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1. Imię i nazwisko: Aleksandra Burgiel 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe  

2.1. Dyplom ukończenia 5-letnich studiów dziennych magisterskich w Akademii Ekonomicznej im. 

Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) na 

Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzanie i Marketing w roku 1995, nr 9749 

2.2. Dyplom doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, nadany uchwałą Rady Wydziału 

Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. K. Adamieckiego w Katowicach w dniu 

4 lipca 2001, na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt.: „Naśladownictwo w 

zachowaniach konsumentów polskich”, przygotowanej pod opieką prof. dr hab. Ewy Kieżel 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/artystycznych 

3.1. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna), Katedra Badań 

Konsumpcji, zatrudnienie na stanowisku asystenta, 1.10.1995 – 30.09.2001 

3.2. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawniej Akademia Ekonomiczna), Katedra Badań 

Konsumpcji, zatrudnienie na stanowisku adiunkta, 1.10.2001 – do nadal   

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze 

zm.):  

4.1. Monografia naukowa pt.: „Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. 

Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm”, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014, 369 stron; recenzentem wydawniczym był prof. 

dr hab. Bogdan Mróz 

4.2. Omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

Do napisania pracy na temat społecznych zjawisk w zachowaniach konsumentów skłoniły mnie 

z jednej strony osobiste zainteresowania i wyniki wcześniejszych badań, a z drugiej strony przekonanie, 

że problematyka ta nie została należycie rozpoznana i zaprezentowana w polskim dorobku naukowym, 

nie przypisuje się jej również należnej rangi w badaniach empirycznych. 

Zachowania ludzi to temat, który zawsze bardzo mnie fascynował. Już w szkole średniej 

zwracałam uwagę na te pozycje literatury pięknej, których autorzy podejmowali próby zrozumienia 

człowieka jako istoty obdarzonej intelektem i wolną wolą, a z drugiej strony uwikłanej w sieci powiązań 

z innymi ludźmi i zdeterminowanej przez wpływy różnorodnych czynników. W kolejnych latach 

zarówno obserwacja rzeczywistości, jak i prowadzone badania naukowe szybko doprowadziły mnie do 

konstatacji, że ludzkich wyborów nie da się objaśniać w oderwaniu od okoliczności, w jakich są one 

dokonywane i nie uwzględniwszy oddziaływań ze strony innych. Wszystkie zachowania człowieka, nie 

wyłączając zachowań ekonomicznych związanych z zaspokajaniem potrzeb, są od najmłodszych lat 
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kształtowane przez obserwację postępowania innych osób, pochodzące od innych informacje oraz 

udzielane przez nich rady, są także regulowane przez obowiązujące w danej społeczności nakazy i 

zakazy. Tym samym konsumpcja, jak i reprezentujące ją zachowania, mają istotny wymiar (charakter) 

społeczny, którego nie wolno pomijać, jeśli celem naszym jest prawdziwe zrozumienie tej sfery 

ludzkiego życia. 

Przyjmując powyższe założenia, przez wiele lat poszukiwałam odpowiedzi na nurtujące mnie 

pytania o to, dlaczego, w jakich warunkach i w jakim stopniu konsument ulega wpływom swojego 

otoczenia, a także którzy członkowie tego otoczenia i w jaki sposób mogą kształtować postawy i 

decyzje konsumenta, wywołując jego określone reakcje behawioralne (zachowania). Równocześnie 

próbowałam ustalić, na czym polegają owe reakcje i czy są wśród nich zachowania na tyle 

charakterystyczne i rozpowszechnione wśród konsumentów, że można je opisać jako odrębne typy 

postępowania, przyjmujące – w razie ujawniania się w szerszej skali – charakter prawidłowości. 

Występowanie takich zachowań jest w moim przekonaniu jednym z podstawowych przejawów 

społecznego charakteru konsumpcji i zachowań konsumpcyjnych. Na potrzeby swoich rozpoznań 

określiłam je jako zjawiska społeczne (socjogenne 1 ) w zachowaniach konsumentów, ponieważ 

pojawiają się one w relacjach między ludźmi i są tych relacji rezultatem. Należą do nich między innymi 

(ale nie tylko) naśladownictwo, konsumpcja o charakterze manifestacji (ostentacyjna), konsumpcja 

statusowa czy nabywanie produktów podkreślających odmienność od innych (snobizm).  

Odpowiedzi na powyższe pytania badawcze, jakich dostarczyła analiza polskiej i zagranicznej 

literatury z zakresu ekonomii, zachowań konsumentów i marketingu, były niekompletne i 

fragmentaryczne. Choć dorobek zachodnich badaczy wydawał się bogaty, nie wszystkie kwestie zostały 

tam jednakowo dobrze rozpoznane; brakuje też prac, które uwzględniłyby pełne spektrum problemów 

związanych z eksploracją społecznego wymiaru zachowań konsumentów. Niedostatki polskiego 

piśmiennictwa w tym obszarze okazały się jeszcze większe. Zidentyfikowane przeze mnie braki można 

określić jako: 

- lukę teoretyczną, która przejawia się w braku spójnej, jednolitej koncepcji co do sposobu 

ujmowania i definiowania poszczególnych determinant, zjawisk i prawidłowości społecznych. 

Wynika ona ze słabego rozpoznania w Polsce problematyki wpływu czynników społecznych na 

zachowania konsumentów i kwestii wzajemnej zależności tych zachowań. Istnienia tej luki dowodzi 

również fakt, że jak dotąd w polskim dorobku nie ma opracowania, które w sposób kompleksowy, 

interdyscyplinarny, a jednocześnie porządkujący zaprezentowałoby tematykę różnorodnych zjawisk 

i oddziaływań społecznych; 

                                                 
1

 Określenie „społeczne”/„socjogenne” ma podkreślać fakt, że dane zjawisko jest w istotny sposób powiązane z 
oddziaływaniem czynników społecznych, a nawet przez to oddziaływanie generowane. Nie pomijamy zatem roli innych 
czynników (np. psychicznych), które mogą równolegle stymulować dany fenomen, a jedynie uwypuklamy fakt, że do zjawisk 
takich dochodzi w relacjach społecznych między konsumentami.  
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- lukę empiryczną, wynikającą z fragmentaryczności i dość ograniczonego zakresu zrealizowanych do 

tej pory w Polsce badań pierwotnych, poświęconych oddziaływaniu czynników społecznych i takim 

zjawiskom, jak naśladownictwo, konsumpcja ostentacyjna, czy statusowa. Choć w ostatnich latach 

pojawiają się coraz liczniejsze prace nawiązujące do społecznego charakteru konsumpcji i zachowań 

konsumpcyjnych, to jednak tylko niewielka ich część ma charakter rozpoznań empirycznych; 

- lukę metodyczną, wynikającą z braku sprawdzonych metod i instrumentów identyfikacji i analizy 

oddziaływań społecznych oraz ich przejawów w zachowaniach konsumentów. 

Pragnienie uzupełnienia powyższych luk stało się dla mnie przesłanką do napisania pracy pt. 

„Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, 

naśladownictwo, ostentacja i snobizm”. W ostatnich latach potrzeba ta wydawała się jeszcze pilniejsza 

ze względu na zmiany zachodzące w otoczeniu konsumentów, które stymulują występowanie znanych 

już zjawisk w nowych „odsłonach”, jak również ujawnianie się zupełnie nowych tendencji. Jednocześnie 

zależało mi, aby powstała praca połączyła w sobie perspektywy i koncepcje ekonomiczne, socjologiczne 

i antropologiczne, co pozwoliłoby mi stworzyć jedną wspólną podstawę dla rozważań dotyczących tego 

obszaru zachowań konsumentów. 

Głównym celem teoretyczno-poznawczym pracy była zatem identyfikacja i charakterystyka 

wybranych zjawisk społecznych występujących w zachowaniach polskich konsumentów, to jest zjawisk 

naśladownictwa, snobizmu i ostentacji, a także warunkujących ich występowanie procesów 

oddziaływań interpersonalnych.  

Dla zrealizowania powyższego celu głównego konieczne było osiągnięcie takich celów 

szczegółowych, jak:  

- w sferze teoretycznej: dokonanie krytycznego przeglądu dorobku naukowego charakteryzującego 

procesy i zjawiska społeczne w zachowaniach konsumentów oraz jego usystematyzowanie; 

doprecyzowanie lub zredefiniowanie głównych kategorii naukowych powiązanych z tym obszarem 

rozważań; zaproponowanie modelowego ujęcia mechanizmu transmisji wzorów konsumpcji i 

zachowań konsumpcyjnych; 

- w warstwie empirycznej: określenie częstotliwości występowania konkretnych behawioralnych 

przejawów wybranych zjawisk socjogennych oraz rozpoznanie zestawu determinant, kształtujących 

skłonność polskich konsumentów do ujawniania takich zachowań; identyfikacja i charakterystyka 

głównych źródeł oddziaływań interpersonalnych, a także ustalenie ich roli w kształtowaniu 

obecnych i przyszłych wzorów konsumpcji i zachowań konsumpcyjnych; rozpoznanie form wpływów 

interpersonalnych i ocena podatności polskich konsumentów na te wpływy; ocena skłonności 

konsumentów do naśladownictwa, charakterystyka szeroko pojętych zachowań naśladowczych oraz 

identyfikacja psychospołecznych czynników, stymulujących występowanie naśladownictwa (w ogóle 

i na rynku artykułów wyposażenia wnętrz); identyfikacja grup konsumentów wykazujących większą 
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skłonność do naśladownictwa oraz wyborów konsumpcyjnych/kategorii produktów podatnych na 

występowanie naśladownictwa; dokonanie oceny wykorzystania wzorów zachowań 

konsumpcyjnych w zakresie wyposażenia wnętrz pochodzących z grup o zróżnicowanej pozycji 

społecznej względem konsumenta;  

- w zakresie metodyki: dokonanie krytycznej oceny metod badawczych z punktu widzenia ich 

zastosowania w takich studiach oraz zasugerowanie możliwych rozwiązań dotyczących problemów i 

ograniczeń tego typu badań.  

Realizacja powyższych celów pracy stanowiła efekt moich wieloletnich studiów nad omawianą 

problematyką. Były to z założenia rozpoznania o szerokim spektrum zarówno poruszanych problemów, 

jak i wykorzystywanych źródeł. Aby udzielić odpowiedzi na wspomniane wcześniej pytania, 

wykorzystałam studia literaturowe oraz badania empiryczne. Te pierwsze obejmowały przegląd i 

krytyczną analizę bardzo szerokiego dorobku naukowego. Ze względu interdyscyplinarność 

poruszanych zagadnień, w badaniach tych uwzględniłam prace nie tylko z podstawowych obszarów 

moich analiz, jakimi są ekonomia i zachowania konsumentów, ale również z wielu innych dziedzin. 

Wykorzystałam literaturę polską i anglojęzyczną, z uwzględnieniem zarówno klasycznych, jak i 

najnowszych pozycji, opublikowanych w formie zwartej i ciągłej. Szczególnie cennym źródłem 

informacji były artykuły pozyskane z pełnotekstowych baz danych, dostępnych w Bibliotece Głównej UE 

w Katowicach (bazy EBSCO, ProQuest, JSTOR). O szerokim zakresie tych analiz świadczy fakt, że spis 

przywoływanej w pracy literatury obejmuje ponad 570 pozycji, w tym ponad 300 to publikacje w języku 

angielskim.  

Pogłębiony przegląd dotychczas publikowanego dorobku w tym obszarze stał się podstawą nie 

tylko jego systematyki, ale i rozwoju, ponieważ umożliwił mi dokonanie syntezy koncepcji 

popularyzowanych w wymienionych wyżej dyscyplinach i stworzenie nowych autorskich definicji 

niektórych kategorii. Przeprowadzone studia doprowadziły również do krystalizacji moich poglądów w 

odniesieniu do tych kwestii i kategorii, co do których istniały w literaturze sprzeczne opinie oraz 

zaproponowania dla nich jednoznacznych ujęć. W związku z powyższym w moim przekonaniu rezultaty 

przeprowadzonych przeze mnie studiów literaturowych mają nie mniejszą rangę niż wyniki badań o 

charakterze pierwotnym. 

W przypadku tych ostatnich jako główną metodę badawczą wykorzystałam osobisty wywiad 

kwestionariuszowy, przeprowadzony na próbie złożonej z 1200 osób 2 . Podmiotem badań byli 

indywidualni konsumenci, którzy ukończyli 20 lat3. W badaniach zastosowano kwotowy dobór próby, 

gdzie kwotami były płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania, ponieważ wywiady prowadzono w 8 celowo 

                                                 
2
 Badania pierwotne zrealizowałam w ramach grantu badawczego przyznanego przez MNiSW pt.: Efekty naśladownictwa i 

demonstracji oraz ich występowanie w zachowaniach konsumpcyjnych Polaków, którego byłam kierownikiem (grant nr N 
N112 237635, okres realizacji 2008-2011). 
3
 Uzasadnienie zakresów badań zaprezentowano szczegółowo w rozdziale metodycznym pracy (rozdz. 5). 
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wybranych województwach (mazowieckim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, podkarpackim, 

dolnośląskim, śląskim, małopolskim, lubelskim) - po 150 wywiadów w każdym z nich. Szczegółowej 

analizie poddano: przejawy wybranych zjawisk socjogennych, tj. naśladownictwa, efektu snobizmu i 

konsumpcji ostentacyjnej w zachowaniach konsumentów; formy i siłę oddziaływań interpersonalnych 

kształtujących zachowania konsumentów; źródła oddziaływań interpersonalnych, tj. grupy odniesienia 

(normatywne, komparatywne i statusowe), osoby odniesienia i liderów opinii; podmiotowy i 

przedmiotowy zakres naśladownictwa; kierunki porównań społecznych w sytuacjach związanych z 

urządzaniem wnętrz; determinanty (w skali makro i mikro, zewnętrzne i wewnętrzne), kształtujące 

skłonność polskich konsumentów do ujawniania zjawisk społecznych. W celu przetworzenia 

zgromadzonych danych korzystałam z programu obliczeniowego SPSS 17. W analizie wykorzystałam 

głównie statystyki opisowe, w tym miary położenia i zróżnicowania, odpowiednie testy niezależności, 

współczynniki korelacji i siły związku oraz opis tabelaryczny. Przeprowadziłam również analizę 

czynnikową, analizę regresji wielorakiej, a także klasyfikację metodą k-średnich. 

Jako uzupełnienie informacji pierwotnych wykorzystałam dane empiryczne o charakterze 

wtórnym, to jest informacje pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych GUS oraz raporty 

udostępniane przez CBOS i inne agencje badawcze. 

W pracy przyjęłam następującą hipotezę główną: W zachowaniach polskich konsumentów 

obserwować można przejawy między innymi takich zjawisk społecznych, jak naśladownictwo, 

ostentacja i snobizm, generowanych i pobudzanych przez działanie zestawu zróżnicowanych czynników, 

w tym przez oddziaływania interpersonalne ze strony grup i jednostek.  

Ta ogólna hipoteza, odnosząca się do całości rozważań, została zweryfikowana poprzez 

przetestowanie następujących szczegółowych hipotez badawczych: 

- Spośród analizowanych zjawisk społecznych w zachowaniach konsumentów najczęściej występują 

przejawy naśladownictwa, nieco rzadziej ostentacji, a najrzadziej snobizmu. 

- Oddziaływania interpersonalne kształtujące zachowania konsumentów pochodzą z różnych źródeł: 

rolę grup i osób odniesienia pełnią najczęściej członkowie rodzin oraz przyjaciele konsumentów, 

natomiast znaczenie sąsiadów jako źródeł wpływu jest obecnie znikome; z kolei liderzy opinii w 

zakresie wyposażenia wnętrz wywodzą się najczęściej spośród przyjaciół i znajomych. 

- Znajomość wzorów konsumpcji realizowanych przez grupy komparatywne determinuje obecne i 

przyszłe wzory spożycia konsumentów, ale wpływ ten jest większy w przypadku grup rówieśniczych 

niż aspiracyjnych. 

- Najistotniejszą formą oddziaływań interpersonalnych są wpływy o charakterze informacyjnym, 

natomiast siła oddziaływań normatywnych, mierzona uległością konsumentów wobec nich, jest 

niewielka. 

- Najważniejszymi determinantami skłonności konsumenta do naśladownictwa są: podatność na 
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oddziaływania interpersonalne, motywacja (w szczególności ta związana z potrzebą identyfikacji z 

atrakcyjnymi osobami), płeć, wykształcenie i sytuacja materialna.  

Realizacja poszczególnych celów szczegółowych pracy oraz prezentacja wyników badań 

literaturowych i empirycznych odbyła się w ramach dyskusji prowadzonej w siedmiu zasadniczych 

rozdziałach monografii. Zaproponowany układ i zawartość poszczególnych części odpowiada logice 

zrealizowanego procesu badawczego, którego celem było uzupełnienie zidentyfikowanych luk 

badawczych, weryfikacja postawionych hipotez, a ostatecznie – znalezienie odpowiedzi na kluczowe 

pytania badawcze. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny, część czwarta – teoretyczno-

empiryczny, piąta metodyczno-empiryczny, a ostatnie dwa rozdziały prezentują zasadnicze wyniki 

badań pierwotnych. 

Rozdział pierwszy pełni rolę wprowadzenia do całej pracy, w związku z czym prezentuję tu 

konsumpcję i zachowania konsumpcyjne jako obszar, który jest zasadniczym polem moich rozpoznań, a 

na tym tle sytuuję kategorie kluczowe dla dalszych rozważań. W pierwszej kolejności objaśniłam 

podstawowe pojęcia związane z tematyką konsumpcji i zachowań konsumentów, zaprezentowałam też 

ich determinanty. Szczególne miejsce poświęciłam elementom społecznego otoczenia konsumenta, 

charakteryzując jednostki, grupy i klasy społeczne oraz ich potencjalny wpływ na zachowania 

nabywców. Istotny fragment tego rozdziału prezentuje typy oddziaływań społecznych oraz ich 

konsekwencje w sferze zachowań konsumpcyjnych. Warto zauważyć, że w rozdziale tym starałam się 

uporządkować różnorodne, często wzajemnie sprzeczne koncepcje dotyczące m.in. grup odniesienia 

oraz form oddziaływań społecznych, zaproponowałam też pierwsze syntetyczne ujęcia w tym zakresie 

(por. rys. 2, tab. 1 w pracy). Poddałam też analizie kwestie rzadko i niewyczerpująco objaśniane w 

literaturze ekonomicznej, jak wzajemne relacje między statusem społecznym, prestiżem i rolą 

społeczną konsumenta (por. rys. 3) oraz związek między charakterem produktu a siłą i charakterem 

oddziaływania czynników społecznych na jego zakup. W związku z tym ostatnim zagadnieniem 

objaśniłam pojęcia dóbr widocznych, statusowych, luksusowych i pozycjonalnych, wskazując 

podobieństwa i różnice między tymi kategoriami, zaprezentowałam też autorskie ujęcie tzw. społecznej 

charakterystyki produktów (por. rys. 4).  

W rozdziale drugim dokonałam przeglądu teorii, koncepcji i studiów, które uwzględniają 

problemy interakcji między konsumentami, współzależnych preferencji oraz społecznych determinant 

popytu i zachowań konsumentów. Wydaje się, że jest to pierwsze w Polsce tak wyczerpujące 

zestawienie dorobku poświęconego tym kwestiom. Z jednej strony zastosowałam podejście 

interdyscyplinarne i uwzględniłam dorobek wielu różnych dyscyplin (ekonomii, zachowań 

konsumentów, marketingu, socjologii, antropologii, psychologii i psychologii społecznej, a nawet 

filozofii). Z drugiej strony podjęłam próbę uporządkowania, klasyfikacji i syntezy wątków poruszanych 

w różnorodnych badaniach i dziedzinach. A wreszcie starałam się przedstawić ewolucję analizowanego 
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dorobku (ze szczególnym uwzględnieniem teorii ekonomii), pokazując jak zmieniało się rozumienie 

konsumpcji jako zjawiska społecznego i społecznie uwarunkowanego, a także wskazując perspektywy 

rozwoju studiów w tym zakresie. Ważnym aspektem tego rozdziału jest również charakterystyka 

polskiego dorobku naukowego poświęconego analizowanym zagadnieniom. Wskazuje ona, w jakich 

obszarach istnieją luki, może zatem stać się inspiracją do kolejnych badań o pokrewnej tematyce.    

Rozdział trzeci ma zasadnicze znaczenie dla pracy, ponieważ charakteryzuje on główny 

przedmiot analiz, to jest zdefiniowane wyżej zgodnie z autorską koncepcją zjawiska społeczne w 

zachowaniach konsumentów. Istotna ranga tej części wynika również z faktu, że pomimo, iż jest to 

rozdział oparty na studiach literatury, większość zaprezentowanych w nim rozważań, wnioskowań i 

modelowych ujęć jest rezultatem mojej osobistej refleksji i nowego spojrzenia na prezentowane już w 

literaturze kategorie. 

Na wstępie rozdziału przedstawiłam, co w moim przekonaniu oznacza społeczny wymiar 

konsumpcji oraz wprowadziłam i zdefiniowałam pojęcie konsumpcji widocznej społecznie4. Przyjęłam, 

że społeczna widoczność jest stopniowalną cechą spożycia, a konsumpcja jest widoczna społecznie, 

jeśli jest widoczna dla reprezentantów otoczenia społecznego konsumenta, tzn. musi być 

obserwowalna, możliwa do zademonstrowania lub w inny sposób poznawalna dla osób, które nie są w 

nią bezpośrednio zaangażowane. Jest zatem albo widoczna dosłownie (może być ujawniona i podlegać 

obserwacji), albo pośrednio (gdy np. stanie się przedmiotem rozmów między znajomymi). Istotą takiej 

widoczności konsumpcji jest fakt, że inni ludzie mogą zyskać wiedzę na jej temat – może być przez nich 

zidentyfikowana i oceniona, w efekcie może się też stać nośnikiem znaczeń. Zrozumienie tego aspektu 

konsumpcji jest kluczowe dla badania przejawów oddziaływań i zjawisk społecznych w zachowaniach 

konsumentów. Wynika to z faktu, że konsument, który angażuje się w pewne zachowanie rynkowe o 

znacznym stopniu widoczności społecznej jest świadom szansy, że inni w jakiś sposób poznają rezultaty 

jego działania, więc uwzględnia to w swoim zachowaniu. Społeczna widoczność konsumpcji oznacza 

zatem, że podczas dokonywania wyboru określonych działań (sposobów zaspokojenia potrzeb, 

konkretnych produktów) konsument bierze pod uwagę ich pośrednie (społeczne) skutki, wynikające z 

faktu, że działania te są/będą/mogą być obserwowane i stosownie oceniane przez jego otoczenie. 

Mając to na względzie, staje się on tym bardziej podatny na oddziaływania czynników społecznych i 

bardziej skłonny do angażowania się w specyficzne zachowania konsumpcyjne, co z kolei prowadzi do 

ujawnienia się określonych zjawisk społecznych.  

W kolejnej części tego rozdziału scharakteryzowałam zasadnicze dla moich rozważań zjawiska, tj. 

                                                 
4
 Używam kategorii „konsumpcja widoczna społecznie” (a nie „konsumpcja i zachowania konsumpcyjne widoczne społecznie”) 

głównie ze względów językowych, ponieważ takie pojęcie jest krótsze, a kategoria ta nawet w obecnej postaci jest 
wystarczająco złożona. Chcę jednak wyraźnie podkreślić, że jak w obrębie konsumpcji mieszczą się zachowania konsumpcyjne, 
tak konsumpcja widoczna społecznie jest kategorią szerszą, nadrzędną, uwzględniającą również zachowania o takim 
charakterze. Społeczna widoczność dotyczy zatem zarówno konsumpcji w ogóle, jak i zachowań konsumpcyjnych 
realizowanych przez indywidualnych konsumentów.    
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konsumpcję ostentacyjną i snobistyczną, a przede wszystkim zjawisko naśladownictwa i powiązane z 

nim efekty. Jako podstawę dla opisu tych zjawisk wykorzystałam procesy upodabniania i dyferencjacji, 

przyjmując, że w konsumpcji procesy te współwystępują i opierają się na wspólnym mechanizmie, 

którego istotą jest odwoływanie się do określonych wzorów spożycia i zachowań konsumpcyjnych. 

Podkreśliłam też, że to poziom kreatywności i aktywności konsumenta zdaje się różnicować sposób, w 

jaki wykorzysta on dostępne w otoczeniu społecznym wzory, to znaczy determinując to, czy będzie owe 

wzory imitował czy raczej odrzucał i kreował własne. Stworzenie wspólnego punktu odniesienia 

pozwoliło mi na wstępne uporządkowanie analizowanych zjawisk społecznych w zachowaniach 

konsumentów na tle procesów upodabniania i odróżniania (por rys. 7 w pracy).  

Prezentując naśladownictwo i inne zjawiska oparte na upodobnieniu zaproponowałam m.in. 

autorskie ujęcie czynników warunkujących wystąpienie naśladownictwa, którego podstawę stanowiły 

po części studia literatury, a częściowo wnioski wynikające z prowadzonych przeze mnie wcześniejszych 

badań empirycznych. Zdefiniowałam naśladownictwo w szerokim i wąskim ujęciu, wprowadziłam 

również pojęcie zachowań naśladowczych i zaprezentowałam ich spektrum, a następnie szczegółowo 

scharakteryzowałam efekty demonstracji, naśladownictwa i owczego pędu. W podobny sposób 

poddałam analizie zjawiska oparte na odróżnieniu, to jest konsumpcję ostentacyjną, efekty Veblena i 

snobizmu, przy okazji objaśniając kategorie łączone (nie zawsze poprawnie) ze wspomnianymi efektami, 

takie jak np. konsumpcja statusowa. Zaprezentowałam też kilka względnie nowych, czy też raczej od 

niedawna poddawanych rozpoznaniom zjawisk, takich jak zwodnicza sygnalizacja statusu, odwrotny 

snobizm, czy ostentacyjna dekonsumpcja.  

Za szczególny walor tego rozdziału uważam fakt, że odwołując się do pierwotnych źródeł 

opisujących analizowane zjawiska (prac Duesenberry’ego, Veblena, Leibensteina), starałam się zgłębić 

ich prawdziwą istotę, a na tej podstawie podjęłam próbę ich ponownego zdefiniowania. Pozwoliło mi 

to na uporządkowanie obszaru, który do tej pory budził wiele wątpliwości ze względu na obecne w 

literaturze sprzeczne interpretacje. Było to zresztą jednym z zasadniczych celów pracy. Równie cennym 

efektem przeprowadzonych tu analiz są autorskie propozycje, które systematyzują tę część rozważań. 

Należy tu syntetyczne spojrzenie na ogół zjawisk społecznych w zachowaniach konsumentów (rys. 10), 

model opisujący mechanizm ich ujawniania się (rys. 11), a wreszcie próba modelowego ujęcia roli tych 

zjawisk w procesach tworzenia i przekazywania wzorów konsumpcji i zachowań konsumpcyjnych (rys. 

12 i 13 w pracy). 

Czwarta część pracy ma odmienny charakter od poprzednich, ponieważ koncentruje się na 

polskim konsumencie, ukazując z jednej strony warunki, w jakich przyszło mu funkcjonować w 

ostatnich latach, a z drugiej strony charakterystyczne przejawy tego, że konsument ten podlega 

oddziaływaniom czynników społecznych. W związku z tym rozdział ten omawia istotne uwarunkowania, 

które determinują występowanie zjawisk socjogennych w zachowaniach polskich konsumentów, jak i 
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efekty ich wpływu, opisane w świetle danych wtórnych. Uwzględniłam tu również charakterystykę 

porównawczą sytuacji dochodowej wybranych typów gospodarstw domowych, jak  również ich 

skłonności do konsumpcji, aby ocenić jej wysokość i zmiany pod kątem założeń hipotezy dochodów 

względnych. W końcowej części rozdziału omówiłam kwestie wyposażenia polskich gospodarstw 

domowych w wybrane dobra trwałego użytku, nawiązując tym samym do kategorii produktów, która 

jest przedmiotem rozpoznań w obecnej pracy.  

Istotą piątego rozdziału jest prezentacja kwestii metodycznych, w tym problemów, jakie 

pojawiają się w badaniach nad społecznymi zjawiskami w zachowaniach konsumpcyjnych. 

Przedstawiłam tu zarówno specyficzny charakter analizowanych zagadnień, jak i wynikające z niego 

możliwości w zakresie wyboru źródeł informacji oraz metod i technik badawczych. Jednak 

najważniejszy fragment tego rozdziału prezentuje sposób rozwiązania problemów metodycznych 

przyjęty przeze mnie w badaniach. Na wstępie scharakteryzowałam i uzasadniłam swoje podejście 

badawcze, wskazując paradygmat (pozytywistyczny) i orientację (behawioralną), w ramach których 

prowadziłam badania pierwotne. Zaprezentowałam też szczegółowe założenia, program badawczy oraz 

metodykę zrealizowanych badań, uzasadniając przyjęte w nich zakresy. Ważnym elementem tego 

rozdziału jest wskazanie sposobu konceptualizacji i operacjonalizacji badanych pojęć oraz opis 

wykorzystanego instrumentu badawczego, którym był ustrukturyzowany kwestionariusz z ukrytym 

celem badania. Omawiając budowę tego narzędzia objaśniłam m.in. sens zabiegu polegającego na 

wykorzystaniu podwójnego formatu kluczowych pytań, czyli stworzenia par pytań, z których jedno 

miało formę bezpośrednią, a drugie projekcyjną (odwoływało się do postaw i zachowań „ludzi w ogóle”, 

czy „innych ludzi”). Celem zastosowania testu osoby trzeciej było (zgodnie z ideą technik projekcyjnych) 

otwarcie respondentów i nakłonienie ich do większej szczerości w odniesieniu do kwestii, które 

mogliby świadomie ukrywać lub zniekształcać5. Jednak od początku moją intencją było również 

porównanie wyników pytań zadanych w formie projekcyjnej z odpowiedziami na pytania zadane 

wprost, stąd właśnie koncepcja podwójnych wersji wybranych pytań. Rozdział ten kończy 

charakterystyka próby badawczej wraz z ogólną oceną jej reprezentatywności. 

Rozdziały szósty i siódmy prezentują wyniki przeprowadzonych badań pierwotnych, mają zatem 

zasadnicze znaczenie z punktu widzenia realizacji empirycznych celów pracy. W rozdziale szóstym 

przedstawiłam rezultaty badań i wnioski dotyczące oddziaływań społecznych i ich źródeł. 

Scharakteryzowałam grupy odniesienia, z uwzględnieniem grup normatywnych, statusowych i 

porównawczych (w podziale na grupy rówieśnicze i aspiracyjne). Opisałam także ich relacje z 

konsumentami i możliwy udział w kształtowaniu wzorów zachowań konsumpcyjnych. Następnie 

scharakteryzowałam liderów opinii w zakresie wystroju wnętrz oraz przejawy ich oddziaływania na 

konsumentów. Dalej zaprezentowałam dane na temat podatności badanych konsumentów na 

                                                 
5
 A.M. Nikodemska-Wołowik, 1996, Techniki projekcyjne – istota i zastosowanie, „Marketing i Rynek”, nr 1. 
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oddziaływania interpersonalne o zróżnicowanym charakterze, wskazując też czynniki, jakie ową 

podatność determinują. Ze zbioru tych czynników wydzieliłam, ze względu na istotne znaczenie, dwie 

zmienne o charakterze psychicznym, tj. motywy i aspiracje. Ich związek z podatnością konsumentów na 

oddziaływania determinant społecznych przedstawiłam w ostatnim fragmencie tego rozdziału.  

W kolejnym, siódmym rozdziale, scharakteryzowałam przejawy, częstość ujawniania oraz 

determinanty występowania wybranych zjawisk socjogennych w zachowaniach konsumentów, przy 

czym największa ilość zgromadzonych informacji dotyczy zjawiska naśladownictwa. Pozyskane 

informacje opisują zarówno postępowanie konsumentów w ogóle, jak i specyficzne zachowania 

związane z wyborem i zakupem artykułów wyposażenia wnętrz.  

Ilość zgromadzonego i poddanego analizom materiału empirycznego jest tak duża, że nie sposób 

omówić tutaj, choćby pobieżnie, wyników odnoszących się do wszystkich wspomnianych wyżej kwestii. 

W związku z tym zwrócę uwagę na najważniejsze rezultaty, przywołując spośród szczegółowych 

wniosków te, które pozwoliły mi zweryfikować hipotezy badawcze oraz te, które w moim przekonaniu 

stanowią kluczowe osiągnięcia przeprowadzonych badań, są bowiem próbą empirycznej weryfikacji 

zaproponowanych wcześniej modeli teoretycznych.   

Realizując kolejne cele szczegółowe i dokonując stopniowej weryfikacji hipotez badawczych, 

uzyskano zestaw argumentów, pozwalających potwierdzić postawioną na wstępie hipotezę, że w 

zachowaniach polskich konsumentów obserwować można przejawy zjawisk generowanych i 

pobudzanych przez działanie czynników społecznych, w tym symptomy naśladownictwa, ostentacji i 

snobizmu. Za stwierdzeniem tym przemawiają następujące wyniki badań:  

1. Poszukując rozwiązania głównego problemu pracy, tj. identyfikując przejawy i częstotliwość 

występowania poszczególnych zjawisk społecznych, na podstawie wersji projekcyjnej pytania 

stwierdzono, że relatywnie najczęstszym spośród analizowanych zjawisk jest konsumpcja 

ostentacyjna. Choć respondenci niezbyt chętnie ujawniali przejawy ostentacji w swoich własnych 

zachowaniach, to często dostrzegali je u innych. W ich opinii, Polacy przynajmniej czasem (oceny 4 i 

wyższe w skali 1-7): 

- chwalą się tym, co kupują (według deklaracji 4/5 badanych), 

- dokonują zakupów na pokaz (zdaniem ¾ badanych),  

- wybierają droższe produkty niż te, na które naprawdę ich stać (deklaracje 70% respondentów),  

- kupują to, co „trzeba mieć”, bo wszyscy to mają (co deklaruje 68% badanych).  

Natomiast oceniając własne skłonności do demonstracyjnego naśladownictwa w postaci 

najbardziej zbliżonej do ostentacji, respondenci byli łagodniejsi, ale i tak co dziesiąty przyznał, że 

zdarza mu się nabywać produkty kupowane przez zamożniejszych znajomych, a 30% ujawniło, że 

miewają skłonność do kupowania produktów luksusowych, typowych dla zamożniejszych osób (a 

więc symbolizujących wyższy status). 
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2. Niemal równie popularne (a nawet nieco częstsze zgodnie z oceną bezpośrednią) są zachowania 

reprezentujące naśladownictwo. Średnio ok. 70% respondentów przypisało jego symptomy innym 

ludziom. Oceny dotyczące własnych skłonności respondentów były znacznie niższe, ale zbliżone dla 

obu analizowanych form naśladownictwa, tj. bardziej kreatywnej, polegającej na zakupie produktu 

z tej samej kategorii, ale o nieco innych cechach, oraz dosłownej imitacji. Ok. ¼ badanych oceniło 

oba typy zachowań jako w pewnym stopniu odpowiadające ich własnemu postępowaniu. 

3. Snobizm, choć pozytywnie kojarzony, wydaje się jednocześnie najmniej popularny, szczególnie w 

postaci polegającej na unikaniu kupowania produktów posiadanych przez znajomych. Skłonność 

taką zadeklarowało zaledwie 17% respondentów, natomiast niemal co czwarty przyznał, że zdarza 

mu się szukać nietypowych produktów. Nieco niższe wskazania odnotowano dla poszczególnych 

przejawów snobistycznego nastawienia przypisywanych innym konsumentom. 

4. Rozważając źródła oddziaływań interpersonalnych ustalono, że 2/5 badanych potrafi (i chce) 

zidentyfikować osoby, które stanowią dla nich grupę normatywną, a najczęściej reprezentują ją 

członkowie najbliższej rodziny (lecz niekoniecznie tego samego gospodarstwa domowego). Z kolei 

komparatywne grupy rówieśnicze zidentyfikowała w swoim otoczeniu ponad połowa badanych, 

natomiast grupy aspiracyjne już tylko ¼ respondentów. W przypadku grup rówieśniczych ich 

najbardziej typowi reprezentanci rekrutują się głównie spośród przyjaciół i dobrych znajomych 

respondentów (ponad 60% wskazań), zaś w wypadku grup aspiracyjnych – spośród dalszych 

znajomych. Natomiast najpopularniejszą grupą statusową, na uznaniu której zależy respondentom, 

są członkowie najbliższej rodziny. Rola przyjaciół i dobrych znajomych jest tu znacznie mniejsza, 

ale nadal istotna. Ponad 1/3 badanych umiała też zidentyfikować osobę pełniącą w ich najbliższym 

otoczeniu społecznym rolę lidera opinii w zakresie urządzania wnętrz. 

5. Dzięki badaniom uzyskano potwierdzenie, że konsumenci dokonują porównań społecznych, a w 

przypadku pewnej ich części odbywają się one w miarę systematycznie – z grupami rówieśniczymi 

porównuje się regularnie co czwarta osoba, a z grupami aspiracyjnymi – co ósma. Respondenci w 

podobnym, ale (zgodnie z deklaracjami) niewielkim stopniu korzystają ze wzorów oferowanych w 

grupach rówieśniczych i aspiracyjnych, w odniesieniu zarówno do bieżących decyzji nabywczych, 

jak i do wizji przyszłej konsumpcji. W największym stopniu wykorzystywane są jako wzór grupy 

rówieśnicze w zakresie kształtowania wizji przyszłej konsumpcji, co zadeklarowało 10% badanych. 

6. Między konsumentami zachodzą procesy oddziaływań interpersonalnych: ponad połowa 

respondentów przynajmniej czasami wykazuje symptomy podatności na takie wpływy, a 14% 

można uznać za wyraźnie uległych wobec tych oddziaływań. Zgodnie z przypuszczeniami, polscy 

konsumenci są szczególnie podatni na oddziaływanie informacyjne, natomiast wpływy 

normatywne kształtują ich postawy i zachowania w znacznie mniejszym stopniu. 

7. Realizując cel badań dotyczący oceny skłonności polskich konsumentów do naśladownictwa, 



 13 

zbadano ją wprost oraz w formie projekcyjnej. Blisko połowa respondentów przypisała innym 

skłonność do naśladownictwa, a mniej niż 30% stwierdziło, że takie zjawisko nie występuje. 

Oceniając własną skłonność do naśladownictwa badani byli znacznie bardziej powściągliwi – tylko 

1/5 respondentów przyznała, że im samym zdarza się takie zachowanie. Ta i inne rozbieżności w 

ocenach respondentów potwierdzają zasadność stosowania różnych technik badawczych (w tym 

technik projekcyjnych) w odniesieniu do tej grupy problemów.  

8. Relatywnie większa skłonność do naśladownictwa i zachowań naśladowczych cechuje kobiety, 

konsumentów o wyższym wykształceniu i dobrej lub bardzo dobrej sytuacji materialnej, jednak 

najsilniejszą stymulantą tej skłonności jest wysoka podatność na oddziaływania interpersonalne o 

charakterze normatywnym oraz siła motywacji, wywołującej naśladownictwo. 

Zebrane w trakcie wywiadów dane wykorzystałam do skonstruowania empirycznych 

odpowiedników teoretycznych modeli zaprezentowanych w trzecim rozdziale pracy, które stały się 

jednocześnie syntetycznym zestawieniem zgromadzonych informacji.  

Po pierwsze, wypełniłam danymi zaproponowany wcześniej model mikro-transmisji wzorów 

zachowań konsumpcyjnych (por. rys. 1).  

Wzory 
konsumpcji 
i zachowań

innych 
konsumentów

grupy normatywne 
(identyfikowane przez 

41%)* 

grupy komparatywne 
rówieśnicze 

(identyfikowane przez 
53,8%), o podobnych 
cechach i zbliżonej 
pozycji społecznej

grupy komparatywne
aspiracyjne 

(identyfikowane przez 
23,2%), o podobnych 

cechach i lepszej/ 
wyższej pozycji 

liderzy opinii 
w zakresie wystroju 
wnętrz (znani 34,8% 

badanych)

Konsument Konsument ––

podmiot zjawisk podmiot zjawisk 

spospołłecznychecznych

wykazuje podatność
na wpływy 

interpersonalne 

(70%)

jest zmotywowany do 
naśladowania przez 
potrzeby w zakresie 
wiedzy (efektywności 

podejmowanych 
decyzji – 52,8%), 

afiliacji (46%), 
identyfikacji (45,4%)

Wzór 
konsumpcji 
i zachowań

konsumpcyjnych

Odbiór

obserwuje, ocenia, adaptuje

jest obserwowany
jest oceniany

jest adaptowany

Przekaz
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pragnie aprobaty 
grup statusowych, 

w tym rodziny 
(40%), przyjaciół
(25%) i dalszych 
krewnych (13%)

lubi kupować marki, 
które robią dobre 
wrażenie (32,6%)

chce, aby innym 
podobało się to, co 

kupuje (28%)

chce mieć
mieszkanie 

zwracające uwagę
(24,8%) i atrakcyjne 

dla wszystkich 
(18,4%)

zna elementy wzorów konsumpcji 
w grupach rówieśniczych (57,1%) 

i aspiracyjnych (21,2%)

ocenia elementy wzorów 
konsumpcji w porównawczych 
grupach odniesienia jako co 
najmniej atrakcyjne (21,8%) 

porównuje swój poziom życia z 
grupami rówieśniczymi (26%) 

i aspiracyjnymi (13%)

korzysta z wzorów/norm 

oferowanych przez grupy 
normatywne, w tym: członków 
rodziny (29,1%), przyjaciół i 
dobrych znajomych (21,8%), 
współpracowników (8,5%)

korzysta z wzorów grup 

rówieśniczych (8,7%) i 
aspiracyjnych (3,5%) kształtując 

bieżącą konsumpcję

korzysta z wzorów grup 
rówieśniczych (10%) 

i aspiracyjnych (5%), aby 
zaplanować przyszłą konsumpcję

podpatruje sposób urządzenia 
mieszkania lidera (19,5%) 

i wykorzystuje pomysły lidera we 
własnym mieszkaniu (15,6%)

* W nawiasach podano skumulowane odsetki respondentów, którzy w określonych pytaniach wybrali oceny 5, 6 i 7. Aby umożliwić

porównywalność wskazań, we wszystkich przypadkach odsetki obliczono dla całej próby (N=1200). 
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innych 
konsumentów

grupy normatywne 
(identyfikowane przez 

41%)* 
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53,8%), o podobnych 
cechach i zbliżonej 
pozycji społecznej

grupy komparatywne
aspiracyjne 

(identyfikowane przez 
23,2%), o podobnych 

cechach i lepszej/ 
wyższej pozycji 

liderzy opinii 
w zakresie wystroju 
wnętrz (znani 34,8% 

badanych)

Konsument Konsument ––

podmiot zjawisk podmiot zjawisk 

spospołłecznychecznych

wykazuje podatność
na wpływy 

interpersonalne 

(70%)

jest zmotywowany do 
naśladowania przez 
potrzeby w zakresie 
wiedzy (efektywności 

podejmowanych 
decyzji – 52,8%), 

afiliacji (46%), 
identyfikacji (45,4%)
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konsumpcji 
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konsumpcyjnych
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Przekaz
jest obserwowany
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pragnie aprobaty 
grup statusowych, 

w tym rodziny 
(40%), przyjaciół
(25%) i dalszych 
krewnych (13%)

lubi kupować marki, 
które robią dobre 
wrażenie (32,6%)

chce, aby innym 
podobało się to, co 

kupuje (28%)

chce mieć
mieszkanie 

zwracające uwagę
(24,8%) i atrakcyjne 

dla wszystkich 
(18,4%)

zna elementy wzorów konsumpcji 
w grupach rówieśniczych (57,1%) 

i aspiracyjnych (21,2%)

ocenia elementy wzorów 
konsumpcji w porównawczych 
grupach odniesienia jako co 
najmniej atrakcyjne (21,8%) 

porównuje swój poziom życia z 
grupami rówieśniczymi (26%) 

i aspiracyjnymi (13%)

korzysta z wzorów/norm 

oferowanych przez grupy 
normatywne, w tym: członków 
rodziny (29,1%), przyjaciół i 
dobrych znajomych (21,8%), 
współpracowników (8,5%)

korzysta z wzorów grup 

rówieśniczych (8,7%) i 
aspiracyjnych (3,5%) kształtując 

bieżącą konsumpcję

korzysta z wzorów grup 
rówieśniczych (10%) 

i aspiracyjnych (5%), aby 
zaplanować przyszłą konsumpcję

podpatruje sposób urządzenia 
mieszkania lidera (19,5%) 

i wykorzystuje pomysły lidera we 
własnym mieszkaniu (15,6%)

* W nawiasach podano skumulowane odsetki respondentów, którzy w określonych pytaniach wybrali oceny 5, 6 i 7. Aby umożliwić

porównywalność wskazań, we wszystkich przypadkach odsetki obliczono dla całej próby (N=1200).  
Rys. 1. Elementy empirycznego modelu mikro-transmisji wzorów zachowań konsumpcyjnych  
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Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku, badani ujawnili postawy i zachowania, które 

dowodzą, że podlegają oni wpływom swojego otoczenia społecznego i że między nimi a owym 

otoczeniem zachodzą procesy, które można uznać za przejawy transmisji wzorów konsumpcji i 

zachowań konsumpcyjnych. Relacje ze znaczącymi grupami i jednostkami są dla konsumentów źródłem 

wiedzy, norm i wzorów w sferze spożycia, dostarczają im punktów odniesienia ważnych dla 

kształtowania ich własnych zachowań i aspiracji konsumpcyjnych, a wreszcie pozwalają im zaspokoić 

potrzeby w zakresie afiliacji i akceptacji.  

Podobny model opracowałam dla rynku wyposażenia wnętrz, identyfikując uprzednio na 

podstawie analizy czynnikowej elementy mechanizmu transmisji wzorów zachowań konsumpcyjnych. 

Zgodnie z wynikami badań, należą do nich: werbalna komunikacja nieformalna z członkami otoczenia 

bliższego; poszukiwanie wzorów w otoczeniu dalszym; świadomość roli wzorotwórczej pełnionej w 

otoczeniu; poczucie kontroli i presji społecznej, która każe konsumentowi urządzać wnętrza w 

określony sposób, zgodnie z pewnymi standardami; krytyczna ocena cudzych wzorów konsumpcji, 

dokonywana przez konsumentów, a wreszcie zachowania naśladowcze. Tak opisane zmienne 

uwzględniłam w modelu teoretycznym, aby uzyskać model empiryczny, który podsumowuje 

rozważania dotyczące zachowań na rynku wyposażenia wnętrz  (por. rys. 2). 

Konsument Konsument ––

podmiot podmiot 

zjawisk zjawisk 

spospołłecznychecznych

Wzór 
konsumpcji 
i zachowań

konsumpcyjnych

Odbiór

obserwuje, ocenia, adaptuje

Przekaz

jest obserwowany
jest oceniany

jest adaptowany

ma świadomość swojej 

roli wzorotwórczej w 
zakresie sposobu 

urządzenia mieszkania/ 
domu (29,7%)

ma świadomość presji 
społecznej w kierunku 
urządzenia mieszkania 

w określony sposób 
oraz poczucie kontroli 

w formie obserwacji, 
krytycznych ocen i 
komentarzy (17%)

angażuje się w werbalną komunikację
nieformalną z członkami otoczenia 

bliższego, rozmawiając o stylach 
urządzania wnętrz, poszukując rad i 

rekomendacji dot. zakupu art. 
wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD i 

RTV (53%)

dokonuje krytycznej oceny cudzych 
wzorów konsumpcji w zakresie 

sposobu urządzenia mieszkania (24%)

zbiera informacje o wzorach 
konsumpcji dot. sposobu urządzania 
wnętrz w dalszym otoczeniu społ., 

obserwując innych klientów, 
korzystając z mediów, aby poznać
wnętrza urządzone przez innych, w 

tym celebrytów (27%)

ujawnia zachowania naśladowcze –

wzoruje się na znajomych w zakresie 
stylu urządzenia mieszkania, miejsc 

zakupu, nabywanych produktów (26%)
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* W nawiasach podano średnie odsetki ocen 4-7 (co najmniej czasem) uzyskanych dla zdań reprezentujących 

syntetyczne czynniki wyróżnione w pyt. 17-19 (N=677) 

Konsument Konsument ––

podmiot podmiot 

zjawisk zjawisk 

spospołłecznychecznych

Wzór 
konsumpcji 
i zachowań

konsumpcyjnych

Odbiór

obserwuje, ocenia, adaptuje

Przekaz

jest obserwowany
jest oceniany

jest adaptowany

ma świadomość swojej 

roli wzorotwórczej w 
zakresie sposobu 

urządzenia mieszkania/ 
domu (29,7%)

ma świadomość presji 
społecznej w kierunku 
urządzenia mieszkania 

w określony sposób 
oraz poczucie kontroli 

w formie obserwacji, 
krytycznych ocen i 
komentarzy (17%)

angażuje się w werbalną komunikację
nieformalną z członkami otoczenia 

bliższego, rozmawiając o stylach 
urządzania wnętrz, poszukując rad i 

rekomendacji dot. zakupu art. 
wyposażenia wnętrz, sprzętu AGD i 

RTV (53%)

dokonuje krytycznej oceny cudzych 
wzorów konsumpcji w zakresie 

sposobu urządzenia mieszkania (24%)

zbiera informacje o wzorach 
konsumpcji dot. sposobu urządzania 
wnętrz w dalszym otoczeniu społ., 

obserwując innych klientów, 
korzystając z mediów, aby poznać
wnętrza urządzone przez innych, w 

tym celebrytów (27%)

ujawnia zachowania naśladowcze –

wzoruje się na znajomych w zakresie 
stylu urządzenia mieszkania, miejsc 

zakupu, nabywanych produktów (26%)
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* W nawiasach podano średnie odsetki ocen 4-7 (co najmniej czasem) uzyskanych dla zdań reprezentujących 

syntetyczne czynniki wyróżnione w pyt. 17-19 (N=677)  

Rys. 2. Elementy empirycznego modelu mikro-transmisji wzorów konsumpcji i zachowań 
konsumpcyjnych na rynku artykułów wyposażenia wnętrz 
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Po trzecie, na podstawie wyników analizy regresji podjęłam próbę identyfikacji zestawu 

istotnych czynników, które mogą kształtować (stymulować lub destymulować) skłonności 

konsumentów do naśladownictwa i zachowań naśladowczych6. Uzyskane wyniki, ujęte w formie 

modelu, prezentuje rys. 3.  

MOTYWACJA –
IDENTYFIKACJA

potrzeba identyfikacji z 

atrakcyjnymi osobami

SKŁONNOŚĆ
DO ZACHOWAŃ

NAŚLADOWCZYCH

MOTYWACJA – KORZYŚCI 
INFORMACYJNE 

dążenie do lepszego/ 

szybszego/ łatwiejszego 
zakupu

PODATNOŚĆ NA 
ODDZIAŁYWANIA 
NORMATYWNE 

SKŁONNOŚĆ DO 
KORZYSTANIA Z 

WZORÓW ZACHOWAŃ
KONSUMPCYJNYCH 
OFEROWANYCH W 

GRUPACH 
KOMPARATYWNYCH

SKŁONNOŚĆ DO 
KORZYSTANIA Z 

WZORÓW ZACHOWAŃ
KONSUMPCYJNYCH 
OFEROWANYCH W 

GRUPACH 
NORMATYWNYCH

PODATNOŚĆ NA 
ODDZIAŁYWANIA 
INFORMACYJNE

SKŁONNOŚĆ
DO NAŚLADOW-

NICTWA

MOTYWACJA – AFILIACJA
potrzeba aprobaty i uniknięcia 

krytyki

r=0,455, p≤0,01

β=0,25

β=0,33

β=0,13

β=0,13

β=0,47

β=0,18

β=0,16

β=0,24

β=0,2

β=0,24

β=0,1

MOTYWACJA –
IDENTYFIKACJA

potrzeba identyfikacji z 

atrakcyjnymi osobami

SKŁONNOŚĆ
DO ZACHOWAŃ

NAŚLADOWCZYCH

SKŁONNOŚĆ
DO ZACHOWAŃ

NAŚLADOWCZYCH

MOTYWACJA – KORZYŚCI 
INFORMACYJNE 

dążenie do lepszego/ 

szybszego/ łatwiejszego 
zakupu

PODATNOŚĆ NA 
ODDZIAŁYWANIA 
NORMATYWNE 

SKŁONNOŚĆ DO 
KORZYSTANIA Z 

WZORÓW ZACHOWAŃ
KONSUMPCYJNYCH 
OFEROWANYCH W 

GRUPACH 
KOMPARATYWNYCH

SKŁONNOŚĆ DO 
KORZYSTANIA Z 

WZORÓW ZACHOWAŃ
KONSUMPCYJNYCH 
OFEROWANYCH W 

GRUPACH 
NORMATYWNYCH

PODATNOŚĆ NA 
ODDZIAŁYWANIA 
INFORMACYJNE

SKŁONNOŚĆ
DO NAŚLADOW-

NICTWA

SKŁONNOŚĆ
DO NAŚLADOW-

NICTWA

MOTYWACJA – AFILIACJA
potrzeba aprobaty i uniknięcia 

krytyki

r=0,455, p≤0,01

β=0,25

β=0,33

β=0,13

β=0,13

β=0,47

β=0,18

β=0,16

β=0,24

β=0,2

β=0,24

β=0,1

 
R=0,79; R

2
=0,624; Skorygowane R

2
=0,62; SE=1,01747;  F(5, 482)=159,789; p≤0,01. 

Diagnostyka współliniowości: dla wszystkich zmiennych VIF<2  

*Zróżnicowana grubość strzałek odzwierciedla zróżnicowaną siłę poszczególnych zmiennych jako predyktorów skłonności do 
naśladownictwa i zachowań naśladowczych.  

Rys. 3. Empiryczny model stymulant naśladownictwa i zachowań naśladowczych*  

Jak wynika z analiz, skłonność konsumentów do naśladownictwa jest powiązana z ich 

podatnością na oddziaływania interpersonalne oraz ze skłonnością do ulegania poszczególnym 

motywom wywołującym naśladownictwo, ale także ze zmienną o charakterze społecznym, 

odzwierciedlającą interakcje między konsumentami i ich grupami odniesienia normatywnego i 

porównawczego. Mimo to pewne zmienne w tym zestawie są zdecydowanie lepszymi predyktorami 

naśladownictwa niż inne. Do najsilniejszych stymulant należą uległość wobec oddziaływań 

normatywnych i gotowość do korzystania z wzorów zaobserwowanych w grupach komparatywnych. 

Oceniając te cechy konsumentów można szacować szanse na wystąpienie zachowań naśladowczych, a 

lepsze zrozumienie charakteru powiązań między skłonnością do naśladownictwa a analizowanymi 

                                                 
6
 Podobny model, prezentujący układ czynników kształtujących skłonność konsumentów do zachowań naśladowczych, 

opracowano dla zachowań na rynku artykułów wyposażenia wnętrz (por. rys. 43 w pracy i odnoszące się do niego 
komentarze). 
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czynnikami może być przydatne w planowaniu działalności marketingowej. 

Wreszcie za najważniejsze osiągnięcie łączące wyniki badań empirycznych z wcześniejszymi 

koncepcjami teoretycznymi, uważam ujęcie modelowe, które wykorzystałam do opisu faktycznego 

charakteru i przejawów efektów naśladownictwa, snobizmu i konsumpcji ostentacyjnej (por. rys. 4). 

Podsumowuje ono ustalenia dotyczące symptomów analizowanych zjawisk, ich intensywności7, a 

przede wszystkim – relacji między nimi.  

Manifestacja
kupowanie na pokaz, 

chwalenie się zakupem

EDED

Wysoka cena
przekraczanie własnych 
możliwości finansowych

ED – efekt demonstracji (demonstracyjne naśladownictwo)

ES – efekt snobizmu  KO – konsumpcja ostentacyjna 

EN – efekt naśladownictwa EOP – efekt owczego pędu 

Upodobnienie:
zakup takich samych 

produktów, tych 
samych marek

ENEN

KOKO

„Doganianie”
próby podniesienia statusu 

poprzez zakup dóbr luksusowych

EOPEOP
Potwierdzanie statusu

manifestacja dopasowania 
do norm w zakresie stanu 

posiadania

ESES

Odróżnienie
wybór innych, nietypowych 

rzeczy, marek; unikanie 
zakupu produktów typowych, 
posiadanych przez znajomych

„Nobilitujące” naśladownictwo
naśladowanie (wybiórcze)

zamożniejszych osób, wykorzystanie 
atrakcyjnych wzorów

„Kreatywne”
naśladownictwo

zakup produktów z tej 
samej kategorii o innych 

cechach

Manifestacja
kupowanie na pokaz, 

chwalenie się zakupem

EDED

Wysoka cena
przekraczanie własnych 
możliwości finansowych

ED – efekt demonstracji (demonstracyjne naśladownictwo)

ES – efekt snobizmu  KO – konsumpcja ostentacyjna 

EN – efekt naśladownictwa EOP – efekt owczego pędu 

Upodobnienie:
zakup takich samych 

produktów, tych 
samych marek

ENEN

KOKO

„Doganianie”
próby podniesienia statusu 

poprzez zakup dóbr luksusowych

EOPEOP
Potwierdzanie statusu

manifestacja dopasowania 
do norm w zakresie stanu 

posiadania

ESES

Odróżnienie
wybór innych, nietypowych 

rzeczy, marek; unikanie 
zakupu produktów typowych, 
posiadanych przez znajomych

ESES

Odróżnienie
wybór innych, nietypowych 

rzeczy, marek; unikanie 
zakupu produktów typowych, 
posiadanych przez znajomych

„Nobilitujące” naśladownictwo
naśladowanie (wybiórcze)

zamożniejszych osób, wykorzystanie 
atrakcyjnych wzorów

„Kreatywne”
naśladownictwo

zakup produktów z tej 
samej kategorii o innych 

cechach

 

Rys. 4. Model zjawisk społecznych występujących w zachowaniach polskich konsumentów 

 

Jak wynika z rysunku, zebrane w trakcie badań informacje umożliwiły mi nowe, pogłębione 

spojrzenie na charakter zjawisk społecznych i prawidłowości, występujących w zachowaniach 

konsumentów, co ma istotne konsekwencje dla weryfikacji dotychczasowych i budowania nowych 

podstaw teoretycznych w odniesieniu do tego obszaru nauki. Na podstawie analiz stwierdziłam m.in., 

że efekt demonstracji jest zjawiskiem pośrednim między efektem naśladownictwa a konsumpcją 

ostentacyjną, łączącym przejawy jednego i drugiego. Ustaliłam również, że naśladownictwo ma kilka 

odmian, o różnym poziomie kreatywności i (prawdopodobnie) różnych przyczynach oraz celach. A 

wreszcie, wprowadziłam do rozważań nowe kategorie, opisujące pewne formy czy odmiany 

analizowanych zjawisk. Takie zachowania, jak „doganianie”, „kreatywne” czy „nobilitujące” 

naśladownictwo, to w tej chwili zaledwie propozycje, których bardziej szczegółowe rozpoznanie 

wymaga dalszych badań. Wyznacza to przyszłe kierunki studiów na tym polu. 

                                                 
7
 Wielkość elips ma w zamierzeniu odzwierciedlać poziom zaangażowania konsumentów w poszczególne zjawiska. Oczywiście 

nie są to dokładne szacunki, a jedynie forma graficznego zobrazowania wyników. 
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Podsumowując, chciałabym wskazać najważniejsze osiągnięcia zaprezentowanej monografii, 

świadczące o jej wkładzie w rozwój nauk ekonomicznych. W moim przekonaniu należą do nich:  

- starania o wypełnienie zidentyfikowanej wcześniej luki teoretycznej poprzez:  

 opracowanie zestawu spójnych, często autorskich definicji, opisujących kategorie kluczowe 

dla tego obszaru badań, tj. czynniki społeczne oraz socjogenne zjawiska w zachowaniach 

konsumentów, co zostało osiągnięte dzięki usystematyzowaniu dotychczasowego dorobku, 

pogłębionej refleksji opartej na wynikach wieloletnich studiów i przyjęciu 

interdyscyplinarnej perspektywy; 

 zaproponowanie kilku autorskich pojęć (takich jak konsumpcja widoczna społecznie, 

zjawiska społeczne w zachowaniach konsumentów) oraz włączenie do rozważań koncepcji 

nowych lub do tej pory pomijanych w literaturze i ich odpowiednie usytuowanie względem 

wcześniej używanych kategorii;  

 skonstruowanie kilku autorskich modeli, syntetycznie ujmujących zjawiska i zależności 

obserwowane w sferze wzajemnych oddziaływań między konsumentami; 

 stworzenie bogatego, interdyscyplinarnego zbioru informacji na temat tej sfery ludzkich 

zachowań oraz opracowanie bazy pojęć charakterystycznych dla tego konkretnego obszaru 

analiz ekonomicznych, przydatnej do budowania nowych teorii zachowań konsumentów, 

służącej również za punkt wyjścia dla kolejnych studiów w tym obszarze;  

- próba wypełnienia odkrytej luki empirycznej, poprzez: 

 realizację pierwszych tak szeroko zakrojonych i kompleksowych badań pierwotnych, 

dotyczących oddziaływania czynników społecznych i kształtowanych przez nie zachowań 

konsumentów, w tym naśladownictwa, konsumpcji ostentacyjnej i snobizmu; 

 zebranie bardzo bogatego materiału empirycznego, który można poddawać dalszym 

analizom oraz wykorzystywać w analizach wtórnych i studiach porównawczych w razie 

realizacji innych badań o podobnej tematyce,  

 dokonanie pomiaru istotnych kategorii, takich jak skłonność konsumentów do 

naśladownictwa, czy podatność na oddziaływania interpersonalne; określenie częstości 

występowania takich zjawisk, jak konsumpcja ostentacyjna, snobizm i naśladownictwo; 

identyfikacja czynników stymulujących skłonność do naśladownictwa zarówno w 

zachowaniach konsumentów w ogóle, jak i w zachowaniach odnoszących się do rynku 

wyposażenia wnętrz;  

- dążenie do uzupełnienia luki metodycznej poprzez zasugerowanie sposobów rozwiązania 

problemów metodycznych typowych dla badań o tej tematyce oraz weryfikacja przydatności 

wybranych źródeł informacji i metod badawczych z punktu widzenia tego typu studiów.  
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Jak z tego wynika, rezultaty przeprowadzonych analiz teoretycznych oraz badań pierwotnych 

mogą być wykorzystane dla konstruowania nowych i rozwoju dotychczasowych teorii opisujących 

zachowania konsumentów, będą też przydatną wskazówką zarówno w zakresie projektowania 

przyszłych badań w tym obszarze, jak i w odniesieniu do interpretacji ich wyników.  

Warto dodać, że omawiana monografia ma też istotne walory aplikacyjne, ponieważ znajomość 

prawidłowości opisujących postępowanie konsumentów oraz czynników sprzyjających występowaniu 

omawianych w niej zjawisk społecznych (ze szczególnym uwzględnieniem naśladownictwa), jest 

warunkiem skutecznego i efektywnego oddziaływania na konsumentów. Wiedza tego rodzaju jest 

potrzebna zarówno przedsiębiorstwom, jak i wszelkim innym instytucjom, których celem jest 

kształtowanie określonych postaw i zachowań konsumentów.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych 

W czerwcu 1995 r. ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalność: Marketing na rynkach 

krajowych i międzynarodowych), a następnie podjęłam pracę jako asystent w Katedrze Badań 

Konsumpcji w tej Uczelni pod kierownictwem prof. dr hab. Ewy Kieżel. 

Od samego początku pracy w Akademii Ekonomicznej prowadziłam działalność badawczą, 

uczestnicząc w badaniach własnych (10 projektów) oraz badaniach statutowych realizowanych pod 

kierunkiem prof. E. Kieżel (17 projektów), a także będąc kierownikiem lub wykonawcą w czterech 

grantach naukowych, finansowanych przez KBN/MNiSW.  

Ze względu na ukończony kierunek studiów chronologicznie najwcześniejszym obszarem moich 

zainteresowań był marketing, ale od samego początku pracy naukowej moją uwagę zwróciły 

powiązania między działalnością marketingową przedsiębiorstw a znajomością postępowania ich 

klientów. W związku z tym w swoich pierwszych badaniach8 i publikacjach9 z tego okresu starałam się 

wykazać, że tylko głębokie zrozumienie postępowania nabywców zapewnia właściwe podstawy dla 

prowadzenia skutecznych działań marketingowych. Aplikacyjne aspekty wiedzy o konsumentach i ich 

zachowaniach stanowiły od tej pory odrębny nurt w moich studiach, rozwijany w kolejnych latach 

pracy. Takie zainteresowania skierowały mnie już jednak ku badaniom zachowań ludzi w procesie 

konsumpcji i to właśnie zachowania konsumentów stały się głównym polem moich dociekań. 

Gdy zaistniała możliwość realizacji indywidualnych badań naukowych, od razu uwzględniłam w 

                                                 
8
 Wiedza o konsumencie jako warunek skutecznych działań przedsiębiorstwa produkcyjnego: (na przykładzie firmy Van den 

Bergh Foods Polska). Praca wykonana w ramach badań statutowych nt. Wiedza o konsumentach w działalności marketingowej 
przedsiębiorstwa, kierowanych przez E. Kieżel (1996). 
9
 Burgiel A., 1997, Wiedza o konsumencie źródłem sukcesu przedsiębiorstwa Van den Bergh Foods Polska, Zeszyty Naukowe AE 

w Katowicach nr 141, Katowice, s. 105-133; Burgiel A., 1999, Wykorzystanie wiedzy o konsumentach przez organy władzy, w: 
Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, AE, Katowice, s. 266-270; Burgiel A., Smyczek S., 1999, Zastosowanie 
wiedzy o konsumentach w konstruowaniu strategii marketingowej przedsiębiorstwa oraz w celu kształtowania zachowań 
konsumenckich, w: Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. Kieżel, AE, Katowice, s. 270-291. 
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nich temat, który do dziś mnie inspiruje i przewija się w moich studiach, a mianowicie podjęłam próbę 

zrozumienia i objaśnienia społecznego wymiaru zachowań konsumentów. Zainteresowanie tą 

tematyką wynika z prezentowanego już wyżej przekonania, że postępowanie człowieka jest w 

znacznym stopniu wynikiem interakcji z innymi ludźmi oraz wywieranych przez nich wpływów. Ta sama 

konstatacja dotyczy zachowań ludzi w sferze spożycia. Wychodząc z takiego założenia, postanowiłam 

na początku zgłębić szeroko pojęty temat naśladownictwa i wszelkich form oddziaływań społecznych 

kształtujących zachowania konsumentów. Podjęcie takiej problematyki wydawało się również istotne 

ze względu na wyraźną lukę w polskim dorobku naukowym. W połowie lat 90-tych XX w., 

naśladownictwo było w Polsce tematem niemal zupełnie niezbadanym, podobnie zresztą jak kwestie 

społecznych determinant zachowań konsumentów.  

W związku z powyższym w latach 1996-1999 zrealizowałam w ramach badań własnych trzy 

projekty 10  dotyczące problematyki naśladownictwa, a w latach 1999-2000 byłam kierownikiem 

indywidualnego grantu badawczego nt. „Przejawy naśladownictwa społecznego w zachowaniach 

konsumentów polskich (na przykładzie mieszkańców Krakowa)” (nr 1 H02 D03116). Były to pierwsze 

badania empiryczne o takiej tematyce we współczesnej Polsce. Równolegle w ramach kolejnych trzech 

projektów badawczych11, zrealizowanych w latach 1998-1999, prowadziłam rozpoznania dotyczące 

społecznych determinant zachowań konsumentów, sprzyjających występowaniu naśladownictwa. 

Wyniki zrealizowanych w tym okresie studiów literaturowych oraz badań pierwotnych wykorzystałam 

do przygotowania pracy doktorskiej oraz kilku publikacji12, w tym m.in. artykułu opublikowanego w 

„Marketingu i Rynku”13 oraz dwóch rozdziałów w monografiach14. 

Za główne osiągnięcia tamtego okresu uważam wstępne uporządkowanie i zdefiniowanie pojęć 

związanych z naśladownictwem i wpływem czynników społecznych. Zgromadzona w tym czasie wiedza 

na temat oddziaływań informacyjnych między konsumentami pozwoliła mi też na rozwinięcie 

wspomnianego wcześniej nurtu aplikacyjnego związanego z marketingiem, m.in. poprzez 

scharakteryzowanie tzw. zarządzania komunikacją nieformalną (tj. działań nazywanych obecnie 

marketingiem szeptanym, ang. word-of-mouth marketing). Byłam autorką kilku pierwszych polskich 

                                                 
10

 Przejawy naśladownictwa społecznego w zachowaniach konsumentów polskich (1996); Czynniki różnicujące skłonność 
konsumentów polskich do naśladownictwa (1997); Naśladownictwo społeczne i jego przejawy w zachowaniach konsumentów 
polskich (na przykładzie mieszkańców Katowic) (1999). 
11

 Społeczne determinanty zachowań konsumentów i możliwości praktycznego wykorzystania ich oddziaływania. Praca 
wykonana w ramach badań statutowych nt. Zachowania nabywcze polskich konsumentów, kierowanych przez E. Kieżel (1997); 
Społeczne determinanty zachowań polskich konsumentów (w świetle badań empirycznych). Praca wykonana (razem z I. Sową) 
w ramach badań statutowych nt. Postępowanie konsumentów na rynku - determinanty i decyzje, kierowanych przez E. Kieżel 
(1998); Wpływ grup odniesienia na zachowania konsumentów polskich (1998). 
12

 Pełna lista publikacji znajduje się w Załączniku nr 5. W obecnej części przywołuję tylko wybrane prace. 
13

 Burgiel A., 1998, Badania liderów opinii, „Marketing i Rynek”, nr 3, s. 7-13. 
14

 Burgiel A., 1998, Determinanty podatności konsumentów na działanie efektu naśladownictwa społecznego (wyniki badań), 
w: Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń, CBiE AE, Katowice, s. 183-193; Burgiel A., 2000, Socjo-kulturowe 
uwarunkowania rynkowych zachowań konsumentów i ich marketingowe implikacje, w: Zachowania rynkowe konsumentów i 
ich determinanty, red. E. Kieżel, Studia Ekonomiczne AE w Katowicach nr 10, Katowice, s. 43-88. 
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publikacji o tej tematyce15, w których starałam się promować zalety tego podejścia i prezentowałam 

praktyczne rozwiązania w tym zakresie. Dzięki badaniom własnym zrealizowanym w 2000 r. nt. „Pomiar 

skłonności do przywództwa opinii (konstrukcja i testowanie skali pomiarowej)” udało mi się 

skonstruować i zweryfikować pod względem wiarygodności polską wersję skali do identyfikacji liderów 

opinii16. Ze względu na kluczowe znaczenie tych jednostek dla konsumentów, a w efekcie również dla 

firm, taki instrument pomiarowy ma znaczne walory aplikacyjne, ponieważ ułatwia wykrywanie osób o 

skłonnościach do przywództwa opinii, obdarzonych większym potencjałem oddziaływania na 

pozostałych konsumentów. Skalę tę zaprezentowałam w pracy opublikowanej już po uzyskaniu stopnia 

doktora pt. „Metodyczne i praktyczne problemy identyfikacji liderów opinii wśród konsumentów 

(konstrukcja skali pomiarowej i możliwości jej zastosowania w działalności przedsiębiorstw)”17.  

Do ważnych publikacji z pierwszego okresu mojej działalności naukowo-badawczej zaliczam 

także dziewięć rozdziałów w monografii pod red. prof. E. Kieżel pt. „Rynkowe zachowania 

konsumentów”18, która stanowiła cenne kompendium wiedzy na temat zachowań konsumentów w 

okresie, gdy takich prac wciąż jeszcze było niewiele.  

Ogółem przed uzyskaniem stopnia doktora byłam autorką lub współautorką 20 opracowań 

naukowych, zaprezentowałam też 4 referaty na konferencjach krajowych. W 1998 r. Rektor Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach przyznał mi nagrodę zespołową stopnia II za debiut naukowy, natomiast w 

2001 r. otrzymałam nagrodę zespołową Rektora Akademii Ekonomicznej stopnia II za rozwój naukowy. 

W czerwcu 2001 r. obroniłam pracę doktorską pt. „Naśladownictwo w zachowaniach 

konsumentów polskich”, przygotowaną pod opieką naukową prof. dr hab. E. Kieżel. Celem głównym 

rozprawy było rozpoznanie kształtu zjawiska naśladownictwa społecznego i przejawów jego 

występowania wśród konsumentów, na przykładzie zakupów artykułów gospodarstwa domowego oraz 

sprzętu informacyjno-rozrywkowego.  

Mój kluczowy dorobek po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych sytuuje się 

zasadniczo w dwóch obszarach badawczych, to jest w obszarze zachowań konsumentów i marketingu, 

                                                 
15

 Kieżel E., Burgiel A., 1998, Informal communication and its managerial implications, w: Globalizacja działalności 
gospodarczej przedsiębiorstw. Analiza porównawcza w Polsce i na Słowacji, red. J. Mika, AE w Katowicach, Katowice, s. 38-46; 
Burgiel A., 1998, Wykorzystanie komunikacji nieformalnej jako metoda rozwiązywania problemów marketingowych. 
Marketing 2001, UG, Jurata, s. 67-77; Burgiel A., 1999, Komunikacja prywatna – siła lekceważona, „Aida–Media”, nr 1, s. 16-
22; Burgiel A., 1999, Zarządzanie przepływem komunikacji nieformalnej jako metoda kształtowania wizerunku firmy usługowej, 
w: Marketing usług profesjonalnych, red. K. Rogoziński, AE w Poznaniu, Poznań, s. 158-176. 
16

 Jej pierwowzorem była skala prezentowana w pracy: Flynn L., Goldsmith R., Eastman J., 1996, Opinion Leaders and Opinion 
Seekers: Two New Measurement Scales, “Journal of Academy of Marketing Science”, vol. 24, No. 2. 
17

 Burgiel A., 2003, Metodyczne i praktyczne problemy identyfikacji liderów opinii wśród konsumentów (konstrukcja skali 
pomiarowej i możliwości jej zastosowania w działalności przedsiębiorstw), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu nr 1004: Badania marketingowe. Metody – tendencje – zastosowania, red. K. Mazurek-Łopacińska, s. 271-277. 
18

 Burgiel A., 1999, Prawidłowości pojawiania się i rozwoju potrzeb konsumpcyjnych (rozdz. 2.3); Potrzeby a preferencje 
konsumpcyjne: możliwości ich identyfikacji (rozdz. 2.4); Potrzeby konsumpcyjne podstawą zachowań konsumpcyjnych (rozdz. 
2.5); Kryteria podziału czynników zachowań konsumentów (rozdz. 5.1); Czynniki pozaekonomiczne a decyzje rynkowe 
konsumentów (rozdz. 5.4); Czynniki subiektywne i ich znaczenie w kształtowaniu rynkowych zachowań konsumentów (rozdz. 
5.5); Psychospołeczne prawidłowości zachowania się konsumentów (rozdz. 6.2), w: Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. 
Kieżel, AE w Katowicach, Katowice. 
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przy czym temu pierwszemu poświęciłam znacznie większą uwagę. Dominuje on w moich 

rozpoznaniach i obejmuje dwa główne nurty, uwzględniające kilka różnych, lecz wzajemnie 

powiązanych wątków. Niektóre z nich stanowiły kontynuację wcześniejszych rozpoznań, a inne 

pojawiały się stopniowo jako nowe pola moich zainteresowań. Wątki te prezentuje syntetycznie tab. 1.  

Tab. 1. Syntetyczne zestawienie wątków podejmowanych w działalności naukowo-badawczej 

Wątki poruszane w badaniach 

Przed 
doktoratem 

Po uzyskaniu stopnia doktora 
Obszary 
badań 

Nurty 
badań 

Liczba 
publikacji 
dot. danego 
wątku 1996 - 2001 2001 - 2007/2008 2008/2009 - 2014/2015 

8 
Naśladownictwo, jego determinanty i przejawy; Metodyka badań 

nad naśladownictwem 

10 
Determinanty społeczne, w tym: wpływy interpersonalne i ich 

źródła; Determinanty psychologiczne, w tym: motywy, postawy, 
aspiracje 

5   
Wzajemna zależność wzorów 

konsumpcji różnych grup 
ludności 

SPOŁECZNY  
WYMIAR 

KONSUMPCJI  
I ZACHOWAŃ 

KONSUMENTÓW  

4    
Inne zjawiska wynikające  

z oddziaływań 
społecznych 

23  
Zachowania rynkowe konsumentów, w 

tym zachowania rynkowe kobiet, 
młodzieży 

 

9   
Charakterystyka procesu 

decyzyjnego konsumentów 
 

ZA
C

H
O

W
A

N
IA

 K
O

N
SU

M
EN

TÓ
W

 

ZACHOWANIA 

RYNKOWE  
I PROCESY 

DECYZYJNE 

KONSUMENTÓW 
ORAZ ICH 

DETERMINANTY 
9   

Zmiany i trendy w 
zachowaniach 

konsumentów wywołane 
przez zmiany w ich 

otoczeniu 

8 
Wykorzystanie wiedzy o konsumentach w kształtowaniu  

strategii marketingowej przedsiębiorstwa  

M
A

R
K

ET
IN

G
 

MARKETINGOWE  
IMPLIKACJE WIEDZY  
O KONSUMENTACH 8 

Word-of-mouth marketing  
(marketing szeptany) 

 

 
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych kontynuowałam próby dogłębnego 

zrozumienia i objaśnienia na czym polega społeczny charakter konsumpcji i zachowań 

konsumpcyjnych. W związku z tym w dalszym ciągu realizowałam prace poświęcone naśladownictwu i 

oddziaływaniom determinant społecznych. Wynikało to m.in. z przekonania, że problemy te są nadal 

zbyt słabo rozpoznane i zbyt rzadko analizowane, a przeprowadzone przeze mnie wcześniej badania 

stanowiły dopiero wstęp do lepszego objaśnienia zależności między konsumentami i wynikających z 

nich zjawisk. Co więcej, w miarę upływu czasu poszerzał się dostęp do coraz bogatszego zagranicznego 

dorobku poświęconego kwestiom prawidłowości i oddziaływań społecznych, co sprowokowało mnie 

nie tylko do ponowienia studiów literaturowych, ale także do zweryfikowania moich wcześniejszych 

poglądów na niektóre kwestie. Zakładałam również, że zdobyte w międzyczasie doświadczenia 
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badawcze mogę wykorzystać do udoskonalenia prowadzonych studiów pod względem metodycznym, 

tym bardziej, że w naukach społecznych zaleca się replikowanie własnych badań w celu weryfikacji 

wcześniejszych wyników, a jednocześnie udoskonalenia stosowanych metod badawczych19.  

W związku z powyższym w latach 2002-2005 zrealizowałam kilka projektów w ramach badań 

własnych20 i statutowych21, które odnosiły się do efektów naśladownictwa i demonstracji, możliwości 

ich weryfikacji, wywołujących je oddziaływań społecznych oraz ich faktycznego występowania w 

zachowaniach polskich konsumentów. Ich efektem była m.in. publikacja o charakterze teoretyczno-

metodycznym pt. „Naśladownictwo społeczne w badaniach konsumpcji”22, w której zaprezentowałam 

autorską koncepcję naśladownictwa uwzględniającą jego wąskie i szerokie ujęcie, a także wynikające z 

tej koncepcji podejścia stosowane w badaniach empirycznych nad naśladownictwem. Opracowałam 

także dwa rozdziały w monografiach, tj. prace pt. „Naśladownictwo społeczne i jego przejawy jako 

determinanty zachowań konsumentów (wyniki badań)” oraz „Przejawy naśladownictwa w 

zachowaniach młodych konsumentów (na przykładzie młodzieży licealnej)” 23 . W tej drugiej 

zaprezentowałam pogłębione rozpoznania dotyczące naśladownictwa wśród młodzieży. Wyniki badań 

przedstawiałam również w wystąpieniach na ważnych ogólnopolskich konferencjach24. 

 Zwieńczeniem kilkuletnich badań w tym obszarze, prowadzonych zarówno przed, jak i po 

uzyskaniu stopnia doktora, była wydana w 2005 r. monografia pt. „Znaczenie naśladownictwa i 

wpływów społecznych w zachowaniach konsumentów” 25 , której celem była charakterystyka 

oddziaływań społecznych jako determinanty zachowań konsumentów, prezentacja różnych typów, 

źródeł oraz skutków tych wpływów, m.in. w postaci zjawiska naśladownictwa. W monografii tej na 

podstawie wieloletnich studiów literaturowych usystematyzowałam i zdefiniowałam kategorie 

związane z naśladownictwem i czynnikami społecznymi oraz psychologicznymi, które przyczyniają się 

do występowania tego zjawiska. Szczegółowo scharakteryzowałam pojęcia, takie jak: wpływy 

interpersonalne, grupy odniesienia i ich typy, osoby odniesienia, modele ról i liderzy opinii, które nie 
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były wcześniej tak szeroko opisywane w polskiej literaturze ekonomicznej, a zdarzało się, że były 

definiowane błędnie i wzajemnie mylone. Wprowadziłam też do polskiej literatury pojęcie wyroczni 

rynkowej (ang. market maven), opisywane uprzednio tylko w zachodnich pracach26. Z kolei dane 

zebrane w trakcie badań pierwotnych (pierwszych tego typu w Polsce) umożliwiły mi 

scharakteryzowanie faktycznego kształtu zjawiska naśladownictwa w zachowaniach polskich 

konsumentów, dokonanie oceny podatności konsumentów na wpływy interpersonalne oraz 

identyfikację determinant tej podatności, a także na zidentyfikowanie grup odniesienia i liderów opinii 

oddziałujących na konsumentów w procesach zakupu wybranych produktów, w tym sprzętów RTV i 

AGD. Praca ta, jako pierwsze tego rodzaju studium mechanizmów oddziaływań międzyludzkich w sferze 

konsumpcji, ma też istotne znaczenie aplikacyjne, ponieważ wskazuje, w jakich obszarach działalności 

przedsiębiorstw i innych podmiotów można wykorzystać przestawioną tam wiedzę. 

W latach 2002-2004 byłam wykonawcą grantu KBN pt. „Racjonalność konsumpcji i zachowań 

konsumpcyjnych” (nr 2 H02C 009 22), którym kierowała prof. E. Kieżel. Udział w grancie stał się dla 

mnie inspiracją do zbadania związków pomiędzy racjonalnością konsumentów a interesującymi mnie 

problemami wpływów interpersonalnych. W trakcie badań poszukiwałam odpowiedzi na pytanie, czy 

oddziaływania społeczne ograniczają, czy raczej wzmacniają racjonalność zachowań konsumentów 

poprzez oferowanie im norm, kształtowanie ich systemu wartości, aspiracji i preferencji oraz 

dostarczanie informacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych. Efektem realizacji grantu były 

prace pt. „Oddziaływania interpersonalne jako determinanta zachowań konsumentów i czynnik 

kształtujący ich racjonalność”; „Racjonalność zachowań konsumentów jako rezultat oddziaływań 

interpersonalnych” oraz monografia naukowa pt. „Wpływy interpersonalne a racjonalność zachowań 

polskich konsumentów” 27 , w których scharakteryzowałam kierunki oraz konkretne sposoby 

kształtowania racjonalności zachowań konsumentów przez oddziaływania interpersonalne. Wykazałam 

w nich, że w zachowaniach badanych konsumentów występują skutki wpływów społecznych, które są 

zarówno pozytywne, jak i negatywne z punktu widzenia racjonalności. 

Około 2005 r., przygotowując się do rozpoczęcia prac nad rozprawą habilitacyjną, zaczęłam 

poszerzać obszar dotychczasowych rozpoznań. Nowa perspektywa badawcza polegała m.in. na 

poszukiwaniu przejawów zjawisk społecznych nie tylko w zachowaniach konsumentów, ale i w 

kształtujących się w długim okresie i obserwowanych w skali makro wzorach konsumpcji. 

Odwołując się do teorii społecznego warunkowania popytu analizowałam długoterminowe 
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zmiany i zależności w konsumpcji polskich gospodarstw domowych należących do różnych grup 

społeczno-zawodowych jako przejaw działania efektów naśladownictwa i demonstracji. Wyniki 

rozpoznań prowadzonych w badaniach własnych z 2005 r.28 zostały przedstawione w kilku publikacjach 

naukowych. W pracach pt. „Nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i ich wpływ na zmiany we 

wzorach konsumpcji polskich gospodarstw domowych” oraz „Występowanie efektów demonstracji i 

naśladownictwa w konsumpcji polskich gospodarstw domowych – determinanty, przejawy” 29 

zaprezentowałam wybrane makrouwarunkowania i czynniki sprzyjające ujawnianiu się efektów 

naśladownictwa i pokazowego, poddałam też weryfikacji hipotezę o występowaniu wspomnianych 

prawidłowości w konsumpcji polskich gospodarstw domowych. Z kolei w publikacji pt. „Przejmowanie 

wzorów konsumpcyjnych w kontekście stratyfikacji społecznej”30  przedstawiłam główne przejawy 

interakcji społecznych prowadzących do transmisji i powielania wzorów konsumpcji i zachowań 

konsumpcyjnych między klasami i warstwami społecznymi, z uwzględnieniem zmieniającej się 

stratyfikacji społecznej w Polsce okresu transformacji. A wreszcie w pracy pt. „Changes on consumption 

and consumer behaviour of the Polish consumers in the light of the relative income hypothesis”31 

podjęłam próbę określenia, czy zmiany we wzorach spożycia polskich gospodarstw domowych oraz w 

postępowaniu konsumentów, zachodzące w okresie kilkunastu lat transformacji systemowej, 

odpowiadają założeniom przyjętym przez Duesenberry’ego w hipotezie dochodu względnego.  

Z kolei w badaniach statutowych z 2009r.32 poszerzyłam zakres poszukiwań dotyczących 

społecznych determinant zachowań konsumentów poddając analizie zróżnicowaną rolę oddziaływań 

interpersonalnych w procesach zakupu produktów z różnych branż, obarczonych ryzykiem o 

zróżnicowanym poziomie i charakterze. Wyniki badań na ten temat zaprezentowałam w publikacji pt. 

„Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych na zachowania konsumentów w procesach 

zakupu wybranych produktów” oraz w pracy „Komunikacja nieformalna jako czynnik determinujący 

zakup produktów o zróżnicowanym ryzyku” 33. 

W 2008 r. uzyskałam grant MNiSW w celu realizacji projektu badawczego pt. „Efekty 
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naśladownictwa i demonstracji oraz ich występowanie w zachowaniach konsumpcyjnych Polaków” 

(grant własny nr N N112 237635), który zakończyłam w 2011 r. Studia literatury oraz badania 

pierwotne przeprowadzone w ramach grantu pozwoliły mi na kontynuację i uzupełnienie wątku 

badawczego podjętego kilkanaście lat wcześniej oraz na ukończenie rozprawy habilitacyjnej.  

W tym okresie stopniowo pogłębiałam rozważania dotyczące społecznych zjawisk w 

zachowaniach konsumentów. W pierwszym rzędzie dotyczyło to sfery teoretyczno-koncepcyjnej, 

starałam się bowiem ostatecznie doprecyzować i uporządkować wiele różnych kategorii 

funkcjonujących w literaturze. Moim celem było przyjęcie jak najszerszej perspektywy, w związku z 

czym poszukiwałam objaśnienia dla analizowanych zjawisk sięgając nie tylko do dorobku ekonomii, ale 

również socjologii, psychologii społecznej i antropologii. W ten sposób nadałam prowadzonym 

rozpoznaniom znacznie szerszy, interdyscyplinarny kontekst. Wykorzystywałam też nowe źródła 

informacji (coraz bogatszy i bardziej dostępny dorobek światowy, dane wtórne) i udoskonalałam 

metodykę prowadzonych badań pierwotnych34, czego wyrazem były m.in. publikacje o charakterze 

metodyczno-empirycznym pt. „Badania nad naśladownictwem wśród konsumentów – specyfika i 

wybrane wyniki” oraz „Problems of researching consumers on sensitive issues some observations on the 

example of emulatory behavior”35, w których zwracałam uwagę na znaczne problemy związane z 

prowadzeniem studiów w tym obszarze i prezentowałam sposoby ich rozwiązania. Przede wszystkim 

jednak poddawałam rozpoznaniom już nie tylko naśladownictwo, ale i inne zjawiska oraz 

prawidłowości wynikające z oddziaływań społecznych. Znalazło to odzwierciedlenie m.in. w pracy pt. 

„Naśladownictwo, ostentacja i snobizm w zachowaniach polskich konsumentów” 36 , w której 

syntetycznie scharakteryzowałam te specyficzne zjawiska oraz zaprezentowałam skłonność polskich 

konsumentów do ich ujawniania, a także w publikacji pt. „Naśladownictwo jako element zachowań 

konsumpcyjnych współczesnych Polaków” 37 , w której dokonałam oceny skłonności Polaków do 

naśladownictwa i częstotliwości występowania wybranych zachowań naśladowczych. W pracy pt. 

„Aspiracje konsumentów dotyczące urządzania mieszkań jako determinanta ich zachowań na rynku 

artykułów wyposażenia wnętrz” 38 zidentyfikowałam tzw. „aspiracje zorientowane społecznie” w sferze 
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wystroju mieszkań i wykazałam związek pomiędzy nimi a podatnością konsumentów na wpływy 

społeczne i skłonnością do wykorzystania informacji i wzorów dostępnych w otoczeniu społecznym.  

Najważniejszym jednak efektem moich rozpoznań w tym okresie, podsumowującym wiele lat 

działalności naukowo-badawczej, jest monografia, pt. „Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich 

konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm”, której cele i wyniki 

zaprezentowałam w pkt. 4.2. 

Jak wspomniałam, w swoich studiach poruszałam też inne wątki, reprezentujące drugi nurt 

rozważań. Równolegle do bardziej szczegółowych kwestii, moją ciekawość badawczą budziły bowiem 

zachowania konsumentów jako takie. W związku z tym realizowałam projekty, których pierwotnym 

celem była właśnie charakterystyka pewnych aspektów zachowań rynkowych konsumentów i ich 

wybranych grup.  

I tak w 2001 r. w ramach badań statutowych39 zrealizowałam projekt, którego celem było 

określenie, jakie są konsekwencje aktywności zawodowej kobiet dla sfery zachowań konsumenckich, 

czyli m.in. zwyczajów i preferencji zakupowych. Wyniki tych badań opublikowałam w pracach pt. 

„Aktywność zawodowa kobiet a zachowania polskich konsumentów” oraz „Zwyczaje zakupowe 

aktywnych zawodowo mieszkanek Śląska”40. Do tematu zachowań kobiet powróciłam w badaniach 

statutowych zrealizowanych w 2011 r. 41, choć tym razem dotyczyły one zachowań kobiet na rynku 

artykułów wyposażenia wnętrz. Ich rezultaty, prezentujące w jaki sposób, z jaką częstotliwością, w 

jakich formach i miejscach kobiety dokonują zakupu produktów wyposażenia wnętrz oraz jakie czynniki 

kształtują ich zachowania na tym rynku, przedstawiłam w pracy pt. „Zachowania kobiet na rynku 

artykułów wyposażenia wnętrz” oraz w artykule opublikowanym w „Handlu Wewnętrznym” pt. 

„Zachowania kobiet na rynku wyposażenia wnętrz – wybrane aspekty”42. Inną grupą konsumentów, 

których zachowania poddawałam rozpoznaniom, była młodzież. Równolegle do omówionych wcześniej 

analiz poświęconych naśladownictwu wśród młodych ludzi, prowadziłam rozpoznania dotyczące 

czynników kształtujących ich zachowania. Ich efektem była m.in. publikacja pt. „Determinants of young 

consumers’ behaviour on the markets of Central and Eastern Europe” 43  oraz wystąpienie na 

międzynarodowej konferencji „Religia a gospodarka”, w trakcie którego zaprezentowałam referat 
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przygotowany wraz z dr I. Sową pt. „Rola religii w kształtowaniu zachowań młodych konsumentów 

(wybrane zagadnienia)”44, charakteryzujący rolę, jaką pełni wobec młodzieży Kościół jako grupa 

normatywna.  

Wątek dotyczący zachowań konsumentów reprezentuje również moja działalność badawcza 

prowadzona w ramach grantu zespołowego pt. „Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian”, 

kierowanego przez dr K. Bilińską-Reformat (nr 1 H02D 016 29) i realizowanego w latach 2005-2009, w 

którym uczestniczyłam jako jeden z wykonawców.  Celem projektu była m.in. identyfikacja determinant 

relacji między bankami i ich klientami. Badania przeprowadzone wśród konsumentów pozwoliły na 

ustalenie, jakie czynniki decydują o ich przywiązaniu do banków, umożliwiły klasyfikację tych czynników 

oraz ocenę siły związku konsumentów z dostawcami usług bankowych. Rezultatem mojego udziału w 

grancie było autorstwo i współautorstwo pięciu rozdziałów w monografii pt. „Relacje podmiotów 

rynkowych w warunkach zmian”45. Monografia ta otrzymała główną nagrodę na Targach Wydawnictw 

Ekonomicznych w konkursie na najlepszą publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w 

kategorii Zarządzanie i Marketing.  

Za szczególnie istotne osiągnięcie w ramach charakterystyki rynkowych zachowań 

konsumentów uważam autorstwo i współautorstwo pięciu rozdziałów w monografii pt. „Konsument i 

jego zachowania na rynku europejskim” pod red. prof. E. Kieżel 46, w których objaśniałam wybrane 

aspekty zachowań konsumentów zarówno w świetle bogatej literatury przedmiotu, jak i na podstawie 

wyników własnych badań empirycznych oraz rozpoznań innych badaczy. 

W związku z podejmowanymi przeze mnie analizami oddziaływań społecznych, w polu moich 

zainteresowań dość wcześnie pojawił się temat komunikacji nieformalnej między konsumentami. W 

pewnym momencie postanowiłam dokładniej zbadać tę problematykę, ponieważ studia bogatego 

zagranicznego dorobku w tym obszarze, wyraźnie wskazywały, że inni nabywcy są dla konsumenta 

istotnym źródłem wiedzy o rynku i produktach, a w efekcie wymiana informacji między konsumentami 

jest jedną z najważniejszych podstaw ich decyzji rynkowych. Ta obserwacja oraz niedostatek polskich 

badań o tej tematyce zapoczątkowały odrębny wątek w moich rozpoznaniach naukowych, poświęcony 

charakterystyce procesu decyzyjnego konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem jego podstaw 

informacyjnych. Istotną przesłanką do podjęcia takich rozważań był również fakt, iż równolegle 
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zaczęłam prowadzić autorski wykład pt. Proces informacyjno-decyzyjny konsumenta i przygotowując się 

do zajęć wyraźniej dostrzegałam luki istniejące w polskim dorobku naukowym. Nie był to zresztą jedyny 

przypadek, kiedy działalność dydaktyczna zainspirowała mnie do podjęcia określonych badań. 

Studia na temat roli komunikacji nieformalnej w procesach decyzyjnych konsumentów, 

przeprowadzone przeze mnie w ramach badań własnych i statutowych jeszcze przed uzyskaniem 

stopnia doktora 47  oraz po 48 , zainspirowały mnie do dalszych poszukiwań. Ewoluowały one od 

rozpoznań dotyczących źródeł informacji wykorzystywanych przez konsumentów (ze szczególnym 

uwzględnieniem źródeł personalnych)49, poprzez badania poświęcone wykorzystaniu Internetu w 

procesach decyzyjnych50 (zainspirowane przez gwałtowny rozwój tego medium oraz fakt, że stało się 

ono doskonałym narzędziem wymiany informacji między konsumentami), aż po studia dotyczące 

przebiegu procesów decyzyjnych konsumentów oraz udziału poszczególnych członków rodziny w 

tychże procesach51. Owocem mojej aktywności badawczej w tym obszarze były publikacje w formie 6 

rozdziałów w monografiach 52  oraz artykułu 53 , w których zaprezentowałam zakres i sposoby 

wykorzystania informacji (w tym informacji nieformalnych oraz uzyskanych za pośrednictwem 

Internetu) w procesach wyboru i zakupu różnorodnych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem 

odzieży i usług. Za ważne prace reprezentujące ten wątek uważam też artykuły o charakterze 

teoretyczno-koncepcyjnym i aplikacyjnym, opublikowane w czasopiśmie „Marketing i Rynek”, pt. 

„Procesy informacyjno–decyzyjne konsumentów” (cz. 1 i 2)54, w których scharakteryzowałam przebieg 

procesów pozyskiwania informacji i podejmowania decyzji w świetle najnowszych badań z dziedziny 

psychologii, socjologii i ekonomii. 

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. coraz większą uwagę w swojej działalności badawczej 
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kierowałam ku zmianom zachodzącym w zachowaniach współczesnych konsumentów pod wpływem 

istotnych przemian społeczno-kulturowych, technologicznych i ekonomicznych. Szczególnym impulsem 

do podjęcia przeze mnie nowych wątków badawczych stał się kryzys gospodarczy. Od 2009 r. 

poszukiwałam odpowiedzi na pytania, jak konsumenci zachowują się w obliczu tak poważnych zakłóceń 

i jak adaptują się do nowych warunków rynkowych. Wstępne ustalenia na ten temat zaprezentowałam 

w referacie pt. „Psychologiczne aspekty zachowań podmiotów gospodarczych w warunkach 

niepewności” na konferencji pn. „Kierunki odbudowy wartości przedsiębiorstw i systemu finansowego” 

(Szczecin–Sztokholm, 2010)55. Problem reakcji polskich konsumentów na kryzys gospodarczy oraz ich 

zachowań przystosowawczych poddałam rozpoznaniom w trakcie realizacji badań statutowych w 

2010r.56 Ich wyniki zaprezentowałam w kilku pracach57, w tym w rozdziale monografii pod red. prof. E. 

Kieżel i prof. S. Smyczka pt. „Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego”.  

Poszukiwanie post-recesyjnych zmian w postępowaniu konsumentów sprawiło, że 

przedmiotem moich zainteresowań stały się trendy konsumenckie zainicjowane i/lub wzmacniane 

przez kryzys, kształtowane przez zmiany w postawach i wartościach uznawanych przez konsumentów, 

a równocześnie wspierane przez rozwój technologii komunikacyjno-informacyjnych. Analizowałam 

także szanse na wprowadzenie głębszych zmian w postępowaniu współczesnych konsumentów. 

Odzwierciedleniem tych zainteresowań była publikacja pt. „Re-generacja jako megatrend w 

zachowaniach konsumentów – czy Polacy są na nią gotowi?”58 oraz referat pt. „Is sustainable 

consumption possible in Poland? An examination of consumers’ attitudes toward deconsumption 

practices”, przygotowany (wraz z dr J. Zrałek) na ogólnopolską konferencję w Poznaniu59. Jednak 

obiektem moich najbardziej intensywnych rozpoznań stał się trend określany jako konsumpcja wspólna, 

której poświęciłam badania statutowe zrealizowane w latach 2013-201460 . Owocem tych prac 
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badawczych są dwa artykuły opublikowane w czasopiśmie „Marketing i Rynek” 61 oraz dwa rozdziały w 

monografiach, w tym jeden w języku angielskim62, a także wystąpienie pt. „Collaborative consumption 

as a way to overcome overconsumption problem – symptoms and determinants of its adoption in 

Poland” na międzynarodowej konferencji z cyklu Global Business Research Symposium pn. „Preventing 

Future Crises” (Katowice-Kraków 2014). Ten wątek badań uważam obecnie za kluczowy i zamierzam go 

kontynuować w swojej dalszej działalności naukowej.  

Ostatni nurt podejmowanych przeze mnie rozpoznań wiąże się z marketingiem, choć większość 

moich studiów w tym obszarze sytuuje się w zasadzie na styku działalności marketingowej 

przedsiębiorstwa i zachowań konsumentów. Wynika to z faktu, że moje prace poświęcone działaniom 

marketingowym są najczęściej odzwierciedleniem prowadzonych przeze mnie badań na temat 

postępowaniu konsumentów, przedstawiają bowiem praktyczne implikacje wiedzy pozyskiwanej w 

tych badaniach. W efekcie wiele przywoływanych wyżej opracowań zawiera fragmenty o charakterze 

aplikacyjnym, prezentujące obszary i sposoby wykorzystania rezultatów badań w działalności 

przedsiębiorstw. A jednak w kilku moich pracach dominuje właśnie problematyka marketingowa. 

Należą tu publikacje kontynuujące wątek marketingu szeptanego, czyli wykorzystania komunikacji 

nieformalnej w działalności marketingowej firm, to jest prace pt.: „Nowoczesne koncepcje 

wykorzystania komunikacji nieformalnej jako narzędzia marketingu” oraz „Marketing oparty na 

komunikacji nieformalnej jako sposób przeciwdziałania regresowi tradycyjnego marketingu”63. W 

latach 2003-2004 uzupełniłam te rozważania o prace pt. „Internetowa wymiana informacji między 

konsumentami jako szansa i zagrożenie dla współczesnych przedsiębiorstw” oraz „Internet jako źródło 

informacji i narzędzie komunikacji współczesnego konsumenta” 64 , w których przedstawiłam 

marketingowe konsekwencje wykorzystania przez konsumentów Internetu. Z kolei na konferencji 

organizowanej przez European Marketing Academy (EMAC) zaprezentowałam referat pt. „Imitative 
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behaviours as a basis for consumers’ segmentation: an example from the Polish market”65, wskazujący 

możliwości wykorzystania wiedzy o skłonności konsumentów do zachowań naśladowczych dla celów 

segmentacji rynku. Istotne publikacje reprezentujące ten wątek to również artykuł pt. „Psychologiczne 

aspekty kształtowania lojalności i ich praktyczne konsekwencje”, w którym przedstawiłam 

trójskładnikową koncepcję lojalności klienta wobec marki i jej implikacje oraz praca pt. „Specyfika 

mikro i małych przedsiębiorstw jako determinanta ich orientacji i form działalności marketingowej”66, w 

której wykorzystałam m.in. obserwacje zebrane podczas wielu lat szkoleń i doradztwa biznesowego dla 

przedsiębiorców, aby wskazać, w jaki sposób małe firmy mogą wykorzystać zarówno klasyczne, jak i 

niestandardowe działania marketingowe. 

Podsumowując charakterystykę moich osiągnięć w pracy naukowo-badawczej chciałabym 

podkreślić, że jej owocem są liczne i różnorodne publikacje, które jednak można jednoznacznie 

uporządkować w określone wątki badawcze. Niektóre z nich obejmują kwestie nie tylko nowe, ale i 

rzadko lub wcale nieporuszane w badaniach empirycznych. Mój dorobek był publikowany w czołowych 

polskich pismach, takich jak „Marketing i Rynek”, czy „Handel Wewnętrzny” oraz w pracach naukowych 

wiodących polskich uczelni, takich jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet 

Szczeciński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Gdański, SGGW. Baza Google Scholar 

odnotowuje 25 moich publikacji i 37 cytowań, indeks Hirscha dla moich publikacji według tej bazy 

wynosi 3.  

Za działalność naukową otrzymałam łącznie 11 nagród, w tym 9 Nagród Rektora Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach oraz Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP.  

 

6. Omówienie osiągnięć w zakresie dydaktyki i popularyzacji nauki 

W trakcie wieloletniej działalności dydaktycznej realizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym 

(dawniej Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, a także w ramach współpracy z kilkoma innymi 

uczelniami, prowadziłam zajęcia z 18 przedmiotów, w tym 5 w języku angielskim67. Wszystkie te zajęcia 

(za wyjątkiem jednego, tj. Teorii potrzeb i konsumpcji) przygotowałam samodzielnie od podstaw, a 

wiele z nich ma charakter autorskich wykładów monograficznych.  

Doceniam kluczową rolę publikacji naukowych jako formy upowszechniania rezultatów pracy 

naukowej, jednak uważam, że powinnością nauczyciela akademickiego jest również popularyzacja 

wiedzy w procesie dydaktycznym, a więc poprzez kształcenie studentów i dzielenie się z nimi 
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zainteresowaniami naukowymi oraz wynikami własnych rozpoznań. W związku z tym prowadzone 

przeze mnie zajęcia często odzwierciedlały wątki, jakie podejmowałam w badaniach naukowych68 oraz 

opierały się na ich rezultatach69. Jednocześnie zawsze przywiązywałam ogromną wagę do jakości pracy 

ze studentami, dbając o wysoki poziom przygotowywanych dla nich zajęć i materiałów oraz oferując im 

niezbędną pomoc w trakcie ich własnych poszukiwań naukowych.  

Szczególną okazją do takiego wsparcia była opieka promotorska. W trakcie swojej 

dotychczasowej pracy byłam promotorem ok. 150 prac magisterskich i licencjackich, w tym 2 w języku 

angielskim oraz recenzentem blisko 100 prac. Ponadto w latach 2001-2003 byłam opiekunem 

naukowym koła „Studenci Dla Przedsiębiorczości” SIFE Polska, co wiązało się m.in. z nadzorem nad 

przygotowaniami do IV Ogólnopolskiego Konkursu „Studenci Dla Przedsiębiorczości” w Poznaniu i 

opieką nad studentami podczas tego konkursu.  

W swojej pracy dydaktycznej staram się na bieżąco wprowadzać nowe metody i formy 

nauczania, korzystając też z najnowszych rozwiązań technologicznych. Prowadzę wykłady 

multimedialne z zastosowaniem bogatych materiałów audiowizualnych, wykorzystuję również e-

learningową platformę Moodle i możliwości, jakie ona oferuje w zakresie usprawniania procesów 

dydaktycznych oraz uczenia na odległość.  

Za moje istotne osiągnięcie dydaktyczne uważam też udział w pracach organizacyjnych 

związanych z przygotowaniem i wdrożeniem 3 kierunków/specjalności na Wydziale Zarządzania UE w 

Katowicach, tj. zamawianego kierunku „Analityka Gospodarcza”, unikalnej specjalności „Master 

Europeen en Management des Relations aux Consommateurs” oraz kierunku „Logistyka”.  

Za swoją działalność dydaktyczną w 2013 r. otrzymałam Medal Komisji Edukacji Narodowej, 

przyznawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.  

W ramach działalności popularyzatorskiej uczestniczyłam w wielu konferencjach krajowych, 

organizowanych przez czołowe polskie uczelnie (m.in. KUL, SGGW, SGH, UMCS, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet 

Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński). Ponadto prowadziłam działalność 

szkoleniową i doradczą skierowaną do właścicieli małych przedsiębiorstw (w tym cykl szkoleń dla 

reprezentantów rynku farmaceutycznego), osób planujących założenie własnej firmy oraz młodzieży 

zagrożonej bezrobociem. W trakcie szkoleń i prezentacji dla biznesu wielokrotnie opierałam się na 

efektach swoich rozpoznań naukowych. Tym samym dbałam o transfer wiedzy z nauki do praktyki 

gospodarczej. Elementem tej działalności było również prowadzenie zajęć z przedmiotu „Strategia i  
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