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ZAKRES AKTYWNOŚCI PROSUMPCYJNEJ 
NABYWCÓW A SPECYFIKA 
ICH ZACHOWAŃ ZAKUPOWYCH

Agnieszka Izabela Baruk

Wprowadzenie

K luczowymi uczestnikami współczesnego rynku dóbr 
i usług konsumpcyjnych są nabywcy finalni (Kumar 

i in., 2004). Ich aktywność rynkową z reguły utożsamia się 
jednak głównie z  zachowaniami zakupowymi. Podejście 
takie reprezentują m.in.: M.R. Solomon, R. Russell-Ben-
nett i J. Previte (2013), L.G. Schiffman, L. Kanuk i H. Han-
sen (2007) czy C.J. Olson i P.J. Peter (2008). Nadal często 
nie dostrzega się faktu, że zakres tej aktywności może być 
i w praktyce faktycznie jest zdecydowanie szerszy. Wynika 
to m.in. z rosnącego znaczenia nabywców, którzy odgry-
wają nie tylko rolę odbiorców oferty marketingowej, ale 
coraz częściej aktywnie uczestniczą w  procesie przygo-
towywania jej komponentów o charakterze materialnym 
(np. produktów) i niematerialnym (np. marki, wizerunku) 
lub też wykazują gotowość do ich współtworzenia. Można 
zatem powiedzieć, że ich aktywność obejmuje również 
zachowania komunikacyjne – pozytywne lub negatywne 
(Guo, Yang, 2006; Chuan, Aiwu, 2009) oraz kreatywne 
(Burroughs, Mick, 2004; Moreau, Dahl, 2005; Burroughs 
i  in., 2008). Oczywiście, nie zastępują one zachowań za-
kupowych, ale im towarzyszą, stanowiąc łącznie swoistą 
triadę behawioralną, w której każde z zachowań może być 
podejmowane równolegle z  pozostałymi zachowaniami 
lub się z nimi przenikać.

W niniejszym artykule dążono do osiągnięcia następu-
jących celów badawczych:
1) określenia znaczenia, jakie w zakupowym procesie de-

cyzyjnym respondenci przypisywali temu, czy produkt 
był przygotowywany przez oferenta wraz z nabywcami;

2) zidentyfikowania i  pogrupowania form aktywności 
prosumpcyjnej przejawianej przez osoby kierujące się 
podczas nabywania produktów faktem ich przygoto-
wywania wraz z nabywcami oraz przez osoby niebiorą-
ce tego aspektu pod uwagę;

3) dokonania porównania zakresu aktywności prosump-
cyjnej przejawianej przez obie grupy osób oraz jego od-
niesienia do zakresu tej aktywności w przypadku ogółu 
respondentów;

4) wyodrębnienia segmentów respondentów ze względu 
na zakres ich aktywności prosumpcyjnej. 
W procesie realizacji wymienionych celów dążono do 

znalezienia odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
P1 – czy respondenci podczas podejmowania decyzji 

zakupowych biorą pod uwagę fakt, że produkt był przygo-
towywany wraz z nabywcami?

P2 – czy uwzględnianie podczas podejmowania decyzji 
zakupowych faktu, że produkt był przygotowywany wraz 
z nabywcami, ma znaczenie, jeśli chodzi o zakres aktyw-
ności prosumpcyjnej respondentów?

W  badaniach wykorzystano metodę analizy poznaw-
czo-krytycznej literatury przedmiotu oraz metodę bada-
nia ankietowego (do zebrania danych pierwotnych), jak 
również metodę analizy czynnikowej i analizy porównaw-
czej (do przeanalizowania zgromadzonych danych)1.

Aktywność prosumpcyjna nabywców

P odejmowanie zachowań komunikacyjnych i  krea- 
tywnych jest równoznaczne z  przejawianiem 

aktywności prosumpcyjnej, a  więc spełnianiem roli 
aktywnego nabywcy uczestniczącego w  procesie two-
rzenia oferty marketingowej (Xie i  in., 2008), czyli 
prosumenta. Jako zaangażowany uczestnik rynku może 
on zatem brać udział w  przekazywaniu komunikatów 
marketingowych, których adresatami są  inni nabywcy 
lub też oferenci. Może również aktywnie przyczyniać się 
do tworzenia wraz z oferentami produktów lub ich atry-
butów, uczestnicząc w ich projektowaniu lub/i wykony-
waniu. Aktywność prosumpcyjna nie musi tym samym 
obejmować bezpośrednio oferenta, który jednak zawsze 
jest bezpośrednim (np. kiedy wspólnie z nabywcą kreu-
je produkt) lub pośrednim (np. kiedy wśród nabywców 
kształtowany jest jego wizerunek) beneficjentem efek-
tów tej aktywności.

Można stwierdzić, że relatywnie mniejszego zaanga-
żowania wymaga od nabywcy przejawianie zachowań 
komunikacyjnych, zwłaszcza w  relacjach z  innymi 
nabywcami. Niejednokrotnie jest je bowiem łatwiej 
nawiązać niż relacje z  oferentami. Wynika to m.in. 
z  mniejszego dystansu psychologicznego, jaki wystę-
puje w przypadku relacji internabywczych w porówna-
niu z  analogicznym dystansem dzielącym nabywcę od 
oferentów. Stosunkowo większe zaangażowanie musi 
z  kolei wykazać nabywca, podejmując zachowania 
kreatywne, co wynika z  tej samej przyczyny. Ponadto 
wygenerowanie pomysłu na nową cechę produktu, czy 
nowy element jego atrybutu marketingowego, bądź na 
modyfikację któregoś z  tych komponentów jest zdecy-
dowanie trudniejsze niż podzielenie się swoimi opinia-
mi z innymi nabywcami lub nawet z oferentem. Każdy 
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jednak przejaw aktywności prosumpcyjnej, w tym także 
przejaw zachowań komunikacyjnych, świadczy o  więk-
szym zaangażowaniu nabywcy w  porównaniu z  podej-
mowaniem wyłącznie zachowań zakupowych. 

Jak już wcześniej wspomniano, zachowania należące 
do każdej z  trzech grup triady behawioralnej mogą się 
wzajemnie przenikać, co oznacza, że mogą na siebie 
wpływać. O  przenikaniu się zachowań można mówić 
zwłaszcza w  przypadku aktywności komunikacyjnej 
i  kreatywnej w  Internecie (Kowalska, 2016), chociaż 
może ono zachodzić także wówczas, gdy aktywność jest 
podejmowana poza siecią. Wydaje się zatem, że postu-
lowana w klasycznym marketingu konieczność badania 
zachowań zakupowych nabywców (Asadi i  in., 2014) 
powinna wynikać nie tylko z dążenia do jak najlepszego 
poznania mechanizmów kierujących tymi zachowa-
niami, ale również z faktu, że mogą one determinować 
pozostałe dwie grupy zachowań. Zidentyfikowanie ich 
zakresu i  wzajemnych zależności może okazać się nie-
zwykle ważne dla oferentów. Spełniają oni bowiem rolę 
odbiorców komunikatów, pomysłów itd., generowanych 
przez prosumentów w  trakcie zachowań komunika-
cyjnych i  kreatywnych, zaspokajając dzięki nim swoje 
potrzeby związane chociażby z  kształtowaniem oferty 
lepiej spełniającej oczekiwania jej adresatów, którzy 
niejednokrotnie odgrywają jednocześnie rolę jej współ-
twórców (Ind, Coates, 2013). 

Widać zatem, że widoczny wzrost znaczenia nabyw-
ców przejawiający się znacznym poszerzeniem spek-
trum ich zachowań rynkowych doprowadził do zredefi-
niowania roli rynkowej nie tylko samych nabywców, ale 
także oferentów. Jest to równoznaczne z koniecznością 
przyjęcia marketingowego podejścia wobec obu stron, 
co wpisuje się w ramy nowego paradygmatu marketingu 
(Vargo, Lusch, 2004) opartego na wspólnym kreowaniu 
wartości przez oferenta i  nabywcę. Sprzyja ono wza-
jemnej integracji (Lattemann, Robra-Bissantz, 2006), 
pozwalając budować i  zacieśniać partnerskie relacje 
między nimi. Warunkują one przejawianie zachowań 
prosumpcyjnych przez nabywców, jak też ich inicjo-
wanie przez oferentów oraz wykorzystywanie efektów 
tych zachowań przez obie strony. Zarówno oferenci, 
jak i  nabywcy, a  raczej prosumenci, dzięki wzajemne-
mu współdziałaniu mogą spełniać swoje różnorodne 
potrzeby, począwszy od uzyskiwania oferty lepiej speł-
niającej oczekiwania, skończywszy na poczuciu przy-
datności własnej wiedzy (Ziemba, Eisenbardt, 2014) 
czy wzmacnianiu poczucia własnej wartości (w  przy-
padku nabywców) oraz począwszy od uzyskiwania 
wsparcia emocjonalnego, skończywszy na wzbogacaniu 
potencjału marketingowego (Mróz, 2010) wiedzą i  do-
świadczeniami nabywców (w  przypadku oferentów). 
O  rosnącym znaczeniu prosumpcji świadczy fakt, że 
w  literaturze przedmiotu używa się nawet określenia 
kultura prosumpcji (Siuda, 2012) lub era prosumpcji 
(Ritzer, Jurgenson, 2010). Z reguły nie bada się jednak 
tego zjawiska z perspektywy jego związków z zachowa-
niami zakupowymi, co wskazuje na występowanie luki 
poznawczej i badawczej w tym zakresie. 

Charakterystyka badań empirycznych

D ążąc do zrealizowania celów badawczych i  odpo-
wiedzi na postawione pytania badawcze, w  trzecim 

kwartale 2015 roku przeprowadzono badania empiryczne, 
wykorzystując metodę badania ankietowego2. Badania 
miały charakter bezpośredni, co wymagało osobistego 
kontaktu badacza z  respondentami, umożliwiając jedno-
cześnie uzyskanie wysokiego wskaźnika zwrotów popraw-
nie wypełnionych kwestionariuszy ankiety. Objęto nimi 
1200 osób reprezentujących polskich pełnoletnich nabyw-
ców finalnych. Do analizy statystycznej zakwalifikowano 
1012 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy ankiety. 
W badanej populacji 61% stanowiły kobiety. Respondenci 
reprezentowali cztery podobne pod względem liczebności 
grupy wiekowe (24,5% – osoby w wieku 18–30 lat, 26,1% 

– w wieku 31–43 lat, 24,8% – w wieku 44–56 lat oraz 24,6% 
– w wieku powyżej 56 lat). Przy czym 33% ankietowanych 
legitymowało się wykształceniem wyższym, 14% licen-
cjackim, 28% średnim, 18% zawodowym, zaś pozostali 
podstawowym. Zastosowano nielosowy dobór próby. 

Zebrane dane pierwotne poddano analizie, wykorzy-
stując eksploracyjną analizę czynnikową. Metody analizy 
czynnikowej użyto w  celu redukcji liczby zmiennych 
wpływających na badaną kategorię (czyli formy aktywno-
ści prosumpcyjnej ankietowanych) oraz w celu wykrycia 
wewnętrznych ukrytych współzależności w  związkach 
między tymi zmiennymi. Do wyodrębnienia czynników 
zastosowano metodę głównych składowych. Określenia 
liczby czynników wspólnych dokonano za pomocą tech-
niki kryterium Kaisera. Rotację czynników wykonano zaś 
metodą znormalizowanej varimax. W ramach czynników 
wyodrębniono zmienne o najwyższych ładunkach czynni-
kowych względem tych czynników (> 0,7) (Abdi, Williams, 
2010, s. 433–459). Analizę statystyczną przeprowadzono 
z wykorzystaniem pakietu Statistica 8.0.

Wyniki badań

J ak wynika z przeprowadzonych badań, 32,8% ogółu 
respondentów, podejmując decyzję zakupową, bra-

ło pod uwagę fakt, że produkt był przygotowany przez 
oferenta wspólnie z  nabywcami. Innymi słowy, dla 
1/3 badanych ważne były informacje na ten temat, gdyż 
ułatwiały podjęcie takiej decyzji. Można zatem stwier-
dzić, że oferenci powinni przekazywać takie informacje 
odbiorcom w  sposób zapewniający ich łatwe dotarcie 
do adresatów, np. umieszczając je na opakowaniach 
produktów. Okazuje się bowiem, że przekaz o  uczest-
niczeniu nabywców w  przygotowywaniu produktu 
stanowi uwzględniany przez znaczną część nabywców 
czynnik decyzyjny. Sam fakt brania pod uwagę aktyw-
ności prosumpcyjnej podczas dokonywania zakupów 
może wskazywać na występowanie związków między 
zachowaniami zakupowymi i  kreatywnymi. W  tym 
miejscu nasuwa się pytanie, czy faktycznie w wyraźny 
sposób specyfika zachowań zakupowych znajduje od-
zwierciedlenie, jeśli chodzi o zakres i formy aktywności 
prosumpcyjnej nabywców? 
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Chcąc znaleźć odpowiedź na tak sformułowane py-
tanie, ogół respondentów podzielono na dwie odrębne 
grupy: osoby uwzględniające podczas nabywania pro-
duktów fakt ich współkreowania przez nabywców oraz 
osoby niebiorące pod uwagę tej kwestii. Zarówno dla 
ogółu badanych (tab. 1), jak i  dla obu wymienionych 
grup przeprowadzono eksploracyjną analizę czynniko-
wą, obejmując nią piętnaście form aktywności prosump-
cyjnej, w  tym pięć form aktywności internabywczej 
(w  tabeli 2  oznaczonych symbolami literowymi od „a” 
do „e”). Zostały one wyłonione na podstawie wyników 
analizy poznawczo-krytycznej literatury przedmiotu 
oraz badań pilotażowych. Każde z  nich ankietowani 
mieli ocenić w 5-stopniowej skali Likerta (1 – zdecydo-
wanie nie, 2 – raczej nie, 3 – ani tak, ani nie, 4 – raczej 
tak, 5 – zdecydowanie tak). Jej wykorzystanie pozwoliło 
na użycie wspomnianej metody analizy czynnikowej. 

Zarówno w  przypadku ogółu badanych, jak i  w  od-
niesieniu do obu grup wyłonionych ze względu na spe-
cyfikę zachowań zakupowych na podstawie kryterium 
Kaisera można wyodrębnić po  cztery czynniki o  war-
tościach własnych powyżej 1. W  każdym przypadku 
pierwszy wyodrębniony czynnik ma wartość własną 
przekraczającą 6  i  wyjaśnia więcej niż 40% całkowitej 
zmienności badanego zjawiska (tabele 1, 3  i  5). Jest 
to jednocześnie czynnik o  analogicznej wewnętrznej 
strukturze, jeśli chodzi o  ogół badanych (tab. 2) i  oso-
by nieuwzględniające podczas zakupu produktu faktu 
jego współkreowania przez nabywców (tab. 6). Nato-
miast w przypadku respondentów, którzy brali go pod 
uwagę (tab. 4) pierwszy czynnik obejmował te same 
zmienne z wyjątkiem jednej oznaczonej literą „j”. Two-
rzące go zmienne, podobnie jak w  przypadku ogółu 
badanych i  osób niezwracających uwagi na udział na-
bywców w przygotowywaniu produktu, odzwierciedlały 
włączanie się w  akcje organizowane przez oferentów 
w  Internecie i  poza nim w  celu aktywizowania nabyw-
ców do uczestniczenia w  tworzeniu produktów i  ich 
atrybutów, działań promocyjnych lub innych działań 
marketingowych. Formą aktywności, która nie weszła 
w obręb pierwszego czynnika wyodrębnionego dla osób 
biorących pod uwagę podczas nabywania produktu 
fakt, że był on przygotowany wraz z  nabywcami, było 
włączanie się w  akcje oferentów organizowane w  sieci, 
zmierzające do stworzenia produktu lub jego atrybutów 
marketingowych. 

Trzy kolejne czynniki w przypadku ogółu badanych 
i obu analizowanych grup respondentów mają znacznie 
mniejsze wartości własne (poniżej 2) i  wyjaśniają zde-
cydowanie mniejszą (o około 30%) część badanego zja-
wiska w porównaniu z pierwszym czynnikiem. Ponadto, 
porównując wewnętrzną strukturę poszczególnych 
czynników z  analogicznymi składowymi głównymi 
wyodrębnionymi dla innych grup ankietowanych, wi-
dać znaczne różnice. Drugi czynnik obejmuje po dwie 
zmienne obrazujące internabywczą aktywność komu-
nikacyjną zarówno w  przypadku osób biorących pod 
uwagę współtworzenie produktu przez nabywców, jak 
i  w  przypadku osób nieuwzględniających tego faktu 
podczas nabywania produktów. Nie są to jednak te same 
zmienne. W pierwszej z tych grup chodzi o aktywność 
w  Internecie, natomiast w  drugiej z  nich o  aktywność 
pozainternetową, co upodabnia ją do ogółu badanych. 
Można zatem stwierdzić, że aktywność prosumpcyjna 
nadal nie zawsze ma miejsce w  świecie wirtualnym, 
chociaż przede wszystkim z  nim zachowania komuni-
kacyjne współczesnych nabywców łączy część autorów 
(Stieglitz i in., 2015). 

Zupełnie odmienne co do charakteru formy aktyw-
ności prosumpcyjnej tworzą natomiast trzecie składowe 
główne. W  przypadku osób kierujących się podczas 
nabywania produktów ich współtworzeniem przez na-
bywców są  to formy spontanicznej aktywności przeja-
wianej w kontaktach z oferentami zarówno w sieci, jak 
i w świecie realnym. Natomiast w odniesieniu do osób 
nieprzywiązujących wagi do sposobu tworzenia pro-
duktów chodzi tylko o  formy internetowej aktywności 
internabywczej. Inny jest zatem zarówno bezpośred-
ni partner tych działań, jak i  środowisko, w  którym 
są  podejmowane. Oczywiście, ostatecznie zawsze efek-
ty aktywności prosumpcyjnej dotyczą oferenta (m.in. 
w  postaci jego wizerunku kształtowanego podczas 
kontaktów z  innymi nabywcami), jednak nie zawsze 
uczestniczy on w niej bezpośrednio, czego przykładem 
jest właśnie prosumpcja internabywcza. Warto dodać, 
że w przypadku trzeciego czynnika wyodrębnionego dla 
ogółu badanych w  jego ramach nie znalazła się żadna 
zmienna o wartości ładunku czynnikowego, przekracza-
jącej przyjętą wartość graniczną 0,7. 

Czwarte składowe główne również wyraźnie się 
różnią. W  przypadku osób kierujących się przygoto-
wywaniem produktu wspólnie z  nabywcami ostatnia 

Tab. 1. Hierarchia czynników ze względu na ich wartości własne ustalone na bazie kryterium Kaisera (dla ogółu respondentów)

Składowe główne 
(czynniki)

Wartość własna 
składowej głównej

% ogółu wartości 
własnych (wariancja)

Skumulowana 
wartość własna

Skumulowany % 
wartości własnych

Czynnik 1 6,760 45,065 6,760 45,065

Czynnik 2 1,831 12,209 8,591 57,274

Czynnik 3 1,331 8,871 9,922 66,144

Czynnik 4 1,120 7,465 11,041 73,610

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Wyniki analizy czynnikowej form prosumpcyjnej aktywności dla ogółu respondentów

Zmienne Symbol 
Czynniki

1 2 3 4

Wyrażam swoje opinie i uwagi na temat produktów, 
z których korzystam za pomocą Internetu (np. na 
forum internetowym, na stronie sklepu), ale nie 
kontaktuję się bezpośrednio z ich producentem

a 0,401 0,201 0,685 0,305

Wyrażam swoje opinie i uwagi na temat produktów, 
z których korzystam bez użycia Internetu (znajomym/
rodzinie czy bezpośrednio w sklepie itp.), ale nie 
kontaktuję się bezpośrednio z ich producentem

b 0,075 0,802 0,078 -0,017

Dodaję komentarze do istniejących w Internecie opinii innych 
konsumentów na temat produktów, z których korzystam c 0,274 0,249 0,642 0,440

Zapoznaję się z opiniami innych konsumentów, 
zamieszczonymi w Internecie, na temat produktów, 
z których korzystam lub zamierzam korzystać

d 0,181 0,419 0,686 0,116

Zapoznaję się z opiniami innych konsumentów, 
niezamieszczonymi w Internecie, na temat produktów, 
z których korzystam lub zamierzam korzystać 
(np. od znajomych/rodziny, sprzedawcy)

e 0,006 0,812 0,112 -0,002

Z własnej inicjatywy kontaktuję się z producentami za pomocą 
Internetu, wyrażając opinię/dając wskazówki na temat 
produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać

f 0,121 0,008 0,132 0,763

Z własnej inicjatywy kontaktuję się z producentami bez 
użycia Internetu, wyrażając opinię/dając wskazówki na temat 
produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać

g 0,357 0,032 0,010 0,795

Z własnej inicjatywy kontaktuję się w różny sposób 
z producentami za pomocą Internetu, zadając pytania na temat 
produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać

h 0,465 -0,015 0,190 0,706

Z własnej inicjatywy kontaktuję się w różny sposób 
z producentami bez użycia Internetu, zadając pytania na temat 
produktów, z których korzystam lub zamierzam korzystać

i 0,491 0,010 0,014 0,664

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych przez 
firmy przez Internet, dzięki którym jestem współtwórcą 
produktu lub jego atrybutów, np. opakowania, marki

j 0,778 0,026 0,157 0,348

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych 
przez firmy w inny sposób niż przez Internet, 
dzięki którym jestem współtwórcą produktu lub 
jego atrybutów, np. opakowania, marki

k 0,852 0,066 0,090 0,280

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych 
przez firmy przez Internet, dzięki którym jestem 
współtwórcą działań promocyjnych, np. hasła/
sloganu reklamowego, kampanii reklamowej

l 0,860 0,034 0,208 0,223

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych 
przez firmy w inny sposób niż przez Internet, dzięki 
którym jestem współtwórcą działań promocyjnych, 
np. hasła/sloganu reklamowego, kampanii reklamowej

ł 0,870 0,051 0,121 0,191

Uczestniczę w działaniach/akcjach organizowanych 
przez firmy w różny sposób, dzięki którym jestem 
współtwórcą jakichkolwiek innych działań/
elementów firmy, poza produktem i promocją

m 0,846 0,077 0,162 0,231

Samodzielnie wytwarzam, ze względów oszczędnościowych 
czy praktycznych, produkty, z których korzystam 
(nie kontaktując się w ogóle z producentem)

n 0,012 0,442 -0,669 0,231

Źródło: opracowanie własne
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składowa główna obejmuje dwie zmienne obrazujące 
pozainternetową aktywność internabywczą, które 
tworzyły drugi czynnik dla osób niebiorących tego 
faktu pod uwagę podczas nabywania produktów. Z ko-
lei w  ich przypadku czwarty czynnik obejmuje dwie 
zmienne odzwierciedlające spontaniczną aktywność 
w  sieci i  poza nią kierowaną bezpośrednio do oferen-
tów. Wchodziły one m.in. w  skład trzeciej składowej 
głównej wyodrębnionej dla osób biorących pod uwagę 

fakt współtworzenia produktu przez nabywców pod-
czas podejmowania decyzji o jego zakupie. Upodabnia 
to ostatni czynnik wyłoniony w przypadku tej grupy do 
ostatniej składowej głównej wyodrębnionej dla ogółu 
badanych, chociaż obejmuje ona o jedną zmienną wię-
cej. Ma ona jednak analogiczny charakter, jeśli chodzi 
o specyfikę aktywności prosumpcyjnej. 

Warto podkreślić, że w przypadku osób uwzględnia-
jących fakt przygotowywania produktu wspólnie z  na-

Tab. 3. Hierarchia czynników ze względu na ich wartości własne ustalone na bazie kryterium Kaisera (dla respondentów biorących pod 
uwagę fakt przygotowywania produktu przez oferenta wspólnie z nabywcami)

Składowe główne 
(czynniki)

Wartość własna 
składowej głównej

% ogółu wartości 
własnych (wariancja)

Skumulowana 
wartość własna

Skumulowany % 
wartości własnych

Czynnik 1 6,181 41,208 6,181 41,208

Czynnik 2 1,931 12,874 8,112 54,082

Czynnik 3 1,403 9,357 9,516 63,439

Czynnik 4 1,245 8,298 10,761 71,737

Źródło: opracowanie własne

Tab. 4. Wyniki analizy czynnikowej form prosumpcyjnej aktywności dla respondentów biorących pod uwagę fakt przygotowywania 
produktu przez oferenta wspólnie z nabywcami

Zmienne 
Czynniki

1 2 3 4

a 0,294 0,757 0,268 0,044

b 0,029 0,076 -0,042 0,725

c 0,215 0,667 0,398 0,246

d 0,133 0,742 0,002 0,331

e -0,041 0,212 -0,034 0,738

f 0,249 0,272 0,786 0,057

g 0,209 -0,021 0,870 0,071

h 0,284 0,211 0,817 -0,071

i 0,325 -0,028 0,758 -0,102

j 0,683 0,173 0,458 -0,087

k 0,799 0,033 0,352 0,032

l 0,846 0,221 0,208 -0,034

ł 0,871 0,095 0,159 0,077

m 0,843 0,110 0,211 0,068

n 0,162 -0,530 0,305 0,448

War. Wyj. 3,761 2,122 3,390 1,487

Udział 0,251 0,141 0,226 0,099

Źródło: opracowanie własne
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uwzględniających udział nabywców w  przygotowywa-
niu produktów 1  zmienna reprezentująca aktywność 
internabywczą i  1  zmienna reprezentująca aktywność 
inspirowaną nie znalazły się w żadnym czynniku. 

Należy także dodać, że specyficzna forma aktywno-
ści, jaką jest samodzielne przygotowywanie produk-
tów przez nabywców na własne potrzeby, nie weszła 
w  skład żadnego czynnika w  żadnej z  analizowanych 
grup. Co więcej, w ramach niektórych czynników war-

bywcami w  skład wyodrębnionych czynników weszły 
wszystkie analizowane formy aktywności spontanicznej 
kierowanej do oferentów, natomiast w przypadku osób 
niebiorących tego faktu pod uwagę dwie formy o  tym 
charakterze nie znalazły się w żadnej składowej głównej. 
Z kolei w przypadku tej grupy badanych do czynników 
można było zakwalifikować wszystkie formy aktywno-
ści internabywczej oraz wszystkie formy aktywności 
inspirowanej przez oferentów, zaś w  przypadku osób 

Tab. 5. Hierarchia czynników ze względu na ich wartości własne ustalone na bazie kryterium Kaisera (dla respondentów niebiorących 
pod uwagę faktu przygotowywania produktu przez oferenta wspólnie z nabywcami)

Składowe główne 
(czynniki)

Wartość własna 
składowej głównej

% ogółu wartości 
własnych (wariancja)

Skumulowana 
wartość własna

Skumulowany % 
wartości własnych

Czynnik 1 6,705 44,697 6,705 44,697

Czynnik 2 1,891 12,605 8,595 57,302

Czynnik 3 1,341 8,938 9,936 66,240

Czynnik 4 1,091 7,271 11,027 73,511

Źródło: opracowanie własne

Tab. 6. Wyniki analizy czynnikowej form prosumpcyjnej aktywności dla respondentów niebiorących pod uwagę faktu przygotowywa-
nia produktu przez oferenta wspólnie z nabywcami

Zmienne
Czynniki

1 2 3 4

a 0,397 0,128 0,731 0,220

b 0,038 0,810 0,178 -0,045

c 0,274 0,126 0,724 0,377

d 0,161 0,313 0,751 0,059

e 0,039 0,806 0,223 -0,032

f 0,100 -0,023 0,137 0,785

g 0,452 0,024 0,090 0,714

h 0,574 -0,024 0,236 0,571

i 0,574 0,057 0,064 0,574

j 0,821 0,044 0,174 0,210

k 0,874 0,062 0,127 0,179

l 0,870 0,013 0,227 0,168

ł 0,870 0,008 0,137 0,157

m 0,840 0,046 0,207 0,188

n -0,012 0,580 -0,534 0,267

War. Wyj. 4,792 1,785 2,235 2,214

Udział 0,319 0,119 0,149 0,148

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 7. Segmenty respondentów wyodrębnione ze względu na zakres aktywności prosumpcyjnej w zależności od brania przez nich 
podczas nabywania produktów pod uwagę faktu ich przygotowywania wspólnie z nabywcami
 

Segment

Charakterystyka segmentu 

dla ogółu 
respondentów 

dla osób uwzględniających 
tworzenie produktów z nabywcami

dla osób nieuwzględniających 
tworzenia produktów z nabywcami

1

 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy przez 
Internet, dzięki którym jestem 
współtwórcą produktu lub jego 
atrybutów, np. opakowania, marki
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w inny 
sposób niż przez Internet, dzięki 
którym jestem współtwórcą produktu 
lub jego atrybutów, np. opakowania, 
marki
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy przez 
Internet, dzięki którym jestem 
współtwórcą działań promocyjnych, 
np. hasła/sloganu reklamowego, 
kampanii reklamowej
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w inny 
sposób niż przez Internet, dzięki 
którym jestem współtwórcą działań 
promocyjnych, np. hasła/sloganu 
reklamowego, kampanii reklamowej
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w różny 
sposób, dzięki którym jestem 
współtwórcą jakichkolwiek innych 
działań/elementów firmy, poza 
produktem i promocją

 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w inny 
sposób niż przez Internet, dzięki 
którym jestem współtwórcą produktu 
lub jego atrybutów, np. opakowania, 
marki
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy przez 
Internet, dzięki którym jestem 
współtwórcą działań promocyjnych, 
np. hasła/sloganu reklamowego, 
kampanii reklamowej
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w inny 
sposób niż przez Internet, dzięki 
którym jestem współtwórcą działań 
promocyjnych, np. hasła/sloganu 
reklamowego, kampanii reklamowej
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w różny 
sposób, dzięki którym jestem 
współtwórcą jakichkolwiek innych 
działań/elementów firmy, poza 
produktem i promocją

 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy przez 
Internet, dzięki którym jestem 
współtwórcą produktu lub jego 
atrybutów, np. opakowania, marki itp.
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w inny 
sposób niż przez Internet, dzięki 
którym jestem współtwórcą produktu 
lub jego atrybutów, np. opakowania, 
marki itp.
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy przez 
Internet, dzięki którym jestem 
współtwórcą działań promocyjnych, 
np. hasła/sloganu reklamowego, 
kampanii reklamowej itp.
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w inny 
sposób niż przez Internet, dzięki 
którym jestem współtwórcą działań 
promocyjnych, np. hasła/sloganu 
reklamowego, kampanii reklamowej 
itp.
 — Uczestniczę w działaniach/akcjach 
organizowanych przez firmy w różny 
sposób, dzięki którym jestem 
współtwórcą jakichkolwiek innych 
działań/elementów firmy, poza 
produktem i promocją

2

— Wyrażam swoje opinie i uwagi 
na temat produktów, z których 
korzystam bez użycia Internetu 
(znajomym/rodzinie czy bezpośrednio 
w sklepie itp.), ale nie kontaktuję się 
bezpośrednio z ich producentem
 — Zapoznaję się z opiniami innych 
konsumentów, niezamieszczonymi 
w Internecie, na temat produktów, 
z których korzystam lub zamierzam 
korzystać (np. od znajomych/rodziny, 
sprzedawcy)

 — Wyrażam swoje opinie i uwagi na 
temat produktów, z których korzystam 
za pomocą Internetu (np. na forum 
internetowym, na stronie sklepu), ale 
nie kontaktuję się bezpośrednio z ich 
producentem
 — Zapoznaję się z opiniami innych 
konsumentów, zamieszczonymi 
w Internecie, na temat produktów, 
z których korzystam lub zamierzam 
korzystać

 — Wyrażam swoje opinie i uwagi 
na temat produktów, z których 
korzystam bez użycia Internetu 
(znajomym/rodzinie, czy bezpośrednio 
w sklepie itp.), ale nie kontaktuję się 
bezpośrednio z ich producentem
 — Zapoznaję się z opiniami innych 
konsumentów, niezamieszczonymi 
w Internecie, na temat produktów, 
z których korzystam lub zamierzam 
korzystać (np. od znajomych/rodziny, 
sprzedawcy)

3

—  — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
z producentami za pomocą Internetu 
wyrażając opinię/dając wskazówki na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać
 — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
z producentami bez użycia Internetu 
wyrażając opinię/dając wskazówki na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać
 — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
w różny sposób z producentami za 
pomocą Internetu, zadając pytania na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać
 — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
w różny sposób z producentami bez 
użycia Internetu, zadając pytania na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać

 — Wyrażam swoje opinie i uwagi na 
temat produktów, z których korzystam 
za pomocą Internetu (np. na forum 
internetowym, na stronie sklepu), ale 
nie kontaktuję się bezpośrednio z ich 
producentem
 — Dodaję komentarze do istniejących 
w Internecie opinii innych 
konsumentów na temat produktów, 
z których korzystam
 — Zapoznaję się z opiniami innych 
konsumentów, zamieszczonymi 
w Internecie, na temat produktów, 
z których korzystam lub zamierzam 
korzystać
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Segment

Charakterystyka segmentu 

dla ogółu 
respondentów 

dla osób uwzględniających 
tworzenie produktów z nabywcami

dla osób nieuwzględniających 
tworzenia produktów z nabywcami

4

 — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
z producentami za pomocą Internetu 
wyrażając opinię/dając wskazówki na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać
 — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
z producentami bez użycia Internetu, 
wyrażając opinię/dając wskazówki na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać
 — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
w różny sposób z producentami za 
pomocą Internetu, zadając pytania na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać

 — Wyrażam swoje opinie i uwagi 
na temat produktów, z których 
korzystam bez użycia Internetu 
(znajomym/rodzinie, czy bezpośrednio 
w sklepie itp.), ale nie kontaktuję się 
bezpośrednio z ich producentem
 — Zapoznaję się z opiniami innych 
konsumentów, nie zamieszczonymi 
w Internecie, na temat produktów, 
z których korzystam lub zamierzam 
korzystać (np. od znajomych/rodziny, 
sprzedawcy)

 — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
z producentami za pomocą Internetu, 
wyrażając opinię/dając wskazówki na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać
 — Z własnej inicjatywy kontaktuję się 
z producentami bez użycia Internetu, 
wyrażając opinię/dając wskazówki na 
temat produktów, z których korzystam 
lub zamierzam korzystać

Źródło: opracowanie własne

Cd. tab. 7. 

tość jej ładunku czynnikowego była wręcz ujemna. Po-
twierdza to podejście przyjęte przez autorkę, że forma 
ta nie powinna być zaliczana do prosumpcji, mimo jej 
uwzględniania jako zachowania prosumpcyjnego przez 
niektórych autorów (Mitręga, 2013). 

Należy zwrócić uwagę, że praktycznie każdy z  wyod-
rębnionych czynników cechuje się spójnością, jeśli chodzi 
o specyfikę zachowań prosumpcyjnych. Jedynie w niektó-
rych przypadkach w ramach danego czynnika występują 
zarówno zachowania internetowe, jak i pozainternetowe. 
W  żadnej ze składowych głównych nie znalazły się jed-
nak zachowania internabywcze wraz z  zachowaniami 
obejmującymi oferentów, czy zachowania spontaniczne 
kierowane do nich wraz z zachowaniami inspirowanymi 
przez nich. 

Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych sto-
sowana jest m.in. w procesie wnioskowania o strukturze 
analizowanego zjawiska, zwłaszcza w przypadku badania 
zachowań nabywców (Walesiak, Bąk, 1997; Walesiak, 
1996). Składowe główne wyodrębnione dzięki przepro-
wadzeniu analizy czynnikowej zachowań rynkowych 
można zatem interpretować jako segmenty respondentów 
wyodrębnione na podstawie kryterium behawioralnego. 
Dokonanie podziału ankietowanych na jednorodne gru-
py (tab.  7) pozwala na stwierdzenie, że istnieje segment 
cechujący się wykazywaniem spontanicznej aktywności 
prosumpcyjnej. Nie zawsze wynika ona zatem z  ich 
motywowania przez oferentów za pomocą bodźców ze-
wnętrznych, mimo że w literaturze przedmiotu wskazuje 
się na nie jako warunek konieczny podejmowania przez 
nabywców zachowań prosumpcyjnych (Füller i in., 2012). 

Podsumowanie

N a podstawie przedstawionych rozważań moż-
na stwierdzić, że znaczna część respondentów 

(1/3  z  nich) podczas podejmowania decyzji o  nabyciu 

produktu brała pod uwagę fakt, czy był on przygotowy-
wany przez oferenta wraz z  nabywcami. Stwierdzono 
również, że sposób podejmowania decyzji zakupowej 
(element zachowania zakupowego) ma znaczenie, jeśli 
chodzi o zakres i specyfikę aktywności komunikacyjnej 
i  kreatywnej (element zachowania prosumpcyjnego). 
Jest ono widoczne przynajmniej w  odniesieniu do ana-
lizowanego w  niniejszym artykule aspektu procesu de-
cyzyjnego, jakim jest uwzględnianie w jego trakcie faktu 
przygotowywania produktu wraz z  nabywcami. Osoby 
biorące go pod uwagę przejawiały w większym zakresie 
aktywność spontaniczną w  porównaniu z  respondenta-
mi niekierującymi się podczas nabywania produktów 
faktem ich współtworzenia przez nabywców. Można je 
zatem uznać za wyjątkowo cennych partnerów dla ofe-
rentów. Występował bowiem wśród nich nie tylko seg-
ment osób, które włączały się w akcje inicjowane przez 
oferentów, ale był także wśród nich segment osób prze-
jawiających aktywność prosumpcyjną spontanicznie, nie 
czekając na zachęty ze strony oferentów. Świadczy to 
o  ich dużym zaangażowaniu w  funkcjonowanie rynku, 
które należałoby wykorzystać z korzyścią dla obu stron. 
Tym bardziej, że uzależniały one swoje decyzje zakupo-
we od tego, czy produkt był, czy też nie, przygotowywany 
wspólnie z nabywcami. 

dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, prof. PŁ
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Przypisy

1) Artykuł przygotowany w  ramach projektu badawczego 
2013/11/B/HS4/00430 finansowanego przez NCN.
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2) Przedstawione w artykule wyniki są fragmentem szerszych ba-
dań realizowanych w ramach projektu 2013/11/B/HS4/00430 
finansowanego przez NCN.
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The Scope of Final Buyers Prosumption Activity 
and Secificty of Their Purchase Behaviours

Summary

The article presents problems of prosumption activity of 
purchasers. Special attention has been paid to the scope 
of this activity depending on the character of purchase 
behaviours reflected in taking into consideration the fact 
that the product has been prepared in cooperation with 
final buyers. One of the research aims was to identify 
this scope. In order to achieve it, the respondents were 
divided into two groups. For each of them factor analysis 
was conducted. Application of this method allowed to 
isolate four factors in both groups. These factors can 
be treated as segments of respondents. It has been 
concluded that the scope of prosumption activity in case 
of each group was different. The differences have been 
particularly visible in case of impulsive activity. The 
respondents who took into consideration the fact that 
the offered product has been prepared in cooperation 
with final buyers demonstrated this kind of activity more 
often than other respondents.
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