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1 Edukacja rynkowa konsumentów na rynku 
energii elektrycznej

Sławomir Smyczek

1. Wprowadzenie

Energia elektryczna stała się we współczesnej gospodarce podstawowym czyn-
nikiem gwarantującym rozwój społeczno-gospodarczy każdego kraju oraz po-
prawę jakości życia społeczeństwa. Dla każdego współczesnego człowieka jest 
niezbędnym elementem życia. Ułatwia jego funkcjonowanie w społeczeństwie 
oraz stwarza odpowiednie warunki do pracy, rozwoju i odpoczynku. Dzięki 
energii elektrycznej ludzie mogą żyć wygodniej i bezpieczniej. Energia elek-
tryczna ułatwia komunikację, transport, handel, jest obecna we wszystkich sfe-
rach życia człowieka. Należy jednak pamiętać, że energia elektryczna sama jest 
przedmiotem wymiany rynkowej, na którą zgłaszają zapotrzebowanie konsu-
menci. W gospodarce wolnorynkowej konsument jest niezależnym podmiotem 
na rynku energii elektrycznej. Jednakże jego wiedza o tym rynku, zachodzącym 
na nim obecnie bardzo dynamicznie procesach oraz pojawiąjących się nowych 
zjawiskach są dalece niewystarczające. Zmiany instytucjonalne, wprowadzenie 
nowych zasad handlu i warunków sprzedaży energii elektrycznej, a także coraz 
agresywniejsze próby oddziaływania na konsumenta sprawiają, że czują się oni 
często zdezorientowani i bezradni. Można zatem stwierdzić, że konsument na-
dal pozostaje na rynku najsłabszym podmiotem, który wymaga zarówno wspar-
cia prawnego, instytucjonalnego, ale przede wszystkim informacyjno-edukacyj-
nego. Działania te winny mieć charakter spójny i systemowy, w które włączą się 
nie tylko instytucje państwowe, system oświaty i szkolnictwa wyższego, ale także 
podmioty działające na rynku energii elektrycznej.

Mając na uwadze powyższe za zasadne uznano identyfikację poziomu wiedzy 
energetycznej konsumentów, a w praktyce poziomu analfabetyzmu energetycz-
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nego. Ponadto w opracowaniu podjęto się próby wskazania sposobów eduka-
cji rynkowej konsumentów na polskim rynku energii elektrycznej. W tym celu 
przeprowadzono badania bezpośrednie metodą wywiadu kwestionariuszowego 
w województwie śląskim w październiku 2012. W doborze próby zastosowano 
procedurę doboru celowego – kwotowego. Na podstawie znanej struktury ba-
danej populacji w odniesieniu do tych cech dobrane zostały kwoty jednostek, 
tj. wiek i poziom wykształcenia. Struktura próby została tak dobrana, aby była 
identyczna ze strukturą badanej zbiorowości w województwie śląskim. Mając 
na uwadze zalety i wady poszczególnych źródeł informacji o charakterze pier-
wotnym, w celu zebrania, przy ograniczonych zasobach, pełnych i aktualnych 
informacji na temat poziomu posiadanej wiedzy przez konsumentów na rynku 
energii elektrycznej oraz ich zachowań na tym rynku, w badaniach bezpośred-
nich zastosowano metodę wywiadu kwestionariuszowego. Metoda ta należy 
do najczęściej stosowanych w badaniach rynkowych. Przy konstrukcji samego 
narzędzia badawczego (kwestionariusza wywiadu), wykorzystano techniki sto-
sowane w badaniach rynkowych i marketingowych. Po przeprowadzeniu ba-
dań zebrane dane zostały poddane kontroli oraz usystematyzowaniu, co z ko-
lei umożliwiło zliczenie, wstępny opis zebranych danych, a także dokonanie 
ich analizy jakościowej i ilościowej. Do dalszych analiz zakwalifikowano 562 
kwestionariusze.

2. Pozycja konsumenta na rynku energii elektrycznej

Konsumenci na rynku, w tym także na rynku energii elektrycznej, znajdują się 
w sytuacji dla siebie przymusowej i często niejednoznacznej. Z jednej strony 
nieustanny postęp technologiczny sprawia, że konsumenci w swych gospodar-
stwach domowych korzystają z coraz większej liczy urządzeń czerpiących ener-
gię elektryczną, a z drugiej nasilające się trendy ekologiczne powodują u nich 
ewolucję postaw i przejście od egokonsumpcji do ekokonsumpcji.

Konsumenci na rynku energii elektrycznej ze względu na skalę i tempo 
zmian, będących efektem dokonującego się postępu, nie mają odpowiedniej 
wiedzy zarówno ekonomicznej, jak i specjalistycznej. Ponieważ rynek ener-
gii elektrycznej w obecnym kształcie jest dla polskich konsumentów zupełnie 
nowy, konsumenci nie posiadają również odpowiedniego doświadczenia i stąd 
są często nieprzygotowani do roli konsumenta, mającego pełną swobodę wybo-
ru na tym rynku.

Warto także podkreślić, że znaczna część konsumentów dysponuje na ogół 
mniejszą ilością wolnego czasu oraz środków do zaspokojenia swoich potrzeb. 
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Ponadto wielu konsumentów nie zawsze wie, jak może dochodzić ewentualnych 
roszczeń, gdy ich interes jest naruszany, gdyż nie mają takiej wiedzy technicz-
nej, ekonomicznej, prawnej oraz doświadczenia rynkowego, jakim dysponują 
dostawcy energii elektrycznej na rynku1.

Nie można także zapominać, że konsumenci występują na rynku z reguły 
pojedynczo, a sprzedawcy/dostawcy energii elektrycznej są członkami różnych 
wspierających ich organizacji, działają w otoczeniu ekspertów technicznych, 
ekonomicznych i prawnych.

Z drugiej strony konsumenci mają pełną suwerenność i niezależność w wy-
borach rynkowych. Dzięki liberalizacji rynku energii elektrycznej w Unii Euro-
pejskiej konsumenci mają swobodę w kształtowaniu struktury konsumpcji, wol-
ność postrzegania sygnałów marketingowych i reakcji na te sygnały. Badania 
prowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że konsumenci mają dość do-
brze wykształcone zdolności poznawcze prowadzące do rozpoznania różnych in-
strumentów marketingowych, które mogą manipulować ich decyzjami2. Dlatego 
niezbędne staje się pełne poznanie potrzeb, motywacji i zachowań konsumenta 
nie tylko na rynku, ale i w jego własnym gospodarstwie domowym3. Poważne 
traktowanie przez przedsiębiorstwa oferujące energię elektryczną konsumenta 
jako jednostki suwerennej i działającej w sposób celowy może prowadzić do sku-
tecznego kreowania jego procesu motywacyjnego przez działania perswazyjne. 
Należy jednak pamiętać, że kreowanie zachowań konsumentów przez działania 
marketingowe nie może mieć charakteru manipulacyjnego. Aby można było mó-
wić o kształtowaniu suwerennych decyzji konsumenta, muszą być one oparte 
na rzetelnej i głębokiej wiedzy zdobytej przez edukację konsumencką4.

Dzięki rzetelnej edukacji rynkowej konsumentów możliwe będzie stworze-
nie wzorca nowej, przyjaznej konsumpcji energii elektrycznej, tzw. konsump-
cji trwałej5. Utrwalony dotychczas wśród konsumentów model konsumpcji ego-
istycznej, propagowany przez stronę podażową, prowadzi do osłabiania wiedzy 
konsumenta o użyteczności i bezpieczeństwie energii elektrycznej. Konsump-
cja egoistyczna prowadzi do zaspokajania nadmiernie rozbudzonych potrzeb 
konsumentów bez dbania o bezpieczeństwo konsumpcyjne, także w kontekście 
ekologicznym, przyszłych pokoleń6. Taka sytuacja wymaga gruntownej zmiany 

1 E. Kieżel (red.), Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej, War-
szawa 2007, s. 14.

2 M. Evans, G. Foxall, A. Jamal, Consumer behavior, New York 2009, s. 26.
3 E. Kieżel (red.), Ochrona , s. 15.
4 Por. A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Ochrona i edukacja konsumentów we współczesnej 

gospodarce rynkowej, Warszawa 2005, s. 143.
5 M. R. Solomon, G. Bamossy, S. Askegaard, M. K. Hogg, Consumer behavior, New York 2010, s. 231.
6 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, I. Ozimek, Ochrona, s. 144.
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myślenia zarówno u konsumenta, jak i dostawców energii elektrycznej. Przy 
czym budowanie świadomości konsumenckiej powinno zacząć się od kształce-
nia dostawców, gdyż odpowiednio wyedukowani dostawcy energii elektrycznej 
będą odpowiednio kształtować zarówno zachowania, jak i świadomość konsu-
mentów na rynku7. W szczególności będą w stanie budować samoświadomość 
konsumentów w celu zwiększenia ich odpowiedzialności za stan środowiska na-
turalnego i kształtowanie ich bieżących potrzeb, a także będą w stanie zmie-
niać ich nastawienie do zmiany wzorców konsumpcji oraz sposobów korzystania 
z energii elektrycznej.

3. Analfabetyzm energetyczny konsumentów

Do jednych z największych problemów rynku energii elektrycznej w Polsce na-
leży zaliczyć wysoki poziom analfabetyzmu energetycznego, który oznacza brak 
znajomości usług, instytucji i podstawowych pojęć, potrzebnych do podejmowa-
nia racjonalnych decyzji na rynku energetycznym. Według Komisji Europejskiej 
DG SANCO można uznać za analfabetę energetycznego takiego konsumenta, 
który nie posiada:

1) wiedzy i umiejętności dotyczących oceny rynku usług energetycznych,
2) zdolności do identyfikacji możliwości pomocy w sprawach energetycznych,
3) zdolności do podjęcia skutecznych działań na rzecz ochrony swoich inte-

resów8.
Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wiedza i umie-

jętności dotyczące oceny rynku energii elektrycznej, instytucji na nim działają-
cych oraz ich oferty rynkowej jest bardzo niska. Wyniki badań pokazują, iż zde-
cydowana większość konsumentów nie jest świadoma od jakiej firmy kupuje 
energię elektryczną. Ponad 60% stwierdza, że kupuje energię elektryczną po pro-
stu od elektrowni, niespełna 10% w ogóle nie jest w stanie się wypowiedzieć 
w tym zakresie, a około 6% nie interesuje się tym tematem w ogóle (rys. 1).

Respondenci sami ponadto stwierdzają, że nie interesują się tym co dzieje 
się na rynku energii elektrycznej. Ponad 60% nie szuka żadnych dodatkowych 
informacji o tym rynku i ofercie produktowej. Wystarczą im informacje przeka-
zywane od własnego dostawcy energii elektrycznej. Zaledwie 2,4% responden-
tów stara się aktywnie samemu poszukiwać danych o rynku energii elektrycznej. 

7 Ibidem, s. 145.
8 DG Sanco, Consumers in Europe, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-

-DY-07–001/EN/KS-DY-07–001-EN, z 17.10.2010 r.
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Świadczyć to może o tym, iż konsumenci nie mają wykształconego nawyku roz-
poznawania rynku i płynących z niego zagrożeń, ale i okazji.

Tymczasem konsumentom przysługuje prawo do rzetelnej informacji o to-
warach i usługach oraz edukacji konsumenckiej9. Konsumenci mają zatem pra-
wo do możliwości dokonywania świadomego i racjonalnego wyboru dostawcy 
energii elektrycznej i usług na rynku. Osiągnięcie tego celu wymaga rzetelnej 
informacji o cechach i cenach oferowanych na rynku energii elektrycznej usług, 
o sposobach i zakupu i użytkowania itp.
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Rysunek 1. Znajomość dostawców energii elektrycznej przez konsumentów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

We współczesnej gospodarce konsument raczej spotyka się z nadmiarem 
informacji rynkowej, niż z jej brakiem. Istotnym problemem jest także jakość 
i kompletność informacji docierających do konsumenta. Dlatego konsument sam 
powinien aktywnie poszukiwać i analizować informacje rynkowe w procesie po-
dejmowania decyzji. Należy podkreślić, że jest to zadanie bardzo skomplikowa-
ne. Informacje docierają bowiem do konsumenta nieprzerwanie, z różnych źró-
deł i w różnej formie. Nie zawsze też w procesie ich odbierania dany konsument 
uczestniczy w pełni świadomie. Wszystko to sprawia, że podstawowym proble-
mem staje się dla konsumenta nie samo pozyskanie informacji, ale wybór tych 
spośród nich, które mogą się okazać przydatne przy jednoczesnym odrzuceniu 
takich, które należy uznać jedynie za szumy informacyjne.

9 E. Kieżel (red.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, Warszawa 2010, s. 188.
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Docierające do konsumenta informacje można dzielić biorąc pod uwagę róż-
norodne kryteria. Jednym z podstawowych sposobów klasyfikacji jest uwzględ-
nienie źródła, z jakiego dana informacja pochodzi. Zgodnie z tym informacje 
rynkowe można podzielić na pochodzące od dostawcy energii elektrycznej 
(np. sprzedaż osobista, reklama, informacje zawarte w przesyłce pocztowej, bro-
szury itp.), pochodzące od instytucji nadrzędnych, pochodzące z niezależnych 
źródeł (np. z organizacji konsumenckich, artykułów prasowych), informacje, 
których źródłem są kontakty interpersonalne (np. wiedza uzyskana na podsta-
wie kontaktów z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną) oraz informacje pochodzą-
ce z bezpośrednich poszukiwań i obserwacji rynku i oferty rynkowej. Można 
też mówić o dychotomicznym podziale na informacje ze źródeł komercyjnych 
(np. reklama) bądź niekomercyjnych (np. opinie fachowców), czy też o podzia-
le na informacje formalne – przekazywane przez instytucje, przedsiębiorstwa, 
organizacje (np. informacje w mediach masowych, promocja, edukacja kon-
sumencka) oraz nieformalne (ich źródłem są najczęściej przyjaciele, znajomi, 
krewni, a także inni konsumenci nieznani osobiście nabywcy, np. klienci tego 
samego sklepu)10. Docierające do konsumentów informacje mogą mieć charak-
ter impersonalny, czyli bezosobowy (np. informacje przekazywane przez me-
dia masowe) lub personalny, czyli osobowy (jeżeli ich nadawcami są konkretne 
osoby)11.

Według jednej z szerszych klasyfikacji funkcjonalnych wśród źródeł infor-
macji wyróżnia się: media masowe, znajomych i przyjaciół, pozostałe kontakty 
werbalne oraz źródła komercyjne12. Ph. Kotler dzieli dostępne dla konsumen-
ta źródła informacji na osobiste (rodzina, znajomi, koledzy z pracy), handlowe 
(reklama, sprzedawcy), publiczne (media masowe, organizacje konsumenckie) 
i praktyczny kontakt z ofertą rynkową (obsługa, użytkowanie)13. Z kolei według 
S. Gajewskiego źródła informacji można podzielić na marketingowe (np. pro-
mocja, firmowe strony internetowe), osobiste (zawierające informacje nabyte 
w przeszłości, a także efekty aktualnych poszukiwań, obserwacji oraz użytkowa-
nia), publiczne (przekazywane przez środki masowego przekazu i organizacje 
konsumenckie) oraz personalne (inaczej osobowe), dotyczące informacji pocho-
dzących od innych osób, np. znajomych, krewnych, przyjaciół, a także informa-
cje pochodzące od sprzedawców i obsługi firm energetycznych14.

10 Zob. L. Garbarski, Zachowania nabywców, Warszawa 1999, s. 109.
11 L. G. Schiffman, L. L. Kanuk, Consumer behavior: global edition, London 2010, s. 319.
12 S. E. Beatty, M. E. Farrell, Impulse buying: modeling its precursors, Journal of Retailing 1998, 

vol. 74, Nr 2.
13 Ph. Kotler, K. Keller, Framework for marketing management, New York 2009, s. 180.
14 S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Łódź 1994, s. 146.
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Sam proces poszukiwania przez konsumenta informacji może mieć charak-
ter wewnętrzny lub zewnętrzny15. Poszukiwania o charakterze wewnętrznym 
mają miejsce wówczas, gdy dana osoba przywołuje informacje zmagazynowa-
ne w swojej pamięci. O poszukiwaniach zewnętrznych można natomiast mó-
wić wtedy, gdy dotyczą one otoczenia konsumenta. Takie informacje nie zostały 
wcześniej nabyte i nie można ich wywołać z pamięci16. Wskazane zróżnicowanie 
charakteru poszukiwań determinuje najbardziej ogólny podział samych infor-
macji na zewnętrzne i wewnętrzne. Charakter zewnętrzny mają przede wszyst-
kim informacje marketingowe (reklama, broszury, ulotki, katalogi itp.), czyli 
te wszystkie informacje, nad którymi ich nadawca sprawuje pełną kontrolę17. 
Podobnie odbierają konsumenci docierające do nich informacje o ogólnym cha-
rakterze. Źródłem tego typu informacji są media (źródła publiczne) zarówno 
ogólnokrajowe, jak i lokalne. Wprawdzie komunikaty medialne nie zawierają 
treści reklamowych i nie mają na celu intensyfikacji sprzedaży, ale poszerzają 
ogólną wiedzę konsumenta na temat oferty rynkowej. Jako informacje ze źró-
deł zewnętrznych identyfikowane są też przekazy o charakterze edukacyjnym 
kierowane do konsumentów przez wszelkiego rodzaju organizacje i stowarzy-
szenia konsumenckie. Nieformalną drogą konsumenci uzyskują natomiast tzw. 
informacje prywatne, których źródłem są inne osoby oraz informacje wynikające 
z obserwacji. Źródło wewnętrzne, jakim jest dla konsumenta własne doświad-
czenie generuje nieformalny przepływ informacji w oparciu o wcześniejsze jego 
zachowania przekształcone w toku procesu uczenia się we względnie trwałe po-
stawy i preferencje. Kompleksową klasyfikację źródeł informacji przedstawiono 
na rysunku 2.

Jedynie w szczególnych okolicznościach identyfikacja sposobów zaspokoje-
nia potrzeby odbywa się wyłącznie lub przede wszystkim w oparciu o wewnętrz-
ne źródła informacji (doświadczenia konsumenta). Jednostki są skłonne wyko-
rzystywać tego typu źródła w szerszym zakresie w przypadku, gdy odczuwają 
dużą satysfakcję z wcześniej dokonanych zakupów, gdy ostatnie zakupy miały 
miejsce stosunkowo niedawno lub gdy oferta sprzedaży pozostaje przez dłuższy 
czas niezmienna18.

15 M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, European perspective on consumer behavior, Lon-
don 2001, s. 211.

16 Zob. J. B. Schmidt, R. A. Spreng, A proposed model of external consumer information search, Jour-
nal of Academy of Marketing Science 1996, vol. 24, Nr 3.

17 Zob. L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, Warszawa 2000, s. 62–63; S. Gajewski, Za-
chowanie, s. 149.

18 Zob. L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warsza-
wa 2006, s. 131.
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Przeprowadzone badania pokazują, że respondenci są w zdecydowanej mie-
rze zadowoleni z usług oferowanych im przez dostawców energii elektrycznej. 
Prawie 56% respondentów jest raczej zadowolonych, a 8,2% bardzo zadowolo-
nych. Stosunkowo duży odsetek respondentów nie jest w stanie określić sowich 
odczuć w tym zakresie (29,5%).

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Instytucjonalne (informacja formalna)

Źródła publiczne

Informacje 
o sytuacji rynkowej

Źródła związane 
z przedsiębiorstwem 

i oferta rynkowa

Edukacja  
konsumentów

ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁA 
WEWNĘTRZNE

Informacje  
prywatne Własna wiedza

Obserwacja produktu 
przed zakupem

Prywatne (informacja nieformalna)

Rysunek 2. Źródła informacji rynkowych konsumentów

Źródło: S. Gajewski, Zachowanie, s. 149.

Respondenci także stwierdzają, że dostawcy energii elektrycznej dobrze wy-
wiązują się z umowy zawartej z konsumentem. Takie oceny wystawia dostaw-
com energii elektrycznej ponad 90% respondentów (rys. 3).

Warto podkreślić, że w większości przypadków konsumenci starają się łą-
czyć i porównywać informacje pochodzące z różnych źródeł, przy czym zróż-
nicowanie tych źródeł i intensywność poszukiwań są tym większe, im większe 
jest ryzyko związane z planowanym przez konsumenta zakupem. W literatu-
rze wskazywane są dwa poziomy zaangażowania się jednostki w proces poszu-
kiwania informacji. Z jednej strony dana osoba może być mało aktywna (cha-
rakteryzować się jedynie zaostrzoną uwagą, a więc podwyższoną wrażliwością 
na informacje rynkowe). W przypadku rynku energii elektrycznej około 60% 
respondentów cechuje się tego typu zachowaniem. Z drugiej zachowanie kon-
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sumenta można określić jako aktywne poszukiwanie informacji, gdy podejmuje 
on działania prowadzące do jej samodzielnego zdobycia. Tego typu zachowa-
nie na rynku energii elektrycznej jest charakterystyczne zaledwie dla około 3% 
respondentów.

Zdecydowanie tak 
27%

Raczej tak 
65%

Ani tak, ani nie 
5%

Raczej nie 
2% Zdecydowanie nie

1%

Rysunek 3. Ocena respondentów dotycząca wywiązywania się przez dostawców energii elektrycznej 
z umów

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

Dodatkowo skala i intensywność poszukiwania przez daną osobę informacji 
zależy od siły kierującego nią bodźca (np. stopnia pilności zaspokojenia odczu-
wanej potrzeby), ilości informacji, którymi dysponuje jednostka w chwili roz-
poczynania poszukiwań, łatwości uzyskania dodatkowych informacji i ich wagi 
dla konsumenta oraz od satysfakcji, jaką odczuwa on w wyniku poszukiwań19.

W tym miejscu podkreślić należy również, że zasadnicze znaczenie dla moż-
liwości kształtowania się zachowań konsumentów pod wpływem konkretnych 
informacji ma stopień zaufania jakim jednostki darzą ich źródło. Można przy 
tym zaobserwować generalną zasadę, zgodnie z którą największą wiarygodność, 
a więc i największy potencjalny wpływ na zachowania konsumentów, mają te in-
formacje, które pochodzą ze źródeł im najbliższych. Fakt ten potwierdzają wyni-
ki badań empirycznych na rynku energii elektrycznej.

I tak, konsumenci opierają swoją wiedzę o rynku energii elektrycznej i ofer-
cie rynkowej o informacje nieformalne. Dwie trzecie z nich przede wszystkim 
zasięga opinii u znajomych w tym zakresie. Dla reszty źródłem informacji konsu-
menckiej są różnego rodzaju media: telewizja, Internet, prasa codzienna i radio. 

19 Zob. L. Rudnicki, Zachowanie, s. 198.
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Dla około jednej trzeciej ważne są także osobowe źródła informacji formalnej, 
czyli sprzedawcy energii oraz pracownicy dostawców energii elektrycznej.

Inne

Orgaznizacje konsumenckie

Radio

Dostawcy energii

Prasa

Sprzedawcy

Internet

Telewizja

Znajomi

0 10 20 30 40 50 60 70

Rysunek 4. Źródła informacji o rynku energii elektrycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

Przytoczone wyniki badań wskazują, że rola informacji marketingowej 
w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku energii elektrycznej nie 
jest jednoznaczna. Chociaż źródła marketingowe są krytykowane jako mało 
wiarygodne20, to jednak konsumenci uwzględniają je w swoim procesie de-
cyzyjnym. Kolejnym problemem jest stosunkowo niski wskaźnik czytelnictwa 
zawartych w poszczególnych materiałach reklamowych informacji. Najwięcej 
respondentów czyta ogłoszenia wywieszane przez dostawcę energii elektrycz-
nej (niespełna 30%). Najrzadziej zaś czytane są ulotki i informatory. Dla oko-
ło 92% respondentów jest to tzw. poczta śmieciowa. Można zatem stwierdzić, 
że informacje marketingowe nie są decydujące, nie przesądzają o podjęciu kon-
kretnej decyzji zakupu, ale mimo to dostarczają konsumentowi określonych, 
zgodnych ze strategią komunikacyjną, informacji o dostawcy energii elektrycz-
nej i jego ofercie.

20 Por. S. Hollensen, Global marketing: a decision-oriented approach, Harlow 2010, s. 209.
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Tabela 1. Czytelnictwo materiałów informacyjnych i reklamowych związanych 
z energią elektryczną (w %)

Wyszczególnienie Czyta Nie czyta

Ulotki i informatory 7,9 92,1

Strona internetowa 16,9 83,1

Ogłoszenia 28,5 71,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

Warto także dodać, że powszechność i dostępność materiałów reklamowych 
powodują, że tego typu informacje stają się dla konsumentów podstawą budo-
wania ogólnej wiedzy o rynku i o konkretnej ofercie. Informacje marketingowe 
są zatem wykorzystywane przede wszystkim na początku procesu decyzyjne-
go21. Na dalszych etapach tego procesu rzeczywisty ładunek informacyjny da-
nych marketingowych konsumenci weryfikują w trakcie ich konfrontacji z infor-
macjami uzyskiwanymi z innych źródeł.

O niskim poziomie wiedzy i umiejętności konsumentów na rynku energii 
elektrycznej świadczą także wyniki badań dotyczących poziomu zużycia energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym konsumenta. I tak, ponad 80% respon-
dentów nie ma świadomi w tym zakresie, a około 6% respondentów jest w sta-
nie jedynie szacunkowo określić wielkość zużycia energii elektrycznej przez ich 
gospodarstwo domowe. Respondenci ponadto nie znają wielkości opłat zwią-
zanych z zakupioną energią elektryczną, ani taryfy z jakiej korzystają. Chociaż 
w przypadku rodzaju taryfy prawie 65% respondentów deklaruje jej znajomość. 
Jednakże po poddaniu weryfikacji rzetelności posiadanej wiedzy, okazuje się, 
że zaledwie 15,6% respondentów jest w stanie prawidłowo określić znajomość 
użytkowanej taryfy.

Tabela 2. Poziom wiedzy konsumentów na rynku energii elektrycznej (w %)

Wyszczególnienie Znam Znam – potwierdzone Nie znam

Świadomość wielkości zużycia energii 18,1 12,4 81,9

Znajomość ceny 21,8 9,7 78,2

Znajomość taryf 64,8 15,6 35,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

21 E. K. Harris, Customer service: a practical approach, London 2010, s. 135.


