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Style podejmowania decyzji zakupowych przez młodych 
konsumentów w Polsce w świetle badań własnych

Streszczenie

Celem rozważań jest określenie stylów podejmowania decyzji zakupowych 
wśród polskich młodych konsumentów, przedstawicieli generacji Y. W celu iden-
tyfikacji stylów podejmowania decyzji zakupowych wykorzystano zaadaptowany 
kwestionariusz autorstwa Sprolesa i Kendall. Przeprowadzono badania kwestio-
nariuszowe, w których uczestniczyło 171 respondentów. Identyfikację stylów de-
cyzyjnych przeprowadzono na podstawie analizy czynnikowej, w ramach której 
ustalano czynniki wyjaśniające ok. 73% wariancji. Wyniki pozwoliły na zidenty-
fikowanie ośmiu stylów zakupowych charakterystycznych dla polskich młodych 
konsumentów. Wyniki mogą być użyteczne dla przedsiębiorstw działających bądź 
planujących działania na rynku polskim. Badanie wykazało, że narzędzie opraco-
wane przez Sprolesa i Kendall może być wykorzystywane do identyfikacji stylów 
podejmowania decyzji w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: style zakupowe, młodzi konsumenci, podejmowanie decyzji.

Kody JEL: M31, M39

Wstęp

Mimo że proces podejmowania decyzji nabywczych jest jednym z częściej nakreślanych 
obszarów badań z zakresu zachowań konsumenckich, to nadal pozostaje wiele niejasności 
dotyczących tego zagadnienia. Przyczyn można upatrywać przede wszystkim w zmieniają-
cych się uwarunkowaniach rynkowych, w których konsumenci podejmują decyzje (rozwój 
technologii zwiększający dostęp do informacji jak i liczba bodźców kierowanych w stronę 
odbiorców, podaż dóbr na rynku itp.), w zmianach dotyczących samych konsumentów (wy-
miana pokoleniowa, nowe kohorty konsumenckie zaznaczające na rynku swoją obecność), 
jak i fakcie skomplikowania samego procesu, co widoczne jest w różnych podejściach do 
operacjonalizacji zagadnienia. Duża część prowadzonych badań opiera się na założeniu, że 
konsumenci podejmują świadome decyzje nabywcze, wymagające zebrania informacji i ra-
cjonalnej oceny oferty rynkowej. W opozycji do takiego podejścia są badania prowadzone 
przy założeniu, że wiele wyborów ma charakter nieświadomy i jest silnie uzależniona od 
środowiska.

Jedną ze specyficznych grup konsumentów wymagających ciągłych eksploracji są mło-
dzi konsumenci. Wykorzystując różnice pokoleniowe segment ten kategoryzuje się obecnie 
w ramach dwóch kohort: Generacji Y oraz Generacji Z. Opracowanie koncentruje się na 
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Generacji Y, czyli osobach urodzonych między latami 1977 a 1994 (Bakewell, Mitchell 
2003; Noble i in. 2009). Osoby te są aktywnymi konsumentami posiadającymi duży poten-
cjał finansowy, co powoduje, że są interesującą grupą odbiorców. Dotychczasowe badania 
dotyczące zachowań konsumenckich tej grupy konsumentów koncentrowały się w znacznej 
mierze na określeniu ich specyfiki, zdecydowanie mniej dotyczyło analizy zmierzającej do 
określenia postaw i wzorców zakupów. Warto w tym kontekście wspomnieć badania Morton 
czy Noble z zespołem dotyczące zachowań na rynku odzieżowym, których wyniki wska-
zały, że konsumenci ci są wrażliwi na modę i świadomi marek, jednak często wykazują się 
niską lojalnością (Noble i in. 2009).

Niniejsze opracowanie jest próbą określenia wzorców postępowania w przypadku podej-
mowania decyzji nabywczych przez polskich młodych konsumentów na rynku odzieżowym 
w oparciu o kwestionariusz pozwalający zidentyfikować style zakupowe.

Style podejmowania decyzji zakupowych

Przegląd literatury przedmiotu potwierdza, że style podejmowania decyzji zakupowych 
(style zakupowe, consumer’s decision-making styles) mogą być ujmowane w ramach trzech 
głównych podejść podkreślanych przez Sprolesa i Kendall: psychograficznego (koncentracja 
na określaniu stylu życia), deskryptywnego (charakteryzującego postępowanie konsumen-
ta) oraz zmierzającego do ogólnej typologii konsumentów (wyłonienia grup odbiorców). 
Odmienne podejście determinuje podstawy konceptualizacji i operacjonalizacji pojęcia, za-
tem dostarcza innych wniosków (Sproles, Kendall 1986; Lysonksi i in. 1996). Jednak w każ-
dym z przypadków pojawia się ukierunkowanie na określanie zaangażowania w decyzje 
zakupowe zakładające racjonalne zakupy, świadomość istnienia marek oraz zróżnicowanie 
cen i jakości produktu.

Niniejsze opracowanie opiera się na konceptualizacji stylów decyzyjnych zaproponowa-
nej przez Sprolesa i Kendall wpisującej się w podejście zmierzające do scharakteryzowania 
działania konsumenta. Badacze zaproponowali, aby style zakupowe traktować jako mental-
ną orientację wobec dokonywania wyboru w procesie zakupowym (Sproles, Kendall 1986, 
s. 268). W ramach tej koncepcji style decyzyjne są sposobem wykorzystywania zdolności 
zdobytych w ramach własnych doświadczeń, które są relatywnie trwałe zarówno w czasie 
jak i w odmiennych uwarunkowaniach sytuacyjnych.

Badacze opracowali narzędzie pozwalające na mierzenie ogólnej orientacji wobec zaku-
pów i kupowania, które w oparciu o 40-elementową skalę pozwala na identyfikację ośmiu 
podstawowych stylów zakupowych (Consumer Decision-Making Styles Inventory − CSI) 
(por. tabela 1).

Zidentyfikowane style zakupowe można skategoryzować jako trzy typy orientacji: spo-
łeczną (na pokaz), utylitarną (opieranie decyzji na jakości, stosunku jakości do ceny) oraz 
zachowania niepożądane, do których zaliczono styl impulsywny oraz zagubienie wynikają-
ce z nadmiaru informacji (Hahn, Kean 2009).
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Tabela 1
Charakterystyka stylów zakupowych według Sprolesa i Kendall

Styl podejmowania decyzji  
(styl zakupowy) Cechy charakterystyczne Podstawa decyzji 

zakupowej
Zorientowanie na wysoką 
jakość

Poszukiwanie produktów o najwyższej jakości 
wynikające z wysokich oczekiwań wobec 
produktów i ich funkcji

Jakość

Zorientowanie na markę Preferowanie produktów znanych marek zgodnie 
z przekonaniem, że wyższa cena oznacza lepszą 
jakość

Marka

Podążanie za modą Podstawą wyborów jest podążanie za 
nowościami wynikające ze zorientowania się 
w obowiązujących trendach

Stylistyka

Hedonizm Dokonywanie zakupów dla rozrywki, 
przyjemności

Przyjemność 
z zakupów

Zorientowanie na cenę Poszukiwanie atrakcyjnych ofert za jak najniższą 
cenę, często w wyniku porównań

Stosunek ceny do 
jakości

Impulsywne nabywanie Dokonywanie nieplanowanych zakupów, często 
bez racjonalnego zarządzania budżetem

Impuls

Zdezorientowanie ze względu 
na przeładowanie informacjami
Niepewność wyboru

Dostrzeganie zbyt dużej liczby możliwości 
wyboru, co powoduje problemy z podjęciem 
decyzji w wyniku przeładowania informacjami

Brak 
jednoznacznego 
kryterium

Nawykowe/lojalne nabywanie Lojalne bądź wynikające z przyzwyczajenia 
preferowanie produktów i miejsc ich nabywania

Nawyk

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sproles, Kendall (1986).

Wyniki przeprowadzonych z wykorzystaniem narzędzia badań pozwalają na wskaza-
nie podstawowych uwarunkowań oddziałujących na zróżnicowanie stylów decyzyjnych. 
Jednym z nich jest płeć (Bakewell, Mitchell 2003; Mokhlis, Salleh 2009). Mężczyźni trak-
tują zakupy utylitarnie (konieczność zaspokojenia potrzeby), podczas gdy kobiety jako for-
mę rozrywki. Ponadto mężczyźni mniej angażują się w planowanie zakupów i wykorzystują 
mniej informacji, są także gorzej zorientowani w nowościach modowych i markach, rzadziej 
wydają się też być zdezorientowani w przypadku podejmowania decyzji.

Wśród innych uwarunkowań, na które zwrócono uwagę, były relacje między stylem de-
cyzyjnym a postrzeganiem siebie (Hahn, Kean 2009), które potwierdziły zasadność prowa-
dzenia badań zachowań konsumentów w zależności od uwarunkowań kulturowych.

Style podejmowania decyzji zakupowych na zróżnicowanych 
kulturowo rynkach

Narzędzie stworzone przez Sprolesa i Kendall było wykorzystywane do charakteryzo-
wania stylów podejmowania decyzji na zróżnicowanych kulturowo rynkach na podstawie 
odmiennych grup nabywców oraz zróżnicowanych produktów (Kavkani 2011). Badania 
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często zmierzały do określenia możliwości aplikacji narzędzia w innych krajach. W tym też 
można upatrywać przyczynę tego, że rzadko miały charakter badań porównawczych, kon-
centrowały się głównie na identyfikacji stylów zakupowych w poszczególnych krajach bądź 
mniejszościach narodowych (np. mniejszości hiszpańskiej w USA).

Tabela 2
Przegląd krajów, w których identyfikowano style zakupowe na podstawie CSI 

Kraje z UE Kraje spoza UE

Grecja, Niemcy, Wielka Brytania Bośnia i Hercegowina, Chiny, Indie, Iran, Kanada, Korea Południowa, 
Macedonia, Malezja, Nowa Zelandia, Tajlandia, Turcja, USA

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskiwane rezultaty były w większości zbieżne z tymi otrzymanymi przez Sprolesa 
i Kendall, jednak pojawiły się pewne różnice. Wyniki badania sugerują, że style zakupo-
we identyfikowane za pomocą narzędzia Sprolesa i Kendall mogą podlegać oddziaływaniu 
uwarunkowań kulturowych, jak i być zależne od uwarunkowań środowiskowych (szczegól-
nie w odniesieniu do charakterystyki możliwości zakupowych − środowiska sprzedażowego 
− typy dostępnych sklepów, możliwości korzystania z kart kredytowych itp). Za taką inter-
pretacją przemawia fakt, że w badaniach Lysonskiego z zespołem wykazano, że narzędzie 
było bardziej aplikowane w Nowej Zelandii i USA (kraje rozwinięte) niż w Indiach i Grecji 
(kraje rozwijające się) (Lysonksi i in. 1996). Zróżnicowane style decyzyjne w poszczegól-
nych krajach pociągają za sobą konieczność adaptacji reklamy oraz innych elementów mar-
ketingu mix do wymogów poszczególnych rynków.

Większość znanych autorce badań prowadzona była poza UE. Jak zaznaczono wcze-
śniej, greckich konsumentów badał Lysonski z zespołem w ramach badań cross-kulturowych. 
Natomiast w przypadku konsumentów brytyjskich i niemieckich badania zmierzały głównie do 
zidentyfikowania właściwych im stylów zakupowych. Wyniki badań Walsh z zespołem pozwo-
liły na opisanie stylów zakupowych w większości zgodnych z oryginalną koncepcją. Badacze 
nie znaleźli potwierdzenia na istnienie konsumentów, których styl zakupowy opierałby się na 
nawykowym podejmowaniu decyzji oraz na orientacji cenowej (ze względu na małą rzetelność 
wyników), co zredukowało liczbę stylów zakupowych do sześciu. Badania były prowadzone na 
grupie dorosłych konsumentów (nie studentów) (Walsh, Mitchell, Hennig-Thurau 2001).

Mitchell i Bates, badając studentów poszerzyli liczbę zidentyfikowanych stylów zakupo-
wych do dziesięciu uzupełniając listę o konsumentów lojalnych wobec sklepu oraz oszczę-
dzających czas (Mitchell, Bates 1998).

Założenia badań własnych

Badania stanowią próbę replikacji badań Sprolesa i Kendall wśród polskich młodych 
konsumentów celem identyfikacji ich stylów zakupowych. Takie podejście zdeterminowa-
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ło decyzje na poziomie metodyki badań. Zastosowano ilościowe podejście, zbierając dane 
w oparciu o ankietę audytoryjną. Wykorzystano w tym celu zaadoptowany kwestionariusz 
Sprolesa i Kendall z 1986 roku, stąd narzędzie poza metryczką składało się z 40 skal Likerta 
(1 − zdecydowanie się nie zgadzam do 5 − zdecydowanie się zgadzam), które dotyczyły 
odzieży jako przykładowej kategorii produktu.

Zdecydowano się na replikację badań nie tylko w odniesieniu do narzędzia, ale także 
grupy badanej. Starano się, aby badana próba przypominała na poziomie charakterystyk 
próbę z oryginalnych badań, dlatego też w badaniach uczestniczyli studenci studiów ekono-
micznych (w większości studiów drugiego stopnia), ponadto większość badanych stanowiły 
kobiety (analogicznie do badań Sprolesa i Kendall − gdzie 81% stanowiły kobiety). Decyzja 
wynikała z przeglądu wyników badań, które przynosiły podobne rezultaty w przypadku pro-
wadzenia badań na analogicznej grupie a odmienne, gdy decydowano się na inne zasady 
doboru respondentów. Decydując się na taki dobór zrezygnowano z określenia znaczenia 
płci w różnicowaniu stylów zakupowych polskich konsumentów.

W badaniach uczestniczyło 185 respondentów, z czego po redukcji danych analizę prze-
prowadzono na podstawie odpowiedzi 171 osób, co wiązało się z założeniem, że respon-
denci mieli być przedstawicielami Generacji Y (analizowano wypowiedzi osób pomiędzy 
21. a 30. rokiem życia). Średnia wieku respondentów wynosiła 25 lat (d=24 lata, liczność 
d − 53 osoby).

Tabela 3
Charakterystyka badanej próby 

Zmienna Wartości zmiennej Liczność %

Płeć kobieta
mężczyzna

135
36

79
21

Miejsce zamieszkania wieś
miasto poniżej 30 tys. mieszkańców
miasto 100-30 tys. mieszkańców
miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

48
16
26
81

28
9

15
48

Status zawodowy pracujący
niepracujący

141
30

82
18

Status cywilny singiel
pozostawanie w związku

78
93

46
54

Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych.

Style podejmowania decyzji zakupowych przez polskich młodych 
konsumentów − wyniki badań

Do identyfikacji stylów zakupowych wykorzystano analizę czynnikową z rotacją 
Varimax znormalizowaną (analogicznie do badań Sprolesa i Kendall). W pierwszym etapie 
zredukowano liczbę czynników. W wyniku zastosowanej procedury usunięto 18 elementów 
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skali. Pozostałe 22 elementy skali dotyczyły wszystkich wyodrębnionych oryginalnie sty-
lów zakupowych. Poddano je ponownie analizie, co spowodowało uzyskanie rozpiętości 
ładunków czynnikowych pomiędzy 0,68 do 0,90 (por. tabela 4).

Tabela 4
Ładunki czynnikowe uzyskane dla poszczególnych zmiennych uwzględnionych 
w analizie  

Styl zakupowy Zmienne Ładunki 
czynnikowe

Zorientowanie 
na wysoką 
jakość

Kupowanie produktów o najwyższej jakości jest dla mnie bardzo 
ważne.
Ogólnie staram się kupować produkty wysokiej jakości.
Jestem skłonna/y ponieść dodatkowy wysiłek, aby kupić produkty 
najlepszej jakości.
Zazwyczaj wybieram droższe marki.

0,823153
0,885506

0,809593
0,766968

Impulsywne 
nabywanie

Powinnam/powinienem planować rozważniej zakupy.
Jestem impulsywnym nabywcą.
Często kupuję nierozważnie a potem żałuję zakupu.
Rozważnie kontroluję wielkość wydatków podczas zakupów.

0,785390
0,829354
0,793883

-0,685963
Niepewność 
wyboru

Jest tak duży wybór marek, że często czuję się zdezorientowany/na.
Czasami mam trudność z podjęciem decyzji, do którego sklepu wybrać 
się na zakupy.
Im więcej wiem na temat produktów, tym trudniejszy wydaje mi się 
wybór najlepszej oferty.
Informacje, które mam na temat rożnych produktów, wprowadzają 
mnie w dezorientację.

0,741546

0,753377

0,725316

0,791029
Hedonizm Chodzenie na zakupy jest dla mnie jednym z przyjemniejszych 

sposobów spędzania czasu.
Kupowanie w sklepach jest dla mnie stratą czasu.
Staram się skracać czas przeznaczony na wizyty w sklepach.

0
,793875

-0,803848
-0,751114

Nawykowe/
lojalne 
nabywanie

Gdy spotkam produkt czy markę, która mi się podoba, staram się 
trzymać tego wyboru.
Zawsze chodzę do tych samych sklepów na zakupy.

0,814206

0,826265
Podążanie za 
modą

Staram się zmieniać garderobę nadążając za aktualną modą.
Modny, atrakcyjny wygląd jest dla mnie bardzo ważny.

0,853086
0,861157

Zorientowanie 
na markę

Wolę kupować marki popularne, najlepiej sprzedające się.
Najbardziej reklamowane marki są zazwyczaj najlepszym wyborem.

0,821650
0,852999

Zorientowanie 
na cenę

Szukam uważnie, starając się wybierać najwyższą jakość za najniższą 
cenę. 0,903638

Źródło: jak w tabeli 3.

Przyjęte rozwiązanie pozwoliło na wyjaśnienie 72,74% wariancji w ramach ośmiu czyn-
ników. Wszystkie zidentyfikowane czynniki miały wartość własną większą niż 1, co odpo-
wiada kryterium Kaisera, zgodnie z którym w ocenie poprawności redukcji liczby czynni-
ków przyjmuje się te, którym odpowiadają wartości własne większe niż 1 (por. tabela 5).
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Tabela 5
Wartości własne dla ośmiu rodzajów stylów zakupowych 

Styl zakupowy Wartość własna 
czynnika

% ogółu 
wariancji % skumulowany

Czynnik 1. Zorientowanie na wysoką jakość 3,548573 16,12988 16,12988
Czynnik 2. Impulsywne nabywanie 3,091515 14,05234 30,18222
Czynnik 3. Niepewność wyboru 2,346881 10,66764 40,84986
Czynnik 4. Hedonizm 1,918036 8,71835 49,56820
Czynnik 5. Nawykowe/lojalne nabywanie 1,502031 6,82741 56,39561
Czynnik 6. Podążanie za modą 1,325678 6,02581 62,42142
Czynnik 7. Zorientowanie na markę 1,247882 5,71765 68,13907
Czynnik 8. Zorientowanie na cenę 1,012454 4,60206 72,74113

Źródło: jak w tabeli 3.

Uzyskany poziom wariancji jest na tle innych badań akceptowalny. Dla przykładu, 
w przypadku cytowanych badań konsumentów niemieckich wynosiła 47,47% (Walsh i in. 
2001) czy 66,9% w przypadku badań konsumentów z Bośni i Hercegowiny (Anic, Rajh, 
Bevanda 2012).

Elementy traktowane jako podstawa analizy czynnikowej ładowały się analogicz-
nie do oryginalnego badania, stąd czynniki nazwane zostały zgodnie z oryginalną kon-
cepcją: Zorientowanie na wysoką jakość, Impulsywne nabywanie, Niepewność wyboru, 
Hedonizm, Nawykowe/lojalne nabywanie, Podążanie za modą, Zorientowanie na markę 
oraz Zorientowanie na cenę.

Wyniki wskazują, że style podejmowania decyzji zakupowych wśród polskich mło-
dych konsumentów można skategoryzować analogicznie do oryginalnego badania Sprolesa 
i Kendall. Jednocześnie są one odmienne od zidentyfikowanych wśród konsumentów nie-
mieckich czy brytyjskich. Należy także podkreślić, że mimo możliwości wyodrębnienia 
ośmioczynnikowego modelu to koncepcja Sprolesa i Kendall nie jest w pełni aplikowalna 
(nie wszystkie elementy były znaczące), co potwierdza wcześniejsze postulaty o koniecz-
ności modyfikacji narzędzia, aby dostosować je do młodych konsumentów w poszczegól-
nych krajach. Ponadto część czynników, przede wszystkim Zorientowanie na cenę wyjaśnia 
niewielki procent wariancji. W tym przypadku też zaproponowane w oryginalnej metodyce 
skale nie były istotne z perspektywy polskich młodych konsumentów (czynnik składa się 
z jednego elementu).

Podsumowanie

Do uzyskanych wyników badań należy podchodzić z ostrożnością wynikającą z zauwa-
żonych ograniczeń. Pierwsze z nich wynika z doboru próby. Liczebność próby oraz fakt, 
że w badaniu uczestniczyły głównie studentki nie pozwala na dokonanie wyczerpującej 
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charakterystyki stylów podejmowania decyzji dla konsumentów tworzących Generację Y. 
Mimo że liczba studentów w Polsce nie jest mała, to jednak należy rozszerzyć badania uzu-
pełniając próbę o osoby o zróżnicowanym wykształceniu.

Kolejne ograniczenie wiąże się z wykorzystaną do badania przykładową kategorią produk-
tu. Analogicznie do oryginalnych badań odnosiły się one do odzieży. Zatem aby wyniki można 
było implementować w obszarze planowania działań marketingowych, należałoby powtórzyć 
badania na bazie innych przykładowych kategorii produktowych, co pozwoliłoby na dokład-
niejsze opisanie stylów podejmowania decyzji zakupowych wśród młodych konsumentów.

Mimo zasygnalizowanych ograniczeń wyniki badań mogą służyć jako podstawa do 
konceptualizacji dalszych badań nad tematyką stylów zakupowych młodych konsumentów 
z wykorzystaniem narzędzia Sprolesa i Kendall. Świadczą one także o specyfice rynku mło-
dych konsumentów w Polsce na tle innych badanych krajów europejskich.
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Styles of Making Purchasing Decisions by Young Consumers in Poland 
in the Light of Author’s Own Surveys

Summary

An aim of considerations is to define the styles of making purchasing deci-
sions among Polish young consumers, representatives of Generation Y. To iden-
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tify styles of making purchasing decisions the author used the adapted question-
naire developed by Sproles and Kendall. She carried out questionnaire-based 
surveys with 171 respondents. The identification of decision-making styles was 
conducted on the basis of factor analysis within which there were fixed the factors 
explaining approx. 73% of variances. The findings allowed identification of eight 
purchasing styles characteristic for Polish young consumers. The results may be 
useful for enterprises already operating or planning their operation in the Polish 
market. The survey indicated that the tool worked out by Sproles and Kendall 
may be used for identification of decision-making styles in Poland. The article is 
of the research nature.

Key words: purchasing styles, young consumers, decision making.

JEL codes: M31, M39

Стили принятия решений о покупке молодыми потребителями  
в Польше в свете собственных исследований

Резюме

Цель рассуждений – определить стили принятия решений о покупке мо-
лодыми потребителями-представителями поколения Y. Для выявления сти-
лей принятия решений о покупке использовали адаптированный опросник, 
разработанный Спролесом и Кендалл. Провели опросы, в которых принял 
участие 171 респондент. Выявление стилей принятия решений провели на 
основе факторного анализа, в рамках которого определили факторы, объяс-
няющие около 73% видоизменений. Результаты позволили выявить восемь 
стилей совершения покупок, характерных для польских молодых потреби-
телей. Результаты могут быть полезны для предприятий, действующих или 
планирующих действия на польском рынке. Исследование показало, что ин-
струмент, разработанный Спролесом и Кендалл, может использоваться для 
выявления стилей принятия решений в Польше. Статья имеет исследова-
тельский характер.

Ключевые слова: стили совершения покупок, молодые потребители, приня-
тие решений.

Коды JEL: M31, M39
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