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Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji

Streszczenie

Reklamacja wadliwych produktów jest prawem każdego konsumenta. Jednak 
nie wszyscy korzystają z tych uprawnień. Celem rozważań jest zaprezentowanie 
opinii klientów na temat składania reklamacji. W artykule wykorzystano wyniki 
badań ankietowych przeprowadzonych na podstawie kwestionariusza, który zo-
stał opracowany i zweryfikowany w badaniu pilotażowym. Z przeprowadzonego 
badania wynika, że konsumenci są niechętnie nastawieni do składania reklamacji 
ze względu na swoje wcześniejsze doświadczenia, uważają, że jest to proces dłu-
gotrwały i frustrujący. Już na samą myśl o reklamacjach denerwują się, że muszą 
rozmawiać z nieuprzejmym sprzedawcą, który utrudnia i zniechęca do złożenia 
reklamacji. Ważnym kryterium przy podejmowaniu decyzji o złożeniu reklamacji 
jest cena i odległość do sklepu, w którym należy złożyć reklamację.

Uzyskane dane stanowią uzupełnienie istniejących badań w zakresie reklamacji 
i są dobrym punktem wyjściowym do formułowania hipotez badawczych w przy-
szłych badaniach naukowych, jak również do zarządzania reklamacjami zarówno 
w przedsiębiorstwach, jak i punktach sprzedaży. 

Słowa kluczowe: reklamacje, zadowolenie klienta, prawa konsumenta.
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Wstęp

Konsumenci są ważnym ogniwem we współczesnym biznesie. Na rynku dążą do zaspo-
kojenia swoich potrzeb, zrealizowania określonych celów m.in. poprzez nabywanie dóbr 
materialnych i usług. Zachowania konsumentów to ogół czynności, działań i sposobów 
postępowania mających na celu zaspokojenie potrzeb (Gutkowska, Ozimek 2005; Ozimek 
2010). Ujmowane są jako pewien zorganizowany ciąg reakcji na bodźce, stanowiące zarów-
no czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Cały proces zaczyna się od zaistnienia potrzeby 
(Rudnicki 2012), która wymusza poszukiwanie informacji o produktach, dzięki którym kon-
sument mógłby zaspokoić potrzebę. Po zdobyciu informacji następuje ocena i wybór naj-
korzystniejszej oferty. Efektem tego etapu jest dokonanie zakupu. Zakupiony produkt może 
wywołać u konsumenta satysfakcję, rozczarowanie lub dysonans pozakupowy. Doznania 
wynikające z zakupu dobra są przez konsumenta zapamiętywane, co wzbogaca jego do-
świadczenia nabywcze. Doświadczenia nabywcze, a także opinie innych na temat produk-
tów wpływają m.in. na kształtowanie postaw wobec towarów i usług (Brzozowska-Woś 
2010). W zachowaniach konsumentów można wyróżnić także kwestię świadomości konsu-
menckiej, czyli znajomości praw konsumenckich i ich egzekwowania. Ochrona interesów 
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ekonomicznych konsumentów wiąże się z zaspokojeniem podstawowych potrzeb nabywcy, 
dostępem do towarów i usług, możliwością wyboru zgodnie z indywidualnymi potrzebami. 
W związku z różnymi możliwościami zaspokajania potrzeb klienci narażeni są na różne 
zagrożenia płynące z rynku. Dlatego ważna jest wiedza konsumencka, która ograniczy dy-
sonans pozakupowy lub pozwoli dochodzić praw konsumenckich (Ozimek 2010).

Konsument jako słabsze ogniwo na rynku jest chroniony przez przepisy prawne, przede 
wszystkim kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16) oraz ustawę o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, http://www.ms.gov.pl). Od 25 grudnia 
2014 r. będzie obowiązywała ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. z 24.06.2014 r., poz. 827), 
która spowoduje zmiany w dotychczasowych regulacjach prawnych i zakresie prawa konsu-
menckiego. Ustawa reguluje obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumen-
tem, zasady i tryb zawierania umowy na odległość i poza lokalem, a także reguluje zasady 
odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem i na odległość. Konsument będzie miał więk-
szy zakres uprawnień w przypadku zakupu wadliwej rzeczy. Zgodnie z przepisami, klient 
po zakupie produktu niezgodnego z umową (umowa kupna-sprzedaży zawierana podczas 
zakupu produktu lub usługi) może skorzystać z jednego ze swoich praw, jakim jest prawo 
do efektywnego dochodzenia roszczeń. Oznacza ono możliwość stworzenia konsumentowi 
mechanizmów prawnych i procedur umożliwiających tani oraz szybki w sposób dochodze-
nia roszczeń, a także pomoc w egzekwowaniu praw konsumentów. (Dąbrowska i in. 2010). 

Przedsiębiorstwa powinny dążyć do usatysfakcjonowania klientów jakością oferowa-
nych produktów, fachową obsługą i rozwiniętym serwisem posprzedażowym. W tym celu 
prowadzona jest kontrola produktów na wszystkich etapach wytwarzania, jednak mimo 
tego, na rynek trafiają produkty wadliwe, z których klienci są niezadowoleni. Wówczas 
zgodnie z ustawą (Dz.U. z 2002 r. Nr 141; Dz.U. z 24.06.2014 r., poz. 827) konsumenci 
mogą reklamować produkt. 

Konsument ma możliwość złożenia uzasadnionej reklamacji, wyrażając w ten sposób 
swoje niezadowolenie z jakości produktu. Poprzez reklamacje klient oczekuje wymiany lub 
naprawy wyrobu oraz poprawienia jakości świadczenia usługi, albo zwrotu pieniędzy, bądź 
obniżenia ceny. Reklamacje najczęściej są następstwem (Demblińska-Cyran 2004):
 - nieodpowiedniej jakości wyrobu,
 - niezadowalającego poziomu obsługi klienta,
 - różnic cenowych w stosunku do ceny w chwili składania zamówienia,
 - różnic ilościowych w dostarczanej partii towaru,
 - dostarczenia innego produktu niż zamawiany,
 - opóźnienia dostawy.

Jednak konsumenci nie zawsze składają reklamacje. Z publikowanych badań wynika, 
że tylko 4% niezadowolonych konsumentów składa reklamacje (Doyle 2003), 91% spośród 
tych, którzy nie wnoszą skarg, nie ponawiają zakupów (Oderowicz 2012). Inne badania 
dowodzą, że klienci są niezadowoleni z dokonanych zakupów w ok. 25% przypadków, ale 
tylko 5% z nich składa reklamacje. Jeśli jeden klient składa reklamację, oznacza to, że 20-25 
innych niezadowolonych klientów jej nie składa (Rudawska 2005).
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Klienci są niezadowoleni z samego faktu posiadania wadliwego produktu. Dodatkowo 
wcześniejsze, często negatywne doświadczenia powodują, że klienci są niechętnie nastawie-
ni do procesu składania reklamacji. Na podstawie badań prowadzonych przez Hepworth& 
Company Ltd (Kostecki 2001) zidentyfikowano cztery podstawowe powody, dla których 
klienci nie składają reklamacji. Przede wszystkim klienci:
 - są przekonani, że złożenie reklamacji nic nie da, bo nikt się nią nie przejmie,
 - są przekonani, że reklamowanie nie jest warte czasu i kłopotów,
 - nie wiedzą gdzie i jak złożyć reklamację,
 - obawiają się wrogości ze strony dostawcy/sprzedawcy.

Obecnie świadomość dotycząca efektów założenia reklamacji, miejsce i sposób jej zło-
żenia, a także podejście do niezadowolonego klienta jest tematem edukacji konsumentów 
już od najmłodszych lat. Działalność edukacyjną w tym zakresie prowadzą m.in. organi-
zacje konsumenckie. Działania te mają na celu wspieranie ludzi, aby stali się świadomymi 
swoich praw konsumentami, a także aby wiedzieli, gdzie mogą się udać po pomoc. Poprzez 
prowadzenie kampanii edukacyjnych wzrasta wiedza konsumentów, która jest warunkiem 
świadomego kształtowania zachowań konsumpcyjnych (Dąbrowska 2013).

Obecnie konsumenci, zwłaszcza młodzi, mają coraz większą świadomość swoich praw 
i wykorzystują je m.in. do zwiększenia stopnia zadowolenia z zakupionego produktu po-
przez składanie reklamacji. Potwierdzają to badania prowadzone wśród studentów w latach 
2011-2012 (Balon 2013) – 39% ankietowanych stwierdziło, że zawsze składa reklama-
cje, a kolejne 48% badanych składa reklamacje tylko w przypadku niektórych produktów. 
Ponieważ konsumenci mają świadomość swoich praw i możliwości składania reklamacji 
przeprowadzono badania, w których respondenci wyrazili swoją opinię na temat procesu 
składania reklamacji.

Materiał i metodyka badań

Na przełomie 2012/2013 roku przeprowadzono badania ankietowe w wybranych wo-
jewództwach Polski południowej i południowo-wschodniej. Celem badań było uzyskanie 
informacji na temat zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji. Badania wła-
ściwe zostały poprzedzone badaniem pilotażowym. Na podstawie uzyskanych uwag i ko-
mentarzy wprowadzono modyfikacje w kilku pytaniach i opracowano wersję ostateczną 
ankiety. Badania były przeprowadzone w centrach handlowych w dużych miastach wybra-
nych województw Polski. W badaniach wzięły udział osoby, które w tym czasie przebywa-
ły w centrach handlowych robiąc zakupy i zgodziły się wziąć udział w badaniu. Ankieta 
składała się z 20 pytań dotyczących reklamacji, które zostały podzielone na dwie grupy, 
a także z metryczki. Pierwsza grupa pytań dotyczyła procesu reklamacyjnego, oceny jego 
przebiegu, własnego podejścia do reklamacji, a także sposobu załatwienia reklamacji. W py-
taniach dotyczących stopnia zadowolenia z poszczególnych etapów składania reklamacji 
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zastosowano skalę pięciostopniową (1 – bardzo niezadowolony, 5 – bardzo zadowolony)1. 
Natomiast druga grupa pytań dotyczyła reklamowanych produktów. Przeprowadzona anali-
za ankiet wykazała, że wszystkie ankiety są kompletne i nadają się do dalszej analizy. Wśród 
ankietowanych były osoby, które nigdy nie składały reklamacji (8%) i osoby, które nigdy nie 
kupiły wadliwego produktu (4%) i w związku z tym nie mogły składać reklamacji. Osoby te 
na pytania dotyczące ostatnio składanej reklamacji nie odpowiadały. Z tego powodu liczba 
respondentów odpowiadająca na poszczególne pytania jest różna.

Tabela 1
Charakterystyka respondentów uczestniczących w badaniu (N=504)  

Wyszczególnienie % populacji

Płeć
Kobieta 56,0
Mężczyzna 44,0

Wiek
do 24 lat 27,4
24-44 lat 35,3
45-64 lat 29,4
pow. 64 lat 7,9

Województwo
podkarpackie 18,6
małopolskie 29,3
świętokrzyskie 16,9
śląskie 35,2

Wykształcenie
Podstawowe lub zawodowe 18,7
Średnie 40,5
Wyższe 40,9

Źródło: opracowanie własne.

W badaniu wzięło udział 504 osoby w wieku powyżej 13 lat, z czego 56% badanych 
stanowiły kobiety, a 44% mężczyźni (por. tabela 1). Zgodnie z kodeksem cywilnym dzieci, 
które ukończyły 13 lat, a nie skończyły 18, mają ograniczoną zdolność do czynności praw-
nych. Mogą jednak dokonywać drobnych bieżących zakupów związanych z codziennym ży-

1  Analiza i omówienie wybranych wyników badań ankietowych dotyczących pierwszej części ankiety zostały przedstawione 
(w:) U. Balon, Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji (w druku). W artykule przedstawiono wyniki 
badań, w których respondenci ocenili swoje zadowolenie na etapie składania reklamacji, kontaktowania się w trakcie rozpa-
trywania reklamacji, a także z końcowego efektu załatwienia reklamacji. Przeanalizowano wpływ podejścia sprzedawcy do 
klienta i sposobu realizacji reklamacji na zadowolenie klienta.
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ciem. Wszystkie zakupy towarów niepotrzebne w życiu codziennym lub o wyższej wartości 
powinny być dokonywane w towarzystwie rodziców lub opiekunów (Dz.U. z 1964 r. Nr 16), 
dlatego osoby poniżej 18 roku życia nie uczestniczyły w badaniu. Badanie przeprowadzono 
w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Większość re-
spondentów miała wykształcenie średnie (40%) lub wyższe (41%). 

Reklamacje jako wyraz niezadowolenia z zakupionego produktu

Reklamacja wadliwych towarów jest prawem każdego klienta. Jednak nie wszyscy 
w jednakowym stopniu korzystają z tych uprawnień. W kwestionariuszu ankiety pierwsze 
dwa pytania dotyczyły ogólnego podejścia respondentów do reklamacji. Były to pytania 
otwarte pozwalające wyrazić badanym swoją opinię na temat reklamacji. Celem tych pytań 
było uzyskanie informacji, jakie skojarzenia towarzyszą konsumentom na myśl o reklamacji 
(por. wykres 1).

Wykres 1
Odpowiedzi respondentów ankiety dotyczące skojarzeń z reklamacjami

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania własnego.

Z przeprowadzonego badania wynika, że u większości respondentów reklamacje wy-
wołują negatywne skojarzenia. Są sfrustrowani już samym nabyciem produktu o niezada-
walającej jakości. Dla ponad 20% badanych reklamacja kojarzy się z problemami, które 
napotykają już w momencie usiłowania złożenia reklamacji, przy pierwszym kontakcie ze 
sprzedawcą. Narzekają oni, że sprzedawcy są niemili, zniechęcają do złożenia reklamacji 
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lub wmawiają klientom, że ta wada nie podlega reklamacji. Ok. 15% badanych reklamacje 
kojarzą się z uszkodzonym produktem, który kupili. Respondenci przyznali, że denerwują 
się na samą myśl o reklamacjach (14%), nie wierzą w pozytywne ich załatwienie (8%). 
Reklamacje kojarzą się im z długotrwałym procesem wymagającym poświęcenia czasu 
(8%). Niektórzy (7%) chcą mieć „dobry” produkt, wolny od wad, a inni chcą odzyskać pie-
niądze. Natomiast 3% badanych uważa, że na same wspomnienie o reklamacjach nie chce 
im się tym zajmować (3%). Respondentom reklamacje kojarzą się również z prawem, jakie 
im przysługuje po zakupie wadliwego produktu (2%). Inni myślą o tym, czy mają jeszcze 
paragon, czy w ogóle opłaca się im ten produkt reklamować. Są również osoby, które na 
myśl o reklamacji rozpoczynają poszukiwanie i czytanie warunków reklamacji. 

Na podstawie negatywnych skojarzeń z reklamacjami należy wnioskować, że konsumenci 
nie lubią składać reklamacji. Jakie są powody, dla których konsumenci nie lubią i nie składają 
reklamacji? Na to pytanie badawcze można odpowiedzieć analizując drugie otwarte pytanie 
w ankiecie. Dotyczyło ono powodów, dla których badani nie lubią (lubią) składać reklamacji 
(por. wykres 2). Najwięcej respondentów stwierdziło, że nie lubi składać reklamacji, ponieważ 
zajmuje to zbyt dużo czasu (ok. 28%) i wiąże się z kłopotliwymi rozmowami (18%). Czasami 
sprzedawca robi problem ze złożeniem wniosku reklamacyjnego (12%), a także jest nieuprzej-
my (3%). Kolejną przyczyną negatywnego nastawienia do procesu składania reklamacji jest 
strach, że reklamacja nie zostanie uznana (8%). Konsumenci denerwują się (7%), że nabyli 
produkt wadliwy i muszą ponownie udać się do sklepu, aby przejść „skompilowaną procedurę 
reklamacyjną” (2%). Respondenci obawiają się, że ich wniosek zostanie rozpatrzony nega-
tywnie lub, że będą niezadowoleni z rozwiązania swojego problemu (3%). Niektórzy respon-
denci (ok. 3%) mają przykre doświadczenia związane z wcześniejszym składaniem reklamacji 
i udowadnianiem swoich racji (2%), co także wpływa na ich niechętne nastawienie do składa-
nia kolejnych wniosków reklamacyjnych. Pośród badanych znalazły się również osoby (9%), 
które lubią składać reklamacje. Uważają oni, że wprawdzie wymaga to „dużego zachodu” 
(3%), ale mają szanse uzyskać nowy produkt wolny od wad (3%). Mogą oni w ten sposób do-
chodzić swoich praw (3%), a także wykazać, że konsument jest wprawdzie słabszym ogniwem 
na rynku, ale nie można go pomijać i lekceważyć.

Znacząca większość konsumentów (ok. 90% badanych) wprawdzie nie lubi składać re-
klamacji, ale wie, że ma takie prawo i może z niego skorzystać. Potwierdza się postawiona 
teza, że „Konsumenci pomimo znajomości swojego prawa do składania reklamacji w więk-
szości przypadków z niego nie korzystają”.

W badaniach przyjęto założenie, że respondenci znają swoje prawo do składania rekla-
macji i korzystają z niego. Oznacza to, że w przypadku zakupu wadliwego produktu lub nie-
zgodnego z umową wiedzą, że mogą złożyć reklamację i podejmują takie działanie, choć nie 
lubią składać reklamacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość respondentów, 
zgodnie z założeniem, stara się złożyć reklamacje (por. wykres 3), przy czym 42% z nich 
składa reklamację tylko w przypadku niektórych produktów, a 29% respondentów zawsze 
stara się złożyć reklamacje. Natomiast ponad 16% badanych w większości przypadków nie 
składa reklamacji. Pozostałe osoby nigdy nie składały reklamacji lub nigdy nie kupiły wa-
dliwego produktu (ponad 4% badanych). 
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Wykres 2
Odpowiedzi respondentów ankiety dotyczące powodów, dla których nie lubią (lubią) 
składać reklamacji

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Zachowanie respondentów po zakupie wadliwego produktu/usługi

Źródło: jak w wykresie 1.
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Osoby, które nie składają reklamacji zostały poproszone o podanie przyczyny takiej de-
cyzji. Większość z nich (prawie 57%) uważa, że składanie reklamacji zajmuje zbyt dużo 
czasu. Ich zdaniem czas poświęcony na powrót do sklepu, w którym kupili wadliwy pro-
dukt, przekonywanie niechętnego sprzedawcy do przyjęcia reklamacji, a następnie długie 
oczekiwanie na ogół na negatywną odpowiedź, w większości przypadków jest i tak czasem 
straconym. Proces ten odbywa się często w niemiłej atmosferze zwłaszcza, gdy pracownik 
jest nastawiony negatywnie i stara się utrudnić dochodzenie prawa, jakie przysługuje kon-
sumentom. W badaniu 35% respondentów uznało, że nie wierzy w pozytywne rozpatrzenie 
złożonej reklamacji, w związku z czym nie stara się nawet tego robić. Pomimo braku wia-
ry w pozytywne rozwiązanie problemu, aż 21% respondentów deklaruje, że w przyszło-
ści być może złoży reklamację (por. wykres 4). Tylko 8% deklaruje, że na pewno złoży, 
a 5%, że na pewno nie złoży reklamacji. Większe prawdopodobieństwo złożenia reklamacji 
deklarują osoby, które uważają, że składanie reklamacji zajmuje zbyt dużo czasu. Wśród 
tych osób aż co trzeci respondent deklaruje chęć poświęcenia swojego cennego czasu na 
złożenie reklamacji, a co piąty respondent deklaruje, że na pewno ją złoży. Tylko niecałe 
7% badanych zapewnia, że na pewno nie złoży reklamacji, ponieważ jest to dla nich zbyt 
frustrujące zajęcie, a dodatkowo jeszcze muszą poświęcić czas, który najprawdopodobniej 
będzie czasem nieprzynoszącym oczekiwanych efektów. Pozostałe osoby, które nie składały 
reklamacji, w dalszym ciągu nie mają zamiaru jej składać. Z badań wynika, że są to na ogół 
osoby starsze (pow. 64 roku życia), które nie wiedzą gdzie i jak należy złożyć reklamacje. 

Wykres 4
Jeśli do tej pory nie składałem reklamacji, to czy w przyszłości po zakupie wadliwego 
produktu/usługi złożę reklamację?

Źródło: jak w wykresie 1.
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Boją się oni trudności, które mogą spotkać, a także z racji braku pewności swoich praw, nie 
podejmują dyskusji ze sprzedawcą. 

Cena jako ważne kryterium przy podejmowaniu decyzji o złożeniu 
reklamacji

Konsumenci uważają, że proces składania reklamacji jest czasochłonny i nie zawsze warto 
składać reklamacje. W związku z tym postawiono kolejny problem badawczy: „Konsumenci 
podejmując decyzję o złożeniu reklamacji kierują się ceną. Składają reklamacje tylko w przy-
padku niektórych, na ogół droższych (przyjęto założenie od 100 zł) produktów”. 

Weryfikując ten problem badawczy zapytano respondentów, czy cena ma znaczenie przy 
podejmowaniu decyzji dotyczącej składania reklamacji. Osoby, które zawsze składają re-
klamacje deklarują, że cena nie stanowi dla nich ważnego kryterium przy podejmowaniu 
decyzji o jej złożeniu (39% badanych). Osoby te składają reklamacje z przekonania, że w ten 
sposób walczą o swoje prawo. Dla nich najważniejsze jest otrzymanie produktu „dobrego”, 
zgodnego z zawartą umową, który będzie ich satysfakcjonował. Podobne wnioski na podsta-
wie badań sformułowali Biesok i Wyród-Wróbel (2011), którzy uważają, że nie ma żadnych 
zależności pomiędzy poziomem zadowoleniem klientów z zakupów, a ceną produktów. Być 
może na zadowolenie klienta większy wpływ ma cena relatywna tzn. stosunek wartości za-
kupu do przeciętnej ceny rynkowej, ale to nie było przedmiotem badań.

Natomiast w prowadzonych badaniach 41% respondentów uznało, że cena stanowi ważne 
kryterium przy podejmowaniu decyzji o złożeniu reklamacji (por. wykres 5). Prawie 39% bada-
nych zawsze składa reklamacje i nie bierze ceny pod uwagę. Pozostałe 19% respondentów, któ-
rzy zawsze składają reklamacje nie zastanawiają się nad ceną zakupionego wadliwego produktu. 

Inaczej przedstawia się sytuacja wśród osób, które składają reklamacje tylko w przy-
padku niektórych produktów. Dla znacznej większości badanych (75%) cena jest ważnym 
kryterium branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczącej złożenia reklamacji. 
Tylko 14% respondentów nie bierze jej w ogóle pod uwagę, a 11% nie zastanawia się nad 
ceną kupionego produktu podejmując decyzję o złożeniu reklamacji. Dla 61% badanych 
cena jest ważnym kryterium nawet jeśli reklamacje składają bardzo rzadko.

Zapytano również respondentów o cenę najtańszego reklamowanego produktu i co to 
był za produkt (por. wykres 6). Celem tego pytania było uzyskanie informacji, jaka jest 
minimalna cena produktu, która skłania konsumentów do złożenia reklamacji. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że respondenci reklamują różne produkty, bez względu na cenę. 
Wśród najtańszych reklamowanych produktów znalazły się np. jogurty za ok. 1 zł, serki 
homogenizowane (1-2 zł). Reklamowane były również produkty droższe, jak sprzęt AGD 
RTV (np. laptopy, komputery, telewizory) za ok. 2000–3000 zł. Artykuły spożywcze należą 
do produktów najrzadziej reklamowanych (http://www.infor.pl) ze względu na niską cenę, 
i na to, że nie była to duża strata dla konsumenta. Natomiast sprzęt AGD RTV należy do 
produktów droższych i dużo rzadziej kupowanych. Po zakupie wadliwego produktu konsu-
menci podejmują działania w celu uzyskania „dobrego” jakościowo produktu.
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Wykres 5
Cena jako ważne kryterium przy składaniu reklamacji

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 6
Cena jako ważne kryterium przy składaniu reklamacji a najtańszy reklamowany 
produkt

Źródło: jak w wykresie 1.
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Na podstawie analizy wyników można wnioskować, że niektórzy konsumenci reklamują 
wszystkie wadliwe produkty, nawet te najtańsze i w ten sposób starają się dochodzić swoich 
praw. Ich celem jest satysfakcja z zakupionego produktu. Inni reklamują tylko produkty 
droższe, ponieważ reklamowanie tańszych produktów jest dla nich stratą czasu. Wolą kupić 
nowy produkt, niż denerwować się i przechodzić trudne rozmowy ze sprzedawcą i procedu-
ry związane z procesem reklamacji.

Wykres 7
Miejsce, w którym badani klienci reklamowali najtańszy produkt

Źródło: jak w wykresie 1.

Najtańsze produkty respondenci najczęściej reklamują w sklepie osiedlowym (ok. 13% 
badanych), w sklepie „obok” (7% badanych) lub sporadycznie (ponad 1%) przy okazji innych 
zakupów w odległym sklepie (por. wykres 7). Natomiast po zakupie droższych produktów 
badani jadą do sklepu, w którym zakupili wadliwy produkt, aby go reklamować. Ponad 11% 
badanych po zakupie wadliwego produktu w cenie 50-100 zł jedzie do sklepu w celu złożenia 
reklamacji, natomiast ponad 13% respondentów przy kwocie 100-500 zł. Z powyższej analizy 
można wnioskować, że im zakupiony produkt jest droższy, tym badani konsumenci bardziej są 
skłonni jechać specjalnie do oddalonego sklepu w celu złożenia reklamacji.

Podsumowanie

Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii konsumentów na temat ich za-
chowań w zakresie reklamacji. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, 
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że większość konsumentów nie lubi składać reklamacji. Już sam fakt nabycia wadliwego 
produktu ich frustruje. Dodatkowo zniechęceni są negatywnymi wcześniejszymi doświad-
czeniami lub opowieściami bliskich i znajomych o niepowodzeniach podczas składania re-
klamacji i odmownym jej załatwieniu. W opinii badanych konsumentów reklamacja jest 
procesem długotrwałym, kłopotliwym, wiążącym się z wieloma problemami, które nie za-
wsze warto podejmować.

Z przeglądu literatury i przeprowadzonych badań wynika, że konsumenci są świadomi 
swojego prawa do składania reklamacji i coraz częściej z niego korzystają. W ten sposób 
dążą do posiadania „dobrego” jakościowo produktu, a także chcą dochodzić swoich praw. 
Jednak nie każdy podejmuje to „wyzwanie”. Tanie, najczęściej spożywcze produkty badani 
konsumenci reklamują w sklepach osiedlowych lub sklepach „obok”. Ci konsumenci na 
ogół reklamują wszystkie zakupione wadliwe produkty. Inna grupa konsumentów podejmu-
je to „wyzwanie” tylko w przypadku niektórych produktów (tych droższych, dla jednych jest 
to pow. 100 zł, dla innych pow. 500 zł), wówczas udaje się nawet specjalnie do odległego 
sklepu w celu dochodzenia swojego prawa.

Uzyskane wyniki ze względu na nielosowy dobór próby należy interpretować z dużą 
ostrożnością. Przeprowadzone badania stanowią uzupełnienie istniejących badań w zakre-
sie reklamacji i są dobrym punktem wyjściowym do formułowania hipotez badawczych 
w przyszłych badaniach naukowych, jak również do zarządzania reklamacjami zarówno 
w przedsiębiorstwach, jak i punktach sprzedaży. 
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Consumers’ Behaviours as Regards Making Complaints

Summary

Claiming defective products is the right of each consumer. However, not all 
make use of their rights. An aim of considerations is to present the customers’ opin-
ions on making complaints. In her article, the author used results of surveys car-
ried out on the basis of questionnaire which had been worked out and verified in 
a pilot survey. The conducted survey shows that consumers have reluctant attitudes 
towards making complaints having in mind their earlier experience; they consider 
that as a lengthy and frustrating process. The very thought of making complaints 
gets them excited that they have to talk to a rude seller who hinders and discour-
age them to make a complaint. An important criterion while making the decision 
on lodging a complaint is price and distance to the shop where they have to make 
a complaint.

The obtained data are a supplement of the existing surveys as regards com-
plaints and they are a good benchmark to formulate research hypotheses in future 
scientific surveys as well as to manage complaints both at enterprises and at POS. 

Key words: complaints, client’s satisfaction, consumer’s rights.

JEL codes: D18, D12

Поведение потребителей в отношении заявления рекламации

Резюме

Заявление рекламации на дефектные продукты – право каждого потреби-
теля. Но не все пользуются этим правом. Цель рассуждений – представить 
мнения клиентов о заявлении рекламаций. В статье использовали результаты 
опросов, проведенных на основе опросника, который разработали и прове-
рили в пилотажном обследовании. Из проведенного опроса вытекает, что по-
требители неохотно заявляют рекламации из-за своего прежнего опыта, они 
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считают, что это длительный и раздражающий процесс. Уже на саму мысль  
о рекламации они нервничают, что им надо будет разговаривать с невежливым 
продавцом, который мешает и отбивает охоту заявлять рекламацию. Важным 
критерием при принятии решения о заявлении рекламации является цена  
и расстояние к магазину, в котором надо заявить рекламацию.

Полученные данные представляют собой дополнение существующих ис-
следований в области рекламаций и они являются хорошей отправной точ-
кой для формулировки исследовательских гипотез в будущих научных иссле-
дованиях, а также для управления рекламациями как на предприятиях, так  
и в торговых точках. 

Ключевые слова: рекламации, удовлетворение клиента, права потребителя.

Коды JEL: D18, D12
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