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In the article the author presents the role played by the life-
style of a social individual in the context of consumption. The term 
‘lifestyle’ in terms of consumption is important and has a major 
impact on the theory and practice of research into consumer be-
haviour. Attention should be paid to the social nature of lifestyles, 
which stems from the economic, cultural and social foundations of 
modern society. Free time changes into the time of consumption 
of certain goods and services. Thus, we can talk about free time 
goods, an example of which can be products and services related 
to free time. In addition, the author presents a classic approach 
to the issue of lifestyle, which has been shaped over the years by 
sociologists. The paper presents the results of research indicating 
the increase in the importance of the so-called “healthy” lifestyle 
in modern society. Lifestyles are widely recognised as one of the 
main factors influencing individual health. A healthy lifestyle begins 
to act as a recommendation and model for improving the health, 
condition and quality of life of the subject.
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W artykule autor przedstawia rolę, jaką pełni styl życia jed-
nostki społecznej w kontekście konsumpcji. Termin „styl życia”  
w aspekcie konsumpcji jest istotny i ma poważne znaczenie w teorii 
oraz praktyce badań związanych z zachowaniami konsumenckimi. 
Należy zwrócić uwagę na społeczny charakter stylu życia, który wyni-
ka z podłoża ekonomicznego, kulturowego i społecznego we współ-
czesnym społeczeństwie. Czas wolny zmienia się w czas konsumpcji 
określonych dóbr oraz usług. Można mówić więc o dobrach wolne-
go czasu, przykładem których mogą być produkty i usługi związane  
z czasem wolnym. Ponadto autor przedstawia klasyczne podejście 
do kwestii stylu życia, które kształtowane było na przestrzeni lat 
przez socjologów. W opracowaniu przedstawione zostały wyniki ba-
dań wskazujące na wzrost znaczenia tzw. „zdrowego” stylu życia we 
współczesnym społeczeństwie. Powszechnie uznaje się styl życia za 
jeden z podstawowych czynników wpływających na zdrowie jednost-
ki. Zdrowy styl życia zaczyna występować jako zalecenie i wzorzec 
przy poprawie zdrowia, kondycji oraz jakości życia podmiotu.

 
Słowa kluczowe: zdrowy styl życia, czas wolny, konsumpcjonizm.
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ny jest jednak od szeregu aspektów, z których większość pozostaje 
poza możliwościami kształtowania przez jednostkę. Można wyróżnić 
kilka procesów, gdy mówimy o modyfikacjach odnoszących się do 
współczesnych społeczeństw, jak również stylów ich życia. To procesy 
związane z rozwojem kapitalizmu jako przeważającego systemu eko-
nomicznego (hiperkapitalizm i globalizacja), malejąca rola tradycji  
w życiu codziennym jednostki (społeczeństwo posttradycyjne), rosną-
ca świadomość niekorzystnych oraz nieodwracalnych skutków moder-
nizacji (społeczeństwo ryzyka), zmiany w postrzeganiu wspólnotowo-
ści, a co za tym idzie organizacji społecznej, oraz coraz większe znacze-
nie technologii (szczególnie związanych z komunikacją i informacją). 
W artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: czy oraz 
w jakim stopniu zjawisko tak zwanego zdrowego stylu życia stanowi 
inspirację zachowań konsumpcyjnych we współczesnym świecie.

Styl życia

Koncept stylu życia w ostatnich latach zyskał znacznie na po-
pularności, gdyż z jednej strony rzeczywiście uwidacznia się rosnąca 
rola samego zjawiska, natomiast z drugiej strony samo pojęcie kry-
je w sobie spory, jak dotąd zaniedbywany, potencjał eksplanacyjny.  
W szczególności dwie sfery życia jednostki, a w konsekwencji nauki  
i dziedziny oddziaływania na człowieka, nabrały w aspekcie stylu życia 

Wstęp 

 Charakterystyczną cechę wysokorozwiniętego, współczesnego 
społeczeństwa stanowi znaczne wydłużanie się wolnego czasu. Czas 
wolny jest drugą, autonomiczną warstwą życiową i coraz częściej 
wykorzystywany jest na konsumpcję (Opaschowski 1990). Wpływa 
to na zmianę stylu życia, ponieważ zagospodarowanie wolnego cza-
su stało się miernikiem jego standardu. Czas wolny przekształca się  
w dobro konsumpcyjne (Burghard 1974), uwidaczniają się zatem 
nowe preferencje dóbr konsumpcyjnych. Czas wolny zmienia się  
w czas konsumpcji określonych dóbr oraz usług. Można mówić więc 
o dobrach wolnego czasu, przykładem których mogą być produkty 
i usługi związane z czasem wolnym. W takim czasie jednostka od-
grywa rolę konsumenta. W zestawieniu z rolami, które związane są 
bezpośrednio z pracą, zachowanie człowieka w czasie wolnym jest 
spontaniczne, a przy tym silnie spersonalizowane. Powszechnie nauka 
uznaje styl życia jako jeden z podstawowych czynników wpływających 
na zdrowie jednostki. Zdrowy styl życia zaczyna występować jako za-
lecenie i wzorzec przy poprawie zdrowia, kondycji oraz jakości życia 
podmiotu. W działaniach tych kluczową rolę odgrywa rekreacja, sport 
i prawidłowe żywienie. Związek pomiędzy zdrowiem a rekreacją, spor-
tem oraz żywieniem jest ewidentny i wielostronny. Styl życia zależ-
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szczególnej wagi i przy tym mocno się rozwinęły: mowa tu o sferze 
konsumpcji dóbr, związanej z systemem gospodarczym, jak również 
sferze zdrowia, która powiązana jest z systemem medycznym. Zwięk-
szające się znaczenie samego stylu życia usytuowane w opozycji do 
innych składników struktury społecznej, takich jak rodzina jako grupa 
pierwotna czy też pozycja klasowa, powstaje ze zmian, które dotykają 
społeczeństwa a następnie nowoczesności, gdzie tego typu zjawiska 
ulegają znacznym przekształceniom. Pojęcie stylu życia nie stanowi 
nowej idei, gdyż pojawia się w myśli wielu uczonych, takich jak np. 
Karol Marks, Alfred Adler, Georg Simmel czy Louis Wirth, zaś obecne 
rozumienie tego określenia wiele zawdzięcza Maxowi Weberowi oraz 
jego grupom statusowym. Z grona współczesnych badaczy w tym kon-
tekście należy wyróżnić Anthony’ego Giddensona, czy, zwłaszcza, Pier-
re’a Bourdieu. Wśród polskich naukowców zagadnieniem stylu życia 
zajmowali się Florian Znaniecki, Stanisław Ossowski, Józef Chałasiński, 
Aldona Jawłowska oraz Andrzej Siciński.

Klasyczne podejście do stylu życia

W celu zrozumienia współczesnej koncepcji stylu życia funda-
mentalne znaczenie ma perspektywa Maxa Webera (Ingarden 2009). 
Dla tego socjologa, obok ekonomicznej pozycji – którą podmioty 
społeczne (głównie grupy, ale i jednostki) zajmują na rynku pracy  
i która uściśla ich relacje do środków produkcyjnych, a także sposob-
ności zdobywania dóbr, styl życia był tą częścią życia ludzkiego, która 
w największym stopniu odpowiadała za tworzenie i umacnianie się 
więzi między jednostkami społecznymi. Styl życia stanowił kryterium 
odróżniania się od pozostałych grup, był czynnikiem spajającym we-
wnątrz grup, na skutek wspólnej sytuacji społecznej, a także jako wy-
raz wspólnych znaczeń nadawanych panującej sytuacji. Poprzez styl 
życia, mniej bądź bardziej intencjonalnie, manifestuje się członkostwo 
w danej grupie społecznej. W ten sposób, według Webera powsta-
je, „porządek stanowy”, czyli układ społecznych grup o podobnym 
prestiżu, pozycji społecznej oraz stylu życia. Sam styl życia dysponuje 
wewnętrzną strukturą, w której skład wchodzą reguły postępowania 
(normy społeczne i wartości), które są odmienne w poszczególnych 
grupach oraz możliwe do odkodowania tylko wewnątrz tych grup. We-
ber zwraca uwagę na fakt, iż styl życia wyznaczany jest poprzez porzą-
dek klasowy. Pozycja ekonomiczna definiuje dostępność do dóbr oraz 
zasobów, jakimi dysponują jednostki społeczne. Dostępność pienię-
dzy, czasu oraz obowiązków nie do uniknięcia określa w najogólniej-
szej płaszczyźnie możliwe zachowania. Jednak, wewnątrz tych ram, 
zostawia pewną swobodę działania. Hierarchia stanowa wyznacza po-
zycją ekonomiczną względnie sztywnymi zasadami zachowań (norma-
mi etycznymi, moralnymi czy estetycznymi), jak i skoncentrowanymi 
wokół symboli czy znaczeń dostępnych tylko wybranym podmiotom, 
tworząc zamkniętą strukturę grup społecznych, uniemożliwiającą 
wstęp (i dostęp do zmonopolizowanych dóbr) osobom z zewnątrz. 

O ile współczesna analiza sformułowania stylu życia ewidentnie 
różni się od stanowiska niemieckiego uczonego, co stanowi następ-
stwo zmian, z którymi obecnie mamy do czynienia, o tyle sporo na-
rzędzi, jakimi się on posługiwał wciąż daje duże i skuteczne możliwości 
zastosowania. Weberowski podział na życiowe wybory (niem. Lebens-
stil – ang. life choices) oraz szanse życiowe (niem. Lebenschancen – 
ang. life chances) w ostatnich latach przyczynił się do nadania nowej 
dynamiki temu, co powszechnie rozumie się pod kategorią stylu ży-

cia na tle zdrowia. Ralf Dahrendorf sądzi, że Weber nie był klarowny  
w swoim opisie szans życiowych, przez co proponuje, by rozumieć 
je jako prawdopodobieństwo osiągnięcia konkretnego stylu życia, 
oznacza to, że osoba musi posiadać status, prawa, środki finansowe 
oraz stosunki społeczne, które podtrzymują wybrany styl życia (Dah-
rendorf 1979). Szanse życiowe nie będą się ograniczały tylko i wy-
łącznie do kwestii ekonomicznych, ale zawierać powinny także takie 
aspekty jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne bądź rasowe – które  
w mniejszym lub bardziej oczywistym i sztywnym sposobie narzuca-
ją, ograniczają czy wspierają możliwości poznawcze oraz praktyczne 
ludzi (Cockerham, Rütten, Abel 1997). Poza dwoma przytoczonymi 
terminami Weber stosował dodatkowo w odniesieniu do stylu życia 
termin prowadzenia życia (niem. Lebensfuhrung – ang. life conduct), 
który odnosi się do wyborów dokonywanych przez ludzi w stosun-
ku do stylu życia, który chcą przyjąć, lecz na potencjał zrealizowania 
tych wyborów wpływ mają ich szanse życiowe (Abel 1991; Abel, Coc-
kerham 1993; Cockerham, Abel, Lüschen 1993). Przytoczone pojęcia 
próbował usystematyzować Rutten rozróżniając przy tym powiązane 
ze stylem życia koncepcje: prowadzenie życia (ang. life conduct) w ro-
zumieniu wzoru zachowań, warunki życiowe (ang. life conditions) jako 
dostępne zasoby, styl życia (ang. lifestyle) jako zbiorowe wzory prowa-
dzenia życia, a również szanse życiowe (ang. life chances) jako oparte 
w strukturze prawdopodobieństwo spójności stylu życia oraz sytuacji 
życiowej (Rutten 1995). Ze względu na to, że środowisko społeczno-
-kulturowe stanowi bardzo silny wyznacznik stylu życia, wielu badaczy 
sądzi, że styl życia jest właściwie odzwierciedleniem kultury, podczas 
gdy jednostkowe wybory mają mniejsze – drugorzędne znaczenie. Ty-
tułem przykładu Shields określa style życia jako grupowe konsumpcje 
dóbr posiadające wspólne kody symboliczne stylizowanych zachowań, 
ozdoby oraz smak (Shields 1992). O ile Weber postrzegał style życia  
w kategorii aktywności konsumpcyjnej oraz w rozróżnieniu od aktyw-
ności produkcyjnej, o tyle nie stanowi to jedynego możliwego sposobu 
konceptualizacji tego terminu, a współczesne przemiany odnoszące 
się do przenikania się sfery zawodowej ze sferą prywatną, wymuszają 
szersze ujęcie. Dla odmiany Thomas Hojrup podkreśla, że poszcze-
gólne elementy wchodzące w skład aktywności jednostek społecz-
nych tworzą pewne całości, które wyznaczone są przez możliwości 
oraz ograniczenia, jakie tworzą zewnętrzne warunki życia. Wszelakie 
zachowania nabierają znaczenia tylko w sytuacji, gdy są postrzegane  
w stosunku do jej całości. Duński uczony sądzi, że oparte na sektorze 
pracy, poziomie dochodów i stylu pracy jednostki społecznej potrzeby 
oraz preferencje domowe, w znacznym stopniu różnią się. Na tym 
podłożu rozróżnia trzy tryby życia. Pierwszym z nich jest samozatrud-
nienie, które cechuje się pracą na tzw. „własny rachunek” np. w ro-
dzinnych firmach, czego konsekwencją jest znaczne zaangażowanie  
w wykonywaną pracę, mocno rozwinięta etyka solidarności, jak rów-
nież brak rozróżnienia między czasem pracy oraz czasem wolnym. 
Kolejnym trybem życia jest tryb najemny – przypisany robotnikom.  
W tym trybie praca jest sposobem zdobywania i gromadzenia środ-
ków przeznaczanych na czas wolny oraz wypoczynek, przy czym obie 
sfery są wyraźnie oddzielone, a zjawisko solidarności grupowej prze-
jawia się w momentach trudności czy braku zasobów. Ostatni – trzeci 
tryb życia – kariera, dotyczy wolnych zawodów np. prawnicy, lekarze, 
menadżerowie. Celem w tym trybie jest awansowanie w hierarchii, 
co nadaje sens oraz wartość życia i wymaga poświęceń, co ma znacz-
ny wpływ na osłabienie więzi społecznych wewnątrz grupy (Hojrup 
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2003). Choć autor zastrzega, że przedstawiona przez niego klasyfika-
cja nie ma na celu pojmowania całego bogactwa dotyczącego stylów 
życia, wydaje się, że nakreśla on pewne ramy, jak również aspekty, 
które narzucane są poprzez sposób wykonywania zadanej pracy, któ-
ry nie powinien być pominięty w ich analizie. W polskiej literaturze 
przedmiotu jedną z najczęściej stosowanych definicji stylu życia jest 
definicja autorstwa Andrzeja Sicińskiego, która przytoczony termin 
określa jako „zespół codziennych zachowań charakterystycznych dla 
danej zbiorowości lub jednostki”. Autor definicji zwraca uwagę, że 
codzienność tyczy się rutynowego charakteru zachowań, a przez to 
nie powinna być traktowana w dosłowny sposób. Inne istotne kwe-
stie, które przedstawia, to: poszerzenie sfery zachowań (a dokładniej 
czynności i działań) o sferę motywacji (wartości i znaczeń) oraz rzeczy 
pełniących bądź autoteliczne, bądź instrumentalne funkcje. Nie mniej 
istotne dla Sicińskiego jest podejście mówiące, że styl życia stanowi 
przejaw jakiejś zasady, według której dokonywany jest wybór codzien-
nego postępowania wśród repertuaru zachowań dopuszczalnych  
w określonej kulturze, przy czym elementami składowymi stylu życia 
są wzorce, wzory i znaczenia oraz wartości, a nie fizyczne zachowania 
jednostek (Siciński 2002). Dopełniając myśl Sicińskiego, Jawłowska są-
dzi, że „styl życia jest (...) formą narzuconą na całokształt pozornie cha-
otycznych i krzyżujących się ciągów czynności, (...) jest strukturalizacją 
procesów ludzkiej aktywności wedle przyjętych założeń światopoglą-
dowych, hierarchii celów i reguł, ich realizacji, które stanowią główną 
oś strukturalizacji” (Jawłowska 1975). Stylu życia nie należy rozpatry-
wać wyłącznie jako sumy czy przeciętnych zachowań. Przeplatanie się 
trzech sfer: aktywności, świadomości oraz odniesień przedmiotowych 
kształtuje całość, w której powtarzające się czynności stanowią rezul-
tat złożonych układów zależności łączących te sfery.

Kolektywny charakter stylu życia 
 
W odpowiedzi na zbyt indywidualistycznie przedstawione  

w przeszłości podejście do kwestii stylu życia, w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat coraz większą uwagę pośród osób zajmujących się za-
gadnieniem zdrowia (a zwłaszcza jego promocją) przywiązuje się do 
kolektywnego charakteru stylu życia. Nacisk uwidacznia się zarówno 
po stronie wykonywanych badań, które w coraz wyraźniejszy sposób 
wskazują na zbiorowy charakter stylu życia, a które dodatkowo loka-
lizują istotne dla zdrowia społeczne czynniki, jak również ze strony 
specjalistów, którzy wymagają efektywnych instrumentów działania 
(DiClemente, Crosby, Kegler 2009). Zwraca się uwagę, że skupione na 
podmiocie społecznym podejście do stylu życia posiada ograniczo-
ną skuteczność, gdyż opiera się na podejściu (o w pełni świadomej, 
kontrolującej swoje życie, racjonalnej, ukierunkowanej jedynie na 
zdrowie, a więc pozbawionej społeczno-kulturowego środowiska oso-
bie), które jest nierealistyczne i dodatkowo powinno się uzupełnić je 
o podejście wspólnotowe oraz środowiskowe. Stwierdza się, że style 
życia, jak i wybory dokonywane przez podmioty, nie są przypadkowe 
czy niezależne od kontekstu kulturowego i struktury społecznej, lecz 
są przez nie wyznaczane. Wpływ norm społecznych na jednostkę, po-
ziom kontroli nad własnym życiem, poczucie przynależności czy moż-
liwość uzyskania pomocy ze strony innych osób to kolejne aspekty, 
stanowiące elementy stylu życia, a zarazem pozostające w związku 
ze zdrowiem (Frohlich, Potvin 1999). Jak podkreśla Lupton, wszelkie 
działania skupione na zarządzaniu swoim zdrowiem nie są autono-

miczne i nie stoją ponad innymi działaniami, lecz powinny być płynnie 
włączane w życie jednostki, niejednokrotnie w sposób, który obej-
muje zakamuflowane aspekty zdrowotne w zakresie innych znaczeń, 
uznawanych za ważniejsze w tożsamości jednostki. Wszelkie działania 
promujące zdrowie i zdrowy styl życia powinny to uwzględniać, jeżeli 
mają być skuteczne (Lupton 1994).

Typologia stylów życia w konsumpcji

Socjologowie, wykonując badania empiryczne dotyczące sty-
li konsumpcji, starają się zbudować typologię modeli stylów życia  
w sferze konsumpcji, wytyczających ramy zachowań konsumpcyjnych 
podmiotów wchodzących w skład różnych zbiorowości społecznych. 
Należy zwrócić uwagę na koncepcję podziału stylów życia przedsta-
wioną przez Lüdtkego. Poddając analizie proces zakupu podstawo-
wych, domowych dóbr w Niemczech (żelazka do prasowania, tele-
wizora i samochodu), których wybór uzależniony był od czynników 
takich jak: finanse, planowanie oraz użycie, zaproponował pięć mo-
deli stylów życia (Lüdtke 1991):

1. Estetyczno-ekspresyjny, w którym występuje przewaga tenden-
cji nowoczesnego życia (ang. high-life) wśród młodych ludzi, ze 
średniej klasy społecznej, z męską dominacją (zauważa się spon-
taniczność zakupu towarów, które posiadają ich znajomi);

2. Dyskursywnych decyzji zakupu, charakteryzujący się wspólnym 
podejmowaniem decyzji kupna przez wszystkich członków go-
spodarstwa domowego oraz zdobywanie informacji na temat 
artykułów handlowych w wielu fachowych sklepach; niniejszy 
model występuje wśród starszych osób, znajdujących się w niż-
szej pozycji w średniej klasie, z dominacją męską;

3. Ekonomicznych kryteriów, gdzie dominuje tendencja ekono-
micznej opłacalności (widoczny jest wpływ ceny, finansowe 
uwarunkowania oraz wywieranie wpływu testów konsumenc-
kich, publikowanych w prasie, na zachowania konsumenckie);

4. Funkcjonalny, w którym konsumentów cechuje brak wyraziście 
sprecyzowanych oczekiwań w stosunku do konkretnych dóbr, 
proste wybory, zdobywanie informacji o artykułach handlowych 
w jednym fachowym sklepie; model ten występuje wśród star-
szych ludzi o niewysokim statusie zawodowym;

5. Image towarów – konsument przy zakupie towaru zwraca uwa-
gę na znajomość marki, jak i stopień nowości technicznych 
artykułów; występuje wśród młodych ludzi, z wykształceniem 
wyższym oraz wysokim statusem zawodowym.

Koncepcja stylu życia w kontekście konsumpcji ma znaczny wpływ  
w teorii i w praktyce badań prowadzonych nad rynkiem konsumpcyj-
nym. Po pierwsze, może stanowić podstawę podziału rynku konsump-
cyjnego na różne sfery, a po drugie, jest jednym z istotniejszych mo-
tywatorów zachowań konsumpcyjnych, a także ważną zmienną, przy-
czyniającą się do wyjaśniania zachowań konsumenckich (Bylok 2011).

Zjawisko „zdrowego” styl życia  
a zachowanie konsumentów na terenie Polski 

Swoistą cechą konsumentów jest działanie, dążące do osiąga-
nia przyjemności. Postępowanie konsumentów na rynku stanowi 
ogół działań związanych z uzyskaniem i użytkowaniem towarów lub 
usług, a przy tym, również dysponowanie nimi. Rudnicki jest zdania, 
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opiniodawcy – w wieku od 18 do 34 lat (75%-78%), osoby badane 
dobrze oceniający swoją sytuację materialną (70%) i otrzymujący 
względnie wysokie, choć nie najwyższe dochody per capita (70%),  
a w zbiorowościach zawodowo-społecznych w głównej mierze stu-
denci i uczniowie (87%), kadra średniego szczebla (76%), pracownicy 
administracyjno-biurowi (72%), prywatni przedsiębiorcy (73%) oraz 
jednostki zatrudnione w sektorze usług (77%) – zobacz tabela 2. 

Tabela 2. Korelacja między popularnością zdrowego stylu życia a dbałością  
o własne zdrowie wśród obywateli Polski

Czy uważa się 
Pan(i) za osobę 

dbającą o 
własne zdrowie?

W wielu krajach popularny jest teraz tzw. zdrowy styl 
życia, polegający na tym, że dbanie o własne zdrowie 
jest dla ludzi bardzo ważną sprawą. Jak Pan(i) sądzi, 

czy w Polsce ten zdrowy styl życia też jest popularny? 
[%]

Tak Nie Trudno 
powiedzieć

Tak 67 29 4
Nie 49 48 3

Trudno 
powiedzieć 31 19 50

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zdrowie i prozdrowotne za-
chowania Polaków, komunikat z badań CBOS, nr 138/2016 www.cbos.pl 
[10.10.2018].

Zgodnie z tabelą 2 przeświadczenie o renomie zdrowego stylu 
życia w naszym kraju jest wyraziście częstsze wśród osób dbających  
o własne zdrowie (67%) niż wśród tych, którzy nie przykładają zbyt-
niego znaczenia do tej kwestii (49%).

Podsumowanie

Do zobrazowania czynników decydujących o zachowaniu współ-
czesnych konsumentów konieczne jest przeanalizowanie ich stylów 
życia. W opisie wysokorozwiniętego społeczeństwa styl życia stał się 
niezbędnym wyznacznikiem postępowań konsumentów na rynku. 
Wyraziste jest połączenie go z zachowaniami konsumpcyjnymi, które 
udaje się mierzyć i opisać oraz określać aktywnie w postaci trendów. 
Jednym z objawów współczesnych czasów jest rozwijanie się znacze-
nia czasu wolnego, który często jest nasycony konsumpcją. W trans-
formacji struktur społecznych pojawia się pluralizm, który bazuje na 
utracie wpływu przez klasy społeczne i coraz częściej określających się 
stylach życia ukierunkowanych na określony obszar ludzkiego działa-
nia, niepowiązany z istniejącymi czynnikami struktury społecznej. Jest 
to określenie demokratyzacji w społeczeństwie. Wzorem jest zdrowy 
styl życia. Konsekwencją występowania tego stylu jest zagospodaro-
wanie wolnego czasu ukierunkowane na dbałość o swoje ciało. Cha-
rakterystyczną cechą jest dostępność, bez względu na przynależność 
grupową i pozycję społeczną. Z badań wynika, że wpływ stylu życia 
na konsumentów jest znaczny, co w rezultacie korzystnie wpłynie na 
zmiany rynku dóbr konsumpcyjnych.

że zachowanie konsumenta jest wynikiem indywidualnej świado-
mości potrzeb i przy tym obejmuje całokształt obiektywnie oraz su-
biektywnie ustalonych, świadomych i nieświadomych, racjonalnych  
i emocjonalnych działań w trakcie procesu podejmowania decy-
zji na rynku dóbr konsumpcyjnych i w czasie konsumpcji (Rudnicki 
2001). Opaschowski sądzi, że współczesny konsument ukształtowany  
w atmosferze dobrobytu pomiędzy indywidualizmem a hedonizmem 
rozwija swoją jednostkową tożsamość poprzez uprawianie sportów, 
dbanie o ciało oraz ducha. Sportowy fitness bądź umiejętności ta-
neczne, modna odzież czy kosmetyczna pielęgnacja ciała są gwaran-
tem osiągnięcia idealnego wizerunku i stanowią kryteria określenia 
społecznego uznania i pozycji (Bylok 2011). W analizie zachowań 
konsumpcyjnych dostrzec można zjawisko aktywizacji form spędzania 
wolnego czasu, w szczególności w strefie ideologii zdrowia, co od-
najduje przełożenie w aktywnych formach spędzania urlopu (rozwój 
turystyki wodnej, rowerowej czy pieszej). Potwierdzają to badania 
Cambell’a, który jest zdania, iż coraz większy nacisk kładziony jest na 
konsumpcję rekreacyjną oraz spędzanie czasu wolnego na zakupach 
i innych czynnościach, dostarczających przyjemnych doznań powiąza-
nych z turystyką czy innymi formami rozrywki (Cambell 2008).

Nasuwa się pytanie: czy na terenie Polski zdrowy styl życia jest 
popularny wśród konsumentów? Z badań przeprowadzonych przez 
CBOS (CBOS 2016) wynika, że ponad połowa dorosłych Polaków (64%) 
uważa, że w naszym kraju coraz bardziej popularny jest tzw. zdrowy 
styl życia. Co dziewiąta osoba (11% ogółu) jest tego pewna. Prawie 
jedna trzecia (31%) przyznaje, że dla Polaków dbanie o własne zdro-
wie nie jest istotne. Niewielka ilość badanych (3%) zdecydowanie za-
przecza popularności zdrowego stylu życia. Natomiast co dwudziesty 
badany (5%) nie ma żadnego wyrobionego zdania w tym zakresie 
(tabela 1). 

Tabela 1. Popularność zdrowego stylu życia w Polsce w latach 1993-2016

W wielu krajach popularny 
jest zdrowy styl życia, 
polegający na tym, że 

dbanie o własne zdrowie 
jest dla ludzi bardzo ważną 
sprawą. Jak Pan(i) sądzi, czy 
w Polsce zdrowy styl życia  

też jest popularny?

Wskazania respondentów według 
terminów badań [%]

V 1993 VIII 2007 VII 2012 IX 2016

Zdecydowanie tak 2
19

4
33

7
51

11
64

Raczej tak 17 29 44 53
Raczej nie 49

66
50

57
38

44
28

31
Zdecydowanie nie 17 7 6 3
Trudno powiedzieć  15  10   5   5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zdrowie i prozdrowotne za-
chowania Polaków, komunikat z badań CBOS, nr 138/2016 www.cbos.pl 
[10.10.2018].

Jak wynika z tabeli 1, popularność prozdrowotnego stylu życia 
w Polsce znacząco i systematycznie rośnie. Odsetek osób badanych 
dostrzegających oznaki dbałości o zdrowie wzrósł od 2012 roku aż  
o 13 punktów procentowych. Natomiast w porównaniu z 1993 rokiem 
powiększył się ponad trzykrotnie (z 19% do 64%). Jednocześnie zdecy-
dowanie ubywa badanych, którzy sądzą, że zdrowy styl życia nie jest 
w naszym kraju popularny (w stosunku do 1993 roku nastąpił spadek 
odsetka takich opinii o 35%). Opinię o powodzeniu prozdrowotnych 
postaw w polskim społeczeństwie częściej niż inni objawiają młodsi 
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