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Nowe zjawiska zachodzące na rynku usług wymuszają konieczność modyfikacji ujęcia, 
rozumienia i klasyfikacji usług oraz wieloaspektowego podejścia do ich konsumpcji. Jest to 
tym bardziej istotne z uwagi na fakt, że usługi w Polsce zyskują coraz bardziej na znacze-
niu oraz stają się produktem coraz częściej świadczonym z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii.

Recenzowana monografia pt. Konsument na rynku usług w Polsce została wydana przez 
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. W publikacji tej podjęto 
udaną próbę wyjaśnienia tych nowych zjawisk zachodzących na rynku usług w Polsce. 
Przedstawiono w niej analizę sytuacji i zachowań konsumentów na rynku usług, a także 
uwzględnione zostały uwarunkowania makro- i mikroekonomiczne oraz przewidywane 
zmiany, wynikające z megatrendów (globalizacji, integracji i cyfryzacji) i zarysowujących 
się trendów w konsumpcji. Jak podkreśla Autorka, w procesie zmian ważną rolę odegrają: 
cyfryzacja kształtująca społeczeństwo informacyjne, wiedza i rosnąca rola innowacji w sfe-
rze usług, ale także globalizacja i nierówności dochodowe oraz ekologiczne uwarunkowania 
funkcjonowania uczestników rynku usług i wzorce dotychczas realizowanej konsumpcji. 

Usługi są sferą specyficzną, zarówno z uwagi na ich cechy, które w znaczący sposób 
wpływają na proces decyzyjny konsumentów, ich zachowania, ryzyko podejmowanych 
przez nich decyzji, obszar zaspokajanych potrzeb, zajmowane miejsce w strukturze wy-
datków i możliwości wzrostu ich konsumowania, jak również świadomość konsumencką 
Polaków jako uczestników rynku usług. Stąd też w recenzowanej monografii przedstawiono 
te kwestie, wyróżniając następujące rozdziały: 
1. Usługa jako przedmiot decyzji konsumentów 
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2. Charakterystyka usług w perspektywie 2020 roku 
3. Konsumpcja usług w gospodarstwach domowych w latach 2000-2012 i jej uwarunko-

wania 
4. Prawa konsumentów elementem budowania ich pozycji na rynku usług 

Uwagę skupiono więc na takich głównych obszarach badawczych, jak zachowania kon-
sumentów na rynku usług i czynniki je warunkujące, zmiany ilościowe i jakościowe zacho-
dzące w usługach, prawa konsumentów i ich rola w kształtowaniu pozycji konsumentów 
na rynku usług. Badania, które stanowiły źródło wnioskowania dla poruszanych zagadnień, 
obejmowały lata 2000-2012, bardzo ważny okres z punktu widzenia wydarzeń, które miały 
miejsce w tym okresie w Polsce, tj. wejście Polski w struktury Unii Europejskiej w 2004 
roku oraz globalny kryzys finansowy i gospodarczy notowany od 2007 roku. 

W recenzowanej monografii scharakteryzowano m.in. usługę jako produkt rynkowy. 
Zwrócono uwagę na specyfikę decyzji konsumentów na rynku usług i ewolucję konsumenta, 
od konsumenta tradycyjnego do e-konsumenta, w której istotną rolę odgrywają innowacje, 
a także kwestia zrównoważonej konsumpcji. Znaczący udział w publikacji zajmuje również 
omówienie znaczenia usług we współczesnej gospodarce. Autorka przybliżyła przewidy-
wane wskaźniki makroekonomicze, które wskazują na kierunek zmian w sytuacji gospo-
darstw domowych jako uczestników rynku usług. W monografii scharakteryzowano proces 
konsumpcji usług w gospodarstwach domowych w latach 2000-2012 i jej uwarunkowania. 
W tym celu przedstawiono analizę zmian w sektorze usług w Polsce na tle innych krajów 
Unii Europejskiej i w perspektywie 2020 r., przy uwzględnieniu zmian cywilizacyjnych 
i procesu liberalizacji usług; analizę rozwoju gospodarczego Polski do 2020 r. jako deter-
minanty rozwoju rynku usług, jak również ocenę zmian w postrzeganiu usługi jako przed-
miotu decyzji konsumentów w dobie budowania innowacyjnej gospodarki i zrównoważonej 
konsumpcji. W publikacji oceniono także zmiany w strukturze wydatków na usługi według 
grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, przy uwzględnieniu czynników 
ekonomicznych i pozaekonomicznych oraz nowych zjawisk (trendów), mających wpływ na 
zachowania nabywcze. Dokonano analizy uwarunkowań dochodowych i pozadochodowych 
mających wpływ na kształtowanie się struktury spożycia i zachowania konsumentów na 
rynku usług. Porównano również wydatki gospodarstw domowych na usługi według grup 
społeczno-ekonomicznych na tle wydatków ogółem, analizując strukturę spożycia indywi-
dualnego w sektorze gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Zwrócono 
także uwagę na konsumpcję kolaboratywną – nowe zjawisko w konsumpcji usług.

W monografii poruszono również aspekt ochrony konsumentów w świetle polityki 
konsumenckiej Unii Europejskiej. Szczególną uwagę zwrócono na konsumenta jako pod-
miot zawieranych umów o świadczenie usług i odbiorcę nowych rozwiązań w zakresie 
rozstrzygania sporów. Przedstawiono także poziom świadomości konsumenckiej Polaków, 
traktując wiedzę konsumencką jako przyczynek do budowania ich pozycji na rynku usług. 
Rozważania w książce koncentrują się na problematyce zachowań konsumentów na rynku 
usług, nawiązują do obserwowanych trendów w konsumpcji. Jednym z działań, na co zwró-
cono uwagę w książce, jest edukowanie konsumentów celem poszerzenia ich świadomości 
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w różnych obszarach bycia konsumentem, m.in. ważna jest znajomość praw konsumentów 
i umiejętności ich egzekwowania. 

Należy podkreślić, że ujęta w monografii problematyka zachowań konsumentów na ryn-
ku usług w dobie globalizacji, integracji i wirtualizacji i skutków, które te megatrendy niosą, 
to obszar badań stosunkowo nowy, zarówno w teorii, jak i praktyce.

Poza tym publikacja charakteryzuje się bardzo dużą aktualnością i rzetelnością anali-
zowanych zagadnień w kontekście zmieniającego się pod wpływem globalizacji i rozwoju 
technologii informacyjnych, polskiego rynku usług. Podjęty temat i sposób jego ujęcia po-
szerza niewątpliwie zakres wiedzy o zachowaniach konsumentów na rynku usług.

Reasumując, należy podkreślić, że z uwagi na ważność tematu, jego aktualność, zasto-
sowane metody badawcze, monografia zdecydowanie przyczyni się do wzbogacenia do-
tychczasowego stanu wiedzy na temat zachowań konsumentów na rynku usług oraz ich 
uwarunkowań. Opracowanie można zatem traktować jako swoiste kompendium wiedzy 
z zakresu usług, które może być współcześnie dla przedsiębiorstw działających na rynku 
usług cennym zasobem, pozwalającym trafniej podejmować decyzję. Ponadto może stano-
wić cenne źródło informacji dla pracowników instytucji i organizacji wspierających rozwój 
usług, a także studentów, w szczególności kierunków z zakresu nauk ekonomicznych, ob-
szarze nauk ekonomicznych i społecznych, ale również dla wielu innych dyscyplin, oraz dla 
kadry dydaktycznej i badaczy rynku usług. 
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