych (15%) i specjalnych 
poradników poświęconych produktom markowym (14%). Z kolei Polacy z klasy niższej 
informacje o produktach markowych wywołujących uznanie u innych pozyskują z Internetu 
(22%), przeglądu czasopism kolorowych (13%) oraz obserwacji innych osób z najbliższe-
go otoczenia (10%). Prawie co trzeci badany Polak nie interesuje się tym, jakie produkty 
markowe należy posiadać, aby znaleźć uznanie u innych. Zmiennymi, które różnicowały 
w tym zakresie badanych Polaków był wiek, ocena sytuacji materialnej, status zawodowy. 
Osobami, które nie zwracają uwagi na markę dóbr trwałego użytku są osoby w wieku 30-39 lat 
(38%), zajmujące się gospodarstwem domowym (50%), oceniające swoje warunki material-
ne jako przeciętne (36%).

Wiedzę o dobrach konsumpcyjnych i wzorach zachowań, które służą do utrwalenia do-
brego wizerunku wśród otoczenia społecznego konsumenci pozyskują często ze środków 
masowego przekazu, czasopism specjalizujących się w modzie i stylach życia, Internetu, jak 
również od znajomych, rodziny itd. Wiedza ta następnie służy do dostosowania zachowań 
konsumpcyjnych do poznanych wzorów. Analiza pytania „Które z niżej wymienionych grup 
społecznych w największym stopniu dostarczają Panu(i) wzorów do naśladowania w za-
kresie kupowania różnych produktów i sposobach ich użytkowania? Proszę wskazać mak-
symalnie 3 grupy w kolejności od największego wpływu” pozwoliła ustalić grupy wpływu 
na zachowania konsumpcyjne. Na zachowania Polaków najsilniej wpływają członkowie ro-
dziny (28%) oraz osoby, które są szczególnie cenione z najbliższego otoczenia społecznego 
(10%) i znajomi z pracy czy sąsiedztwa (9%). Zmienną różnicującą zakres naśladowania 
wzorów nabywania i spożywania dóbr konsumpcyjnych przez Polaków jest przynależność 
klasowa. Dla respondentów zaliczających się do klasy wyższej grupami wzorotwórczymi 
była rodzina (27%), znajomi z pracy, sąsiedztwa (13%) i eksperci, którzy wypowiadają się 
publicznie (10%). Z kolei dla członków klasy średniej I najsilniejszy wpływ na zachowa-
nia konsumpcyjne ma rodzina (28%), znajomi (9%) i osoby, które są szczególnie cenione 
z najbliższego otoczenia (9%). Wśród konsumentów z klasy średniej II najważniejszą grupą 
wpływu jest rodzina (32%) i znajomi (8%). Natomiast dla członków klasy niższej grupami 
wzorotwórczymi są rodzina (31%) i osoby, które szczególnie są cenione w otoczeniu (9%) 
oraz znajome osoby, które mają wiedzę o tym, co właśnie chcę kupić (8%). Można powie-
dzieć, że Polacy w większości naśladują zachowania konsumpcyjne innych osób zajmują-
cych takie same pozycje społeczne albo podobne. Im niższa klasa społeczna, tym większy 
wpływ wywierają grupy, które znajdują się w najbliższym otoczeniu konsumentów. W kon-
sekwencji dostosowują swoje zachowania konsumenckie do oczekiwań najbliższych osób. 
Jednak prawie 1/3 Polaków nie identyfikuje się z żadnymi grupami wpływu, starając się za-
chować własny styl konsumpcji. Są to częściej mężczyźni (32%), osoby starsze w wieku 60 
lat i więcej (37%), będący w separacji lub rozwiedzeni (44%), emeryci (36%), o dochodzie 
netto gospodarstwa domowego do 2 tys. zł (31%).
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Kolejną społeczną kompetencją konsumencką jest umiejętność dopasowania wzorów 
konsumpcji do dóbr konsumpcyjnych znajdujących się w ofercie rynkowej. Szczególne 
znaczenie ma to w przypadku konsumpcji żywności. We współczesnym zglobalizowanym 
świecie na rynku pojawiło się wiele różnorodnych produktów pochodzących z różnych stron 
świata, w których ich zastosowanie jest związane z określonymi wzorami użytkowania 
i spożywania. Na pytanie: „Kupując nowe produkty żywnościowe po to, aby przygotować 
inne niż zazwyczaj ‒ oryginalne, egzotyczne ‒ danie, skąd czerpie Pan(i) wiedzę o tym 
jak to zrobić?” prawie 1/3 badanych respondentów wskazała Internet i książki kucharskie 
jako źródło informacji o wzorach konsumpcji powiązanych z produktami żywnościowymi. 
Te źródła informacji były skorelowane z kompetencjami w zakresie wiedzy konsumenc-
kiej. W przypadku książek kucharskich 30% badanych oceniło swą wiedzę jako pozytywną 
a w przypadku Internetu ‒ 31% respondentów. Zatem konsumenci w większości nie eks-
perymentowali z nowymi potrawami, lecz poszukiwali wiedzy, jak przyrządzić oryginal-
ne, egzotyczne danie. Interesujących informacje dostarcza szczegółowa analiza zmiennych 
różnicujących konsumentów pozyskujących informacji z książek kucharskich lub Internetu. 
Najsilniej różnicuje wiek ‒ wiedzę z książek kucharskich pozyskiwały przede wszystkim 
osoby starsze, w wieku 60 lat i więcej (45%), natomiast Internet był ważnym źródłem infor-
macji dla osób w wieku 18-29 lat (39%). Również wykształcenie różnicowało respondentów 
‒ książki kucharskie były źródłem informacji w większości dla osób z wykształceniem pod-
stawowym (34%), natomiast Internet dla konsumentów z wykształceniem wyższym (37%). 
Warto wskazać na fakt, iż społeczne kompetencje konsumenckie stanowią ważną część spo-
łecznych kompetencji związanych z zajmowaną pozycją społeczną i pełnioną rolą konsu-
menta. Konieczne wydaje się więc uwzględnienie ich w edukacji konsumenckiej w procesie 
socjalizacji.

Podsumowanie

W publikacjach poświęconych kompetencjom konsumenckim dominują wątki związane 
z racjonalnym zachowaniem konsumentów na rynku. Wskazuje się, że kompetencje konsu-
mentów są połączeniem wiedzy, postaw i umiejętności, które w efektywny sposób pozwo-
lą konsumentom zaspokoić potrzeby oraz wskazuje się na ich znaczenie w pełnieniu roli 
uczestnika rynku. Dominuje postrzeganie konsumenta jako racjonalnie działającego aktora 
na współczesnym rynku. Natomiast brakuje jest ujęcia konsumenta jako osoby niekiedy 
działającej nieracjonalnie, pod wpływem emocji czy czynników społecznych. Położenie na-
cisku na społeczną stronę funkcjonowania konsumenta pozwala widzieć go jako jednostkę, 
która funkcjonuje w szerszej zbiorowości społecznej. W związku z tym musi posiadać od-
powiednie kompetencje społeczne związane z zajmowaną pozycją społeczną i rolą, która 
jest przypisana do tej pozycji, w tym rolą konsumenta. Wyjściem z tej sytuacji może stać 
się podejście holistyczne ujmujące wiedzę i umiejętności potrzebne do bycia uczestnikiem 
rynku, jak i do funkcjonowania w obszarze społecznym, co pozwoli analizować w sposób 
całościowy zachowania konsumenta.
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Analizowane wyniki badań nad społecznymi kompetencjami konsumenckimi stanowiły 
część projektu badawczego dotyczącego identyfikacji kompetencji konsumenckich jako sty-
mulanty innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji. Na gruncie polskiej nauki 
jest to jedno z pierwszych badań, w których zastosowano podejście holistyczne do identyfi-
kacji kompetencji konsumenckich. Uzyskane wyniki wskazują, że polscy konsumenci coraz 
większą wagę przywiązują do kwestii posiadania wiedzy i umiejętności związanych z do-
brami i wzorami konsumpcyjnymi, które są pomocne w tworzeniu określonego wizerunku 
społecznego związanego z zajmowaną pozycją społeczną. 

Rozważania nad identyfikacją i znaczeniem społecznych kompetencji konsumenckich 
są ważnym przyczynkiem do badań nad rolą konsumpcji we współczesnym społeczeństwie. 
Bez wzięcia pod uwagę tej kwestii nie odpowiemy na pytanie, w którym kierunku zmierza 
współczesna konsumpcja?
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The Selected Consumer Social Competencies of Poles in the Light  
of Research

Summary

The main objective of the study is description of the selected consumer social 
competencies and their range of occurrence among Polish consumers. Implementa-
tion of the assumed objective was possible owing to application of the method of 
critical analysis of national and foreign literature sources concerning consumer com-
petencies and methods of quantitative research. In result of theoretical research, the 
author indicated the importance of consumer social competencies in fulfilling the role 
of consumer in the contemporary society. In turn, the empirical research focused on 
possession of consumer social competencies by Polish consumers. This concerned the 
competencies related to the use of consumer goods in the process of image building, 
the use thereof as an attribute of a given social position, adjustment of the consump-
tion patterns to the consumer goods in the market offer. The practical implication of 
the carried out research is emphasising the necessity to shape consumer social compe-
tencies in consumer education. On the other hand, the social implication of the study 
is emphasising the importance of consumer social competencies in a proper fulfil-
ment of the consumer’s role. The article is of the research nature.

Key words: consumption, consumer behaviour, consumer competencies, social 
competencies. 
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Избранные социальные потребительские компетенции поляков  
в свете исследований

Резюме

Основная цель разработки – описать избранные социальные потребитель-
ские компетенции и диапазон их выступления среди польских потребителей. 
Осуществление поставленной цели было возможно благодаря применению 
метода критического анализа источников национальной и зарубежной литера-
туры, касающейся потребительских компетенций и методов количественных 
исследований. В результате теоретических исследований указали значение 
социальных потребительских компетенций в выполнении роли потребителя  
в современном обществе. В свою очередь, эмпирические исследования сосредо-
точили на обладании польскими потребителями социальных потребительских 
компетенций. Это касалось компетенций, связанных с использованием потре-
бительских благ в процессе формирования имиджа, использования их в каче-
стве атрибута данного социального положения, приспособления образцов по-
требления к потребительским благам, находящимся в рыночном предложении. 
Практической импликацией проведенных исследований является выделение 
необходимости учета формирования социальных потребительских компетен-
ций в обучении потребителей, тогда как социальной импликацией разработ-
ки является выделение значения социальных потребительских компетенций  
в правильном выполнении роли потребителя. Статья имеет исследовательский 
характер.

Ключевые слова: потребление, потребительское поведение, потребитель-
ские компетенции, социальные компетенции. 
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