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(Nie)świadomy Konsument 2023 

Informacja prasowa  

Fundacji Forum Konsumentów z okazji Światowego Dnia Konsumenta 

Tylko 20% respondentów pozytywnie ocenia swój poziom znajomości praw konsumenckich,  

a jednocześnie niemal połowa respondentów (47%) czuje potrzebę uzupełnienia wiedzy w tym 

zakresie. Aż 45% badanych uważa, że wiedza Polaków w obszarze znajomości praw 

konsumenckich jest słaba. Co istotne, osoby w wieku 35-44 wydają się najbardziej świadomymi 

konsumentami – w kilku pytaniach wypadali jako najaktywniejsi w dochodzeniu swoich praw. 

To wnioski z badania1 „(Nie)świadomy Konsument 2023” przeprowadzonego przez Fundację 

Forum Konsumentów we współpracy z Amazon z okazji Światowego Dnia Konsumenta. 

Otrzymane wyniki zwróciły uwagę na konieczność edukacji Polaków w temacie praw 

konsumenckich, m.in. prawa do rzetelnej informacji, prawa do reklamacji, prawa do 

korzystania ze swoich praw i dokonywania świadomych wyborów konsumenckich.  

„Światowy Dzień Konsumenta, 15 marca, powinien na stałe wpisać się do ważnych dat w naszych 

kalendarzach. To okazja do wywołania tematów istotnych dla każdego z nas i do uświadomienia 

sobie, że każdy z nas jest konsumentem. Oznacza to, że mamy swoje prawa, ale także siłę sprawczą 

(szczególnie w grupie) w postaci naszego portfela – to od nas zależy, kogo nagrodzimy swoimi 

pieniędzmi. Głos konsumencki będzie nabierać na sile i zacznie mocno wpływać na jakość oraz 

dobór produktów i usług oferowanych na wolnym rynku. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach 

będziemy mogli tworzyć szereg eventów i kampanii edukacyjnych. Jak pokazuje zrealizowane 

wspólnie z Amazon badanie tylko 20% Polaków ocenia swoją wiedzę z zakresu praw 

 
1 *Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” metodą ankieta na panelu Ariadna i CAWI  

w terminie od 3 do 6 marca 2023 roku. Badani to osoby w wieku 18+/N=1045/ Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji 

Polaków w wieku 18 lat i więcej dla płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. 
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konsumenckich dobrze, a 47% Polaków chce edukacji w tym zakresie. Potrzebujemy zatem stałych 

i systematycznych kampanii edukacyjnych, ale też edukacji już od najmłodszych lat:  

w przedszkolach i szkołach.” – komentuje Agnieszka Plencler, prezeska Fundacji Forum 

Konsumentów. 

Jak wynika z przeprowadzonego przez Fundację Forum Konsumentów w partnerstwie z Amazon 

badania2, 20% Polaków pozytywnie ocenia swoją wiedzę w zakresie praw konsumenckich. Jednak 

poziom wiedzy w społeczeństwie oceniają niżej. Zdaniem badanych tylko 6% Polaków posiada 

wiedzę z zakresu praw konsumenckich. 

  

 

1 Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” metodą ankieta na panelu Ariadna i CAWI 

 
2 Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” metodą ankieta na panelu Ariadna i CAWI  

w terminie od 3 do 6 marca 2023 roku. 
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2 Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” metodą ankieta na panelu Ariadna i CAWI 

 

Wyniki badania pokazują także, że 47% respondentów czuje potrzebę poprawienia swojej 

znajomości praw konsumenckich, co tylko potwierdza, jak istotne są działania podejmowane 

przez organizacje konsumenckie, które na co dzień nauczają, sygnalizują w debacie publicznej 

istotne tematy, proponują rozwiązania legislacyjne, a przede wszystkim szerzą wiedzę na temat 

praw i możliwości konsumentów. 

Wyniki badania „(Nie)świadomy Konsument 2023” wskazują jednocześnie, że większość 

respondentów (72%) nigdy nie zostało oszukanych podczas zakupów online, co ewidentnie 

stanowi o podniesieniu jakości świadczonych przez sprzedawców usług. Nadal jednak 36% 

respondentów dokonało zakupu wadliwego produktu lub złej jakości. W związku czym jest to 

sfera, która nadal wymaga intensywnych i skoordynowanych działań z zakresu edukacji  

i podniesienia świadomości konsumentów. 
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3 Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” metodą ankieta na panelu Ariadna i CAWI 

 

Niestety zaledwie 1/3 badanych (35%) ma świadomość, że do reklamacji wystarczy jakikolwiek 

dowód zakupu. Zgodnie z polskim prawem może to być, ale nie musi – paragon. Tu wystarczające 

jest również potwierdzenie płatności kartą lub wydruk historii operacji z konta. 

Badanie „(Nie)świadomy Konsument 2023” pokazuje również, że konsumenci dostrzegają 

niektóre zmiany wynikające z dyrektywy Omnibus. Do ich świadomości przebiła się informacja na 

temat konieczności wskazywania najniższej ceny w okresie 30 dni przed wprowadzeniem 

aktualnej obniżki. 57% badanych ma zdaje sobie sprawę z tego, że sprzedawca musi wskazywać 

najniższą cenę z 30 dni. Nadal jednak 21% respondentów nie ma takiej wiedzy, natomiast 22% 

uważa, że sprzedawca nie ma takiego obowiązku. Informacja powinna być podana w czytelny 

sposób, umożliwiający klientowi łatwe porównanie cen. Warto docenić rolę mediów, które 

szeroko informowały konsumentów o wprowadzanych zmianach wraz z komentarzami i poradami 

ekspertów.  

„Cieszy nas fakt, że konsumenci dostrzegli zmiany wprowadzone przez ustawę Omnibus, ponieważ 

57% z nich wie, że w przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi istnieje obowiązek podania 

(obok informacji o aktualnej obniżonej cenie), również informacji o najniższej cenie tego towaru, 

która obowiązywała 30 dni przed wprowadzeniem tej obniżki. Niestety nadal duża grupa 

konsumentów nie ma wiedzy w tym zakresie” – komentuje Agnieszka Plencler, prezeska Fundacji 

Forum Konsumentów. 

Należy również wskazać, że 64% badanych w przypadku zakupu wadliwego lub złej jakości 

produktu (a w przypadku oszustwa podczas zakupów online, aż 71%) zdecydowało się na 
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dochodzenie roszczeń od sprzedawcy, korzystając tym samym z przysługujących im praw 

konsumenckich, w tym m.in. prawa do reklamacji. Głównymi powodami, przez które respondenci 

nie zdecydowali się na podjęcie działań, było poniesienie zbyt niskiej straty, brak czasu na takie 

działania, niechęć, brak wiedzy lub brak dowodu zakupu.  

 

 

4 Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy „Ariadna” metodą ankieta na panelu Ariadna i CAWI 

 

– Badania pokazały, że dość krytycznie oceniamy swój własny poziom znajomości praw, jakie 

przysługują kupującym. Z drugiej strony widać chęć zmiany i otwartość na zdobywanie tej wiedzy. 

To ważny głos dla nas sprzedających, że istotne jest zarówno stworzenie jak najbezpieczniejszej 

przestrzeni zakupowej dla klientów, ale i edukacja na temat zasad, jakie w niej obowiązują. Przed 

nami jeszcze sporo pracy - tak po stronie sprzedawców, jak i konsumentów - żeby znać, wdrażać  

i właściwie egzekwować prawa konsumentów. Na początek warto pamiętać o trzech 

najważniejszych zasadach bezpiecznych zakupów. Po pierwsze, należy sprawdzać opinie  

o sprzedawcach i produktach, po drugie - kupować tylko na zaufanych stronach internetowych  

i po trzecie – wybierać bezpieczne opcje płatności online – wyjaśnia Jakub Stefański, Head of 

Product Amazon.pl 
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Podstawowe informacje o Fundacji Forum Konsumentów 

Fundacja Forum Konsumentów jest niezależną organizacją oraz aktywnym i obiektywnym głosem  

konsumentów w debacie publicznej. Chcemy prowadzić konstruktywny dialog z decydentami,  

korporacjami i przedsiębiorcami dbając o dobro konsumentów. Naszym celem jest wyzwalanie 

siły i mocy sprawczej konsumentów – dbając o ich interesy, prawa i wolności. Budujemy 

społeczność ludzi, którym wybory konsumenckie nie są obojętne. Walczymy również o najwyższe 

standardy jakości obsługi konsumenta na rynku. Nie zajmujemy się indywidualnymi przypadkami 

łamania praw konsumenckich. Działamy na rzecz grup konsumentów. 

Nasze priorytetowe działania to promowanie właściwych postaw wobec konsumentów, 

inicjowanie i sygnalizowanie w debacie publicznej istotnych tematów, proponowanie właściwych 

rozwiązań legislacyjnych, uświadamianie i szerzenie wiedzy na temat praw i możliwości 

konsumentów oraz monitorowanie wybranych kategorii produktowych i poziomu świadomości 

konsumenckiej. 
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