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WSTĘP 
We współczesnym otoczeniu coraz większego znaczenia nabiera współpraca. Aby 

była ona elementem uzyskania przewagi konkurencyjnej musi być oparta na relacjach 
partnerskich. Związki partnerskie często traktowane są bowiem jako strategiczny 
czynnik walki konkurencyjnej. Można zauważyć, że coraz więcej przedsięwzięć ma 
charakter wielosektorowego partnerstwa, umożliwiając połączenie sił partycypujących 
w realizacji wspólnego celu. Partnerstwo oznacza najogólniej „współuczestniczenie  
w czymś”. Należy jednak podkreślić, iż każde partnerstwo jest przykładem 
współdziałania czy współpracy, lecz nie każde jednak współdziałanie, nie każda 
współpraca ma charakter partnerski. Nie można bowiem zapominać o tym, że do 
partnerstwa nikogo się nie zmusi. Dzięki jednak współpracy na zasadzie partnerstwa 
wszystkie strony współpracujące otrzymują korzyści, których mogłyby nie uzyskać  
w wyniku intensywnej (czasem brutalnej) walki konkurencyjnej. W procesie 
kształtowania oferty, obok działań konkurencyjnych, niezbędna jest coraz częściej 
współpraca wszystkich podmiotów mających wpływ na jej ostateczny kształt, dający 
szansę na powstanie jednolitego produktu, który będzie wyróżniał się spośród innych. 
Jest to szczególnie istotne, np. przy tworzeniu produktu regionu. Bardzo ważna jest 
również problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Niniejsza publikacja Zeszytów Naukowych jest próbą przybliżenia tej złożonej 
tematyki. Składa się ona z pięciu głównych części, do których należą: 

1. Ewolucja i formy relacji partnerskich. 
2. Partnerstwo w organizacjach. 
3. Partnerstwo w kształtowaniu produktu. 
4. Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
5. Partnerstwo w regionie. 

Publikacja stanowi głos w dyskusji nad marketingiem, zachodzącymi w nim 
zmianami, a także nad jego przyszłością. Koncepcja partnerstwa w sposób istotny 
zmienia paradygmat zarządzania i marketingu. Z jednej strony szeroki zakres podjętych 
tematów, zaś z drugiej – skupienie się partnerstwie – przyczynia się do tego, że może 
być ona przydatna dla szerokiego grona odbiorców. Rozważania teoretyczne i wyniki 
badań prezentują autorzy z licznych ośrodków akademickich Polski. Publikacje autorów 
stanowią indywidualne i wielowątkowe podejście do nowoczesnych ujęć marketingu, ze 
szczególnym uwzględnieniem partnerstwa w bardzo różnorodnych obszarach, natomiast 
zróżnicowanie artykułów obrazuje wieloobszarowość i dynamizm tej problematyki.  

Jako redaktorki naukowe pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim 
przedstawicielom środowisk naukowych i praktykom, oddającym głos w dyskusji nad 
marketingiem przyszłości, a szczególnie w zakresie partnerstwa. 

Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec 





CZĘŚĆ PIERWSZA 

Ewolucja i formy  
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NEGOCJACJE W BUDOWANIU PARTNERSTWA 
WEWNĘTRZNEGO 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono jedno z podejść do negocjacji, traktując je jako narzędzie 

budowania partnerstwa wewnętrznego. Dzięki kreatywnemu dialogowi i przepływowi informacji 
o potrzebach oraz oczekiwaniach stron, negocjacje pozwalają na połączenie interesu jednostki  
z interesem organizacji. Otwierają tym samym drogę do tworzenia relacji partnerskich. 
Rozważania o partnerstwie wewnętrznym zostały poparte badaniami własnymi. 

Wstęp
Współczesnym organizacjom coraz trudniej jest sprostać wyzwaniom wynikającym 

ze zmienności i złożoności otoczenia oraz ciągle zmniejszającej się przewidywalności 
zjawisk zachodzących na rynku2. W takiej sytuacji wyraźnie zaznacza się potrzeba 
poszukiwania przez nie nowych źródeł konkurowania i budowania swojej pozycji 
rynkowej. Zwiększanie uczestnictwa w wymianie rynkowej i nasilające się procesy 
integracyjne, zwłaszcza dynamiczny rozwój organizacji wielonarodowych, opierający 
się na różnych formach współpracy (alianse, fuzje i inne), zmuszają do starań  
o zapewnienie partnerstwa nie tylko zewnętrznego, ale również w płaszczyźnie 
wewnątrzorganizacyjnej. Stąd też zauważa się wyraźny zwrot zainteresowania  
w kierunku zasobów niematerialnych traktowanych jako jeden z atrybutów skutecznego 
konkurowania. Coraz częściej zwraca się uwagę na sieć stosunków pomiędzy 
organizacją a pracownikami, stanowiącą o jej wyjątkowości i wyróżniającą ją  
w otoczeniu. Budowane relacje są kształtowane przez szereg czynników, m.in. przez 
taki sposób zarządzania ludźmi, który daje możliwość motywowania ich do zachowań
zgodnych z oczekiwaniami organizacji i jednocześnie zapewnia realizację obopólnych 
oczekiwań. 

Rozważania oparto na trzech głównych założeniach: Po pierwsze, przyjęto, że 
między organizacją a pracownikiem istnieje związek wzajemnej zależności. 
Indywidualne zachowanie człowieka w organizacji jest zdeterminowane rodzajem 
motywów osobistych oraz siłą oddziaływania organizacji. Każdy dąży do uzyskania 
maksimum korzyści z działań lub produktów, relatywnie do odczuwanych potrzeb. 
W zamian za zaspokojenie potrzeb i oczekiwań, człowiek jest w stanie zwiększyć swoją
„skłonność” do utożsamiania się z organizacją3. Istnienie związku przynosi każdej  

                                                          
1 Jadwiga Biesaga-Słomczewska – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. 
2 Innowacyjność, jakość, przedsiębiorczość − szansą konkurencyjności. Red. A. Birski. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 

Olsztyn 2008, s. 7. 
3 E. Kowalczyk: Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Poznań 2001, s. 41, 131 i inne. 
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ze stron większe korzyści, niż wówczas, gdyby go nie było, bowiem wszystkie działania 
w organizacji podporządkowane procesowi kreowania wartości dają możliwość
osiągnięcia celów każdemu uczestnikowi procesu. Każdy w organizacji staje się
sprawcą i uczestnikiem kreowania wartości dzięki scalonemu systemowi generowania 
celów4. Po drugie, założono, że wzajemna zależność istniejąca między organizacją
a pracownikami stwarza sytuacje konfliktowe. Wynikają one z faktu, że konfrontowanie 
oczekiwanych przez każdego korzyści z kosztami ich uzyskania nie zawsze jest 
wzajemnie zbieżne; pojawia się też problem określenia, o jakie wartości stronom 
chodzi. Po trzecie, przyjęto, że zapewnienie satysfakcji z podziału lub wymiany 
wartości, o którą strony zabiegają, jest podstawą do zbudowania partnerskich relacji 
między podmiotami organizacji. 

W opracowaniu dokonano merytorycznego zawężenia i odniesiono się tylko do 
tych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi, które dotyczą płaszczyzn łączenia 
interesu jednostki z interesem organizacji, uznając je za podstawę budowania więzi 
partnerskich. Nie wyklucza to wielu innych czynników wpływających na budowanie 
partnerstwa wewnętrznego. Jak dotychczas nie znaleziono takiego narzędzia, które 
dawałoby szansę na zapewnienie zarówno pracownikom, jak i zarządzającym 
organizacją pełnej satysfakcji z tytułu realizacji swoich interesów. Położenie akcentu na 
konieczność zapewnienia równoczesnego i świadomego usatysfakcjonowania obu stron, 
czyli jednostki i organizacji, oznacza dokonanie wyboru między różnymi wartościami, 
które dostarczają zadowolenia relatywizowanego stopniem odczuwanej potrzeby. 
Strony świadomie godzą się na zastąpienie jednych wartości drugimi.  

Zarządzający organizacją, poprzez tworzenie różnych systemów motywacyjnych, 
podejmują kroki zmierzające do wyzwalania zadowolenia u swoich pracowników − 
klientów wewnętrznych. Nie zawsze jednak uświadamiają sobie konieczność spojrzenia 
przy ich opracowywaniu przez pryzmat wartości. Jak stwierdza A. Stachowicz-
Stanusch, wartości odgrywają istotną rolę dla każdego pracownika, bo znajdują
zastosowanie „praktycznie w każdym aspekcie biznesu, każdej operacji”5. Stąd, uznanie 
wartości jako punktu odniesienia wszelkich działań organizacyjnych daje szansę na 
utrzymanie pożądanych relacji między pracodawcą a pracownikami.  

Pojawia się zatem konieczność zastosowania takiego narzędzia, które umożliwiłoby 
zbliżenie oczekiwań pracodawców i pracowników, posiadających odmienne dążenia. 
Można zaryzykować stwierdzenie, że podejmowanie decyzji w wyniku negocjacyjnego 
uzgadniania stanowisk między stronami jest najlepszym sposobem na uzyskanie 
wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia. Uzasadnienie tego stwierdzenia wynika 
z faktu, że ludzie lepiej funkcjonują na płaszczyźnie organizacyjnej, gdy ich relacje  
z pracodawcą opierają się na jasnych regułach gry − „ty masz coś na czym zależy mnie, 
ja mam coś, na czym zależy tobie”. Poza tym ludzie chcą mieć wpływ na to, co robią. 
Ich zaangażowanie w realizację wyznaczonych celów jest wówczas większe. 

Narzędziem, które może przyczynić się do zbliżenia oczekiwań stron i zapewnienia 
ekwiwalentności dokonywanej wymiany, a tym samym wytworzenia relacji 
partnerskich są, zdaniem autorki, negocjacje. Przez kategorię tę należy rozumieć
określony sposób komunikowania się stron uwikłanych w konflikt, dzięki któremu 

                                                          
4 Por. B. Pokorska: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie. „Handel 

Wewnętrzny” 2005, nr 3, s. 24.�
5 A. Stachowicz-Stanusch: Zarządzanie przez wartości − kolejna moda czy gwarancja sukcesu? „Przegląd Organizacji” 

2001, nr 7-8, s. 40. 
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początkowe różnice w oczekiwaniach stron niwelują się na tyle, że każda ze stron jest  
w stanie zaakceptować rozwiązanie i odczuć satysfakcję (materialną bądź emocjonalną). 
To proces poszukiwania rozwiązań minimalizujących różnice oczekiwań stron, 
dających satysfakcję w drodze dobrowolnej ugody, a nie przymusu, przy założeniu 
wzajemnej zależności stron i posiadania przez każdą z nich władzy. 

Zainteresowania większości badaczy zajmujących się problematyką negocjacji 
koncentrują się głównie na uwarunkowaniach dokonywania jednostkowych transakcji 
kupna-sprzedaży produktów, sposobach rozwiązywania konfliktów, czy też na badaniu 
wpływu różnic kulturowych na sposoby prowadzenia negocjacji6. Przegląd polskiego 
dorobku naukowego wskazuje, że istnieje luka w zakresie postrzegania negocjacji jako 
narzędzia zarządczego wykorzystywanego w przestrzeni organizacyjnej7. 

Zauważając w tym obszarze nowy nurt badawczy, określono cel opracowania, 
którym jest próba spojrzenia na negocjacje, jako na narzędzie zarządcze 
wykorzystywane do budowania partnerstwa wewnętrznego. Zastosowanie negocjacji  
w charakterze narzędzia zarządczego wydaje się możliwe tylko w organizacji 
zarządzanej marketingowo, przyjmującej za punkt wyjścia wszelkich działań potrzeby  
i oczekiwania klienta.  

W opracowaniu wykorzystano najnowsze doniesienia literaturowe z zakresu 
negocjacji, zarządzania konfliktem, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, 
zachowań ludzi w organizacji oraz własne badania empiryczne, na które składały się
częściowo ustrukturyzowane wywiady prowadzone w sposób systematyczny  
ze słuchaczami studiów podyplomowych Marketingowego Zarządzania Firmą, 
Zarządzania Ludźmi, Strategii Obsługi Klienta i uczestnikami odbywających się
szkoleń w latach 2006-2008. Ich celem było poznanie opinii na temat partnerstwa 
wewnętrznego. 

Negocjacje jako narzędzie zarządcze w łączeniu interesów 
jednostki z interesami organizacji − partnerstwo wewnętrzne

Zachowanie człowieka w organizacji jest uwarunkowane rodzajem i siłą motywów 
osobistych, jak również stopniem i siłą oddziaływania organizacji. Każdy zabiega  
o wartości, dążąc do maksymalizowania korzyści z określonych działań lub produktów 
dostarczających mu satysfakcji8. W zamian za zaspokojenie potrzeb i aspiracji, 
teoretycznie pracownik jest w stanie zwiększyć swoją skłonność do utożsamiania się  
z celami organizacji. W praktyce jednak wcale nie musi tak być. Wprawdzie widoczny 
jest tu wpływ reguły wzajemności, na której opiera się teoria wymiany („im więcej 
oczekujesz, tym więcej jesteś skłonny zaoferować drugiej stronie”), to jednak nie 

                                                          
6 Por. U. Kałążna-Drewińska: Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 

Wrocław 2006, s. 139-150. W tym samym okresie podjęto badania w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na temat 
czynników psychospołecznych wpływających na działania negocjatorów. Por. E. Kowalczyk: Psychospołeczne 
uwarunkowania negocjacji gospodarczych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001, s. 149-230. Z kolei 
badania prowadzone w latach 2001 i 2002 przez A. Winch i S. Winch dotyczyły technik perswazji słownej stosowanych  
w procesie sprzedaży i negocjacji oraz stylów negocjacyjnych rozmówców z różnych kręgów kulturowych. Por. A. Winch,  
S. Winch: Negocjacje – jednostka – organizacja − kultura. Difin, Warszawa 2005, s. 194-209. W latach 1998-2000 i 2003-
2004 podobne badania prowadzone były również w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem autorki. 

7 Inspiracją do poszukiwania nowych obszarów zastosowań negocjacji były rozważania R.A. Rządcy, który jako pierwszy 
w Polsce zaproponował inne spojrzenie na negocjacje. Por. R.A. Rządca: Negocjacje w interesach. PWE, Warszawa 2003. 

8 Dla pracownika taką wartością jest na przykład: płaca, dobre relacje z pozostałymi członkami (podmiotami) organizacji, 
dobry klimat, możliwość awansu itp., zaś dla pracodawcy (organizacji) wartością jest wykonana praca, angażowanie się  
w cele organizacji, dyspozycyjność i inne. 
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można wykluczyć wystąpienia sytuacji „ograniczania własnego wkładu, pomimo 
korzyści uzyskiwanych od drugiej strony”9. Postawę taką może przyjmować zarówno 
pracownik, jak i  organizacja reprezentowana przez kierownictwo. Cz. Sikorski określa 
ten stan degeneracją motywów pracownika lub degeneracją bodźców 
organizacyjnych10. W takiej degeneracji dochodzi do nieekwiwalentności wymiany  
i narażenia jednej ze stron na straty11. Pracownik, mimo deklaracji o chęci angażowania 
się w realizację celów organizacyjnych, w rzeczywistości zorientowany na realizowanie 
własnych krótkookresowych celów, nie dostarcza wartości, o które organizacja zabiega. 
Z kolei organizacja, mimo oficjalnych deklaracji kierownictwa, nie wiąże celów 
indywidualnych pracownika z własnymi celami, w konsekwencji czego dochodzi do 
utraty pewnych wartości przez pracownika, co pozwala mu sądzić, iż pracodawca nie 
dopełnił warunku ekwiwalentności wymiany. Zdaniem Z. Janowskiej12, przyczyn tych 
nieprawidłowości należy upatrywać m.in. w patologiach i dysfunkcjach występujących 
w różnych obszarach funkcjonowania organizacji, będących zawsze wypadkową
właściwości firmy oraz indywidualnych cech pracownika13. Jednakże za najbardziej 
szkodliwe należy uznać patologie i dysfunkcje władzy w systemie organizacyjnym, 
gdyż mają one wpływ na wszystkie sfery działania organizacji, od polityki kadrowej 
(niewłaściwe decyzje personalne w zakresie naboru, niewykorzystywanie kompetencji 
pracowników na rzecz firmy, opieranie się na przestarzałych systemach 
motywacyjnych, nieprawidłowe przygotowanie szkoleń) do kształtowania warunków 
pracy (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu pracy, ewidencjonowania
godzin nadliczbowych itp.) i atmosfery pracy. Wymienione obszary określające 
środowisko pracy, wpływają na dopełnienie warunku ekwiwalentności wymiany 
między pracodawcą a pracownikiem i tym samym określają kształt partnerstwa 
wewnętrznego. Od poziomu uzyskanej przez strony satysfakcji, nie tylko w wymiarze 
materialnym, będą zależeć ich postawy i zaangażowanie oraz utożsamianie się z firmą.  

Ludzie mają różne wartości i nie oceniają rzeczy w ten sam sposób. Rzeczy 
ważniejsze dla jednej strony mogą się okazać mniej ważnymi dla drugiej14. Na ogół 
podmioty organizacji „nie dzielą tortu”, lecz wymieniają wartości. Negocjacje stwarzają
szansę „zatrzymania dla siebie większej części wartości, niż wynikałoby to z czysto 
rynkowego układu”15. Rozpoznanie i zrozumienie potrzeb oraz oczekiwań
pracowników pozwala zaproponować ofertę, za którą skłonni są zapłacić więcej. Istotę
tej prawidłowości trafnie określił R. A. Rządca, twierdząc, że „kto odkryje więcej 
informacji na temat drugiej strony, ten zabiera dla siebie „większy kawałek tortu”, ale 
druga strona to akceptuje, bowiem jest to tort przez nią upieczony”16.  

Fakt stworzenia oferty, za którą druga strona jest skłonna zapłacić więcej niż
wynikałoby to z jej wcześniejszych zamierzeń, jest dowodem na to, że umiejętności 

                                                          
9 Cz. Sikorski: Motywacja jako wymiana − modele relacji między pracownikiem a organizacją. Difin, Warszawa 2004,  

s. 7. 
10 Ibidem, s. 7-8. 
11 Do problemu z zachowaniem ekwiwalentności wymiany należy podchodzić oddzielnie w krótkim i długim okresie. 

Zależy to od perspektywy patrzenia na negocjacje jako na pojedynczą transakcję, czy jako na proces budowania 
długofalowych relacji. 

12 Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2007, s. 5-6. 

13 Z. Chmal: Pojęcie dysfunkcji i patologii w życiu społecznym. W: Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami 
ludzkimi. Red. Z. Janowska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, s. 11-13. 

14 H. Cohen: Wynegocjuj to! Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 139-140. 
15 R.A. Rządca: op.cit., s. 268. 
16 Ibidem, s. 267. 
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negocjacyjne mogą stanowić ważny element powiększania wartości do podziału, tym 
samym do zwiększania satysfakcji obu stron, co w prosty sposób przekłada się na 
zrobienie pierwszego kroku w kierunku budowania partnerstwa wewnętrznego. 
Świadomość istnienia tego związku zwraca uwagę kierownictwa na zasadność
poszukiwania nowych sposobów zwiększania satysfakcji zawodowej swoich 
pracowników i przez to tworzenia bodźców do wzmacniania ich zaangażowania, 
pracowitości oraz poczucia odpowiedzialności za działania i rozwój firmy.  

Przyjęcie wartości jako głównego kryterium oceny stopnia zadowolenia klienta 
wewnętrznego, odkrywa nowe oblicze współzależności, jaka zachodzi między 
negocjującymi stronami (pracodawcą i pracownikiem) i pozwala zrozumieć rzeczywistą
istotę negocjacji opartych na regule win/win, czyli „powiększania tortu do podziału.” 
Wprawdzie koncepcja „tortu” jest wszechobecna w literaturze z zakresu negocjacji, 
zwłaszcza z lat 90-tych, to jednak dopiero uświadomienie sobie, co faktycznie daje 
przyjęcie wartości jako podstawy wszelkich działań, pozwala przedefiniować rolę
negocjacji i zrozumieć ich istotę. Nakreśla również odpowiednią perspektywę patrzenia 
na budowanie partnerstwa poprzez negocjacje. Zrozumienie istoty partnerstwa otwiera 
dla negocjacji możliwość zaistnienia ich jako narzędzia łączącego interesy jednostki  
z interesami organizacji. 

Postrzeganie partnerstwa wewnętrznego w świetle badań
własnych

Niestety, obserwacje poczynań praktyków dowodzą, że partnerstwo jest przez nich 
różnie postrzegane i często odbiega od jego rzeczywistej istoty. Potwierdziły to 
wieloletnie badania własne autorki, prowadzone wśród kadry zarządzającej i osób 
niepiastujących funkcji kierowniczych (potraktowanych w badaniu jako pracownicy), 
uczestniczących w spotkaniach konsultingowych, kursach szkoleniowych i studiach 
podyplomowych z zakresu Zarządzania Ludźmi, Strategii Obsługi Klienta  
i Marketingowego Zarządzania Firmą.  

Na zadane w trakcie wywiadu pytanie o to, jak definiują partnerstwo wewnętrzne 
pomiędzy zarządzającymi a pracownikami i pomiędzy pracownikami, uzyskano 
interesujące odpowiedzi17. W grupie zarządzających, zdecydowana większość (około 
80% badanych) definiuje partnerstwo wewnętrzne bardzo ogólnie − jako wytwarzanie 
klimatu zaufania i budowania więzi organizacji z pracownikami. Ich zdaniem, 
partnerstwo polega na: zapewnieniu przepływu informacji między pracodawcą  
a pracownikami i działami, wspólnym ustalaniu zadań do wykonania, informowaniu  
o osobistej odpowiedzialności pracowników za wykonywaną pracę, stosowaniu przez 
kadrę zarządzającą grzecznych form zachowań względem pracowników, informowaniu 
o celach i strategii firmy, gotowości do natychmiastowego rozwiązywania 
pojawiających się konfliktów i zastosowania właściwych bodźców motywacyjnych18. 
Tylko nieliczni menedżerowie (20%) akcentowali oczekiwania względem 
pracowników, zgodnie z przeświadczeniem, że „nie ma partnerstwa bez zysku”. Osoby 
te widziały w partnerstwie przede wszystkim wspólny interes. Według nich, 
partnerstwo to zależność wzajemna, co w przypadku relacji wewnątrzorganizacyjnych 

                                                          
17 Zastosowano technikę wywiadu swobodnego ukierunkowanego. 
18 Pytanie miało charakter otwarty. Autorka chciała w ten sposób otrzymać jak najszerszy wachlarz atrybutów partnerstwa 

wewnętrznego. Zaprezentowane cechy należały do najczęściej podawanych przez respondentów.  
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oznacza, że zarządzający nie tylko jest zobowiązany do tworzenia odpowiednich 
warunków do pracy (przygotowanie stanowiska pracy, ustalenie zakresu obowiązków, 
zapewnienie przepływu informacji i możliwości bezproblemowego kontaktowania się  
z bezpośrednim przełożonym), ale również do rozliczania pracowników z wykonywanej 
pracy, wykazywanej kreatywności działania i angażowania się w „życie” firmy. 
Uzyskane w badaniach wyniki nie napawają optymizmem i mogą świadczyć o tym, że 
nadal większość zarządzających traktuje partnerstwo, jako układ narzucony „z góry.”  
W pewnym sensie potwierdzają to wieloletnie obserwacje autorki i nieformalne 
wypowiedzi słuchaczy studiów podyplomowych i szkoleń, na podstawie których można 
przypuszczać, że większość zarządzających, jeśli nawet deklaruje znajomość istoty 
partnerstwa, to ma na myśli raczej „partnerstwo tytularne” w rzeczywistości 
sprowadzające się do tradycyjnych zachowań wynikających z układu hierarchicznego 
podporządkowania. Może o tym świadczyć fakt, że menedżerowie w swoich 
wypowiedziach na temat partnerstwa w zasadzie koncentrowali się na warunkach, jakie 
powinny być zapewnione pracownikom, by mieli oni poczucie, że są traktowani jak 
partnerzy, nie określali natomiast własnych oczekiwań względem pracowników. Zatem 
strona „silniejsza” – czyli zarządzający − jawi się w badaniu jako „dobry wujek 
rozdający prezenty.” Z kolei pracownicy werbalizowali głównie swoje oczekiwania, 
przybierające często formę roszczeniową wobec zarządzających, zapominając o tym, że 
partnerstwo musi opłacać się każdej ze stron i zobowiązuje do dania czegoś w zamian 
za uzyskane od drugiej strony wartości. 

Wypowiedzi respondentów, jak i wieloletnie obserwacje zachowań kadry 
menedżerskiej w sytuacjach trudnych, wymagających podejmowania nierutynowych 
decyzji, wyraźnie wskazują, że chodzi tu raczej o partnerstwo, którego idea sprowadza 
się w praktyce do przyjęcia następującego schematu myślenia − sugerował tak co szósty 
badany pracownik − „to ja, szef dyktuję warunki partnerstwa. Jeśli nie będę
zadowolony z wykonywanych przez pracownika zadań, to zawsze mogę go zwolnić.” 
Być może kierowanie się regułami partnerskiego współdziałania z uwzględnieniem 
oczekiwań drugiej strony i zobowiązań wobec niej, jest dla kadry zarządzającej 
niewygodne, lub wręcz traktowane jako pewien rodzaj zagrożenia dla własnej 
niezależności działania. Do stwierdzenia tego należy podejść jednak z dystansem, 
bowiem przeprowadzone badania nie pozwoliły na jego zweryfikowanie. Z kolei, 
wyobrażenie pracowników na temat partnerstwa pozwala sądzić, że ma miejsce 
roszczeniowe oczekiwanie na korzyści, które ich zdaniem powinna zapewnić
organizacja. Tu wypowiedzi nie różniły się zbytnio − zdecydowana większość (przeszło 
90% respondentów z grupy pracowników) rozumiała partnerstwo wewnętrzne jako: 
tworzenie rodzinnej atmosfery w pracy, możliwość awansu, wspólne wyjazdy 
integracyjne, wyrażanie uznania dla wysiłków pracownika, gotowość wczuwania się  
w sytuację pracownika i uznawanie jego punktu widzenia. Niecałe 10% respondentów  
z tej grupy, do wyżej wymienionych cech partnerstwa dodała wzajemne wspieranie się
wszystkich pracowników firmy, niezależnie od wykonywanej funkcji i stanowiska. Jest 
to niewątpliwie bardzo ważny atrybut partnerstwa wewnętrznego, wpisujący się  
w koncepcję marketingu wewnętrznego. Niestety, nie wszyscy spośród tych 
pracowników, którzy widzieli w partnerstwie wewnętrznym konieczność wzajemnego 
wspierania się, umiało określić zasadność takiego postępowania. Na pytanie, „dlaczego 
jest ważne i na czym polega wzajemne wspieranie się ludzi pracujących w firmie” − 
tylko około 6% widziało w tym interes firmy. Najczęściej używano następujących 
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argumentów: „jakość działania każdego z nas jest podstawą do tworzenia dobrej jakości 
produktu, który oferujemy naszym odbiorcom”, „każdy w firmie, wnosząc własną pracę
przyczynia się do całościowego sukcesu, bo na efekt mojej pracy, ktoś inny dokłada 
swoją pracę”, „to wzajemne zrozumienie i wspieranie się jest potrzebne, bo w dobrej 
atmosferze każdemu chce się pracować dobrze, bo ma świadomość, że całościowy efekt 
jest również jego udziałem”.  

Niestety, świadomość tego, że wszyscy w firmie, począwszy od portiera do 
dyrektora wiedzą, iż są ogniwami jednego łańcucha klientów wewnętrznych i jeden 
przypadek złego wykonania zadania przenosi się z negatywnym skutkiem dla całości 
procesu, co mocno podkreśla wielu badaczy, między innymi K. Burnett19,  
w rzeczywistości może przybierać inny wymiar. Wywiady przeprowadzane były  
w zdecydowanej większości z osobami z wyższym wykształceniem, a zatem mającymi 
już określony poziom wiedzy na temat relacji interpersonalnych w organizacji. Dlatego 
też uzyskany wynik na temat postrzegania partnerstwa wewnętrznego może budzić
wątpliwości, bowiem kategoria ta jest prawdopodobnie niewłaściwie definiowana przez 
znacznie większy odsetek osób, niż wynika to z badania. Porównując wyobrażenia  
o partnerstwie wewnętrznym w układzie dwóch grup, tj. pracowników i menedżerów, 
można zaryzykować stwierdzenie, że większość z badanych osób widzi partnerstwo 
jednostronnie, przy czym każda z grup postrzega je z innej perspektywy − 
menedżerowie z pozycji wynikającej z przywileju władzy, pracownicy zaś z pozycji 
wynikającej z podporządkowania.

Nieco inaczej będzie prawdopodobnie postrzegane partnerstwo w przypadku 
organizacji opartej na zarządzaniu procesami i projektami, gdzie relacje między 
wykonawcami a nadzorującym proces lub kierownikiem projektu mają nieco inny 
charakter. Niestety żadna z osób, z którymi były przeprowadzane wywiady nie 
pracowała w firmie zarządzanej procesowo. Inaczej będzie również postrzegane 
partnerstwo w firmach rodzinnych, które najogólniej można zdefiniować jako 
organizacje, gdzie członkowie rodziny dzielą pracę i własność oraz podejmują decyzje 
w drodze głosowania, a nie poleceń, co niewątpliwie eliminuje stan zagrożenia dla 
niezależności działania20. Są to firmy funkcjonujące w oparciu o przyjęty przez rady 
rodzinne system wartości, stanowiący swoistą „konstytucję”, która wyznacza 
postępowanie właścicieli, pracowników i organizacji jako całości. Na system wartości 
firm rodzinnych składa się szereg zasad, na które należy patrzeć w kontekście 
moralnego obowiązku spełnianego tak wobec członków rodziny, jak i wobec 
prowadzonego przedsięwzięcia. Jedna z tych zasad oddaje istotę partnerstwa poprzez 
akcentowanie takich wartości, jak: przywiązanie członków rodziny do firmy, lojalność, 
jedność, zaangażowanie, pracowitość. W praktyce przejawia się to we wspólnej pracy 
członków rodziny, którzy troszczą się nie tylko o siebie nawzajem, ale również czując 
się odpowiedzialnymi za pracowników najemnych, zapewniają im bezpieczeństwo 
utrzymania pracy i satysfakcję zawodową. Ci z kolei rewanżują się lojalnością, 
sumiennością i dbałością o jakość. 

                                                          
19 K. Burnett: Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 78. 
20 Por. J. Jeżak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk: Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój. Difin, 

Warszawa 2004, s. 24-28. 
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Zakończenie 
Orientacja na klienta wymaga stworzenia łańcucha partnerstwa nie tylko między 

dostawcami i pośrednikami, ale także wszystkimi podmiotami wewnątrz organizacji. 
Nawiązanie dialogu pomiędzy jej podmiotami, czyli klientami wewnętrznymi jest 
bowiem początkiem procesu tworzenia jakości ukierunkowanej na klienta 
zewnętrznego. Zatem zarządzanie zorientowane na klienta zewnętrznego musi być
wspierane przez działania wewnętrzne, wpisujące się w koncepcję marketingu 
wewnętrznego.  

Szczególną rolę w budowaniu partnerstwa wewnętrznego między pracownikami − 
klientami wewnętrznymi, przypisano negocjacjom. Uznano, iż dzięki nim możliwe jest 
zniwelowanie rozbieżności między osobistymi interesami pracowników a interesami 
organizacji. Brak wiedzy na temat tego, co klienci wewnętrzni uważają za równoważną
wymianę, może sugerować im, że podejmowane przez zarządzających decyzje nie są  
w pełni zorientowane na ich interesy. Negocjacyjny wymiar podejmowania decyzji, dzięki 
kreatywnemu dialogowi opartemu na przepływie informacji o potrzebach stron i ich 
oczekiwaniach, zapewnia wysoką przejrzystość i umacnia wewnętrzne relacje partnerskie. 
Strony uświadamiają sobie wzajemne potrzeby. Obustronne ustępstwa w kwestiach, 
które dla jednej strony mają mniejsze znaczenie niż dla drugiej, zbliża je, gdyż
dokonanie wymiany wartości następuje przy obopólnej akceptacji.  

NEGOTIATIONS IN CREATING INTERNAL PARTNERSHIP 

Summary 
The paper presents one of the new approaches to the problem of the negotiations  

as a creating internal partnership. Through the creative dialogue and flow of information about the 
needs and expectations of both sides, negotiations allow combination of interest of the unit with 
the interests of the organization. Thus they open the way for the creation of partnerships relations. 
Considerations about internal partnership were supported by own research. 
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Streszczenie 
Próbą odpowiedzi marketingu na wyzwania stawiane przez dynamicznie zachodzące 

społeczno-gospodarcze zmiany na współczesnych rynkach jest budowanie wartości dla klienta 
bazującej na doświadczeniu. W koncepcji tej, zwanej marketingiem doświadczeń, konstytutywną
rolę stanowią emocje, co wiąże się z koniecznością zrozumienia psychologicznych podstaw 
emocji i związanych z nimi ludzkich reakcji. 

Na współczesnych nasyconych rynkach dotychczasowe praktyki marketingowe 
zdają się być niewystarczające. Dowodzą tego opinie klientów, praktyków  
i naukowców. Przyczyn należy upatrywać zarówno w zjawiskach zachodzących  
w dynamicznie zmieniających się gospodarkach i społeczeństwach, niedoskonałym 
wdrażaniu praktyk marketingowych, jak i w wyczerpaniu się dotychczasowej formuły 
marketingu. Wysoko konkurencyjne rynki to miejsce gdzie przedsiębiorstwom coraz 
trudniej jest wyróżnić się i zaistnieć w świadomości klientów. Problemy te spotęgowane 
są faktem, że obecny poziom technologiczny i szybki przepływ informacji powodują, że 
produkty poszczególnych firm w coraz mniejszym stopniu różnią się między sobą,  
a czas pomiędzy pojawieniem się innowacji na rynku, a jej naśladownictwem ulega 
radykalnemu skróceniu.  

W nasyconych postmodernistycznych gospodarkach również zmieniają się i rosną
wymagania klientów. Pragną oni przeżyć swoje życie w sposób pełny, elastyczny  
i zróżnicowany2. Dla tej grupy odbiorców to nie produkty są najważniejsze, lecz 
sposób, w jaki je kupują. Klienci odchodzą od zwyczajnego zakupu dóbr materialnych  
i usług (manufacturing economy), ponieważ coraz mniej interesuje ich posiadanie,  
a coraz bardziej działanie i doświadczanie związane z nabywaniem dóbr (experience 
economy)3. Konsumpcja dóbr staje się drugorzędna, rośnie waga doznań i osobistego 
rozwoju. Klienci szukają doświadczeń, które pomogą im osiągnąć indywidualny rozwój 
oraz pożądany styl życia4. Odbiorcy coraz mniejszą wagę przywiązują do cech 
funkcjonalnych produktów, których odpowiednia jakość jest warunkiem koniecznym, 
choć oczywistym. Coraz większą natomiast uwagę zwracają na asocjacje symboliczne 

                                                
1 Monika Boguszewicz-Kreft – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański. 
2 E.C. Evarts: When the Price Buys You More Than the Product. „Christian Science Monitor” 13.12.1999, Vol. 92, Issue 

13, s. 11. 
3 A.C. Sturm, Jr.: Dolls and dollars: new insight for revenue. „Healthcare Financial Management” November 2005, 

s. 76-80.  
4 K. Mazurek-Łopacińska: Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2002, s. 21.  
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związane z daną marką5. Poprzez decyzje nabywcze konsumenci dokonują projekcji 
swojej tożsamości i stylu życia, manifestują swoją osobowość, wyznawane wartości. 
Dla współczesnych konsumentów to nie produkty, a doświadczenia są symbolem 
autonomii i statusu6. „Klienci nie chcą dłużej być traktowani jak publiczność oglądająca 
sztukę, z każdą linijką i ruchem kontrolowanym przez dramaturga. Chcą być
uczestnikami i współkreatorami wartości…”7. „Konsumenci pragną być stymulowani, 
zabawiani, edukowani i zdobywani. Szukają marek, które dostarczą im doświadczeń  
i w ten sposób staną się częścią ich życia”8. Dobry marketing powinien być więc  
w niewidoczny sposób wpleciony w style życia ludzi na docelowych rynkach9. 

Na opisane wyżej zmiany społeczno-gospodarcze nakładają się problemy związane 
z samym marketingiem. Pomimo bowiem ogromnego dorobku naukowego tej 
dyscypliny, powszechnego przekonania przedsiębiorców o konieczności zaspokajania 
potrzeb konsumentów i witalnej roli lojalności klientów w sukcesie przedsiębiorstwa, 
na rynku dominują przeciętne produkty materialne i usługi. W wielu publikacjach 
powtarza się opinia, że zazwyczaj trudno klientom przypomnieć sobie jakiś kontakt  
z organizacją na rynku, który wyróżniłby ją pozytywnie i znacząco na tle innych 
podmiotów gospodarczych10. O takich ofertach, nawet jeżeli nie mają do nich 
zastrzeżeń, klienci jednak szybko zapominają i nie wpływają one na ich lojalność.  

Wyniki badań przeprowadzonych przez C. Shawa i J. Ivensa na rynku 
amerykańskim dotyczących oceny doświadczeń klientów w różnych branżach pokazały, 
że są one bardzo zbliżone − dla 44% respondentów większość ich doświadczeń
konsumenckich była przeciętna11. Wskaźnik Zadowolenia Amerykańskich 
Konsumentów (American Customer Satisfaction Index − ACSI), dotyczący ich oceny 
jakości dóbr materialnych i usług dostępnych dla gospodarstw domowych w USA  
w drugim kwartale 2008 roku był zaledwie minimalnie wyższy niż w 1994 r.12.  

W opinii C. Shawa i J. Ivensa przyczyny tego stanu rzeczy wynikają z tego, że 
pomimo zorientowanej na klienta retoryki, przedsiębiorstwa są skoncentrowane na 
sobie (inside out), a nie na zewnątrz (outside in). Jak zauważa L.P. Carbone, w wielu 
rodzajach działalności, jak np. usługi lotnicze, bankowe, finansowe, w próbach 
zmaksymalizowania wartości klienta dla biznesu stracono z oczu konieczność
kreowania wartości dla klienta13. Jest to konsekwencja przedkładania 
krótkoterminowych korzyści wynikających z redukcji kosztów ponad działania mające 
na celu budowanie lojalności i preferencji klientów w długim okresie. W rutynie 
codziennych działań, przedsiębiorstwa często w sposób stopniowy i niezauważalny 
koncentrują się na elementach procesów, tracąc z oczu klientów i ich potrzeby14.  

                                                
5 C. Bilton: Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management. Wiley-Blackwell Publishing, 

2007, s. 138.  
6 E.C. Evarts: op.cit., s. 11. 
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Thomson, Mason 2005, s. 30. 
10 Np. S. Smith, J. Wheeler: Managing the customer experience. FT Prentice Hall, Pearson Education, London 2002,  

s. XII; C. Shaw, J. Ivens: Building Great Customer Experiences. Palgrave MacMillan, Basingstoke 2005, s. 9; P. Frow,  
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11 C. Shaw, J. Ivens: op.cit., s. 9. 
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River, NJ, 2004, s. XIX. 
14 Ibidem, s. 149. 
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W efekcie, jakość usług i satysfakcja klientów maleją15. Ch. Meyer, A. Schwager 
podają wiele przykładów działań pozornie mających poprawić ofertę dla klientów,  
w rzeczywistości ich zniechęcających. „Zbyt skomplikowane oferty, rabaty z ukrytymi 
pułapkami, ograniczenie do minimum osobistego kontaktu są przykładami działań
świadczących o lekceważeniu kwestii, która powinna być główną troską każdej firmy − 
jakości doświadczeń klientów z firmą”16. Jednak to, co wydaje się być najbardziej 
niepokojące, to fałszywy obraz, jaki mają przedsiębiorcy o swojej ofercie. Badania 
przeprowadzone przez firmę Bain&Company wśród klientów 362 firm pokazały, że 
tylko 8% respondentów określiło swoje doświadczenia jako „wspaniałe” (superior), 
podczas gdy odsetek firm, które były przekonane o tym, że takie doświadczenia oferuje 
wynosił 80%17. 

Dominacja przeciętnych ofert na rynku pokazuje, jak trudno pozytywnie wyróżnić
się. Jednak nawet prawidłowo realizowane, skoncentrowane na kliencie działania 
marketingowe nie wystarczają, aby sprostać wyzwaniom współczesnych rynków. 
Dotychczasowe wyróżniki rynkowe określane jako przewagi konkurencyjne, które 
można, według K. Obłoja, sprowadzić do trzech podstawowych wariantów: sposobu 
dostarczania produktu, ceny i jakości18, zaczynają być niewystarczające, aby odnieść
sukces na rynku. Coraz częściej będą stawały się one oczywistymi wymaganiami, 
zaledwie „biletami wejścia”. Jednocześnie klienci przyjmują jako rzecz oczywistą
funkcjonalne cechy i korzyści produktów oraz ich jakość adekwatną do ceny19.  

Wobec powyższych wyzwań pojawiają się próby zmiany formuły marketingu. 
Jedną z nich jest marketing oparty na doświadczeniu jako propozycji wartości dla 
klienta. Na łamach pism naukowych, koncepcja ta pojawiła się pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, w praktyce zaś z powodzeniem stosuje ją
awangarda przedsiębiorców. Przez marketing doświadczeń należy rozumieć proces 
tworzenia, utrzymywania, wzbogacania i pogłębiania interakcji przedsiębiorstwa  
z klientem poprzez dostarczanie zapadających w pamięć doświadczeń, które będą
angażować i wiązać emocjonalnie klientów z marką. 

Doświadczenie rozumiane jest jako każdy kontakt, każda interakcja, którą klient 
ma z marką/produktem materialnym/usługą20. Jest to połączenie działalności 
przedsiębiorstwa, stymulowanych zmysłów i wywoływanych uczuć dotyczących 
wszystkiego, co uczyni lub czego nie zrobi przedsiębiorstwo. Na pojęcie to składają się
zarówno atrybuty produktów materialnych i usług, jak również podświadome zmysłowe 
i emocjonalne komponenty wynikające z całkowitego doświadczenia − sumy kontaktów 
z przedsiębiorstwem. Na kreowaną wartość dla klienta nie składa się tylko przedmiot 
wymiany handlowej rozumiany jako materialny produkt lub usługa. W ofercie mieści 
się również zaplanowane zaangażowanie emocjonalne klienta. „Jest to kompletna 
propozycja wartości emocjonalnych i racjonalnych, stworzona i zarządzana dla całego 
doświadczenia klienta”21. Oferta rynkowa powinna być więc przemyślaną mieszanką
dóbr materialnych, usług oraz zapamiętywanych doświadczeń angażujących emocje.  

                                                
15 Za: P. Frow, A. Payne: op. cit., s. 89. 
16 Ch. Meyer, A. Schwager: Poznaj doświadczenia swoich klientów. „Harvard Business Review Polska”, kwiecień 2007,  

s. 92. 
17 Ibidem.  
18 K. Obłój: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 2000, s. 56.
19 Experience Marketing, „Bulletpoint”, November/December 2001, s. 12. 
20 E. Hauser: Are you experienced? „Promo”, June 2005, s. 104. 
21 L.P. Carbone: op.cit., s. 28. 
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To, że produkt jest dobry, spełnia oczekiwania klienta, to często zbyt mało, aby 
przyciągnąć jego uwagę. Stanowi to warunek konieczny, ale niewystarczający, aby 
wyróżnić się na rynku. Klient otrzymawszy satysfakcjonujący produkt, przyjmuje go 
jako rzecz oczywistą i nie przechowuje tego wydarzenia w pamięci. Zatem nie tyle 
zadowolenie klienta z oferty, ale zapamiętywane zadowolenie może być wyróżnikiem 
na rynku. Aby doświadczenia zostały zapamiętane, przedsiębiorstwo powinno sprawić, 
aby z pozycji strony w transakcji wymiany stało się zaangażowanym emocjonalnie 
partnerem. Co więcej, jak wskazują badania, znaczące emocjonalne doświadczenia 
zwiększają skłonność klientów do rekomendacji produktów22. Można zatem uznać, że 
marketing doświadczeń wiąże się z kreowaniem interakcji przedsiębiorstwa  
z klientem23, które tego ostatniego angażować będą emocjonalnie.  

Na doświadczenie składa się wiele elementów określanych w literaturze 
anglojęzycznej mianem wskazówek (clues). Są one „rejestrowane świadomie  
i podświadomie przez zmysły. Ich kombinacja wywołuje zagregowane uczucia 
doświadczane przez klienta”24. Mogą być one zaprojektowane lub pojawiać się
przypadkowo. „Niezarządzane wskazówki mogą się wzajemnie znosić, nie 
pozostawiając netto żadnego wrażenia na kliencie lub, co gorsza, wywołując silnie 
negatywną percepcję. Ale umiejętnie przekształcane w pozytywne wrażenie promują
preferencje klienta, a przedsiębiorstwo może je wykorzystać dla wyróżnienia (…) 
produktów”25. 

Na strukturę doświadczenia można zatem spojrzeć jako na kombinację trzech 
różnych, lecz powiązanych ze sobą typów wskazówek26: 

– funkcjonalnych – najłatwiejszych do zidentyfikowania i zrozumienia; są one 
rejestrowane poprzez racjonalne procesy myślowe klientów; ich znaczenie  
i wartość są interpretowane w sposób logiczny poprzez ocenę funkcjonalności 
(właściwości rozwiązywania problemów) otrzymywanych produktów  
i związanych z nimi procesów; 

– humanistycznych (humanic clues) – związanych z ludźmi zaangażowanymi  
w doświadczenie; 

– mechanicznych (mechanic clues), dla których przyjęto w tym opracowaniu 
określenie „fizyczne”, ponieważ są generowane przez aspekty fizyczne 
(rzeczy) związane z doświadczeniem. 

Wskazówki humanistyczne i fizyczne są zazwyczaj rejestrowane i oceniane 
podświadomie, a ich znaczenie i wartość interpretowane są bardziej emocjonalnie27. 
Różnica pomiędzy wskazówkami funkcjonalnymi i humanistycznymi jest subtelna28. 
Zadowalająca z funkcjonalnego punktu widzenia wypowiedź sprzedawcy dotycząca  

                                                
22 R.A. Westerbrook: Product/Consumption-Based Affective Responses and Postpurchase Processes. „Journal  
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25 L.P. Carbone, S.H. Haeckel: Engineering Customer Experiences. „Marketing Management”, Winter 1994, Vol. 3, No. 3, 
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26 L.L. Berry, L.P. Carbone, S.H. Haeckel: Managing the Total Customer Experience. „Sloan Management Review”, 
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27 Np. w 89% przypadków odczuwanie zapachu jest doświadczeniem pozaracjonalnym oddziałującym na podświadomość. 

Za: K. Lubelska: Gra na nosie. „Polityka”, nr 1, z dnia 6.01.2007, s. 88.  
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np. dostępności produktów może, w zależności od humanistycznych wskazówek takich 
jak dobór słów, ton, język ciała, wywoływać diametralnie różne wrażenie na kliencie. 

Powyższe trzy rodzaje elementów powinny tworzyć zintegrowaną całość.  
„Ze względu na sposób, w jaki wskazówki (emocjonalne i racjonalne) otaczają
funkcjonalny rdzeń doświadczenia (…) systematyczne zarządzanie nimi jest kluczem 
do kształtowania całkowitego doświadczenia, które silnie wpływa na przyszłe 
zachowania i lojalność”29. Zarządzający mają tendencję do przywiązywania większej 
wagi do operowania wskazówkami funkcjonalnymi, ponieważ łatwiej poddają się one 
obiektywnej kontroli30. Sprawność w tym względzie jest warunkiem koniecznym  
w osiągnięciu zadowolenia klienta. Jeżeli jednak celem jest stworzenie 
niezapomnianych doświadczeń, to balans powinien być przesunięty na wskazówki 
emocjonalne, zwłaszcza humanistyczne. Podejmowane coraz liczniej badania sugerują, 
że to interpersonalny wymiar oferty może wywołać zachwyt klienta i związane z nim 
lojalność oraz rekomendacje31. 

W kontekście powyższych uwag warto się bliżej przyjrzeć znaczeniu i roli, jakie  
w kształtowaniu doświadczenia odgrywają emocje. Istnieje wiele dowodów 
empirycznych na to, że emocje, jak również inne stany afektywne wpływają na 
percepcję świata, sądy, motywacje i zachowania ludzi oraz są ważnym czynnikiem 
oddziałującym na kształt zapamiętywanych przez nich treści. Afekty wpływają więc 
także na ocenę i zadowolenie konsumentów z nabywanych dóbr, ich procesy decyzyjne 
oraz zachowania lojalnościowe. Znajomość reguł rządzących tą sferą psychiczną
klientów jest zatem wielce przydatna, a być może już niedługo stanie się wręcz 
konieczna, aby utrzymać się na rynku i odnieść na nim sukces. Stanie się zatem 
wartością nie tylko pożądaną, ale krytyczną z perspektywy funkcji celu prowadzenia 
przedsiębiorstwa. Wskazać przy tym należy, że stany afektywne obejmują całą gamę
zjawisk psychologicznych, jednak swoiste znaczenie mają nastroje i emocje, ponieważ
przedsiębiorcy mogą na nie wpływać nadając im odpowiedni kształt. Szczególnie 
pożądana jest umiejętność „gry na emocjach”, ponieważ to emocje najbardziej zapadają
w pamięć i mogą stanowić skuteczny wyróżnik udanego kontaktu z klientem. 

Dotychczas w dziedzinie marketingu emocje analizowane były jako element 
zachowań i postaw konsumentów, a przede wszystkim jako przedmiot dociekań
specjalistów zajmujących się tworzeniem reklamy32. Jednak dopiero w koncepcji 
doświadczenia uznane zostały one jako równoważny innym zasobom element wartości 
dla klienta, co wiąże się z koniecznością zrozumienia psychologicznych podstaw emocji 
i związanych z nimi ludzkich reakcji.  

To niedocenianie elementu uczuciowego w biznesie wiąże się niewątpliwie  
z jednym z poważniejszych problemów kultury zachodniej, jakim jest w opinii  
R.E. Frankena „obecna w niej skłonność do wypierania lub ignorowania swoich emocji. 
Wynika ona z tradycji rozdzielania ciała i umysłu oraz traktowania ich jako osobnych 

                                                
29 L.P. Carbone: op. cit., s. 83. 
30 P.R. Gamble, A. Tapp, A. Marsella, M. Stone: Marketing Revolution: The Radical New Approach to Transforming  

the Business, the Brand, and the Bottom Line. Kogan Page Publishers, London – Philadelphia 2007, s. 53. 
31 R.W. Mosley: Customer experience, organizational culture and the employer brand. „Brand Management”, Vol. 15,  

No. 2, November 2007, s. 125. 
32 Zob. np. A. Falkowski, T. Tyszka: Psychologia zachowań konsumenckich. GWP, Gdańsk 2002, s. 69-78; A. Falkowski: 

Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama. GWP, Gdańsk 2003, s. 90, 94; D. Doliński: Psychologiczne 
mechanizmy reklamy. GWP, Gdańsk 2003, s. 115-138; D. Doliński: Reklama i jej wpływ na zakupy. W: Psychologia 
ekonomiczna. Red. T. Tyszka. GWP, Gdańsk 2004, s. 419-422. 
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bytów. W kulturze zachodniej ceni się również postawę racjonalną i wyzbytą emocji, 
uznając ją za lepszą od postawy przyznającej emocjom ważne miejsce w codziennym 
funkcjonowaniu człowieka”33. Stanowisko to, jak twierdzi J. Czapiński, przyjmujące 
skrajną postać w ideach epoki Oświecenia, znajdowało jeszcze do niedawna 
odzwierciedlenie w dosyć popularnej wśród psychologów tezie uznającej emocje za 
„czynnik utrudniający racjonalne postępowanie czy wręcz destruktywny w życiu 
człowieka przeżytek „nieopacznie” odziedziczony po wcześniejszych, filogenetycznie 
bardziej prymitywnych przodkach”34. Tymczasem najnowsze badania nad skutkami 
uszkodzeń mózgu pokazują, że utrata zdolności podejmowania trafnych decyzji, 
niezbędnych do normalnego życia jest skutkiem nie tylko zniszczenia neurologicznych 
struktur odpowiedzialnych za rozum. Taki sam efekt pojawia się, gdy zostają
zniszczone struktury odpowiedzialne za emocje35. Obecnie psychologowie powszechnie 
uznają, że emocje wspomagają, a nie zaburzają inne zdolności poznawcze36. 

Jak dowodzą wnioski płynące z badań, aż w 95% wpływ na decyzje konsumenckie 
ma podświadomość37. Wywiera ona zatem wpływ dalece większy niż można by 
przypuszczać zważywszy na dominujące na rynkach praktyki marketingowe. Według 
G. Zaltmana, „materialne atrybuty produktów i usług mają znacząco mniejszy wpływ na 
preferencje konsumentów niż podświadome zmysłowe i emocjonalne elementy 
wynikające z całkowitego doświadczenia”38. „W rzeczywistości ludzkie emocje są
blisko związane z procesami racjonalnymi. Chociaż nasz mózg ma dwie odrębne 
struktury dla przetwarzania emocji i logicznego rozumowania, te dwa systemy 
komunikują się ze sobą i w sposób łączny wpływają na nasze zachowanie.  
Co ważniejsze, system emocjonalny – starszy z dwóch zważywszy na postępy ewolucji 
– zazwyczaj pierwszy wywiera wpływ na nasze myślenie i zachowanie. Co więcej, 
emocje mają udział i są kluczowe dla logicznego podejmowania decyzji”39. Autor 
przytacza przykład przedsiębiorstwa, które poszukiwało nowych sposobów 
wykorzystywania bodźców zachęcających konsumentów do zakupów. „Owocem” 
trwających dwa dni spotkań z: neurobiologami, psychiatrami, trenerami olimpijskimi, 
specjalistami nauczania dorosłych i socjologami zdrowia publicznego był wzrost  
o prawie 40% efektywności programu zachęt w ciągu kilku następnych miesięcy40. 

W kontekście powyższych rozważań można zatem wnosić, że uczucia pełnią
krytyczną rolę w całkowitym doświadczeniu klienta41. Natomiast czysto funkcjonalne, 
racjonalne podejście jest nieadekwatne i nieprzydatne w rozumieniu i antycypowaniu 
zachowań konsumentów na dzisiejszych konkurencyjnych rynkach. W takim właśnie 
duchu wypowiadają się R.B. Chale i S. Dasu, podkreślając, że „w ostatecznym 
rozrachunku w kontaktach firma – klient liczy się tylko jedna rzecz: odbiór i percepcja 
zaistniałych zdarzeń przez klienta. Menedżerowie, którzy zajmują się projektowaniem  

                                                
33 R.E. Franken: Psychologia motywacji. GWP, Gdańsk 2005, s. 342. 
34 J. Czapiński: Wartościowanie. Efekt negatywności. (O naturze realizmu). Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1988, s. 10. 
35 Za: G. Zaltman: How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market. Harvard Business School Press, 

Boston 2003, s. 9. 
36 P. Salovey, B.T. Bedell, J.B. Detweiler, J.D. Mayer: Aktualne kierunki w badaniach nad inteligencją emocjonalną.  

W: Psychologia emocji. Red. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones. GWP, Gdańsk 2005, s. 636. 
37 G. Zaltman: op.cit., s. 9. 
38 Za: S. Smith, J. Wheeler: op.cit., s. 56. 
39 G. Zaltman: op.cit., s. 8. 
40 Ibidem, s. 6. 
41 L.P. Carbone: op.cit., s. 75. 
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i nadzorowaniem procesów świadczenia usługi oraz szeroko rozumianych działań  
w zakresie obsługi, powinni więc poświęcić więcej czasu czynnikom kształtującym 
wrażenia klienta”42. Jak trafnie ujmuje tę kwestię C. Bilton: „Doświadczenie klienta jest 
subiektywną projekcją obiektywnych korzyści zidentyfikowanych przez marketera (…). 
Znaczenie produktom nadawane jest w punkcie konsumpcji, nie produkcji”43.  

Można zatem przyjąć, że wcześniej określone tzw. funkcjonalne aspekty 
doświadczenia pozostaną jego ważną składową, jednak ich relatywnie znaczenie będzie 
maleć. Na tę degresywną ewolucję wpływają przede wszystkim zjawiska związane  
z dynamiką współczesnej gospodarki. W miarę postępu technicznego wyprodukowanie 
wielu dóbr staje się coraz tańsze. Niektóre produkty są rozdawane za darmo lub 
sprzedawane za symboliczną cenę, jak np. telefony komórkowe, bilety samolotowe czy 
programy komputerowe44. Ponadto, innowacje w fizycznym obszarze doświadczenia są
coraz szybciej imitowane, zatem uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej w ten sposób 
będzie coraz mniej trwałe. „Jeżeli producent samochodów zaoferuje jako standard 
klimatyzację dla danego segmentu rynku, w którym nikt tego dotąd nie oferował, 
możesz przyjąć jako pewnik, że w ciągu 12 miesięcy każdy włączy to do swojej oferty. 
Natomiast w zasadzie niemożliwym jest skopiowanie kultury lub doświadczenia 
klienta”45. Oparte na tym atucie uzyskanie przewagi konkurencyjnej będzie również
coraz bardziej kosztowne. „Bardzo drogo jest ciągle redefiniować fizyczny produkt  
w przypadku linii lotniczych, wyremontowanie siedzeń czy kupienie nowego samolotu 
są bowiem dużymi inwestycjami”46. W efekcie, w miarę jak skraca się czas pomiędzy 
wprowadzaniem innowacji i pojawieniem się jej imitacji, produkty oferowane na rynku 
upodobniają się do siebie, natomiast „holistyczna natura doświadczeń czyni bardzo 
trudnym skopiowanie ich przez konkurencję”47.  

C. Shaw i J. Ivens przeprowadzili badania wśród konsumentów i menedżerów, 
których przedmiotem było postrzeganie znaczenia czynnika emocjonalnego  
w kształtowaniu doświadczenia48. Aż 85% menedżerów zgodziło się ze stwierdzeniem, 
że opieranie się na aspektach racjonalnych w kształtowaniu doświadczenia nie jest już
wystarczające. Wszyscy uznali, że zaangażowanie emocjonalne klienta zwiększa jego 
lojalność, jednak tylko 15% zadeklarowało, że robi cokolwiek w tym zakresie. Wśród 
badanych konsumentów, 69% stwierdziło, iż emocje stanowią ponad połowę ich 
każdego doświadczenia jako klientów. Autorzy podsumowali powyższe wyniki 
następująco: „to zadziwiające, jeśli pomyślimy, że coś tak potężnego jak emocje jest 
ignorowane przez biznes. Faktycznie jesteśmy uczeni od najmłodszych lat oddzielać
emocje od interesów. Dowiadujemy się, że biznes jest logicznym procesem, gdzie nie 
ma miejsca na emocje. Biznes dotyczy dystrybucji, cen, poprawy jakości, 
wykorzystywania nowych kanałów dystrybucji”49. „Emocje są głównym wyróżnikiem  
i najbardziej niedocenianym zasobem dostępnym dzisiaj dla biznesu. Mogą być użyte, 
aby dodać koloru naszemu szaremu światu”50. Autorzy badań, wśród przyczyn takiego 

                                                
42 R.B. Chase, S. Dasu: Dużo lepsza obsługa klienta wciąż jest możliwa! Jak dzięki zasadom psychologii behawioralnej. 

„Harward Business Review Polska”, lipiec 2003, s. 121. 
43 C. Bilton: op.cit., s. 141. 
44 C. Shaw, J. Ivens: op.cit., s. 20. 
45 S. McCullough − Lexus Director – Europe, Lexus Cars. Za: Ibidem, s. 22. 
46 L. Brackley − Head of Relationship Marketing, Virgin Atlantic, Za: Ibidem, s. 18. 
47 S.H. Haeckel, L.P. Carbone, L.L. Berry: op. cit., s. 18. 
48 C. Shaw, J. Ivens: op. cit., s. 7, 62. 
49 Ibidem, s. 43. 
50 Ibidem, s. 45. 
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stanu rzeczy wymieniają trudności w mierzeniu emocji, jak również dominującą  
w przedsiębiorstwach rolę mężczyzn, którzy ukończyli już 50 lat, a zostali 
wychowywani według stereotypowych wzorów męskiej roli. W tradycyjnym 
marketingu nawet, gdy dostrzeżona jest skuteczność odwoływania się do zmysłów  
i uczuć klientów, kwestia ta jest raczej lekceważona i określana jako tworzenie 
„nieistotnych atrybutów” oraz „pozbawione znaczenia różnicowanie”, poprzez które 
manipuluje się klientami51. 

Marketing bazujący na doświadczeniu jest sposobem na budowanie lojalności 
klientów, wzmacnianie i nagłaśnianie marki, a w konsekwencji na droższe wycenianie 
oferty52. To długoterminowe źródło wyróżniania marki i budowania przewagi 
konkurencyjnej, a w efekcie zwiększenia zysków przedsiębiorstwa53. Znaczenie 
szczególne ma fakt, że emocjonalne więzi pomiędzy przedsiębiorstwem i klientem są
trudniejsze do skopiowania i rozerwania przez konkurencję54. Pojawiają się zatem głosy 
zarówno praktyków, jak i naukowców, że tak rozumiany marketing doświadczeń staje 
się głównym narzędziem sprzedaży55, definiuje przyszłość marketingu56 i stanowi jego 
ewolucję57, że nie jest tylko trendem, lecz nowo powstającym paradygmatem 
marketingu dwudziestego pierwszego wieku58, a przyjęcie doświadczenia jako oferty 
rynkowej stanowi klucz do przyszłego wzrostu gospodarczego59. 

EMOTIONS IN BUSINESS INTERACTIONS −  
THE FUTURE OF MARKETING 

Summary 
Marketing's attempt to meet the challenges issued by dynamically occurring socially-

economic changes in modern markets, is creating value for the client which stems from 
experience. In this concept, called experience marketing, emotions play essential role, which  
is tightly connected with necessity of understanding the psychological basis of emotions and 
human reactions related to them. 

                                                
51 Zob. G.S. Carpenter: Zmienianie zasad gry marketingowej. „Puls Biznesu” z dnia 1.09.1999r., dodatek „Marketing 

doskonały”, s. IV-V. 
52 E.C. Evarts: op.cit., s.11. 
53 M. Kharband − Wiceprezes ds. Doświadczeń Klienta, Dell Computers Americas. W: C. Shaw, J. Ivens: op.cit., s. XVII. 

C. Shaw i J. Ivens powołują się na przykład swojego klienta − przedsiębiorcy, który zaoszczędził 15,5 milionów USD jako 
bezpośredni rezultat poprawy doświadczenia jego klientów. Zadowolenie klientów wzrosło z 53% do 91% w tym samym 
okresie (s. 13). 

54 L.A. Crosby, S.L. Johnson: Managing. „Marketing Management”, January/February 2005, Vol. 14, Issue 1, s. 11-12; 
S.H. Haeckel, L.P. Carbone, L.L. Berry: op.cit., s. 18. 

55 E.C. Evarts: op.cit., s.11. 
56 E. Hauser: op.cit., s. 104; A. L. Stewart-Allen (director of International Marketing Partners Consultants based in Los 

Angeles and London): Europe says ‘That’s shoppertainment!’ „Marketing News” 16 August 1999, s. 7; P.C. Honebein,  
R.F. Cammarano: Creating Do-It-Yourself Customers. Thomson, Mason 2005, s. 20. 

57 R. Cortes: Create emotional connections with consumers. „Caribbean Business”, 30 September 2004, s. 41. 
58 A. Stenhouse (UK Marketing Director at Fox Kids): ‘Experience marketing’ in action: the Fox Kids Cup. „Advertising 

and Marketing to Children” July-September 2003, s. 11. 
59 B.J. Pine, J.H. Gilmore: The experience economy: work is theatre and every business a stage. Harvard Business School 

Press, Boston 1999, s. X. 
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WARTOŚĆ DLA KLIENTA JAKO PŁASZCZYZNA 
BUDOWANIA RELACJI PRZEDSIĘBIORSTWO 

USŁUGOWE − KLIENT 

Streszczenie 
Celem artykułu jest nakreślenie problematyki wartości dla klienta jako płaszczyzny 

kształtowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami świadczącymi usługi a konsumentami usług. 
W tekście podjęto próbę określenia specyfiki wartości dla klienta w usługach. Zaprezentowano 
wybrane koncepcje zaspokajania potrzeb i podnoszenia satysfakcji konsumentów usług. 
Przedstawiono wyniki badań własnych wartości dla klienta w usługach świadczonych na rynku 
turystycznym. 

Wprowadzenie – zarys problemu 
Wychodząc z założenia, że nabywca współcześnie nie kupuje produktów, a przede 

wszystkim towarzyszące produktom wartości, należy podkreślić znaczenie owych 
wartości dla kształtowania długofalowych, partnerskich relacji przedsiębiorstwa  
z klientem. 

Podstawą wymiany rynkowej jest wartość2. Nabywca dokonuje wyboru oferty 
oceniając sposób zaspokojenia potrzeb oraz szacując satysfakcję, którą osiągnie po jej 
nabyciu3. Produktowi, który lepiej zaspokoi potrzeby i da wyższą satysfakcję zostanie 
przypisana większa wartość. Ocena wartości rzadko będzie przebiegała w sposób 
racjonalny, głównie z braku posiadania przez konsumenta pełnych informacji, niechęci 
do gromadzenia kompleksowych danych o ofercie i jej dostępności4, a także ze względu 
na subiektywizm postrzegania jednostek. Niemniej jednak nabywca dla redukcji 
psychicznego dyskomfortu, który może pojawić się po zakupie będzie wybierał te dobra 
i usługi, które w jego mniemaniu posiadają najwyższą wartość.  

Wartość dla klienta stanowi płaszczyznę kształtowania relacji przedsiębiorstwo – 
nabywca. B. Dobiegała-Korona zauważa, że naczelnym zadaniem strategii 
marketingowej jest budowanie wartości dla klientów, które oni będą uznawać za 
satysfakcjonujące i przez to zwiążą się z firmą na dłużej, czyniąc równocześnie relacje 
rentownymi5. Pochodną wartości dla klienta jest satysfakcja. Zadowolenie jest podstawą
ponownego nabywania, a czasami nawet pełnej lojalności. Trwałość relacji często 

                                                          
1 Paweł Chlipała – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2 W nawiązaniu do definicji marketingu: Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner  

i S-ka, Warszawa 1994, s. 6. 
3 Ibidem, s. 7; N. Piercy: Marketing, strategiczna reorientacja firmy. Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2003, s. 53. 
4 T. Tyszka zauważa na podstawie wyników badań, iż konsumenci gromadzą tylko niewielką część dostępnych informacji. 

Za: T. Tyszka: Zachowania konsumenckie. W: Psychologia ekonomiczna. Red. T. Tyszka. GWP, Gdańsk 2004, s. 428. 
5 B. Dobiegała-Korona: Wartość dla klienta generatorem wartości przedsiębiorstwa. W: Współczesne źródła wartości 

przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Difin, Warszawa 2006, s. 217.
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pozwala osiągać zysk w długim okresie. Właśnie wpływ wartości dla klienta na 
efektywność przedsięwzięcia uzyskiwaną dzięki stałym, lojalnym więziom z partnerami 
wymiany zasługuje na teoretyczną refleksję i empiryczną eksplorację. 

Wartość w kształtowaniu partnerstwa w usługach 
Rozpatrując problem tworzenia wartości dla klienta w sferze usługowej warto 

rozpocząć od wyjaśnienia podstawowych pojęć. Istnieje wiele definicji wartości dla 
klienta6. Autorzy podkreślają różne jej aspekty. Można też zauważyć wspólny element 
większości definicji − jest nim użyteczność. Mówiąc o użyteczności mamy na myśli 
takie postępowanie klienta, które wiąże się z konfrontacją otrzymanej oferty  
z wcześniejszymi oczekiwaniami, często z uwzględnieniem poniesionych kosztów. 

Podstawowym założeniem teorii użyteczności, jak podkreśla J. Plichta jest teza, że 
konsumenci nabywający określone dobra lub usługi postępują w sposób racjonalny7. 
Racjonalne postępowanie nie musi kojarzyć się z obiektywizmem. A. Aldridge 
charakteryzuje pojęcie subiektywnej racjonalności, zgodnie z którym konsumenci 
podejmując decyzje kierują się subiektywnie istotnymi przesłankami8. Użyteczność jest 
pojęciem subiektywnym, gdyż jest utożsamiana z satysfakcją odczuwaną przez klienta 
po nabyciu określonego dobra materialnego lub usługi. 

Nawiązując do różnic w definiowaniu wartości dla klienta należy zauważyć, że 
niektórzy autorzy podkreślają wyłącznie aspekt zadowolenia, satysfakcji klienta  
z nabycia bądź użytkowania produktu lub usługi (np. V. Zeithaml, R. Woodruff,  
B. Gale), zaś inni nawiązują do kosztów osiągania owej satysfakcji: ostateczna wartość
dla klienta jest różnicą satysfakcji z nabycia i konsumowania dobra lub usługi oraz 
kosztów rzeczywistych i emocjonalnych, poniesionych na zdobycie oferty oraz jej 
konsumowanie (np. Ph. Kotler, A. Ravel).  

Wartość dla klienta w sferze usług różni się od wartości kształtowanej na rynku 
dóbr trwałych. Ze względu na specyfikę usługi, wartość w znacznie większym stopniu 
ma charakter niematerialny, a odbiór usługi przez klienta jest na ogół bardziej 
emocjonalny niż postrzeganie produktów materialnych. Nabywanie usługi wiąże się
niejednokrotnie z dużym ryzykiem i niepewnością.  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że9:  
a) wartość usług w odniesieniu do wartości produktów ma charakter bardziej 

subiektywny, co w dużej mierze zależy od jej postrzegania przez klienta; 
subiektywny odbiór wartości jest pochodną niematerialności i braku 
standaryzacji usług,  

b) wartość wielu usług jest bardziej ulotna niż wartość produktów; przyczynia się
do tego nietrwałość usług, 

c) wartość usługi podlega częściej indywidualnej ocenie klienta, w odróżnieniu 
od bardziej zbiorowej oceny wartości produktu; sytuacja ta dotyczy przede 
wszystkim aktu konsumpcji usługi,  

                                                          
6 Interesującego i dość kompleksowego, opatrzonego komentarzami przeglądu przytaczanych definicji wartości dla klienta 

dokonała: M. Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa.
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2005, s. 66-74.

7 J. Plichta: Koncepcja wartości dla klienta w handlu detalicznym w kontekście teorii kosztów transakcyjnych. W: Rola 
handlu w kształtowaniu wartości dla nabywcy. Materiały konferencyjne, Kraków 19-20 kwietnia 2007, s. 66. 

8 Por. A. Aldridge: Rynek. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 80. 
9 P. Chlipała: Wartość dla klienta w działalności usługowej przedsiębiorstw. „Świat Marketingu” czasopismo internetowe, 

marzec 2006, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=267974.  
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d) w ocenie wartości usług ważna jest nie tylko jej użyteczność do zaspokojenia 
potrzeb i pragnień klienta (ta może być określona przez nabywcę dopiero  
po konsumpcji usługi), ale wszelkie czynniki gwarantujące ową użyteczność, 
np. wiarygodne informacje o jakości usługi udzielone przez personel 
usługodawcy lub opinie osób, które nabyły usługę,  

e) w odniesieniu do dóbr, w usługach kształtowana jest szczególnie wysoka 
wartość dodana; zasada ta sprawdza się przede wszystkim w odniesieniu do 
usług wymagających dużego profesjonalizmu dla ich świadczenia.  

W ocenie wartości usług należy podkreślić zagadnienie predyspozycji klienta do 
wartościowania oferty. Niejednokrotnie wiedza niezbędna do świadczenia usług,  
w szczególności profesjonalnych, przewyższa możliwości percepcyjne klienta.  
W konsekwencji dochodzi do pewnego paradoksu: klient dokonuje oceny wartości 
usługi niekoniecznie przez pryzmat jej jakości, a wszelkich czynników sugerujących lub 
potwierdzających ową jakość10.  

Rozwój specjalizacji pogłębia trudności w obiektywnej ocenie poziomu jakości 
świadczenia usług. Należy zwrócić uwagę na obszary i czynności, w których tworzona 
jest subiektywna wartość. Wydaje się, że najwyższa wartość dla klienta generowana jest 
w obserwowanych przez niego procesach, elementach materializujących ofertę
usługową, a także w bezpośrednich kontaktach11.  

Na problem tworzenia wartości dla klienta w usługach można patrzeć z różnych 
perspektyw. W tabeli 1 zaprezentowano koncepcje wybranych autorów interpretujących 
kształtowanie wartości w aspekcie procesowym, zasobowym i relacyjnym.

Tabela 1. Tworzenie wartości dla klienta w usługach – wybrane koncepcje 

Ujęcie problemu Autorzy Charakterystyka 

Procesowe 
F.E. Webster 

− proces tworzenia wartości dla klienta jest 
sednem działań podejmowanych przez 
współczesne przedsiębiorstwo, 

− proces ten obejmuje definiowanie wartości, jej 
rozwijanie i dostarczanie klientowi. 

D. A. Aeker 
D. McLoughlin 

− proces tworzenia wartości jest kluczowym 
elementem zarządzania strategicznego. 

Zasobowe J. Barney 
− wartość dla klienta tworzona jest w sferze 

unikatowych zasobów i kompetencji, trudnych 
do kopiowania przez konkurentów. 

Relacyjne Ch. Grönroos 

− wartość dla klienta budowana jest w relacjach 
pomiędzy firmą świadczącą usługi a nabywcą
usług, 

− interakcje z klientem powodują wzrost 
wartości. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: F.E. Webster: Market-Driven Management: How to Define, 
Develop, and Deliver Customer Value. John Wiley&Sons, New Jersey 2002 s. 68-70, D.A. Aeker,  
D. McLoughlin: Strategic Market Management, European Edition. John Wiley&Sons, Chichester 
2007, s. 6-7, 142-143, J. Barney: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. „Journal  
of Management” 1991, No. 1, s. 105-106, Ch. Grönroos: Service Management and Marketing, 
Customer Management in Service Competition. John Wiley&Sons, Chichester, 2007, s. 27. 

                                                          
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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Nie wszyscy z prezentowanych autorów tworzyli koncepcje dla sektora usług, 
jednak są one na tyle uniwersalne, że można je zastosować w procesie budowania 
wartości dla nabywcy usług. Prezentowane ujęcia można traktować raczej 
komplementarnie niż substytucyjnie. Każde z nich powinno zostać wykorzystane przez 
przedsiębiorstwo świadczące usługi dla tworzenia i poprawy satysfakcji klientów. 

Podstawą działalności marketingowej współczesnych przedsiębiorstw, jak zauważa 
F. Webster, jest proces definiowania, rozwijania i dostarczania wartości dla klienta12. 
Definiowanie wartości obejmuje rozpoznawanie, mierzenie i analizę potrzeb oraz 
określanie na podstawie zebranych informacji wymagań spełniających oczekiwania  
i przynoszących zadowolenie klienta. Rozwój wartości zawiera działania z zakresu 
ulepszania produktu, dołączanie do produktu dodatkowych usług, kształtowanie cen 
akceptowanych przez klientów. Dostarczanie wartości dotyczy funkcji transportowych, 
np. przewóz towarów, ich magazynowanie, sortowanie, dostarczanie do detalistów. 
Odnosi się też do narzędzi komunikacji: sprzedaży osobistej, reklamy, promocji 
sprzedaży, imprez wystawienniczych. Do tego obszaru włączona jest także serwisowa 
obsługa klienta. Klient przez pryzmat swoich cech osobowych, hierarchii potrzeb lub 
też wiedzy, determinowanych przez otoczenie, ofertę przedsiębiorstwa i oferty 
konkurencyjne dokonuje oceny dostarczonej mu wartości13.

Wartość dla klienta nie jest tylko ważnym elementem działań instrumentalno-
czynnościowych marketingu, ale także stanowi składnik podejścia strategicznego. 
Wartość dla klienta niejednokrotnie zapisana jest w misji przedsiębiorstwa, powinna 
być ujęta w celach strategicznych. D.A. Aeker i D. McLoughlin podkreślają wagę
budowania wartości dla klienta w strategii przedsiębiorstwa, wiążąc ową strategię ze 
sposobem na ukształtowanie przewagi konkurencyjnej14. 

Na proces definiowania, rozwijania i dostarczania wartości dla klienta można 
patrzeć z punktu widzenia szkoły zasobowej. Zgodnie z podejściem zasobowym,  
o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa stanowią posiadane przez niego zasoby, 
głównie niematerialne. Przy budowie modelu zasobowego przyjęto, że strategiczne 
zasoby kontrolowane przez przedsiębiorstwo są heterogeniczne oraz, że w krótkim 
okresie nie wszystkie z nich są mobilne. Potencjał trwałej przewagi konkurencyjnej 
powinien posiadać następujące atrybuty15:  

a) zasoby muszą być wartościowe, by za ich pomocą wykorzystywać szanse  
i minimalizować zagrożenia w otoczeniu,  

b) zasoby muszą cechować się rzadkością, ograniczoną dostępnością dla obecnej  
i przyszłej konkurencji,  

c) nie może istnieć możliwość kopiowania zasobów firmy przez konkurentów,  
d) zasoby nie mogą mieć substytutu w postaci innych zasobów strategicznych 

umożliwiających naśladownictwo.  
Dokonano wielu klasyfikacji zasobów marketingowych, ważnych z punktu 

widzenia budowania przewagi konkurencyjnej. Jak już zauważono, w sferze usług będą
liczyć się przede wszystkim zdolności i kompetencje pozwalające kształtować

                                                          
12 F.E. Webster: Market-Driven Management: How to Define, Develop, and Deliver Customer Value. John Wiley&Sons, 

New Jersey 2002, s. 69. 
13 Ibidem, s. 68. 
14 Zob. D.A. Aeker, D. McLoughlin: Strategic Market Management, European Edition. John Wiley&Sons, Chichester 

2007, s. 6-7, 142-143.
15 J. Barney: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. „Journal of Management” 1991, No. 1, s. 105-106. 
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zadowolenie klienta w sferze rozszerzonego marketingu-mix: procesów, obsługi klienta, 
materializacji oferty. 

Interesującą koncepcję wartości dla klienta w usługach zaprezentował  
Ch. Grönroos. Autor na wartość dla klienta patrzy jako na interakcję pomiędzy klientem 
a świadczeniodawcą usługi: „Wartość dla klienta jest to wartość tworzona poprzez 
relacje z klientem, wywołujące interakcje pomiędzy klientem a świadczeniodawcą
usług, lub też pośrednikiem sprzedaży usług”.16 Zgodnie z tą koncepcją, wartość dla 
klienta nie jest tworzona wyłącznie przez przedsiębiorstwo, ale klient sam jest 
współtwórcą wartości. Od postawy klienta, otwartości, chęci współpracy zależy bardzo 
wiele. Może on przyczyniać się do podnoszenia kształtowanej dla niego wartości, jak 
również ową wartość obniżać. Od przedsiębiorstwa wymaga to umiejętności 
rozpoznania potrzeb i preferencji klienta, poświęcenia czasu na dialog, wyczucia  
i empatii przejawianych dobrą obsługą w całym procesie świadczenia usługi, a co 
ważniejsze w fazie przed i pozakupowej. 

Wartość dla klienta w świetle wyników badań własnych 
przedsiębiorstw świadczących usługi na rynku turystycznym 

Prezentowane poniżej wyniki badań stanowią część własnego projektu badawczego 
„Proces tworzenia wartości dla klienta w usługach”17. Badania prowadzono od września 
2006 do grudnia 2007. Koncentrowano się w nich na usługach turystycznych. Usługi te 
są bardzo różnorodne, a więc dają możliwość dokonywania przekrojów i porównań. 
Zakresem przedmiotowym objęto zagadnienia związane z: rozumieniem  
i definiowaniem wartości przez przedsiębiorców i klientów usług, identyfikacją miejsc 
powstawania wartości w przedsiębiorstwach, rozpoznaniem działań kształtowania 
wartości dla klienta, określeniem strategii generowania wartości w usługach, oceną
wykorzystania zasobów marketingowych w tworzeniu wartości dla klientów.  

Badaniami objęto przedstawicieli kadr zarządzających i specjalistów 
przedsiębiorstw działających w branży turystycznej, od biur turystycznych, poprzez 
świadczeniodawców usług gastronomicznych, aż do firm świadczących usługi 
przewozowe i ubezpieczeniowe. Przeprowadzono 298 wywiadów bezpośrednich  
z przedsiębiorcami, a także 95 pogłębionych rozmów z przedstawicielami 
usługodawców.  

Respondent pełnił funkcję prezesa lub dyrektora przedsiębiorstwa, był też jego 
właścicielem (1/3 próby). Pozostali badani byli kierownikami sprzedaży lub marketingu 
oraz specjalistami. Były to w większości osoby z wyższym wykształceniem (3/4 próby), 
młodzi (średnia wieku wyniosła 35 lat, mediana 32 lata), jednak z doświadczeniem – 
staż pracy blisko połowy z nich przekraczał 7 lat.  

Były badane biura podróży (głównie agenci turystyczni, ale także organizatorzy 
turystyki i touroperatorzy), hotele, pensjonaty, restauracje, ubezpieczyciele oraz 
sanatoria. Średnia arytmetyczna zatrudnienia w badanych podmiotach wyniosła  
29 osób, jednak ponad połowa z nich zatrudniała nie więcej niż sześciu pracowników. 
Na strukturę zatrudnienia można spojrzeć przez pryzmat prowadzonej przez firmy 
działalności. Średnie arytmetyczne wielkości zatrudnienia dla podmiotów zajmujących 

                                                          
16 Ch. Grönroos: Service Management and Marketing, Customer Management in Service Competition. John Wiley&Sons, 

Chichester 2007, s. 27. 
17 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2007 jako projekt badawczy − 1 H02D 072 30. 
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się określonymi rodzajami działalności (przedstawiono wyłącznie wybrane) wyniosła 
odpowiednio: dla turystyki zagranicznej wyjazdowej − 13,4, dla ubezpieczeń
turystycznych − 11,7, dla turystyki dziecięcej i młodzieżowej − 11,9, dla sprzedaży 
biletów lotniczych − 10,2, dla usług hotelarskich − 35,9, zaś dla gastronomii − 38,2. 
Połowa badanych przedsiębiorstw była samodzielnym, jedynym oddziałem, nie 
posiadającym żadnej filii. Co trzecie przedsiębiorstwo było filią lub odziałem, podczas 
gdy co piąty badany podmiot był centralą.  

Respondenci bardzo wysoko ocenili dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży 
reprezentowanych przedsiębiorstw w latach 2000-2006. W przypadku zdecydowanej 
większości podmiotów, przychody te dynamicznie rosły lub zanotowano przynajmniej 
niewielki wzrost owych przychodów. Przedsiębiorcy w wywiadach bezpośrednich,  
a także pogłębionych często wyjaśniali, że dynamika przychodów w latach 2000-2006 
była zróżnicowana i można wyróżnić w tym okresie stagnację (w zależności od regionu, 
rodzaju działalności były to lata 2000-2003, 2004), niewielki wzrost (lata 2003, 2004-
2005, a w niektórych wskazaniach 2006) oraz szybki wzrost (rok 2006). Prognozy na 
rok 2007 (wówczas były realizowane badania) były bardzo optymistyczne, oparte na 
rosnących przychodach w I półroczu. 

Deklaracje przedstawicieli przedsiębiorstw turystycznych uzyskane podczas 
wywiadów pogłębionych pozwalają wnioskować, że tylko nieliczni prezesi, dyrektorzy 
lub właściciele badanych podmiotów dokonali prób wdrożenia koncepcji tworzenia 
wartości dla klienta w usługach. Nie znaczy to, że nie doskonalili procesu kształtowania 
wartości dla klienta. Podejmowali wiele wysiłku, aby budować zadowolenie klienta  
i podnosić standardy usług. Jednak proces tworzenia wartości dla klienta, podobnie jak 
sama wartość dla klienta były dla nich zazwyczaj tworami abstrakcyjnymi, które nie są
poddawane kontestacjom, ani szerszej analizie. Respondenci mieli kłopot  
ze zdefiniowaniem wartości. Większość badanych (6 na 10 osób) utożsamiała swoje 
poglądy z definicjami podkreślającymi dążenie do satysfakcji klienta, pozostali byli 
bliżsi definicjom kładącym nacisk na różnicę pomiędzy satysfakcją klienta z usługi 
pomniejszoną o koszty poniesione na zdobycie oferty (tabela 2). Jednak ani wśród 
jednych, ani drugich nie zauważało się przekonania do prezentowanych pojęć. 
Tabela 2. Wartość dla klienta – wybór definicji bliższej filozofii i działaniom świadczeniodawcy usługi 

(N=214) 

Definicja (uproszczona) % wskazań
Wartość dla klienta oznacza użyteczność usługi, czyli na ile to, co 
otrzymał nasz klient spełnia jego oczekiwania. 

61 

Wartość dla klienta jest różnicą pomiędzy satysfakcją z usługi, którą
nabył klient a kosztami, które poniósł, aby ją otrzymać.  

37 

Brak jednoznacznego wskazania. 2% 
Źródło: badania własne. 

W tabeli 3 przedstawiono zbiór autorskich definicji zaprezentowanych przez  
76. respondentów. Definicje te, ściślej skojarzenia swobodne respondentów z pojęciem 
wartości dla klienta, zostały pogrupowane w cztery główne kategorie. Użyteczność
usługi była najczęściej wskazywaną kategorią. Kolejne dwie dotyczyły jakości oferty. 
Rozróżniono jednak odpowiedzi podkreślające wyłącznie jakość samej oferty oraz 
jakość oferty w konfrontacji z ceną. Wielu respondentów uważało, że prawdziwą
wartością dla klienta jest różnica pomiędzy jakością tego, co klient otrzymał, a kosztów, 
które na tą ofertę poniósł. Ostatnia grupa definicji dotyczy obsługi klienta oraz innych 
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zasobów firmy (reputacja, profesjonalizm) przyczyniających się do budowania 
satysfakcji. Niektóre ze wskazań respondentów były artykułowane dość ogólnie, były 
także definicje typowo operacyjne, w odniesieniu do bieżącej działalności. 

Tabela 3. Wartość dla klienta – skojarzenia swobodne respondentów (N=56) w % 

Kategoria Liczba 
wskazań Przykłady definicji 

Użyteczność, 
satysfakcja 

klienta 
28 

wartość to, że klient jest zadowolony, że czuł, iż zawsze 
można mu pomóc, że będzie się czuł najważniejszy, że 
będziemy starać się spełnić jego wymagania i zrobić wszystko 
żeby wrócił 
satysfakcja klienta, zadowolenie z usługi 
klienci oczekują pełnej obsługi, wartość wyjazdu to nie tylko 
cena, hotel, ale cały wkład pracowników biura, rozmowa 
z nim, itd.; klient chce być dopieszczony 

Jakość oferty  
do ceny 

22 

jakość otrzymywanych usług, stosunek jakości do ceny 
czy to, co otrzymał klient spełnia jego oczekiwania za kwotę, 
którą zapłacił 
wartość dla klienta jest nie tylko ceną za usługę, ale też
obsługę; jakość sprzedawanych produktów oraz standardy 
obiektów w których świadczone są dane usługi 

Jakość oferty 17 
wartość to jakość, jeśli coś ma jakość to ma wartość
czystość, porządek, dobra żywność to wartość dla klienta 

Obsługa klienta, 
reputacja, 

profesjonalizm 
9 

obsługa indywidualna, każdy klient ma swoje priorytety, 
którymi kieruje się przy wyborze opcji urlopu; staramy się, 
aby każdy z klientów był zadowolony z oferowanych usług 
wiarygodność i rzetelność, jeśli tak jest, to klient wraca; lepiej 
otwarcie powiedzieć niż ukrywać informacje 
solidność i profesjonalizm 

Źródło: badania własne. 

Co trzeci respondent w wywiadzie bezpośrednim deklarował, że jego firma 
zarządza wartością dla klienta, a co czwarty utrzymywał, iż w badanym 
przedsiębiorstwie zbudowano program podnoszenia wartości dla klientów. Jednak 
zarządzanie dotyczyło raczej pewnych czynności budowania satysfakcji nabywców 
usług, niż sekwencji działań analitycznych, planistycznych, wdrożeniowych  
i kontrolnych. Badane podmioty były w większości jednostkami, w których przy 
niewielkim zatrudnieniu, a czasami braku odpowiednich kompetencji trudno mówić  
o wdrażaniu planowej polityki budowania wartości dla klienta. Analizowane 
przedsiębiorstwa, które zdobyły spore udziały w rynku (co najmniej regionalnym),  
w zakresie budowania wartości dla klienta jednak także działały bardziej operacyjnie 
niż strategicznie. 

W zakresie kształtowania wartości, respondenci raczej działali niż planowali 
działania i byli z rezultatów owych działań bardzo zadowoleni. Obrazują to wyniki 
zaprezentowane w tabelach 4 i 5. Wydaje się, że bardzo wysoka samoocena w zakresie 
budowania zadowolenia klientów oraz stosunkowo wysokie oceny działań budowania 
wartości dla klienta były pochodną bardzo dobrej koniunktury na rynku turystycznym. 
Rok 2006 i 2007 były bowiem dla wielu przedsiębiorstw okresem „prosperity”.  
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Tabela 4. Rezultaty działań w zakresie budowania zadowolenia klientów w badanych przedsiębiorstwach – 
subiektywne oceny respondentów (N=296) 

Rezultaty działania firmy w zakresie zadowolenia klientów Ocena* 
Dobra obsługa klienta 4,59 
Zaufanie, reputacja firmy 4,57 
Skuteczna komunikacja z klientami 4,53 
Dostępność usług – łatwość ich nabycia 4,41 
Trwałe, powtarzalne relacje z klientami 4,40 
Dopasowanie oferty do potrzeb z niej korzystających  4,37 
Podnoszenie/utrzymywanie jakości oferty usługowej 4,34 
Dopasowanie opłat za usługi do jakości świadczonych usług 4,24 
Koordynacja wszystkich elementów procesu świadczenia usługi 4,19 

*Ocena od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo słabe rezultaty, a 5 bardzo dobre rezultaty 
Źródło: badania własne. 

Tabela 5. Kształtowanie wartości dla klienta w wybranych obszarach aktywności badanych 
przedsiębiorstwach – subiektywne oceny respondentów (N=293)

Działania w zakresie kształtowania wartości dla klienta Ocena*

Różnicowanie oferty dla różnych grup klientów 4,26 

Budowanie silnej, rozpoznawalnej marki 4,19 

Badanie jakości świadczonych usług 3,94 

Wprowadzanie innowacji w ofercie 3,92 

Dążenie do zadowolenia pracowników 3,92 

Badanie zadowolenia klientów 3,91 

Wprowadzanie innowacji w obsłudze klienta 3,83 

Badanie potrzeb i preferencji klientów 3,47 

*Ocena od 1 do 5, gdzie 1 oznacza działania niezadowalające, a 5 w pełni zadowalające 
Źródło: badania własne. 

Interpretując wyniki prezentowane w tabelach 4 i 5 należy zauważyć, że w zakresie 
kształtowania satysfakcji, respondenci najwyżej oceniali rezultaty działań będące 
pochodną bezpośrednich kontaktów i relacji z klientami. Relatywnie najniżej oceniana 
była sfera gromadzenia informacji o klientach i rynku. Sami badani dostrzegali 
niewykorzystany potencjał w zakresie badań, które niejednokrotnie ograniczane były 
wyłącznie do skonstruowania i przeprowadzenia ankiety. Nadmierny optymizm 
zarządzających mogą nieco ostudzić deklaracje badanych dotyczące sposobu 
funkcjonowania ich przedsiębiorstw w zakresie narzędzi marketingu-mix (tabela 6). 
Pomimo pozytywnej oceny działań dotyczących kształtowania oferty oraz jej 
komunikowania, wyraźnie widać, że w większości przedsiębiorstw nie pozycjonowało 
się wyraźnie oferty oraz nie różnicowało promocji. Przedstawione w tabeli rozkłady 
odpowiedzi podkreślają raczej kosztową niż jakościową (w rozumieniu M. Portera) 
strategię badanych podmiotów.  
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Tabela 6. Charakterystyka narzędzi i działań marketingowych badanych przedsiębiorstw – deklaracje 
respondentów (w %; N=285) 

Wyszczególnienie  %wskazań %wskazań Wyszczególnienie  
W promowaniu naszych usług 
staramy się podkreślać tylko 
jedną lub dwie główne cechy 
wyróżniające ofertę. 

25 75 

W promowaniu naszych usług 
staramy się podkreślać wiele 
cech wyróżniających naszą
ofertę. 

Mamy jedną, standardową
ofertę dla wszystkich klientów. 

13 87 
Mamy wiele odmiennych ofert 
dla różnych grup klientów. 

Staramy się mieć raczej duże 
obroty i niższe marże. 85 15 

Staramy się mieć raczej 
wysokie marże niż wysokie 
obroty. 

Nasza oferta usługowa jest 
zbliżona do oferty naszych 
głównych konkurentów. 

64 36 
Nasza oferta usługowa 
zdecydowanie odróżnia się od 
oferty konkurentów. 

Nasza oferta jest promowana 
podobnie jak u konkurentów. 66 34 

Nasza oferta jest promowana 
zupełnie inaczej niż robią to 
konkurenci. 

Ustalamy ceny przede 
wszystkim w oparciu o koszty 
świadczonych usług. 

59 41 

Ustalamy ceny koncentrując 
się głównie na popycie 
klientów, wiedząc ile klienci 
są w stanie zapłacić za usługę. 

Staramy się przede wszystkim 
obniżać koszty świadczonych 
usług, aby zadowolić klientów. 

24 76 
Staramy się przede wszystkim 
podnosić jakość świadczonych 
usług, aby zadowolić klientów. 

Źródło: badania własne. 

Zarządzający badanymi przedsiębiorstwami do rozumienia potrzeb klienta  
i budowania jego satysfakcji podchodzili bardzo dojrzale (tabela 7). W deklaracjach 
badanych, ich przedsiębiorstwa bardziej koncentrowały się na budowaniu 
długofalowych niż krótkookresowych relacji z klientami. Wynika to przede wszystkim 
ze świadomości respondentów, że klient zadowolony wróci do firmy oraz przekaże 
pozytywną o niej opinię innym klientom.  

Tabela 7. Budowanie wartości dla klienta w kontekście marketingu relacyjnego (N= 290)* 

Wyszczególnienie 
– lewy biegun skali 

Średnia 
ocen 

Wyszczególnienie 
− prawy biegun skali 

W większym stopniu skupiamy się na 
pojedynczych transakcjach z klientami. 4,15 

W większym stopniu skupiamy się na 
długofalowych relacjach z klientami. 

Koncentrujemy się raczej na sprzedaży 
pojedynczych usług niż pakietów 
usług. 

3,45 
Koncentrujemy się raczej na sprzedaży 
pakietów usług niż pojedynczych 
usług. 

*Ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza orientację firmy bliższej lewego bieguna skali, a 5− prawego  
Źródło: badania własne. 

Firmy, jeżeli tylko mogły, oferowały swoim klientom pakiety usług. Badani 
zauważali, że wówczas można osiągnąć wyższe marże oraz, że sprzedaż pakietów 
warunkowana była potrzebami klientów. Zauważali, że to także źródło satysfakcji 
klientów i podstawa powtarzalnych transakcji. 
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Zakończenie 
W budowaniu długofalowych relacji przedsiębiorstwa z klientem warto zwrócić

uwagę na problematykę wartości. Wartość dla klienta stanowi podłoże wyboru oferty,  
a także przyczynia się do tworzenia satysfakcji, a w konsekwencji lojalności. 
Zagadnienia wartości dla klienta są wyjątkowo ważne w działalności przedsiębiorstw 
usługowych. Niematerialna, nietrwała oferta, niejednokrotnie rodząca niepewność
konsumenta utrudnia ocenę użyteczności usługi oraz podejmowanie decyzji. 
Przedsiębiorstwo powinno dążyć do rozpoznania wartości dla klienta i do ustawicznego 
podnoszenia owej wartości. Może tego dokonać diagnozując wartość dla klienta, 
tworząc i wdrażając plan rozwoju owej wartości, jednocześnie prowadząc kontrolę
uzyskanych efektów. W tworzeniu wartości w sferze usług ważną rolę odgrywają
posiadane zasoby infrastrukturalne, a przede wszystkim ludzkie: wiedza, kompetencje  
i zdolności. Ważna jest też umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji 
partnerskich. 

Z zaprezentowanych w artykule wyników badań własnych tworzenia wartości dla 
klienta w usługach turystycznych można zauważyć, że problematyka ta (nawet, jeżeli 
respondenci tak tego nie nazywają) stanowi ważny obszar aktywności badanych 
podmiotów. Są to jednak działania bardziej intuicyjne niż planowe, bardziej operacyjne 
niż strategiczne. Właśnie świadome, procesowe i zasobowe zarządzanie wartością
pozwalałoby osiągać lepsze efekty i kształtować pozycję konkurencyjną. Niezbędna jest 
z tego zakresu wiedza i umiejętności. Nie jest to zadanie łatwe, jednak tylko w ten 
sposób można osiągać trwałą przewagę konkurencyjną. 

VALUE FOR CUSTOMER AS A BASIS OF RELATIONSHIP 
BUILDING BETWEEN SERVICE COMPANY AND A CUSTOMER  

Summary 
The paper’s aim is presenting the problems of value for customers as a basis of relationship 

among service companies and service customers. The paper is an attempt to determine  
the specific of value for customers in the services sector. There are some concepts of satisfying 
customers’ needs and increasing customers’ satisfaction resented. There are the results of own 
elaboration on value for customer in on the services rendered on tourism market presented. 
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MARKETING RELACJI – ISTOTA I CZYNNIKI 
WPŁYWAJĄCE NA SUKCES  

Streszczenie 
Marketing relacji (relationship marketing) jest przedmiotem zainteresowania badaczy od lat 

80-tych. Początkowo był wiązany z sektorem usług, a także działalnością marketingową na 
rynkach B2B. Jednak z czasem stwierdzono, że ma zastosowanie we wszystkich typach 
organizacji. Obecnie budowanie relacji stało się jednym z ważniejszych sposobów konkurowania 
na wysoce konkurencyjnych rynkach. W artykule przedstawiono istotę marketingu relacji, jego 
wpływ na postrzeganie marketingu w ogóle, a także podstawowe czynniki wpływające na sukces 
zastosowania marketingu relacji w przedsiębiorstwie. 

Marketing relacji, choć początkowo był wiązany tylko z sektorem usług oraz 
rynkami B2B, to obecnie stosuje się go we wszystkich typach organizacji2. Jest to jeden 
z ważniejszych sposobów uzyskania przewagi konkurencyjnej. W literaturze można 
spotkać wiele różnych definicji marketingu relacji. Jedną z pierwszych była definicja  
L. Berry’ego określająca marketing relacji jako „nawiązywanie, utrzymywanie oraz –  
w organizacjach wielousługowych – ulepszanie relacji z klientami”3. Bardzo podobna 
jest późniejsza definicja L. Berry’ego i A. Parasuraman podkreślająca, że „marketing 
relacji dotyczy nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji z klientami”4. 

Duży wkład w rozwój wiedzy na temat marketingu relacji mieli naukowcy z tzw. 
Nordyckiej Szkoły Marketingu Usług. Zwrócili oni uwagę, że budowanie relacji przez 
organizację powinno dotyczyć nie tylko klientów, ale i innych podmiotów z otoczenia 
przedsiębiorstwa oraz że relacje te tworzą sieci powiązań5. Według definicji  
Ch. Gronroosa (1994), prawdopodobnie najczęściej cytowanej w literaturze przedmiotu, 
marketing relacji to działania mające na celu „identyfikację, nawiązanie, 
podtrzymywanie i rozwijanie, a kiedy to konieczne – zrywanie relacji z klientami  
i innymi podmiotami w taki sposób, aby cele wszystkich stron zostały osiągnięte. 
Dzieje się tak za pomocą obopólnej wymiany i dotrzymywania poczynionych 
obietnic”6. 

                                                
1 Anna Drapińska – dr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 
2 Ch. Gronroos: The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. „The Journal  

of Business&Industrial Marketing” 2004, no. 19, 2, s. 99. 
3 L. Berry: Relationship Marketing. W: Emerging Perspectives of Services Marketing. Red. L. Berry, G.L. Shostack.  

G.D. Upah. AMA, Chicago1983, s. 25. 
4 L. Berry, A. Parasuraman: Marketing services. The Free Press, New York 1991, s. 62. 
5 Definicja E. Gummessona mówi, że „marketing relacji to jest marketing widziany jako relacje, sieci i interakcje”.  

Za: E. Gummesson: Making relationship marketing operational. „International Journal of Service Industry Management” 
1994, vol. 5 (5), s. 2. 

6 Ch. Gronroos: Quo vadis, Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm. „Journal of Marketing Management” 
1994, no. 10, s. 347. 
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Ch. Gronroos podkreśla rolę spełniania poczynionych obietnic, które wypełniają
przestrzeń pomiędzy stanem off (kiedy klient nie spełnił jeszcze swoich celów; nie ma 
oczekiwanej wartości) i on (kiedy klient jest usatysfakcjonowany lub otrzymał 
oczekiwaną wartość). Cele ekonomiczne i inne, zarówno firmy jak i klientów, powinny 
być osiągane poprzez „wymianę i wypełnianie obietnic”7. Sprzedający dostarcza 
obietnic dotyczących produktu, warunków finansowych, interakcji, otoczenia 
materialnego, czy stopnia swojego zaangażowania. Spełnienie tych obietnic jest 
warunkiem i podstawą powracania klientów i nawiązania z nimi relacji. 

Koncepcja obietnic ma szczególne znaczenie w przypadku produktu, którego klient 
nie może w żaden sposób „doświadczyć” przed zakupem, np. usługi. Podejmuje więc 
decyzję o zakupie na podstawie otrzymanej obietnicy. Jej spełnienie staje się więc 
podstawowym warunkiem tworzenia dalszej relacji. S.D. Hunt (1997) w swojej definicji 
podkreśla natomiast, że marketing relacji oznacza konkurowanie poprzez rozwijanie 
długoterminowych relacji z klientami, dostawcami, pracownikami i konkurentami8. 

Wielu badaczy zajmujących się tematem marketingu relacji podkreśla, że firma 
poprzez zastosowanie działań tego rodzaju marketingu, a więc rozwijanie 
długoterminowych relacji z klientami, dostawcami, konkurentami, pracownikami itd. 
staje się coraz bardziej konkurencyjna9. Można zatem stwierdzić, że: 

– cechą charakterystyczną marketingu relacji jest długi okres działania, który ma 
prowadzić do osiągnięcia długoterminowej przewagi konkurencyjnej 
organizacji10, 

– podstawą budowania relacji jest tworzenie wartości oczekiwanej przez 
partnerów oraz spełnianie poczynionych im obietnic,

– klient pełni podwójną rolę: nabywcy i współtwórcy wartości, jaką chce 
otrzymać, 

– wszystkie możliwe (posiadane) środki i zasoby (np. procesy, komunikacja, 
technologie i ludzie) powinny być podporządkowane procesowi tworzenia 
wartości i satysfakcji.  

Ogromny wpływ rozwoju marketingu relacji widoczny jest w zmianie podejścia do 
działań marketingowych i definiowania istoty marketingu. Amerykańskie Towarzystwo 
Marketingu (AMA – American Marketing Association) w 2004 roku zmieniło 
funkcjonującą od 1987 roku definicję marketingu podkreślając, że: „marketing jest 
funkcją organizacyjną oraz zbiorem procesów kreowania, komunikowania  
i dostarczania klientom wartości oraz zarządzania relacjami z klientami w sposób 
przynoszący korzyści zarówno organizacji, jak i jej beneficjentom (stakeholders)”11.  
W nowej definicji podkreśla się, że działania marketingowe polegają na „dostarczaniu 
klientom wartości” oraz „zarządzaniu relacjami z klientami”. Można stwierdzić, że 
relacje stały się istotą działań marketingowych. 

                                                
7 Ch. Gronroos: On defining marketing: finding a new roadmap for marketing. „Marketing Theory” 2006, vol. 6 (4),  

s. 405. 
8 S.D. Hunt: Competing through relationships: grounding Relationship Marketing in Resource Advantage Theory. 

„Journal of Marketing Management” 1997, no. 13, s. 431. 
9 Ibidem. 
10 D.B. Arnett, C.M. Wittmann, III B.J. Wilson: Encouraging Future Helping Behaviours: The Role of Student − Faculty 

Relationships in Higher Education Marketing. „Journal of Marketing for Higher Education” 2003, vol. 13(1/2), s. 128. 
11 Definicja ta w 2004 roku zastąpiła poprzednią z roku 1985: „Marketing jest to proces planowania i wdrażania koncepcji, 

cen, promocji i dystrybucji, idei, dóbr i usług w celu kreowania wymiany satysfakcjonującej organizację i jej klientów”.  
Za:  O. Helgesen: Marketing for Higher Education: A Relationship Marketing Approach. „Journal of Marketing for Higher 
Education” 2008, vol. 18 (1), s. 53. 



Marketing relacji – istota i czynniki… 41 

Problemem, który wciąż jest przedmiotem zainteresowania badaczy są czynniki 
decydujące o sukcesie strategii marketingu relacji. Badania wskazują przynajmniej na 
osiem takich czynników, do których zalicza się czynniki (rys. 1)12: 

– relacyjne (relational factors), 
– zasobowe (resource factors), 
– kompetencyjne (competence factors), 
– marketingu wewnętrznego (internal marketing factors), 
– technologie informatyczne (information technology factors), 
– polityki społecznej (public policy factors), 
– historyczne (historical factors), 
– związane z ofertą rynkową (market offering factors). 

Rys. 1. Czynniki wpływające na sukces marketingu relacji 
Źródło: S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram: The explanatory foundations of relationship marketing 

theory. „Journal of Business& Industrial Marketing” 2006, no. 21/2, s. 78. 

Najistotniejszą grupą czynników wpływających na budowanie relacji są czynniki 
relacyjne. Teoria marketingu relacji rozpatrująca czynniki relacyjne i ich wpływ na 
sukces strategii opartej o relacje jest zbudowana na teorii wymiany społecznej (social 
exchange theory)13 oraz umów relacyjnych (relational contracting)14. Badacze 

                                                
12 Ibidem, s. 77. 
13 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram: The explanatory foundations of relationship marketing theory. „Journal  

of Business&Industrial Marketing” 2006, no. 21/2, s. 77. 
14 Ibidem, s. 77. 
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wymieniają wiele różnych czynników wpływających na sukces wymiany relacyjnej, ale 
sześć z nich wymienianych jest najczęściej15: 

− zaufanie (trust), 
− zaangażowanie (commitment), 
− współpraca (cooperation), 
− dotrzymywanie obietnic (keeping promises), 
− wspólne wartości (shared values), 
− komunikacja (communication). 
Uważa się, że zaufanie i zaangażowanie to czynniki, bez których nie może istnieć

żadna współpraca, sojusz, czy alians16. Natomiast relacje, które charakteryzują: dobra 
komunikacja, wspólne wartości, dotrzymywanie obietnic generują zaufanie, które 
wpływa z kolei na dobrą współpracę, pozwalającą na osiągnięcie trwałej przewagi 
konkurencyjnej17. Można stwierdzić, że rozwijanie czynników relacyjnych poprzez 
wymienione wyżej elementy będzie wpływało na sukces marketingu relacji. 

Następną grupą czynników są czynniki związane z ofertą rynkową. Są one o tyle 
istotne, że wpływają w dużej mierze na wartość oferowaną klientom. Klienci 
postrzegają ofertę rynkową przez pryzmat cech, jakie posiada. Cechy te mogą być
rozpatrywane w zależności od18:  

− ich wagi dla poszczególnych klientów,  
− stopnia, w jakim różne oferty posiadają lub nie posiadają tych cech,  
− stopnia, w jakim różne oferty posiadają różny poziom tych cech.  
W rezultacie, jako bardziej wartościowa jest postrzegana oferta, która posiada 

najbardziej idealną kombinację cech. W porównywaniu ofert klienci kierują się m.in. 
jakością, innowacyjnością19 oraz stopniem dopasowania do indywidualnych potrzeb  
i oczekiwań. Ważnym elementem oferty rynkowej jest również wartość marki, jaka 
istnieje w świadomości klientów. Dodaje ona wartości ofercie rynkowej i jest często 
źródłem utrzymania długoterminowej przewagi konkurencyjnej na rynku. Oferta 
spełniająca te wymagania jest postrzegana jako lepsza i dostarczająca klientom większą
wartość, a w rezultacie pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku20. 

Istotną grupą czynników wpływających na sukces marketingu relacji są też
czynniki zasobowe. Teoria oparta na przekonaniu, że na relacje mają wpływ zasoby 
wypływa z prac Penrose’a (1959) i publikacji Lippmana i Rumelta (1982), Rumelta 
(1984) oraz Wernerfelta (1984), w których rozwinięto zasobową wizję (resource – 
based view) przedsiębiorstwa21. Podstawową tezą tej wizji jest to, że zasoby są
różnorodne, a więc co za tym idzie unikalne dla każdej firmy. Ponadto niektórych 
zasobów nie można łatwo kupić, sprzedać czy handlować nimi na rynku.  
Ta różnorodność zasobów tłumaczy zróżnicowanie działalności firm na rynku22. 

                                                
15 Ibidem, s. 77. 
16 Ibidem, s. 78. 
17 Ch. Gronroos: Quo vadis, Marketing...s. 350, R.M. Morgan, S.D. Hunt: The commitment − trust theory of relationship 

marketing. „Journal of Marketing”1994, vol. 58 (3), s. 20. 
18 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram: op.cit., s. 81. 
19 Innowacyjność jest określana jako nowość, oryginalność, unikalność. Badania pokazują, że produkt innowacyjny ma 

większe szanse odnieść sukces na rynku. 
20 R.M. Morgan, S.D. Hunt: The comparative advantage theory of competition. „Journal of Marketing” 1995, vol. 59 

April, s. 1. 
21 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram: op. cit., s. 78. 
22 Ibidem, s. 78. 
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Badacze twierdzą, że sukces strategii marketingu relacji jest uzależniony  
od zasobów, które zostały zaangażowane w nią przez partnerów oraz to, na ile  
w obrębie tych relacji są kreowane nowe zasoby23. Rzadko się jednak spotyka sytuację, 
w której wszystkie zasoby są równie ważne. Das i Teng (2000) podzielili zasoby na 
„pokrywające się” (overlapping), tzn. wspólne dla obu partnerów i „nie pokrywające 
się” (nonoverlapping), czyli unikalne dla danego partnera24. Obie grupy zasobów  
w zależności od sytuacji mogą być przydatne lub nie dla budowania relacji. Jednak 
najważniejszą rolę spełniają zasoby „nie pokrywające się”, ponieważ pozwalają one 
partnerom razem tworzyć unikalne działania. Oprócz zasobów, które partnerzy angażują
do tworzenia relacji, występują zasoby powstające podczas jej trwania. Charakteryzują
się one tym, że są tworzone poprzez łączenie zasobów partnerów i są unikalne dla 
relacji. 

Naturalnym uzupełnieniem teorii zasobowej przedsiębiorstwa są kompetencje, 
gdyż stanowią istotny czynnik w efektywnym wykorzystywaniu zasobów. Teoria 
marketingu relacji rozważająca kompetencje opiera się o literaturę dotyczącą
zarządzania strategicznego. Kompetencje są tam definiowane jako: „zdolność do 
utrzymywania zorganizowanego rozmieszczenia aktywów w taki sposób, aby pomagało 
to firmie osiągać jej cele”25.  

Sukces strategii marketingu relacji jest w dużej mierze uzależniony również od 
zdolności firmy do rozwinięcia wspólnych kompetencji (alliance competence), które są
definiowane jako: „zdolności organizacyjne do znajdowania, rozwijania i zarządzania 
współpracą”26. Aby osiągnąć sukces, firma musi zidentyfikować i zintegrować zasoby, 
które pobudzają identyfikację, rozwój i zarządzanie aliansami. Bardzo ważną rolę pełni 
tutaj zarządzanie wiedzą. Firmy, które potrafią znaleźć sposób na wykorzystanie wiedzy 
indywidualnych pracowników będą łatwiej odnosić sukcesy w tworzeniu relacji. Zatem 
rozwój relacji wymaga również dostępności wiedzy, mechanizmów ułatwiających 
dzielenie się wiedzą oraz jej efektywnego wpływu na działania przedsiębiorstwa27. 

Day (2000) zwrócił szczególną uwagę na rolę kompetencji rynkowych 
przedsiębiorstwa, dotyczących klientów (market-related; customer–related)28. Według 
tego autora składają się one z: orientacji firmy na zatrzymanie klientów, struktury 
nastawionej na zindywidualizowanie oferty i budowanie relacji oraz dogłębnych 
informacji o klientach, które są dostępne we wszystkich częściach firmy, dzięki 
systemom IT. Tego typu kompetencje są trudne do naśladowania, dlatego stanowią one 
ważny element tworzenia przewagi konkurencyjnej. 

Jak wspomniano wcześniej, kompetencje powiązane są z pracownikami 
przedsiębiorstwa. Przedstawiciele Nordyckiej Szkoły Marketingu Usług podkreślają
znaczenie pracowników, którzy powinni postrzegać siebie jako część procesu 
marketingowego firmy i działań marketingu wewnętrznego29. Teoria marketingu relacji 
akcentuje wagę interakcji personalnych pomiędzy poszczególnymi osobami w firmach 
partnerujących, jak również pomiędzy pracownikami w obrębie tych firm. Ważne jest 

                                                
23 Ibidem, s. 78. 
24 Ibidem, s. 79. 
25 Ibidem, s. 79. 
26 Ibidem, s. 79. 
27 Ibidem, s. 79. 
28 Ibidem, s. 79. 
29 E. Gummesson: Relationship marketing as a paradigm shift: some conclusions from the 30 R approach. „Management 

Decision” 1997, vol. 35 (4), s. 267. 
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też to, że wielu pracowników odpowiedzialnych za marketing w firmie nie jest 
zatrudnionych w działach marketingu lub sprzedaży. Są to tzw. part-time marketers30. 
Ich postawa i podejmowane działania mogą mieć ogromny wpływ na budowanie relacji 
z partnerami. 

Zatem rozwój marketingu wewnętrznego jest warunkiem wprowadzenia  
z sukcesem strategii marketingu relacji. Firma musi zidentyfikować i zadowolić
potrzeby oraz oczekiwania swoich pracowników. Wzrost satysfakcji pracowników i ich 
zaangażowania będzie miał wpływ na efekty działania na zewnątrz firmy w stosunku do 
klientów i innych partnerów. 

Tworzenie relacji wymaga również transferu technologii i dzielenia się wiedzą. 
Często wymaga to stworzenia międzyorganizacyjnego systemu informacyjnego  
(np. EDI– electronic data interchange systems), a także procesów w obrębie firmy 
sprzyjających korzystaniu i dzieleniu się tymi informacjami 31. Wprowadzenie 
systemów informatycznych przynosi korzyści zarówno wewnątrz danej firmy, jak  
i w relacjach z partnerem. Natomiast będąc źródłem wiedzy na temat zachowań, 
upodobań, czy potrzeb często staje się podstawą budowania relacji.  

Wszystkie zachowania partnerów (przeszłe i obecne) mają wpływ na przyszłe 
interakcje, gdyż w odróżnieniu od wymiany transakcyjnej (krótkoterminowej),
budowanie relacji wymaga czasu i każda z nich ma swoją historię. Badania wskazują, 
że czynniki historyczne mają znaczący wpływ na relacje pomiędzy partnerami. W tej 
grupie zidentyfikowano następujące czynniki: zachowania oportunistyczne, przeszłe 
korzyści z relacji oraz wysokie koszty zakończenia relacji  (termination costs)32. 

Zachowania oportunistyczne mogą pociągać za sobą naruszenie danej obietnicy 
dotyczącej zachowania partnera lub jego roli w związku. Przykładem takiej sytuacji 
może być np. niewłaściwe zachowanie producenta w stosunku do dostawcy, co naruszy 
zaufanie i wpłynie na przyszłe interakcje. Pozytywny wpływ mogą mieć np. sytuacje,  
w których partner udostępnia zasoby, pozwalające na zwiększenie wartości lub 
zmniejszenie kosztów, co podnosi korzyści i zacieśnia relację. 

Istnieją jednak takie sytuacje, w których niezbędne jest poniesienie przez partnera 
kosztów, mających wartość jedynie w obrębie relacji. Takie szczególne inwestycje 
powiązane z innymi czynnikami utrudniającymi zerwanie relacji zwiększają koszty 
zakończenia relacji. Tak więc powinno podejmować się działania mające na celu 
zminimalizowanie zachowań oportunistycznych, korzyści powinny być sprawiedliwie 
dzielone, a ponoszone koszty monitorowane. 

Na tworzenie relacji wpływają również zasady i regulacje stanowione przez 
państwo. Teoria marketingu relacji mówi, że czasem firma, żeby konkurować musi 
współpracować. Jednakże obowiązujące prawo ustala granice wszelkich form wymiany 
(np. prawo antytrustowe). Twierdzi się, że największy wpływ na charakter wymiany ma 
prawo własności oraz prawo kontraktowe (contract law) oraz, że nie są one 
przystosowane do zmian zachodzących na rynku i charakteru wymiany relacyjnej33. 

Czynniki wpływające na sukces strategii marketingu relacji są obecnie 
przedmiotem wielu badań. Poszukuje się elementów pozwalających na skuteczne 

                                                
30 E. Gummesson: Marketing orientation revisited: the crucial role of the part-time marketer. „European Journal  

of Marketing” 1991, vol. 25 (2), s. 60. 
31 Ibidem, s. 80. 
32 R.M. Morgan, S.D. Hunt: op.cit., s. 3. 
33 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram: op.cit., s. 82. 
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tworzenie relacji i zarządzanie nimi tak, aby prowadziły one do osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej. O. Helgesen wskazuje i podkreśla kilka istotnych kwestii związanych  
z zastosowaniem marketingu relacji w przedsiębiorstwie. Mówi on, że34: 

a) firma nie może poprzestawać wyłącznie na wyprodukowanym produkcie; 
koncepcja produktu powinna być zastąpiona koncepcją total offering; 
wszystkie zasoby przedsiębiorstwa (takie jak: ludzie, technologia, know-how) 
oraz system kierowania tymi zasobami w trakcie trwania relacji powinny być
tak zorganizowane, aby tworzyć satysfakcjonującą ofertę  (total offering), 

b) plan marketingowy powinien zostać zastąpiony planem tworzenia relacji 
(relationship plan), 

c) marketing relacji nie może być oparty o tradycyjną segmentację rynku, gdyż
ma ona sens, kiedy klient jest anonimowy; zaś, gdy klient chce być traktowany 
indywidualnie, decyzje dotyczące jego sposobu obsługi muszą być oparte  
o informacje dotyczące indywidualnych preferencji i potrzeb,  

d) obok tradycyjnych metod badań marketingowych powinny istnieć bazy danych 
na bieżąco uzupełniane przez personel mający kontakt z klientami, dotyczące 
ich potrzeb, oczekiwań, zamierzeń i poziomu satysfakcji, 

e) podstawowym elementem tworzenia relacji jest marketing wewnętrzny; jego 
zadaniem jest dbanie, aby part-time marketers rozumieli swoją rolę i działali  
w sposób zgodny z orientacją na klienta, 

f) aby wdrożyć marketing relacji należy, być może, zastąpić termin „marketing” 
innymi terminami związanymi z kierowaniem relacjami; wynika to ze zjawiska 
uprzedzenia pracowników firm do marketingu, który nie jest właściwie 
rozumiany oraz konieczności ich zaangażowania w działania marketingowe 
jako part-time marketers. 

Podsumowując można stwierdzić, że silne relacje z partnerami mogą być źródłem 
wielu korzyści dla zaangażowanych w nie stron. Prowadzą do osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej i lepszych wyników finansowych, wzmacniają lojalność klientów  
i funkcjonowanie firm35. Jednak budowanie takich relacji wymaga czasu  
i zaangażowania wielu środków oraz zasobów przedsiębiorstwa. Każde 
przedsiębiorstwo powinno więc zidentyfikować i rozwijać te czynniki, które ułatwią mu 
osiągnięcie wyznaczonych celów.  

RELATIONSHIP MARKETING – NATURE AND KEY  
FACTORS OF SUCCESS 

Summary 
Since 80ths the relationship marketing has been a subject of scientists’ interest. At the 

beginning it was linked with service sector and also with marketing activities on B2B markets. 
However, over time, it was found that it is applicable in all types of organizations. Currently, the 
relationship building has become one of the most important ways to compete in highly 
competitive markets. This article presents the essence of relationship marketing, its impact on the 
perception of marketing in general, as well as the main factors affecting the success of the 
application of relationship marketing in the company. 

                                                
34 O. Helgesen: op.cit., s. 53. 
35 R.W. Palmatier, R.P. Dant, D. Rewal, K.R. Evans: Factors Influencing the Effectiveness of Relationship marketing:  

A Meta-Analysis. „Journal of Marketing” 2006, vol.70 October, s. 137. 
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ETYKA W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 
Przestrzeganie zasad etyki jest pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo i wpływa na 

wizerunek podmiotu. Etyka wyznacza normy obowiązujące wszystkich, dlatego w niniejszym 
artykule przedstawiono opinie małych i średnich przedsiębiorców w zakresie postrzegania etyki 
oraz rozumienia istoty zachowań etycznych w biznesie. Z przedstawionej analizy wynika,  
iż przedsiębiorcy nie zawsze reprezentują rynkowo pożądaną dojrzałość moralną.  

Wstęp 
Podmioty funkcjonujące w gospodarce muszą, co oczywiste, pokonywać wyzwania 

wynikające z konkurencji, do których zalicza się m.in. zaspokajanie oczekiwań
klientów, a także pracowników oraz kooperantów, których ogólnie nazywa się
interesariuszami. Każda z wymienionych grup pozostaje z przedsiębiorstwem  
w określonych relacjach, wynikających z wyrażanych przez nią oczekiwań, 
uwarunkowanych ogólną wiedzą, dotychczasowymi doświadczeniami, czy 
przewidywaniami co do możliwości danego podmiotu2. Zatem wizerunek i poziom 
konkurencyjności firmy może być różnie oceniany przez poszczególne grupy 
interesariuszy, co z kolei wpływa na jej sytuację rynkową. 

Często zapomina się, iż w polskiej gospodarce ponad 95% funkcjonujących 
podmiotów to firmy mikro, a więc zatrudniające do 9 osób. Natomiast podmioty 
naprawdę duże, według GUS zatrudniające ponad 249 osób, stanową zaledwie 0,1% 
przedsiębiorstw (działa ich około 4 200)3. Pojawia się więc pytanie, czy małe i średnie 
podmioty (MSP) mają możliwość zachowywać się tak, jak wielkie? Czy poszczególne 
grupy interesariuszy oczekują od nich podobnych zachowań? Są to pytania, na które  
w niniejszym artykule nie ma wyczerpującej odpowiedzi, stawiane są raczej jako 
przyczynek do dalszych rozważań. Poruszana jest natomiast kwestia postrzegania przez 
MSP etyki, jako fundamentu etosu działalności gospodarczej, a także podstawy takich 
koncepcji, jak CSR czy zarządzanie przez wartości. Panuje dość powszechna opinia, że 
biznes powinien wspierać sferę non-profit. Warto zastanowić się, czy podzielają ją małe 
i średnie firmy? Celem artykułu jest więc nakreślenie ogólnej idei etyki, w tym etyki 
biznesu, a następnie konfrontacja założeń z ich postrzeganiem przez przedsiębiorców 

                                                
1 Joanna Hernik – dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie. 
2 M.J. Stankiewicz: Konkurencyjność przedsiębiorstw a wzrost gospodarczy. W: Czynniki wzrostu gospodarczego.  

Red. M. Haffer, W. Karaszewski. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2004, s. 360-362. 
3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008, s. 20. 
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reprezentujących MSP. Część empiryczną pracy stanowi analiza odpowiedzi 
uzyskanych drogą wywiadu bezpośredniego od 210 firm działających na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego.  

Etyka a zarządzanie przez wartości 
Zarządzanie oznacza określanie celów i ich realizację. Zarządzanie przez wartości 

nadaje tym działaniom etyczny wymiar, chociaż należy dodać, że bywa różnie 
definiowane, głównie z powodu niejednoznaczności słowa „wartość”4. Pomimo tego, że 
wartość można przypisywać dobrom materialnym (cena), termin ten pojawia się także 
przy ewaluowaniu zachowań ludzkich (etyka) oraz postrzeganiu zmysłami (estetyka). 
Najczęściej uważa się, że zarządzanie przez wartości oznacza określenie 
najważniejszych celów firmy oraz kluczowych elementów określających jej tożsamość, 
przy czym muszą one być związane z takimi normami i zasadami postępowania, które 
są powszechnie pożądane (etyczne). Można powiedzieć, że wartość z punktu widzenia 
podmiotu będą stanowiły cechy świadczące o jego walorach, a ponadto stosunkowo 
trwałe i mające istotne znaczenie. W innym ujęciu można by to nazwać tworzeniem 
kultury organizacji, przez którą firma komunikuje światu kryteria, jakimi na co dzień
chce się kierować5.  

Zarządzanie przez wartości to synonim odpowiedzialnego, co znaczy również
etycznego, zachowania wobec klientów, pracowników, społeczności lokalnej, a także 
właścicieli czy udziałowców. Tak więc rozważając takie zarządzanie należy przede 
wszystkim zastanowić się, czy przedsiębiorcy reprezentują zdrowe, moralne wartości. 
Jest to ważne chociażby dlatego, że jeśli firma rzeczywiście wdrożyła i kieruje się tymi 
wartościami, to okazuje się, że pracownicy dobrowolnie kontrolują swoje postępowanie 
i tak instynktownie je korygują, by było zgodne z przyjętymi normami6. Dzięki temu 
zarówno zadowolenie z pracy, jak i jej efekty ekonomiczne będą mogły ulegać
poprawie, na czym skorzysta tak firma, jak i jej interesariusze. Dlatego też wartości 
określane przez firmę powinny być komunikowane nie tylko na zewnątrz, ale także jej 
pracownikom.  

Zarządzanie przez wartości postrzega się jako skuteczne narzędzie zarządzania 
strategicznego, co wynika z faktu, iż wcześniejsze koncepcje (np. zarządzanie przez 
cele) nie do końca sprawdziły się7. Firmy muszą jednak pamiętać, że zarządzanie przez 
wartości to ciągła praca nad budowaniem odpowiedzialności i uczciwości, które  
w dłuższym okresie pomogą wykreować trwały wizerunek i zdobyć przewagę
konkurencyjną.  

Etyka a reputacja 
Wydaje się, że w działalności gospodarczej zagadnienia etyki, jako nauki 

filozoficznej, nie znajdują pożądanego zastosowania. Jednak po krótkiej analizie jej 
założeń, okazuje się, że cała niemalże działalność człowieka korzenie ma w etyce.  

                                                
4 I. Świątek-Barylska: Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości. W: Metody 
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2005, s. 226-228. 

5 Ibidem, s. 227.
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Scandinavia. „The TQM Magazine” 1995, nr 2, s. 13-22.  
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of the twenty-first century. „Journal of Management Development” 2002, nr 2, s. 101-117.  
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J. Hołówka podaje, że życie człowieka zbudowane jest z pięciu sfer: etyki 
indywidualnej, etyki seksualnej, dobrowolnych zobowiązań, etyki społecznej i etyki 
politycznej, przy czym etyka jest rozumiana jako zestaw norm określających co jest 
dobre, a co złe, według danej grupy ludzi, w konkretnym czasie8. W etyce 
indywidualnej rozważa się osobowość, słabą/silną wolę, ale też prawa człowieka.  
W ramach etyki seksualnej analizuje m.in. zagadnienia pornografii, prostytucji  
i homoseksualizmu. Dobrowolne zobowiązania dotyczą wierności, rodziny, tolerancji,  
a także chciwości i zarabiania pieniędzy. W etyce społecznej z kolei mowa  
o dyskryminacji i równości, okrucieństwie, kwestii kary indywidualnej i zbiorowej,  
a etyka polityczna obejmuje zagadnienia nieposłuszeństwa obywatelskiego, pacyfizmu 
oraz obowiązków politycznych. Wszystkie wspomniane sfery łącznie tworzą
moralność, która sprawia, iż pewne osoby traktuje się poważnie, z szacunkiem, a inne 
nie. Jak widać z przedstawionej enumeracji, wiele z powyższych pojęć może dotyczyć
działalności gospodarczej. Warto dodać, że etyka biznesu umiejscowiona jest w części 
„dobrowolne zobowiązania”, co wydaje się być symptomatyczne.  

W literaturze nie ma zgodności, czy etyka biznesu ma zajmować się
formułowaniem zasad obowiązujących w działalności gospodarczej, czy raczej zasady 
te opisywać. Według pierwszej koncepcji, etyka biznesu powinna poszukiwać  
i wskazywać reguły, którymi posługiwaliby się przedsiębiorcy. Według drugiej, 
miałaby analizować normy etyczne, które faktycznie funkcjonują9. Wydaje się, że 
pierwsze ze wskazanych podejść ma większą wartość praktyczną, stąd przez etykę
biznesu należy rozumieć dziedzinę zajmującą się budowaniem standardów, dzięki 
którym będzie możliwa ocena postaw i działań przedsiębiorców. 

W niektórych pracach ekonomistów sugeruje się rozłączność etyki biznesu i etyki 
ogólnej. Taką postawę reprezentuje np. A. Carr, który w artykule z 1968 r. stwierdził, iż
etyka biznesu to swego rodzaju gra, każdy zna jej reguły i nikt nie oczekuje, że będzie 
tym samym, czym etyka indywidualna bądź religijna10. Pytanie, czy rzeczywiście nikt 
nie oczekuje jedności między życiem prywatnym a działalnością biznesową?  
Czy można traktować etykę biznesu jako moralność grupową, która dotyczy tylko 
przedsiębiorców i ich pracowników, jak chcieli tego A. Carr i M. Friedman? Ten ostatni 
bowiem pisał, iż firma jest sztuczną osobą i może mieć ewentualnie sztuczne 
obowiązki, bo prawdziwe mają tylko ludzie11. Jednakże każdy przedsiębiorca jest 
przecież także realną osobą prywatną, która wyznaje pewne wartości, tak samo, jak 
każdy klient. I gdyby moralność biznesu była rzeczywiście ograniczona do ścisłej 
grupy, to być może nie miałoby tak wielkiego znaczenia, czy jest to gra o wiadomych 
regułach, czy nie. Angażuje ona jednak i przedsiębiorców, i przypadkowe osoby 
(klientów), dlatego też nie można zakładać, że wszyscy znają zasady i nie musi w nich 
obowiązywać żadna etyka.  

Wartości reprezentowane przez podmiot pozwalają na jego ocenę i osobiste 
ustosunkowanie się interesariuszy. Jeśli pojawiają się opinie o firmie, to należy je 
odnieść do wizerunku i reputacji, jako cech pojawiających się na skutek przyjętej 
koncepcji działania (rys. 1). 

                                                
8 J. Hołówka: Etyka w działaniu. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002, s. 11-12. 
9 A. Lewicka-Strzałecka: Etyka biznesu jako dyscyplina naukowa. W: Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. PWN, 

Warszawa 1997, s. 60-61
10 A. Carr: Is business bluffing ethical? „Harvard Business Review” 1968, nr 46, s. 143-153.  
11 M. Friedman: The social responsibility of business is to increase its profits. „The New York Times Magazine” 

13.09.1970. 
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Rys. 1. Zależność między wartościami a wizerunkiem i reputacją
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Wieseneder: Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image. 

Wyd. Best Press, Warszawa 2008, s. 35-38. 

Reputacja w działalności gospodarczej okazuje się być czymś innym, niż
wizerunek, bowiem wynika nie tylko z tradycji i bieżącej aktywności, ale także  
z zaobserwowanych zachowań kierownictwa firmy. Reputacja to współczesny honor, 
jak pisze S. Wieseneder. Warto zauważyć, że reputacja jest najczęściej określana jako 
uznanie dla danej osoby (grupy osób) i bezpośrednio wiąże się z zarządzającymi 
firmą12. Wizerunek natomiast jest pojęciem niepersonalnym, co oznacza, że odnosi się
do podmiotu jako instytucji, albo też do jego oferty i nie ma konotacji z konkretnymi 
osobami. Jednakże obie te kategorie wzajemnie na siebie wpływają i wynikają jedna  
z drugiej, dlatego trudno analizować je oddzielnie. Aby zbudować reputację, 
kierownictwo firmy musi działać zgodnie z oczekiwaniami (społeczna akceptacja), 
musi być przewidywalne oraz… wyjątkowe13. Z rynkowego punktu widzenia oznacza 
to, że powinny zostać określone takie elementy tożsamości, które pozwolą wyróżnić
podmiot wśród konkurencji14. Można do nich zaliczyć wartości wypływające z etyki, 
które nie od razu muszą być kojarzone z wielkimi ideami, ale mogą np. dotyczyć
prostych gestów przyzwoitości, co oznacza także działania z własnej woli 
przedsiębiorcy, bez oczekiwania nagrody15.  

Wprawdzie postępowanie przedsiębiorców cechuje się pewną dozą dobrowolności, 
ale z drugiej strony obserwuje się nasilenie oczekiwań co do etycznego ich zachowania, 
stąd w firmach powstają kodeksy etyczne, kodeksy dobrej praktyki itp. Jak pokazują
badania i analizy, kodeksy te jednak niewiele mają wspólnego z etyką, bowiem często 
zawierają paraprawne stwierdzenia, a nie normy etyczne16. Co więcej, nierzadko firmy 
deklarujące swoje działania jako „etyczne” świadomie wprowadzają w błąd otoczenie17. 
Oznacza to, że zainteresowanie etyką ma w większości charakter komercyjny i wynika 
z chęci nakłonienia nabywców do zakupu czy zbudowania wizerunku firmy, a nie  
z rzeczywistego zaangażowania18. Jeśli działania firmy podzielone zostaną na trzy 
grupy:  

− powodowane rozwagą,  
− wymuszane przez prawo, 
− czynione jako słuszne, 

to wszystkie są w interesie przedsiębiorcy, ale ostatnie są postrzegane jako najbardziej 
problematyczne, bo wiążą się z mówieniem prawdy19. Skoro zaś przedsiębiorcy nie 

                                                
12 S. Wieseneder: Skuteczne zarządzanie reputacją i spójny image. Wyd. Best Press, Warszawa 2008, s. 35. 
13 Ibidem, s. 63. 
14 W. Budzyński: Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku. Wyd. Poltext, Warszawa 2008, s. 73. 
15 S. Harrison: Przyzwoitość w zarządzaniu. Jak małe gesty budują wielkie firmy. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2008, s. 34-35.
16 W. Gasparski: Etyka biznesu – szkice do portretu. W: Etyka biznesu. Red. J. Dietl, W. Gasparski. PWN, Warszawa 1997, 

s. 24-25. 
17 T. Loughran, B. McDonald, H. Yun: A Wolf in Sheep’s Clothing: The Use of Ethics-Related Terms in 10-K Reports. 

„Journal of Business Ethics” 2009, nr 5, 39-49.
18 A. Lewicka-Strzałecka: op.cit., s. 56-57.
19 R.A. Howard: Business ethics: tell the truth. „Journal of Management Development” 1992, nr 4, s. 4-10.
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mogą być szczerzy, oznacza to, że nie zawsze stawiają sobie cele akceptowane przez 
wszystkich, i nie zawsze w tym co robią kierują się etyką20. 

Etyka w działalności MSP 
W województwie zachodniopomorskim wskaźnik MSP na 1000 mieszkańców jest 

najwyższy w Polsce (wynosi 57,9; średnia krajowa to 44,9)21, co głównie wynika  
z dużej aktywności gospodarczej mieszkańców wybrzeża. Dla celów niniejszego 
artykułu metodą wywiadu bezpośredniego zbadano 210 MSP. W badanej grupie  
w 86 przypadkach respondentami były kobiety (41%), w 124 – mężczyźni; przeciętny 
wiek badanych to 41 lat. Podmioty, którymi zarządzają, głównie działają w sferze 
różnych usług (49%), następnie w handlu (41%) oraz w przemyśle (7%).  

Wśród analizowanych podmiotów usługowych dominują zajmujące się
budownictwem i remontami; w sferze handlu najczęściej jest to handel detaliczny 
żywnością, natomiast podmioty produkcyjne zajmują się głównie przetwórstwem 
produktów spożywczych. Najwięcej badanych ma swoją siedzibę w Szczecinie (66%), 
pozostała część pochodzi z mniejszych miejscowości, jak Chojna, Pyrzyce, Trzebiatów 
(rys. 2).  

Szczecin
65,3%

Chojna
4,3%

Pyrzyce
3,3%

Trzebiatów
2,9%

inne
24,1%

Rys. 2. Lokalizacja badanych podmiotów 
Źródło: badania własne.  

Z punktu widzenia wielkości zatrudnienia, najwięcej pracowników reprezentowało 
firmy produkcyjne (w zbadanej grupie były to liczby przekraczające 200 osób); 
podmioty jednoosobowe dominują natomiast w sferze handlu (stanowią 32% tej grupy) 
– rys. 3.  

W wywiadach proszono respondentów o wypowiedzi w kwestiach, czy i jak istotna 
w ich działalności jest etyka, i co to znaczy działać etycznie, a także czego w biznesie 
robić nie wolno. W odpowiedzi na pytanie, na ile w działalności gospodarczej ważna 
jest etyka, respondenci nie byli jednomyślni (rys. 4). Wprawdzie przeciętna waga 
przypisana etyce wynosi 4, ale były też wypowiedzi marginalizujące potrzebę
zajmowania się taką kwestią (rys. 4). Z odpowiedzi wynika, iż 44,8% respondentów jest 
zdania, że etyka jest bardzo ważna (waga 5).

                                                
20 P. Brzustewicz: Zasada odpowiedzialności jako fundament etyki menedżera. „Pieniądze i Więź” 2008, nr 2, s. 9-16.
21 Raport o stanie…, op.cit., s. 24.



Etyka w działalności małych i średnich… 51 

handel

usługi

produkcja

ponad 50 osób 10-50 2-9 jednoosobowe

Rys. 3. Struktura podmiotów pod względem wielkości zatrudnienia 
Źródło: badania własne.  

Im mniejsza waga, tym mniej wskazań respondentów (tylko jedna osoba 
odpowiedziała, że w biznesie wszystko wolno i etyka nie ma tu znaczenia). Łącznie 19 
osób stwierdziło, że etyka jest nieistotna (wagi 0, 1 lub 2). Co ciekawe, 68,5% tej grupy 
stanowią mężczyźni, co znaczyłoby, iż oni częściej niż kobiety są skłonni walczyć
wszelkimi, nie zawsze społecznie akceptowanymi sposobami. 
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waga 5

Rys. 4. Istotność etyki w działalności gospodarczej w opinii respondentów – ocena w skali 0-5 
Źródło: badania własne.  

Nawet, jeśli respondenci nie uważają, iż etyka jest w biznesie konieczna, to  
w większości mają świadomość obowiązujących reguł i wiedzą, że nie wszystko wolno 
(70,5%). Wśród badanych 9,5% uważa natomiast, że każdy walczy o swoje i nie ma 
żadnych zakazów i nakazów (rys. 5).  

Liczba wskazań
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tak
70,5%nie, wszystko wolno

9,5%

nie mam zdania
20,0%

Rys. 5. Odpowiedzi na pytanie: Czy są rzeczy, których w biznesie robić nie wolno? 
Źródło: badania własne.  

Istotne jest to, czego przedsiębiorcy sami by nie zrobili, albo uważają,  
że generalnie jest to nie w porządku. Okazuje się, że duża grupa (44%), pomimo  
iż stwierdziła, że nie wszystko jest dozwolone, nie potrafi określić konkretnych sytuacji; 
pozostali respondenci wskazywali, iż przede wszystkim nie wolno oszukiwać klientów  
i działać na granicy prawa (rys. 6).  

?
44%

oszukiwać klientów
29%

być nieuczciwym wobec 
konkurentów

6%

źle traktować
pracowników

10%

działać niezgodnie z 
prawem

11%

Rys. 6. Zachowania niewskazane w biznesie 
Źródło: badania własne.  

W etyce często mówi się o słabszych, potrzebujących, więc zapytano, czy 
przedsiębiorcy uważają, że należy takim osobom pomagać i czy to sami robią (rys. 7). 
Jak wynika z odpowiedzi, deklaracje często mijają się z praktycznym działaniem, 
bowiem ponad 55% twierdzi, że potrzebujących trzeba wspierać, ale czyni to już tylko 
30%. Podobne zależności pojawiają się w odpowiedzi na pytanie, czy firmy powinny 
dbać o środowisko naturalne: 95% odpowiada, że oczywiście tak, ale w praktyce takie 
działania podejmuje wiele mniej (59%). Pojawia się więc pytanie, czy dylematy natury 
moralnej rzeczywiście są przedmiotem rozważań przedsiębiorców i czy ich podejście do 
niektórych kwestii nie powinno być nazwane „moralną próżnią”22?  

                                                
22 G. Krzyminiewska: Etyka biznesu wobec praktyki gospodarki rynkowej. W: Elementy etyki gospodarki rynkowej.  

Red. B. Ogonowska. PWE, Warszawa 2000, s. 108-109.
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30,5%

55,2%

69,5%

44,8%

trzeba pomagać innym

moja firma pomaga

tak nie

Rys. 7. Stosunek respondentów do pomocy innym  
Źródło: badania własne.  

Wnioski 
Polscy przedsiębiorcy, tak jak całe polskie społeczeństwo, przez lata działalności  

w warunkach gospodarki centralnie planowanej nabrali nawyki budzące zastrzeżenia  
o charakterze etycznym. Okres przejściowy, w jakim obecnie się znajdują, 
charakteryzuje się destrukcją określonych norm i powolnym wprowadzaniem nowych. 
Udowadniają to wyniki badania przedstawione w niniejszym artykule, które pokazują, 
że większość respondentów ma świadomość istnienia zasad etyki, ale w praktyce ich nie 
stosuje, albo nie potrafi powiedzieć, na czym one polegają. Stąd wynika też wniosek  
o potrzebie pobudzania świadomości etycznej i wskazywania na jej rolę w działalności 
gospodarczej. Pomimo niejednoznacznych opinii przedsiębiorców na temat etyki 
wydaje się, że dojrzałość moralna musi iść w parze z dojrzałością zawodową. Jest to 
istotne zarówno z punktu widzenia wizerunku podmiotu, jak i oczekiwań interesariuszy. 
Część badanych reprezentuje wysokie standardy, ale do tego, żeby zarządzać zgodnie  
z powszechnymi wartościami przedsiębiorcy powinni mieć większą świadomość
zarówno norm etyki, jak i jej wpływu na relacje z otoczeniem oraz przyszłość
podmiotów.  

ETHICS IN WESTPOMERANIAN SMALL AND MEDIUM SIZE 
ENTERPRISES` ACTIVITY  

Summary 
Obeying ethic standards is affirmatively assessed by society and influences the image of an 

enterprise. Ethic sets norms obligatory for everybody, thus the paper presents opinions of small 
and medium size entrepreneurs in the scope of obeying ethics and understanding the essence  
of ethic behavior in business. The presented analysis indicates that entrepreneurs do not always 
represent moral maturity needed in market.  
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MARKETING RELACJI W DZIAŁALNOŚCI POLSKICH 
FIRM NA RYNKU CHIŃSKIM 

Streszczenie 
Ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych na rynek chiński spowodowała konieczność

zwiększenia ich zdolności dostosowawczej do otoczenia. Jednym ze sposobów tego dostosowania 
jest zjawisko guanxi, określane jako chińska wersja marketingu relacji. Uważane jest za 
zasadniczy model wymiany marketingowej najlepiej dostosowany do biznesowych praktyk 
regionu. Artykuł jest próbą zgłębienia tego zjawiska, przez porównanie go do zachodniej teorii 
marketingu relacji i zaprezentowanie jego praktycznych implikacji dla funkcjonowania polskich 
firm na rynku chińskim. Bazą źródłową jest szeroki przegląd literatury, kilkuletnie obserwacje 
bezpośrednie i wywiady z polskimi menadżerami rezydującymi w Chinach.  

Wprowadzenie 
Rozwój współczesnej gospodarki charakteryzuje się bezprecedensowym tempem 

pogłębiającej się internacjonalizacji. Konsekwencją trzeciej jej fali jest włączenie 
rynków wschodzących (emerging markets) do szeroko rozumianej gospodarki 
światowej 2 . Kraje te stały się ważnym terenem dla międzynarodowej aktywności 
marketingowej i wymiany rynkowej ze względu na drzemiący w nich potencjał do 
szybkiej ekspansji i znacznie niższe koszty produkcji. Jednocześnie jest to obszar 
wymagający niekonwencjonalnego podejścia marketingowego związanego z zupełnie 
odmiennym, turbulentnym, a nawet często niezrozumiałym cywilizacyjno-kulturowym 
otoczeniem. Znamiennym przykładem takich nieograniczonych możliwości rynkowych 
i równocześnie wyzwań marketingowych są dzisiejsze Chiny. Państwo Środka od 
zawsze fascynowało i intrygowało świat zachodni swoją odmiennością kulturową, 
obyczajami, filozofią życia, najstarszą biurokracją, sposobem pracy, hierarchią, 
miejscem jednostki w społeczeństwie. Od ponad trzech dekad, największe 
zainteresowanie zaczęło jednak budzić w sferze gospodarczej. Średnioroczny poziom 
realnego PKB osiągnął w okresie od 1979 r. do 2007 r. około 9,8%, co nie miało 
miejsca w żadnej z transformujących się gospodarek posocjalistycznych w Europie. 
Globalna wartość PKB Chin w 1978 r. wynosiła zaledwie 147,3 mld USD, aby do 2007 
roku wzrosnąć ponad 22-krotnie do 3378 mld USA. ChRL jest ponadto największym 
odbiorcą i beneficjentem zagranicznych inwestycji bezpośrednich ze wszystkich państw 
rozwijających się. Tylko w 2007 r. wpłynęło na jej teren około 75 mld USD3. 

                                                
1 Krystyna Iwińska-Knop – prof. nadzw. dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. 
Jarosław Linka – konsultant firm polskich w Chinach, doktorant Uniwersytetu Łódzkiego. 
2 H. Jansson: International Business Marketing in Emerging Country Markets. The Third Wave of Internationalization  

of Firms. Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007, s. 2-3.
3 UNCTAD, Word Investment Report, 2008 r. 
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Z dynamicznym pojawieniem się Chin w gospodarce światowej i napływem 
inwestycji zagranicznych, nastąpiło zainteresowanie najlepszymi formami ekspansji 
i współpracy z partnerami chińskimi oraz dostosowaniem działań marketingowych do 
tego odmiennego kulturowo i społecznie otoczenia. Największe zainteresowanie w tym 
zakresie, wywołuje problematyka guanxi, uważanego za chińską wersję marketingu 
relacji4 oraz  „fundament chińskiego biznesu, rozciągający się również na politykę  
i życie społeczne” 5 .Koncepcje marketingu relacji, które jeszcze w latach 90-tych 
uznawane były za nowatorskie spojrzenie na proces wymiany w świecie zachodnim,  
w Chinach poprzez wszechobecność silnych, personalnych zależności relacyjnych były 
od dawna immanentną i naturalną częścią życia gospodarczego i społecznego.  

Termin guanxi pojawił się w zachodniej literaturze popularnej i naukowej wraz  
z opublikowaniem pierwszych opracowań J.B. Jacobsa6 i L.W. Pye7 na przełomie lat  
80-tych oraz antropologicznej pracy M.M. Yang8 z 1994 r., dotyczących rozważań nad 
znaczeniem i istotą chińskich, specjalnych relacji interpersonalnych oraz ich wpływie 
na procesy negocjacji i wymiany społeczno-rynkowej. Obecnie guanxi stało się jednym 
z podstawowych konceptów używanych w analizach dotyczących społecznych, 
politycznych i rynkowych zachowań Chińczyków. Zachodnia literatura dotycząca 
guanxi jest już wielowątkowa i rozpatrująca to zjawisko z różnych perspektyw. 
Dorobek polskich autorów w tym zakresie jest niewielki i powierzchowny, szczególnie 
jeśli weźmie się pod uwagę aspekty rynkowe.  

Celem artykułu jest prezentacja podstaw teoretycznych konceptu guanxi i jego 
praktycznych implikacji w procesach wymiany rynkowej, które zostały przedstawione 
na przykładzie doświadczeń polskich firm inwestujących w Chinach.  

Podstawę prezentowanych rozważań stanowi analiza literatury przedmiotu oraz 
wnioski z badań własnych przeprowadzonych w latach 2008-2009 w Chinach. Miały 
one charakter jakościowy i opierały się na pogłębionych wywiadach indywidualnych,  
a respondentami byli polscy menadżerowie rezydujący na obszarze Państwa Środka  
i bezpośrednio odpowiedzialni za zarządzanie operacjami na tym rynku. 

Ze względu na międzykulturowy zakres problematyki, w projekcie badań oraz 
poniższej prezentacji konceptu guanxi zastosowano metodologiczne wskazówki  
.W. Bereego9 dotyczące harmonijnego łączenia podejścia „emic” i „etic” dla tego typu 
analiz10.  

                                                
4 Por. T. Ambler: Marketing’s Third Paradigm: Guanxi. „Business Strategy Review” 1994, nr 4, s. 69-80; L.C. Simmons, 

J.M. Munch: Is relationship marketing culturally bound: a look at guanxi in China. „Advances in Consumer Research” 1996, 
nr 23 , s. 96. 

5 H. Davies: China Business: Context and Issues. Longman, Hong Kong 1995, s. 153. 
6 J.B. Jacobs: A preliminary model of particularistic ties in Chinese political alliances: Kan-ching and Kuan-hsi in a rural 

Taiwanese township. „China Quarterly” 1979, nr 78, s. 237-73. 
7 L. W. Pye: Chinese Negotiating Style: Commercial Approaches and Cultural Principles. Quorum Books, New York 

1982.
8 M. M. Yang: Gifts, Favors, and Banquets: The Art of Social Relationships in China. Cornell University Press, London 

1994. 
9  J.W. Berry: Imposed etics-emics-derived etics: The operationalization of a compelling idea. „International Journal  

of Psychology” 1989, nr 24/4, s. 721-735. 
10 W podejściu etic wykorzystuje się perspektywę badania rzeczywistości „z zewnątrz” systemu. Kultura jest tu traktowana 

w sposób obiektywny, a przyjęte kryteria oceny mają charakter uniwersalny (absolutny). W podejściu emic interpretuje się
rzeczywistość „z wnętrza” systemu, przyjmując punkt widzenia badanych, ich własny sposób postrzegania świata. Kultura 
jest tu traktowana subiektywnie, a opisu rzeczywistości dokonuje się za pomocą pojęć oraz określeń specyficznych dla 
rozpatrywanej kultury. Por. J-C. Usunier, J.A. Lee: Marketing Across Culture. Financial Times Press, Edinburgh 2005, s. 182; 
K. Konecki: Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne. Wyd. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 1994, s. 22. 
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Guanxi – definicja oraz jego kulturowe komponenty 
W dosłownym tłumaczeniu guanxi oznacza „relacje personalne lub powiązania  

i związki międzyludzkie”11 oraz jest synonimem dla specjalnych przysług i zobowiązań
w ramach tych powiązań. Wymaga bardzo personalnej interakcji z innymi osobami  
i zawsze niesie ze sobą obowiązek wzajemności, niekoniecznie równoważnej.  

W literaturze, zarówno socjologicznej, psychologicznej i ekonomicznej, pomimo 
licznych publikacji i badań nad tym konceptem, nadal nie nastąpiło jego ujednolicenie 
definicyjne i prawdopodobnie, jak w przypadku marketingu relacji, ze względu na 
swoją wieloznaczność, dynamikę i społeczny charakter, nigdy nie nastąpi. J.B. Jacobs 
określa guanxi jako „powiązania lub szczególne więzi”12. L.W. Pye uważa za „przyjaźń
opartą na kontynuacji wymiany przysług” 13 . J. Alston definiuje je jako „specjalne 
relacje dwóch osób”14. S. Park i Y. Luo uwypuklają zasobowy aspekt guanxi, opisując 
je jako „kapitał społeczny zakorzeniony w relacjach społecznych” 15 . H. Davies 
podkreśla utylitarne znaczenie tego fenomenu, określając go jako „sieć personalnych 
powiązań, które mogą być użyte dla osiągnięcia korzyści i środków w sferze biznesowej 
i społecznej” 16 . Wymienione definicje nie oddają całej specyfiki tego złożonego 
fenomenu, mogą jednak stanowić podstawę do dalszych rozważań.  

Generalnie należy przyjąć, że guanxi oznacza „relację lub więź społeczną bazującą
na wzajemnym interesie i korzyściach”17. Jest to specjalny typ relacji oparty gównie na 
rodzinie i osobach powiązanych (np.: miejscem urodzenia, dialektem), definiowany 
przez zasadę wzajemności w zobowiązaniach, powstającą poprzez ciągłą wymianę
przysług i kooperację18.  

Guanxi jest typowym aktywem personalnym, a nie organizacyjnym. Organizacja 
może wykorzystać je podobnie jak inne niematerialne aktywa poprzez czynnik ludzki. 
Pracownicy wykorzystując swoje guanxi mogą, zależnie od pozycji w organizacji, 
poprawić jej guanxi. Guanxi jest zjawiskiem nieuchwytnym. Powstaje w ramach 
oczekiwania nielimitowanej ilości wymiany przysług. Uczestnicy sieci powiązań guanxi 
(guanxi wang) są zobowiązani przez niewidzialny i niepisany kod do ciągłego ich 
odwzajemniania. Nieprzestrzeganie tego kodu powoduje utratę reputacji i „twarzy”.  

Osobliwą cechą powiązań guanxi jest brak ekwiwalencji świadczeń. Słabszy,  
o niższej randze partner może żądać przysługi, za którą nie może się odwzajemnić  
w równym stopniu. Ponadto, „odwzajemnienie to nie musi nastąpić w tym samym 
czasie, może być odłożone na lata lub nawet następne pokolenia”19. Guanxi jest zatem 
transferowalne, tzn. jeśli osoba A winna jest przysługę osobie B, a B osobie C to 
zbalansowanie przysługi A może nastąpić przez C20.  

                                                
11 Y.H. Wang, T.K.P. Leung: Guanxi: Relationship marketing in a Chinese Context. International Business Press, New 

York 2001, s. 4. 
12 J.B. Jacobs: op.cit., s. 238. 
13 L.W. Pye: op.cit., s. 101. 
14 J.P. Alston:  Wa, Guanxi, and Inhwa: Managerial Principles in Japan, China, and Korea. „Business Horizons” 1989,  

nr 2, s. 28. 
15  S.H. Park,Y. Luo: Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chinese firms. „Strategic 

Management Journal” 2001, nr 22, s. 457. 
16 H. Davies: op.cit., s. 153. 
17 Por. M. M. Yang: op.cit., s. 47-74. 
18M.J. Chen: Inside Chinese Business: A Guide for Managers Worldwide. Harvard Business School Press, Boston 2001,  

s. 46. 
19 Badania własne. 
20 Y. Luo: Guanxi: principles, philosophies, and implications. „Human Systems Management” 1997, nr 1, s. 44. 
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Dla pełnego zrozumienia zjawiska guanxi koniecznym jest przybliżenie czterech, 
blisko z nim związanych, wzajemnie przenikających się chińskich konceptów
kulturowych. Są to: renqing, lian, mianzi oraz ganqing.  

Renqing (wzajemność przysług) jest unikalnym terminem w chińskiej kulturze 
rozpatrywanym głównie w trzech wymiarach jako: emocjonalne reakcje w życiu 
codziennym, kapitał społeczny reprezentowany w nieformalnym oczekiwaniu 
wzajemności przysługi (bao) w ramach sieci powiązań guanxi oraz zestaw norm 
społecznych 21 . W praktyce osoba nie przestrzegająca renqing, czyli np. nie 
odwzajemniająca przysługi, jest postrzegana jako niegodna zaufania i wykluczana  
z sieci powiązań guanxi.  

Utrata zaufania wiąże się silnie z pojęciem „twarzy”, które w Chinach 
reprezentowane jest przez dwa koncepty: lian i mianzi. Lian oznacza twarz fizyczną
oraz dotyczy honoru oraz moralności człowieka. Mianzi jest terminem bardziej 
ogólnym i pojemnym o społecznej, ewaluatywnej i moralnej treści, odzwierciedlającym 
zachodnie pojęcia prestiżu i reputacji. Y. Luo 22  w kontekście biznesowym określa 
mianzi jako „niematerialną formę społecznej waluty i personalnego statusu 
determinowaną przez społeczną pozycję i bogactwo materialne”. W społeczeństwie 
chińskim zyskuje się twarz (mianzi) poprzez pomoc innym, w ramach milczących reguł 
wzajemności. Traci w ramach oportunistycznych zachowań i braku przestrzegania zasad 
renqing. Naruszenie zasad wobec jednego partnera jest interpretowane jako 
oportunistyczne zachowanie w całej sieci hierarchii i powiązań guanxi, co prowadzi do 
wykluczania oraz braku możliwości kooperacji. Dlatego chińscy biznesmeni zazwyczaj 
nie ryzykują zachowań oportunistycznych w ramach swoich guanxi, w przeciwieństwie 
do procesów wymiany z „obcymi”, jak ma to często miejsce w kontaktach z partnerami 
międzynarodowymi. Potwierdziły to również bezsprzecznie wyniki badań w polskich 
przedsiębiorstwach, gdzie menadżerowie wskazują na tzw. zjawisko „zanikających 
partnerów”, którzy po otrzymaniu zaliczki nie wykonują zapisanych w umowach zleceń.  

Ganqing nawiązuje do emocji, sentymentu i uczuć okazywanych wśród 
uczestników sieci i jest wskaźnikiem bliskości i siły relacji. Według A. Kipnisa to 
właśnie ganqing jest najistotniejszym aspektem guanxi 23 . W praktyce wielu 
Chińczyków ma skłonność do zamiennego używania ganqing i guanxi opisując swój 
stosunek do partnera.  

Najsilniejszym, najintymniejszym ganqing jest qinqing oparte o więzy krwi oraz 
występujące tylko między bezpośrednimi członkami rodziny. W biznesie, gdzie nie 
występuje qinqing, używa się pragmatycznie ganqing touzy, czyli inwestycji w uczucia 
(sentyment) w postaci okazywania osobistego zainteresowania, przekazywania małych 
niezobowiązujących prezentów lub zaproszenia do restauracji. Powszechnym 
uproszczeniem jest tu wyolbrzymianie, szczególnie przez wielu obcokrajowców, roli 
przekazywania prezentów i wspólnego spędzania czasu w restauracjach, co powoduje 
raczej podejrzliwość, utratę zaufania i stanie się tylko tzw. przyjacielem od wina i mięsa 
– meat and wine friend24. Podobnie wypowiadali się polscy respondenci, szczególnie  

                                                
21 K.K. Hwang: Face and Favor: the Chinese power game. „American Journal of Sociology” 1999, nr 4, s. 953-4. 
22 Y. Luo: Guanxi and Business. Word Scientific Publishing, Singapore 2000, s. 14. 
23 A. Kipnis: Producing Guanxi: Sentiment, Self, and Subculture in a North China Village. Duke University Press, Durham 

1997, s. 27. 
24  Por. S.S. Standifird, R.S. Marshall: The transaction cost advantage of guanxi-based business practices. „Journal  

of World Business” 2000, nr 1, s. 22. 
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ci z krótkim stażem pracy na rynku chińskim, wskazując tylko na potrzebę wspólnych 
kolacji i biesiadowania, a nie na emocjonalne zaangażowanie w relację. 

Marketing relacji a guanxi
Model wymiany oparty o guanxi i zachodni marketing relacji powstały w zupełnie 

innych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych, sięgają do odmiennych źródeł 
cywilizacyjno-kulturowych, ale w swoich fundamentach wykazują wiele cech 
wspólnych. Oba modele korzystają z idei wymiany opartej na relacji, co pozwala bez 
wahania postawić je na jednym końcu kontinuum marketingowego w kontraście do 
modelu transakcyjnego. W każdym przypadku uczestnicy wymiany mają
długookresową perspektywę i skupiają się na wielokrotnej, powtarzanej wymianie, a nie 
na jednorazowych transakcjach, starają się podtrzymać relację i rozwiązywać konflikty 
w sposób harmonijny. Utrzymywane relacje są ponadto wielowymiarowe,  
w przeciwieństwie do prostej transakcji kupna i sprzedaży. W obu konceptach podstawą
współpracy jest spełnienie danej obietnicy oraz zaufanie, które przyczyniają się do 
obniżenia kosztów transakcyjnych. Należy tu jednak podkreślić, że obietnica  
w marketingu relacji ma czysto ekonomiczną naturę (produkt, usługa, informacja), zaś
w ramach guanxi oprócz natury rzeczowej ma również ukrytą w postaci ganqing.  
W wielu przypadkach afektywne wartości mogą zatem przeważyć nad wartościami 
ekonomicznymi. Zaufanie (xinyong) w chińskim modelu jest czysto personalne  
i w wyniku słabej ochrony prawnej w przeprowadzaniu transakcji staje się jej swoistym 
substytutem. W modelu zachodnim zaufanie utożsamiane jest głównie z jego wersją
systemową (system trust) związaną z formalnymi (prawnymi) gwarancjami transakcji. 
Pisemny kontrakt lub umowa są konieczne dla zredukowania personalnego wpływu  
i spełniają rolę instrumentu rozwiązywania problemów przy transakcji.   

Guanxi, oprócz cech wspólnych z marketingiem relacji, ma też swoje unikalne 
właściwości. Pierwszą jest personalny charakter w kontraście z bezosobowym 
ujęciem relacji na poziomie organizacyjnym w modelu zachodnim. Uczestnicy 
wymiany w sieci guanxi mają przede wszystkim uczuciowe i personalne 
zaangażowanie w relację, co skutkuje głównie emocjonalnym zobowiązaniem. 
Marketing relacji natomiast podkreśla ekonomiczny i bezosobowy (organizacyjny) 
charakter zaangażowania, który prowadzi do zobowiązania opartego na rachunku 
kosztów i zysków. W perspektywie zachodniej relacje mogą być kreowane nie tylko 
przez członków organizacji, ale przez symbole, marki, image 25 . Drugą szczególną
własnością guanxi jest koncentracja na budowie relacji przed transakcją, która ma 
zabezpieczać jej przebieg. W marketingu relacji proces ten widziany jest odwrotnie, 
czyli najpierw dochodzi do transakcji, której efekt tworzy platformę do budowy relacji. 
Trzecim osobliwym atrybutem guanxi jest percepcja wzajemności świadczeń i czas 
rekompensaty renqing. Chińczycy uważają, że renqing nie powinien być
odwzajemniony od razu, a w dłuższej perspektywie czasu, kiedy druga strona jest  
w potrzebie. Renqing nie może być też obiektywnie wyceniony, a więc tak naprawdę
spłacony. Dlatego relacja guanxi wymaga ciągłej gotowości w niekończącej się spirali 
wzajemności, które „spłaca” się zawsze z nadmiarem. W marketingu relacji podkreśla 

                                                
25 E. Gummesson: Relationship  marketing and imaginary organizations: a synthesis. „European Journal of Marketing” 

1996, nr 2, s. 33. 
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się natomiast symetryczną, natychmiastową rekompensatę między organizacjami, 
opartą na rachunku ekonomicznym. 

Rodzaje relacji guanxi
Guanxi charakteryzuje się znaczną dynamiką i dostosowaniem do warunków 

otoczenia, co spowodowało, że w obecnym społeczeństwie chińskim można mówić  
o różnych rodzajach guanxi, rozszerzanych przez względy pragmatyczne (biznesowe) 
poza więzy rodzinne. Siła tych powiązań znacznie się różni i ciągle zależy od bliskości 
pokrewieństwa, miejsca i czasu znajomości oraz pozycji w hierarchii społecznej.  
W literaturze przedmiotu najczęściej spotyka się podział na:26

1. Qinren – relacje wewnątrzrodzinne opierające się na więzach krwi, gdzie zaufanie 
jest największe, a więź emocjonalna silna.  

2. Shuren – relacje pozarodzinne, z osobami, które zostały przedstawione przez osobę
trzecią z istniejącej sieci guanxi lub poznane wcześniej w ramach wspólnego 
miejsca urodzenia, edukacji itp. Zalicza się do nich m.in.: osoby z tego samego 
miasta (tongxiang), kolegów z pracy (tongshi), kolegów ze szkoły (tongxue), czy 
nawet współwięźniów (laoyou).  

3. Shengren – relacje z osobami nieznajomymi lub osobami mającymi potencjał 
odkrycia na podobnej zasadzie jak w przypadku shuren (to samo miejsce urodzenia, 
dialekt, nieoczekiwane wydarzenie, które spowoduje wzmocnienie relacji). 
Shengren po poznaniu lub przedstawieniu stają się więc shuren. Początki takich 
relacji są zazwyczaj typowo utylitarną formą powiązań międzyludzkich z niskim 
poziomem zaufania personalnego. 
Zaprezentowany powyżej model może być doskonałym narzędziem informacyjnym 

dla wielu obcokrajowców w percepcji dość enigmatycznych i niedostępnych relacji 
guanxi. Menadżerowie pracujący w Chinach muszą przyjąć, że na tym rynku nie da się
funkcjonować bezosobowo. Chiński biznes opiera się na silnych więziach personalnych 
i to one są platformą dla transakcji oraz jej bezpieczeństwa. Analizując zaprezentowany 
model można dojść do wniosku, że cudzoziemcy mają niewiele wspólnych płaszczyzn 
do zainicjowania relacji guanxi i stania się shuren lub qinren. Praktyka jednak pokazuje, 
że w miarę otwierania się Chin na świat, sytuacja ta powoli się zmienia. Coraz więcej 
menadżerów studiuje na chińskich uniwersytetach, należy do chińskich stowarzyszeń  
i klubów biznesu, co stwarza platformę do stania się shuren. Znacznie trudniej jest  
w oczach Chińczyków posiadać status qinren. W wielu wypadkach zachodni sposób 
postrzegania świata jest tu największą przeszkodą, podobnie jak dość duża 
hermetyczność chińskiego społeczeństwa.  

Wykorzystanie guanxi – przykład polskich przedsiębiorstw 
Skuteczność użycia sieci powiązań guanxi w działalności rynkowej w chińskim 

otoczeniu została już wielokrotnie potwierdzona empirycznie 27 . Wykorzystanie 
personalnych powiązań guanxi ma dodatni wpływ m.in. na pozyskanie informacji, 
dostęp do surowców i rynków zbytu, pomaga w przezwyciężeniu instytucjonalnych 

                                                
26 Za: P.P. Fu, A.S. Tsui, G.G. Dess: The Dynamics of Guanxi in Chinese High- tech Firms: Implications for Knowledge  

Management and Decision Making. „Management International Review” 2006, nr 3, s. 281-4. 
27Por. np.: D.J. Lee, J.H. Pae, Y.H. Wong: A model of close business relationships in China (guanxi). „European Journal  

of Marketing” 2001, nr 1, s. 51-69; I.Y.M. Yeung, R.L. Tung: Achieving business success in Confucian societies:  
The importance of guanxi (connections). „Organizational Dynamice” 1996, nr 2, s. 54-65. 
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barier i braku stabilności w polityce regulacyjnej rządu, obniża koszty transakcyjne  
i wpływa na bezpieczeństwo kooperacji. Badania Y. Luo wykazały również, że 
wykorzystanie guanxi ma dodatnią korelację ze wzrostem sprzedaży i zwrotem  
z inwestycji dla firm międzynarodowych działających w Chinach 28 . Na potrzebę
budowy relacji personalnych w celu osiągnięcia długoterminowego sukcesu na tym 
rynku wskazały również wyniki badań M. Abramsona i J. Ai29 w przedsiębiorstwach 
amerykańskich oraz I. Björkmana i S. Kocka30 wśród inwestorów skandynawskich.  

Zanim zostaną omówione wyniki badań przeprowadzonych w polskich firmach 
warto podkreślić, że są one w „wyścigu” o chiński rynek daleko za liderami. 
Przybliżona łączna wartość polskich inwestycji na tym rynku wynosi zaledwie około 
180 mln USD. Dla przykładu, w 2007 r. zainwestowano jedynie 9,2 mln USD 31 . 
Według danych Ministerstwa Gospodarki RP i Ambasady RP w Pekinie, polskie firmy 
na rynku chińskim rozpoczęły zaledwie kilkadziesiąt projektów w ramach inwestycji 
bezpośrednich od momentu powstania ChRL. Obecnie funkcjonuje tylko kilkanaście 
polsko-chińskich joint venture oraz  kilka dużych przedsiębiorstw, które zdecydowały 
się na samodzielne projekty. Pozostała większość to małe firmy handlowe, biura 
odpowiedzialne za zakupy i nadzór podwykonawców oraz jednostki wyspecjalizowane 
w obsłudze rynku chińskiego świadczące usługi importerom. Do głównych przyczyn 
braku aktywności polskiego biznesu na tym rynku można zaliczyć skomplikowane 
stosunki polityczne między obu krajami po 1989 r., odstąpienie od systemu clearingu na 
rzecz rozliczeń wolnodewizowych na początku lat 90-tych, a obecnie przede wszystkim 
silną konkurencję dynamicznie rozwijających się rodzimych firm chińskich i dużych 
korporacji międzynarodowych penetrujących ten rynek. Powszechnym problemem jest 
ponadto brak dostatecznej wiedzy na temat odmienności otoczenia społeczno-
kulturowego tego rynku i brak centralnych programów wsparcia ze strony państwa 
polskiego, na co często wskazywali respondenci.  

Według powyższego, badania przeprowadzone w trzydziestu ośmiu firmach 
obejmują swoim zakresem większą część polskiej aktywności inwestycyjnej na terenie 
ChRL. Wszystkie organizacje biorące udział w projekcie badawczym funkcjonowały  
na tym rynku powyżej jednego roku, ze średnią długością około 6 lat. Najdłużej, od 
1951 r., istniało polsko-chińskie joint venture: Chinese-Polish Joint Stock Shipping 
Corporation „Chipolbrok”. Podział według formy działalności kształtował się
następująco: 42% to przedstawicielstwa (representative office), 28% joint venture, 21% 
przedstawicielstwo w Chinach spółki utworzonej w Hongkongu oraz 13% to firmy ze 
100% własnością podmiotu zagranicznego (WFOE-Wholly Foreign Owned Enterprise).  

Większość badanych menadżerów potwierdzała wszechobecność występowania 
fenomenu guanxi w Chinach, a 76% wskazała na znaczący jego wpływ na sukces  
w działalności rynkowej. Tylko trzy osoby zatrudnione w przedstawicielstwach 
odpowiedzialnych za zakupy i nie znające języka chińskiego oraz pracujące zaledwie 
rok nie słyszały o tym zjawisku. Pozostałe osoby dość prawidłowo definiowały koncept, 
najczęściej jako znajomości, sieci powiązań, relacje personalne stosowane w biznesie. 

                                                
28  Y. Luo: Guanxi and performance of foreign-invested enterprise in China: an empirical inquiry. „Management 

International Review” 1997, nr 1, s. 51-70. 
29 N.R. Abramson, J.X. Ai: Using guanxi-style buyer-seller relationships in China: Reducing uncertainty and improving 

performance outcomes. „The International Executive” 1997 , nr. 6 , s. 765-804. 
30  I. Björkman, S. Kock: Social relationships and business networks: the case of western companies in China. 

„International Business Review” 1995, nr 4, s. 519-535. 
31 China Statistical Yearbook 2008. 
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Menadżer nadzorujący jedną z dużych polskich inwestycji w prowincji Jiangsu określił 
wpływ tego fenomenu następująco „…w Chinach bez guanxi jesteś nikim, nie załatwisz 
najprostszego pozwolenia, podatków, zgody na wybudowanie fabryki, a nawet prąd 
wyłączą właśnie tylko twojej firmie; w Chinach wszystko opiera się na prywatnych 
znajomościach i wynikających z nich przysługach”. Tylko kilku respondentów miało 
bardzo krytyczne spojrzenie na to zjawisko, porównując je do „nepotyzmu, koneksji, 
„kolesiostwa” lub społecznie akceptowanej korupcji”, co świadczy o prawidłowym 
rozumieniu tego konceptu i nie kojarzeniu go tylko z chińską formą korupcji. 

Większość menadżerów wskazywała na typowo personalny charakter relacji guanxi, 
których bazą jest głównie przestrzeganie zasad wzajemności świadczeń – renqing  
(68% wskazań) oraz zaufanie (31% wskazań). Podkreślenie znaczenia renqing nad 
zaufaniem może świadczyć jednak o czysto instrumentalnym postrzeganiu guanxi przez 
Polaków, bez jego emocjonalnych charakterystyk występujących wśród Chińczyków. 
Zaledwie siedmiu respondentów, o dłuższym stażu pracy, akcentowało rolę ganqing –
sentymentu, emocji – jakie związane są z guanxi.  

Kilku badanych, pracujących w centralach zakupowych, podkreślało zmniejszające 
się znaczenie guanxi w procesach rynkowych, poprzez coraz większy nacisk państwa na 
usprawnienie regulacji prawnych i zwiększenie systemowego zabezpieczenia transakcji. 
Pozostała większość, szczególnie ci nadzorujący spółki joint venture, odpowiedzialni za 
sprzedaż chińskim partnerom i uruchomienie własnych zakładów produkcyjnych 
uważali, że znaczenie relacji personalnych guanxi nie zmniejszyło się, a wręcz 
przeciwnie wzrosło w czasach transformacji systemowej. 

Biorąc pod uwagę poszczególne grupy odniesienia w chińskim otoczeniu 
rynkowym, aż 76% respondentów wskazywało na potrzebę budowy relacji 
personalnych z organami rządowymi i 71% z potencjalnymi oraz istniejącymi klientami. 
Na relacje wewnętrzne z pracownikami wskazało 40% badanych, na pośredników 26% 
i zaledwie 15% na dostawców. Nie może być tutaj zaskoczeniem potrzeba dobrych 
relacji personalnych z urzędnikami i oficjelami partyjnymi. Przychylność oficjeli 
rządowych, mimo że chińska gospodarka przechodzi wolnorynkową transformację, 
nadal odgrywa ogromną rolę we wszystkich fazach funkcjonowania firmy na rynku.  
To od nich zależy szybkie uzyskanie wszelkich pozwoleń na uruchomienie działalności 
i pomoc w rozwiązywaniu wielorakich problemów biurokratycznych podczas 
prowadzenia działalności operacyjnej. Z wielu wypowiedzi badanych można było 
odnieść wrażenie, że nawet podatki są bardzo arbitralną rzeczą i zależą od dobrych 
relacji z urzędnikami biura podatkowego. 

Do najważniejszych mechanizmów inicjujących relację guanxi i ich podtrzymanie 
respondenci zaliczyli:  
1. Podejmowanie klientów i oficjeli wystawnymi kolacjami oraz zapraszanie  

na wszelkiego rodzaju firmowe przyjęcia.  
2. Przekazywanie prezentów związanych ze świętami, np. Chińskim Nowym Rokiem. 
3. Organizowanie dla partnerów chińskich wyjazdów zagranicznych w celu 

obejrzenia centrali i pokrycie wszystkich kosztów. Chińczycy ze względu na 
problemy z uzyskaniem wizy bardzo cenią tego typu oferty odwzajemniania swoich 
przysług. 

4. Używanie pośredników, najczęściej w osobie zaufanych pracowników. 
5. Wykorzystywanie wspólnej platformy do lepszego poznania, np. uczęszczanie na 

ten sam uniwersytet lub kursy menadżerskie. Mechanizm ten, najczęściej 
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wymieniany przez osoby mające doświadczenie w studiowaniu na uniwersytetach 
chińskich, uznany został za najbardziej wartościowy, któremu mogą towarzyszyć
prawdziwe emocje i sentyment – ganqing.  
Przeprowadzone badania pozwalają na wyodrębnienie trzech podejść tworzenia 

relacji: model guanxi, model transakcyjny oraz model mieszany. Model guanxi oparty 
jest przede wszystkim na budowaniu, pielęgnowaniu i wykorzystywaniu relacji 
personalnych w celach marketingowych, np.: pozyskiwania informacji, zwiększenia 
sprzedaży, harmonizacji procesów biznesowych, a nawet eliminowania konkurencji. 
Podejście to reprezentowane było przez osoby z długoletnim doświadczeniem  
w funkcjonowaniu na tym rynku oraz dobrym rozeznaniem w otoczeniu (poprzez  
edukację odbytą  w Chinach oraz znajomość języka chińskiego). Model ten 
wykorzystywany był głównie w spółkach joint venture, firmach ze 100-procentowym 
udziałem kapitału zagranicznego (WFOE) i przedstawicielstwach sprzedażowych.  

Model transakcyjny oparty jest głównie na elementach cenowych  
i krótkookresowym horyzoncie współpracy. Do grupy reprezentującej to podejście 
należały osoby o niewielkim doświadczeniu we współpracy z Chińczykami, zazwyczaj 
bez znajomości języka i zatrudnione w przedstawicielstwach zakupowych. Osoby te 
podkreślały, że otoczenie chińskie, choć ma swoją specyfikę, nie różni się znacznie od 
polskiego. Jeden z reprezentantów tego podejścia opisał to następująco „…liczy się
tylko cena, to przecież my dajemy zlecenia i możemy wymagać; żadne guanxi nie są mi 
potrzebne”. 

Model mieszany łączy zachodnie podejście relacyjne z elementami guanxi. Model 
ten wykorzystywany był głównie przez menadżerów z kilkuletnim stażem pracy na 
terenie ChRL, znających wymagania rynku, ale jak twierdzili, nie mających 
samodzielnych kwalifikacji (np. językowych) do budowy odpowiednich relacji 
personalnych. Zastosowanie podejścia relacyjnego wiązało się tu z wykorzystaniem 
transferu guanxi chińskich pracowników dla potrzeb organizacji. Model ten spotykany 
był we wszystkich formach przedsiębiorstw. 

Jednoznaczne określenie najlepszej formy współpracy jest dość kłopotliwe. Wybór 
modelu działania jest tu wypadkową specyfiki działalności (inny w przypadku zakupów 
i sprzedaży) lub preferencjami osobistymi menadżera związanymi z długością pobytu, 
znajomością kultury i języka oraz osobistego stosunku do Chińczyków. Niemniej 
jednak należy przyjąć, że w długim okresie model oparty o guanxi lub model mieszany, 
według większości respondentów, wpływa na osiągnięcie sukces na tym rynku.  

Zakończenie 
Przeprowadzony przegląd literatury oraz wnioski z badań własnych skłaniają  

do kilku postulatów. Polskie firmy inwestujące w Państwie Środka muszą przyjąć, że 
chiński marketing oparty jest głównie o model relacyjny. Od marketerów wymaga to 
poświęcenia większej ilości czasu na misterne budowanie relacji personalnych  
ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami oraz pozostałymi grupami otoczenia,  
w szczególności oficjelami rządowymi i partyjnymi. Najlepszą platformą do 
inicjowania relacji personalnych jest wspólna edukacja z Chińczykami lub 
wykorzystanie pośredników do transferu guanxi. Trening menadżerów 
odpowiedzialnych za zarządzanie operacjami na tym rynku powinien być wieloetapowy 
i dotyczyć przede wszystkim elementów kulturowych, nie wyłączając nauki języka 
chińskiego. Koniecznym jest zaznajomienie się z odmienną logiką guanxi i jego 
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elementami, jak renqing (wzajemność przysług), mianzy (twarz), xingyong (zaufanie) 
czy ganqing (uczucia, emocje). Menadżerowie na rynku chińskim muszą być
przygotowani na powszechne mieszanie przez chińskich partnerów relacji biznesowych 
z osobistymi, podkreślanie swoich personalnych preferencji nad organizacyjnymi, czy 
konieczność budowy więzi osobistej przed dokonaniem transakcji. Powinni wykazać
szczególną cierpliwość podczas długotrwałych procesów negocjacyjnych, 
zmierzających w wielu wypadkach nie do dokładnego omówienia projektu i kontraktu, 
ale mających na celu osobiste poznanie partnera i jego guanxiwang (sieci powiązań),  
bo w Chinach nadal ważniejsze jest „nie to, co wiesz, tylko kogo znasz”. 

RELATIONSHIP MARKETING IN OPERATIONS OF POLISH 
COMPANIES IN THE CHINESE MARKET 

Summary 
The dynamic appearance of China in the world economy has resulted in the fast growing 

interest regarding the best marketing practices suitable for this environment. Amongst the hot 
topics in Western academia concerning this market is guanxi, often equated as a Chinese version 
of relationship marketing (RM). It is viewed as a pivotal model of successful marketing exchange 
essential for business practices in this region. The paper attempts to explore this prevalent 
construct comparing it to the Western theory of RM and gives examples of practical market 
implementation. The presented information is based on the broad literature review, several years 
of direct observation and interviews conducted with Polish managers residing in China. 
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CALIMEROMARKETING – FILOZOFIA 
MARKETINGOWA DLA DROBNYCH 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

Streszczenie
W artykule podjęto tematykę calimeromarketingu – koncepcji marketingowej proponowanej  

do realizacji małym firmom, tj. takim, w których zatrudnionych jest maksymalnie kilku 
pracowników, skupionych wokół przedsiębiorcy podejmującego wszystkie decyzje biznesowe. 
„Calimeromarketingowiec” to przedsiębiorca, który sam jest najważniejszym narzędziem 
marketingowym w swojej firmie. Calimeromarketing, ściśle związany z marketingiem partnerskim, 
public relations oraz marketingiem partyzanckim, jest interpretowany jako filozofia marketingowa 
dla małych firm, według której przedsiębiorca rozwija strategię opartą na koncepcji 5P, w której 
piątym elementem mieszanki marketingowej jest osobowość przedsiębiorcy.  

Wprowadzenie 
W toku zajęć akademickich autorki z przedmiotów marketingowych, stałym 

elementem jest przygotowywanie projektów bazujących na rzeczywistych firmach. 
Część studentów, która nie wie, jakie przedsiębiorstwo obrać za podstawę rozważań, 
pyta o wskazówki. Autorka odpowiada wówczas zawsze, że lepiej jeśli będzie to 
firma mała o zasięgu regionalnym, nie posiadająca sformalizowanych służb 
marketingowych i nie prowadząca spektakularnych działań promocyjnych. Znacznie 
ciekawej bowiem tworzyć rozwiązania marketingowe dla firm, które ich naprawdę
potrzebują niż powielać gotowe schematy charakterystyczne dla dużych korporacji. 
W literaturze stworzono termin calimeromarketingu stosowanego właśnie przez małe 
podmioty gospodarcze. Związane są z nim bezpośrednio pojęcia guerilla marketingu  
i marketingu partnerskiego, które pomagają drobnym przedsiębiorcom właściwie 
funkcjonować na rynku.  

Określenie „calimero” pochodzi z japońskiej serii bajek animowanych o małym 
uroczym, ale bardzo nieporadnym kurczaku, który jako jedyny spośród rodziny samych 
żółtych ptaków miał czarne upierzenie i nosił na głowie połowę skorupki, z której się
wylągł. Na końcu każdego odcinka serii okazywało się, że „calimero” wcale nie jest 
czarny, tylko bardzo brudny, zaś umycie się w określonych, reklamowanych produktach 
pozwalało mu na powrót stać się białym2. Ta analogia przybliża istotę
calimeromarketingu do małych firm, które często uważają się za zdominowane przez 
potentatów rynkowych i mają poczucie tego, iż stoją na z góry straconej pozycji,  
a w rzeczywistości mogą wiele zaoferować na rynku i wcale nie muszą czuć się gorsze. 

                                                
1 Anna Knapik – dr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska. 
2 Calimero. http://en.wikipedia.org/wiki/Calimero (4.06.2009). 
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Firma „calimero” to taka, w której zatrudnionych jest maksymalnie kilku pracowników 
skupionych wokół przedsiębiorcy podejmującego wszystkie decyzje biznesowe. Z kolei 
marketingowiec „calimero” to przedsiębiorca, który sam jest najważniejszym 
narzędziem marketingowym w swojej firmie3. 

W związku z tym, calimeromarketing to filozofia marketingowa dla małych 
przedsiębiorców, według której rozwijają oni strategię marketingową bliską im samym. 
Przedsiębiorca i jego osobowość są najważniejszym instrumentem marketingowym, zaś
podejmowane przez niego działania marketingowe wspierane są w dużym stopniu przez 
taktyki marketingu partyzanckiego4.  

Filozofia, cechy i korzyści calimeromarketingu
Aby zrozumieć, jak wielka jest potrzeba stosowania strategii calimeromarketingu

we współczesnym świecie można przytoczyć kilka cytatów wypowiedzianych przez 
osoby kompetentne w tym zakresie. Według J. McKeana „70% naszych decyzji 
zakupowych podejmujemy w oparciu o to, jak jesteśmy traktowani jako ludzie, a tylko 
30% bazuje na właściwościach produktu”5. D. Searls, D. Weinberger, R. Levine  
i Ch. Locke twierdzą, iż „wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem 
każdej firmy”6. Stojącego na czele księgarni Amazon J. Bezosa „nie martwi ktoś, kto 
oferuje ceny o 5% niższe, niepokoi go ten, kto może zaoferować lepsze doznania dla 
klienta”7. Z kolei S. Walton dodaje, iż „jest tylko jeden szef – klient; on może zwolnić
każdego w firmie, od prezesa w dół – po prostu wydając swoje pieniądze gdzie 
indziej”8. 

Wszystkie te stwierdzenia znakomicie wpisują się w filozofię współczesnego 
marketingu relacyjnego, zorientowanego na klienta. Zatem w małych firmach najłatwiej 
zadbać o partnerskie relacje z kontrahentami. Przewodnią ideą calimeromarketingu jest 
osobisty, przyjazny kontakt z nabywcą i stworzenie własnego, niskobudżetowego 
marketingu-mix.  

Rozważania na temat calimeromarketingu należy zacząć od wyjaśnienia kwestii 
zasadności wykorzystywania marketingu w przedsiębiorstwach. Czy rzeczywiście 
każda firma potrzebuje marketingu, aby właściwie funkcjonować na rynku? Z całą
pewnością tak. Dodatkowo, przekonanie o konieczności stosowania marketingu  
w jednostkach komercyjnych, należy uzupełnić o dwie tezy. Po pierwsze, marketing nie 
może być działalnością doraźną, ale ciągłą, przy uwzględnieniu myślenia 
strategicznego. Po drugie, marketing powinien być stosowany nie tylko w jednostkach 
nastawionych na generowanie zysku, ale również w organizacjach non-profit.  

Istotą calimeromarketingu jest doprowadzenie do sytuacji, w której klienci sami 
chcą, aby właśnie dana firma zaspakajała ich potrzeby9. W ramach tego nurtu 
marketingowego, tradycyjny marketing-mix uzupełniany jest o piąty element,  
tj. osobowość (ang. personality). Koncepcja ta bliska jest marketingowi usług, z tą
jednak różnicą, iż w ramach strategii calimeromarketingu nie wymaga się obecności 

                                                
3 E. Paduch: Wielki mały przedsiębiorca. http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=883 (4.06.2009). 
4 K. Romme: Calimeromarketing, czyli w czym małe przedsiębiorstwa mogą być wielkie. Wydawnictwo MT Biznes Sp.  

z o.o., Warszawa 2005, s. 18. 
5 Animacja sprzedaży. http://arpress.com.pl/index/site/42 (5.06.2009). 
6 Księga cytatów. http://www.modernmarketing.pl/index.php?pg=cyt (5.06.2009). 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 K. Romme: op.cit., s. 31. 
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odpowiedniego otoczenia fizycznego, procedur i dużej liczby personelu, które 
charakterystyczne są dla modelu 7P w usługach. Piąte „P” w calimeromarketingu
rozumiane jest raczej jako osobowość właściciela firmy i grupy ludzi przez niego 
zatrudnionych. Zgodnie z koncepcją marketingu-mix w calimeromarketingu, to jakimi 
osobami są ludzie pracujący w określonej, małej firmie jest największą jej wartością. 
Ludzie ci powinni eksponować w swojej działalności biznesowej te elementy, które 
wykonują lepiej i bardziej profesjonalnie od innych, angażować się w sprawy firmy na 
rzecz wspólnego dobra i podtrzymywać długotrwałe relacje z klientami.  

„Calimero” marketer poświęca dużo czasu na precyzyjne określenie swojej grupy 
docelowej, zdając sobie sprawę z faktu, iż łatwiej jest współpracować z małą, 
sprecyzowaną zbiorowością niż obsługiwać duży, rozmyty segment, charakteryzujący 
się różnymi wymaganiami, barierami wejścia i zmianami preferencji. Inne 
charakterystyczne cechy takiego podejścia to10: 

− budowanie mocnej sieci biznesowej opartej na komunikowaniu otoczeniu 
silnej tożsamości marki i tworzeniu długotrwałych relacji z dotychczasowymi 
partnerami biznesowymi oraz zawieraniu nowych znajomości na tym polu, 

− prezentacja swojej oferty przy każdej, nadarzającej się okazji (mali 
przedsiębiorcy nie powinni, np. bać się spotkań ze studentami, przyjmowania 
ich na praktyki, udzielania się na formalnych i nieformalnych spotkaniach 
biznesowych), 

− wykorzystywanie publicity (tj. rozgłosu, darmowej reklamy, np. poprzez 
artykuły w prasie), 

− przyznawanie pierwszeństwa w kontaktach biznesowych dotychczasowym 
nabywcom, 

− pozyskiwanie nowych klientów w sposób zindywidualizowany, 
− bycie dumnym ze statusu małego przedsiębiorcy, ciągłe dążenie do rozwoju  

i poszerzania swojej działalności. 
Nurt calimeromarketingu powiązany jest bezpośrednio z marketingiem 

partnerskim, public relations, rozumianym jako budowanie długofalowych, 
pozytywnych relacji z otoczeniem oraz z tzw. marketingiem partyzanckim  
(ang. guerilla marketing). W ramach tej ostatniej strategii zmierza się do organizowania 
działań promocyjnych przy jak najniższych kosztach, często przy wykorzystaniu 
niekonwencjonalnych form dotarcia do nabywcy. 

Marketing partnerski (więzi lub relacyjny) stał się alternatywą dla tradycyjnej 
koncepcji marketingu, jaką był marketing transakcji. „Marketing partnerski to ciągły 
proces poszukiwania i tworzenia nowej wartości z indywidualnym klientem oraz 
dzielenia się korzyściami w ramach układu partnerskiego, obejmującego cały okres 
aktywności nabywczej klienta”11. Pozwala on zdobywać większą wiedzę o klientach 
poprzez zrozumienie ich preferencji, co skutkuje utrzymywaniem dobrych wzajemnych 
kontaktów.  

Po raz pierwszy pojęcie „marketing partnerski” w kontekście marketingu usług 
zostało użyte w 1983 roku w artykule L. Berry’ego, który stwierdził, że „marketing 
partnerski nawiązuje, utrzymuje i wzmacnia więzi z klientami w przedsiębiorstwach 

                                                
10 Ibidem.  
11 J.H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001, s. 35. 
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oferujących wiele usług”12. Autor ten podkreślił, że obsługiwanie bieżących klientów 
firmy jest dla osiągnięcia długookresowego sukcesu tak samo ważne jak przyciąganie 
nowych. Na połowę lat osiemdziesiątych przypadł również okres pogłębiania teorii 
marketingu opartego na budowaniu trwałych i długookresowych więzi z konsumentami. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych E.R. Morgan i S.D. Hunt rozwinęli model 
marketingu partnerskiego, w którym kluczowym elementem jest przywiązanie  
i zaufanie partnerów13. Według autorów tego modelu, marketing partnerski obejmuje 
wszystkie działania oraz czynności marketingowe, które mają na celu podtrzymywanie  
i pogłębianie wzajemnej oraz korzystnej wymiany. Takie podejście oznacza istotną
zmianę w marketingowym sposobie myślenia, a mianowicie przejście od rozumowania 
wyłącznie w kategoriach konkurencji i konfliktu do myślenia w kategoriach wzajemnej 
zależności i współpracy14. 

Istota calimeromarketingu stanowi rozwinięcie koncepcji marketingu 
partnerskiego w odniesieniu do małych firm. W związku z ograniczonym budżetem 
na działania marketingowe powinny one zdawać sobie sprawę z tego, iż pozyskiwanie 
nowych klientów jest około pięć razy droższe niż utrzymywanie dotychczasowych. 
Myśli przewodnie marketingu partnerskiego, takie jak przede wszystkim15: 

− przyznawanie głównej roli indywidualnym klientom nie tylko w procesie 
zakupu, ale też podczas określania rodzaju korzyści, 

− tworzenie wartości wspólnie z klientem, a nie dla klienta,  
− projektowanie i dostosowywanie procesów, narzędzi komunikowania się, 

technologii, ludzi tak, aby tworzyły one wartości zgodne z oczekiwaniami 
klienta, 

− gwarantowanie trwałej współpracy między sprzedawcą a klientem,  
− tworzenie łańcucha partnerstwa nie tylko wewnątrz przedsiębiorstwa, lecz także 

z partnerami zewnętrznymi, czyli z dostawcami, pośrednikami oraz 
akcjonariuszami, 

są jak najbardziej adekwatne również do filozofii calimeromarketingu. 
Zatem do nadrzędnych zalet calimeromarketingu, które odpowiadają zasadom 

marketingu partnerskiego można przede wszystkim zaliczyć16: 
a) zapotrzebowanie na mniejszą liczbę klientów skutkujące budowaniem z nimi 

przyjacielskich relacji (duża liczba nabywców nie jest wymagana do tego, aby 
np. pokryć z zyskiem koszty wynajmowania dużych powierzchni biurowo-
produkcyjnych, wynagrodzenia znacznej liczby pracowników czy nakłady  
na rozbudowane kampanie reklamowe z wykorzystaniem mediów masowych, 
za pośrednictwem których duże koncerny docierają do klientów), 

b) ułatwioną komunikację marketingową wewnątrz i poza firmą (zatrudniając 
niewielką liczbę pracowników łatwo jest utrwalić jedno przesłanie 
marketingowe i komunikować otoczeniu mocne strony działalności firmy  
w spójny sposób), 

                                                
12 R. Furtak: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003, s. 32. 
13 A. Payne: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996, s. 19-21. 
14 Ph. Kotler: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004, s. 105-106.  
15 G. Górska: Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001, s. 36. 
16 K. Romme: op.cit., s. 24-25. 
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c) niższą cenę (mniejsze koszty prowadzenia działalności pozwalają na ustalenie 
ceny na poziomie niższym aniżeli konkurencja, co może skutkować
zawieraniem długofalowych umów z kontrahentami), 

d) sterowanie popytem i ukierunkowanie na klienta (małe firmy mogą lepiej 
reagować na potrzeby poszczególnych nabywców, stosować marketing 
indywidualny czy dopasowywać się do nietypowych oczekiwań odbiorców niż
duże sformalizowane jednostki gospodarcze, w których decyzje o charakterze 
oferty kierowanej do nabywcy zależą niejednokrotnie od fizycznych 
możliwości różnych działów przedsiębiorstwa, norm zewnętrznych czy ustaleń
naczelnego kierownictwa), 

e) szerszy wachlarz możliwych do wykorzystania działań marketingowych (małe 
firmy, w związku z ograniczonymi funduszami na marketing, sięgają często  
po nietypowe formy promocji, takie jak choćby ambient media, marketing 
szeptany czy wirusowy, których zazwyczaj nie uwzględnia się w oficjalnych 
planach marketingowych dużych przedsiębiorstw), 

f) zaangażowanie w pracę, szybkość i elastyczność w działaniu (posiadanie małej 
liczby personelu ułatwia jego motywowanie, nie tylko w kwestii 
wynagrodzenia, ale również bodźców pozafinansowych, takich jak np. 
pochwała ze strony szefa czy zadowolenie klienta), 

g) posiadanie specjalistycznej wiedzy (właściciele małych firm mają niejednokrotnie 
olbrzymie doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i umiejętność prowadzenia 
rozmów z klientami dostosowanych do ich potrzeb i sposobu myślenia,  
w przeciwieństwie do wielu pracowników dużych korporacji, którzy np. często 
zmieniają miejsca pracy i nie identyfikują się zbytnio z firmą, w której aktualnie 
pracują),  

h) wzbudzanie sympatii (mimo, iż uważa się, że w biznesie nie ma miejsca na 
przyjaźnie, wielu nabywców woli współpracować z małymi firmami,  
w których traktowani są jako lojalni partnerzy, a nie tylko anonimowe 
jednostki, będące jedynie jednymi z wielu klientów).  

Z badań przeprowadzonych pod koniec 2003 roku wśród brytyjskich 
marketingowych specjalistów seniorów wynika, iż ich zdaniem, konsumenci są coraz 
bardziej zmęczeni i mają coraz mniej zaufania do tradycyjnych form komunikacji.  
Na znaczeniu zyskują natomiast działania public relations, spersonalizowany marketing  
e-mailowy oraz marketing partyzancki17. Ten ostatni często nazywany jest metodą
„tylnych drzwi”, a więc wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla „calimero” 
przedsiębiorców, którym w działaniach marketingowych niejednokrotnie przyświeca 
motto: „jeśli nie chcą cię drzwiami, wejdź oknem”, w tym przypadku interpretowanym 
jako owe „tylne drzwi”.  

Marketing partyzancki to nietypowe działania, które na ogół nie korzystają  
z tradycyjnych mediów. Nośnikiem działań promocyjnych może być wszystko, ważne 
aby pozytywnie zaskoczyło klientów i zwróciło ich uwagę. Dodatkowo są to często 
(choć nie zawsze) projekty niskobudżetowe, nierzadko szokujące lub korzystające  
w sprytny sposób z wybranych cech komunikacji bezpośredniego konkurenta.  

W Polsce markami, do których promocji wykorzystano marketing partyzancki były 
m.in. Heyah, Dog in the Fog i Frugo. Ważnym elementem marketingu partyzanckiego 

                                                
17 Ibidem, s. 35. 



Calimeromarketing – filozofia marketingowa… 69 

jest wykorzystanie działań konkurenta tak, aby wzmocnić własną markę lub stworzyć
taką komunikację, wobec której jakakolwiek reakcja konkurencji skazana będzie na 
porażkę. Przykładem mogą być działania marki telefonii komórkowej Heyah. Zarówno 
Orange (ówczesna sieć Idea) wspominając w swoich spotach o rękach (nawiązanie do 
łapy Heyah), jak i Plus, tłumacząc przez swój PR, że Heyah nie jest dobrą ofertą,  
bo trzeba z aparatu zdjąć simlock, mimowolnie przyczyniły się do popularności marki.  

Niezwykle istotnym elementem marketingu partyzanckiego jest także bardzo 
precyzyjne dotarcie do grupy docelowej, nawet jeżeli jest nią kilka osób czy nawet 
pojedynczy człowiek. Przykładem takich działań jest przedsięwzięcie małej, 
specjalizującej się w marketingu partyzanckim agencji Glob Media, która otrzymała od 
domu mediowego Zenith Media zadanie dotarcia do dyrektora marketingu Polkomtela 
SA, operatora sieci Plus GSM. Akcję zrealizowano w trakcie prowadzonego przez 
marketera przetargu na obsługę budżetu mediowego. Glob Media ustaliło, iż siedziba 
Plusa mieści się w warszawskim wieżowcu FIM Tower, a okna biura dyrektora 
marketingu wychodzą mniej więcej na dach sąsiedniego domu. Aby zwrócić uwagę
wspomnianego wcześniej dyrektora na ofertę Zenith Media – umieszczono tam banner  
z napisem „Zenith Media – docieramy tam, gdzie nikt inny”.  

Przedsiębiorcy „calimero”, korzystający z rozwiązań marketingu partyzanckiego, 
muszą pamiętać o tym, aby nie przekroczyć granic dobrego smaku i etyki biznesu. 
Dotyczy to zwłaszcza wykorzystania ambient mediów (nie wszędzie można umieścić
swoje materiały reklamowe) oraz nieformalnych spotkań biznesowych, na których 
łatwo można zrazić do siebie potencjalnego klienta.

Zakończenie 
Marketing nie może być dążeniem do wysokich wyników sprzedaży w krótkim 

czasie, ale celową i zaplanowaną inwestycją nastawioną na zysk w długim okresie.  
To czyni marketing najważniejszą częścią działalności przedsiębiorcy18. Przedsiębiorcy 
„calimero”, podobnie jak osoby pracujące w większych firmach, są zobowiązani do 
ustalania corocznego planu działań marketingowych. Działania te bowiem, nawet jeśli 
są niekonwencjonalne, nie powinny być prowadzone „ad hoc”, ale ujęte we wcześniej 
przyjętych strategiach. Wszystkie działania muszą mieć też jasno określony horyzont 
czasowy i być podane w danych wymiernych, gdyż w innym przypadku trudno będzie 
zweryfikować ich efektywność. „Calimero” marketer ma tę przewagę nad osobami 
pracującymi w większych korporacjach, iż nie jest ograniczony sztywnymi procedurami 
zachowań w określonych sytuacjach. Może w każdej chwili skontaktować się  
z klientem, modyfikując na bieżąco podjęte przedsięwzięcia. 

W podsumowaniu rozważań na temat calimeromarketingu należy jeszcze raz 
podkreślić, iż przedsiębiorcy realizujący tę strategię powinni zawsze pamiętać o piątym 
narzędziu marketingu mix, który wyróżnia ich na tle większych rywali. Jest nim 
osobowość właściciela i związanych z nim pracowników, pozwalająca małej firmie 
zaistnieć na tle dużych koncernów, w których stanowiska kierownicze zmieniają się
nieustannie, a relacje pracownicze są zdystansowane, gdyż stanowią oni najczęściej 
tylko sformalizowaną, anonimową zbiorowość. 

                                                
18 Ibidem, s. 20. 
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CALIMEROMARKETING AS A MARKETING PHILOSOPHY  
FOR SMALL ENTREPRENEURS 

Summary
The paper presents the issue of „calimeromarketing” – a marketing concept suggested for small 

companies, i.e. employing a few people being managed by an owner of the company, who is also 
responsible for all business decisions. „Calimeromarketer” is an entrepreneur being the most 
important marketing tool in a company. „Calimeromarketing” is strictly related to partnership 
marketing, public relations and guerilla marketing and is interpreted as a marketing philosophy for 
small business, where entrepreneur develops strategy based on „5P” conception, including 
„personality” as the fifth element of marketing mix.  
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STRUKTURALNA EKWIWALENCJA POZYCJI 
INTERAKCJI RYNKOWYCH – UJĘCIE SIECIOWE 

Streszczenie 
W latach 90. relacje rynkowe stały się podstawową kategorią badawczą w dyscyplinie 

marketingu. Można stwierdzić, że w celu identyfikacji, opisu, analizy zjawisk rynkowych, należy 
wykorzystywać metody analizy sieci społecznych (SNA), gdyż tylko takie ujęcie pozwoli na 
odkrycie nowych, emergentnych, ponadjednostkowych, strukturalnych własności obiektów  
i relacji między nimi. Celem artykułu jest charakterystyka ekwiwalencji strukturalnej pozycji oraz 
przedstawienie możliwych obszarów aplikacji i zastosowania jej w dyscyplinie marketingowej. 

Wprowadzenie 
Termin sieć społeczna (ang. social network) funkcjonuje w teorii socjologii od lat 

50. XX w. Jako pierwszy posłużył się nim John Barnes (1954) w celu nazwania układu 
stosunków społecznych utrzymywanych przez członków społeczności lokalnej 
niezależnie od norm kulturowych2. Obecnie termin ten używany jest do oznaczenia 
dowolnego zbioru „obiektów społecznych” rozważanego wraz z pewnym układem 
„społecznych powiązań” między nimi3.  

Określenie analiza sieci społecznych (ang. Social Network Analysis – SNA) zaczęto 
powszechnie stosować na przełomie lat 70. i 80. na oznaczenie orientacji czy 
perspektywy związanej z pojęciem sieci społecznej. Sam termin SNA został 
prawdopodobnie zapożyczony z badań operacyjnych4. W okresie prekursorskim do 
początku lat 50-tych, za podstawowe źródło informacji o sieciach społecznych służyły 
teoria grafów oraz monografie matematyczne F. Harary’ego i jego współpracowników. 
Określenie analiza sieci społecznych weszło do powszechnego użytku w latach 70. i 80. 
jako „perspektywa” związana z pojęciem sieci społecznej. Ukształtowane zostały wzory 
badań sieciowych, obejmujące nowe obszary problemowe.  

SNA dostarcza alternatywne wyjaśnienie zachowań „aktorów”, nie traktując 
procesów społecznych jako sumy atrybutów czy norm wewnętrznych, ale pozwala na 
wyłonienie emergentnych zjawisk, powstających jako efekt wzajemnej interakcji. 
Modelowanie SNA pozwala badaczom na konceptualizację struktury sieci poprzez 
ustalenie wzorów relacji, dyfuzję informacji pomiędzy aktorami oraz zrozumienie, jak 
jednostki wpływają i kształtują środowisko strukturalne sieci.

                                                
1 Magdalena Kowalska-Musiał – mgr, Wydział Socjologii, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. 
2 J. Barnes: Class and committee in a norwegian island parish. „Human Relations” 1954, nr 7, s. 39. 
3 T. Sozański: Sieć społeczna. W: Encyklopedia socjologii. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, t.4, s. 28. 
4 L.R. Ford Jr., D.R., Fulkerson: Przepływy w sieciach. PWN, Warszawa 1969 oraz B. Korzan: Elementy teorii grafów  

i sieci metody i zastosowania. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1978. Za: T. Sozański: op.cit., s. 33. 
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Aplikacja podejścia sieciowego w marketingu obejmuje obszary badawcze  
o charakterze empirycznym, np. zmiana postaw względem marek5, określenie struktury 
sieci biznesowych6. Istotnym obszarem badawczym jest rozwijający się nurt sieci 
mający charakter ogólny i uniwersalny dla nauk społecznych, np. prace z zakresu 
wymiany, zależności w sieciach7, roli i pozycji8 czy dyfuzji innowacji9. Trzeci obszar 
aplikacyjny dotyczy problematyki mającej charakter strategiczny i aplikacyjny tak, jak: 
modelowanie sieci10, sieci jako strategia marketingowa11, sieci konsumenckie12  
czy alianse strategiczne13.  

Relacja
Zrozumienie struktury relacji jest jednym z podstawowych celów w marketingu 

relacyjnym stanowiącym obecnie podstawowy paradygmat marketingu  
we współczesnym świecie14. Relacja jest rozumiana jako długookresowe nawiązywanie 
interakcji, które tworzą dynamiczny proces w odróżnieniu od serii dyskretnych wymian 
transakcyjnych15. W latach 90-tych pojęcie długoterminowych relacji stało się
elementarną kategorią badawczą.  

W ramach złożonej kategorii relacji, występującej pomiędzy podmiotami na rynku, 
dominują trzy podejścia badawcze16. Pierwsze stanowisko przedstawia relacje 
występujące na rynku instytucjonalnym (Business to Bussines). Powstające relacje mają
charakter instytucjonalny, są mocno sformalizowane, gdyż najczęściej oparte są  
o kontrakty bądź umowy o współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami (firmami).  
W ramach tej kategorii występują silne relacje partnerskie w kanałach dystrybucji, 
zasadnicze znaczenie odgrywają kwestie zaufania i norm relacyjnych oraz ważne 
aspekty międzykulturowe w ramach występujących układów diadycznych  

                                                
5 D. Iacobucci, G. Henderson, A. Marcati A., J. Chang: Network analyses of brand switching behavior. „International 

Journal of Research in Marketing” 1996, nr 13, s. 415. 
6 J. Cadeaux: A closer look at the interface between the product lines of manufacturers and the assortments of retailers. 

„International Journal of Retail and Distribution Management” 1997, nr 25, s. 197. 
7 K.S. Cook: Network structures from an exchange perspective. W: Socal structre and network analysis. Red.  

P.V. Marsden, N. Lin. Sage, Bevery Hills 1982, s. 177. R.M. Emerson, Social exchange theory. W: Social Psychology. 
Sociological Perspectives. Red. M. Rosenberg, R.H. Turner. Basic Books, Inc, New York, 1981, s. 30. M.S. Granovetter: 
Economic action and social structure: the problem of embeddedness. „American Journal of Sociology” 1985, nr 91, s. 481. 

8 R.S. Burt: Position in networks. „Social Forces” 1976, nr 55, s. 93-122. R.S. Burt: Structural Holes: The Social Structure 
of Competition. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. 

9 E.M. Rogers: Diffusion of innovations. The Free Press, New York 1962. E.M. Rogers: New product adoption and 
diffusion. „Journal of Consumer Research” 1976, nr 3, s. 290.  

10 D. Iacobucci, N. Hopkins: Modeling dyadic interactions and networks in marketing. „Journal of Marketing Research” 
1992, nr 29, s. 5.  

11 P. Arabie, Y. Wind: Marketing and social networks. W: Advances in social network analysis: research in the social and 
behavioral sciences. Red. S. Wasserman, J. Galaskiewicz. Sage, Thousand Oaks, CA, 1994. 

12 C.L. Martin, T. Clark: Networks of customer-to-customer relationships in marketing. W: Networks in Marketing.  
Red. D. Iacobucci. Sage, London 1996, s. 342. 

13 H. Hakansson, D.D. Sharma: Strategic alliances in a network perspective. W: Networks in Marketing.  
Red. D. Iacobucci. Sage Publications, 1996. 

14 C. Gronroos: From marketing mix to relationship marketing: toward a paradigm shift in marketing. Monash 
Colloquium on Relationship Marketing, Melbourne, Australia 1993. E. Gummeson: Broadening and specifying relationship 
marketing. Monash Colloquium on relationship marketing, Melbourne, Australia 1993. 

15 F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Ohr: Developing buyer-seller relationships. „Journal of Marketing” 1987, nr 51, s.11. 
16 A. Sagan, M. Kowalska-Musiał: Analiza struktury interakcji w kontakcie spotkaniowym – bayesowskie podejście  

w modelowaniu strukturalnym. W: Marketing nowe trendy w marketingu dla menedżerów. Red. B. Czerwiński. Gdańsk 2008, 
s. 197. D Iacobucci, A. Ostom: Commercial and interpersonal relationships; Using the structure of interpersonal 
relationships to understand individual-to individual, individual-to firm, and firm-to-firm relationships in commerce. 
„International Journal of Research in Marketing” 1996, nr 13, s. 53. 
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Drugie podejście dotyczy interakcji występujących na rynku usług,  
a w szczególności dotyczy usług profesjonalnych. Powstające relacje dotyczą powiązań
pomiędzy jednostkami (np. usługodawcą a usługobiorcą) charakteryzujących się
długookresowymi interakcjami między partnerami17. Zakup usługi i uczestniczenie  
w procesie usługowym w dużym stopniu zależy od interpersonalnych interakcji między 
klientami a dostawcami usługi.  

Trzecim obszarem badań jest rynek dóbr konsumpcyjnych i strategii marketingu 
relacyjnego skierowany na indywidualnych klientów18. Szczególne znaczenie mają tu 
układy relacji w procesie podejmowania decyzji w ramach gospodarstwa domowego 
(rodzin), zjawiska nieformalnej dyfuzji informacji w strukturze konsumentów (WOM). 

Sieć interakcji, jej własności i wskaźniki
Sieciowe ujęcie zjawisk rynkowych wymaga specyficznego sposobu patrzenia na 

proces analizy, interpretacji i wykorzystania danych powstających w procesie interakcji 
pomiędzy podmiotami na rynku. Dane sieciowe (relacyjne) pozwalają na pomiar 
emergentnych, ponadjednostkowych zjawisk rynkowych powstających jako efekt 
interakcji partnerów wymiany. Identyfikują relacje zachodzące pomiędzy działającymi 
podmiotami i określają współzależności między nimi. Analiza procesu interakcji 
pociąga za sobą koncentrowanie się na charakterystykach co najmniej par podmiotów. 
Dane relacyjne mogą przyjmować postać: diady, powiązania jeden z wieloma (ang. one-
with-many) lub sieci rynkowych19. Elementami sieci są podmioty (ang. actors, nodes) 
oraz relacje między nimi (ang. edges, ties)20. Diada stanowi fundamentalną jednostkę
analizy danych relacyjnych. Stanowi także podstawową jednostkę interpersonalnych 
interakcji i relacji21..

Z perspektywy sieciowej struktura społeczna ujmowana jest w kategoriach 
powiązań pomiędzy węzłami lub pozycjami. Najbardziej elementarną własnością sieci 
jest liczba powiązań, czyli całkowita liczba powiązań pomiędzy wszystkimi pozycjami 
i węzłami. Kolejnymi własnościami sieci wynikającymi bezpośrednio z powiązań
pomiędzy aktorami są: ukierunkowanie czyli kierunek przepływu zasobów w sieci, 
odwzajemnianie powiązań pomiędzy pozycjami oraz przechodniość powiązań, czyli 
stopień przekazywania relacji pomiędzy zbiorami lub podzbiorami.  

Siła powiązań mówi o wielkości i poziomie zasobów, jakie przepływają pomiędzy 
pozycjami. Słabe powiązania rozumiane są jako te, w ramach których zasoby 

                                                
17 Kategoria ta budzi kontrowersje badawczy, z uwagi na występującą asymetrię siły przetargowej pomiędzy stronami. 

Asymetria ta jest powodowana przez szereg czynników, z których najważniejsze to: zróżnicowany dostęp do informacji 
rynkowej, małe możliwości oddziaływania konsumenta na zachowanie. 

18 M. Winkelman, D. Schulz, D.C. Edelman, M. Silverstein: Up close and personal. „Journal of Business Strategy” 1993, 
nr 14, s. 22-31. 

19 D.A. Kenny, D.A. Kashy, W.L. Cook: Dyadic Data Analysis. The Guilford Press, 2006. 
20 A. Sagan: Metody sieciowe w analizie łańcuchów środków – celów z wykorzystaniem programu Ucinet. Zeszyty 

Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 558, Kraków 2001, s. 105. 
21 Dyscypliny takie, jak socjologia, ekonomia oraz marketing w ujęciu sieciowym przyjmują, że konstrukty opisujące 

zachowania jednostek są wzajemne i angażują dwie osoby, zatem diada stanowi najmniejszy poziom analizy zachowań. 
Ważną cechą danych diadycznych jest zależność partnerów diady od siebie (ang. nonindependence). Zależność w diadzie jest 
rezultatem bliskich interpersonalnych relacji. Dane diadyczne można rozpatrywać również w kontekście danych 
rozróżnialnych (ang. distinguishable) oraz nierozróżnialnych (ang. nondistinguiasable). Zróżnicowanie diady może wynikać  
i być uzależnione od pełnionej roli społecznej przez jej uczestnika. Szerzej: M. Kowalska-Musiał: Relacje partnerskie 
 w układach diadycznych - ocena i analiza danych. W: Projektowanie, ocena i wykorzystanie danych rynkowych. XII 
Warsztaty Metodologiczne. Red. J. Dziechciarz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009 (w druku). 



Magdalena Kowalska-Musiał74

przekazywane są sporadycznie lub w niewielkiej ilości, z kolei mocne powiązania 
wykazują wysoki poziom przepływów zasobów.  

Czynnikami krytycznymi w analizie sieci są wielkości takie, jak: gęstość, wielkość, 
oraz związany z nimi stopień pozycji (ang. in-degree, out-degree). Gęstość sieci, 
kompleksowość oznacza zakres, w jakim węzły wykazują maksymalną możliwą liczbę
powiązań. Wielkość sieci oraz jej wymiary mają wpływ na samą strukturę sieci, stopień
jej gęstości, ale również determinują samą analizę. Jeśli liczba podmiotów, a zatem 
relacji i powiązań pomiędzy nimi wzrasta, pojawia się obiektywna trudność  
w zrozumieniu, interpretacji oraz nawigacji sieci. Wskaźniki sieci out-degree  
i in-degree pozycji oznaczają sumę powiązań pomiędzy danym podmiotem a innymi. 
Wskaźnik out-degree mówi, ile połączeń ma dany „aktor”, a tym samym informuje  
o stopniu wpływu na „aktorów” sieci, z którymi jest powiązany. Wskaźnik ten można 
więc traktować jako wskaźnik ekspansywności elementu w sieci. Wskaźnik in-degree 
pozycji informuje o tym, jak duży jest stopień powiązań wchodzących do danego węzła. 
Ten wskaźnik z kolei można nazwać wskaźnikiem atrakcyjności elementu w sieci.  

Kolejnym atrybutem sieci jest dystans (ang. distance) czyli odległość pomiędzy 
pozycjami. Ta własność sieci charakteryzuje bezpośrednie połączenie danego „aktora”  
z innymi. Jeżeli dwie pozycje bezpośrednio sąsiadują ze sobą (ang. adjacent) to 
odległość pomiędzy nimi wynosi 1. Jeżeli „aktor” A przekazuje określony zasób 
„aktorowi” B i „aktor” B przekazuje dalej zasób do „aktora” C („aktor” A nie 
przekazuje zasobu „aktorowi” C), to oznacza, że odległość pomiędzy „aktorami” A i C 
wynosi 2. Odległość pomiędzy „aktorami” w sieci może mieć znaczenie w makro-
charakterystyce sieci jako całości. Jeśli występuje duży dystans pomiędzy pozycjami, 
może to wpłynąć na wydłużenie czasu po to, by dana informacja czy zasób rozproszył 
się wśród całej populacji sieci. Jednym z możliwych podejść do indeksacji dystansu, 
odległości pomiędzy „aktorami” jest odległość geodezyjna (ang. geodesic distance). 
Jest to miara bliskości „aktorów” w sieci, służąca do określenia minimalnej odległości 
pomiędzy pozycjami.  

Interesującym zjawiskiem występującym w sieci są „sub-struktury” czyli gęstości 
lokalne (kliki, ang. cliques) w obrębie większej sieci. Kliki wykazują silne 
odwzajemnione i przechodnie powiązania w poszczególnym podzbiorze pozycji  
w obrębie danej sieci. Wraz z występowaniem sub-struktur pojawia się problem 
występowania pomostów (ang. bridges). Jeżeli występują w sieci gęstości lokalne, to 
pomosty są istotne dla utrzymania całościowej spójności sieci. Liczba, rozmiar, 
powiązania pomiędzy sub-strukturami informują o zachowaniu się sieci jako całości, 
określają tempo zmian wzorów interakcji lub mogą wskazać na potencjalne pojawienie 
się konfliktów pomiędzy dwoma frakcjami lub wieloma sub-grupami. Zróżnicowanie 
sposobów, w jaki „aktorzy” mogą być połączeni z grupami czy klikami (pomost, 
izolacja przez grupę, czy grupy aspiracji) może stanowić konsekwencję ich zachowań
jako jednostek.  

Idea centralności pozycji (jednostek lub organizacji) jako atrybut sieci była już
badana przez Bavelas’a w latach 50. i od tego momentu następował stopniowy rozwój 
koncepcji w tym zakresie22. Centralność może być rozumiana jako własność sieci  
w wymiarze lokalnym lub globalnym. Pozycja jest centralna lokalnie wówczas, gdy 
istnieje relatywnie dużo powiązań z innymi węzłami. Węzeł jest centralny globalnie 

                                                
22 J. Scott: Social Network Analysis. Sage Publications, London 2007, s. 82. 
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wtedy, gdy ma strategiczną pozycję w sieci. Centralność sieci i władza (siła,  
ang. power) są fundamentalnymi własnościami sieci. Perspektywa sieciowa sugeruje, że 
władza jednostki nie jest indywidualnym atrybutem, ale powstaje w wyniku interakcji  
z innymi „aktorami”. Władza w rozumieniu sieci społecznych jest konsekwencją
wzorów relacji, może zatem zmieniać się wraz ze zmianą połączeń w sieci. Centralność
sieci określa się poprzez liczbę pozycji, z którymi połączona jest dana pozycja, lub też
przez liczbę punktów, pomiędzy którymi znajduje się dana pozycja, albo jako bliskość
danej pozycji do innych pozycji w obrębie sieci. Cała struktura sieci może być
traktowana w kategoriach obrazowania sieci przez wysoki lub niski stopnień władzy, 
powstającej jako wynik wariancji wzorów relacji pomiędzy „aktorami”. Władza w sieci 
jest uzależniona od zajmowanej przez „aktora” pozycji w sieci relacji23.  

Pozycja i rola w sieci 
W analizie sieciowej już od wczesnych lat siedemdziesiątych podejmowano próby 

stworzenia sieciowych modeli struktury pozycji ról społecznych w grupie. Badacze 
sieciowi zmierzali do formalizacji pojęć socjologicznych takich, jak rola czy pozycja 
społeczna oraz podejmowali próbę ustalenia algorytmów, które umożliwiłyby 
identyfikację struktury społecznej.  

Pozycja społeczna w analizie sieciowej jest rozumiana jako specyficzny sposób 
patrzenia na strukturę sieci, nie przez pryzmat „aktorów” jako indywidualnych, 
unikalnych jednostek, ale poprzez kategorie charakteryzujące grupę. Pojęcie pozycji 
społecznej oznacza zajmowanie przez członków grupy takiej samej roli społecznej,  
a ich stosunki z pozostałymi członkami są identyczne lub podobne24. Zatem pozycja czy 
rola społeczna zależy od rodzaju relacji wiążących jednostki sieci. Jest definiowana jako 
regularny wzór relacji pomiędzy aktorami, a nie poprzez atrybuty ich samych.  

Równoważność oznacza sytuację, w której dany węzeł pozostaje w identycznej 
relacji do innego węzła, wówczas węzły te uważane są za równoważne. Sytuację taką
nazywa się ekwiwalencją strukturalną pozycji (ang. structural equivalence). Warto 
podkreślić, że ograniczano ją do sytuacji, w której zbiór węzłów był połączony z innym 
węzłem lub innymi węzłami w dokładnie taki sam sposób. Takie sformułowanie pojęcia 
strukturalnej ekwiwalencji miało swoistego rodzaju ograniczenia formalne z uwagi na 
fakt, że węzły mogły być równoważne wówczas, gdy rzeczywiście były połączone  
z tym samym węzłem. Równoważność strukturalna rozumiana w taki sposób, że 
równoważne pozycje muszą być połączone z daną pozycją jest szczególnym 
przypadkiem ogólniejszego zjawiska równoważności. Przypuszczenie ogólne będzie 
zatem zakładać, że „aktorzy” na pozycjach równoważnych strukturalnie lub zwyczajnie, 
będą działać lub zachowywać się w podobny sposób25.  

Strukturalna ekwiwalencja 
W analizie sieci ważną kategorią jest strukturalna ekwiwalencja pozycji  

w strukturze relacji. Punktem wyjścia dla wszystkich formalnych dyskusji związanych  
z kategorią strukturalnej ekwiwalencji jest praca F. Lorrain i H.C. White z 1971 roku. 
Badacze utworzyli swoją teorię wokół koncepcji roli społecznej. „Aktorzy” 

                                                
23 J.H. Turner: Struktura teorii socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 604-614. 
24 T. Sozański, … op. cit., s. 30. 
25 J.H. Turner: op. cit., s. 604. 
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strukturalnie ekwiwalentni pełnią taką samą rolę w sieci, nie dlatego, że są dokładnie  
w taki sam sposób powiązani z innymi, ale mają dokładnie takie same powiązania  
z tymi samymi „aktorami”. Według F. Lorrain i H.C. White wszystkie wzory połączeń
w sieci powinny być rozpatrywane przez pryzmat strukturalnej ekwiwalencji zmierzając 
do agregacji indywidualnych punktów w większe zbiorowości punktów (klasy 
punktów)26.  

W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje ekwiwalencji: strukturalną, 
automorficzną oraz regularną. Ekwiwalencja strukturalna jest związana  
z podobieństwem wzorów relacji między pozycjami sieci. Dwie pozycje są wzajemne 
ekwiwalentnie, jeśli mają te same relacje ze wszystkimi innymi pozycjami. Jeśli „aktor” 
A prowadzi do „aktora” B i „aktor” B prowadzi do „aktora” C, to „aktorzy” A i C są
strukturalnie ekwiwalentni, czyli są zastępowalni. Z powodu rzadkiego występowania 
ścisłej strukturalnej ekwiwalencji, zwłaszcza w sieciach o dużej liczbie węzłów  
i powiązań, analitycy sieciowi badają stopień ekwiwalencji strukturalnej.  

Ekwiwalencja automorficzna (ang. automorphic equivalence) odnosi się do 
zastępowalności położenia danego węzła w strukturze sieci. Zastępowalność ta nie 
wpływa na zmiany własności całej sieci. Jeżeli „aktor” A może zamienić się
położeniem z „aktorem” B, to znaczy, że „aktorzy” A i B są automorficznie 
ekwiwalentni.  

Regularna ekwiwalencja (ang. regular equivalence) dotyczy podobieństwa 
powiązań węzłów z powiązaniami innych węzłów, które są regularnie ekwiwalentne. 
Jeżeli węzeł A ma taki sam profil powiązań jak węzeł B, to węzły A i B są regularnie 
ekwiwalentne.  

Najważniejszym rodzajem ekwiwalencji jest ekwiwalencja strukturalna, węzły 
strukturalnie ekwiwalentne są także ekwiwalentne automorficznie i regularnie27.  

Pierwszym krokiem w badaniu strukturalnej ekwiwalencji jest konstrukcja 
macierzy podobieństw i odmienności (ang. dis-similarity) dla każdej pary „aktorów”  
z sieci. Macierz reprezentuje podobieństwa lub odmienności dla każdej pary „aktorów” 
w odniesieniu do struktury powiązań z innymi. Istnieje wiele sposobów pomiaru 
podobieństwa i odmienności, ale najbardziej powszechnymi metrykami są
współczynnik korelacji Pearsona i odległość euklidesowa. Wartość współczynnika 
Pearsona -1.00 oznacza, że dwóch aktorów ma przeciwne powiązanie w odniesieniu do 
każdego innego aktora, zaś wartość +1.00 oznacza, że dwaj aktorzy zawsze dokładnie 
są powiązani z innymi, czyli zajmują strukturalną ekwiwalencję. Odległość euklidesowa 
pozwala na pomiar odmienności. W większości przypadków analiza ekwiwalencji 
strukturalnej oparta na odległości euklidesowej i współczynniku korelacji Pearsona daje 
kompletną informację o zachodzącej w sieci równoważności między pozycjami. 

W ocenie ekwiwalencji strukturalnej wyróżnia się nie tylko pojedyncze elementy, 
lecz bloki cech, konsekwencji i wartości, które są wzajemnie zastępowalne.  
Tę własność w podejściu a priori można silniej wyodrębnić wykorzystując model 
CONCOR (ang. convergence of iterated correlations). Jest to model iteracyjnych 
korelacji pozwalających na ocenę stopnia podobieństwa wektorów podobieństw pozycji 

                                                
26 F. Lorrain, H.C. White: Structural equivalence of individuals in social networks. „Journal of Mathematical Sociology” 

1971, nr 1. Za: J. Scott: op. cit., s. 56. 
27 R.A. Haneman: Introduction to Social Network Methods. On-line Textbook. http://wizard.ucr.edu. A. Sagan: 

Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów środków celów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 680, 
Kraków 2005, s. 105.
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X do wektora podobieństw pozycji Y. Generalnie, dla n podziałów uzyskiwanych jest 
2n bloków danych (dla 2 podziałów – 4 bloki danych, dla 4 podziałów – 8 bloków 
danych itp.)28. Na rysunku 1 i 2 przedstawiono ekwiwalencję strukturalną krajów UE  
w wymiarze kulturowym przy zastosowaniu modelu CONCORD.  

Rys. 1. Wykres drzewkowy podobieństw miedzy krajami. Model CONCOR  
Źródło: A. Sagan: Ekwiwalencja strukturalna krajów UE w wymiarze kulturowym. Zastosowanie modelu 

stochastycznych struktur blokowych. Materiały konferencyjne niepublikowane. XII Ogólnopolski 
Zjazd Socjologiczny „Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy” Poznań 15-18.IX.2004. 

Rys. 2. Wizualizacja modelu CONCOR: 4 grupy ekwiwalentnych krajów 
Źródło: A. Sagan: Ekwiwalencja strukturalna krajów UE w wymiarze kulturowym. Zastosowanie….

Analiza ekwiwalencji strukturalnej jest szczególnie ważnym podejściem  
w eksploracji struktur sieciowych o dużych wymiarach. Analiza ta umożliwia uzyskanie 
przejrzystej struktury ekwiwalentnych sieci relacji, która pozwala na lepszą

                                                
28 A. Sagan: Strukturalna ekwiwalencja łańcuchów …, s. 106. 
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interpretację uzyskanych wyników. Wydaje się, że możliwymi obszarami aplikacji 
strukturalnej ekwiwalencji są te obszary badań marketingowych, w których konieczne 
staje się agregacja lub redukcja wymiarowości w analizowanych relacjach 
zachodzących wśród liczby „aktorów”, np. wielowymiarowe badanie segmentacji rynku 
zarówno na etapie określania relacyjnych kryteriów segmentacji, jak i na etapie 
identyfikacji segmentów rynku wyodrębnianych poprzez sieć interakcji podmiotów 
rynkowych czy badania motywacyjne z wykorzystaniem techniki laddering, przy 
różnicowaniu marek produktów, czy połączeń pomiędzy wartościami, korzyściami  
i cechami produktu.  

Identyfikacja ukrytych relacyjnych segmentów wyodrębnionych na podstawie 
wzorów ekwiwalencji strukturalnych jest dokonywana najczęściej na podstawie modeli 
klas ukrytych danych relacyjnych (ang. latent class models). Szczególne zastosowania 
mają tu stochastyczne modele blokowe danych relacyjnych, umożliwiające 
wyodrębnienie ukrytych klas strukturalnych relacji między pozycjami zajmowanymi 
przez partnerów interakcji29.  

Podsumowanie 
Analiza sieciowa jest coraz częściej wykorzystywana w pracach badawczych  

z dziedziny marketingu. Wiąże się to ze współczesnymi relacyjnymi i sieciowymi 
podejściami w zarządzaniu relacjami z klientem na zintegrowanych rynkach 
globalnych. Identyfikacja wzorów powiązań między partnerami interakcji (producentem 
– dystrybutorem, sprzedawcą – nabywcą itp.) umożliwia wyodrębnienie 
ekwiwalentnych strukturalnie powiązań i spójnych segmentów rynkowych 
definiowanych na podstawie gęstości sieci interakcji. Wydaje się, że ocena i diagnoza 
poziomów ekwiwalencji pozycji (strukturalnej, automorficznej i regularnej) pozwala na 
istotną redukcję złożoności sieci i ujawnienie ukrytych, emergentnych własności  
w strukturze interakcji rynkowych.  

STRUCTURAL EQUIVALENCE OF POSITIONS OF MARKET 
INTERACTIONS – THE NETWORK APPROACH 

Summary 
In the Nineties, market relations became the primary research category in the discipline  

of marketing. It can be stated that in order to identify, describe, and analyze market phenomena, 
the methods of social network analysis (SNA) shall be applied. These methods reveal the new, 
emergent, generalized and structural effects that are the result of interactions. The aim of the 
paper is describing the category of structural equivalence of positions and also presenting possible 
application areas of structural equivalence of positions in the discipline of marketing.   

                                                
29 Modelowanie tych układów jest możliwe za pomocą programu StOCNET – Block wykorzystującego bayesowską

analizę klas ukrytych. Wersja tego programu znajduje się na stronie http://stat.gamma.rug.nl/stocnet/.  
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WYBRANE MODYFIKACJE MIESZANKI 
MARKETINGOWEJ W MARKETINGU RELACYJNYM 

Streszczenie 
Tradycyjne instrumenty marketingowe, czyli mieszanka marketingu 4P są dostosowane do 

marketingu transakcyjnego. Obecnie, w dobie marketingu strategicznego i rozwoju koncepcji 
relacyjnych wymagają one modyfikacji. W artykule przedstawiono wybrane, najważniejsze 
kierunki tych zmian. 

Wprowadzenie 
Granica pomiędzy klasycznym a relacyjnym marketingiem jest wyznaczana przez 

odmienne podejście do konieczności i sposobów budowania związków z klientami.  
W tradycyjnym podejściu nacisk położony był na pozyskiwanie jak największej liczby 
nabywców i wolumen transakcji, podczas gdy w marketingu relacyjnym szczególną
uwagę poświęca się tworzeniu trwałych więzi z klientami, ich dogłębnemu poznaniu  
i usatysfakcjonowaniu2. 

Wyznaczenie celów marketingowych pociąga za sobą konieczność zaprojektowania 
środków ich osiągania, czyli instrumentów marketingowych (marketing-mix). 
Koncepcja ta w swej klasycznej formie, została zaproponowana przez N. Bordena  
w 1964roku. Wyróżnił on dwanaście instrumentów marketingowych, które później 
zostały zredukowane do czterech zasadniczych grup (tzw. 4P – product, price, 
promotion, place)3. Chociaż wiele organizacji w swych działaniach marketingowych 
nadal bazuje na koncepcji 4P, to komponują marketing-mix w inny sposób lub w innym 
celu niż dotychczas. Organizacje te rezygnują z mechanicznego podejścia do klientów 
na rzecz tworzenia mieszanki marketingowej dla pojedynczego konsumenta  
z uwzględnieniem jego złożonych, niepowtarzalnych potrzeb4. Obecnie, wobec rozwoju 
podejść relacyjnych w marketingu, proponuje się modyfikacje koncepcji marketingu-
mix. 

Kierunki zmian w instrumentach marketingu-mix 
W koncepcji 4P produkt dotyczy polityki kształtowania asortymentu i ustalania 

jego jakości. Cena oznacza całokształt działań związanych z wyznaczeniem warunków 
płatności. Promocja to zestaw działań składających się na proces komunikowania  
i informowania klienta w celu nakłonienia go do zakupów (obejmuje cztery 
podstawowe elementy: reklamę, sprzedaż osobistą, public relations oraz aktywizację
                                                

1 Aleksander Lotko – dr, Zakład Matematyki i Informatyki, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska. 
2 B. Gregor, M. Stawiszyński: E-commerce. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s. 46. 
3 J. McCarthy: Basic Marketing. A Managerial Approach. Homewood, 1981, s. 45. 
4 B. Gregor, M. Stawiszyński: op.cit., s. 46.
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sprzedaży). Wreszcie dystrybucja dotyczy zagadnień związanych z wyborem kanałów 
zbytu i fizycznym przepływem towarów, czyli logistyką5. Podział ten został 
powszechnie przyjęty i jest stosowany do dzisiaj. Jednak z uwagi na opisane wcześniej 
zmiany w rynkowych orientacjach przedsiębiorstw jest nieraz poddawany krytyce. 

Śledząc zmiany w interpretacji klasycznej koncepcji czterech elementów 
marketingu-mix można zaobserwować tendencje6: 
1. W zakresie produktu – w ramach marketingu partnerskiego produkt powstaje  

w wyniku współpracy dostawcy i klienta, który wskazuje na wartości przez niego 
zaprojektowane. Wynikiem współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem 
jest niepowtarzalny lub bardzo zindywidualizowany produkt, odpowiadający 
wymogom klienta, a jednocześnie powstały na bazie większej wiedzy  
i doświadczenia obydwu partnerów. 

2. W zakresie ceny – postuluje się uwzględnienie pakietu korzyści dla klienta. Cena 
musi uwzględniać specyficzne cechy i indywidualizację. Cena często może być
rezultatem negocjacji. Klienci powinni uczestniczyć nie tylko w kształtowaniu 
ceny, lecz we wszystkich działaniach związanych z tworzeniem wartości tak, aby 
pozyskać zaufanie partnera. 

3. W zakresie promocji – w przypadku marketingu bezpośredniego staje się ona 
narzędziem komunikacji na bazie technologii teleinformatycznych. Podkreśla się
likwidację barier między producentem a klientem poprzez integrację systemów 
obiegu informacji i komunikacji.  

4. W zakresie dystrybucji – w miejsce kanałów dystrybucji proponuje się jej 
procesowy charakter, w którym klient decyduje o dostawcy i sposobie dostawy.  

Koncepcja 4C 
Coraz częściej podkreśla się aktywną rolę klientów w procesie komunikacji 

marketingowej, przez co następuje przesunięcie uwagi z analizy możliwości 
sprzedawcy na analizę potrzeb konsumenta. Jest to charakterystyczne przede wszystkim 
w komunikacji opartej o bezpośrednie relacje przedsiębiorstwa z klientami oraz 
realizowane przy pomocy mediów interaktywnych takich, jak na przykład telefon czy 
Internet. Zależność pomiędzy spojrzeniem na marketing i proces komunikacji z punktu 
widzenia przedsiębiorstwa oraz nabywcy może zobrazować porównanie koncepcji 4P7  
z koncepcją 4C8, przedstawione w tabeli 1. 

Zestaw 4C oznacza przekształcenie marketingu-mix sprzedającego w marketing-
mix dla kupującego. Produkt, który nabywa klient, stanowi dla niego wartość. Cena jest 
kosztem, który ponosi nabywca. Zamiast tradycyjnej, jednokierunkowej promocji klient 
oczekuje dialogu (komunikacji dwukierunkowej). Dystrybucja powinna być
udogodnieniem i być oferowana na warunkach przyjaznych dla kupującego, zapewniać
komfort i wygodę nabycia9.  

                                                
5 J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 11-12. 
6 T. Kasprzak: Biznes i technologie informacyjne – perspektywa integracji strategicznej. Nowy Dziennik, Warszawa 2003, 

s. 242; I. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001, s. 40-44. 
7 J. McCarthy: op.cit., s. 56 
8 R. Lauternborn: New Marketing Litany. Four P's Passe; C-Words Take Over. „Advertising Age” 1990, nr 10.
9 J. Otto: op.cit., s. 13. 
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Tabela 1. Porównanie koncepcji 4P i 4C 

4P 4C 
Product Produkt Customer needs and 

wants 
Potrzeby i pragnienia 

klienta 
Price Cena Cost to the customer Koszt dla klienta 

Promotion Promocja Communication Dostarczanie 
informacji 

Place 
(distribution) 

Miejsce (dystrybucja) Convenience Wygoda zakupu 

Źródło: www.sfera.net.pl. 

W koncepcji 4P główny nacisk położony jest na analizę dostępnych narzędzi 
marketingowych przedsiębiorstwa mających wpływ na nabywcę, aby zapewnić mu 
odpowiednią korzyść. Natomiast, w podejściu 4C najważniejsza jest identyfikacja 
potrzeb klienta dzięki efektywnym metodom komunikacji10. Jednokierunkowa promocja 
(promotion) jest przeciwstawiana dwukierunkowej komunikacji (communication)  
z klientem, której zadaniem, oprócz określenia i zaspokojenia potrzeb nabywcy, jest 
reagowanie na jego sugestie lub uwagi11. 

Koncepcja 7P 
M. Christopher, A. Payne i D. Ballantyne12 uznali zestaw 4P za zbyt restrykcyjny  

i zasugerowali rozszerzenie go do siedmiu elementów (7P). W tej wersji obejmuje on13: 
1. Produkt (product). 
2. Cenę (price). 
3. Dystrybucję (place). 
4. Promocję (promotion). 
5. Pracowników (people). 
6. Procesy (processes). 
7. Proaktywną obsługę klienta (proactive customer service). 

Taka klasyfikacja zwraca uwagę na traktowanie pracowników jako istotnego 
kapitału organizacji. Odpowiednio przygotowany personel ma ogromny wpływ na 
pozyskiwanie i utrzymywanie klientów. Jest to ważne zwłaszcza na rynkach usług, 
gdzie usługa jest zwykle kreowana podczas kontaktu pracownika z klientem.  
Do procesów zalicza się różnego rodzaju procedury, zespoły czynności, harmonogramy. 
Zarządzanie procesami stanowi wstępny i niezbędny warunek poprawy jakości oferty 
kierowanej do klienta. Właściwie zaprojektowane procesy redukują liczbę błędów  
i podnoszą jakość funkcjonowania organizacji. Ze względu na rosnące wymagania 
klientów, rola obsługi nabiera szczególnego znaczenia. Zadaniem obsługi klienta jest 
zwiększanie oferowanej klientowi korzyści. Personalizowana obsługa klienta oznacza 
dodatkowy wysiłek, szczególną troskę i zainteresowanie okazywane klientowi, aby czuł 
się doceniony i istotny dla firmy14. 

                                                
10 Ph. Kotler: Marketing. Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 90-91. 
11 http://www.sfera.net.pl. 
12 M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann Ltd., Oxford 1991. 
13 R. Furtak: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003, s. 26; System informacyjny marketingu 

przedsiębiorstw. Modelowanie. Red. A. Nowicki. PWE, Warszawa 2005, s. 118-119.
14 R. Furtak: op.cit., s. 27-28;J.  Otto: op.cit., s. 13. 
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Koncepcja 5I 
Koncepcja instrumentów marketingowych 4P jest także w marketingu relacyjnym 

zastępowana koncepcją 5I, zaproponowaną przez D. Peppersa i M. Rogers.15 Obejmuje 
ona: 

a) identyfikację (identification), 
b) indywidualizację (individualization), 
c) interakcję (interaction), 
d) integrację (integration), 
e) uczciwość (integrity). 
Identyfikacja związana jest z poznawaniem i uczeniem się zachowań konsumentów 

w celu nawiązania dialogu. Indywidualizacja dotyczy przystosowania oferty 
przedsiębiorstwa do niepowtarzalnych potrzeb każdego klienta. Celem interakcji jest 
zapoczątkowanie dialogu i zrozumienia zmieniających się potrzeb oraz pogłębianie 
procesu uczenia klienta. Integracja relacji i wiedzy wewnątrz organizacji powinna 
zapewniać jej spójność oraz wewnętrzną koordynację działań. Uczciwość relacji 
związana jest z uzyskiwaniem zaufania, poczucia prywatności i lojalności klientów 
wobec organizacji, jak również organizacji wobec nabywców. 

Koncepcja 5C dla marketingu internetowego 
Konsekwencjami rewolucji teleinformatycznej dla marketingu są: nowy sposób 

komunikacji, jej treści, czasu, używanej symboliki, poszukiwanie nowych wzorców, 
rozproszenie uwagi klientów, ich nielojalność oraz znaczny wpływ Internetu na 
zachowania konsumentów16. Internet cechuje duży potencjał wypracowywania  
i dostarczania wartości dla klienta. Wykorzystanie Internetu w tym celu wspomaga 
realizację działań 5C, czyli17: 

– zadań w sferze koordynacji (coordination) marketingowych procesów 
decyzyjnych w organizacji, 

– obrotu handlowego (commerce), pozwalając na obniżenie kosztów transakcji  
i poszerzając rynki docelowe, 

– budowy wspólnoty klientów (community), co jest dość proste w Internecie, 
zwłaszcza w kontekście serwisów wspólnotowych i aplikacji Web 2.0,  
w których użytkownicy decydują o treści serwisu, 

– prezentacji marketingowych treści informacyjnych (content), które  
w Internecie mogą mieć wieloraki, multimedialny i hipertekstowy charakter, 

– sposobów komunikacji (communication), pozwalając na wymianę
multimedialnych komunikatów elektronicznych w czasie rzeczywistym  
z dowolną liczbą odbiorców. 

Ta koncepcja stanowi nowe ujęcie marketingu-mix, uwzględniające specyfikę
marketingu internetowego. 

                                                
15 D. Peppers, M. Rogers: Enterprise One-to-One: Tools for Building Unbreakable Customer Relationships in the 

Interactive Age. Piatkus, London 1997. 
16 E. Frąckiewicz: Marketing internetowy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 107. 
17 A. Afuah, C. Tucci: Biznes internetowy. Strategie i modele. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 65-74. 
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Podsumowanie 
Przeprowadzone wywody pokazują, że choć koncepcja 4P jest wciąż aktualna, 

należy ją dostosowywać do rzeczywistych wymagań koncepcji relacyjnych, przede 
wszystkim w kierunku dostarczania klientom wartości, zapewnienia wygody transakcji 
dzięki przemyślanej organizacji procesów i zasobów ludzkich oraz interaktywnej 
komunikacji połączonej z wysokiej jakości personalizowaną obsługą. 

CHOSEN MODIFICATIONS OF THE MARKETING-MIX IN THE 
RELATIONSHIP MARKETING 

Summary 
Traditional marketing instruments, the marketing 4Ps, are designed for the transactional 

marketing. Today, in the era of strategic marketing and the development of relationship concepts, 
they should be revised. The paper presents selected, most important directions of this revisions.  
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IDENTYFIKATORZY NOWYCH TRENDÓW 

Streszczenie 
Tradycyjne pola aktywności marketingowej zostały już wyeksploatowane. Z tego względu 

marketerzy aktywność swoją koncentrują na poszukiwaniu nowych form i doskonaleniu 
umiejętności w pomaganiu klientom w realizacji ich celów i ambicji życiowych. Wymaga to 
odpowiednio przygotowanego personelu, który promując określone marki zdobywa przychylność
potencjalnych użytkowników. Funkcje te spełniają osoby badające trendy (trend spotters) oraz 
łowcy tendencji (cool hunters). To od ich empirycznych ustaleń będzie zależeć przyszła pozycja 
marki w świadomości nabywców. Działalność identyfikatorów nowych trendów pozwala także na 
tworzenie przez firmy tych dóbr i usług, które są wynikiem bliskiej współpracy z klientami 
(customer made), traktowanymi w kategorii prosumentów. 

Obserwując dekadę lat 90. na rynku kanadyjskim, nie sposób nie zauważyć, że 
dzisiaj nie sprzedaje się produktu, tylko buduje nową potrzebę, tworzy się nowy styl 
spędzania wolnego czasu. Styl życia i ideologia mogą zwiększyć lub zmniejszyć
sprzedaż, dlatego marketing służy współcześnie kreowaniu nowych potrzeb pod kątem 
tworzenia maksimum satysfakcji konsumenckich. W tak rozumianym podejściu do 
praktyki marketingowej, podstawową sprawczą siłą jego rozwoju są odpowiednio 
wyselekcjonowane i motywowane kadry. 

Firmy, które zasadniczą uwagę przykładają do kwestii selekcji i motywacji 
personelu mogą sobie pozwolić na realizację koncepcji marketingu radykalnego. 
Marketing ten pojawił się w Ameryce Płn. w latach 90. jako antidotum na pogorszenie 
się popytu wewnętrznego i rosnącej w związku z tym roli problematyki obniżania 
kosztów działalności firm. Filozofia marketingu radykalnego opiera się na wiedzy  
o rynku, którą zdobywa się nie poprzez badania rynkowe i reklamę, ale poprzez 
aktywne, bezpośrednie działanie, czyli podejmowanie prób sprzedania swojego 
produktu. Handlowcy działający z werwą odkrywając kolejne nisze są w stanie na 
bieżąco rozpoznawać trendy rynkowe i dostarczając klientom poszukiwanych przez 
nich wartości, zapewniają indywidualnym uczestnikom niszy taką obsługę, jakiej nie 
mogą zaoferować duże firmy handlowe nastawione z reguły na odbiorcę masowego2. 
Aby tak działać należy nie tylko dysponować dogłębną wiedzą o produkcie, firmie  
i poczynaniach konkurencji, ale przede wszystkim być bardzo mobilnym rynkowo. 

Koncepcja myśli marketingowej XXI wieku zmierza do pojmowania marketingu 
jako sztuki pomagania klientom w pomnażaniu ich bogactwa. Takiej filozofii bliskie są
rozwiązania proponowane przez marketing lateralny, którego wiedza bazuje na 
umiejętności wizualizacji produktu w kontekście przewidywanych realiów rynkowych. 

                                                
1 Jacek St. Ławicki − prof. ndzw. dr, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie. 
2 Jacek St  Ławicki: Marketing sukcesu. Difin, Warszawa 2005, s. 69. 
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Marketing lateralny wymaga od marketerów nie tylko wiedzy o wszystkich elementach 
tworzących rynek oraz umiejętności budowy relacji z konsumentem traktowanym jako 
prosument, ale przede wszystkim wyobraźni co do wizji zamierzonego celu. Aby takie 
myślenie było możliwe, co należy traktować jako preludium do działania, firmy muszą
zacząć szerzej postrzegać potrzeby i badać style życia swoich klientów.  

Coraz większą popularnością wśród dwudziestolatków amerykańskich cieszy się
nowe, dobrze płatne zajęcie – identyfikator nowych trendów. Osoba uprawiająca ten 
zawód odwiedza różne kluby, bardzo popularne wśród nastolatków i obserwuje 
aktualne prawidłowości w ubiorze, tańcu, jaki slang jest aktualnie na topie, jakie 
wartości określają ich postawy życiowe i czego potrzebują. Obserwacje te wzbogacone 
są odpowiednimi informacjami uzyskanymi od obserwowanych, co ma miejsce zwykle 
przy poczęstunku na rachunek fundatora, który dysponuje specjalnym funduszem na 
tego typu działania. Identyfikatorzy po powrocie z imprezy piszą stosowny raport do 
agencji reklamowej informując, że np. hip-hop już nie bawi, a modny kolor to żółty. 
Agencja, dzięki takim informacjom, wie jaki rodzaj muzyki powinien stanowić podkład 
pod przygotowywaną reklamę, np. napoju lansowanego w danym segmencie 
wiekowym. Identyfikatorem nowych trendów (łowcą trendów) może być też młoda 
osoba, która prowokuje fryzurą, nonszalanckim wyglądem i ma posłuch w swoim 
środowisku. Taki przeszkolony „freestylowiec” bada zwyczaje amerykańskiej 
młodzieży niczym antropolog obcą kulturę. W tego typu działaniach chodzi o ustalenie, 
jakimi konsumentami są młodzi ludzie, jakie tendencje kiełkują w nastoletniej modzie. 
Skuteczna strategia dotarcia do takich użytkowników opiera się na projektowaniu  
i dostarczaniu im produktów, które mają kojarzyć się z bliskim im stylem bycia, aby 
zaistnieć w grupie rówieśniczej.  

Sztuka zdobywania nowych użytkowników w segmencie młodzieżowym polega na 
tym, aby nie pokazywać, że chodzi o sprzedaż. Psychologię takich zachowań analizuje 
model Mc Cracena powstały na początku lat 80. Model ten nosi nazwę transferu 
znaczeń kulturowych. Otóż każdy produkt może nieść ze sobą określone znaczenie,  
np. drogi samochód często oznacza wysoki prestiż społeczny. Znaczenie to, szczególnie 
w przypadku prestiżowych marek, jest zwykle wspierane wizerunkiem znanej 
osobowości (celebrity endorsement). Na tej podstawie użytkownicy kreują strategię
budującą styl życia w swoim środowisku, czy też grupie młodzieżowej. Zwykle 
wystarczy stwierdzenie sprzedawcy, że przykładowo takie właśnie dżinsy nosi Doda, 
aby wywołać chęć kupna u młodego człowieka. Ta szczególna symbioza z celebrytami 
ma rosnący udział wśród instrumentów marketingu kreującego popyt. 

W Ameryce Płn. bardzo silne jest przekonanie, że najważniejsi są ludzie młodzi, to 
do nich należy kierować kampanie informacyjne, o nich jako o przyszłych, 
długoterminowych klientów należy szczególnie zabiegać. Należy jednak pamiętać,  
że nie zawsze marketing poprzedza modę. Często jest odwrotnie, pojawia się nowy 
trend i ktoś postanawia na nim zaistnieć. Jest to dużo łatwiejsze niż wykreowanie mody. 

Obok identyfikatorów nowych trendów pracujących na zlecenie agencji 
reklamowych, pojawili się także i w Polsce lanserzy. Lanser to człowiek otwarty na 
nowe sposoby wyrażania się w muzyce i ubiorze. Osoba taka ubrana w markową odzież
(na koszt sponsora) bywa w modnych miejscach, posiada dobrą wiedzę na te tematy, 
które są aktualne i „trendy” a także zna liczące się w danym środowisku osoby. 
Lanserzy, będąc żywym nośnikiem reklamy, stanowią klucz do umysłów innych 
potencjalnych klientów, np. salonu odzieży renomowanej firmy. O lanserach  
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w amerykańskiej literaturze marketingowej mówi się, że uprawiają „free word of mouth 
advertising” czyli reklamę szeptaną.  

Marketing bezpośredni, bazując na doznaniach konsumenckich, przyznaje prymat 
nabywcom, którzy mają liczący się wpływ na podejmowanie decyzji zakupowych.  
W dużo większym stopniu konsument wierzy rekomendacjom znajomych (liderzy 
opinii) niż reklamom czy też informacjom pochodzącym od producenta. Marketing 
szeptany, uwzględniając ten fakt, szybko „sprzedaje” innowacyjne cechy produktu oraz 
specjalnej troski obsługę. Komunikaty tworzą tutaj i przekazują sobie sami konsumenci, 
a więc są one jak najbardziej autentyczne, gdyż są pozbawione materialnego interesu  
w ich rozpowszechnianiu. Siłą marketingu szeptanego jest wiarygodność osoby 
uprawiającej tę formę reklamy. Nadawca takiego komunikatu, wykazując się wiedzą  
o marce, buduje swoją pozycję towarzyską. Komunikacja szeptana może być także 
inicjowana przez marketera.  

Procter&Gamble w 2000r. założyła Tremor, pierwszą firmę marketingu 
szeptanego. Panele konsumenckie tej firmy skupiają już 800 tys. nastolatków i młodych 
matek. Podobną strategię wykorzystania marketingu szeptanego przyjęła w 2008r. firma 
Kraft, która stworzyła społeczność Kraft First Taste. Dzięki uczestnictwu w panelu, 
konsumenci mogą nie tylko otrzymywać i zapoznawać się z produktami, które wchodzą
na rynek, ale i tworzą społeczność prosumencką, wyznaczającą przyszłe trendy 
produktowe3. Poza panelem dyskusyjnym firma wykorzystuje w szerokim zakresie 
działalność wspomnianych wyżej liderów opinii. Jak wykazały badania, skuteczność
działań tej grupy jest około dziesięciokrotnie wyższa niż w przypadku zwykłych 
konsumentów.  

Marketing szeptany stał się na tyle ekspansywnym i rozwojowym narzędziem  
w budowie trendów, że doczekał się opracowania regulacji etycznych. Światowe 
standardy wyznaczone zostały przez World of Mouth Advertising (WOMMA).  
W ustaleniach WOMMA zwraca uwagę na przygotowanie uczestników do kampanii, 
zgodnie z wymogiem uczciwości i rzetelności. Wprowadzenie międzynarodowych 
standardów w tej dziedzinie jest koniecznością ze względu na normy dotyczące ochrony 
konsumenta oraz wymogi etyczne, które obowiązują marketerów prowadzących 
marketing szeptany. Spektrum czynników będących w sferze zainteresowań
marketerów obecnej ery jest coraz szersze. Wynika to z tego, że tradycyjne obszary ich 
aktywności marketingowej powoli ulegają wyeksploatowaniu, a działania konkurencji 
wspieranej procesami hiperkonkurencji i globalizacji zmuszają wręcz do permanentnej 
aktywności rynkowej.  

Marketing szeptany, z którego tak chętnie korzystają identyfikatorzy nowych 
trendów i lanserzy, posługuje się myślą marketingu lateralnego, którego wiedza skupia 
się na umiejętności wizualizacji produktu w nowych realiach rynkowych, gdzie 
użytkownik odgrywa pierwszoplanową rolę. Opierając się na rozpoznanych potrzebach 
(wywiad, obserwacja) użytkowników, a także braku pełnej ich satysfakcji. np.  
z aktualnie korzystanego produktu, identyfikatorzy nowych trendów tworzą scenariusze 
rozwoju produktów. Podobnie jak identyfikatorzy nowych trendów, lanserzy stanowią
rodzaj barometru trendów, tego co podoba się młodym ludziom i co będzie modne jutro. 
Młodzież dobrze już wie, że reklama jest opłaconym komunikatem, w którym mówi się
to, czego oczekuje zleceniodawca, w związku z czym nie można jej ufać. Jeżeli 

                                                
3 P. Gotkowski: Szeptanie w komunikacji marketingowej. „Marketing w Praktyce” 2009, nr 4, s. 35. 
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natomiast jakiś produkt poleci właściwy kolega, to sprawa przybierze zupełnie inny 
obrót. Obok Coca-Coli Services Poland, która jako pierwsza wprowadziła w Polsce 
działania polegające na tworzeniu potencjalnych grup docelowych (target), swoich 
lanserów ma także Sony Music Polska, wykorzystująca ich do promocji swoich płyt  
w klubach.  

Najbardziej znaną firmą tworzącą trendy w modzie i muzyce jest amerykańska 
Youth Intelligence z siedzibą w Nowym Jorku. Jest to firma rozeznająca trendy 
(trendspotter). Zajmuje się znajdowaniem nowych mód wśród mieszkańców metropolii, 
aby potem na podstawie ich obserwacji, kreować pozytywny i atrakcyjny wizerunek 
nowych produktów znanych koncernów. Firma ta prowadzi zarówno tradycyjne badania 
focusowe, dyskusje panelowe, jak i obserwuje młodych Amerykanów w ich 
środowisku. Z badań tej firmy korzystają tacy liderzy, jak: Garnier, Lancôme, Levis, 
Motorola czy Sony4. 

Zaprezentowane działania stanowią doskonały przykład mariażu kultury  
i kontrkultury z przemysłem i biznesem. Młodzieżowy bunt zostaje zaprzęgnięty  
do biznesu, a jego przedstawiciele stają się agentami reklamowymi. Marketingowcy 
powinni pamiętać o tym, że młodzi ludzie nie mają zwykle wykształconych gustów,  
w związku z czym interesują się tym, co jest odpowiednio wykreowane. Dlatego więc 
manipulują młodzieżą, żeby dane produkty sprzedawać. Jednakże i w Polsce młodzi 
konsumenci zdają już sobie sprawę z tego, że to rynek ma dostosować się do 
zmieniających się ich gustów.  

Rozeznaniem przyszłościowych trendów zajmują się także łowcy tendencji (cool 
hunters) pracujący zwykle w działach: marketingu, stylizacji domów mody oraz  
w instytucjach badawczych, które na zlecenie firm wprowadzają na rynek nowe 
produkty. Aby te trendy trafnie nakreślać niezbędne staje się analizowanie potrzeb 
potencjalnych nabywców. Percepcja zawodowa łowcy tendencji zamyka się wokół 
zmysłów: węchu, słuchu, smaku, wzroku i dotyku, które stanowią niezbędne atrybuty 
wytrawnego cool huntera. Jego praca polega bowiem na tropieniu i nieustannym 
śledzeniu wszystkiego, co jest związane z konsumencką egzystencją. Informacje 
uzyskane tą drogą służą do określenia rodzących się tendencji i wyznaczania mód oraz 
nowych, przyszłych potrzeb konsumpcyjnych.  

Jedną z pierwszych w Europie firm, która korzysta z wyników poszukiwań cool 
hunterów jest Future Concept Lab z Mediolanu. Ten instytut badań nad 
przewidywanymi trendami i stylami życia, założony ponad dwadzieścia lat temu przez 
grupę socjologów, jest jedną z najważniejszych instytucji tego typu w Europie. Wśród 
jego klientów są między innymi: Coca-Cola, Walt Disney, Philip Morris, Nike. 
Działalność Future Concept Lab. opiera się na stworzeniu sieci współpracowników 
−korespondentów, którzy piszą fotograficzne pamiętniki dotyczące tych elementów 
codzienności, które sprawiają, że ludzie są szczęśliwi. Ustalono, iż rezultaty 
doświadczeń wykorzystywanych do opracowania strategii tworzenia nowych 
produktów mają dużo większą wartość niż tradycyjne badania socjologiczne, dotyczące 
postaw konsumenckich. We wszystkich tego typu działaniach chodzi o wywołanie 
takich potrzeb, z których istnienia konsument dotychczas nawet nie zdawał sobie 
sprawy. Marketerzy najpierw tworzą potrzeby, a konsumenci później napędzają im 
koniunkturę. 

                                                
4 Jacek St. Ławicki: op.cit., s. 50. 
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Niewykluczone, że i w Polsce wzorem Ameryki Płn., agencje badawcze posłużą się
nowym instrumentem badawczym i podłączą wybranej reprezentatywnej grupie 
konsumenckiej urządzenie do badania mózgu, aby obserwować aktywizowanie jego 
odpowiednich struktur lub emisję fal mózgowych pod wpływem projektowanych 
bodźców. Z dalszych badań uzyska się informację korelującą konsumenckie 
oczekiwania wizerunkowe produktu z architekturą marki tak, aby możliwa była relacja 
marki z częścią ego docelowego konsumenta. Marketerzy będą dążyć do poznania 
sensorycznej budowy mózgu człowieka, aby dowiedzieć się, jak w innowacyjny sposób 
transmitować bodźce, które pobudzają poszczególne zmysły odpowiedzialne  
za określone reakcje. Badania te posłużą do wywołania pożądanego zachowania 
nabywcy, czyli uzyskania efektu handlowego. 

Wiek XXI to era mikromarketingu, w związku z czym wszelkie działania rynkowe 
winny być zindywidualizowane, czyli oparte na rozpoznaniu i obsłudze nabywców, 
których profile znane są firmie. Oznacza to konieczność nawiązania bezpośredniego 
kontaktu z nabywcą, aby prowadzić z nim dialog. Taka współpraca owocuje 
przekształceniem się klienta w równoprawnego partnera firmy, który wpływa na kształt 
oraz treść oferty handlowej. Firmy myślące prospektywnie wręcz muszą nie tylko 
uważnie badać ich potrzeby, ale pozwolić swoim klientom (partnerom) decydować  
o kształcie i formie świadczonych usług. 

Klient nowej epoki nie chce być traktowany jedynie jako użytkownik, on pragnie 
uczestniczyć w dialogu partnerskim na temat propozycji firmy. W miejsce zwykłego 
konsumenta staje się prosumentem, a więc osobą, która dostarcza firmie 
wyczerpujących informacji o takich cechach produktów, które zapewniają optymalne 
zaspokojenie oczekiwań konsumenckich. Mikromarketing wymaga zarówno 
gromadzenia dużej liczby niezbędnych informacji o kliencie, jak i umiejętności 
racjonalnego ich wykorzystania. 

Identyfikatorzy nowych trendów, lanserzy, cool hunterzy krytykowani są za to, że 
„są częścią systemu, który tworzy wymuszony popyt napędzający machinę konsumpcji” 
– pisze Alberto Abruzzese z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie i dodaje „ich siłą jest 
to, że posługują się językiem oraz mają styl życia i hierarchię wartości jak grupa 
docelowa, nastawieni na konsumpcję młodzi ludzie, o których dusze i portfele zabiegają
międzynarodowe firmy.” 

Cool hunterzy działają pomiędzy światem subkultur i wielkich międzynarodowych 
korporacji. Jeszcze niedawno domy mody i projektanci wyznaczali, co będzie się nosiło 
w przyszłym sezonie, obecnie ulica dyktuje to, co zaprojektują styliści. Skoro 
przyszłość rynku popytowego leży w rękach nabywców, to kwestią pierwszoplanową
jest wykorzystanie kapitału intelektualnego przyszłych użytkowników. 

Nie sposób pominąć tego, że zmienia się spojrzenie konsumentów na produkty 
(customer made). Powinno ono inspirować do odświeżenia marki. Customer made to 
zyskujące na znaczeniu zjawisko tworzenia przez firmy produktów oraz świadczenia 
usług, które są wynikiem bliskiej współpracy z klientami. Customer made opiera się na 
sztuce wykorzystywania marzeń i oczekiwań konsumentów względem produktów. 
Praktyczny aspekt „customer made” polega na bezpośrednim udziale konsumenta przy 
powstaniu produktu, z którego będzie korzystać. Przykładem może być Pepsi, która 
zaprojektowała nowe opakowanie (Design Our Pepsi Can), ściśle według pomysłu 
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konsumentów5. Renomowane firmy zdają sobie sprawę z tego, iż klienci przeistoczyli 
się w równoprawnych partnerów, którzy wpływają na kształt i treść oferty handlowej. 

Współczesny rynek w rozwiniętych krajach charakteryzuje się stanem 
permanentnej nadpodaży. Firmy muszą więc sprawnie koegzystować z konsumentami, 
którzy nie chcą być traktowani jedynie jako użytkownicy wyrobów i usług. Stąd 
propozycje firm zmierzają obecnie do tworzenia społeczności konsumenckiej firmy,  
w której klient ma pozycję partnera wspomagającego jej zarządzanie. Każdy lubi być
zauważany i doceniany za umiejętność kreatywnego myślenia, a marketerzy powinni 
wykazać się taką inwencją twórczą, która umożliwiłaby wykorzystanie 
konsumenckiego kapitału wiedzy. Niestety rodzimy pragmatyzm marketingowy 
pozostawia na tym polu jeszcze sporo do życzenia, a krótkowzroczność rynkowa 
polskich firm powoduje, iż w minimalnym tylko stopniu wykorzystuje się
doświadczenia użytkowników w projektowaniu kolejnych nowości. Marketing 
przyszłości, trendy marketing to rozwój nowej myśli marketingowej, to działania 
określające egzystencję wszystkich uczestników rynku, z oddaniem prymatu ogniwu 
finalnemu, jakim jest użytkownik. 

Marketing przyszłości identyfikujący nowe kierunki to obecnie ta gałąź przemysłu, 
w której zatrudnienie znajdują nie tylko ekonomiści, ludzie sztuki, ale także 
psycholodzy, socjolodzy, neurolodzy, statystycy, komputerowcy, a nawet antropolodzy. 
Wszystko po to, aby jak najlepiej poznać potencjalnego klienta i rozszyfrować jego 
przyszłe intencje nabywcze. Dzisiaj bowiem nie wystarczy już samo zaprezentowanie 
nawet udanego pomysłu. Należy odwoływać się do uczuć, emocji (reklama 
emocjonalna), doświadczeń, skojarzeń i podświadomości, aby klienta zdobyć  
i utrzymać na długie lata. 

IDENTIFICATORS OF NEW TRENDS 

Summary
The traditional fields of marketing activity have been already depleted. Thus marketers 

concentrate their activity on seeking new forms and improvement of helping customers achieving 
their goals and life ambitions. It demands properly prepared personnel, who win potential users 
while promoting certain brands. These functions are done by persons who research trends (trend 
spotters) and hunt trends (brand cool hunters). Their experience is necessary for the future 
position of the brand in the minds of buyers. The activity of identificators of new trends also 
allows to create those products and services by companies that are the result of a close 
cooperation with customers (customer made), treated as prosuments.  

                                                
5 S. Petrus: Customer Made. „Trendy – marketing” 2008, nr 1, s. 108. 
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AKTYWNE KSZTAŁTOWANIE PARTNERSKICH 
RELACJI Z KONSUMENTAMI PRZESŁANKĄ 
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU  

Streszczenie  

Tworzenie relacji z konsumentem na rynku ma na celu obopólną wartość dodaną. 
Warunkiem koniecznym jest uelastycznienie procesów biznesowych firmy. Przedsiębiorstwo 
powinno dysponować odpowiednimi zasobami IT oraz kompetencjami w zakresie rekonfiguracji 
zasobów, tworzenia relacji i zarządzania wiedzą. Orientacja rynkowa firmy musi obejmować
orientację na klienta oraz inne obszary, takie jak innowacja i adaptacja. Powinna wyróżniać się
elastycznością działania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. 

Wprowadzenie 
Analiza literatury przedmiotu dotyczącej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 

oraz poszukującej metod jej uzyskiwania wskazuje na to, że istnieje wiele różnych 
koncepcji osiągania sukcesu. Przyjmując perspektywę marketingowego spojrzenia na 
strategię firmy należy przyjąć, że źródłem sukcesu powinno być przyjęcie  
i wykorzystanie tzw. orientacji marketingowej. 

Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa bardzo często w literaturze przedmiotu 
utożsamiana jest z orientacją na klienta, zgodnie z którą głównym dążeniem 
przedsiębiorstw powinno być wykorzystanie informacji płynących z rynku do 
przygotowania oferty zaspokajającej potrzeby klientów. Kluczowe są relacje pomiędzy 
przedsiębiorstwem a klientem. Owe relacje, nazywane często partnerskimi, stanowią
całokształt działań danego przedsiębiorstwa, które ukierunkowane są na szeroko 
rozumianą komunikację z innymi podmiotami otoczenia zewnętrznego, przyjmując 
swój wyraz w koncepcji marketingu partnerskiego (relacyjnego). Marketing relacji  
po raz pierwszy pojawił się w koncepcjach L.L. Berry’ego2 w 1983 roku i od tamtego 
czasu zapoczątkował dyskusję, dotyczącą roli relacji firmy w procesie działalności 
rynkowej. Dalszy rozwój tych badań można znaleźć w późniejszych pracach 
następujących autorów: L.L. Berry i A. Parasuraman3, E. Gummesson4, R.M. Morgan  
i S.D. Hunt5, J.N. Sheth i A. Parvatiyar6, C. Grönroos7, K. Fonfara8. 

                                                
1 Miłosz Łuczak – dr, Katedra Marketingu Międzynarodowego, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu. 
2 L.L. Berry: Emerging perspectives on services marketing. In: Proceedings of Services Marketing Conference.  

Ed. L.L. Berry, L.G. Shostack, G.D. Upah. American Marketing Association, Chicago 1983, s. 26. 
3 L.L. Berry, A. Parasuraman: Marketing services. The Free Press, New York, 1991, s. 46. 
4 E. Gummesson: Making relationship marketing operational. „International Journal of Service Industry Management” 

1994, Vol. 5, No. 5, s. 5-20. 
5 R.M. Morgan, S.D. Hunt: The commitment-trust theory of relationship marketing. „Journal of Marketing” 1994, Vol. 5, 

No. 3, s. 20-38. 
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Analiza koncepcji marketingu partnerskiego ujawnia dużą rolę relacji pomiędzy 
przedsiębiorstwem a pozostałymi podmiotami rynkowymi. Ze względu na cechy 
charakterystyczne rynku przedsiębiorstw, marketing partnerski stał się bardzo szybko 
wygodnym i skutecznym narzędziem analizy sposobów kształtowania przewagi 
konkurencyjnej na rynku9. Pogłębiona analiza wykorzystania formalnych  
i nieformalnych relacji pomiędzy podmiotami rynkowymi znalazła odzwierciedlenie 
w licznych koncepcjach dotyczących sieci biznesowych. 

Zgodnie z koncepcją marketingu partnerskiego przewaga konkurencyjna 
przedsiębiorstwa może wynikać z tworzenia i późniejszego wykorzystania relacji  
z podmiotami rynkowymi, wliczając w to dostawców, kooperantów, konkurentów, 
organizacje opiniotwórcze i wpływowe, rynek wewnętrzny oraz rynek pracy oraz rynek 
nabywców. Liczne badania rynkowe potwierdzają występowanie pozytywnego 
przełożenia relacji z otoczeniem na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw10. 

W odniesieniu do rynku konsumpcyjnego, wdrożenie marketingu partnerskiego 
najczęściej dotyczy relacji typu B2B z dostawcami, odbiorcami, kooperantami czy 
innymi podmiotami uczestniczącymi w przygotowaniu i dostarczeniu oferty. Masowy 
charakter rynku, duża liczba konsumentów i dokonywanych transakcji sprawiały, że 
tworzenie relacji typu B2C było dotąd utrudnione bądź bardzo kosztowne.  

Rozwój technologiczny oraz nasilenie poziomu konkurencji na rynku dóbr 
konsumpcyjnych wpłynęły na zmianę roli konsumenta w całym procesie. 
Upowszechnienie wykorzystania systemów teleinformatycznych w życiu codziennym 
stało się podstawą do powstania nowego, dwukierunkowego i relatywnie taniego kanału 
komunikacyjnego. Spadek kosztów oraz skrócenie odległości otwierają nowe 
możliwości tworzenia i wykorzystania relacji z konsumentem.  

Celem prezentowanego artykułu jest przeprowadzenie analizy możliwości 
wykorzystania koncepcji marketingu partnerskiego do kształtowania i wykorzystania 
relacji przedsiębiorstwa z konsumentami w celu odniesienia przewagi konkurencyjnej 
na rynku dóbr konsumpcyjnych. 

Kształtowanie relacji z konsumentami 
Analiza relacji przedsiębiorstwa z konsumentami przyjmuje w literaturze 

przedmiotu najczęściej formę opisu pewnego systemu zarządzania takiego, jak np. 
Customer Relationship Management, Total Quality Management, czy nawet Enterprise 
Resource Planning. Każde z tych ujęć ukazuje rolę i miejsce konsumenta w ściśle 
określonym miejscu procesu biznesowego. Pełne wykorzystanie koncepcji partnerstwa 
pomiędzy przedsiębiorstwem a nabywcą wymaga jednak szerszego, nie tylko czysto 
narzędziowego, spojrzenia. 

Relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem rozpatrywane są najczęściej 
w trzech perspektywach11: 
                                                                                                                       

6 J.N. Sheth, A. Parvatiyar: Evolving relationship marketing into a discipline. „Journal of Relationship Marketing” 2002, 
Vol. 1, No. 1, s. 3-16. 

7 C. Grönroos: Relationship marketing: strategic and tactical implications. „Management Decision” 1996, Vol. 34, No. 3, 
s. 114-135. 

8 K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004, s. 24. 
9 Ibidem.
10 R.W. Palmatier, R.P. Dant, D. Grewal, K.R. Evans: Factors Influencing the Effectiveness of Relationship Marketing:  

A Meta-Analysis. „Journal of Marketing” 2006, Vol. 70 (October), s. 136-153. 
11 A.Payne, P. Frow: A Strategic Framework for Customer Relationship Management. „Journal of Marketing” 2005,  

nr 69(4), s. 167–176. 
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a) praktycznych rozwiązań technologicznych,  
b) zaawansowanych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych o dużym zasięgu,  
c) nastawienia wszelkich działań firmy na zaspokojenie potrzeb konsumenta. 
Dokonując analizy powyższych ujęć można zauważyć, że zagadnienie 

kształtowania relacji z konsumentem może być rozpatrywane z punktu widzenia 
strategii firmy na trzech odrębnych poziomach (rysunek 1).  

Poziom 1
Operacyjny
AKTYWA:  

technologie IT

Poziom 2 - Funkcjonalny
ZDOLNOŚCI, KOMPETENCJE:

rekonfiguracja zasobów, sieci relacji,
zarządzanie wiedzą, innowacje

Poziom 3 - Strategiczny
ORIENTACJA RYNKOWA NA KLIENTA:

strategiczne włączenie klienta w proces biznesowy,
elastyczność wymiany informacji i przygotowania produkcji

Rys. 1. Poziomy rozpatrywania procesu kształtowania relacji z konsumentami 
Źródło: opracowanie własne. 

W odniesieniu do terminologii koncepcji zasobowej firmy, poziom pierwszy − 
operacyjny, obejmuje wszelkie materialne, niematerialne i finansowe aktywa 
wchodzące w skład zasobów firmy, którymi może ona dysponować. Liczne badania 
relacji z konsumentami, prowadzone z perspektywy koncepcji zasobowej12, udowodniły 
pozytywne przełożenie wartościowych, rzadkich, trudnych w imitacji zasobów  
(nie mających substytutów) na sukces opisywanych relacji13. 

Cennym zasobem w tym ujęciu są wszelkie informacyjne rozwiązania 
technologiczne ułatwiające kontakt i wymianę danych14. Znacząca rola technologii 
informacyjnej w rozszerzaniu relacji z klientem15 okazuje się kluczowym czynnikiem 
sukcesu16. Zasoby IT są więc bardzo ważnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie 
całym procesem17.  

Obecny rozwój w tym zakresie powoduje z jednej strony znaczne upowszechnienie 
technologii oraz obniżenie kosztów dostępu do nowoczesnych rozwiązań. Z drugiej 
strony pojawiają się stale nowe, bardziej doskonałe rozwiązania, których celem jest 
jeszcze lepsze wykorzystanie powiązań z klientem. 

                                                
12 G.S. Day, C. Bulte: Superiority in Customer Relationaship Management: Consequences for Competitive Advantage and 

Performance. The Wharton School University of Pennsylvania 2002, September, s. 1-48. 
13 T. Coltman, T. Deveinney, A. Latukefu, D. Midgley: E-Business: Revolution. Revolution, or Hype? „California 

Management Review” 2001, nr 44, s. 57-86. 
14 D. Thwaites, S. Lee: Direct Marketing in the Financial Service Industry. „Journal of Marketing Management” 1994,  

nr 10(5), s. 377-391. 
15 B. Pine, D. Peppers, M. Rogers: Do you Want to Keep your Customers Forever? „Harvard Business Review” 1995,  

nr 73(2), s. 103-119. 
16 A. Grant, L. Schlesinger: Realize Your Customers’ Full Profit Potential. „Harvard Business Review” 1995, nr 73(5),  

s. 59-73. 
17 G.S. Day: Managing Market Relationships. „Journal of Academy of Marketing Science” 2000, nr 28(1), s. 24-30. 
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Obserwacja otoczenia konkurencyjnego na rynku dóbr konsumpcyjnych wskazuje 
na stale rosnącą dynamikę zmian i postępującą fragmentaryzację, których efektem jest 
zmiana zachowań klienta. Coraz częściej aktywnie poszukują oni nowości oraz 
produktów adaptowanych do ich potrzeb. Zjawisko to pokazuje, że nabywcy, coraz 
mniej lojalni, nie przywiązują się już do konkretnych producentów czy sprzedawców18. 
Częściej dążeniem przedsiębiorstw staje się więc zmiana relacji i powiązań w tzw. 
kontrakty partnerskie zapewniające trwalszą i dłuższą współpracę19. 

Stale rosnąca dynamika zmian w otoczeniu wymusza wprowadzanie 
funkcjonalnych narzędzi dopasowania wewnętrznych zasobów. W obecnych realiach 
rynku dóbr konsumpcyjnych pojawia się potrzeba tworzenia pewnych dynamicznych 
zdolności, dzięki którym firmy mogą aktywnie integrować, budować i rekonfigurować
wewnętrzne i zewnętrzne zasoby w celu zaspokojenia zmian otoczenia20. Kluczowym 
czynnikiem tworzenia strategii i realizacji celów zarządzania relacjami21 oraz 
kształtowania przewagi konkurencyjnej22 na poziomie II – funkcjonalnym stają się
właśnie wymienione wyżej dynamiczne zdolności. 

Podobnie, jak w przypadku analizy poszczególnych typów zasobów 
marketingowych w procesie kształtowania sukcesu23, tak samo w trakcie analizy 
czynników wpływających na efektywność relacji z konsumentem można jednak 
zauważyć, że wspomniane cechy aktywów poziomu pierwszego nie stanowią
wyłącznego i wystarczającego warunku odniesienia sukcesu24. Kluczowe zasoby IT są
ważnym elementem procesu, ale dopiero w połączeniu z właściwymi zdolnościami 
funkcjonalnymi tworzą pewną wartość dodaną. Ważne w tym zakresie są takie działania 
jak, np. sprawna reorganizacja zasobów, zarządzanie pozyskiwaniem, przepływami  
i wykorzystaniem informacji, procedury tworzenia, pozyskiwania i wdrażania 
innowacji. 

Kluczowym czynnikiem sukcesu jest więc takie zarządzanie relacjami  
z nabywcami, szczególnie w odniesieniu do poziomu funkcjonalnego, które 
charakteryzuje się dynamiczną zdolnością szybszego, bardziej przebiegłego, a czasem  
i bardziej przypadkowego wykorzystania dostępnych zasobów do stworzenia lepszej 
pozycji konkurencyjnej25. 

W takim ujęciu dynamiczne kompetencje i zdolności umożliwiają przedsiębiorstwu 
wykorzystanie posiadanych zasobów do pojawiających się w otoczeniu nowych 
możliwości oraz konkurowania na dynamicznych rynkach dzięki umiejętnościom 
dopasowania się do otoczenia26. 

                                                
18 H. Gatignon, T.S. Robertson: Technology Diffusion: An Empirical Test of Competitive Effects. „Journal  

of Marketing”1989, nr 53 (January), s. 35-49. 
19 G.B. Voss, D.M. Cable, Z.G. Voss: Linking Organizational Values to Relationships with External Constituents: A Study 

of Nonprofit Professional Theatres. „Organization Science” 2000, nr 11 (May-June), s. 330-47. 
20 D.J. Teece, G. Pisano, A. Shuen: Dynamic Capabilities and Strategic Management. „Strategic Management Journal” 

1997, nr 18(7), s. 509-533. 
21 T. Coltman: Customer Relationship Management, Loyalty Programs and Firm Performance. University of Wollongong, 

Australia 2003. 
22 Dynamic Processes in CRM: The Convergence of SOA, BPM and Real Time Intelligence. E-Piphany Report (2003). 

www.e.piphany.com. accessed in August, 2004, s. 1-9. 
23 K. Fonfara, M. Łuczak: Wykorzystanie zasobowej teorii firmy w ocenie skuteczności działań marketingowych.  

W: Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński, K. Śliwińska. PWE, Warszawa, 2002, s. 65.
24 K.M. Eisenhardt, J.A. Martin: Dynamic Capabilities: What are They? „Strategic Management Journal” 2000,  

nr 21(10/11), s. 1105-1121. 
25 D. Desai, S. Sahu, P.K. Sinha: Role of Dynamic Capability and Information Technology in Customer Relationship 

Management: A Study of Indian Companies. „VIKALPA” Vol 32, No 4, October -December 2007, s. 48. 
26 D.J. Teece, G. Pisano, A. Shuen: op.cit., s. 509-533. 
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Celem stawianym zarządzaniu relacjami z nabywcą jest tworzenie obopólnej 
wartości dodanej. Realizowany jest on przez inteligentne i sprawne wykorzystanie 
informacji oraz narzędzi technologicznych w procesie biznesowym. Ważny jest tu 
proces pozyskiwania, przetwarzania i wzajemnego komunikowania informacji, 
przepływającej dwukierunkowo pomiędzy odpowiednimi komórkami przedsiębiorstwa 
a konsumentami. Narzędziem realizacji takiego zadania jest tworzenie i rozwijanie 
relacji z odpowiednimi konsumentami i integracja powiązań pomiędzy wszystkimi 
podmiotami, zainteresowanymi kształtowaniem wartości dodanej27. Uwzględnić przy 
tym należy wszystkie ważne płaszczyzny współpracy.  

Zarządzanie relacjami z konsumentami powinno być zatem również rozważane,  
a może przede wszystkim, na poziomie strategicznym. Ważne jest to, by 
przedsiębiorstwo funkcjonowało zgodnie z orientacją rynkową. Ogół wszystkich 
podejmowanych działań nastawiony musi być na przygotowanie konkurencyjnej oferty, 
zaspokajającej potrzeby finalnego nabywcy. Orientacja taka powinna obejmować
wszystkie relacje, także z innymi podmiotami rynkowymi: dostawcami, kooperantami  
i konkurentami. 

W odniesieniu do kształtowania przewagi konkurencyjnej na rynku dóbr 
konsumpcyjnych, kluczową dla przedsiębiorstwa kwestią jest też przyjęcie i wdrożenie 
orientacji na klienta. Jej głównym założeniem jest ciągłe badanie oczekiwań  
i preferencji konsumentów, zarówno wyrażonych jak i dotąd nieuświadomionych oraz 
wykorzystanie zebranych informacji podczas projektowania strategii produktu, cen, 
dystrybucji, a także promocji. Orientacja ta zaleca tworzenie bliskich relacji z klientem, 
w celu doskonalenia oferty poprzez stałą poprawę poziomu jakości i ceny. 

Dokonując analizy opisywanego rynku można jednak zauważyć pewną
prawidłowość. Orientacja na nabywcę sprawdza się doskonale przede wszystkim  
w realiach stabilnego otoczenia zewnętrznego28. Tworzenie przewagi konkurencyjnej 
bazującej wyłącznie na potrzebach nabywców może być jednak mniej efektywne  
w otoczeniu dynamicznym29. Nastawienie działalności wyłącznie na badanie  
i zaspokajanie potrzeb klientów może bardzo często prowadzić do negatywnych zjawisk 
takich, jak: bezradność, krótkowzroczność, czy nawet niedostrzeganie szans 
pojawiających się w otoczeniu30. W odniesieniu do dynamicznego otoczenia niezwykle 
istotne jest więc także to, by orientacja rynkowa przedsiębiorstwa obejmowała inne 
obszary: innowacje i adaptację. 

Pierwszy z nich, orientacja na innowacje, polega na wdrażaniu nowych rozwiązań, 
których celem jest usprawnienie i polepszenie dotychczasowej oferty. Jej celem jest 
wzrost dyferencjacji produktów w celu zapewnienia i utrzymania długookresowej 
przewagi konkurencyjnej31. Skala zapotrzebowania na innowacje zależy w pierwszym 
rzędzie od cech charakteryzujących dany rynek. Najszybciej innowacje powinny być
wprowadzane na rynkach o wysokiej gęstości poziomu konkurencji32.  

                                                
27 W. Boulding, R. Staelin, M. Ehret, W. Johnston: A Customer Relationship Management Roadmap: What is Known, 

Potential Pitfall, and Where to Go. „Journal of Marketing” 2005, nr 69(4), s. 155-166. 
28 S.F. Slater, J.C. Narver: Customer-Led and Market-Oriented: Let’s Not Confuse the Two. „Strategic Management 

Journal” 1998, nr 19 (10), s. 1001-1006. 
29 C.M. Christensen, J.L. Bower: Customer Power, Strategic Investment, and the Failure of Leading Firms. „Strategic

Management Journal” 1996, nr 17 (3), s. 197-218. 
30 G.B. Voss, D.M. Cable, Z.G. Voss: op.cit., s. 330-47. 
31 J.G. March: Exploration and Exploitation in Organizational Learning. 1991, nr 2 (1), s. 71-87. 
32 H. Gatignon, T.S. Robertson: op.cit., s. 35-49. 
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Drugi obszar, orientacja na adaptację, zwraca szczególną uwagę na proces 
wewnętrznej samooceny firmy w celu określenia obecnej pozycji konkurencyjnej, 
dostępności potrzebnych zasobów i kompetencji oraz sprecyzowania kierunków 
ewentualnych dopasowań. Jej efektem jest tworzenie bardziej efektywnych procesów 
biznesowych wobec pojawiających się szans i zagrożeń. W odniesieniu do stabilnych  
i nasyconych rynków, odpowiednią formą orientacji jest podejście liniowe wdrażania 
zmian w trakcie działalności, będących wynikiem doświadczenia i zdobytej wiedzy33. 
Proces ten może jednak przybrać niebezpieczną formę obowiązkowego i rutynowego, 
sformalizowanego szeregu działań, polegających wyłącznie na rozwiązywaniu 
problemów34. Dynamiczne otoczenie uniemożliwia wówczas stosowanie liniowe 
modelowanie sytuacji35, a często wręcz wymusza improwizację w celu odniesienia 
oczekiwanych efektów36. 

Kierunki rozwoju relacji z konsumentem 
Sukces aktywnego zarządzania relacjami z nabywcą najczęściej mierzony jest  

z perspektywy wpływu tych relacji na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. 
Głównym bodźcem działania jest nieustanne tworzenie obopólnej wartości zarówno dla 
firmy, jak i jej klienta37. 

Niewątpliwą korzyść zarządzania relacjami z konsumentem przynoszą procesy 
rozpoznawania potrzeb, pozyskiwania informacji zwrotnej, dwustronna komunikacja 
itp.38. W odniesieniu do przedsiębiorstwa będzie to wartość dodana dla organizacji, 
odzwierciedlona w takich obszarach, jak zmiana strategii, struktury czy procesów. 
Widoczna jest także w dopasowaniu zasobów, zdolności i technologii.  

Przewaga konkurencyjna wynikająca z aktywnego zarządzania relacjami  
z konsumentem zależy więc przede wszystkim od uświadomienia potrzeby włączenia 
go do procesu biznesowego i wykorzystania do tworzenia oferty. Niezbędna jest przy 
tym determinacja firmy oraz podjęcie działań polegających na uelastycznieniu 
prowadzonej działalności. 

W zależności od cech charakterystycznych danego rynku kluczową może okazać
się właśnie elastyczność strategii firmy, uwzględniającej udział klienta w procesie 
przygotowania produktu. Przedsiębiorstwo powinno więc umożliwić konsumentowi 
współpracę w tworzeniu obopólnej wartości jeśli widzi taką potrzebę.  

Elastyczność działania powinna być również wprowadzona na poziomie interakcji 
z konsumentem oraz adaptacji działalności rynkowej. Głównym czynnikiem sukcesu 
jest tu proces pozyskiwania i wykorzystania informacji. Ważna jest zatem prawidłowa 
jej centralizacja, a następnie udostępnianie aktualnych i precyzyjnych informacji 
właściwym komórkom firmy w odpowiednim czasie. 

Elastyczność ta powinna dotyczyć całego procesu wdrożenia systemu zarządzania 
relacjami z nabywcą i korzyści z niego płynących. Dotyczy to wszelkiego typu relacji  

                                                
33 S.C. Sommer, C.H. Loch: Selectionism and Learning in Projects with Complexity and Unforeseeable Uncertainty. 

„Management Science” 2004, nr 50 (October), s. 1334-147. 
34 M. Zollo, S.G. Winter: Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. „Organization Science” 2002, 

nr 13 (May-June), s. 339–51. 
35 K.M. Eisenhardt, J.A. Martin: op.cit., s. 1105-1121. 
36 A.S. Miner, P. Bassoff, C. Moorman: Organizational Improvisation and Learning: A Field Study. „Administrative 

Science Quarterly” 2001, nr 46 (June), s. 304-337. 
37 W. Boulding, R. Staelin, M. Ehret, W. Johnston: op.cit., s. 155-166. 
38 G.S. Day: op.cit., s. 24-30. 
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w zakresie projektowania produktu, jego produkcji i kompletowania, a także relacji 
posprzedażowych. Odpowiednie powiązanie zasobów i kompetencji wraz z orientacją
na wszystkich poziomach, wsparte elastycznością działania, będzie podstawą poprawy 
pozycji konkurencyjnej firmy.  

ACTIVE MANAGEMENT OF PARTNERSHIP RELATIONS 
WITH CUSTOMERS AS A PREMISE FOR COMPETITIVE 

ADVANTAGE ON MARKET 
Summary 

The management of customer relations on the market is aimed at creation of mutual 
added value. One of the necessary conditions is flexibility of business process. Customer 
relations management performance depends on key IT resources and capabilities  
of resource re-configuration, relation handling, and knowledge management. Company 
should implement a market orientation that includes customer, innovation and adaptation 
focuses. It should possess flexibility of actions in the dynamically changing environment. 
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EWOLUCJA MARKETINGU PARTNERSKIEGO  
NA PRZYKŁADZIE UBEZPIECZEŃ 

Streszczenie 
Firmy ubezpieczeniowe w Polsce koncentrują się raczej na zysku, nie zaś na budowaniu 

partnerskich relacji z klientami. Sytuacja ta niekorzystnie wpływa na stan polskiego rynku 
ubezpieczeniowego. Należy zatem podjąć odpowiednie działania. W artykule wskazano także na 
niektóre błędy popełniane przez ubezpieczycieli. 

Zmiany na polskim rynku ubezpieczeń na życie 
W społeczeństwie polskim od początku lat 90-tych obserwuje się wzrost 

zainteresowania ludności ubezpieczeniami na życie połączonymi z różnymi formami 
oszczędzania. Fakt ten wynika przede wszystkim ze zmian gospodarczych, 
ustawodawczych, jak i kulturowych. Pojawił się niepokój związany z zabezpieczeniem 
godnej emerytury i najbliższych. Maleje liczba małżeństw, na rzecz osób żyjących 
samotnie i wolnych związków. Zmniejsza się stale liczba dzieci w małżeństwach. Coraz 
więcej osób prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Uwzględniając zmiany 
demograficzne, społeczeństwo obawia się, iż zabezpieczenie wynikające z umowy 
społecznej za kilkadziesiąt lat, będzie nikłe, albo nawet wątpliwe.  

Wszystkie te elementy wpływają bezpośrednio na popyt na usługi 
ubezpieczeniowe. Chcąc zadbać o swoją przyszłość, inwestuje się w podwyższenie 
emerytury, co szczególnie dotyczy prywatnych przedsiębiorców i osób wykonujących 
wolne zawody. Obie te grupy nie mogą liczyć na kapitał uzbierany w ZUS-ie, lecz 
muszą samodzielnie odłożyć fundusze na starość, chcąc utrzymać określony poziom 
życia. Coraz więcej Polaków posiada własny samochód i ma obowiązek wykupić
ubezpieczenie komunikacyjne. Przy zakupie nowego samochodu darmowy pakiet 
ubezpieczeń jest standardowym rozwinięciem oferty sprzedawcy. Skutkuje to także 
coraz częstszym zakładaniem własnych towarzystw ubezpieczeniowych przez koncerny 
samochodowe. 

Dynamiczny rozwój wymienionych rodzajów ubezpieczeń powstrzymuje nadal 
niski poziom zasobności polskiego społeczeństwa i świadomości ubezpieczeniowej. 
Podstawowe ubezpieczenia, które są znane wszystkim to ubezpieczenia 
mieszkań/domów, komunikacyjne i, częściowo, ubezpieczenia na życie, oferowane 
zazwyczaj w miejscach pracy w ofercie ubezpieczenia grupowego. Pozostałe grupy 
ubezpieczeń nadal obejmują grupę osób lepiej zarabiających, choć wkraczają powoli do 
coraz niższych warstw polskiego społeczeństwa. Najlepszym przykładem tych zmian są

                                                 
1 Aleksandra Makowska − dr inż., Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział Organizacji 

i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
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ubezpieczenia turystyczne, które coraz częściej są wymagane przy wyjazdach nie tylko 
zagranicznych, ale także krajowych oraz ubezpieczenia na życie połączone  
ze zbieraniem kapitału na starość w ofercie grupowej. 

W latach 1996-2000 podstawowym zadaniem ubezpieczyciela było zdobycie 
klienta, który szukał sposobów zaspokojenia swych potrzeb, często uświadamianych mu 
dopiero w rozmowie przez agenta ubezpieczeniowego. W tym okresie oferta rynkowa 
ograniczała się do podstawowych produktów ubezpieczeniowych i uzupełniana była 
przez minimalną obsługę posprzedażową. Klient po zakupieniu produktu nie miał 
zwykle bezpośredniego kontaktu z pracownikami firmy, oprócz koniecznych spotkań  
w momencie corocznej indeksacji sumy ubezpieczenia i wynikającej z tego zmiany 
wysokości składki oraz w momencie likwidacji ubezpieczenia. Teoretycznie firmy 
zachęcały do kontaktowania się z nimi w razie wątpliwości, czy pojawienia się
problemów. Jednak ogromna liczba prowadzonych przez nich w tym okresie polis 
uniemożliwiała, przy określonym stanie zatrudnienia i wyszkolenia pracowników, 
obsługę klientów na choćby podstawowym poziomie. Popyt znacznie przewyższał 
w tym czasie możliwości organizacyjne firm ubezpieczeniowych. 

Po okresie „boomu” ubezpieczeniowego nastąpiły masowe rezygnacje. Ich liczba 
przewyższała znacznie liczbę nowo zawieranych polis i dodatkowo obciążyła 
ubezpieczycieli organizacyjnie i finansowo. Obsługa rezygnujących klientów 
ograniczała się więc zwykle do przekazania im dokumentów do podpisania 
oraz przesłania ich do centrali. Niewielu pracowników interesowało się przyczynami 
zmian decyzji klientów i dążyła tylko do szybkiego pozbycia się niewygodnego petenta, 
zamiast starać się go z firmą związać. Wewnętrzny system motywacyjny także nie 
wpływał korzystnie na działania agentów, gdyż większość z nich była rozliczana tylko 
za nowo podpisane polisy, nie zaś za ich utrzymywanie. 

Pogarszająca się sytuacja na rynku wpłynęła znacząco na finanse zakładów 
ubezpieczeniowych – nie mogły one uzyskać prognozowanych wpływów, musiały więc 
oszczędzać na prowadzeniu aktualnej działalności. Taka sytuacja zmusiła właścicieli 
firm ubezpieczeniowych do zainteresowania się stylem pracy własnych  
i współpracujących agentów. Zaowocowało to między innymi zmianami w zarządach 
tychże firm oraz obniżeniem pensji pracownikom. Działania te z pewnością miały 
niekorzystny wpływ na wizerunek firm ubezpieczeniowych oraz na tworzone przez nie 
relacje z klientami. 

Poważnym krokiem ratunkowym podjętym przez ubezpieczycieli było ograniczanie 
liczby agentów, i to zarówno pracujących w firmach, jak i z nimi współpracujących. 
Działania te połączone były ze zmianą sposobu postrzegania roli agenta w procesie 
sprzedaży ubezpieczeń. Sygnały z rynku wyraźnie wskazywały, iż agent pełniący 
jedynie funkcję akwizytora, czyli osoby sprzedającej tylko polisę, to już za mało. 
Klienci wymusili na agentach i ich firmach zmiany. Polegały one na rozbudowie zadań, 
jakie agent musiał spełniać. Na rynku nie sprawdziło się przygotowanie agenta jako 
osoby umiejętnie pobudzającej potrzeby w zakresie ubezpieczeń, uświadamiającej 
istniejące typy ryzyka i oferującej z góry przygotowaną ofertę, często niewiele mającą
wspólnego z rzeczywistymi potrzebami klienta. Klienci, którzy także przeszli w tym 
czasie przyspieszoną edukację w dziedzinie finansów i ubezpieczeń, domagali się
agenta-doradcy finansowego2. Rynek wymógł na agentach dalsze kształcenie i rzetelne 

                                                 
2 M. Pawłowska: Koniec ery agentów, początek ery doradców. „Gazeta Prawna” 31.08-02.09.2001, s. 19. 
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poznanie całego zakresu usług oferowanych na tym rynku. Jednocześnie można było 
zauważyć zmianę w preferencjach firm w stosunku do agentów. Część ubezpieczycieli 
zaczęła zatrudniać agentów starszych, z większym doświadczeniem, chętnie 
dokształcających się. Na rynku ubezpieczeń na życie zauważalny był trend zatrudniania 
osób w wieku 40-45 lat, czyli w wieku, w jakim była większość potencjalnych 
nabywców3. Trend ten nadal się utrzymuje. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego4 potwierdzają dalsze wycofywanie się
rozczarowanych klientów z ubezpieczeń na życie połączonych z funduszem 
inwestycyjnym oraz znaczne straty poniesione w operacjach papierami wartościowymi 
przez ubezpieczycieli ubezpieczeń na życie. Z pewnością sytuacja ta nie wpłynie  
w najbliższym czasie na poprawę sytuacji finansowej firm ubezpieczeniowych, mimo 
intensywnej akcji promocyjnej, którą uruchomiły w ostatnich miesiącach. 

Błędy marketingowe popełniane przez ubezpieczycieli 
Przeprowadzone studia literaturowe oraz wyniki badań empirycznych 

zrealizowanych w województwie łódzkim w 2005 roku, a także wnioski wynikające 
z analizy działalności marketingowej firm ubezpieczeń na życie w latach 1996-2009 
uprawniają do stwierdzenia, że firmy te w swoich działaniach praktycznych postawiły 
raczej na marketing transakcji. Fakt ten jest szczególnie zdumiewający, jeżeli uwzględni 
się, iż długotrwałe relacje firma-klient stanowią fundament trwania i rozwoju tego 
sektora usług. Produkt ubezpieczeniowy ze swej natury ma również charakter relacyjny. 
Mimo wyżej wymienionych bezspornych faktów, firmy ubezpieczeniowe 
podejmowanymi działaniami marketingowymi niejako „złamały” relacyjny wymiar 
ubezpieczeń na życie. Wyrazem tej orientacji była koncentracja na pozyskaniu jak 
największej liczby klientów i osiąganiu wysokiego udziału w rynku. Firmy 
ubezpieczeniowe prawdopodobnie zbyt „łapczywie” starały się pozyskać maksymalną
liczbę klientów, ubiec konkurencję i postawiły na szybkie zawieranie dużej liczby 
transakcji. Ubezpieczenia na życie wymagają jednakże głębokiego przemyślenia ze 
strony klienta, zatem ubezpieczyciele powinni wyjątkowo starannie nadzorować sposób 
sprzedaży i obsługi posprzedażowej, jeżeli chcą by ich nabywcy byli zadowoleni. 
Nietrafiona w potrzeby klienta sprzedaż odbija się rykoszetem w postaci rezygnacji. 
Taka sytuacja pojawiła się na polskim rynku. Transakcyjne, skoncentrowane na 
zdobycie klienta, uprawianie marketingu skutkowało w postaci lawinowo rosnącej 
rezygnacji z polis. Podstawą relacji w marketingu jest związek powstający w rezultacie 
aktu wymiany między sprzedającym i kupującym. Może być on ograniczony do 
pojedynczej transakcji, bądź wykreować relacje. Nie ulega zatem wątpliwości 
(paradoksalnie – łącznie z ubezpieczycielami), że podejście partnerskie do klienta 
winno być dominującym sposobem myślenia i prowadzenia biznesu w tym sektorze. 

Obecna sytuacja wymaga wielu zmian i przewartościowań. Uwzględniając aktualną
kondycję ekonomiczną społeczeństwa polskiego oraz kryzys, szczególnie na rynkach 
finansowych, należy przypuszczać, iż najbliższe lata nie spowodują poprawy 
koniunktury, skutkującej wzrostem sprzedaży polis. Z pewnością sytuacji na rynku nie 
poprawi kryzys, który dotknął Polskę w znaczącym stopniu właśnie na rynku inwestycji 
kapitałowych, które stanowią integralną część omawianych ubezpieczeń na życie. 

                                                 
3 K. Szymańska: Poradnik agenta ubezpieczeń. Poltext, Warszawa 2002, s. 29-30. 
4 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2008 roku. GUS, Warszawa 2008, s. 1. 
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Sytuacja ta wpływa także na ubezpieczenia dzieci, tzw. posagowe, które mają coraz 
mniej nabywców. Zatem intensywniejsza konkurencja na polskim rynku spowodowana 
wejściem nowych firm po przystąpieniu do Unii Europejskiej, a także chęcią
zwiększenia dochodów firm ubezpieczeniowych, może toczyć się głównie  
w odniesieniu do klientów, którzy posiadają polisy, czyli do swoistego „podkradania” 
klientów innym firmom. Jest to zjawisko niezwykle niebezpieczne z punktu widzenia 
stabilizacji rynku ubezpieczeń, albowiem jest to sektor niezwykle wrażliwy, na którym 
łatwo jest wywołać panikę, co można obserwować od początku obecnego wieku. 

Do pierwszoplanowej rangi urasta zatem problem zatrzymania klienta w firmach 
ubezpieczeniowych funkcjonujących w Polsce. Znaczenie tego problemu jest niezwykle 
istotne nie tylko ze względu na kondycję ekonomiczną polskich ubezpieczycieli,  
ale w szczególności z punktu widzenia perspektyw rozwoju całego rynku, przełamania 
procesu spadku zaufania do ubezpieczeń na życie i inwestowania kapitału na giełdzie  
w społeczeństwie polskim. Niezbędne stają się szybkie zmiany w wielu obszarach 
działalności firm ubezpieczeniowych, a w szczególności w systemach komunikacji  
z nabywcami, obsłudze klienta i w samych produktach ubezpieczeniowych oraz 
uwzględnienie w nich istoty koncepcji marketingu partnerskiego. 

Instrumenty marketingowe muszą być kształtowane poprzez pryzmat więzi 
z klientem. Firmy ubezpieczeniowe muszą zatem skupić się na procesach, które 
zapewniają dobre współdziałanie obu stron. Warto przy tym pamiętać, iż konsumenci 
uzyskali większą siłę przetargową w relacjach z firmami i zwracają dużo większą
uwagę na wartości czasem tylko pośrednio związane, lub w ogóle nie związane z samą
usługą, a od sprzedawcy oczekują indywidualnego podejścia. 

Można to zauważyć w wynikach analizy dokonanej przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, która rozważając krytyczną sytuację na rynku ubezpieczeniowym podała 
cztery główne źródła przyczyn rezygnacji z polis5: 

a) otoczenie zewnętrzne: 
− pogorszenie sytuacji gospodarczej, wzrastające bezrobocie i związane 

z tym kłopoty finansowe ubezpieczonych, 
− wzrost niepewności co do przyszłości i wynikająca z tego niechęć

do zakupów towarów luksusowych, jakimi są także ubezpieczenia na życie, 
− pojawianie się innych, atrakcyjnych produktów finansowych 

i skuteczniejsze metody dystrybucji konkurencyjnych produktów 
finansowych (np. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych), 

− słabe wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ubezpieczycieli, 
wynikające z dekoniunktury na rynku kapitałowym. 

b) klienci: 
− niezrozumienie funkcji ochronnej ubezpieczenia, skojarzenie tego typu 

ubezpieczenia z lokatą bankową, 
− niezaznajomienie się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia), 

z czego wynika niezrozumienie sensu zakupu ubezpieczenia, 
− brak doświadczenia w kontaktach z produktami ubezpieczeń życiowych, 

                                                 
5 E. Stroiński: Przejściowe zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych, czy stabilizacja rynku?. W: Forum dyskusyjne 

ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeń życiowych. KNUiFE, Warszawa, styczeń 2004,  
s. 29-30. 
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− rozczarowanie z wysokości sumy wykupu polisy w stosunku 
do wpłaconych składek. 

c) kanały dystrybucji: 
− sposób prezentacji polis przez agentów – eksponowanie przede wszystkim 

zysków płynących z funduszy inwestycyjnych, a nie ochrony 
ubezpieczeniowej, 

− nastawienie agentów na maksymalizację wielkości sprzedaży. 
d) zakłady ubezpieczeń: 

− wprowadzenie norm sprzedaży dla agentów, 
− skomplikowane sformułowanie OWU, 
− wzajemne podkupywanie agentów, czy nawet całych sieci sprzedaży przez 

zakłady ubezpieczeń, 
− wykorzystywanie w kontaktach, sporach z klientem przewagi 

organizacyjnej, działanie z pozycji silniejszego, 
− wprowadzenie zasady opłacania agentów na zasadzie „urocznionej”6

prowizji. 
Potwierdza to niestety jak fatalne w skutkach są działania marketingowe 

podejmowane przez firmy ubezpieczeniowe, które chcąc maksymalnie zwiększyć
chwilowy udział w rynku, nie zwracają uwagi na tworzenie długotrwałych relacji  
z klientami i budowanie z nimi relacji partnerskich. 

Rozwój relacji firma-klient w kierunku marketingu 
partnerskiego 

Ideałem w relacjach firma-klient jest osiągnięcie najwyższego poziomu relacji – 
relacji partnerskich, które stanowią cel działań marketingu partnerskiego. Do takiej 
sytuacji na rynku polskim wiedzie jeszcze daleka droga. Relacje ubezpieczyciel-klient 
zatrzymały się na poziomie relacji proaktywnych i to tylko w przypadku lepiej 
zarządzanych firm.  

Równocześnie wśród działań podejmowanych przez ubezpieczycieli można 
dostrzec zwiększenie uwagi kierowanej do osób, które już dokonały zakupu. To 
przejście od relacji podstawowej do reaktywnej i odpowiedzialnej zachodziło na rynku 
ubezpieczeń niemal równolegle. Polepszenie jakości świadczonych usług postrzegane 
przez klientów minimalnie w latach 2000-2009 poprawiło się w stosunku do 
kryzysowego roku 1999 (rysunek 1).  

Niewątpliwie wprowadzenie marketingu relacji w firmach ubezpieczeniowych 
oznacza gruntowne przeformułowanie ich strategii działania na rynku. Strategia 
marketingowa nakierowana na kształtowanie relacji powinna być oparta na 
długookresowej perspektywie oceny relacji firmy z klientami, otwarciu, rozbudowie  
i integracji kanałów komunikacji na zewnętrz oraz wewnątrz przedsiębiorstwa, a także 
szczególnej dbałości o wypełnianie obietnic składanych w trakcie realizacji działań
promocyjnych.  

                                                 
6 Czyli premiowanie utrzymania zawartej umowy ubezpieczenia do pierwszej jej rocznicy. Dalsze trwanie polisy nie 

interesowało ani zakładu ubezpieczeń, ani tym bardziej agentów. 
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Rys. 1. Kształtowanie się relacji klient-firma na tle ogólnej oceny jakości usług ubezpieczeniowych przez 
gospodarstwa domowe w latach 1995-2009 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Garczarczyk: Model jakości usług finansowych w Polsce. 
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004, s. 116. 

Kolejne lata powinny zbliżyć relacje między ubezpieczycielami i klientami do 
modelu pożądanego, jakim będzie stworzenie relacji partnerskich. Jednak do realizacji 
tego celu potrzebne są dalsze zmiany w stylu zarządzania firmami ubezpieczeniowymi. 
Powinno to ułatwić przejmowanie przez firmy zachodnie polskich ubezpieczycieli, 
gdyż przynoszą oni ze sobą dobre, wypracowane i sprawdzone wzorce tworzenia relacji 
z klientami.  

Niestety ostatnie załamanie na rynku inwestycyjnym może przynieść opóźnienie 
we wprowadzaniu narzędzi marketingu partnerskiego na rynku ubezpieczeniowym, 
gdyż wiele firm zbankrutowało, lub też musi, wobec problemów finansowych, mocno 
ograniczyć swoją działalność. Można mieć nadzieję, iż sytuacja ta nareszcie unaoczni 
ubezpieczycielom, jak ważne jest posiadanie lojalnego klienta, który jest w pełni 
usatysfakcjonowany z relacji z firmą i nie odchodzi od niej, gdy tylko z rynku zaczynają
płynąć niepokojące sygnały. 

EVOLUTION OF PARTNERSHIP MARKETING  
OF THE EXAMPLE OF INSURANCE 

Summary 
The insurance companies in Poland concentrate rather on a profit and not on building 

partnership relations with clients. This situation unfavorable affects the condition of Polish 
insurance market. Thus proper actions should be started. The paper also presents some of the 
mistakes made by insurance companies. 
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MARKETING PARTNERSKI − PRAWDY I MITY 

Streszczenie 
Panuje wiele nieporozumień co do rozumienia dwóch zbliżonych do siebie, lecz nie 

identycznych koncepcji (orientacji): marketingu relacyjnego i marketingu partnerskiego. Autor 
proponuje pewne rozumienie sensu obu tych koncepcji, zwracając uwagę zwłaszcza na mity 
dotyczące partnerstwa marketingu partnerskiego jako tożsamego marketingowi relacyjnemu. 
Według niego, marketing partnerski należy wyłącznie rozumieć jako najwyższą formę
marketingu relacyjnego (partnerstwo jest bowiem najwyższym szczeblem drabiny lojalności 
klienta). Wszelkie stwierdzenia, z których wynika tożsamość obu rodzajów marketingu są bardzo 
dyskusyjne i zdaniem autora fałszywe. 

Geneza i istota marketingu partnerskiego 
Marketing partnerski można analizować jako zjawisko ekonomiczne (społeczne) 

ujawniające się w trakcie czy to szeroko pojmowanego procesu gospodarczego, czy też
w stosunkach (relacjach) pomiędzy podmiotami tego procesu oraz jako przedmiot 
refleksji teoretycznej (przede wszystkim naukowej). Temu pierwszemu rozumieniu 
marketingu partnerskiego poświęcone zostanie dalsza część opracowania, zaś początek 
rozważań kwestii prawdziwości i fałszywości ogólnych podstawowych twierdzeń
odnoszących się do tej koncepcji (orientacji) marketingowej będzie stanowić
odniesienie się do problemu rozważań teoretycznych nad marketingiem partnerskim.  

Gdyby postawić znak równości pomiędzy tym, co zwykło się nazywać
marketingiem partnerskim a relacyjnym (co ma zapewne tyle samo przeciwników, co 
zwolenników wśród osób zajmujących się tą problematyką) lub choćby tylko uznać
obie idee za pozostające ze sobą w ścisłym związku, lecz nie tożsame (za tym optuje 
autor niniejszego tekstu), to początków owej orientacji (koncepcji marketingowej) 
należałoby szukać już w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia w pracach takich 
autorów jak L.L. Berry. T. Levitt, B.B. Jackson2. Pozycje tych autorów wydane zostały 
przed ponad ćwierćwieczem i były zwiastunem tego, co wówczas uznawano za całkiem 
nową ideę, przynajmniej w obrębie teorii (wiedzy marketingowej). Nie należy jednak 
dat wydania tych prac utożsamiać z czasem pełnego rozkwitu teorii marketingu 
relacyjnego (partnerskiego) ani choćby jego dojrzałej teoretycznie formy. Do tego 
doszło dopiero ponad dekadę później. Niemniej jednak fakt, iż nad tym, co dziś włącza 
się w obręb teorii relacji (partnerstwa) w marketingu rozpoczęto rozważania już na 
początku lat osiemdziesiątych zeszłego wieku, skłania do pewnej refleksji, zwłaszcza 

���������������������������������������� �������������������
1 Dariusz Oczachowski – dr, Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska.  
2 L.L. Berry: Relationship Marketing. W: L.L Berry, C.L. Schostack, G. Upah: Emerging Perspectives on Services 
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gdy skonfrontować go z początkiem zainteresowania relacjami (partnerstwem)  
w środowisku polskich badaczy marketingu.  

Przynajmniej kilkuletnie opóźnienie w tej kwestii można tłumaczyć dominacją na 
polskim rynku popularną amerykańską literaturą marketingową, początkowo w formie 
pośredniej (polscy autorzy pisząc podręczniki marketingowe korzystali z takich właśnie 
źródeł), a później także bezpośredniej (tłumaczenia). Główną inspiracją w owym czasie 
(pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych) stał się podręcznik Ph. Kotlera, którego 
pierwsze tłumaczenie z ósmego wydania amerykańskiego ukazało się w połowie lat 
dziewięćdziesiątych. Nawet w ostatnim wówczas (ósmym) wydaniu autor nie poświęcił 
marketingowi relacyjnemu (partnerskiemu) właściwie żadnego miejsca. Dominacja 
koncepcji strategicznego zarządzania marketingowego reprezentowana przez  
Ph. Kotlera miała znaczący wpływ na recepcję marketingu relacyjnego (partnerskiego) 
w Polsce i sprawiła, że pierwsze istotniejsze prace dotyczące go pojawiły się w Polsce 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku(prace takich autorów jak 
między innymi: J. Otto, K. Rogoziński, M. Daszkowska), gdy marketing relacyjny 
osiągnął już swoją dojrzałą fazę i zaowocował pokaźną literaturą naukową. W swojej 
dojrzałej formie marketing relacyjny kojarzy się z takimi badaczami, jak:  
E. Gummensson, Ch.Gronroos, M. Christopher, D. Ballantine, A. Payne, i ich pracami 
właśnie z tego okresu. 

Marketing relacyjny (partnerski) miał być w założeniu wyżej wymienionych 
badaczy oraz innych podzielających ich poglądy, czymś nowym w marketingu, 
zasługującym na miano co najmniej innowacji, jeśli nie wręcz rewolucyjnej orientacji. 
Owa innowacyjność (lub rewolucyjność) była różnie rozumiana przez poszczególnych 
badaczy, jednak dawało się dostrzec ogólną świadomość ograniczeń tego rodzaju 
marketingu u wybitnych reprezentantów tej szkoły marketingowego myślenia –
świadomość, której często brakowało kontynuatorom nazbyt jednostronnie 
interpretującym marketing relacyjny i dostrzegającym w nim same zalety oraz 
możliwości nieomal nieograniczonego wykorzystywania. 

Ze względu na ramy objętościowe artykułu, ograniczono się do przedstawienia 
„typowego” rozumienia marketingu relacyjnego przez reprezentantów i obrońców tej 
orientacji. Zdaje się ono wystarczająco oddawać jego istotę, a można je sformułować
następująco: istotą marketingu relacyjnego jest zastąpienie podejścia zorientowanego na 
doprowadzenie do indywidualnej (i często już nieponowionej transakcji) podejściem 
relacyjnym polegającym na uczynieniu z klienta partnera, który będzie długotrwałym 
nabywcą dóbr czy usług oferowanych przez firmę (klientem ponawiającym zakup). 
Podejście zorientowane na doprowadzeniu do pojedynczej transakcji znane jako 
marketing transakcyjny zostało skonfrontowane z podejściem relacyjnym. Różnice 
między nimi, M. Christhoper, A. Payne i D. Ballantyne przedstawiają następująco:  
1. Marketing transakcyjny to: 

– koncentracja na pojedynczym akcie sprzedaży, 
– przywiązywanie uwagi do właściwości produktu, 
– działanie krótkoterminowe, 
– nieprzywiązywanie dużego znaczenia do obsługi klienta, 
– niewielkie zaangażowanie klienta, 
– ograniczony kontakt z klientem, 
– jakość jako przedmiot zainteresowania głownie działu produkcji. 
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2. Marketing relacyjny: 
– koncentracja na utrzymaniu klienta, 
– uczynienie z niego klienta długotrwałego, 
– zorientowanie na jakości zapewnienia przez produkt, 
– działania długoterminowe, 
– przywiązywanie szczególnej uwagi do obsługi klienta, 
– wysokie zaangażowanie klienta, 
– jakość przedmiotem zainteresowania całej organizacji3. 
Możliwa jest także nieco inna interpretacja różnic pomiędzy marketingiem 

transakcyjnym a przeciwstawianym mu marketingiem relacyjnym. W tej interpretacji 
różnice między obu orientacjami można scharakteryzować następująco: 

a) przejście od marketingu rozumianego funkcjonalnie (marketing ograniczony 
do działu marketingu) do marketingu interfunkcjonalnego (przenikającego całą
firmę), 

b) zmiana podejścia polegającego przede wszystkim na pozyskaniu nowego 
klienta na podejście przyjmujące za główny cel podejmowanie działań
zorientowanych na utrzymanie klientów już pozyskanych,  

c) skierowanie działań marketingowych nie tylko na rynek złożony z klientów, 
ale także na inne rynki (rynki pozostałych interesariuszy)4. 

Do innych istotnych elementów różniących marketing transakcyjny od relacyjnego 
należą: rozszerzenie tradycyjnego instrumentarium marketingu-mix o dodatkowe 
elementy (ludzie, procesy, obsługa klienta), przypisanie kluczowej integrującej roli 
obsłudze klienta oraz koncepcji drabiny lojalności klienta (kolejne szczeble − od 
potencjalnego klienta poprzez klienta pojedynczej transakcji, klienta ponawiającego 
zakup, wspierającego, adwokata, aż po partnera − to coraz silniejszy związek klienta  
z firmą i korzyści dla niej). Marketing relacyjny można również potraktować jako 
orientację marketingową integrującą sam marketing z jakością i obsługą klienta5. 
Wzajemne zależności pomiędzy wymienionymi kategoriami przedstawiają się
następująco: 
1. Obsługa klienta − jakość: poziom obsługi klienta musi zostać wyznaczony na 

podstawie zmian postaw klientów i działań konkurencji, powinien uwzględniać
potrzeby różnych segmentów rynku. 

2. Obsługa klienta − jakość: koncepcja kompleksowego zarządzania jakością powinna 
wywierać wpływ na procesy i ludzi (dodatkowe elementy marketingu-mix). 

3. Jakość – marketing: jakość musi zostać wyznaczona na podstawie opinii klientów 
rozpoznanych za pomocą badań i analiz6. 
Podstawowe wyróżniki marketingu relacyjnego (partnerskiego) przedstawione 

powyżej dalece nie wyczerpują listy, jaka ukształtowała się w czasie jego formowania 
się trwającego (jeśli za początek przyjąć wczesne prace z początku lat osiemdziesiątych, 
a za koniec – czas pełnej dojrzałości tej orientacji) kilkanaście lat i angażującego wielu 
badaczy niepozostających bynajmniej zgodnych we wszystkich odnoszących się  
do niego kwestiach, i to nie tylko tych drugorzędnych. 
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Chociaż większość teoretycznych osiągnięć w marketingu, także i relacyjnym, 
wywodzi się z badania rynków trwałych dóbr konsumpcyjnych, to jednak wiele 
zawdzięcza on badaniom usług oraz rynku dóbr zaopatrzeniowych. Przykład mogą tu 
stanowić osiągnięcia E. Gummenssona. Jego poglądy sformułowane już w połowie lat 
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na temat specyfiki działań marketingowych  
na rynkach dóbr zaopatrzeniowych stały się jedną z inspiracji dla rozwinięcia koncepcji 
marketingu relacyjnego7. 

W ciągu ćwierćwiecza formowania się koncepcji relacyjnej w nowoczesnej teorii  
i praktyce marketingu, obok prawdziwych stwierdzeń odnoszących się do niego, 
wykształciło się także wiele takich, które można nazwać „półprawdami” bądź wręcz 
mitami. Owa „mitologia marketingu relacyjnego” jest szczególna akceptowana wśród 
osób, którym brakuje subtelności poznawczej i krytycyzmu właściwego nauce.  
W dalszej części przedstawione zostaną wybrane zarówno prawdziwe stwierdzenia 
odnoszące się do marketingu relacyjnego, jak i fałszywe. Zwłaszcza te ostatnie zdają się
być istotne, gdyż aby zwalczać fałsz należy go najpierw „zdemaskować”. 

Prawdy marketingu relacyjnego (partnerskiego) 
Wymienione poniżej prawdziwe sądy o marketingu relacyjnym (partnerskim)  

to zaledwie autorski wybór. Można ich bowiem wyróżnić więcej. Te wydają się jednak 
istotne, gdyż zawierają się w szeroko pojmowanym sensie terminu marketing relacyjny 
partnerski). 
Pojęcie relacji pozostaje w ścisłym związku z marketingiem partnerskim (pojęcie 
partnerstwa). 

Termin „relacja”, od którego wywodzi się przymiotnik relacyjny ma swoje 
znaczenie w nauce. W teorii relacji konstruowanej w ramach teorii mnogości, relacja 
utożsamiana jest zwykle ze zbiorami (par trójek, czwórek itp.) uporządkowanych, 
złożonych przedmiotów, między którymi relacje te zachodzą8. Bardziej przystępnie 
można traktować relację jako wszelki związek czy zależność zachodzący między 
dwoma lub więcej przedmiotami danego (dowolnego) rodzaju, np.: równość między 
liczbami, długość między odcinkami, starszeństwo między ludźmi9. 

W marketingu mamy do czynienia z licznymi relacjami, zarówno pomiędzy 
ludźmi, jak i przedmiotami oraz ludźmi i samymi przedmiotami (w rozumieniu sensu 
terminu przedmiot jak najszerzej). Wiele z nich to relacje, których nie dostrzega i nie 
analizuje nawet badacz specjalizujący się w marketingu. Inne są dostrzegalne, lecz nie 
są uważane za wartościowy przedmiot badań. Partnerstwo, a bardziej precyzyjnie – 
pozostawanie w związku partnerstwa − to także relacje. Można więc powiedzieć, że jest 
to specyficzna forma relacji, ale zarazem nie wszelka możliwa forma relacji wiążących 
podmioty rynkowe. Kwestia ta zostanie rozwinięta w kolejnej części poświęconej 
mitom (fałszom) marketingu relacyjnego (partnerskiego). 
Koncepcja teoretyczna marketingu relacyjnego (partnerskiego) rozwijana  
w ostatnim ćwierćwieczu jest koncepcją oryginalną.  

Marketing relacyjny bywa przez swoich apologetów przeciwstawiany  
tzw. marketingowi transakcyjnemu i traktowany jest jako odrębna, wyższa forma 
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orientacji marketingowej. Można poddać w wątpliwość niejeden ich argument na rzecz 
bronionej koncepcji. Należy jednak uznać, że jako całość, a więc gotowy  
(i jednocześnie rozwijany) konstrukt teoretyczny i zespół dyrektyw praktycznych, jest 
koncepcją nową. Nie sposób zaprzeczyć, że gdyby analizować historię gospodarczą to 
znaleziono by wiele przykładów na występowanie związków partnerskich w biznesie. 
Znana obecnie teoria marketingu relacyjnego, nawet jeśli krytykowana za słabą
spójność logiczną, jest jednak oryginalna choćby w tym znaczeniu, że nie stanowi 
,,powtórki z przeszłości”, co w marketingu zdarza się wcale nierzadko. 

Powyższy sąd odnosi się jednak wyłącznie do wypracowanej teorii, a więc  
i swoistego „całościowego opisu”, nie zaś poszczególnych jej elementów, którym 
własność oryginalności nie przysługuje. Prawie każda ze składowych teorii marketingu 
relacyjnego ma znacznie dłuższą historię niż dwadzieścia kilka lat, całość jednak 
sprawia wrażenie oryginalnej. Zwłaszcza, gdy mowa o zaawansowanej (krytycznej) 
teorii, a nie tej często uproszczonej na potrzeby dydaktyki. Taką zaawansowaną  
i krytyczną zarazem teorię proponują uczeni, którym przypisuje się główną rolę  
w formułowaniu tej orientacji. 
Marketing relacyjny (partnerski) można wykorzystywać w organizacjach 
należących do różnych sektorów gospodarki. 

Marketing relacyjny jest uniwersalny w tym znaczeniu, że w swoim stosowaniu nie 
jest ograniczony wyłącznie do jednego wyróżnionego sektora gospodarczego. Chociaż
historycznie najsilniejsze związki na poziomie praktycznym miał z przemysłem (a także 
w relacjach: przemysł − usługi), a obecnie kojarzy się z usługami, zwłaszcza 
profesjonalnymi, to jego zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do wymienionych 
obszarów. Można również wyobrazić sobie skuteczną realizację orientacji relacyjnej  
w organizacjach nie należących do sfery biznesu, choć w tym przypadku niezbędny jest 
pewien umiar. 
Wykorzystywanie marketingu relacyjnego może zapewnić organizacji większe 
korzyści w porównaniu z marketingiem transakcyjnym.  

Pogłębienie związku z klientami może wpływać pozytywnie na wielkość
uzyskiwanych przychodów. Przy spełnieniu pewnych warunków staje się to nieomal 
pewne, jednak nie w każdej sytuacji. Słabą stroną marketingu, także relacyjnego, 
pozostaje niemożność precyzyjnego wyznaczenia jego pełnych kosztów, przede 
wszystkim kosztów cząstkowych (po dezagregacji całkowitego kosztu marketingu),  
co utrudnia wyznaczenie poprawnej relacji pomiędzy dodatkowym przychodem 
(wynikającym z przejścia do marketingu relacyjnego) a kosztem jego uzyskania (koszt 
wykreowania i podtrzymywania relacji) oraz skłania często do przypisywania 
marketingowi relacyjnemu większych „zasług” niż mu się rzeczywiście należą. Takiej 
nadmiernie optymistycznej oceny zalet marketingu relacyjnego dokonuje jego wielu 
entuzjastów. Niemniej jednak w warunkach mądrej polityki z zakresu zarządzania 
portfelem klientów, marketing relacyjny zapewnia stosującej go organizacji więcej 
korzyści niż transakcyjny. 

Przedstawione cztery prawdy marketingu relacyjnego to lista dalece 
niewyczerpująca i jej celem było przede wszystkim stworzenie „punktu odniesienia” dla 
bardzo bliskich im sądów o nim jawnie fałszywych przedstawionych w dalszej części. 
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Mity marketingu relacyjnego 
Wybrane fałszywe sądy dotyczące marketingu relacyjnego należą do tych samych 

obszarów problemowych, co przedstawione wcześniej stwierdzenia prawdziwe. 
Ograniczają się one również do zaledwie kilku, na tyle jednak (zdaniem autora) 
istotnych, że wartych wymienienia. 
Marketing relacyjny jest tożsamy z marketingiem partnerskim. 

O ile zdanie „,marketing relacyjny pozostaje w związku z marketingiem 
partnerskim” jest prawdziwe z racji związku pomiędzy pojęciem relacji (tak ogólnie jak 
i w marketingu) a pojęciem partnerstwa w marketingu, o tyle nie można mówić  
o tożsamości sensów (konotacji) obu powyższych terminów na gruncie marketingu 
partnerskiego, co ma często miejsce także w literaturze marketingowej.  

Z racji „niewielkiej szkody”, jaka wynika ze stawiania znaku równości pomiędzy 
terminami ,,marketing partnerski” i ,,marketing relacji (relacyjny)” owo utożsamianie 
może być w pewnych warunkach usprawiedliwione względami praktycznymi  
i wymogami stylu pisarskiego (unikania ciągłego powtarzania, któregoś z terminów 
poprzez zastępowania go drugim). Zawsze należy jednak pamiętać o ograniczeniach 
takiej praktyki, jeśli chce się uniknąć wypowiadania sądów nieprawdziwych. 
Partnerstwo jest pożądanym, a zarazem najwyższym stanem, jaki mogą osiągnąć
związki pomiędzy firmą a jej klientem, nie jest to jednak związek jedyny ani nawet 
najczęstszy10. 

W literaturze marketingowej, co usprawiedliwiać może stawianie znaku równości 
pomiędzy relacyjnością a partnerstwem, stan partnerstwa określa się także niekiedy 
stanem bycia adwokatem firmy11. Nie znosi to jednak różnicy pomiędzy partnerstwem  
a relacyjnością. Partnerstwo to jeden z wyróżnionych stanów, w jakim mogą
pozostawać wzajemne stosunki pomiędzy firmą a klientem, a relacje to różne poziomy 
owych stosunków (także te partnerskie). 

Można powiedzieć, że marketing relacyjny to marketing zajmujący się
budowaniem relacji, a marketing partnerski to marketing zaawansowanych relacji na 
poziomie partnerskim. W partnerstwie zawierają się relacje, a w relacjach nie mamy do 
czynienia wyłącznie z partnerstwem. Można więc stwierdzić: ,,marketing relacyjny 
(partnerski)”, lecz nie ,,marketing partnerski (relacyjny)”, o ile chce się uniknąć
pleonazmu . To że „praktyka terminologiczna” jest inna, nie zmienia tego stanu rzeczy, 
a jedynie wskazuje na siłę pewnego nawyku. Możliwe jest uznanie, że marketing 
partnerski i relacyjny to samo, tworząc stosowne definicje regulujące na obszarze 
marketingu przypisujące obu terminom ten sam człon definiujący, wówczas jednak 
pojawiają się problemy z dwoistym rozumieniem terminu ,,partnerstwo w marketingu’’. 
Kwestia tożsamości bądź braku tożsamości wymienionych terminów nie ma znaczenia 
w praktyce marketingowej, gdzie zazwyczaj wiadomo „o co chodzi”, jest jednak ważna 
w rozważaniach teoretycznych, gdyż wyraża się w niej ogólna kultura logiczna 
„marketingowego dyskursu”. 
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10 M. D. Johnson, F. Selnes: Customer Portfolio Management: Towards a Dynamic Theory of Exchange Relationships. 

,,Journal of Marketing” 2004, April, vol. 68, s. 1-17. 
11 M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: op. cit., s. 22. 
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Marketing relacyjny jako metodyczne postępowanie przedsiębiorstwa na rynku 
stal się faktem wraz ze stworzeniem teoretycznej koncepcji tego marketingu. 

Teoretyczną koncepcję marketingu relacyjnego zaczęto budować w latach 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku, ale zarówno przywołaną tu ideę relacji (zwłaszcza 
pogłębionego partnerstwa), jak i jej możliwe korzyści dla firmy znano już znacznie 
wcześniej. Można przewrotnie powiedzieć, że marketing relacyjny był pierwszym 
rodzajem marketingu, jaki w ogóle stosowano, gdyż historycznie to właśnie silne 
związki klienta z firmą, a nie „przelotne znajomości” były swoistym standardem. 
Wynikało to z wielu przyczyn społecznych, na których omówienie brakuje miejsca  
w niniejszej pracy. Jako przykład można podać pewien przypadek sprzed ponad wieku. 
Stocznia Harland&Wolf w Belfaście, będąca przed pierwszą wojną światową, 
największą i chyba najbardziej zaawansowaną technicznie stocznią na świecie 
(zatrudniała wówczas ponad 14 tysięcy pracowników) stworzyła tak silny związek 
partnerski z towarzystwem żeglugowym White Star Line (jedną z dwóch największych 
brytyjskich kampanii żeglugowych), że przez około pół wieku była nieomal wyłącznym 
dostarczycielem statków dla tej firmy, chociaż w Wielkiej Brytanii było wówczas kilka 
stoczni o porównywalnym potencjale12. Podobne przypadki w przemyśle brytyjskim 
były wówczas wcale nierzadkie. Związki pomiędzy firmami i klientami 
indywidualnymi były także silne (np. pomiędzy wymienionym towarzystwem 
żeglugowym a zamożnymi pasażerami jego statków). Oba wymienione 
przedsiębiorstwa przedstawiono tu jako przykład również dlatego, że łączy je 
„podmiot” słynnego transatlantyku RMS Titanic. Stocznia Harland&Wolf zbudowała 
go, a towarzystwo White Star Line go eksploatowało aż do katastrofy z 14 kwietnia 
1912 roku. Przedstawiony przykład odnoszący się do relacji przemysłowych, jest o tyle 
istotny, że to właśnie doświadczenia z tego obszaru zainspirowały jednego z „guru” 
marketingu relacyjnego E. Gummenssona. 
Marketing relacyjny (partnerski) można wykorzystywać w każdych warunkach, 
bez względu na charakter organizacji, oferowane produkty, zachowania 
nabywców i wzorce konsumpcyjne. 

Marketing relacyjny nie nadaje się do zastosowania w każdych warunkach, z czego 
zdawano sobie sprawę już w początkowym okresie formułowania jego zasad. L. Berry 
w 1983 roku zwrócił uwagę, że ,,marketing relacyjny znajduje zastosowanie tam, gdzie 
występuje częsta i powtarzająca się potrzeba usługi i gdzie nabywca sprawuje kontrolę
nad wyborem dostawcy usługi i ma możliwość dokonania wyboru spośród kilku 
dostawców”13. Chociaż powyższa uwaga dotyczy usług, odnosi się także do produktów 
materialnych. Rekomendując orientację relacyjną należy mieć świadomość jej 
ograniczeń i nie traktować jej jako „lekarstwa” na wszelkie ,,dolegliwości firmy”.  
Są bowiem takie organizacje, które z racji wytwarzanych (sprzedawanych) przez siebie 
produktów nigdy nie skorzystają z „dobrodziejstwa” marketingu relacyjnego. Próby 
usilnego wdrażania w takich organizacjach tej formy marketingu mogą się dla nich 
okazać bezowocne.  

���������������������������������������� �������������������
12 D. A. Butler: Niezatapialny. Pełna historia RMS Titanic. Wydawnictwo Magnum sp. z o.o. Warszawa 1998, s. 20. 
13 Advances In Relationship Marketing... s. 42. 
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Marketing relacyjny (preferowanie wysokiego poziomu relacji z klientami)  
to najkorzystniejszy rodzaj marketingu, jaki może realizować firma.  

Fundamentem takiego poglądu jest powtarzane często, także w podręcznikach do 
marketingu, stwierdzenie, że koszt pozyskania każdego nowego klienta jest 
wielokrotnie (nawet pięciokrotnie) wyższy od kosztu obsługi klienta już pozyskanego 
(zakupy ponawiane). Zapewne obsługa już „złowionego” klienta jest tańsza od 
„łowienia” nowego, ale czy aż pięciokrotnie? Nie to jest jednak istotne. Powyższe 
stwierdzenie jest konsekwencją teorii „życiowej wartości klienta” (CLV − Customer 
Lifetime Value), która traktuje korzyści (przychód), jakie może uzyskać firma 
obsługująca konkretnego klienta jaką łączną sumę jego wydatków na dany produkt  
w ciągu całego jego życia. Teoria ta jest wciąż rozwijana14. Nie negując sensu jej 
założeń, należy jednak podkreślić, iż trzeba ją traktować ostrożnie, by uniknąć sytuacji, 
kiedy staje się ona podstawą innej teorii, która w swej skrajnej postaci może okazać się
fałszywa. Taką właśnie teorią jest CRM (Customer Relationship Managament − 
Zarządzanie Relacjami z Klientem). W ogólnych założeniach nie jest ona fałszywa, lecz 
gdy akceptuje się jej skrajną wersję, co ma czasem miejsce, postulującą selekcję  
i zajmowanie się nieomal wyłącznie tymi klientami, którzy gwarantują najwyższe 
przychody łączne (wiele ponawianych zakupów, wysoki poziom CLV) i poświęcanie 
im zdecydowanej większości zasobów marketingowych (przede wszystkim zasobów 
finansowych, ale także i zaangażowania marketerów), to nie sposób uznać ją za 
prawdziwą. Przeczy to bowiem nie tylko powszechnej intuicji, ale i wynikom badań, 
które wskazują, że aby mieć w przyszłości wielu partnerów (a więc klientów silnie 
powiązanych z firmą i pozostających jej wiernymi) należy dysponować jak największą
bazą klientów na niższych poziomach związków z firmą, z których to dokonuje się
później selekcji tych bardzo lojalnych (koncepcja CPLV − Customer Portfolio Lifetime 
Value)15.  

Jeśli więc traktować marketing relacyjny jako sposób pozyskiwania i „obsługi” 
wyłącznie klientów najwięcej i najczęściej kupujących, to jest to podejście błędne  
i w rezultacie w dłuższej perspektywie pogarszające sytuację organizacji, która je 
stosuje. Tak niestety często rozumie się marketing relacyjny. Marketing najbardziej 
korzystny to taki, który dywersyfikuje zasoby marketingowe (pieniądze, ludzi) 
pomiędzy różnych klientów bez intencji uczynienia każdego z nich partnerem. Klienci 
dokonujący nielicznych transakcji, słabo związani z firmą, są niezbędni jako „baza 
rekrutacyjna” przyszłych partnerów, oni także zapewniają firmie większość
przychodów. Lekceważenie procesu rekrutowania wciąż nowych klientów,  
co utożsamia się błędnie z marketingiem transakcyjnym jako przeciwstawnym 
relacyjnemu, to poważny błąd skutkujący słabymi wynikami firmy. Jeśli marketing 
relacyjny jest rozumiany nazbyt ortodoksyjnie, a taki jest marketing zorientowany 
przede wszystkim na selekcyjną „obsługę” klientów o najwyższej łącznej wartości 
zakupów, to szkodzi on firmie zamiast jej pomagać i z pewnością nie jest on najlepszym 
rodzajem marketingu, jaki może ona realizować.  

Wymienione powyżej cztery mity marketingu relacyjnego są bardzo bliskie 
przedstawionym wcześniej czterem prawdom, co uczyniono celowo, by zwrócić także 
uwagę na fakt znacznej modyfikacji sensu i wartości logicznej (prawda − fałsz) sądów 

���������������������������������������� �������������������
14 R. Venkatesan, V. Kumar: A Customer Lifetime Value Framework for Customer Selection and Resource Allocation 

Strategy. ,,Journal of Marketing” 2004, October, vol. 68, s. 106-125. 
15 M.D. Johnson, F. Selnes: op.cit., s. 1-17. 
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marketingowych pod wpływem niewielkiej nawet zmiany ich budowy. Szczególnie 
niebezpieczne wydaje się tu nazbyt odważne generalizowanie, którego dopuszczają się
gorliwi obrońcy tej wersji marketingu. Takie właśnie generalizacje są prawie zawsze 
fałszywe, należy więc ich unikać. 

Konkluzja 
Marketing partnerski będący w rzeczywistości zaawansowanym, a więc 

zorientowanym na stworzenie i utrzymanie relacji partnerskich, rodzajem marketingu 
relacyjnego, nie zawsze rozumiany jest właściwie. Jak już choćby sama nazwa 
(relacyjny i partnerski) stanowi tego jaskrawy przykład. Okazuje się, że w parze bardzo 
bliskich sądów go dotyczących można znaleźć prawdziwy i fałszywy. Fałszywy okazuje 
się ten bardziej ogólny, mający niepoprawnie sugerować o wiele szerszy zakres 
stosowalności marketingu relacyjnego, w tym zwłaszcza partnerskiego, niż jest to 
możliwe. Można to tłumaczyć przede wszystkim chęcią nadania mu bardziej 
uniwersalnego charakteru, a więc względem ,,komercyjnym”. Wybrane fałszywe sądy  
o nim miały na celu przypomnienie, że jest różnica pomiędzy zdaniami 
problematycznymi („marketing partnerski może coś zapewniać”) a zdaniami 
asertorycznymi („marketing partnerski coś zapewnia”). Te ostatnie zdania są nazbyt 
często nadużywane w marketingu (jak i w całej ekonomii ), co jest o tyle niebezpieczne, 
że są to zdania ogólnotwierdzące, a więc wyrażające nazbyt szeroką możliwość
posługiwania się marketingiem partnerskim. Mówiąc o marketingu, nie tylko 
relacyjnym czy partnerskim, należy okazywać ostrożność i unikać kuszących, ogólnych 
stwierdzeń, które niejednokrotnie są fałszywe Pożądana jest możliwa do uzyskania 
precyzja, żeby nie dostarczać kolejnych argumentów tym wszystkim, którzy traktują go 
lekceważąco, odmawiając mu miana ,,poważnej nauki”. Dbanie o marketing to także 
dbanie o język, w jakim jest formułowany oraz poprawność metodologiczną, a więc 
również i logiczną.  

PARTNERSHIP MARKETING – TRUTHS AND MYTHS 

Summary
There is a serious misunderstanding about two similar but not identical marketing concepts 

(orientations): relationship marketing and partnership marketing. The author of the paper 
proposes some understanding of these two options, paying attention particularly to myths about 
partnership and partnership marketing as identical with relations and relationship marketing.  
In author’s opinion partnership marketing may be only understood as the highest form  
of relationship marketing (as partnership is the highest rung of the ladder of customer loyalty).  
All statements from which results the identity of relationship marketing and partnership 
marketing are questionable and according to author wrong.  
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Streszczenie 
Badania marketingowe wizerunku marketingu wykazują, że marketing nie jest już tak modną

dyscypliną wśród studentów. W dzisiejszych czasach bardziej popularne są takie dyscypliny, jak 
informatyka czy logistyka. Wielu studentów (ponad 50%) jednak uważa, że rośnie popularność
marketingu. W ich opinii marketing jest dyscypliną, która jest obiecująca, interesująca, lecz 
trudna do studiowania, gdyż niezbyt konkretna i niepraktyczna.  

Dylematy badaczy wizerunku marketingu  
Przyzwyczajono się już do pomiarów i oceny wizerunku organizacji, marki 

produktów czy usług, polityków, gwiazd telewizyjnych, rządu, organizacji społecznych 
i gospodarczych. Nie przywyknięto do myślenia o przedmiotach, nauce i dziedzinach 
wiedzy jako produkcie, który może mieć swoisty wizerunek rynkowy. Problemem 
pomiaru wizerunku marketingu nie jest kwestia doboru próby, konstrukcji ankiety, czy 
konstrukcji skal pomiarowych. Zaczyna się bowiem od wyjaśnienia samej istoty 
zjawiska, czyli od zdefiniowania w procesie konceptualizacji co oznacza „wizerunek 
marketingu”. Jest to pojęcie nie do końca jednoznaczne. Podejmując się pomiaru 
wizerunku marketingu w procesie badawczym, badacz stanie przed następującymi 
dylematami:  
1. Czy respondenci rozumieją to pojęcie oraz czy mieści się ono w ich obszarze 

percepcji?  
2. Jakie zmienne i wskaźniki określają dane zjawisko, jakim jest wizerunek 

marketingu? 
3. Czy zmienne te mają takie samo znaczenie dla wszystkich, czyli dla naukowców, 

specjalistów z tej dziedziny, badaczy i respondentów?  
4. Jaki jest stosunek badanego do danego zawiaska, jakie są jego motywy udzielania 

odpowiedzi – problem nastawienia badanego do zjawiska. W tym przypadku 
istotny jest też poziom wiedzy badanego, np. czy student może oceniać
pozycjonowanie marketingu w przedsiębiorstwie, gdy nigdy nie pracował w tej 
dziedzinie w praktyce?  
Przedmiot badania, jakim jest wizerunek marketingu, nie wpisuje się w tzw. 

społeczny układ odniesienia. Pojawia się wątpliwość: czy coś, co jest sprzeczne  

                                                
1 Józef Perenc – prof. zw. dr hab., Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 

Szczeciński. 
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z danym układem odniesienia może być przedmiotem rzetelnych pomiarów, a także jak 
wpisać pojęcie wizerunku dziedziny wiedzy w percepcję klientów i potencjalnych 
klientów? 

Właściwe poprowadzony proces konceptualizacji i sprecyzowanie pojęcia jest 
niezwykle ważnym etapem procesu badawczego, od którego zależy trafność2 pomiaru,  
a zatem i jakość wniosków uzyskanych w całym procesie badań. Nie należy bowiem 
dopuszczać, aby pomiary oprócz różnic rzeczywistych, odzwierciedlały również różnice 
wynikające z samej procedury pomiarowej. Wszelkie zróżnicowanie, które nie wynika  
z rzeczywistych różnic między mierzonymi właściwościami nazywa się błędem 
pomiaru3.  

Odpowiedzialność za właściwy pomiar cech powinna potęgować sama natura 
zjawiska, jakim jest wizerunek. Zjawisko, które de facto nie istnieje w rzeczywistości, 
gdyż nie ma w naturze czegoś, co nazywa się wizerunkiem, innowacyjnością czy 
dyskryminacją. Tym bardziej należy przeprowadzać proces konceptualizacji w obrębie 
pojęcia, jakim jest wizerunek marketingu z uwzględnieniem układu odniesienia 
społecznego.  

Proces konceptualizacji polega na wyborze zmiennych i ich operacjonalizacji  
we wskaźniki, których występowanie lub niewystępowanie będzie świadczyło  
o określonym natężeniu badanego zjawiska. Zasadą jest wyszczególnienie jak 
największej liczby zmiennych4. W przypadku pomiaru wizerunku marketingu okazuje 
się to również istotne ze względu na duży rozrzut potencjalnych obszarów skojarzeń  
i ocen powiązanych ze sobą samym słowem marketing, ale często od siebie 
niezależnych5. Wskaźniki mogą przyjmować różne wymiary, czyli możliwe do 
wyszczególnienia aspekty pojęcia6. W przypadku marketingu można wyróżnić takie 
obszary jak:  
1. Marketing jako przedmiot nauczania. 
2. Marketing jako dziedzina wiedzy. 
3. Marketing jako funkcja w przedsiębiorstwie. 
4. Marketing jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. 
5. Marketing na rynku pracy. 
6. Marketing jako zawód, styl życia. 
7. Doświadczenia konsumenckie z marketingiem.  

Wskazane powyżej wymiary są subiektywnym wyborem wymiarów z punktu 
widzenia których można oceniać wizerunek marketingu patrząc z pozycji studentów, 
naukowców, przedsiębiorców, praktyków marketingu, pracowników służb zatrudnienia, 
klientów – uczestników rynku oraz innych grup społecznych. Nie każdy wymiar 

                                                
2 Potwierdzeniem tego faktu mogą być doświadczenia przy kształtowaniu kwestionariusza ankiety wśród studentów, dla 

których słowa wizerunek w kontekście marketingu okazało się zaskakujące na tyle, że bardzo trudno było im zaproponować
potencjalne pytania, które można zadać w kwestionariuszu ankiety. Studenci nie umieli wskazać cech, jakie mogłyby mierzyć
wizerunek marketingu, koncentrowali się na ocenie przedmiotu i wykładowcy, nie umieli spojrzeć na marketing ogólnie 
oceniając go na tle innych dziedzin, a kiedy już zaczynali tak myśleć, to oceniali marketing na tle prawa, medycyny, itp. 
Bardzo dużym problemem, który należy wziąć pod uwagę w procesie konceptualizacji jest duży rozrzut zakresu 
potencjalnych pytań wskazywany przez studentów, od ilości treści na wykładach do zarobków szefów marketingu 
międzynarodowych koncernów. 

3 E. Babbie: Badania społeczne w praktyce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 140-141. 
4 R. Kłeczek: Problemy konceptualizacji zmiennych i wykorzystanie skal w badaniach wizerunku marki. W: Badania 

marketingowe. Red. K. Mazurek-Łopacińska. PWE, Warszawa 2008, s. 424-425. 
5 Wizerunek marketingu oceniany jest również przez pryzmat reklamy czy etyki działań rynkowych przedsiębiorców.  
6 E. Babbie: opcit., s. 160-161. 
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wskaźnika będzie mógł być oceniany przez każdą grupę społeczną. Pełny wizerunek 
marketingu można ocenić wypełniając wszystkie wskazane wymiary.  

Metodyka badań wizerunku marketingu wśród studentów  
Badania przeprowadzone zostały w okresie od 14.10.2008 do 24.10.2008 na 

Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Próba 
wynosiła 203 studentów. Jednostkami badania byli studenci różnych kierunków  
i różnych poziomów studiów. Dobór jednostek badania był przypadkowy i związany  
z możliwością dotarcia do studentów różnych kierunków studiów. Przebadaną liczbę
studentów traktuje się jako próbę pilotażową. Średni błąd wynosi, w zależności  
od pytania, od 4,5% (frakcji lub średniej) do 6,8%, na poziomie ufności 95%7.  

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz ankiety, w którym 
zawarto kilka bloków pytań. Ankieta składała się nie tylko z pytań zasadniczo 
odwołujących się do wizerunku, ale również z pytań uzupełniających, 
wprowadzających i dających podstawę do wnioskowania naukowego na temat 
motywów postępowania studentów i podstaw oceny przez nich wizerunku marketingu 
jako dziedziny wiedzy oraz funkcji w przedsiębiorstwie. Ze względu na trudny 
charakter przedmiotu pomiaru starano się podchodzić do oceny z różnych punktów 
widzenia, zatem zadano m.in. takie pytania, jak:  
1. W jakim stopniu studenci kierują się przy wyborze kierunku i specjalności 

zainteresowaniami, a w jakim względami praktycznymi?  
2. Jakie czynniki biorą pod uwagę studenci przy wyborze kierunku i specjalności?  
3. Dlaczego nie wybierają lub nie wybraliby kierunku marketingowego? 
4. Jakie cechy słowa/zwroty najlepiej oddają wizerunek marketingu jako dziedziny 

wiedzy, przedmiotu, zawodu? 
5. Jak obecnie studenci oceniają popularność marketingu? 
6. Jakie czynniki przyczyniają się do spadku popularności marketingu? 
7. Jakie zwroty/słowa kojarzą się i najlepiej charakteryzują marketing? 
8. Jak studenci pozycjonują marketing na tle innych nauk, dziedzin takich, jak 

finanse, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, ekonometria, itd.? 
9. Jak jest postrzegany(a) student/studentka marketingu?  

Niektóre pytania miały charakter zasadniczy, a niektóre pomocniczy. Do pytań
pomocniczych, których celem nie zawsze było mierzenie wprost tego, co wynika  
z treści pytania, ale raczej poznanie sposobu myślenia studentów, należy zaliczyć
pytania:  

a) Czy warto studiować marketing za granicą? 
b) Czy powinno rozszerzać się specjalizacje marketingowe na uczelniach? 
c) Czy marketing jest potrzebny w firmach? 
d) Czy firmy mogą rozwijać się bez marketingu?  
W badaniach zwrócono szczególnie uwagę, aby nie oceniać konkretnych 

przedmiotów marketingowych, metod wykładowych i wykładowców. Zniekształciłoby 
to obraz badania. Uniknięcie oceny marketingu przez pryzmat prowadzenia zajęć
okazało się jednak bardzo trudne.  

                                                
7 Błąd szacunku liczono w oparciu o oprogramowanie komputerowe SPSS PL14. 
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Wizerunek marketingu w opinii badanych studentów 
Skumulowane odsetki odpowiedzi wskazują na fakt, że większość studentów 

kieruje się w mniejszym stopniu zainteresowaniami niż względami praktycznymi 
(36,3% wskazywało, że kieruje się względami praktycznymi w 60% do 90%). 31,8% 
twierdziło, że w 50% biorą pod uwagę względy praktyczne, a w 50% zainteresowania. 
Studenci studiów zaocznych nieco częściej wskazywali na kierowanie się w wyborze 
względami praktycznymi, ale nie zachodzi w tym przypadku istotny związek 
statystyczny pomiędzy zmienną zależną i niezależną. Rzadziej kierują się względami 
praktycznymi studenci studiów licencjackich niż magisterskich. Nieco bardziej 
praktyczne przy wyborze specjalizacji są kobiety, ale różnica ta nie jest istotna 
statystycznie.  

Wśród motywów podejmowania decyzji o wyborze kierunku studiów lub 
specjalizacji (rys. 1) najważniejszymi są: łatwość znalezienia pracy (36,6% studentów 
twierdziło, że jest to bardzo ważny czynnik), popularność dziedziny na rynku (32,8% 
studentów twierdziło, że jest to bardzo ważny czynnik) oraz wysokość zarobków, jakie 
można osiągnąć po studiach (30,0% studentów twierdziło, że jest to bardzo ważny 
czynnik). Dość ważnym czynnikiem jest dla studentów możliwość zrobienia kariery 
(61% studentów uznało, że jest to ważny czynnik). Interesującą informacją jest to, że 
83,3% studentów nie bierze pod uwagę wyboru koleżanek i kolegów.  
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Rys. 1. Czynniki brane przez studentów pod uwagę przy wyborze kierunku studiów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Popularność danej dziedziny na rynku jest mniej ważna dla studentów studiów 
zaocznych niż dla studentów studiów dziennych oraz dla studentów studiów USM niż
dla studentów na poziomie licencjackim, ale różnica te nie jest istotna statystycznie. 
Można zauważyć, że wraz ze wzrostem wieku studentów maleje znaczenie takiego 
czynnika, jakim jest wysokość osiąganych zarobków w danej dziedzinie. Zarobki są
ważniejsze dla studentów studiów zaocznych niż dziennych, choć nie ma istotnego 
związku statystycznego pomiędzy tymi cechami. Łatwość znalezienia pracy po danym 
kierunku jest ważniejsza dla studentów studiów zaocznych i jest jednocześnie istotna 
statystycznie (na poziomie ufności 90%). Starsi studenci (36-45 lat) uważają częściej, 
że możliwość zrobienia kariery nie jest istotnym czynnikiem przy wyborze kierunku 
studiów i specjalizacji. Pomiędzy wiekiem a tym czynnikiem istnieje słaby związek 
statystyczny. Możliwość szybkiego awansu jest ważniejsza dla studentów studiów 
licencjackich niż dla magisterskich.  

Znaczny odsetek studentów − 43%, gdyby miała ponownie zdecydować o wyborze 
specjalizacji, nie wybrałaby marketingu – tabela 1.  

Tabela 1. Ponowny wybór marketingu według kierunku studiów, w % (N=203) 

Wyszczególnienie Ogółem
Kierunek studiów 

Zarządzanie Europeistyka Ekonomia Logistyka
Finanse i ra-
chunkowość

Tak  26,2 48,8 25,0 20,0 18,0 9,1 
Nie 43,6 22,0 29,2 40,0 68,0 90,9 
Trudno powiedzieć  30,3 29,3 45,8 40,0 14,0 0,0 
Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród studentów kierunku zarządzanie 22% z nich nie wybrałaby ponownie 
marketingu. Z drugiej zaś strony 25% studentów europeistyki zadeklarowało, że  
w przypadku ponownego wyboru zdecydowałoby się na marketing, podobnie wskazało 
20% studentów ekonomii i 18% studentów logistyki8. Istnieje silny związek 
statystyczny9 pomiędzy kierunkiem studiów a deklaracją ponownego wyboru kierunku 
studiowania marketingu (na poziomie ufności 99%).  

Opinie studentów są raczej podzielone na temat tego, czy popularność marketingu 
rośnie czy spada. Najwięcej opinii o spadku popularności marketingu wyrazili studenci 
kierunków ekonomia, logistyka, jak również studenci zarządzania – tabela 2. Różnice te 
nie są jednak istotne statystycznie. Najpoważniejszym zarzutem wobec marketingu były 
opinie, że po kierunku marketing trudno jest znaleźć pracę. Ważnym zarzutem było 
stwierdzenie: „mam wrażenie, że nie uczę się niczego konkretnego” − 6,3% 
zdecydowanie zgodziło się z taką opinią, a 27% raczej się zgodziło. Częściej takie 
opinie wyrażali mężczyźni oraz studenci studiów dziennych10 i studenci USM. Problem 
marketingu może tkwić w małym oprzyrządowaniu tej dziedziny i „miękkiej” tematyce 
wykładów oraz szkoleń. Więcej zajęć opartych na programach komputerowych, więcej 
analiz, projektowania strategii, budowania media planów, budowania  

                                                
8 Trzeba jednak pamiętać, że są to tylko deklaracje i korekta z rzeczywistością może być bardzo duża. 
9 Liczony na podstawie χ2 na poziomie ufności 99%  
10 Zastanawiający jest fakt, że częściej godzą się z tym twierdzeniem studenci studiów dziennych. Być może brak praktyki 

zawodowej powoduje, że uznają oni przekazywane im treści za zbyt mało konkretne. Prowadzenie zajęć w trybie case study 
pokazałoby, po pierwsze problemy z obszaru marketingu, jakie spotyka się w praktyce gospodarczej, a po drugie możliwości 
wykorzystania, zastosowania pozyskiwanej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych. 
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i wykorzystywania baz danych CRM, mogłoby przyczynić się większego 
skonkretyzowania tej nauki w opinii studentów.  

Tabela 2. Opinie studentów na temat wzrostu lub spadku popularności marketingu, w % (N=203) 

Wyszczególnienie Ogółem
Kierunek studiów 

ZarządzanieEuropeistykaEkonomiaLogistyka
Finanse i ra-
chunkowość

Zdecydowanie spada  5,3 2,6 4,2 2,1 10,0 10,0 
Raczej spada  27,5 30,8 22,9 37,5 22,0 20,0 
Raczej rośnie  29,6 28,2 31,2 25,0 28,0 50,0 
Zdecydowanie rośnie  18,5 23,1 18,8 18,8 18,0 0,0 
Nie mam zdania  19,0 15,4 22,9 16,7 22,0 20,0 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podstawowymi skalami przy pomiarze wizerunku przedmiotu, marki są skale 
semantyczne, spolaryzowane, pokazujące, na jakim poziomie pomiędzy dwoma 
biegunami cech „pozytywnej” i „negatywnej znajduje się obiekt. Najbardziej 
pozytywnie marketing został oceniony w kategorii przyszłościowy-nieprzyszłościowy 
(rys. 2). Marketing jest więc postrzegany jako przyszłościowy, praktyczny, interesujący 
(przekazywane treści są interesujące). Mniej pozytywnie oceniono takie cechy 
marketingu, jak „konkretny” oraz „ceniony” − choć oceny te są powyżej średniej to  
w tych kategoriach są niższe niż w pozostałych. Zdaniem studentów treści 
przekazywane przez marketing są łatwe do opanowania. Najgorzej wizerunek 
marketingu oceniany jest przez studentów z kierunków finansów i bankowości oraz 
logistyki, najlepiej zaś − zarządzania i europeistyki. 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2
teoretyczny-praktyczny

łatwy do opanowania-trudny do 
opanowania

nudne treści-interesujące treści

niekonkretny-konkretny

daleki od praktyki-bliski praktyce

nieprzyszłościowy-przyszłościowy

nisko ceniony-wysoko ceniony

niski prestiż-wysoki prestiż zawodu

ogółem Zarządzanie Europeistyka Ekonomia Logistyka Finanse i rachunkowość

Rys. 2. Cechy marketingu w podziale na kierunki studiów. Średnie ocen w skali–3 do +3 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Studentów zapytano również o to, jakie słowa/zwroty kojarzą się z marketingiem. 
Opinie w tej kwestii były bardzo zróżnicowane, jednak najczęściej marketing określają
takie słowa/zwroty jak:  
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– w pierwszej kolejności − kreatywność i pieniądze,  
– w drugiej kolejności − szum informacyjny i popularność, 
– w dalszej kolejności − praktyka, kariera. 

Gorsze cechy w ocenie wizerunku wskazują studenci kierunku finanse  
i rachunkowość oraz logistyki w porównaniu z innymi kierunkami − tabela 3. 
Zdecydowanie bardziej z pozytywnymi cechami niż negatywnymi kojarzy się
marketing studentom europeistyki i zarządzania. Z mniej pochlebnych zwrotów/słów 
charakteryzujących marketing dominowały: specjalista „od  niczego”, przerost formy 
nad treścią, przereklamowany11. 

Tabela 3. Słowa/zwroty określające marketing w podziale na kierunki studiów, w % (N=203) 

Cechy Ogółem
Kierunek studiów 

Zarządzanie Europeistyka Ekonomia Logistyka 
Finanse i ra-
chunkowość

Kreatywność 43,4 50,0 47,5 41,7 41,5 36,4 

Pieniądze 39,4 35,7 57,5 39,6 32,1 27,3 

Szum informacyjny 28,0 14,3 25,0 31,2 32,1 45,5 
Popularność 21,1 14,3 20,0 27,1 20,8 18,2 

Praktyka 19,4 28,6 22,5 20,8 9,4 36,4 

Kariera 17,7 28,6 25,0 8,3 15,1 9,1 

Specjalista „od niczego” 17,7 21,4 10,0 16,7 22,6 9,1 

Światowość/europejskość 17,1 14,3 22,5 12,5 22,6 0,0 

Przerost formy nad treścią 15,4 7,1 12,5 12,5 24,5 9,1 

Przereklamowany 14,3 10,7 12,5 8,3 18,9 36,4 
Teoria 13,1 10,7 2,5 10,4 22,6 18,2 

Prestiż 12,6 14,3 20,0 4,2 13,2 9,1 

Brak reguł 6,9 3,6 5,0 12,5 5,7 0,0 

Targowisko 4,6 3,6 5,0 2,1 7,5 0,0 

Układy 3,4 0,0 5,0 2,1 5,7 0,0 

Status społeczny 0,6 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 

Pytanie multiplikatywne. Procenty nie sumują się do 100%.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ważną zmienną w procesie oceny wizerunku marketingu było jego 
pozycjonowanie na tle innych dziedzin wiedzy nauki. Pozycje te ustalano na podstawie 
skali rangowej opartej na medianach dla poszczególnych przedmiotów/dziedzin wiedzy 
– tabela 4. Można zauważyć, iż marketing nie jest już popularną dziedziną wiedzy. 
Nieco większą popularność marketingu wskazują studenci zarządzania, zaś mniejszą
studenci finansów i bankowości. Najpopularniejszą obecnie dziedziną jest informatyka, 
tak twierdzi ogół badanych, poza studentami bankowości i finansów. Na drugim 
miejscu co do popularności jest logistyka, niżej od ogółu oceniają popularność tej 
dziedziny studenci zarządzania, bankowości finansów oraz europeistyki. Najmniej 
popularna jest ekonometria, tu występuje jednomyślność studentów. Zastanawiający 
jest również fakt niewielkiej i chyba spadającej popularności turystyki, przy medianie 
7dla ogółu, pozytywniej oceniają ją studenci marketingu i finansów oraz bankowości, 
zaś najmniej pozytywnie studenci ekonomii.  

                                                
11 Ankieta była układana przy współudziale studentów, dlatego też zwroty zawarte w niej to często potoczne 

sformułowania używane przez tę grupę docelową.  
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Tabela 3. Pozycjonowanie marketingu na tle innych dziedzin nauki w podziale na kierunki studiów (N=203) 

Przedmioty/dziedziny
Mediana według kierunków studiów 

Ogółem Zarządzanie Europeistyka Ekonomia Logistyka
Finanse i ra-
chunkowość

Marketing 5 4 5 5 5 6 
Finanse i bankowość 4 5 3 3 4 3 
Rachunkowość 5 6 5 6 5 4 
Informatyka 2 3 3 2 2 5 
Logistyka 3 5 4 3 2 4 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 6 5 7 5 6 6 
Zarządzanie projektami 
europejskimi 4 3 4 4 5 3 
Turystyka 7 5 7 8 7 5. 
Ekonometria 8 8 8 9 8 9 

Skala rang od 1 do 9, gdzie 1 – na pierwszym miejscu, a 9 − na miejscu ostatnim. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jednym z pytań zadanych w ankiecie było: „czy zdaniem Pani/Pana warto 
studiować marketing za granicą?” Celem jego była ocena, czy faktycznie studenci 
uważają, że spada znaczenie marketingu i nie warto go studiować w ogóle i nigdzie. 
Intencją było poznanie, czy marketing jest niepopularny w ogóle, czy to może 
studiowanie marketingu w Polsce jest niepopularne. Pytanie to mierzy popularność
marketingu pośrednio. Założono, że jeśli studenci uznają, że warto studiować marketing 
za granicą, to może to oznaczać, że popularność marketingu jako dziedziny wcale nie 
maleje, ale że jest to kryzys marketingu w Polsce. Należy również wziąć pod uwagę
fakt, że zagraniczne studia same w sobie mogą być interesujące dla studentów, co może 
wpłynąć na błąd pomiaru tej zmiennej. Uwzględniając jednak fakt, że studenci będą
preferowali studia za granicą, i tak odsetek uznających, że warto studiować marketing 
za granicą jest duży.  
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Rys. 3. Odsetek odpowiedzi na pytanie: czy warto studiować marketing za granicą? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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15,9% studentów uznało, że zdecydowanie warto studiować marketing za granicą, 
zaś 35,3% że warto. 42% respondentów nie miało zdania na ten temat. Zaledwie 6,5% 
uznało, że nie warto studiować marketingu za granicą. Interesujący jest fakt, że studenci 
o nieco wyższej świadomości, tj. studenci studiów doktoranckich, bardziej od ogółu 
byli przekonani do studiowania marketingu za granicą. Wśród studentów studiów 
doktorskich nie pojawiła się żadna odpowiedź, że nie warto studiować marketingu  
za granicą, zaś ponad 50% z nich było zdania że warto, w tym 30% uznało, że 
zdecydowanie tak. Był to największy odsetek odpowiedzi wśród studentów wszystkich 
innych rodzajów studiów. Studenci ekonomi, zarządzania i europeistyki uznali w około 
20%, że zdecydowanie warto studiować marketing za granicą, zaś studenci logistyki 
tylko w 7%. Wśród studentów rachunkowości nie padła ani jedna odpowiedź
„zdecydowanie tak”.  

Zakończenie  
To tylko wybrane wyniki przeprowadzonego badania. Metryczka, która poza 

kierunkiem studiów zawierała informacje na temat płci, wieku, wykształceniu rodziców  
i rodzeństwie, które studiuje lub pracuje, pozwoliła na pokazanie związków między 
zmiennymi oraz wykreślenie profili studentów zainteresowanych i niezainteresowanych 
marketingiem. Badania warto kontynuować, jak również rozszerzyć je na inne wydziały 
czy uczelnie w Polsce.  

DIFFERENCES IN PERCEIVING MARKETING ACCORDING  
TO RESEARCH OF ECONOMY AND MANAGEMENT STUDENTS 

FROM UNIVERSITY OF SZCZECIN 

Summary 
Marketing research of the image of marketing shows that marketing is not any more the 

popular discipline of study in students' opinion. Such disciplines like the computer science and 
logistics are more popular nowadays. Many students (over 50%) think popularity of marketing  
is growing. In students' opinions marketing is the discipline that is: promising, interesting but 
difficult to study, not concrete, not practical.  
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PARTNERSTWO INTRAORGANIZACYJNE 
PRZEJAWEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

WEWNĘTRZNEJ 

Streszczenie 
Niniejsze opracowanie, w oparciu o badania teoretyczne, koncentruje się na koncepcji 

partnerstwa intraorganizacyjnego i przedsiębiorczości wewnętrznej. W artykule przedstawiono 
istotę relacji partnerskich w organizacji. Autorzy podkreślają, iż ta forma partnerstwa będąca 
przejawem przedsiębiorczości wewnętrznej, może znacząco przyczynić się do podniesienia 
konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Wstęp 
Współcześnie, jednym ze skutecznych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami, 

jakie niesie burzliwe otoczenie, stanowi przedsiębiorczość wewnętrzna. Wspomaga ona 
zachodzące procesy innowacyjne w różnych obszarach przedsiębiorstwa i przynosi 
wymierne korzyści. Tym samym jest nie tylko pożądana, ale wręcz konieczna do 
prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych niezależnie od ich formy 
organizacyjno-prawnej, charakteru działalności czy wielkości. Każde przedsiębiorstwo 
chcące dorównać wymogom globalnej i lokalnej konkurencji, powinno dysponować
niepowtarzalnym sposobem zachowań, cechującym się „duchem przedsiębiorczości”2. 

W obliczu coraz bardziej złożonego i niepewnego otoczenia, tradycyjne podejście 
do zarządzania organizacją może okazać się całkowicie bezużyteczne. W związku z tym 
zainteresowanie menedżerów budzą te koncepcje, które wprowadzają rozwiązania 
wykorzystujące zdolności do tworzenia nowej rzeczywistości, ukierunkowane na 
kreowanie przyszłości poprzez wiedzę, kreatywność, innowacje, czyli zorientowane na 
przedsiębiorczość oraz partnerstwo intraorganizacyjne. Umiejętności organizacji w tym 
zakresie, ze względu na ich unikalność, można uznać za kluczowe źródło przewagi 
konkurencyjnej.  

Celem niniejszego artykułu jest próba wykazania, iż partnerstwo intraorganizacyjne 
stanowi szczególny przejaw przedsiębiorczości, gdyż dotyczy sposobu zachowania się
członków organizacji, którzy w sposób twórczy określają ambitne cele, by ostatecznie 
osiągnąć większe korzyści. Ponadto potrzeba budowy partnerskich relacji wewnątrz 
organizacji wiąże się z zapewnieniem warunków, sprzyjających ujawnianiu się  
i rozwojowi cech przedsiębiorczych pracowników. 

                                                
1 Teresa Piecuch – dr, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania i Marketingu, 

Politechnika Rzeszowska. 
Bogusław Bembenek – dr, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania  

i Marketingu, Politechnika Rzeszowska. 
2 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Difin, Warszawa 2004, s. 10.  
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Istota przedsiębiorczości wewnętrznej 
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest organizacja, która pozostaje  

we wzajemnym oddziaływaniu ze swym heterogenicznym otoczeniem, któremu zagraża 
chaos. Autorom opracowania, podobnie jak M. Crozierowi, chodzi o „potraktowanie 
organizacji jako szeroko rozumianego systemu społecznego, systemu stosunków 
wewnętrznych i zewnętrznych, funkcjonującego w realnych warunkach oraz 
ograniczeniach materialnych i społecznych. System taki tym lepiej przystosowany 
będzie do reagowania na rozpoznawane ograniczenia, im bardziej będzie zdolny nie 
tylko do kierowania się określonym programem, ale również do zbiorowego 
rozpoznawania rzeczywistości, adaptowania się do zmian i tworzenia innowacji. 
Problemem zasadniczym nie będzie już dzielenie, koordynowanie i programowanie 
ludzkich działań (...), lecz mobilizowanie indywidualnych i zbiorowych zdolności ludzi 
na rzecz osiągania celów i rozwijania ich zdolności do formułowania nowych celów”3. 
W tak rozumianej organizacji szczególną rolę odgrywa intraprzedsiębiorca, czyli osoba, 
która podobnie jak przedsiębiorca na rynku kreuje, a następnie przekształca pomysły  
w zyskowne produkty, minimalizując ryzyko związane z tym procesem.  

Koncepcja przedsiębiorczości wewnętrznej (przedsiębiorczości korporacyjnej, 
intraprzedsiębiorczości) została przedstawiona w 1979 roku przez Gifforda i Elizabeth 
Pinchot, którzy na podstawie obserwacji dużych przedsiębiorstw funkcjonujących  
w Stanach Zjednoczonych zauważyli, że wraz ze wzrostem organizacji innowacyjność  
i elastyczność ulega znacznemu przytłumieniu przez same jej rozmiary i osiągnięte 
sukcesy4. Obserwowane przez nich w czasie badań jednostki były olbrzymie, skostniałe, 
a menedżerowie podejmujący decyzje byli izolowani od pracowników, mających 
rzeczywistą wiedzę w zakresie sposobów rozwiązania określonych problemów5. Mimo, 
iż przedsiębiorstwa te dysponowały wystarczającymi zasobami, były jednak 
ograniczone w swym rozwoju zbiurokratyzowaną strukturą, która uniemożliwiała 
efektywne działanie w innowacyjnym, ulegającym szybkim zmianom otoczeniu. 
Reagowanie na zmiany wymagało wprowadzenia do tych organizacji przedsiębiorczego 
ducha i stworzenia warunków dających menedżerom szansę na działanie w stylu 
przedsiębiorców6.  

G. i E. Pinchot mianem przedsiębiorczości wewnętrznej określali proces, dzięki 
któremu duże przedsiębiorstwa stawiają sobie za cel popieranie przedsiębiorczości 
wśród zatrudnionych menedżerów oraz pozostałych pracowników7. Używali pojęcia 
intraprzedsiębiorczości na określenie swoistego stylu działania, przeciwstawiając go 
stylowi biurokratycznemu, będącemu zaprzeczeniem ducha przedsiębiorczości, 
charakteryzującego się skostnieniem, stagnacją, biernością, nieinnowacyjnością. Warto 
zaznaczyć, iż w literaturze przedmiotu brak jest jednak jednoznaczności w zakresie 
definiowania przedsiębiorczości wewnętrznej, bowiem oznacza ona zarówno8: 

– proces, poprzez który jednostki wewnątrz organizacji otrzymują możliwość
niezależnego dysponowania przydzielonymi zasobami, 

                                                
3 M. Crozier: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. PWE, Warszawa 1993, s. 42.
4 J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999, s. 180.  
5 M. Laszuk: Przedsiębiorczość wewnętrzna. „Przegląd Organizacji” 2005, nr 4, s. 20.  
6 Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Red. B. Piasecki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 31.  
7 C. Barrow: The Essence of Small Business. Prentice Hall, New York 1993, s. 15 i dalsze. 
8 Zarządzanie japońskie. Ciągłość i zmiana. Red. M. Aluchna, P. Płoszajski. Wyd. SGH, Warszawa 2008, s. 214. 
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– wykonywanie nowych rzeczy oraz odchodzenie od zwyczajów, zdążając  
do wykorzystywania szans, 

– ducha przedsiębiorczego wewnątrz istniejącej organizacji, 
– kreowanie nowej organizacji przez już istniejącą organizację lub impuls do 

odnowy i innowacji w tej organizacji. 
Wielu współczesnych badaczy tego wymiaru organizacji docenia szczególne 

znaczenie przedsiębiorczości wewnętrznej w procesach gospodarowania, wskazując 
niemal na konieczność jej popierania i rozwijania we wszystkich organizacjach. 
Twierdzi tak na przykład T. Kraśnicka9, która uważa, że przedsiębiorczość nie zależy 
od rozmiarów czy wieku organizacji. Przyznaje, co prawda, że zwłaszcza w dużych 
organizacjach wyzwolenie ducha przedsiębiorczości jest trudne, ale możliwe – wręcz 
pożądane. Zdaniem W. Janasza, przedsiębiorczość stanowi rezultat permanentnego 
uczenia się nowych zachowań oraz inteligencji nie tylko pojedynczych ludzi, lecz  
i całego podmiotu gospodarczego10. Znaczenie przedsiębiorczości dla aktywnego 
rozwoju przedsiębiorstw potwierdzał też wielokrotnie P.F. Drucker11. Według jego 
koncepcji, przedsiębiorstwo, by było przedsiębiorcze, nie musi być ani nowe, ani małe, 
gdyż przedsiębiorczość jest praktykowana także przez duże, często stare firmy.  
J. Lichtarski i M. Karaś twierdzą, że przedsiębiorczość korporacyjna obejmuje trzy typy 
zjawisk, które mogą, ale nie muszą być ze sobą powiązane, a mianowicie12: utworzenie 
nowych jednostek gospodarczych w ramach istniejących korporacji, transformację
istniejących organizacji poprzez odnowę lub zmianę kluczowych idei, na podstawie 
których je zbudowano oraz wprowadzanie innowacji. M. Laszuk uważa natomiast,  
że aby proces przedsiębiorczości wewnętrznej przebiegał bez zakłóceń, w danej 
organizacji powinni znaleźć się przedstawiciele następujących ról13: 

– człowiek pomysłu – osoba tworząca nowe rozwiązania, 
– przedsiębiorca wewnętrzny – osoba wprowadzająca nowe pomysły w życie, 
– przedsiębiorczy zespół – grupa osób zebranych przez przedsiębiorcę

wewnętrznego, która zajmuje się pomysłem od projektu do jego 
komercjalizacji, 

– sponsor – osoba, która wspiera i opiekuje się działalnością przedsiębiorcy 
wewnętrznego, 

– twórca kultury przedsiębiorczej – to osoba, która dba o przedsiębiorczą
atmosferę w całej organizacji. 

Uwzględniając dorobek naukowy w tym zakresie, można konstatować,  
iż przedsiębiorczość wewnętrzna jest koncepcją: podążania za nowymi rozwiązaniami, 
poszukiwania nowych możliwości, doskonalenia wszelkich procesów zachodzących  
w różnych typach organizacji, w tym szczególnie w organizacjach komercyjnych. Jej 
przeciwieństwem jest orientacja biurokratyczna, której podstawową przesłanką jest 
nastawienie na optymalne wykorzystanie aktualnego potencjału. Charakteryzuje ją mała 
elastyczność działania, trudności z wprowadzaniem i upowszechnianiem zmian, a zatem 
elementy, które są zaprzeczeniem idei przedsiębiorczości.  

                                                
9 Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Pojęcia, funkcje, zasady, zasoby. Część I. Red. H. Bieniok. Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Katowice 1997, s. 103 i dalsze. 
10 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości..., s. 56.  
11 P.F. Drucker: Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość. Wyd. „Studio Emka”, Warszawa 2004, s. 25.  
12 J. Lichtarski, M. Karaś: Pojmowanie przedsiębiorczości i warunkujące ją czynniki. W: Uwarunkowania rozwoju 

przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Red. K. Jaremczuk. Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003, s. 18. 
13 M. Laszuk: op.cit., s. 21.  
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Uwarunkowania przedsiębiorczości wewnętrznej 
Funkcjonowanie i rozwój współczesnych organizacji zależy od zatrudnionych  

w niej osób, od których oczekuje się przedsiębiorczych zachowań. Powszechna jest 
bowiem konstatacja, iż człowiek w przedsiębiorstwie to kapitał, który należy traktować
jako inwestycję, gwarantującą najpewniejszą i wysoką stopę zwrotu14. Nie wszyscy 
jednak członkowie organizacji przejawiają takie cechy przedsiębiorcze, jak: zaradność, 
inicjatywa, kreatywność, skłonność do podejmowania ryzyka, zdolność zjednywania 
sobie ludzi, ciągłe uczenie się, konsekwencja w działaniu. Tym samym istnieje potrzeba 
identyfikacji kreatorów przedsiębiorczości w organizacji. Szczególne zadanie w tym 
zakresie stoi przed kierownikami różnych szczebli zarządzania. To w stosunku do tej 
grupy członków organizacji istnieje wyraźna konieczność profesjonalnego stosowania 
celowo dobranego instrumentarium rekrutacji i selekcji, nakierowanego na ujawnienie  
i badanie cech osobowościowych takich, jak aktywność, otwartość na zmiany, 
inteligencja, zdecydowanie, itp., a także poziom wiedzy i kwalifikacji menedżerskich15.  

Zdaniem J.A. Stonera, R.E. Freemana i D.R. Gilberta, przedsiębiorczość
wewnętrzna wymaga szczególnej uwagi ze strony kierownictwa, gdyż z założenia jest 
sprzeczna z obowiązującymi sposobami działania organizacji. Do jej rozwijania 
niezbędne zaś są16: 

– wyraźnie sformułowane cele procesów przedsiębiorczych, 
– system wymiany informacji między menedżerami a przedsiębiorcami 

wewnętrznymi, 
– położenie nacisku na indywidualne obowiązki i odpowiedzialność, 
– nagrody za twórcze wysiłki. 
Przedsiębiorczość powinna być nieodłącznym atutem kierowników wszystkich 

szczebli zarządzania. Bardzo istotne jest odpowiednie ich podejście do pracowników, 
którym winno się stworzyć warunki do samodzielnego, nieskrępowanego działania oraz 
aktywnie zachęcać do permanentnej innowacyjności. Według M. Croziera, „aby 
organizacja mogła łatwiej orientować się na klienta, koncentrować się na niezbędnej jej 
fachowości pracowników oraz wyzwalać na najniższych swoich szczeblach ducha 
przedsiębiorczości i innowacyjności, który na tym właśnie poziomie może być najlepiej 
wykorzystany, musi stosować zasadę autonomii”17. Kierownicy sami będąc 
przedsiębiorczymi, powinni: inspirować innych do przedsiębiorczych postaw  
i zachowań, angażowania się w realizowane zadania, umieć odkrywać możliwości, 
których inni nie dostrzegają, widzieć szanse, pobudzać energię ludzką i wspierać
talenty, zachęcać pracowników do rozwijania własnych inicjatyw i kreatywnego 
podejścia do problemów występujących w codziennej pracy, a w kierowaniu nimi 
odchodzić od stymulowania „siły roboczej” na rzecz rozwijania „siły umysłów”, 
wprowadzania takiego systemu motywacji, który sprzyja realnej przedsiębiorczości18.  

                                                
14 B. Wawrzyniak: Projektowanie strategicznej polityki personalnej w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie strategiczne 

kapitałem ludzkim. Red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska. Poltext, Warszawa 2001, s. 58. 
15 H. Jagoda: Narzędzia wspierania rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości.  

Red. K. Jaremczuk. Wyd. PWSZ w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004, s. 110.  
16 J.A. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert: op.cit., s. 180.  
17 Zasada autonomii nie dotyczy tylko samej kwestii respektowania przez organizację praw i potrzeb jednostki, ale też

zrozumienia tego, że to organizacji potrzebna jest swoboda jednostek. W ujęciu M. Croziera szybkość działania, wzajemne 
zrozumienie, umiejętność prowadzenia dialogu i zdolności innowacyjne są niezbędnymi cechami dla uzyskania prawdziwej 
autonomii. Zob. M. Crozier: op.cit., s. 49. 

18 J. Penc: Przedsiębiorczość firm. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 1, s. 27.  
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T. Chappell uważa, że twórcza potencja w człowieku wyrasta z poczucia wolności  
i potrzeby nawiązania kontaktu z innymi ludźmi, bądź też wyrażenia siebie przed 
nimi19. Konieczna jest zatem zamiana tradycyjnej kultury organizacyjnej na kulturę
intraprzedsiębiorczą, w której miejsce takich reguł jak: „nie wychylaj się”, „nie 
podejmuj inicjatywy”, „nie popełniaj żadnych błędów”, itp., wejdą nowe reguły 
umożliwiające rozwijanie wyobraźni, formułowanie perspektywicznych celów i planów 
działania, nagradzania za podjęte akcje, podejmowanie prób i eksperymentów20.  
W takiej atmosferze przedsiębiorczy pracownicy nie czekają biernie na polecenia 
zwierzchników, ale sami myślą o tym, co i jak powinni wykonywać. Mają pomysły, 
ulepszają sposoby wytwarzania, udoskonalają produkt, chcą współpracować  
z kierownictwem, współtworzyć przedsiębiorstwo, czuć się zaangażowanymi 
partnerami współodpowiedzialnymi za jego kondycję, niezależnie od zajmowanego  
w nim miejsca w hierarchii. Osoby takie nie zadowala jedynie odtwórcza praca, która 
nie wymaga zaangażowania, osobistego wkładu i pomysłowości. Wręcz przeciwnie, 
chcą one ponosić odpowiedzialność za to, co robią, nie unikają jej, a nawet do niej dążą. 
Chcą swobody wyboru metod działania i sposobów rozwiązywania problemów 
(zachowując przy tym odpowiednie, bezpieczne proporcje pomiędzy swobodą  
a dyscypliną pracy).  

Zmiana kultury organizacyjnej powinna pociągać za sobą modyfikację struktury 
organizacyjnej. Strukturę hierarchiczną powinna zastąpić struktura płaska, która stwarza 
lepsze warunki do decentralizowania decyzji, sprzyja swobodnemu komunikowaniu się, 
a w odniesieniu do stanowisk pracy powinna zapanować atmosfera wzajemnego 
zaufania, zachęcająca do „korzystania z okazji”, pobudzania nowych myśli i idei bez 
względu na zajmowane stanowisko. Chodzi, w tym przypadku, o stworzenie takich 
warunków, by pracownicy firm, mający oryginalne pomysły, które mogą być korzystne, 
otrzymywali środki i możliwości działania tak, jak nowi przedsiębiorcy21. W ujęciu  
M. Croziera, „(...) rozwój wolności polega na tym, iż podstawową misją zarządzających 
powinno być tylko tworzenie warunków niezbędnych do tego, by ludzie mogli 
motywować się sami”22. Ważne jest także to, by pracownicy nie obawiali się przejawiać
inicjatywy. By byli pewni, że podejmując ryzyko nie zostaną zwolnieni z pracy, gdy  
z powodów od nich niezależnych dany projekt się nie powiedzie. 

Partnerstwo intraorganizacyjne  
Czynnikiem, który może zarówno stymulować przedsiębiorczość pracowników 

(niezależnie od tego, jakie stanowisko w strukturze organizacji zajmują), jak i ją
wzmacniać oraz ukierunkowywać jest partnerstwo intraorganizacyjne. Dotyczy ono 
relacji, zarówno formalnych i nieformalnych, które nie wykraczają swym zasięgiem 
poza granice organizacji i mogą zachodzić pomiędzy indywidualnymi jednostkami 
tworzącymi zespół pracowniczy, grupami reprezentującymi interesy poszczególnych 
członków czy różnymi jednostkami i grupami. Ten typ partnerstwa polega na 
współpracy członków w ramach danej organizacji, na zasadzie wewnętrznych klientów 
i dostawców, świadczących sobie wzajemne usługi o jak najwyższym poziomie jakości. 
Pracownicy, systematycznie spotykając się i wspierając nawzajem w swoich 

                                                
19 T. Chappell: Dusza biznesu. Wyd. Studio Emka, Warszawa 1998, s. 229. 
20 Ekonomika i zarządzanie małą firmą.., s. 31.  
21 T. Gruszecki: Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Wyd. CEDOR, Warszawa 1994, s. 42.  
22 M. Crozier: op.cit., s. 40. 
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działaniach, mają poczucie wspólnej strategii, w tym ustalonych celów, misji i wizji. 
Ponadto w atmosferze zaufania nawzajem się inspirują. Klimat zaufania jest 
wyjściowym warunkiem prawidłowych stosunków w organizacji. Sprzyja spójności 
działań partnerów, ułatwiając wzajemne porozumienie. Ks. J. Tischner twierdził,  
że „lepiej paść ofiarą przesadnego zaufania niż przesadnej nieufności. Bez tego bowiem 
nie ma wspólnoty, nie ma solidarności, nie ma braterstwa”23. 

Jednak, by uczestnicy relacji partnerskich w organizacji mogli doświadczać takich 
chociażby korzyści jak: poprawa warunków pracy, szybsze i trafniejsze decyzje, 
partycypacja, wzajemne motywowanie się, lepsza komunikacja, wzrost elastyczności  
i zaangażowania, bardzo ważna jest umiejętność liderów w zakresie kierowania  
i rozwoju tych relacji. Niestety sposób zachowania się partnerów może być różny. 
Możliwy jest taki stan, gdzie partner okaże się niedojrzały do związku. S. Lerner 
wymienia cztery typy takich niedojrzałych partnerów24: 

a) niezmienny − partner, który doskonale potrafi dbać o stare przyzwyczajenia, 
zabezpieczyć raz ustalony styl działalności, przez co odczuwa strach przed 
zmianami; cechuje go ponadto: niezawodność, dokładność, słowność; 
problemy stwarza mu jednak praca w zespole, ponieważ chce szybko 
dochodzić do rozwiązań, forsuje raz podjęte decyzje i broni się przed 
wszystkim i wszystkimi, nawet jeśli jego pomysły staną się w międzyczasie 
nieaktualne; w większości przypadków czuje dyskomfort jako partner, gdyż
właśnie partnerstwo jest dziedziną, w której uzgodnione umowy muszą być na 
bieżąco modyfikowane i przeżywane; 

b) różnorodny − to partner, który „mieniąc” się jak kameleon, ukazuje 
fantastyczną zdolność przystosowania się, która bardziej utrudnia partnerom 
zrozumienie go i poznanie jego pozytywnych stron; jest to przykład podmiotu, 
który ma problemy z tożsamością, poczuciem własnej wartości, przez  
co rzadko uczestniczy w związkach partnerskich; 

c) wyniosły − to typ określany także jako „samotny wilk”; cechuje go: strach, 
obawa przed bliskością, złączeniem; nieufność, ostrożność w działaniu; niska 
skłonność do podejmowania ryzyka; udany i trwały związek partnerski może 
zawrzeć w momencie, gdy zabezpieczona jest niezależność obu stron; 

d) uległy − to partner, który bojąc się, że druga strona go opuści, unika 
fałszywych kroków w działaniu; ponadto uzależnienie się od innych traktuje 
jako zagrożenie dalszego funkcjonowania. 

Uwzględniając różne typy niedojrzałych partnerów warto w procesie budowy 
partnerstwa intraorganizacyjnego dokonać indywidualnej oceny każdej ze stron tych 
relacji, czy: jest ona wystarczająco zmotywowana na rzecz wspólnego dobra, posiada 
wymagane kompetencje, umie współpracować w zespole, jest w stanie dalej się
rozwijać i potrafi elastycznie modyfikować swoje zadania w odpowiedzi na zmiany  
w otoczeniu. Dobre opanowanie metod i procedur koordynacji partnerstwa, w tym 
umiejętność odczytywania zachowań ludzkich, z pewnością może przyczynić się  
do bardziej profesjonalnego kształtowania partnerskiej organizacji opartej na wzajemnej 
szczerości i otwartości. 

                                                
23 H. Czarniawski: Współdziałanie potrzeba czasu. Norbertinum, Lublin 2002, s. 26. 
24 S. Lermer: Miłość i strach. Siedem zasad udanego partnerstwa. GWP, Gdańsk 1995, s. 43-51.



Partnerstwo intraorganizacyjne… 127 

Partnerstwo intraorganizacyjne stanowi swoisty przykład w pełni świadomego, 
dobrowolnego zachowania partnerów zmierzającego do realizacji określonego celu,  
w tym działania zespołowego, z jasno określonymi kompetencjami, akceptacją
pełnionych ról, sprawną komunikacją. Precyzyjna ocena stopnia zaangażowania 
poszczególnych uczestników określonego przedsięwzięcia czy konsekwentna deklaracja 
stron partnerstwa, co do motywów uczestnictwa i rodzaju zaangażowania, okazują się
niezmiernie cenne z punktu widzenia poprawnego podziału funkcji, zadań  
i obowiązków pomiędzy partnerami. Tym bardziej, iż wraz z upływem czasu może 
pojawić się niezadowolenie poszczególnych jednostek, wynikające chociażby  
z podporządkowania swojej osoby celom i hierarchii w grupie. Z punktu widzenia 
trwałości relacji, w partnerskiej organizacji zasadniczymi zadaniami stają się zatem: 
wypracowanie korzystnych dla obu stron zasad współpracy, promowanie szczególnie 
tych działań, które wspierają dojrzałe relacje między pracownikami, motywowanie 
pracowników poprzez ukazywanie im możliwości stałego rozwoju, samorealizacji  
i samodzielności, stwarzanie pracownikom warunków do wyższej efektywności pracy25.

Budowanie partnerstwa z pracownikami bazuje na założeniu, że łatwiej, taniej  
i efektywniej rozwija się pracowników już doświadczonych niż zatrudnia nowych26. 
Partnerstwo powinno być oparte na swoistej etyce współdziałania, wynikającej  
z niepisanych reguł, milczących porozumień, wspólnoty celów, podtrzymywanych 
przez obustronne oczekiwanie, że będą one stanowić trwały element wspólnej 
przyszłości27. J. Brilman konstatuje, że organizowanie wzajemnych relacji, stanowiąc 
dla koncepcji partnerstwa fundamentalne zagadnienie, polega przede wszystkim na28: 

– akceptowaniu faktu, że partnerska współpraca wymaga czasem odchodzenia  
od pewnych norm i standardowych praktyk przedsiębiorstwa, 

– podtrzymywaniu ciągłości kontaktów z tymi samymi osobami, 
– dostatecznym uprawomocnieniu tych, którzy po obu stronach zapewniają

wzajemne kontakty, 
– respektowaniu ustnych uzgodnień i tworzeniu klimatu wzajemnego zaufania, 
– zapewnianiu formalnych i nieformalnych przepływów informacji, 
– zapewnianiu dostatecznej przejrzystości działania, 
– ustanawianiu jednej instancji do podejmowania ważnych decyzji oraz 

dokonywaniu rozstrzygnięć. 
Nawiązanie dialogu pomiędzy wewnętrznym dostawcą i wewnętrznym klientem 

zapoczątkowuje proces tworzenia jakości, ukierunkowanej na klienta zewnętrznego29. 
Idea klienta wewnętrznego szczególnie mocno akcentowana jest w koncepcjach: 
społecznie odpowiedzialnego biznesu, marketingu wewnętrznego, kompleksowego 
zarządzania jakością (TQM), zorientowanych na kształtowanie partnerskiej organizacji. 

                                                
25 A.M. Kozińska: Integracja pracowników w organizacji partnerskiej. W: Przedsiębiorstwo partnerskie.  

Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002, s. 269. 
26 Poszczególne narzędzia wewnętrznego marketingu partnerskiego wiążą się z podnoszeniem kwalifikacji pracowników  

i zwiększaniem ich motywacji do pracy. Zob. B. Tarczydło: Łańcuch partnerstwa w zarządzaniu relacjami z kooperantami. 
„Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne” 2003, tom 48, zeszyt 4, s. 1257. 

27 Trudność zbudowania rzeczywistej etyki współdziałania wiąże się z wymogiem pełnej współpracy opartej na głębokich, 
długotrwałych relacjach, a nie na zdawkowych epizodach, które można gwarantować poprzez kontrakty klasyczne. Zob.  
E. Głuszek: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 197.

28 J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002, s. 435.
29 A. Sudolska: Orientacja na klienta – klient wewnętrzny i zewnętrzny organizacji. http://ebib.oss.wroc.pl 

/matkonf/torun/sudolska.php (12.05.2009). 
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Klientem wewnętrznym jest każdy pracownik przedsiębiorstwa, który otrzymuje 
efekt pracy wykonanej przez kogoś innego i bierze udział w łańcuchu wytwarzania 
wartości dodanej30. Budowanie trwałego partnerstwa między klientami wewnętrznymi 
bazuje na przypuszczeniu, iż o wiele łatwiej jest przeprowadzać zmiany w obrębie 
przedsiębiorstwa, gdy pracownicy w swoich działaniach mają poczucie wspólnej 
strategii. Atmosfera kontaktów między partnerami zależy w znacznej mierze od31: 
potrzeb, możliwości, oczekiwań partnerów; uzależnienia się partnerów od siebie; 
otwartości we wzajemnych stosunkach; planów, co do przyszłej współpracy. Poczucie 
partnerstwa wśród pracowników wyzwala w nich ducha przedsiębiorczości  
i innowacyjności, a tym samym sprzyja kreowaniu wyższej jakości działań. Tezę  
tę podkreśla M. Crozier, stwierdzając, iż „nie może być efektywnych usług bez istnienia 
służb zdolnych do ich oferowania i bez nabywców gotowych do ich przyjmowania oraz 
bez zdolności obu tych stron do partnerskiego współdziałania. Nie ma jakości, ani 
częściowej, ani pełnej, bez zaangażowania się pracowników w proces jej tworzenia”32. 
I.H. Gordon konstatuje, że przedsiębiorstwo, by mogło być zdolne do tworzenia 
wartości dla swoich klientów zewnętrznych, musi wpierw ją stworzyć dla klientów 
wewnętrznych, ponieważ to oni nadzorują wszystkie procesy, dają przedsiębiorstwu 
swoją twórczą wyobraźnię, potrafią korzystać z technologii i są źródłem wiedzy, 
pomagającej zacieśnić więź z klientem zewnętrznym33. Zdaniem G. Broniewskiej, 
dostrzegając potrzeby klienta wewnętrznego i poprawność przebiegu łańcucha 
tworzenia wartości dodanej na każdym stanowisku pracy, można stwierdzić,  
iż dostarczanie najlepszych usług klientom wewnętrznym jest podstawą dostarczania 
usług na takim samym poziomie klientom zewnętrznym34. Brak zaś umiejętności 
identyfikacji i zaspakajania potrzeb klientów wewnętrznych powoduje wzrost kosztów 
działalności przedsiębiorstwa i obniżanie poziomu kompleksowej jakości35. 

E. Masłyk-Musiał uważa, iż robienie czegoś razem wzmacnia organizację, z kolei 
funkcjonowanie w odosobnieniu wiąże się z utratą wielu okazji36. Tworzone układy 
partnerskie w ramach organizacji mają wpływ na: jakość realizacji celów, wzajemną
zależność i determinację działań, interakcję i komunikację. Prawidłowo kształtowane  
i rozwijane partnerstwo intraorganizacyjne może spełniać także funkcję stabilizującą,  
z uwagi na to, iż jest czynnikiem określającym pewność pracowników, co do trwałych  
i przejrzystych zasad funkcjonowania organizacji. W literaturze przedmiotu podkreśla 
się, że przedsiębiorstwa, które wykształciły silne więzi oparte na obustronnym zaufaniu 
są skłonne do rozwiązywania konfliktów w przyjazny sposób, a nawet do 
zaakceptowania pewnego poziomu konfliktu jako mniej lub bardziej rutynowego. 
Umiejętne zarządzanie, pomiar i troska o stopniową rozbudowę partnerskich relacji  
w organizacji może prowadzić w przyszłości do wzrostu kreatywności  
i innowacyjności, poprawy relacji z interesariuszami, zmiany postaw pracowników oraz 
przyczynić się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa, jego rozwoju i wzmocnienia 
konkurencyjności. 

                                                
30 G. Broniewska: Klient wewnętrzny w łańcuchu tworzenia wartości. „Przegląd Organizacji” 1999, nr 7-8, s. 55. 
31 K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004, s. 58. 
32 M. Crozier: op.cit., s. 29. 
33 I.H. Gordon: Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001, s. 345. 
34 G. Broniewska: op.cit., s. 58. 
35 G. Broniewska: Identyfikacja i zaspakajanie potrzeb klienta wewnętrznego. „Problemy Jakości” 2000, nr 3, s. 10.  
36 E. Masłyk-Musiał: Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 113. 
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Podsumowanie 
Z uwagi na determinującą rolę turbulentnego otoczenia, współczesne organizacje 

stają przed koniecznością przeformułowania strategii i sięgania po coraz to nowsze 
rozwiązania, rezygnowania z działań i przekształceń adaptacyjnych na rzecz stałego 
przeistaczania się (przedsiębiorczość wewnętrzna), a nawet tworzenia się od nowa, by 
w efekcie móc wyprzedzać żądania, których jeszcze nie postawiono37. Wdrożenie zmian 
w organizacji w tym zakresie pociąga za sobą konieczność: podmiotowego podejścia do 
ludzi, budowy relacji partnerskich, kształtowania atmosfery pobudzającej kreatywność, 
podporządkowania istniejącej struktury organizacyjnej − kulturze współdziałania.

Z badań literatury przedmiotu wynika, iż rozwój przedsiębiorczości wewnętrznej 
wymaga takiej organizacji, w obrębie której pracownicy mogą wymieniać się swoją
wiedzą, swobodnie komunikować się i rozwijać umiejętności, dochodząc przy tym  
do wspólnie wygenerowanych rozwiązań. Wymaga także prawidłowego stosunku do 
kształtowania partnerstwa intraorganizacyjnego, gdyż jest ono w stanie zwiększyć
aktywność organizacji w różnych jej obszarach, a w szczególności: 

– stymulować członków organizacji do ciągłego uczenia się, 
– budować kulturę organizacji, której fundamentem jest wzajemne zaufanie, 
– motywować do dzielenia się wiedzą w ramach organizacji, 
– wspierać rozwój kreatywności i innowacyjności jednostek i zespołów, 
– kształtować lojalność wobec organizacji macierzystej, 
– maksymalizować efekt synergii w organizacji, 
– minimalizować słabości i maksymalnie wykorzystywać talenty i inne silne 

strony uczestników organizacji, 
– zachęcać pracowników do wspierania procesów zmian, 
– tworzyć sieć zależności w organizacji, dzięki którym wzrośnie świadomość

zmian. 
Jak starano się wykazać w niniejszym opracowaniu, w przedsiębiorczości 

wewnętrznej, wewnątrzorganizacyjnym partnerstwie współczesne organizacje powinny 
upatrywać źródeł przewagi konkurencyjnej. To dzięki nim przedsiębiorstwa są skłonne 
do: podejmowania ryzyka i eksperymentowania, samodzielnego działania i innowacji, 
skutecznego rozpoznawania potrzeb swoich klientów zarówno wewnętrznych, jak  
i zewnętrznych, identyfikowania i wykorzystywania szans, zanim zrobią to konkurenci. 
Są także gotowe do zmian wewnątrzorganizacyjnych, mających na celu podwyższenie 
efektywności funkcjonowania i rozwoju w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. 

INTRAORGANIZATIONAL PARTNERSHIP AS A RESULT  
OF AN INTRA-CORPORATE ENTREPRENEURSHIP 

Summary 
This paper presents, basing on theoretical studies, some issues on intraorganizational 

partnership and intra-corporate entrepreneurship conception. The paper also presents the essence 
of partnership relations in organization. The authors indicate that this form of partnership  
as a result of an intra-corporate entrepreneurship may seriously stimulate the increase  
of enterprises competitiveness. 

                                                
37 J. Penc: Zarządzanie oparte na wiedzy. „Organizacja i Kierowanie” 2002, nr 1, s. 5. 
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OCENA SPRAWNOŚCI RYNKOWEGO PRZEPŁYWU 
EKOŻYWNOŚCI W ŚWIETLE WYNIKÓW 

JAKOŚCIOWYCH BADAŃ MARKETINGOWYCH 

Streszczenie 
Artykuł jest studium dotyczącym obecnego stanu i funkcjonowania rynku żywności 

ekologicznej w Polsce. Jego celem jest ocena funkcjonowania łańcucha dystrybucyjnego  
i marketingowego na rynku ekożywności oraz wskazanie jego mocnych i słabych ogniw,  
co powinno być pomocne w usprawnianiu rynkowego jej przepływu od producenta do 
konsumenta. W badaniach wykorzystano podejście jakościowe. Dane pierwotne zebrano metodą
pogłębionego wywiadu indywidualnego, w oparciu o scenariusz wywiadu. Przeprowadzona 
analiza pozwala stwierdzić, że rynkowy przepływ tej żywności jest daleki od oczekiwanego. 

Wstęp 
Poziom i dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie, w Europie  

i w Polsce są bardzo zróżnicowane2. Wśród czynników sprawczych tego stanu zapewne 
ważne znaczenie należy przypisać wpływowi relacji między trzema obszarami: sferą
instytucjonalną, polityką rolną i rynkiem żywności. Wzajemne relacje między tymi 
obszarami, których reprezentantami są różne instytucje i organizacje, wywierają
znaczący wpływ na kształtowanie się rolnictwa ekologicznego i rynku ekożywności. 

W coraz większej liczbie krajów, zwłaszcza w Europie i Ameryce Północnej, 
obserwuje się ożywiony popyt na żywność ekologiczną3. Trend ten wymusza szeroko 
rozumiany rozwój organizacyjny i infrastrukturalny rynku, nadążający za 
oczekiwaniami konsumentów.  

W Polsce w ostatnich latach produkcja żywności ekologicznej organizacyjnie 
rozwija się również całkiem dynamicznie, o czym świadczy wysoki przyrost liczby 
gospodarstw ekologicznych4. Tym niemniej rynek ten w Polsce stanowi niedużą niszę
żywności ekologicznej, gdyż szacowany poziom jej spożycia wynosi przeciętnie 
zaledwie około 1 euro rocznie per capita, zaś 107 euro w Danii5.. Można stwierdzić, że 
żywność ta jest wręcz niewidoczna na rynku pomimo, iż „żyje” zarówno w mediach, 
naukowo i w praktyce rolniczej. Jeśli zainteresowanie nią jest tak szerokie, to nasuwa 

                                                
1 Stanisław Pilarski − dr inż., Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
2 H. Willer, M. Yussefi: The Word of organic Aggiculture. Statistics and Emerging Trends 2008. IFOAM, BioFach 2008, 

s. 34-47. 
3 W. Łuczka-Bakuła: Rynek żywności ekologicznej. PWE, Warszawa 2007, s. 76-86; S. Pilarski: Development of Organic 

Food Market In Germany. „Olsztyn Economic Journal” 2008, nr 3 (1), s. 69-89. 
4 Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. http://www.ijhar-s.gov.pl/download/090625_113916_83_ 

STAN%20I%20TENDENCJE%20ROZWOJU%20ROLNICTWA%20EKOLOGICZNEGO%20W%20POLSCE%20.pdf. 
5 Pro-Kopf-Umsatz in Euro mit Bio-Lebensmitteln in ausgewählten Ländern der EU und den USA 2007. 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/4103/umfrage/pro-kopf-umsatz-mit-bio-lebensmitteln/.
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się pytanie m.in. o słabą dostępność rynkową tej żywności i przyczyny tego stanu 
rzeczy. Prawdopodobnie bariery jej sukcesu6 powstają już na rynku pierwotnym dla 
niej, to znaczy w fazie „przechodzenia” od gospodarstwa do rynku, czyli pomiędzy 
pierwszym a drugim ogniwem jej łańcucha marketingowego7. Tym samym ma ona 
nikłe szanse w dalszym przepływie rynkowym (dystrybucji, promocji, akceptacji ceny 
itp.), który poprzez słabą drożność przyczynia się także do spadku zainteresowania 
konsumentów tą żywnością. Można podkreślić, że poprzez słabość tych instrumentów 
dostrzegalność tej grupy żywności przez jej potencjalnych konsumentów jest 
pomniejszona, a wręcz ograniczona.  

Konsument poprzez zakup żywności ekologicznej jakby potwierdza jej akceptację  
i użyteczność. Dochodzi on do wniosku, iż żywność ta zawiera „coś więcej”, co można 
określić jako użyteczność dodatkową (krańcową), oferującą większą wartość dodaną, 
której najsilniejszym zagregowanym atrybutem jest „wartość zdrowotna”. W związku  
z tym, interesującym jest poznanie łańcucha marketingowego tej żywności i w jego 
kontekście, przeanalizowanie rozwoju i stanu infrastruktury rynku żywności 
ekologicznej. Infrastruktura ta, rozumiana jako zespół instytucji, urządzeń  
i instrumentów przyczyniających się do sprawnego funkcjonowania rynkowego 
przepływu tej żywności, może być jedną z głównych sił rozwoju przedmiotowego 
rynku. 

Celem pracy jest poznanie funkcjonowania wybranych elementów łańcucha 
marketingowego w rynkowym przepływie żywności ekologicznej oraz wskazanie jego 
mocnych i słabych elementów poprzez wykorzystanie badań jakościowych. Realizacja 
tak sformułowanego celu badań powinna wspomagać znajdywanie rozwiązań
pomocnych w doskonaleniu rozwoju infrastruktury rynku żywności ekologicznej,  
a przez to przyczyniać się do spełniania oczekiwań prozdrowotnych konsumentów.  

Łańcuch marketingowy najczęściej definiowany jest jako system połączeń
pomiędzy producentami i konsumentami. Łańcuch ten niejako tworzy proces przepływu 
żywności od producenta do konsumenta. W związku z tym sprawność funkcjonowania 
rynku, w tym przypadku rynku ekożywności, zależy od sprawności w obrębie, jak  
i pomiędzy jego ogniwami.  

Założenia metodyczne badań  
Przedmiotem badań była żywność ekologiczna, a w szczególności sprawność

przepływu tej żywności i poszukiwanie barier hamujących ten przepływ w łańcuchu 
marketingowym od producenta do konsumenta. Punktem odniesienia był rynek 
żywności konwencjonalnej. 

W przeprowadzonych badaniach posłużono się podejściem jakościowym, którego 
istotą jest poznanie mechanizmów ludzkich postaw i zachowań8. Polega ono na badaniu 
niewielkich grup lub pojedynczych osób, dobranych według określonych kryteriów. 
Podejście jakościowe nie dostarcza danych na podstawie których można wnioskować  
o liczbowych wartościach parametrów w populacji. W zamian umożliwia rozpoznanie 
głębszych motywacji kierujących ludzkim działaniem i zachowaniem. Pozwala ujawnić

                                                
6 S. Żakowska-Biemans, K. Gutkowska: Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. 

Wydawnictwo SGGW Warszawa 2003, s. 67-84. 
7 Podstawy ekonomii rynku i marketingu w gospodarce żywnościowej. Red. J. Żmija, L. Strzelczak Akademia Rolnicza  

w Krakowie, Kraków 1996, S.121-126. 
8 A.M. Nikodemska-Wołowik: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999, s. 13-19. 
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potrzeby, preferencje i upodobania, a także sprzyja wniknięciu w strukturę oraz 
uwarunkowania opinii i postaw. Dwie najczęściej stosowane metody jakościowe to 
pogłębione wywiady indywidualne (Individual In-Depth Interview – IDI) oraz 
zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview – FGI). W badaniu 
posłużono się metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych, co związane było 
zwłaszcza z przestrzennym oddaleniem badanych podmiotów. 

Materiały źródłowe stanowiły głównie dane pierwotne, pochodzące  
z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych, z wykorzystaniem scenariusza wywiadu 
jako narzędzia badawczego. Scenariusz wywiadu zawierał problemy dotyczące rynku 
żywności ekologicznej, jego sprawności, jak i słabości, jeżeli takie występowały. 
Zadaniem scenariusza było poznanie opinii poszczególnych podmiotów łańcucha 
marketingowego, odnośnie różnych kwestii związanych z działalnością tych podmiotów 
na rynku żywności ekologicznej, jak i oceny funkcjonowania tego rynku. Wywiady 
przeprowadzono głównie z osobami prowadzącymi, a zarazem ponoszącymi największą
odpowiedzialność i ryzyko związane z prowadzoną działalnością. Poruszone problemy  
i stawiane do tych problemów pytania oscylowały w obszarze  kwestii dotyczących 
produktu, dystrybucji, cen i komunikacji. Te obszary problemowe w wysokim stopniu 
decydują o funkcjonowaniu rynku żywności ekologicznej. Istotą przedmiotową badania 
był nie tyle sam fizyczny przepływ produktów, co dwukierunkowy przepływ informacji 
w stosowanych kanałach dystrybucji.  

Badania empiryczne dotyczące opinii poszczególnych uczestników łańcucha 
marketingowego przeprowadzono w wybranych miejscach czterech obszarów 
geograficznych kraju, a mianowicie województw: podlaskiego, mazowieckiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dobór respondentów był 
przeprowadzony na podstawie informacji dostępnej w Internecie na stronie, która 
zawiera bazę danych producentów, przetwórców i hurtowników ekologicznych9. Każdy 
z wywiadów był wcześniej ustalony drogą telefoniczną i przeważnie kończył się
spotkaniem w miejscu lub siedzibie działalności badanego respondenta.  

Miejscem badań były gospodarstwa ekologiczne, przetwórnie ekologiczne, 
hurtownie ekologiczne, punkty sprzedaży detalicznej z żywnością ekologiczną. Badaniu 
poddano także konsumentów nabywających żywność ekologiczną. Spośród 
przeprowadzonych wywiadów podjęto rozmowę z 5 producentami, 2 przetwórcami,  
1 hurtownikiem, 5 detalistami i 17 konsumentami. Badania przeprowadzono na 
przełomie 2008 i 2009 roku. 

Za podstawę do analizy uzyskanych wyników posłużyły wypowiedzi i opinie 
wyrażone przez przedstawicieli danego ogniwa łańcucha marketingowego. Wyników 
nie można było poddać analizie statystycznej,  stąd zaprezentowano je metodą opisową.  

Wyniki badań własnych 
Produkt jako jeden z czterech podstawowych instrumentów marketingu, wraz  

z ceną, dystrybucją i promocją, tworzy nierozerwalną harmonię zapewniającą
skuteczność działań marketingowych. Najczęściej decydując się na zakup produktu 
oczekuje się w zamian zaspokojenia potrzeb, czyli wybiera się zbiór korzyści. Produkt 
ekożywnościowy, w odróżnieniu od produktu konwencjonalnego, różni się pod 
wieloma względami, m.in. dostępnością, ceną, wyglądem, ilością, oznakowaniem, 

                                                
9 Producenci ekologiczni.http://www.ijhar-s.gov.pl/download/a080515_143659_83. 
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rozpowszechnieniem, miejscem i sposobem produkcji, terminem ważności, korzyściami 
dla środowiska i człowieka, asortymentem, wartością odżywczą.  

Produkty ekologiczne są coraz bardziej rozpoznawalne i poszukiwane przez 
konsumentów. Jak stwierdzili badani handlowcy i sprzedawcy, żywnością tą
zainteresowane są zwłaszcza osoby „starsze”, „matki w ciąży”, „wegetarianie”, 
„diabetycy”, „rodzice dzieci, które mają jakieś alergiczne problemy ze zdrowiem”, 
„sportowcy”, „osoby świadome i przekonane o bezpieczeństwie tej żywności”, 
„aktorzy”, „osoby ciekawskie”, jak również w pewnym stopniu „osoby młode”. 
Najczęściej wskazywanym przez konsumentów powodem zakupu produktu 
ekologicznego było: „pogorszony stan zdrowia”, „nietolerowanie już przez organizm 
chemii”, „chęć zmiany odżywiania się”, „obawa o zdrowie bliskich”, „lepszy smak  
i zapach”. Wskazywali również na walory zdrowotne, które w ich przekonaniu ta 
żywność posiada. Pozostałe badane ogniwa podkreślały „aspekty zdrowotne”, „modę”, 
„chęć zaimponowania innym”, „chęć spróbowania”, „przypadek”.  

Według rolników produkt ekologiczny powinien być pakowany w naturalne 
opakowania typu siatki przyjazne dla środowiska (nie z plastiku), mogące być ponownie 
wykorzystane. Hurtownicy, przetwórcy i detaliści wnioskowali, że opakowanie 
powinno być naturalne, z materiałów odnawialnych, papierowe, przezroczyste  
o niedużych wielkościach. Na opakowaniach wszystkich produktów, według 
producentów i pośredników, powinno widnieć logo jednostki certyfikującej, znak 
unijny dla produktu ekologicznego, skład produktu, data minimalnej przydatności do 
spożycia, znak lub logo producenta, jeśli takie występuje. Według niektórych 
dystrybutorów, „logo” producenta było wskazywane jako jeden  z głównych czynników 
mających wpływ na wybór produktu. Stwierdzili oni, iż zaufanie produktu bardziej 
wypływało jakby z marki produktu, niż z posiadania certyfikatu. Często wskazywali 
również na potrzebę umieszczania danych na etykiecie odnośnie sposobu 
przygotowania danego produktu czy nawet metod jego powstania. Jednogłośnie byli za 
tym, aby produkt był jakby pierwszym nośnikiem informacji i promocji dla 
konsumenta. 

Konsumenci w rozmowach zgłaszali głównie chęć nabywania produktów świeżych 
(warzywa, owoce) i przetworzonych produktów zwierzęcych (sery, mleko, wędliny). 
Często wskazywali na małą dostępność tych produktów, jak i wysoką cenę, która jest 
barierą ich zakupu dla wielu konsumentów. Powodem tak małej oferty produktów 
świeżych, według podmiotów tego rynku, jest niewielka skala produkcji, na którą
składa się wiele powodów, w tym również krótki okres przydatności do spożycia.  

Ceny żywności ekologicznej, produktów ekologicznych w porównaniu do 
żywności konwencjonalnej kształtują się na wysokim poziomie. Niekiedy cena 
produktu ekologicznego nawet kilkakrotnie przewyższa cenę produktu 
konwencjonalnego, a rzadko kiedy jest zbliżona do asortymentu konwencjonalnego.  

Wśród badanych producentów, najczęstszym wskazywanym uzasadnieniem 
wyższych cen produktów ekologicznych była „pracochłonność ich wytworzenia”, „brak 
rąk do pracy”, „wyższe koszty”, „wysokie wymogi produkcji”, „słaby rynek”, „koszty 
sprzedaży związane z transportem”. Czynniki te były wskazywane w odpowiedzi na 
pytanie: dlaczego ceny tej żywności są wyższe? Aby produkcja ta mogła istnieć  
i rozwijać się, ceny powinny być wyższe, a zarazem dochody uzyskiwane ze sprzedaży 
muszą być wynagrodzeniem za poniesiony trud.  
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Przyczynami wyższych cen, według pozostałych uczestników badań strony podaży, 
były najczęściej: „pracochłonność” , „krótszy okres przydatności do spożycia”, „mały 
rynek”, „małe sklepy próbujące na tym, jak najwięcej zarobić”, „ograniczony zbyt”, 
„małe zainteresowanie tą żywnością”, „w zakupie są droższe”, „mniejsza wydajność  
z hektara”, „mały obrót”. Badani stwierdzili, iż ceny produktów ekologicznych, którymi 
handlowali były wyższe „czasami 2-krotnie, a czasami tylko o 10%”. Podkreślali też, że 
nie można stosować prostych porównań, bo to jest „inny produkt”. Jak stwierdził jeden 
z badanych, ceny tych produktów „stają się wyższe dopiero po wyjściu przez hurtownie 
i sklepy”.  

Rozpiętość marż wynosi mniej więcej od 10 do 50% pomiędzy jednym ogniwem  
a drugim. Natomiast pomiędzy sferą produkcji a sklepem detalicznym aż od 200  
do 400%, co w szczególności dotyczy świeżych warzyw i owoców. Wynika to z małej 
ilości tych produktów, jak i niskiej ich trwałości. Na taką rozpiętość marż wpływa 
również wiele innych czynników takich, jak niewykształcony system dystrybucji czyli 
brak rozwiniętej sieci sklepów oferujących tę żywność, brak hurtowni i przetwórni eko, 
ograniczona dostępność surowca szczególnie zimą skłaniająca do naliczania wyższych 
marż, czy też brak konkurencji. 

W opinii konsumentów tej żywności, jej ceny są za wysokie, w szczególności 
produktów zwierzęcych oraz świeżych owoców i warzyw. Zapytani o przyczynę tak 
wysokich cen odpowiadali: „zazwyczaj są wyższe”, „specyfika produkcji”, „jakość tego 
produktu”, „ograniczona dostępność”. Często konsumenci nie potrafi wskazać
przyczyny takiego stanu rzeczy. Można przypuszczać, że wynikało to z ich niewiedzy 
odnośnie technologii prowadzenia działalności ekologicznej i związanymi z nią
wymogami. Swą akceptację dla żądanych cen uzależniają od przekonania „o wysokim 
poziomie jej walorów”. Z przeprowadzonych badań wynika, iż konsumenci byliby 
skłonni zaakceptować cenę wyższą o około 10-20%, gdy w przypadku świeżych  
i przetworzonych produktów, jest ona o wiele wyższa.  

Według handlowców „lepsze zorganizowanie rynku”, „większa liczba miejsc 
oferujących tę żywność”, „większa liczba produktów”, „większa dostępność dla 
klienta”, „większa liczba gospodarstw z certyfikatem położonych blisko siebie, i siłą
rzeczy musiałyby być tańsze”, „uczciwość konkurencji”, „wzrost popytu” 
przyczyniłyby się do stopniowego obniżenia cen. 

Przeprowadzone badania i postawione w nich pytania odnośnie sprzedaży żywności 
ekologicznej potwierdziły, iż występuje wiele mankamentów utrudniających 
dystrybucję żywności ekologicznej. 

Dużą część wytwórców tej żywności stanowią producenci o bardzo małej skali  
i asortymencie produktów. Wobec tego, jak sami stwierdzili, głównym miejscem 
sprzedaży jest „sprzedaż z gospodarstwa lub na targowisku”. Nieliczni tylko prowadzą
również małe przetwórstwo w gospodarstwie, wzbogacając swoją ofertę i przejmując 
większą wartość dodaną. Często jest to przetwórstwo nie mające pozwolenia organów 
certyfikujących. Jak sami producenci określili, jest to przetwórstwo i sprzedaż  
po „cichu”. Trudności z przetwarzaniem produktów w gospodarstwie wynikają głównie 
z „braku warunków technicznych i lokalowych”, a zarazem przepisy odnośnie 
organizacji przetwórstwa są „nie do zrealizowania dla małego rolnika”. Znaczna część
produktów trafia bezpośrednio do sklepów detalicznych, jeżeli takie sklepy istnieją i nie 
są „za daleko”. Producenci, jak sami stwierdzali, byliby skłonni sprzedawać na większą
skalę do przetwórni czy hurtowni, ale ze względu na duże odległości i małą ofertę



Ocena sprawności rynkowego… 135 

swoich produktów, wolą sprzedać na własną rękę uzyskując za to korzystniejszą cenę. 
Szansą, jak wskazali nieliczni, byłaby współpraca w formie „spółdzielni 
producenckich” czy „grup producenckich” , które pozwoliłyby wzmocnić siłę rynkową  
i tym samym uzyskać wyższą cenę, jak w sprzedaży bezpośredniej. Zmniejszyłoby to 
koszty produkcji i zapewniło ciągłość dostaw czy odbioru tych produktów przez 
hurtownie bądź przetwórnie. Zarazem jednak podkreślali małe powodzenie wzajemnej 
współpracy w grupie czy spółdzielni, ze względu na „znaczne rozproszenie 
gospodarstw”, „nikomu nie zależy, żeby takie coś zaistniało”, „złe skojarzenia  
ze starego systemu”, „brak porozumienia miedzy sobą”, „brak zaufania”. Przykładem 
może być tu wypowiedź jednego z rolników, który stwierdził, że „mieli spółdzielnię
ekologiczną, w której było trzynastu rolników, głównie sprzedawali do Warszawy  
i zatrudniali menedżera, który to poprowadził. Jednak menedżer jeden rok pohandlował, 
pieniądze zainkasował i spółdzielnia się rozpadła”. Wskazywali również na brak 
jakiejkolwiek pomocy ze strony władz lokalnych, czy samorządu rolniczego. Należy 
zaważyć, iż brak porozumienia między rolnikami, chęć uzyskania wyłącznie dla siebie 
korzyści, brak zrozumienia potrzeby wzajemnej współpracy, powodują, że handel jest 
nadal bardzo słabym ogniwem rynku żywności ekologicznej. 

Producenci uważali, iż miejscem sprzedaży powinny być w szczególności sklepy 
specjalistyczne, jak również sieć detaliczna handlu ogólnospożywczego, supermarkety  
z wydzielonymi stoiskami tej żywności oraz gastronomia i restauracje, czy nawet 
stołówki szkolne.  

W hurtowniach znaczną część produktów ekologicznych stanowią produkty suche  
i przetworzone, w najmniejszym zaś stopniu warzywa i owoce oraz produkty zwierzęce. 
Produkty te są następnie rozwożone do sklepów z żywnością ekologiczną i do 
niektórych marketów. W swoim asortymencie, jak stwierdził jeden z badanych, ma 
„około 600 produktów przystosowanych do handlu detalicznego”. Wskazywał na to, iż
handel produktami ekologicznymi „nie jest łatwy”, „żeby móc handlować ta żywność
musi być pod ręką”. Często obrót produktów zachodzi między samymi hurtowniami. 
Większa część towarów hurtowni pochodzi z importu, w szczególności warzywa  
i owoce. Powodem małego zainteresowania tą żywnością ze strony sklepów 
detalicznych, według hurtowników jest „totalna niewiedza, że coś takiego jest, że to 
można sprzedać, że można na tym zarobić”, a zarazem „niska zamożność i świadomość
społeczeństwa”. Większe sklepy oczekują szerokiego asortymentu i dostępnego przez 
„cały rok”. Producenci nie są w stanie zapewnić większej partii towaru, a co do 
współpracy to „coraz więcej się zrzeszają, ale nie chcą żeby ktoś się wtrącał i nimi 
kierował”. Według właściciela hurtowni jedynym sposobem jest „zawieranie 
kontraktów z producentami i w ostateczności ich egzekwowanie”. Jak stwierdził, sam 
rozwozi swój towar do około 30 sklepów i 4 marketów. Poza problemami z towarem, 
hurtownicy jak i przetwórcy uskarżali się na płatności za towar, które były często 
realizowane z dużym opóźnieniem. 

Przetwórcy borykają się również z nabyciem wystarczającej ilości potrzebnego 
surowca ekologicznego. Jak zauważyli, rolnicy nie produkują na dużą skalę  
a po „wejściu do Unii jeszcze bardziej im się nie chce, bo mają dopłaty”, „zostali 
kupieni za dotacje i nie zależy im, żeby to sprzedać”. Rolnikowi opłaca się „sprzedać
bezpośrednio” na mniejszą skalę, za co otrzymuje lepszą cenę i trafia na klienta 
świadomego”, nie boryka się też z takimi problemami, jak jakość produktu czy 
znakowanie, które jest wymagane. Większe markety chcą, aby żywność spełniała takie 
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same standardy jak żywność konwencjonalna, aby była m.in. „czysta, obmyta”, czego 
rolnicy często nie spełniają. Rozwiązaniem, według handlowców, mogłoby być
„dofinansowanie jedynie do produkcji rynkowej, a nie jak jest obecnie − do hektara 
ziemi”. Część swoich produktów przetwórnie eksportują, np. ogórki konserwowe do 
Czech, bo w Polsce nie ma zainteresowania. Jeden z dużych przetwórców napotkał na 
barierę uiszczenia 70 tys. zł za wstawienie swoich produktów do dużej sieci handlu. 
Dystrybutorzy uważają, że szansą dla tej żywności jest eksport, ponieważ w niektórych 
krajach popyt jest tak silnie rozbudzony, że krajowa podaż nie jest w stanie  
go zaspokoić.  

Przetwórcy głównie sami rozwozili swoje produkty po hurtowniach i sklepach. 
Czasami też odbierali je z przetwórni sami hurtownicy, czy też właściciele sklepów  
z żywnością eko. Jak wyliczył jeden z przetwórców. 75% jego produktów trafia do 
hurtowni, 10% rozwozi sam, a 5% na miejscu sprzedaje bezpośrednio konsumentom. 
Hurtownicy uważali, że powinna ona być dostępna również tam, gdzie i pozostała 
żywność, choć w wyodrębnionym miejscu, aby konsument „nie musiał jej szukać”,  
w szczególności w marketach, bo tam „jest przyszłość, szansa dla tej żywności”.  
Nie wszyscy byli jednak za sprzedażą w supermarketach, „bo tam się najtrudniej 
sprzedaje, tam jest inny klient”, i jak wcześniej zostało wspomniane, trzeba płacić
„odpółkowe”. Supermarket, jak powiedział jeden z przetwórców, jest „miejscem mało 
wiarygodnym”, a osoby kupujące tę żywność powinny być „jej smakoszami”.  

Interesującą formą sprzedaży zbożowych produktów ekologicznych młyna jest 
sprzedaż wysyłkowa. Jest ona realizowana bezpośrednio do zdeterminowanych swym 
złym stanem zdrowotnym konsumentów, dla których produkty ekologiczne są  
przede wszystkim lekarstwem ratującym im życie (co daje pochodzenie surowca  
z określonych warunków przyrodniczych), a dopiero w drugiej kolejności pożywieniem. 
Placówki gastronomii w całym kraju korzystają chętnie z poczty kurierskiej, aby 
zapewnić sobie rytmiczność dostaw produktów ekologicznych tego młyna. W sumie te 
formy sprzedaży stanowią już ponad 10% sprzedaży młyna.  

Najczęstszym miejscem, a zarazem o największym asortymencie i możliwości 
nabycia tej żywności, są nadal małe sklepy specjalistyczne. Często są to głównie sklepy 
z żywnością dietetyczną czy wegetariańską, a tylko przy okazji sprzedającą też żywność
ekologiczną. Jest tak, że produkty ekologiczne umieszczane są razem z produktami 
dietetycznymi na tej samej półce, co w przypadku nieświadomego konsumenta i braku 
dostatecznej informacji w samym sklepie, jak i poza nim, może utrudniać zakup oraz 
wprowadzać w błąd, czy nawet powodować utratę zaufania. Często jest to powodem 
małej powierzchni sklepu, a i czasem żywność ta jest tylko dodatkiem do urozmaicenia 
i sprzedawcom nie zależy na odpowiednim jej wyeksponowaniu. 

Mówiąc o rynku żywności ekologicznej napotyka się wiele problemów  
i niedociągnięć, z jakimi borykają się poszczególne podmioty próbujące funkcjonować
na tym rynku. Brak dobrej i wiarygodnej informacji powoduje trudności  
w funkcjonowaniu na nim i jego sprawnym rozwoju. Niezbędna jest zatem prawidłowa 
komunikacja. 

Informacja, jaka występuje, jeśli nawet znajduje się, to jest niewystarczająca,  
a często i nieaktualna. Udzielone wypowiedzi wskazują, że najbardziej brakuje 
informacji odnośnie „możliwości nabycia potrzebnego produktu”, „możliwości 
sprzedaży”, „sytuacji na obecną chwilę”, „bieżącej informacji”. Informacja odnośnie 
miejsca produkcji, przetwórstwa czy handlu istnieje, ale często zdarza się, że jest 
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nieaktualna, czyli de facto jest dezinformacją. Jak zauważyli niektórzy badani, kiedyś
istniały rożne książki, broszury z jakąś informacją, czy to producenta czy kogoś innego, 
ale teraz jest ochrona danych osobowych i trudno jest cokolwiek stworzyć. Często bywa 
też i tak, że utrudniony jest dostęp do źródeł informacji, szczególnie dla producentów, 
ponieważ znaczna część danych zamieszczona jest w Internecie, który nie wszyscy 
posiadają. Duża część podmiotów prowadzących swoją działalność próbuje się
zareklamować poprzez stronę w Internecie, czy tworząc różne ulotki. Nadal 
podstawową metodą zdobywania czy przekazywania rożnych informacji jest 
bezpośredni kontakt między podmiotami ogniw przy zakupie czy sprzedaży produktów. 

Badani zapytani o powód braku zainteresowania żywnością ekologiczną ze strony 
konsumentów, którzy powinni być siłą napędową tego rynku, wskazywali wielokrotnie 
na brak odpowiedniej wiedzy czy świadomości odnośnie samego produktu. Zapytani, 
co jest powodem tej niewiedzy odpowiadali, że głównie brak odpowiedniej informacji, 
która jest nadal bardzo słabym elementem instrumentów marketingu. Istniejąca 
informacja jest niewidoczna, nie eksponuje istoty samego produktu ekologicznego  
i jego atrybutów. Brak jest informacji o walorów zdrowotnych czy walorach miejsc jej 
wytworzenia. Poza tym informacja, jaka jest zawarta na etykiecie mogłaby być
poszerzona o dane mówiące o sposobie powstania takiego produktu, jego przeznaczenia 
czy sposobu przygotowania. Tymczasem na etykiecie produktu widnieje podstawowy 
znak unijny, znak Ekolandu, znak jednostek certyfikujących i czasami tylko 
podstawowe dane składu produktu, terminu spożycia itp. W przypadku produktów 
zwierzęcych brak jest nawet i tego, a istnieje tylko ogólna informacja na etykiecie 
zbiorczej umieszczona przy tych produktach. Dane zamieszczone na etykiecie produktu 
czy opakowaniu są mało widoczne, zlewające się w jedno, czy nawet brak jest 
wyróżnienia podstawowych znaków.  

Wynika to z tego, iż produkt ekologiczny jest zazwyczaj mały nie pozwalający na 
umieszczenie wielu informacji, a przepisy odnośnie znakowania są ustalone i nie można 
dowolnie czegoś zmieniać, wpłynąć na wielkość czy rozmieszczenie danych. Oprócz 
wymogów koszty również odgrywają ważny czynnik − im więcej informacji, tym 
większy wydatek. 

Niektórzy z badanych byli zdania, że reklama telewizyjna nie powinna być źródłem 
informacji, ponieważ „robi bałagan”. Bardziej byli za degustacją na spotkaniach czy 
festynach, żeby wybierać świadomych konsumentów, np. „matki z dziećmi”, „kobiety 
w ciąży”, które powinny być symbolami żywności ekologicznej, a nie „facet  
z miśkiem” − „musi być to człowiek wzbudzający zaufanie do eko. Koniecznością
również, według podmiotów tego rynku, jest informowanie o logo, znakach jednostek 
certyfikujących, atestujących, które są gwarancją rozpoznawalności produktów 
ekologicznych przez konsumentów, a zarazem ochrony ich przed tzw. ofertą pseudo-
ekożywności. Brak rzetelnej i dobrze przekazanej informacji, jak również niewidoczna 
promocja tej żywności w miejscach jej nabywania przez konsumentów wpływa na to, że 
żywność ta nadal jest słabo rozpoznawalna. 

Percepcja konsumencka w świetle badań
Najczęstszym miejscem nabywania żywności ekologicznej przez konsumentów 

były sklepy specjalistyczne z żywnością dietetyczną jak i ekologiczną, targowisko, 
rynek. Podczas nabywania żywności konsumenci zwracali uwagę na wygląd, jakość, 
markę, cenę, skład produktu, atest, termin przydatności do spożycia, a najmniej na 
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pochodzenie produktu. Zapytani z czym kojarzy się im pojęcie „żywność ekologiczna” 
odpowiadali: „z ekologią”, „z czymś lepszym, bezpieczniejszym, zdrowszym”, 
„bezpieczniejszym dla zdrowia”, „z naturą, czystością”, „z czymś bardziej 
wyrafinowanym”, „z modą”. Określili ją również jako żywność „o lepszym smaku”, 
„intensywniejszym zapachu”, „bez żadnych dodatków”, „inną”, „o gorszym 
wyglądzie”, „naturalną”, „droższą”, „mniej dostępną”, jak również „zdrowszą”, 
„mającą w jakimś stopniu wpływ na zdrowie”. Zapytani, dlaczego określili ją jako 
zdrowszą odpowiedzieli, że „widać to w wyglądzie i smaku”, „ze względu na lepsze 
samopoczucie”, „bo jest badana i ma znaki, atesty”. W żadnym z przeprowadzonych 
wywiadów nie padło określenie prozdrowotna, ale konsumenci nie mieli nic przeciwko 
takiemu określeniu. Wiele osób przyznało, że może ona być żywnością konkurencyjną
dla konwencjonalnej ze względu na „sam sposób produkcji” czy „korzyści zdrowotne”.  

Respondenci zaopatrywali się przeważnie dwa, trzy razy w tygodniu, najczęściej  
w sklepach specjalistycznych i na targowisku, ponieważ tam występowała. Chcieli, 
żeby była dostępna również w supermarketach czy pozostałych sklepach, ale 
znajdowała się w „odrębnym miejscu, nie razem na tej samej półce z pozostałą
żywnością”. Niektórzy jednak nie byli bardzo przekonani co do występowania jej  
w supermarketach, gdyż sklepy te „nie budzą zaufania” „nie ma takiej 
odpowiedzialności, nadzoru”. Najmniej dostrzeganymi produktami i niełatwymi  
w nabyciu były: mięso, przetwory mięsne i mleczne, warzywa i owoce, produkty dla 
dzieci. 

Jednym z głównych powodów braku zainteresowania tą żywnością, według 
badanych konsumentów, są wysokie ceny. Nie umieli oni często znaleźć uzasadnienia 
dla bardzo wysokiego ich poziomu. Badani respondenci zapytani, skąd dowiedzieli się  
o istnieniu żywności ekologicznej wskazywali: „od znajomych”, „u lekarza”,  
„z książek”, „od rodziny”, „przypadkowo”, „podczas robienia zakupów”. Uważali, że 
intensywniejsza reklama w mediach, prasie, radiu na billboardach wcale nie musi 
wpłynąć na zainteresowanie się nią. Wskazywali także na konieczność występowania 
takiej informacji w szpitalach, przychodniach, punktach oferujących żywność do 
bezpośredniego spożycia. Odnośnie informacji, jaka powinna być zawarta w reklamie, 
to w szczególności podkreślali „sposób i miejsce jej produkcji”, „miejsca jej 
sprzedaży”, „znaki gwarantujące jej pochodzenie i jakość”, „korzyści wypływające z jej 
spożywania”.  

Podsumowanie 
Jak wynika z przeprowadzonych badań najsłabszym ogniwem rynkowego 

przepływu przedmiotowej żywności jest sfera dystrybucji i informacji. W przypadku 
sprzedaży żywności ekologicznej brakuje często wzajemnego powiązania pomiędzy 
kolejnymi ogniwami. Producenci, często z powodu niemożliwości sprzedaży swoich 
produktów, czy też chęci uzyskania lepszej ceny, sprzedają je bezpośrednio  
z gospodarstwa lub na targowisku, bądź dostarczając do sklepów. Bywa tak, że zbyt 
duże rozproszenie przestrzenne, duże odległości między jednym a drugim ogniwem, 
słaba współpraca między nimi, a przy tym mała oferta asortymentowa produktów 
powoduje brak zainteresowania ze strony pozostałych ogniw. Dlatego też konieczna jest 
integracja pozioma (zespoły producenckie) lub pionowa (grupy marketingowe), które 
angażowałyby swój wysiłek w tworzenie większych partii jednorodnej i gwarantowanej 
konsumentowi wartości dodanej.  
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Dystrybutorzy, chcąc zaopatrzyć się w towar, zbyt często napotykają na barierę
braku produktów, braku ciągłości sprzedaży, co dotyczy nie tylko świeżych warzyw  
i owoców czy produktów mięsnych. Powodem tego jest często brak pomieszczeń
spełniających warunki do przechowywania czy transportu, krótki okres przydatności do 
spożycia, jak również niepewność sprzedaży. Hurtownicy sprzedając swój towar 
rozwożą go po sklepach z żywnością ekologiczną, dietetyczną czy wegeteriańską.  
Nie funkcjonuje tu jako standard, powszechne w handlu spożywczym, składanie 
zamówień. Często też wymieniają się towarami z innymi hurtowniami, którzy mają inne 
produkty. Część hurtowni posiada również w swoim asortymencie żywność
konwencjonalną, będącą jej podstawowym asortymentem obrotu, a żywnością
ekologiczną handluje „przy okazji”. Zwracali oni również uwagę na niechęć sklepów 
czy marketów do handlu tą żywnością, głównie ze względów zarobkowych, braku 
przekonania, że można nią handlować, że ktoś ją kupi. Natomiast przetwórcy, chcąc 
zakupić czy sprzedać swój towar, działają na własną rękę lub „łączą się”, by móc 
sprostać wymaganiom rynku i „wejść” do dużych sieci handlowych pod wspólnym logo 
dla wszystkich zrzeszonych producentów. Wskazywali również na brak możliwości 
nabycia dużych partii towaru. Detaliści, głównie z powodu niewystarczającej ilości 
towaru, jak i braku większej ilości asortymentu zgromadzonego w jednym miejscu, 
muszą pokonywać znaczne odległości lub zamawiać i czekać na przesłanie im 
zamówionego produktu. W konsekwencji wymiana towaru jest bardzo utrudniona,  
a w przypadku wzmożonego popytu, rynek ten nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
nabywców. Jednak najbardziej zdezorientowani w tym wszystkim są konsumenci, 
którzy nie otrzymują tego, co im zgłasza rynek. 

Konkludując można stwierdzić, że w rynkowym przepływie ekożywności bardziej 
uczestniczą ogniwa dystrybucyjne niż kanały marketingowe, których siłą powinien być
przekaz użytecznej i oczekiwanej informacji. 

EVALUATION OF ORGANIC FOOD MARKET FLOW 
EFFICIENCY ACCORDING TO THE RESULTS OF 

QUALITATIVE MARKETING RESEARCH  

Summary 
The paper is a study of a present condition and functioning of organic food market in Poland. 

The goal of the paper is the analysis of distribution and marketing chain functioning on the Polish 
organic food market and presenting the chain’s strong and weak links and to search for solutions 
which might help to improve the market flow of organic food from a producer to a consumer. 
Qualitative research method was applied in the research. Primary data was obtained by individual 
in-depth interview (IDI) using interview script. The carried out analysis allows claiming that the 
present situation on the organic food market is still far away from the perfect one. 
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MOŻLIWOŚCI OCENY RELACJI METODĄ 
REFLEKSJI STRATEGICZNEJ 

Streszczenie 
Przyjmując konieczność uwzględnienia relacji w postępowaniu rynkowym przedsiębiorstw 

zorientowanych marketingowo, problemem do rozwiązania jest badanie charakteru oraz poziomu 
związków, a także ich wpływu na realizację funkcji marketingu w przedsiębiorstwie. Brak jest 
ugruntowanych narzędzi pozwalających na syntetyczną ich ocenę. Autor w publikacji zwrócił 
uwagę na wykorzystanie metody refleksji strategicznej do badania i syntetycznej oceny oraz 
możliwości kształtowania relacji przedsiębiorstwa z podmiotami jego otoczenia.  

Wprowadzenie 
Problematyka relacji występujących pomiędzy różnymi podmiotami rynku,  

w marketingowych rozważaniach naukowych pojawiła się w połowie XX wieku. 
Owocem prowadzonych rozważań było m.in. zwrócenie uwagi na istotne znaczenie 
relacji (więzi) jako komponentu działań marketingowych przedsiębiorstwa2, 
dostrzeżenie potrzeby kształtowania racjonalnych relacji nie tylko z klientami, ale także 
innymi podmiotami otoczenia rynkowego3, czy określenie poziomów relacji (więzi)  
z poszczególnymi podmiotami otoczenia4. Uwzględnianie relacji w postępowaniu 
rynkowym przedsiębiorstw zorientowanych marketingowo, rodzi problem, którym jest 
określenie charakteru oraz poziomu związków, a także ich wpływu na realizację funkcji 
marketingu w przedsiębiorstwie. O ile w literaturze przedmiotu można znaleźć opis 
różnych koncepcji teoretycznych, zwracających uwagę na istotne elementy mające 
wpływ na kształtowanie poszczególnych relacji, o tyle brak jest ugruntowanych 
narzędzi umożliwiających syntetyczną ich ocenę, a w szczególności ocenę wspólną
wielu relacji, których znaczenie dostrzeżono w teoretycznych modelach. 

Ważnym problemem wydaje się być ustalenie sposobu badania związku relacji  
z działaniami marketingowymi przedsiębiorstwa. Poszukiwanie takiego sposobu 
analizy, zwróciło uwagę autora na możliwość adaptacji, do realizacji tego zamierzenia, 
metody refleksji strategicznej. Celem publikacji jest próba ukazania możliwości 
wykorzystania etapu metody refleksji strategicznej do badania i syntezy oceny relacji 
przedsiębiorstwa z podmiotami jego otoczenia, w kontekście realizacji funkcji 
marketingowej. 

                                                
1 Marek Rawski – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2 K. Rogoziński: Nowy marketing usług. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 41-44. 
3 A. Payne: Marketing usług. PWE, Warszawa 1997, s. 51-62; J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 50-57. 
4 K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2004, s. 59. 
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Właściwe rozważania zostaną poprzedzone wybranymi uwagami dotyczącymi 
istoty metody refleksji strategicznej i metodyki jej stosowania, a także dotyczącymi 
potencjału marketingowego, który w przypadku wykorzystania metody refleksji 
strategicznej mógłby stanowić zmienne o charakterze wewnętrznym, wchodzące  
w relacje z grupą zmiennych stanowiących otoczenie przedsiębiorstwa. 

Metoda refleksji strategicznej 
Metoda refleksji strategicznej powstała we Francji i została spopularyzowana jako 

metoda zarządzania strategicznego. Posiada liczne walory, do których należy zaliczyć
jej uniwersalność, tj. możliwość zastosowania do analizy celów i działalności przeszłej, 
bieżącej i przyszłej oraz znaczny stopień systematyzacji, dający możliwość
porównywania różnych rozwiązań tej samej sytuacji5. Stosowanie metody wymaga 
realizacji następujących etapów6: 
1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa, kończąca się sporządzeniem wykazu szans  

i zagrożeń. 
2. Analiza potencjału przedsiębiorstwa, zakończona listą jego silnych i słabych stron. 
3. Badanie synergii w układzie: potencjał (charakteryzowany silnymi i słabymi 

stronami) – otoczenie (charakteryzowany szansami i zagrożeniami). 
4. Identyfikacja możliwych strategii, rozumianych jako każda decyzja wywołująca 

działania zmierzające do modyfikacji relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. 
5. Wybór strategii poprzez badanie koherencji z celami. 
6. Przełożenie strategii na zbiór działań. 
7. Tworzenie planu operacyjnego. 

Szerzej scharakteryzowany zostanie trzeci etap, ponieważ procedura  
(po modyfikacjach) realizowana w jego ramach, może zostać wykorzystana do oceny 
możliwości kształtowania relacji przedsiębiorstwa z elementami jego otoczenia, a także 
dwa pierwsze etapy, przygotowujące do realizacji etapu trzeciego.  

Proces analizy metodą refleksji strategicznej należy rozpocząć od analizy otoczenia 
przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem powinno być określenie istotnych elementów  
w otoczeniu dalszym przedsiębiorstwa, tj. takich, których stany mają wpływ na 
efektywność jego funkcjonowania, jak i wszystkich elementów otoczenia bliższego: 
nabywców, konkurentów, pośredników, instytucji rynkowych. Badanie 
zidentyfikowanych elementów powinno polegać na odkrywaniu tendencji aktualnych  
i przewidywanych na przyszłość, dając podstawę do sformułowania wykazu szans oraz 
zagrożeń, jakie stanowi otoczenie dla danego przedsiębiorstwa.  

Zaleca się ograniczyć listę elementów do kilku najistotniejszych w każdej kategorii 
zmiennych (szans, zagrożeń), stosując różne sposoby redukcji wstępnego ich wykazu, 
np. przegrupowanie, agregowanie, wybór reprezentanta, eliminację par wzajemnie 
wykluczających się, przewidywaną ewolucję zdarzeń. Postulat ten wydaje się bardzo 
istotny z co najmniej dwóch powodów: można przyjąć, że wszystkie rozważane 
elementy mają jednakową siłę wpływu na przedsiębiorstwo, co eliminuje potrzebę
ważenia rozważanych elementów w późniejszym etapie badania, po drugie, ogranicza 
się liczbę badanych związków do najistotniejszych. Liczba elementów w każdej  

                                                
5 Z. Martyniak: Metoda refleksji strategicznej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990, nr 4-6, s. 8. 
6 Szerszą charakterystykę metody refleksji strategicznej można znaleźć m.in.: Z. Martyniak: Organizacja i zarządzanie,  

15 efektywnych metod. Antykwa, Kraków-Kluczbork 1997, s. 161-170; M. Rawski: Efekty synergii w metodzie refleksji 
strategicznej. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2002, nr 7, s. 6-8. 
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z wydzielonych kategorii, nie musi być taka sama, co jest wynikiem odmiennych 
warunków czasoprzestrzennych funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.  

Po przeprowadzeniu analizy otoczenia należy dokonać analizy potencjału 
przedsiębiorstwa. Potencjał ten należy potraktować szeroko, dostrzegając m.in.: 
potencjał kadrowy i finansowy, wyposażenie, strukturę organizacyjną, procedury  
i metody działania, wynalazki i licencje, czyli potencjał konieczny do realizacji 
wszystkich funkcji przedsiębiorstwa. Proces analizy potencjału firmy jest analogiczny 
do procesu analizy otoczenia. Identyfikuje się silne i słabe strony potencjału firmy 
uwzględniając m.in.: jego wrażliwość i kreatywność względem otoczenia czy zdolności 
antycypującego przystosowania się do zmian w otoczeniu. Wykaz tak ustalonych 
atutów i słabości zawiera z reguły dużą liczbę elementów. Należy ją zredukować, 
wykorzystując techniki, podobnie jak w przypadku szans i zagrożeń.  

Trzeci etap metody refleksji strategicznej to badanie synergii w układzie: potencjał 
− otoczenie. Uwzględnia się wytypowane według powyższego postępowania, 10-12 
elementów otoczenia, jak i 10-12 elementów potencjału przedsiębiorstwa i analizuje, 
wykorzystując jako pomocnicze narzędzie macierz − tablicę krzyżową (tabela 1). 

Tabela 1. Tablica krzyżowa do badania synergii w układzie potencjał – otoczenie  
                   OTOCZENIE SZANSE ZAGROŻENIA 
POTENCJAŁ 1 2 3 … k 1 2 3 … m 

 1           
SILNE 2           

STRONY …           
n           
1           

SŁABE 2           
STRONY …           

 l           
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Martyniak: Metoda refleksji strategicznej. „Ekonomika  

i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1990, nr 4-6, s. 8-10.  

Etap ten wymaga m.in. ustalenia kierunku badania, tzn. należy ustalić, które 
elementy mają charakter niezależny, a które zależny (bada się wpływ „czego” na „co”). 
Jest to istotny krok warunkujący poprawność dalszych etapów technicznych, jak  
i interpretację oraz wnioskowanie. Wydaje się, iż nie ma sztywnych rozwiązań w tym 
zakresie i w zależności od potrzeb można przyjmować różne kierunki badania. Badając 
synergię pomiędzy potencjałem a otoczeniem odpowiada się na pytania wyrażające 
przyjęty kierunek oceny zbudowanej relacji.  

W przypadku analizy „z zewnątrz do wewnątrz” poszukuje się odpowiedzi na 
następujące pytania: 

– Czy zidentyfikowane szanse wzmacniają zidentyfikowane silne strony? 
– Czy zidentyfikowane szanse osłabiają zidentyfikowane słabe strony? 
– Czy zidentyfikowane zagrożenia osłabiają zidentyfikowane silne strony? 
– Czy zidentyfikowane zagrożenia spotęgują ujawniające się słabe strony? 
W przypadku zaś analizy „od wewnątrz do zewnątrz” poszukuje się odpowiedzi na 

poniższe pytania: 
– Czy zidentyfikowane silne strony pozwalają wykorzystać szanse? 
– Czy zidentyfikowane silne strony pozwalają przezwyciężyć zagrożenia?   
– Czy zidentyfikowane słabe strony uniemożliwiają wykorzystanie szans? 
– Czy zidentyfikowane słabe strony wzmacniają niekorzystny wpływ zagrożeń? 
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Wyniki badania zapisuje się w tabeli 1 przy pomocy różnych formuł, wynikających 
głównie z celów badania. Jedna z propozycji zaleca, by ocenę relacji zapisywać
znakami jakościowymi odpowiadającymi jednemu z trzech stanów: synergii 
pozytywnej (dodatniej) − wpływ pozytywny czynnika niezależnego na zmienną zależną
(znak +), synergii negatywnej (ujemnej) − wpływ negatywny czynnika niezależnego na 
zmienną zależną (znak −), braku synergii (stan neutralny) − brak wpływu czynnika 
niezależnego na zmienną zależną (znak 0) co oznacza, że kojarzone elementy nie 
pozostają w żadnym związku merytorycznym, przyczynowo-skutkowym, przebiegają
na nie krzyżujących się płaszczyznach. Dodatkowo wpływ pozytywny i negatywny 
stopniuje się, wykorzystując dwa poziomy jakościowe (silniejszy i słabszy).  
To rozstrzygnięcie odzwierciedlane jest większymi bądź mniejszymi znakami 
graficznymi7. 

Według innej propozycji, należy zastosować system zero-jedynkowy. W przypadku 
stwierdzenia występowania interakcji pomiędzy szansą/zagrożeniem a silną/słabą stroną
(interakcji pomiędzy zmienną niezależną a zmienną zależną), to na przecięciu 
odpowiedniego wiersza i kolumny macierzy krzyżowej (tab. 1) wpisuje się cyfrę „1”,  
w przypadku braku związku – cyfrę „0”. Następnie należy dodać liczbę interakcji  
w wierszach i kolumnach macierzy, a tak ustaloną sumę przemnożyć przez wagi 
ustalone dla poszczególnych elementów. Obliczone iloczyny (waga razy liczba 
interakcji) porównuje się, co pozwala określić, które elementy wpływające mają
największą siłę oddziaływania oraz które z elementów są najbardziej wrażliwe na ich 
ewentualny wpływ. W ostatnim etapie postępowania sumuje się wszystkie interakcje 
oraz iloczyny wag i liczb interakcji8. 

Do wartościowania zbudowanych relacji, autor proponuje wprowadzić oceny 
punktowe. Generalnie modyfikacja zasadza się na wprowadzeniu odmiennego punktu 
wyjścia przy badaniu synergii, co między innymi przejawia się w rozszerzeniu liczby 
pytań o sytuacje obecnie nierozważane, a mogące zaistnieć (np. słaba strona potencjału 
może przyczynić się do urzeczywistnienia szansy), jak i na wprowadzeniu ocen 
punktowych (opartych o skalę przedziałową) do wartościowania różnych przypadków 
możliwych do zaistnienia. Oceny punktowe (a nie jak dotychczas stosowane znaki 
graficzne) pozwalają na znacznie szerszą i pogłębioną analizę, co wynika chociażby  
z faktu, że na liczbach można wykonywać różnego typu działania9.  

Pierwszy krok postępowania, najważniejszy i najtrudniejszy, polega na 
„zapełnieniu” całej macierzy ocenami punktowymi. Tworzy się wszystkie możliwe 
relacje przez konfrontowanie kolejno poszczególnych elementów potencjału  
(tak silnych, jak i słabych stron) z kolejnymi elementami otoczenia (tak szansami, jak  
i zagrożeniami), względnie odwrotnie, w zależności od tego, które elementy zostały 
przyjęte za zmienną niezależną, a które za zmienną zależną. Relacje można opisywać
różnymi formułami, w zależności od celu analizy. Przykładowo, relacją może być
następujące pytanie: co może „wynikać” z faktu oddziaływania pierwszym (kolejnymi) 
elementem potencjału na pierwszy (kolejne) element otoczenia. Relację należy ocenić  
z punktu widzenia przedsiębiorstwa.  

                                                
7 Z. Martyniak: Organizacja i zarządzanie …, s. 161-170. 
8 K. Obłój: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1998, s. 192-203. 
9 M. Rawski: Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT. „Przegląd 

Organizacji” 2002, nr 3, s. 17-25. 
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Każdej relacji można przypisać jedną z trzech ocen wartościujących (ocena 
jakościowa): 
1. Stan obojętności (neutralności). W nawiązaniu do pytania opisującego przykładową

relację można powiedzieć, że „nic” nie będzie wynikać. Oznacza to, że kojarzone 
zmienne nie pozostają w żadnym związku merytorycznym, przyczynowo-
skutkowym, przebiegają na nie krzyżujących się płaszczyznach, a nawet jeśli jest 
związek to tak słaby, że jego urzeczywistnienie nie przyniesie korzyści firmie. 

2. Synergia dodatnia, a więc sytuacja korzystna dla przedsiębiorstwa. W nawiązaniu 
do postawionego pytania oznacza to, że oddziałując elementem potencjału na 
element otoczenia można „ukształtować” go zgodnie z oczekiwaniami 
przedsiębiorstwa (urzeczywistnić szanse lub ograniczyć zagrożenia). 

3. Synergia ujemna, czyli sytuacja niekorzystna dla przedsiębiorstwa. W nawiązaniu 
do postawionego pytania można stwierdzić, że oddziałując elementem potencjału 
na element otoczenia nie można ukształtować go zgodnie z oczekiwaniami firmy,  
a nawet można wzmocnić negatywne oddziaływanie elementu otoczenia  
na przedsiębiorstwo (nie wykorzystać szanse i nie ograniczyć zagrożenia). 
Wyróżnione „stany jakościowe” należy wycenić przez przypisanie ocen 

punktowych. Spośród wielu możliwych rozwiązań, najefektywniejszym wydaje się być
wykorzystanie domkniętego przedziału liczb całkowitych <-2; +2>. Co najmniej dwa 
argumenty przemawiają za takim rozwiązaniem: 

– duża czytelność i łatwość posługiwania się taką skalą; punkty dodatnie 
informują o synergii dodatniej, punkty ujemne o synergii ujemnej, a liczba „0” 
o neutralności (obojętności), 

– używanie proponowanej skali minimalizuje subiektywizm wystawianych ocen; 
intensywność postrzegania zjawiska (synergia dodatnia czy ujemna) można 
opisać dwoma stanami, np. bardzo silny (2), silny (1); wykorzystywanie  
w procesie wyceny metod heurystycznych ułatwia podjęcie jednoznacznej 
decyzji w tym względzie.  

Dalsze etapy postępowania mają wspólny mianownik: „manipulowanie” 
zestawionymi w macierzy liczbami. Takich „zabiegów” na liczbach może być wiele  
(w zależności od celów analizy). Poniżej zostaną zasygnalizowane trzy najważniejsze10: 
1. Należy zsumować wszystkie oceny punktowe znajdujące się w macierzy. Uzyskana 

informacja pokazuje „stan” całego potencjału na tle otoczenia, w którym chce się
(musi) go wykorzystać (stwierdzenie słuszne w nawiązaniu do przykładowej 
relacji). Gdy suma jest dużą liczbą dodatnią można stwierdzić, że potencjał jako 
całość jest predysponowany do tego, aby przy jego pomocy zrealizować
przedsięwzięcie (które było podstawą analizy) w otoczeniu tak postrzeganym. Gdy 
suma jest dużą liczbą ujemną można stwierdzić, że potencjał jako całość jest 
niepredysponowany do tego aby przy jego pomocy w rozpoznanym otoczeniu 
podjąć się realizacji danego przedsięwzięcia (można „przegrać” z otoczeniem). 
Słabość powyższej interpretacji tkwi w niejednoznacznych słowach „duża liczba”.  

2. Należy ustalić rozkłady brzegowe sumując oceny punktowe tak w wierszach, jak  
i kolumnach macierzy. Interpretacja uzyskanych wyników (w nawiązaniu do 
postawionego pytania) może wyglądać następująco. Suma elementów danego 
wiersza, będąca dużą liczbą dodatnią informuje o tym, że dany element potencjału 

                                                
10 Ibidem, s. 17-25. 
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jest predysponowany do wykorzystania go w „walce” z otoczeniem postrzeganym 
jako całość. Duża liczba ujemna informuje o tym, że dany element potencjału nie 
jest predysponowany do oddziaływania na otoczenie postrzegane jako całość − 
można z otoczeniem „przegrać”. Suma elementów danej kolumny, będąca dużą
liczbą dodatnią informuje o tym, że potencjał traktowany jako całość jest 
predysponowany do oddziaływania na dany element otoczenia − można 
„ukształtować” go zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Duża liczba ujemna 
informuje o tym, że potencjał postrzegany jako całość nie jest predysponowany do 
oddziaływania na dany element otoczenia − nie ma możliwości, aby go 
„ukształtować” zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa, a nawet można 
wzmocnić negatywne jego oddziaływanie. Wiedza uzyskana drogą analizy 
rozkładów brzegowych winna stanowić podstawę budowania taktycznych oraz 
operacyjnych działań. Należy stosować takie taktyczne i operacyjne działania, które 
bazują na tych elementach potencjału, dla których uzyskano duże liczby dodatnie 
oraz takie, które nakierowane byłyby na te elementy otoczenia, dla których 
uzyskano duże liczby dodatnie.  

3. Należy ustalić liczbę „zer” w całej macierzy. Udział relacji wycenionych jako 
neutralne (obojętne) w ogólnej liczbie relacji kształtuje się różnie, z doświadczeń
autora od 5% do 80%. Każdy z uzyskanych wskaźników informujących o liczbie 
„zer” przekazuje inną informację, zmuszającą do stosowania odmiennych 
wariantów działania, tak taktycznych, jak i operacyjnych. 
Uwzględniając możliwości analityczne trzech przedstawionych procedur wyceny 

efektów synergii w układzie: potencjał – otoczenie, można stwierdzić, że najszerszy 
zakres interpretacyjny umożliwia wycena relacji przy pomocy ocen punktowych w skali 
przedziałowej11. Jest to podstawa do postawienia tezy, że ta procedura jest najlepszą  
do analizy relacji pomiędzy elementami potencjału przedsiębiorstwa a elementami jego 
otoczenia. 

Potencjał marketingowy przedsiębiorstwa 
Zarządzający działalnością marketingową w przedsiębiorstwie zainteresowani są

tym, co i jak wpływa na decyzje i działania podejmowane w tym obszarze 
funkcjonalnym oraz, jak te działania wpływają na otoczenie rynkowe. Kwestią
wymagającą rozstrzygnięcia jest kształtowanie i wykorzystanie szczególnie tych 
elementów potencjału przedsiębiorstwa, które decydują o wykorzystaniu jego 
potencjału wytwórczego i uzyskiwanych wynikach finansowych. Skupianie się
menedżerów na stanie potencjału marketingowego jest konieczne, ponieważ w dłuższej 
perspektywie czasu, decyduje on o możliwościach rozwoju przedsiębiorstwa na 
konkurencyjnym rynku i w sposób znaczący determinuje możliwości kształtowania 
przez przedsiębiorstwo relacji z podmiotami z otoczenia. W metodzie refleksji 
strategicznej może stanowić zbiór zmiennych o charakterze wewnętrznym, który 
wchodzi w relacje ze zbiorem zmiennych będących elementami otoczenia 
przedsiębiorstwa. 

Generalnie wszystkie interpretacje pojęcia „potencjał marketingowy 
przedsiębiorstwa” spotykane w literaturze przedmiotu można ulokować na continuum, 

                                                
11 Szerzej: P. Hadrian, M. Rawski: Własności różnych technik metody refleksji strategicznej – analiza porównawcza.

„Przegląd Organizacji” 2008, nr 2, s. 4-9. 
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którego domknięciem z jednej strony jest pogląd, zgodnie z którym uważa się, że na 
potencjał marketingowy przedsiębiorstwa składają się strategie: produktu, ceny, 
dystrybucji, promocji i segmentacji – wąskie rozumienie12. Domknięciem continuum  
z drugiej strony jest pogląd, zgodnie z którym potencjał marketingowy przedsiębiorstwa 
obejmują wszystkie te materialne i niematerialne zasoby posiadane bądź kontrolowane 
przez firmę, także umiejętności, zdolności i kompetencje ich wykorzystania, które mogą
być przez nią efektywnie użyte celem dostarczenia wybranym klientom oczekiwanej 
przez nich wiązki wartości13. 

Każde przedsiębiorstwo posiada swój własny, niepowtarzalny zestaw zasobów 
stanowiących jego potencjał marketingowy. Zestaw ten jest determinowany, tak 
przyjmowanym rozumieniem pojęcia „potencjał marketingowy”, jak i stanem 
uwarunkowań czasoprzestrzennych, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo. Można 
wskazać kilka zasobów (elementów) potencjału marketingowego, które z racji 
posiadanych cech, własności i właściwości, potencjalnie mogą stać się (a przynajmniej 
będą brane pod uwagę) potencjałem konkretnego przedsiębiorstwa14: udział w rynku, 
nazwa firmy i jej reputacja, dominacja rynkowa (dostrzegalna obecność rynkowa), 
atrakcyjność oferty przedsiębiorstwa, posiadane marki, cenowa pozycja, sieć
dystrybucji, unikalność dystrybucji, warunki dostaw, komunikacja z klientami, system 
informacyjny i wiedza marketingowa, umiejętności technologiczne, prawa autorskie  
i patenty, kultura firmy, zdolności i kompetencje marketingowe. 

Relacje i ich ocena
Wielość spojrzeń na kategorię relacji pozwala na różnorakie zoperacjonalizowanie 

elementów otoczenia przedsiębiorstwa. Jedno z możliwych podejść związane jest  
z wyróżnieniem różnego typu relacji nawiązywanych z grupami podmiotów opisanych 
w teoretycznym modelu, który sformułowali A. Payne, D. Ballantyne, M. Christopher15. 
Zgodnie z tym modelem, przedsiębiorstwo powinno tworzyć relacje z sześcioma 
różnymi kategoriami podmiotów: klientami, pośrednikami (dystrybutorami), 
dostawcami, potencjalnymi pracownikami firmy, wpływowymi instytucjami, 
pracownikami firmy.  

Inna możliwość podejścia do operacjonalizacji elementów otoczenia wynikałaby  
z określenia relacji nawiązywanych z różnymi typami interesariuszy, 
charakteryzowanymi ich poziomem spodziewanych korzyści, siły, umocowania  
i niecierpliwości16. Interesariuszy może być wielu, np.: klienci, dostawcy, pracownicy, 
kadra zarządzająca, właściciele, firmy konkurencyjne, instytucje finansowe, 
administracja lokalna, izba handlowa, centra innowacji, ośrodki akademickie, firmy 
konsultingowe, centralne organy rządowe, społeczność lokalna, władze samorządowe, 
Kościół, organizacje non profit, urząd pracy, partie polityczne, media, lokalni 
parlamentarzyści.  

                                                
12 Z. Pierścionek: Strategie rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 120. 
13 G.J. Hooley, J.A. Saunders, N.F. Piercy: Marketing strategy &competitive positioning. Prentice Hall Europe, London 

1998, s. 115-128. 
14 R. Niestrój: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 79;  

M. Szymura-Tyc: zasoby i kompetencje marketingowe przedsiębiorstwa. „Marketing i Rynek” 2001, nr 5, s. 7-13. 
15 A. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne: Relantionship marketing. Butterworth Heinemann Ltd., Oxford 1994, s. 21. 
16  M. Nowak: Controling działalności marketingowej. PWE, Warszawa 2007, s. 19-26. 
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Jeszcze inne rozwiązanie wiązałoby się z badaniem wpływu bogatego zbioru relacji 
o różnym charakterze, zidentyfikowanych przez E. Gummessona17. E. Gummesson 
określił 30 różnych relacji, jakie mogą przedsiębiorstwa tworzyć na rynku. Zostały one 
zestawione w cztery podstawowe grupy: relacje rynku klasycznego, relacje z rynkami 
specjalnymi, megarelacje i nanorelacje (określane jako relacje karłowate, ułomne)18.   

Przyjmując chociażby jedno z powyższych rozwiązań należałoby ustalić, czy 
określenie tak czy inaczej zaistniałej relacji wynikającej z powiązania przedsiębiorstwa 
z określonymi podmiotami otoczenia (ale także – w przypadku relacji wewnętrznych – 
z powiązania między wyróżnionymi podmiotami wewnętrznymi) należałoby traktować
jako zmienną o zagregowanym charakterze, czy też rozbić je na czynniki bardziej 
szczegółowe.  

Przyjęcie takiego, czy innego sposobu określenia relacji jako grupy zmiennych 
musi być niewątpliwie powiązane z przyjętą koncepcją badania, a przede wszystkim 
założonym kierunkiem oddziaływania zmiennych na siebie. Ustalenie, które zmienne 
mają charakter zmiennych niezależnych, a które zależnych będzie w dużym stopniu 
narzucało sposób ich zoperacjonalizowania. Bardziej wartościowe wydaje się badanie 
możliwości wykorzystania potencjału marketingowego (zmienne niezależne) do 
zaspokojenia oczekiwań różnych rynków (zmienne zależne), a tym samym 
kształtowania relacji z nimi. 

Innym problemem metodycznym pozostaje kwestia ocen relacji między zmiennymi 
niezależnymi i zależnymi. Proponowane w literaturze rozwiązania wymagają w tym 
przypadku sprecyzowania. Jedną z bardziej uogólnionych koncepcji takiego 
sprecyzowania, nawiązującą do podstawowej idei marketingu relacji, jest próba 
rozeznania i wyrażenia tego stosownymi ocenami, na ile zmienne niezależne sprzyjają
(umożliwiają) zawiązanie, utrzymanie i wzbogacanie określonego rodzaju więzi. Taka 
propozycja wynika wprost z definicji marketingu relacji, w której podkreśla się
istotność kształtowania więzi z klientami, ale dostrzegając potrzebę kontaktów z innymi 
podmiotami można przenieść je także na nie. Propozycja ta wymaga wskazania także 
negatywnego charakteru oddziaływania, np. ograniczenie, zablokowanie, zerwanie 
więzi. Inna propozycja mogłaby nawiązywać do klasyfikacji relacji między podmiotami 
z punktu widzenia występującej między nimi siły konfliktu (sprzecznych interesów)  
i współpracy19.  

Przyjmując, takie czy inne założenia metodyczne, metoda refleksji strategicznej 
pozwala nie tylko określić charakter pojedynczych relacji, ale także dokonać oceny 
związku poszczególnych relacji z wszystkimi aktywami przedsiębiorstwa oraz związku 
poszczególnych aktywów z kształtowaniem wszystkich ważnych dla firmy relacji. 

Po zapełnieniu macierzy przedstawionej w tabeli 1 ocenami punktowymi z <-2;+2> 
(co oznacza wykorzystanie najlepszej propozycji wartościowania relacji) można 
obliczyć sumę wszystkich ocen „wystawionych” relacjom, a interpretując tę sumę, np. 
określić możliwości kształtowania relacji zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa, 
przy uwzględnieniu wartości potencjału marketingowego, którym dysponuje. Gdyby 
suma była „dużą” liczbą dodatnią, można stwierdzić, że posiadany przez 
przedsiębiorstwo potencjał marketingowy jest predysponowany do kształtowania relacji 
z wybranymi podmiotami otoczenia. Gdyby suma była „dużą” liczbą ujemną można 

                                                
17 Podręcznik marketingu. Red. M.J. Thomas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 131-135. 
18 J. Otto: op.cit., s. 50-57. 
19 K. Fonfara: op.cit., s. 61.  
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stwierdzić, że posiadany przez przedsiębiorstwo potencjał marketingowy nie jest 
predysponowany, aby przy jego pomocy kształtować relacje z wybranymi podmiotami 
otoczenia, zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. 

Istotne podpowiedzi dotyczące rodzaju decyzji podejmowanych przez 
przedsiębiorstwo, celem kształtowania relacji zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, 
można z kolei uzyskać, interpretując wartości rozkładów brzegowych, powstałych 
poprzez zsumowanie ocen punktowych, tak w wierszach, jak i kolumnach macierzy. 
Gdyby suma punktów w wierszu macierzy była „dużą” liczbą dodatnią można 
stwierdzić, że dany element potencjału jest szczególnie predysponowany do 
oddziaływania nim na wszystkie analizowane podmioty otoczenia i przez to 
kształtowania relacji zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Gdyby suma punktów 
w kolumnie macierzy była „dużą” liczbą dodatnią można stwierdzić, że łącznie 
wszystkie rozważane elementy potencjału marketingowego przedsiębiorstwa są
predysponowane do tego, aby nimi kształtować relację z danym podmiotem. Analiza 
wszystkich wartości uzyskanych w rozkładach brzegowych (tak sumy punktów  
w kolumnach i wierszach) pozwala sformułować sugestie odnośnie kierunku działań, 
które efektywnie pozwoliłyby kształtować relacje zgodnie z oczekiwaniami 
przedsiębiorstwa. Planując działania taktyczno-operacyjne, w pierwszej kolejności 
należy uruchomić te, które bazują na tych aktywach rynkowych, dla których uzyskano 
„duże” sumy punktów dodatnich oraz te, które nakierowane byłyby na te oczekiwania 
podmiotów z otoczenia, dla których uzyskano „duże” sumy punktów dodatnich. 

Rozkłady brzegowe, poprzez sumowanie punktów w macierzy, tak w wierszach, 
jak i kolumnach, można tworzyć dla każdego podmiotu z otoczenia oddzielnie,  
z którym przedsiębiorstwo tworzy relację. Łączna suma punktów pozwoli 
skonstatować, jak jest predysponowane przedsiębiorstwo, posiadając rozważane aktywa 
rynkowe, do kształtowania relacji, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, z każdym  
z podmiotów otoczenia. Sumy będące „dużymi” liczbami dodatnimi wskazują
podmioty, z którymi przedsiębiorstwu względnie łatwo jest ustalić relacje zgodnie  
z własnymi oczekiwaniami, a sumy rozkładów brzegowych będące „dużymi” liczbami 
dodatnimi, wskażą jakimi szczególnie aktywami rynkowymi przedsiębiorstwo powinno 
oddziaływać i na które oczekiwania danego podmiotu, aby relację kształtować
efektywnie. Sumy będące „dużymi” liczbami ujemnymi wskazują podmioty, z którymi 
przedsiębiorstwu będzie trudno ustalić relacje zgodnie z własnymi oczekiwaniami,  
a sumy rozkładów brzegowych będące „dużymi” liczbami ujemnymi wskażą, jakimi 
szczególnie aktywami rynkowymi przedsiębiorstwo nie powinno oddziaływać i na które 
oczekiwania danego podmiotu, w sytuacji, gdyby relację próbowało kształtować. 

STRATEGIC REFLECTIONS METHODOLOGY APPLICABILITY 
IN EVALUATION OF RELATIONS 

Summary 
The research on the features and level of relations and its influence on marketing in 

enterprises are an important problem for marketing oriented companies. There are no solid tools 
that allow estimating the relations in a synthetic way. The author of the paper takes into 
consideration the opportunity to adapt strategic reflections methodology for examination and 
synthetic estimation of relations between enterprises and subjects from their environment.  
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TEMPERAMENT A RYZYKO – EFEKTY 
INTERAKCYJNE JAKO KRYTERIUM SEGMENTACJI 

W MARKETINGU RELACJI 

Streszczenie
Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu relacji między cechami temperamentalnymi  

a podejmowaniem decyzji ryzykownych w rodzinie jako kryterium segmentacji predykcyjnej.  
W procesie segmentacji wykorzystany został mieszany model równań strukturalnych APIM 
(Actor – Partner Interdependence Model) łączący zalety klasycznych modeli ścieżkowych  
z analizą klas ukrytych, pozwalających na wyodrębnienie segmentów rynkowych na podstawie 
charakteru relacji interpersonalnych zachodzących w rodzinie.  

Podejmowanie zachowań ryzykownych jako kryterium 
segmentacji 

Ryzyko ujmowane jest jako narażanie się na stratę, szkodę lub krzywdę, 
przedsięwzięcie, którego wynik jest zależny od przypadku; jako antycypowany skutek 
zagrożenia, możliwość doznania straty w powiązaniu z niepewnością dotyczącą szansy 
jej uniknięcia lub prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego skutku o określonej 
wielkości2. Istotą zachowań ryzykownych jest więc wystawianie się na stratę, z nadzieją
jej uniknięcia oraz uzyskania wyniku nieosiągalnego bez podjęcia ryzyka. Według  
R. Studenskiego, spostrzegane ryzyko stanowi subiektywny obraz doświadczany  
w następstwie uczenia się i konfrontowania dopływającej informacji z informacją
zakodowaną w strukturach poznawczych. Istnieją dowody empiryczne świadczące  
o tym, że percepcja niektórych zagrożeń nie wymaga uczenia się, ale ma charakter 
wrodzony i niezależny od indywidualnego doświadczenia. Inne dane natomiast 
wskazują, że wielkość spostrzeganego ryzyka jest modyfikowana przez zaobserwowane 
cechy zagrożenia, cechy osobowości obserwatora oraz kontekst społeczny, kulturowy  
i ekonomiczny, w jakim ryzyko jest obserwowane i oceniane. W następstwie różnic 
indywidualnych, np. cech temperamentalnych, cechy zadań są niejednakowo 
spostrzegane, a skutkiem tego jest zróżnicowanie w zakresie oceniania wielkości 
ryzyka. Jedno ze stanowisk dotyczących przyczyn podejmowania zachowań
ryzykownych zakłada, że o wyborze zachowania ryzykownego decyduje indywidualna 
dyspozycja pozostająca w związku z cechami osobowości, m.in. impulsywnością, 
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tendencją do poszukiwania nowości i lękiem3.  
Cechy temperamentu, w tym przede wszystkim aktywność, reaktywność

emocjonalna i wytrzymałość, regulując zapotrzebowanie na stymulację, mogą
predysponować do podejmowania działań wymagających większej sprawności, 
aktywności czy ryzyka4. Ukształtowane poprzez dziedziczenie cechy układu 
nerwowego i temperamentu, wyznaczające „wstępną” dyspozycję do zachowań
ryzykownych, podlegają modyfikacji w wyniku uczenia się kulturowo 
uwarunkowanych schematów płci, testowania własnych możliwości w okresie 
dojrzewania i zdobywania autonomii, poznawania społecznych wzorców postępowania 
oraz gromadzenia wiedzy i doświadczenia w radzeniu sobie z ryzykiem5. W związku  
z tym także rodzina może być środowiskiem dla określonego kształtowania się
zachowań ryzykownych, zarówno poprzez utożsamianie się dzieci z rodzicami, 
pozwalające na przejmowanie ich zachowań i postaw, oparte na modelowaniu, jak  
i poprzez dziedziczenie skłonności do poszukiwania stymulacji6. Można więc założyć, 
że na podstawie znajomości cech temperamentalnych rodziców jest prawdopodobne 
wnioskowanie o częstotliwości podejmowania zachowań ryzykownych nie tylko przez 
nich samych, ale także o cechach temperamentalnych i zachowaniach ryzykownych ich 
dzieci.  

Interakcje w rodzinie jako kryterium segmentacji 
Szczególnie interesujące w badaniach segmentacyjnych jest zastosowanie modeli 

mieszanych zbudowanych na podstawie relacji strukturalnych typu APIM (Actor-
Partner Interdepence Model). Pozwalają one na wyodrębnianie spójnych segmentów na 
podstawie siły i kierunku relacji zachodzących między wchodzącymi w interakcję
partnerami7. W prezentowanych w artykule badaniach, są to relacje zachodzące między 
poszczególnymi członkami rodziny ze względu na zależność między czynnikami 
temperamentalnymi a skłonnością do zachowań ryzykownych członków gospodarstwa 
domowego.  

W badaniach wzięło udział 180 biologicznych rodzin (matka, ojciec i dorosłe 
dziecko) stanowiących w sumie 540 respondentów. Z punktu widzenia kwotowanych 
cech demograficznych 50% badanych stanowiły kobiety i 50% mężczyźni. Mieszkańcy 
dużych miast stanowili 80% ankietowanych, małych miast 7%, a wsi 13%. Średnia 
wieku matek wynosiła 46 lat, ojców 48 lat a dzieci 21 lat. Badanie przeprowadzono na 
terenie Polski, głównie województw mazowieckiego i łódzkiego, w 2008 roku. 

Do pomiaru ryzyka zastosowano Wieloczynnikową Skalę Zachowań
Ryzykownych8. Uwzględnione zostały cztery wymiary ryzyka odnoszące się  
w gospodarstwie domowym do matki (M), ojca (O) i dziecka (D): ryzyko fizyczne 
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A. Sagan, M. Kowalska-Musiał: Analiza struktury interakcji w kontakcie spotkaniowym – Bayesowskie podejście  
w modelowaniu strukturalnym. W: Marketing nowe trendy w marketingu dla menedżerów. Red. B. Czerwiński. Gdańsk 2008, 
s. 197-207. 
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(zmienne OFIZ, MFIZ i DFIZ), społeczne (OSOC, MSOC, DSOC), etyczne (OET, 
MET, DET) i finansowe (OFIN, MFIN, DFIN). Ryzyko finansowe oznacza możliwość
straty pieniędzy lub zasobów przeliczanych na pieniądze. Ryzyko fizyczne utożsamiane 
jest z utratą życia lub zdrowia, zachorowaniem, względnie odczuciem bólu czy 
spadkiem sprawności fizycznej. Na ryzyko społeczne wystawia się ktoś, kto wskutek 
podjętego zachowania, np. kłamstwa, oszustwa, niekompetencji, a także głoszenia 
odmiennych poglądów może utracić wiarygodność, wizerunek społeczny, autorytet, 
prestiż lub przyjaźń. Ryzyko etyczne odnosi się do zachowań, których konsekwencją
jest poczucie winy, spadek samooceny lub odczuwanie dyskomfortu wskutek 
moralnego wewnętrznego konfliktu.  

Cechy temperamentu określono za pomocą skali Formalna Charakterystyka 
Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT)9, w niniejszej analizie 
wykorzystując szczegółowo jedynie jedną z cech – Aktywność (zmienne OACT, MACT 
i DACT). Oznacza ona „tendencję do podejmowania zachowań o dużej wartości 
stymulacyjnej lub zachowań prowadzących do osiągnięcia silnej stymulacji 
zewnętrznej”10 i jest jednym z podstawowych wymiarów zarówno w Regulacyjnej 
Teorii Temperamentu Strelau’a, jak i w innych teoriach traktujących o temperamencie. 
Zbudowanych zostało 6 modeli APIM uwzględniających wpływ poszczególnych cech 
temperamentu na postrzegane ryzyko. Porównanie modeli zawiera tabela 1.  

Tabela 1. Porównanie modeli z różnymi cechami temperamentu 

Model Chi-kwadrat, poziom-p RMSEA CFI AIC 

Żwawość 312,09 0,00 0,07 0,89 470,09 

Aktywność 299,32 0.00 0,06 0,91 457,32 

Reaktywność emocjonalna 353,32 0,00 0,08 0,87 511,77 

Wytrzymałość 292,60 0,00 0,06 0,91 450,58 

Perseweratywność 299,55 0,00 0,06 0,9 457,55 

Wrażliwość sensoryczna 319,57 0,00 0,07 0,89 477,54 

Źródło: opracowanie własne. 

Z tabeli 1 wynika, że najlepszym modelem (o najmniejszej wartości kryterium 
informacyjnego Akaike − AIC) okazał się model z cechą temperamentalną
Wytrzymałość oraz model z cechą Aktywność. Modele te, pomimo istotnych wartości 
Chi-kwadrat, są dobrze dopasowane do danych populacyjnych (RMSEA < 0,08).  

Podstawą wyodrębnienia spójnych segmentów relacyjnych jest model APIM 
interakcji między członkami rodziny (gospodarstwa domowego). Struktura modelu 
przedstawiona została na rysunku 1. Model przedstawia wpływ aktywności 
poszczególnych członków rodziny na ich zachowania ryzykowne. Na jego podstawie 
można wyróżnić dwa podstawowe typy efektów interakcyjnych:  

a) podmiotowe (aktora) polegające na wpływie jednej cechy danego podmiotu 
(np. temperamentu ojca) na jego własną inną cechę (np. ryzyka ojca), 

b) krzyżowe (partnera) dotyczące wpływu jednej cechy danego podmiotu  

                                                
9 B. Zawadzki, J. Strelau: Formalna Charakterystyka Zachowania-Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Podręcznik. 
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10 J. Strelau: op.cit., s. 126. 
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(np. temperamentu ojca) na inną cechę partnera (np. ryzyka dziecka).  
Dodatkowo umożliwia ocenę współzależności cech partnerów w układach 

diadycznych lub triadycznych wchodzących w interakcję. 
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Rys. 1. Ogólny model interakcji aktywności i wymiarów zachowań ryzykownych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu EQS 6.1.

Analizowany model jest dobrze dopasowany do danych. Wskaźnik RMSEA wynosi 
0,077, a porównawczy wskaźnik dopasowania CFI = 0,94. Współczynniki rzetelności 
dla modeli pomiarowych ryzyka wynoszą: α-Cronbacha = 0,74; współczynnik dolnej 
granicy (GLB) rzetelności Bentlera = 0,93. W porównaniu do modelu ograniczonego 
dla równych ładunków czynnikowych i kowariancji błędów pomiaru poszczególnych 
wskaźników w przekroju członków gospodarstw, model nieograniczony jest nieistotnie 
lepszy z punktu widzenia dopasowania (różnica w stopniach swobody jest nieistotna 
statystycznie).  

Z modelu wynika, że działania ryzykowne członków rodzin są najsilniej 
odzwierciedlane przez ryzyko fizyczne (najwyższe ładunki czynnikowe wśród 
wszystkich członków rodziny), a najsłabiej ryzyko etyczne. Nie występuje związek 
między aktywnością członków gospodarstw domowych. W przypadku wpływu 
aktywności na ryzyko członków rodziny, należy zauważyć, że występują głównie efekty 
podmiotowe (aktywność poszczególnych członków wpływa dodatnio na ich własne 
działania ryzykowne). Jedynie aktywność ojca rodziny ma dodatni wpływ na 
podejmowanie ryzykownych działań przez dziecko (b = 0,15). Warto także podkreślić, 
że aktywność ojca ma jednocześnie niewielki odwrotny wpływ na działania ryzykowne 
matki (b = - 0,07). 
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Mieszane modele strukturalne w identyfikacji segmentów  
Model APIM umożliwia ocenę interakcji zachodzących w strukturze gospodarstwa 

domowego, kształtowanie się ról społecznych w rodzinie. Zachodzące w niej interakcje 
mogą być kryterium grupowania tych podmiotów i wyodrębniania spójnych segmentów 
rynkowych różniących się siłą lub kierunkiem zachodzących w ramach gospodarstw 
domowych interakcji. Metodą segmentacji jest mieszany model APIM, w którym ukryte 
klasy (segmenty) rodzin są identyfikowane na podstawie zachodzących w ich ramach 
oddziaływań. Model ten jest szczególnym przypadkiem ogólnego mieszanego modelu 
strukturalnego (structural equation mixture model). W ramach istniejących interakcji 
między członkami rodzin można wyodrębnić dwa ich wymiary. Pierwszy dotyczy 
charakteru efektu (partnera i aktora), a drugi korelacji między ich cechami 
temperamentalnymi. W pierwszym etapie identyfikacji segmentów należy określić
model najlepiej dopasowany do danych z punktu widzenia liczby klas ukrytych. Ocena 
ta jest dokonywana na podstawie ilorazu wiarygodności (loglikelihood) i kryterium 
informacyjnego AIC. Najlepszym modelem jest model o najmniejszej wartości AIC lub 
ilorazie wiarygodności. Tabela 2 przedstawia analizę w zakresie pięciu klas ukrytych 
wyodrębnionych na podstawie parametrów ścieżkowych i współczynników korelacji 
między poziomem aktywności członków rodziny.  

Tabela 2. Porównanie modeli segmentacyjnych 

Modele  
z korelacjami 
aktywności 

Logarytm 
wiarygodności 

Kryterium 
informacyjne 
Akaike (AIC) 

Modele z efektami 
partnera i aktora 

Logarytm 
wiarygodności

Kryterium 
informacyjne 
Akaike (AIC) 

2 klasy: 
1 – 38%
2 – 62%

-9217,3 18576,6 2 klasy: 
1 – 42% 
2 – 58% 

-9214,23 18582,31 

3 klasy: 
1 – 25% 
2 – 52% 
3 – 23% 

-9216,58 18595,17 3 klasy: 
1 – 22% 
2 – 55% 
3 – 23% 

-9203,23 18604,68 

4 klasy: 
1 – 25% 
2 – 20% 
3 – 29% 
4 – 26% 

-9202,17 18586,34 4 klasy: 
1 – 8%
2 – 9%
3 – 64%
4 − 17%

-9173,77 18565,53 

5 klas: + + 5 klas: 
1 – 6% 

2 – 24% 
3 – 41% 
4 – 26% 
5 – 2% 

9185,98 18621,95 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników programu Mplus 5.2. 

Z tabeli wynika, że modelem segmentacyjnym najlepiej dopasowanym do danych  
z punktu widzenia efektów partnera i aktora jest model składający się z czterech klas 
(segmentów). Z punktu widzenia korelacji między członkami rodzin ze względu na ich 
aktywność jest model składający się z dwóch klas ukrytych (segmentów). Model ten ma 
najniższe wartości logarytmu wiarygodności i kryterium informacyjnego Akaike 
stosowanego do porównywania alternatywnych modeli. Charakterystyka segmentów 
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wyłonionych na podstawie korelacji między poziomem aktywności wśród członków 
rodziny przedstawiona jest na rysunku 2.  

Rys. 2. Profile segmentów wyróżnionych na podstawie korelacji między aktywnością członków rodziny 
Źródło: opracowanie własne. 

Rysunek 2 przedstawia profile dwóch segmentów wyodrębnionych na podstawie 
cechy temperamentu (poziome linie określają istotność statystyczną współczynników 
korelacji). Segment pierwszy charakteryzuje się względnie wyższym powiązaniem 
między aktywnością dziecka i aktywnością ojca oraz matki i ojca. Korelacja między 
aktywnością dziecka i matki jest ujemna i nieistotna. Drugi segment to rodziny  
o ujemnej i nieistotnej korelacji między aktywnością rodziców i dodatnim (również
nieistotnym) związku między aktywnością dziecka i matki.   

Zaś na rysunku 3 zaprezentowano profile czterech segmentów powstałych  
ze względu na podobieństwo efektów partnera (krzyżowy) i aktora (podmiotowy)  
w kształtowaniu wpływu aktywności członków rodziny na podejmowanie przez nich 
zachowań ryzykownych. Segment pierwszy jest najsilniej różnicowany ze względu na 
silny i istotny statystycznie dodatni efekt podmiotowy dziecka (wpływ jego aktywności 
na podejmowane przez niego ryzyko) i ujemny efekt partnerski matki w tym segmencie 
(wraz ze wzrostem aktywności matki, rzadziej ryzykuje ojciec). Segment drugi cechuje 
się silnym dodatnim efektem partnerskim wpływu aktywności ojca na podejmowane 
ryzyko przez dziecko i ujemnymi efektami partnerskimi wpływu aktywności dziecka na 
podejmowanie ryzyka przez oboje rodziców.  Do trzeciego segmentu należą rodziny, 
których efekty partnerskie i podmiotowe są niewielkie i nieistotne statystycznie  
(z wyjątkiem niewielkiego pozytywnego efektu podmiotowego w przypadku dziecka). 
Ostatni z wyróżnionych segmentów charakteryzuje się niewielkim dodatnim wpływem 
aktywności dziecka na ryzyko podejmowane przez ojca oraz dodatnią zależnością
między aktywnością ojca a jego poziomem ryzyka. 
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- korelacje aktywnosc
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Rys. 3. Efekty partnera i aktora jako kryteria segmentacji gospodarstw domowych 
Źródło: opracowanie własne. 

W ostatnim etapie analizy wyodrębnione na podstawie efektów interakcyjnych 
segmenty zostały dokładniej scharakteryzowane za pomocą dodatkowych zmiennych 
opisujących cechy demograficzne członków rodziny – rys. 4.  

Rys. 4. Opis demograficzny segmentów 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 4 zawiera wyniki analizy korespondencji dotyczącej współzależności 
między wyodrębnionymi segmentami a kategoriami wieku dziecka, miejsca 
zamieszkania i warunków materialnych rodziny. Do segmentu 1 należą głównie rodziny, 
zamieszkałe w małych miastach, w rodzinach emerytów lub uczącej się matki z dziećmi 
powyżej 20 roku życia. Segment ten można nazwać segmentem rodzin 
komplementarnych dojrzałych z usamodzielnionym dzieckiem. Skupienie 2 stanowią
rodziny o złych warunkach materialnych, w których ojciec jest osobą bezrobotną. Jest 
to więc segment rodzin biednych o znaczącej pozycji bezrobotnego ojca. Segment 3 to 
mieszkańcy dużych miast o bardzo dobrych warunkach materialnych z pracującymi 
rodzicami i dziećmi do 20 roku życia. Jest to segment rodzin wielkomiejskich 
wewnętrznie niezależnych Ostatni, 4 segment stanowią rodziny mieszkające na wsiach 
o dobrych warunkach materialnych, w których dominują niepracujące matki. Jest to 
model patriarchalnej rodziny wiejskiej. 

Podsumowanie 
Interakcje zachodzące w strukturze gospodarstwa są coraz powszechniej 

stosowanym kryterium segmentacji na rynkach charakteryzujących się silnym 
wpływem ról społecznych w rodzinie na postępowanie nabywcze. Analiza tego typu 
interakcji jest również ważna dla segmentacji rynku B2B. Mieszane modele strukturalne 
typu APIM, będące połączeniem ogólnych modeli strukturalnych interakcji diadycznych 
i triadycznych oraz analizy klas ukrytych, pozwalają na wyodrębnianie segmentów 
rynkowych nie tylko na podstawie cech pozycyjnych konsumentów, ale głównie  
w oparciu o zachodzące między nimi interakcje. Stanowi to obiecujący kierunek badań
marketingowych w obszarze analitycznego CRM i marketingu relacji.   

TEMPERAMENTAL TRAITS AND RISK – INTERACTIONAL 
EFFECTS AS A SEGMENTATION CRITERION IN 

RELATIONSHIP MARKETING 

Summary
The paper considers the usage of the relations between temperamental traits and risky 

decisions among family members as a predictive segmentation criterion. In the predictive 
segmentation analysis the APIM (Actor – Partner Interdependence) structural equation mixture 
model is used. This model combines the advantages of well known structural equation path 
modeling with latent classes analysis and enables the identification of market segments based  
on strength of the interpersonal triadic relations among family members.  
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ANALIZA MOTYWÓW LOJALNOŚCI KLIENTA  
W KONTEKŚCIE BUDOWANIA RELACJI 

PARTNERSKICH 

Streszczenie 
Warunkiem zbudowania prawdziwej lojalności klientów i osiągnięcia najwyższego szczebla 

drabiny lojalności – relacji partnerskich − jest zrozumienie istoty i mechanizmu tego zjawiska. 
Analiza lojalności klienta na podstawie jego widocznych zachowań rynkowych (podejście 
behawioralne) jest niewystarczająca, dlatego powinna być uzupełniona analizą przyczyn  
o podłożu psychologicznym prowadzących do ukształtowania się tej postawy, czyli analizą
motywów lojalności. Rzeczywiste motywy lojalności decydują bowiem o jej sile i trwałości. 
Badanie motywów zachowań lojalnościowych wymaga doboru właściwych metod, głównie  
o charakterze jakościowym. 

Partnerstwo jako najwyższy poziom lojalności klienta 
W obecnych warunkach rynkowych kluczem do sukcesu staje się umiejętność

budowania trwałych i silnych relacji z klientami, czyli pozyskanie ich lojalności. 
Lojalność klientów wobec firmy i jej produktów jest uznawana za jeden  
z najcenniejszych zasobów przedsiębiorstwa, a poziom lojalności traktuje się jako miarę
jego pozycji konkurencyjnej2. Budowanie lojalności jest procesem wieloetapowym  
i długotrwałym, może trwać od kilku do kilkunastu lat (zależnie od branży, natężenia 
konkurencji, czynników kulturowych itp.).  

Obrazowo przedstawia się go za pomocą tzw. drabiny lojalności (rys. 1), przez 
którą należy przeprowadzić klienta – od pierwszego do ostatniego szczebla.  
Na pierwszym szczeblu znajduje się prawdopodobny nabywca (suspect), czyli osoba, 
która wyraża zainteresowanie ofertą, ale nie jest jeszcze zdecydowana na dokonanie 
zakupu. Zadaniem firmy jest przekonanie takiej osoby, że potrzebuje danego produktu  
i może go łatwo nabyć. W ten sposób prawdopodobny nabywca staje się nabywcą
potencjalnym (prospekt). Trzecim szczeblem drabiny jest rzeczywisty nabywca 
(customer), który po raz pierwszy dokonał zakupu. Jest to bardzo ważny, ale i trudny 
moment dla przedsiębiorstwa. Chodzi bowiem o to, aby raz zdobytego konsumenta 
nakłonić do ponownego nabycia produktu. Jeżeli firmie uda się to, nabywca 
przekształca się w klienta (client), zajmującego czwarty szczebel drabiny lojalności. 
Warunkiem pokonania tego szczebla i przejścia na kolejny jest uzyskanie wysokiego 
stopnia zadowolenia i zaufania klienta. Tylko taki klient będzie skłonny wyraźnie 

                                                
1 Danuta Szwajca – dr, Katedra Ekonomii i Finansów, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska. 
2 D. Szwajca: Zadowolenie i lojalność klienta jako miary pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W: Nowoczesność

przemysłu i usług. Procesy restrukturyzacji i konkurencyjności w przemyśle. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2007, s. 519-
526. 
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preferować produkty firmy, a więc może stać się stronnikiem (supporter). Mocno 
przekonany o wyższości oferty firmy i coraz bardziej zadowolony ze współpracy 
stronnik może przejść na następny poziom drabiny i zostać rzecznikiem (advocate) 
przedsiębiorstwa, rekomendując jego produkty innym. Najwyższy szczebel drabiny 
zajmuje partner, który posiada najsilniejsze relacje z firmą. Nie tylko preferuje jej 
produkty i zachęca innych do zakupu, ale także staje się doradcą, współwłaścicielem  
i współtwórcą nowych ofert. Warto zauważyć, że relacje partnerskie można łatwiej 
zbudować działając na rynku B2B niż B2C, a także na rynku usług3. 

Rys. 1. Drabina lojalności 
Źródło: D. West, J. Ford, E. Ibrahim: Strategic Marketing. Creating Competitive Advantage. Oxford 

University Press Inc., New York 2006, s. 181. 

W celu zbudowania lojalności nabywców i nawiązania partnerskich relacji, firmy 
opracowują i wdrażają specjalne programy lojalnościowe, które zawierają różnorodne 
środki i działania zachęcające do ponawiania zakupów. Praktyka wykazuje jednak, że 
programy te są mało skuteczne. Jak się wydaje, wynika to z niewłaściwego rozumienia 
istoty lojalności i mechanizmów jej powstawania. Najczęściej przyjmuje się bowiem, że 
lojalny klient to taki, który systematycznie kupuje produkty firmy, czyli lojalny znaczy 
tyle, co stały. Takie podejście jest konsekwencją tradycyjnego, behawioralnego 
rozumienia lojalności jako określonego zachowania rynkowego klienta4. Do zachowań
lojalnościowych zalicza się przede wszystkim: regularne nabywanie dóbr/usług firmy, 
akceptowanie nowych produktów firmy, przekazywanie pozytywnych opinii o firmie, 
wybaczanie drobnych błędów itp. Jednakże lojalność to nie tylko dające się
zaobserwować zachowanie, ale szeroko rozumiana postawa i stosunek emocjonalny 
klienta do przedsiębiorstwa (podejście emocjonalne). Jest to dotycząca danej firmy 

                                                
3 Firmy działające na rynku B2C (np. kosmetyczne, odzieżowe, samochodowe) tworzą specjalne kluby konsumentów, 

których członkowie testują nowe oferty oraz uczestniczą w ich tworzeniu. 
4 Szerzej o różnych podejściach do lojalności. m.in.: W. Urban, D. Siemieniako: Lojalność klientów. Modele, motywacja  

i pomiar. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; Kształtowanie lojalności w działaniach marketingowych  
na wybranych rynkach. Red. K. Śliwińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008. 
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umotywowana (tj. nie wynikająca z przypadku) reakcja behawioralna (np. w postaci 
rewizyty) jednostki zdolnej do podejmowania samodzielnych decyzji nabywczych, 
wyrażana w ciągu pewnego czasu; przy czym reakcja ta jest funkcją procesów 
psychologicznych, skutkiem czego klient świadomie angażuje się w relację z dostawcą. 
Autorzy tej definicji podkreślają, że warunkiem lojalności w usługach jest przywiązanie 
się konsumenta do firmy (przywiązanie rozumiane raczej jako stan emocjonalny, a nie 
jako wynik kalkulacji i oceny)5. Zatem rzetelna ocena i pomiar lojalności wymagają nie 
tylko analizy widocznych zachowań klienta, ale także ich rzeczywistych przyczyn, czyli 
motywów. 

Identyfikacja motywów zachowań lojalnościowych 
Motywy zachowań rynkowych klientów, zwłaszcza indywidualnych 

(konsumentów), są bardzo istotnym, ale trudnym obiektem badań marketingowych. Jest 
to bowiem czynnik natury psychologicznej, którego mechanizm działania jest bardzo 
złożony. Motyw jest określany jako siła pobudzająca i ukierunkowująca zachowanie 
człowieka, wypływająca z niezaspokojonej potrzeby6. Każde działanie człowieka jest 
efektem jakiegoś motywu (kilku motywów), który wynika z niezaspokojonej potrzeby  
i nadaje temu działaniu kierunek oraz natężenie. Podział motywów ze względu na ich 
źródła wiąże się z podziałem potrzeb. Wyróżnia się więc motywy biologiczne, 
społeczne i psychologiczne. Motywy dzieli się też na pozytywne i negatywne, 
racjonalne i emocjonalne, świadome i nieświadome. 

Zachowania lojalnościowe mogą być wynikiem bardzo wielu różnych motywów, 
których klient nie zawsze może być świadomy. N. Hill i J. Alexander wskazują
różnorodne powody, dla których klient może być lojalny, tzn. kontynuować zakupy  
w danej firmie7. Pierwszym powodem może być obiektywna sytuacja rynkowa, czyli 
monopol. Brak innych możliwości zmusza klienta do lojalności, która nie przypomina 
dobrowolnego oddania, lecz związana jest z negatywnymi odczuciami urazy  
i upokorzenia. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa. Bardziej interesujące są przyczyny 
lojalności w warunkach dużej konkurencji. 

Częstym powodem wierności raz wybranemu dostawcy jest zbyt wysoki koszt  
i duże trudności związane z jego zmianą. Klient decyduje się na innego dostawcę tylko 
w sytuacjach ostatecznych. Inną przyczyną pozostania przy ofercie przedsiębiorstwa 
może być po prostu wygoda i przyzwyczajenie klienta. Konsument, ceniąc sobie czas  
i minimum wysiłku, nie będzie szukał innego, bardziej odległego sklepu czy warsztatu 
samochodowego, ale wybierze ten najbliższy. 

Kolejnym źródłem lojalności klienta może być jego przekonanie o braku różnic 
między produktami różnych oferentów. Klient kontynuuje zakupy danej marki, 
ponieważ uważa, że kupując inną nic nie zyska („wszystkie proszki piorą tak samo”). 
Dość często występującą przyczyną kontynuacji kontaktów klienta z raz wybraną firmą
jest zjawisko określane mianem inercji, czyli bierności klienta i jego niechęci do 
poszukiwania innych ofert8. Jej podłożem mogą być uwarunkowania psychologiczne, 
np. lęk przed zmianą, brak zaufania do nowości, nieśmiałość, ale także zwykłe lenistwo, 

                                                
5 R. Furtak: Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa 2003, s. 159 i 171. 
6 L. Rudnicki: Zachowania konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000, s. 53-54. 
7 N. Hill, J. Alexander: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 27. 
8 K. Siekierski: Badania źródeł lojalności. „Marketing w Praktyce” 2003, nr 1, s. 25. 
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gdyż zmiana dostawcy wymaga poszukiwania informacji, ich sprawdzenia, wypełnienia 
licznych formularzy itp. 

Lojalność klienta może być także wywołana systemem regularnych zachęt 
materialnych stosowanych przez firmę. Chodzi tu o częste promocje, zbieranie 
punktów, karty stałego klienta, z których nabywcy trudno zrezygnować, nawet jeżeli 
produkt firmy nie bardzo mu odpowiada. 

Przyczyną lojalności może być również silne, wewnętrzne przekonanie klienta  
o tym, że oferta przedsiębiorstwa jest zdecydowanie lepsza od konkurencji.  
Ta przesłanka gwarantuje najwyższy stopień przywiązania klienta do firmy w długim 
okresie. Pozostałe przyczyny zapewniają niską lub średnią siłę przywiązania, raczej  
w krótkim czasie (tabela 1).  

Tabela 1. Przyczyny lojalności klienta 

Przyczyna lojalności Stopień przywiązania 
klienta Przykłady 

Lojalność w sytuacji monopolu Bardzo niski Transport kolejowy
Wysoki koszt zmiany dostawcy Średni Dostawa prądu, gazu, 

Usługi ubezpieczeniowe 
Wygoda i przyzwyczajenie Niski Supermarkety, stacje 

benzynowe 
Brak różnic między ofertami Średni Usługi bankowe, 

telekomunikacyjne 
System zachęt Niski Firmy kosmetyczne, linie 

lotnicze 
Inercja  Średni Produkty techniczne,  

usługi psychologa 
Wierność (wewnętrzne przekonanie) Bardzo wysoki Klub piłkarski 

Źródło: D. Szwajca: Lojalność klienta jako źródło konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa.  
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania 
przedsiębiorstwem. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2005, s. 483. 

Biorąc pod uwagę charakter omówionych przyczyn i analizując ich podłoże (rodzaj 
potrzeby, z której wynikają) motywy lojalności można podzielić na: psychologiczne, 
społeczne, ekonomiczne, zewnętrzne (tabela 2). Podłożem motywów psychologicznych 
i społecznych są potrzeby społeczne i duchowe: nawiązywania kontaktów z innymi 
ludźmi, akceptacji, szacunku, poczucia ważności, samorealizacji. Motywy ekonomiczne 
wynikają z przesłanek racjonalnych, a więc ich bazę stanowią raczej potrzeby 
materialne. Motywy zewnętrzne mają zaś charakter obiektywny. 

K. Storbacka i J. R. Lehtinen przedstawiają trzy grupy czynników (motywów),  
na podstawie których można budować więzi z klientem: czynności, wiedzę i uczucia. 
Każda z nich odpowiada za kreowanie udziału firmy w kieszeni klienta (czynności), 
umyśle klienta (wiedza) i sercu klienta (uczucia). Tę koncepcję przedstawiono  
na rysunku 2.
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Tabela 2. Motywy lojalności 

Grupa motywów Przykłady motywów 

Motywy psychologiczne 

– poczucie osobistej więzi klienta z personelem dostawcy, 
– poczucie uczestnictwa klienta w kształtowaniu oferty firmy, 
– utożsamianie się klienta z wartościami prezentowanymi przez 

firmę, 
– poczucie klienta, że jest ważny dla firmy, 
– nadzieja klienta na przyszłość relacji z firmą, 
– poczucie swobody wyboru, 
– posłuszeństwo dla osób z autorytetem. 

Motywy społeczne 
– chęć bycia zauważonym i docenionym przez innych ludzi, 
– chęć wyróżnienia się spośród innych ludzi, 
– chęć dzielenia z grupą klientów własnych zainteresowań. 

Motywy ekonomiczne 
– pragnienie najkorzystniejszego zakupu cenowego, 
– pragnienie korzyści dodatkowych przy kolejnym zakupie. 

Motywy zewnętrzne 

– poczucie przymusu wywołane warunkami rynkowymi, 
– poczucie niemożności zmiany dostawcy ze względu na wysokie 

bariery wyjścia, 
– poczucie przymusu wywołane wymaganiami prawnymi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Siemieniako, W. Urban: Typy lojalnych klientów na podstawie 
cech więzi lojalności. „Marketing i Rynek” 2006, nr 1, s. 7-8. 

Rys. 2. Koncepcja źródeł więzi z klientem 
Źródło: K. Storbacka, J.R. Lehtinen: Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 105. 

Więzi wynikające z czynności i wiedzy są względnie łatwe do określenia oraz 
zbadania, ale nie zawsze wpływają na trwałość związku i budują prawdziwą lojalność. 
Ich główna funkcja polega właściwie na zniechęcaniu klienta do przerwania relacji  
z firmą, dlatego klient może je odbierać jako coś ograniczającego i negatywnego. Więzi 
uczuciowe trudniej poddają się pomiarowi i trudniej je kontrolować, ale są znacznie 
lepszą gwarancją na zbudowanie silnych relacji i lojalności klienta. 

Więzi będące 
produktem wiedzy 

– wynikające z prze-
pisów prawa i kon-
traktów 

– związane z techno-
logią

– wynikające z kwali-
fikacji 

Więzi będące 
produktem uczuć

– wynikające ze sto-
sunków społecznych 

– wynikające ze zgod-
ności systemów 
wartości 

– wynikające ze zgod-
ności ideologii 

Więzi będące 
produktem czynności 

– wynikające z cech 
produktu lub procesu 

– wynikające z loka-
lizacji 

– wynikające z ogra-
niczeń czasowych 

Udział w kieszeni klienta Udział w umyśle klienta Udział w sercu klienta 
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R. Olivier łączy motywy lojalności z fazami rozwoju związku klienta z firmą  
i wyróżnia cztery typy lojalności9: 

a) lojalność poznawczą (pierwsza faza) – opartą na przekonaniu co do pewnych 
atrybutów oferty (np. ceny, poziomu usług dodatkowych) na podstawie 
własnych doświadczeń klienta lub informacji pośrednich; jest to lojalność dość
płytka – klient może zmienić firmę, jeśli tylko pojawi się atrakcyjniejsza oferta 
u konkurencji; 

b) lojalność wynikającą z zauroczenia (druga faza) – kształtowana jest przez 
stosunek klienta do firmy oraz stopień satysfakcji z dotychczasowych 
kontaktów; jest to więź silniejsza, obok racjonalnej także uczuciowa;  

c) lojalność wynikającą z głębokiego przekonania (trzecia faza) – klient  
po wielokrotnych pozytywnych doświadczeniach z firmą nabiera pewności, że 
warto z nią współpracować; wyraża to chęcią ponownych zakupów; występuje 
tu silna motywacja racjonalno-emocjonalna; 

d) lojalność czynu (czwarta faza) – klient jest bezwzględnie wierny, bez względu 
na trudności i drobne potknięcia firmy kupuje tylko jej produkty, 
rekomendując je w ten sposób innym; można powiedzieć, że jest w pewnym 
sensie zaślepiony i bezkrytyczny, a występujące tu motywy mają charakter 
silnie emocjonalny, a nawet irracjonalny. 

Specjaliści z zakresu zarządzania relacjami z klientem wskazują dwa czynniki 
(motywy), które odgrywają kluczową rolę w budowania lojalności klienta. Jest to 
zaufanie i zaangażowanie emocjonalne. K. Storbacka i J. R. Lehtinen stwierdzają, że  
w warunkach ostrej konkurencji istnienie zaufania pomiędzy firmą i klientem jest 
sprawą kluczową; związek musi być zbudowany na zaufaniu i zaangażowaniu się obu 
partnerów10. Podobnie F. Reichheld i P. Schefter, na łamach „Harvard Business 
Review”, mówią wprost, „aby zdobyć lojalność klientów najpierw trzeba pozyskać ich 
zaufanie”11. Oba motywy mają podłoże psychologiczne. Zaufanie jest wewnętrznym 
przekonaniem klienta, pewnością, że firma spełni jego oczekiwania. To przekonanie 
daje mu poczucie bezpieczeństwa i komfortu.  

Badanie motywów zachowań lojalnościowych 
Motywy lojalności mogą być badane za pomocą różnych metod. Najbardziej 

popularną jest metoda ankietowa. Jest to próba bezpośredniego odkrycia wewnętrznych 
mechanizmów postępowania klientów poprzez zadanie pytania wprost, dlaczego są lub 
nie są lojalni wobec firmy. Ta próba nie zawsze kończy się sukcesem, tzn. nie zawsze 
pozwala zidentyfikować rzeczywiste motywy lojalności lub jej braku. Wynika to z kilku 
następujących przyczyn: 

– respondent może sobie w pełni nie uświadamiać własnych motywów, gdyż
leżą one w głębszych warstwach jego psychiki albo nie potrafi ich wyrazić, 

– jeżeli nawet rzeczywiste motywy są znane respondentowi, może nie być
skłonny ich ujawnić w bezpośredniej ankiecie, 

– badany może celowo podać inne motywy, aby odpowiedź nie stawiała go  
w niekorzystnym świetle. 

                                                
9 R.L. Olivier: Whence Consumer Loyalty? „Journal of Marketing” 1999, Vol. 63. 
10 K. Storbacka, J.R. Lehtinen: Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001,  

s. 45. 
11 F.F. Reichheld, P. Schefte: E-Loyalty. „Harvard Business Review” 2000, July/August. 
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W związku z tym konieczne jest zastosowanie innych metod, które w sposób 
pośredni pozwolą odkryć i sformułować rzeczywiste przesłanki zachowań
konsumentów. Te metody mają charakter jakościowy, a są to przede wszystkim 
wywiady i techniki projekcyjne12.  

Wywiad jest bezpośrednim pomiarem sondażowym, rozmową z respondentem 
(wywiad indywidualny) lub respondentami (wywiad grupowy). Szczególne 
zastosowanie w badaniu motywów znajdują tzw. wywiady niestandaryzowane (inaczej 
swobodne), w których prowadzący nie posługuje się żadnym zestawem gotowych 
pytań, lecz formułuje je swobodnie, starając się naprowadzić rozmówcę na pożądany 
temat. Zwykle, we wstępnej fazie stosuje się tzw. wywiad głębinowy (pogłębiony), 
którego celem jest poznanie głębszych warstw świadomości, a także podświadomych 
dążeń. W kolejnej fazie stosuje się tzw. wywiad zogniskowany, najczęściej grupowy 
(Focus Group Interview), w którym prowadzący, poprzez stawianie odpowiednich 
pytań, aranżowanie różnych sytuacji, demonstrowanie produktu, reklamy itp., stara się
skierować uwagę badanych na określony problem. Kluczową kwestią w takich 
wywiadach jest stwierdzenie, dlaczego klienci są albo dlaczego nie są lojalni wobec 
danego produktu czy firmy. 

Z kolei techniki projekcyjne oparte są na projekcji – psychologicznym 
mechanizmie obronnym osobowości, który polega na rzutowaniu własnych uczuć  
i pragnień na świat zewnętrzny oraz przypisywaniu innym ludziom własnych motywów 
działania, myśli, postaw itp., człowiek bowiem niechętnie wypowiada się o samym 
sobie. W ten sposób respondent, oceniając innych ludzi i sytuacje, przypisuje im 
nieświadomie niektóre swoje cechy, dokonuje podświadomej projekcji, czyli 
przeniesienia własnych cech na oceniane osoby lub rzeczy. Dzięki temu możliwe jest 
uzyskanie bardziej wiarygodnych odpowiedzi. W ramach technik projekcyjnych 
wykorzystuje się różnego typu testy: skojarzeń słownych, uzupełniania zdań lub 
opowiadań, konstrukcji (rysunkowe, obrazkowe) wyobrażeń (opisu osób, odgrywania 
ról)13. W testach tych kładzie się nacisk na szybkość udzielania odpowiedzi, co wpływa 
na ich większą szczerość i autentyczność. 

Do badania motywów lojalności, a także stopnia ich intensywności, stosuje się
metodę samoopisów albo tzw. baterię do badania postaw. Metody te polegają na 
przygotowaniu kwestionariuszy zawierających stwierdzenia wyrażające określone 
motywy postępowania z odpowiednią skalą (najczęściej wykorzystuje się skalę
Likerta)14.

Do badania motywów lojalności można też wykorzystać eksperyment, który 
pozwala analizować związki przyczynowo-skutkowe między badanymi zmiennymi. 
Polega on na manipulowaniu jednymi zmiennymi w taki sposób, aby oddziaływały one 
na inne zmienne, których zmiany poddawane są pomiarom. Zmienne manipulowane to 
zmienne niezależne (przyczyny), a zmienne poddawane pomiarom to zmienne zależne 
(skutki). Traktując lojalność jako zmienną zależną można manipulować możliwymi jej 

                                                
12 Metody te są szeroko omówione w takich pozycjach, jak np.: S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody  

i techniki. PWE, Warszawa 1995; Z. Kędzior, K. Karcz: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1996;  
A.M. Nikodemska-Wołowik: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999; L. Rudnicki: op.cit. 

13 Przykłady takich testów można znaleźć np. w pracy: Testowanie opinii konsumentów. Red. J. Szymczak, S. Sudół. 
PWE, Warszawa 1990. 

14 Metodę tę zastosowali w swoich badaniach dotyczących stopnia lojalności klientów wobec obiektów gastronomicznych 
R. McMullan i A. Gilmore. Zob. R. McMullan, A. Gilmore: The Conceptual Development of Customer Loyalty 
Measurement: A Proposed Scale. „Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing” 2003, No. 3. 
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przyczynami (np. zmieniać czas realizacji dostawy, warunki gwarancji, lokalizację itp.), 
a następnie sprawdzać, jak te zmiany mają wpływ na poziom lojalności. Bardziej 
wskazany jest tutaj eksperyment laboratoryjny, prowadzony w warunkach sztucznych, 
ze względu na zbyt duże koszty i ryzyko eksperymentu w warunkach naturalnych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że najlepsze efekty w pomiarze kwestii 
lojalności daje łączenie różnych metod, np. wywiadu zogniskowanego i ankiety, danych 
z analizy uwag i rad oraz wywiadów, obserwacji i ankiet, panelu i eksperymentu itp.  
S.A. Hibber, G. Hogg, T. Quinn zastosowali metodę zogniskowanych wywiadów 
grupowych do badania motywów zakupu pewnego czasopisma. Równocześnie 
przeprowadzono badania ankietowe na innej, większej próbie respondentów. 
Zestawienie obu wyników pozwoliło lepiej zrozumieć motywy klientów15. 

MOTIVES OF CUSTOMER LOYALTY ANALYSIS IN THE 
CONTEXT OF BUILDING PARTNERSHIP RELATIONS 

Summary
Admission to build a true customer loyalty and to achieve the highest step of loyalty ladder – 

the partnership relations – is to understand the nature and mechanism of this phenomenon. 
Analysis of customer loyalty on the basis of the visible market behavior (behavioral approach) is 
insufficient - it should be supplemented by an analysis of the psychological reasons that lead to 
the creation of this approach, the analysis of motives or loyalty. The real motives of loyalty 
decide indeed about its strength and durability. Researching loyalty behavior requires selection of 
appropriate methods, mainly qualitative. 

                                                
15 S.A. Hibber, G. Hogg, T. Quinn: Social Entrepreneurship: Understanding Consumer Motives for Buying The Big Issue.

„Journal of Consumer Behaviour” 2005, Issue 3. 
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HEURYSTYKA OPTYMIZMU  
W POSTRZEGANIU KONKURENCJI 

Streszczenie 
Nadmierny optymizm przejawia się w przecenianiu własnych, w stosunku do obiektywnych, 

szans na sukces. W badaniu przeprowadzonym wśród kupców starano się określić, czy optymizm 
występuje w przypadku pojawienia się konkurenta – centrum handlowego. Zgodnie  
z oczekiwaniami kupcy za bardziej prawdopodobne uznawali, że pojawienie się centrum 
handlowego spowoduje likwidację wielu innych sklepów niż ich własnej jednostki handlowej.  

Wprowadzenie 
Optymizm definiowany jest jako „skłonność do dostrzegania przede wszystkim 

dodatnich stron życia, widzenia wszystkiego w najkorzystniejszym świetle, 
pozytywnego oceniania rzeczywistości, przewidywania pomyślnego biegu wydarzeń”2. 
Przedstawiona definicja wskazuje na jednostronny sposób postrzegania świata. W tym 
też kontekście optymizm może być traktowany jako jedno ze zniekształceń
poznawczych związanych z postrzeganiem rzeczywistości zarówno minionej, jak i tej 
związanej z przyszłością.  

Możliwość określenia tego, czy ktoś jest optymistą, czy też nie, czy postrzega 
rzeczywistość w sposób zniekształcony czy w sposób obiektywny nie jest prosta do 
ustalenia. Po pierwsze, optymizm można wykazać poprzez porównanie czyichś
przekonań w stosunku do obiektywnych miar. Rzucając monetą jest 50% szans na 
wygraną; jeżeli jednak ktoś zakłada, że jego szanse są wyższe, to staje się optymistą. 
Dysponując obiektywnym odniesieniem, relatywnie łatwo jest określić optymizm lub 
pesymizm. W praktyce jednak najczęściej nie ma możliwości określenia obiektywnego 
prawdopodobieństwa zajścia przyszłych zdarzeń. W takiej sytuacji wykazanie, że ktoś
charakteryzuje się nadmiernym optymizmem możliwe jest do osiągnięcia za pomocą
innego podejścia. Związane jest ono z porównaniem przekonań osób na poziomie 
indywidualnym i grupowym. Dla wyjaśnienia jego istoty posłużono się prostym 
hipotetycznym przykładem.  

Rozpatrzono sytuację oceniania szansy na odniesienie sukcesu dla siebie samego 
oraz innych osób w grupie składającej się ze 100 jednostek. Przyjęto założenie, że 
pierwsza osoba twierdzi, iż ona odniesie sukces. Z drugiej strony uważa, że ponad  
50 jednostek poniesie porażkę. Tego typu stwierdzenie rozpatrywane na poziomie 
indywidualnym nie może być określone jako optymistyczne lub pesymistyczne. Wynika 

���������������������������������������� �������������������
1 Tomasz Wanat – dr, Katedra Strategii Marketingowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
Jan Mikołajczyk – dr, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu. 
2 Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. PWN, Warszawa 1988, t. II, s. 535. 
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to z braku normatywnego odniesienia umożliwiającego porównanie przekonań  
z obiektywnymi wzorcami. Tego typu stwierdzenie nie jest przy tym wewnętrznie 
niespójne. Skoro 50% osób odniesie sukces, to może także wśród nich być osoba 
badana. Sytuacja ulegnie jednak zmianie, gdy uwzględni się odpowiedzi wszystkich 
badanych stu osób. Należy zatem założyć, że ich odpowiedzi byłyby dokładnie takie 
same jak pierwszej osoby to znaczy, że każda z nich zakładałaby, że odniesie sukces 
przyjmując również, iż ponad połowa osób poniesie porażkę. Tego typu wyniki na 
poziomie zagregowanym nie są już wewnętrznie spójne. Niemożliwe jest jednoczesne 
odniesienie sukcesu przez wszystkich i poniesienie porażki przez połowę grupy. Ten 
brak spójności pomiędzy oceną własnych szans a oceną szans innych można przypisać
albo optymizmowi w stosunku do własnych szans, albo pesymizmowi w stosunku do 
szans innych, albo jednemu i drugiemu z tych czynników jednocześnie. Wyniki badań
wskazują, że najczęściej jest to związane z optymizmem, czyli nadmiernym 
przecenianiem własnych szans na sukces, tj. heurystyką optymizmu.  

Heurystyka nadmiernej pewności siebie i optymizmu
Optymizm traktowany jest najczęściej jako jedna z form heurystyki nadmiernej 

pewności siebie. I w jednym, i drugim przypadku następuje przeszacowanie własnej 
efektywności czy też zdolności. O randze przypisywanej tej heurystyce w procesie 
decyzyjnym dobrze świadczą słowa S. Plousa „(…) w wydawaniu sądów  
i w podejmowaniu decyzji żaden problem nie występuje powszechniej, ani nie jest 
szkodliwszy niż przesadna pewność siebie”3. Kilka przykładów dobrze zilustruje istotę
omawianego zjawiska.  

Na błąd optymizmu narażeni są często uczniowie i studenci, którzy przeceniają
swoje zdolności. Ankieta przeprowadzona wśród miliona amerykańskich maturzystów 
wykazała, że wszyscy uznawali swoją umiejętność współżycia z innymi za 
ponadprzeciętną, 60% uważało, że zalicza się do górnych 10%, a aż 25% sądziło,  
że mieści się w najwyższym procencie4.  

Zniekształceniu sądów związanemu z optymizmem podlegają nie tylko uczniowie. 
W jednym z badań 137 osób stwierdziło, że połowa małżeństw kończy się rozwodem. 
Większość tych osób uznała jednak, że prawdopodobieństwo rozwodu w ich przypadku 
wynosi zero procent5. Większość palaczy uważa się za mniej narażonych na szkodliwe 
skutki palenia niż inni palacze6. Właściwość tę można uogólnić na inne oceny ryzyka 
związanego ze zdrowiem. W większości przypadków ludzie nie doceniają ryzyka 
zachorowania czy ulegnięcia wypadkowi7.  

Nadmierna pewność siebie dotyczy nie tylko przeciętnych ludzi. Charakteryzuje 
również decyzje podejmowane przez profesjonalistów. Bardzo znamienny przykład 
nadmiernej pewności siebie prezentują badania D. Kahnemana i M. Riepe. 
Zaprezentowali oni zadanie decyzyjne zawodowym inwestorom giełdowym: „Spróbuj 
oszacować najbardziej prawdopodobną, twoim zdaniem, wartość indeksu Dow Jones, 
którą osiągnie on za miesiąc od dnia dzisiejszego. Następnie określ najwyższą możliwą
���������������������������������������� �������������������

3 S. Plous: The Psychology of Judgment and Decision Making. McGraw-Hill, 1993, s. 217. 
4 S.P. Robbins: Skuteczne podejmowanie decyzji. PWE, Warszawa 2005, s. 68. 
5 D.G. Myers: Intuicja. Jej siła i słabość. Biblioteka Moderatora, Wrocław 2004, s. 143. 
6 Ibidem, s. 142. 
7 N. Weinstein, W. Klein: Resistance of personal risk perceptions to debiasing intervenstions. W: Heuristic and Biases. 

The Psychology of Intuitive Judgment. Red. T. Gilovitch, D. Griffin, D. Kahneman. Cambridge University Press, Cambridge 
2002, s. 313-333.
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wartość tego indeksu tak, abyś był na 99% pewien, że nie przekroczy on tej 
maksymalnej wartości. Wskaż również wartość minimalną tak, abyś był w 99% pewien, 
że Dow Jones osiągnie za miesiąc wyższy poziom”8. Przedstawione zadanie było tak 
skonstruowane, że na każdych stu inwestorów dziewięćdziesięciu ośmiu powinno 
zmieścić się we wskazanym przez siebie przedziale wartości indeksu giełdowego. Jak 
się jednak okazało, tylko 20% inwestorom giełdowych ta sztuka się udała.  
W pozostałych 80% przypadków wartość indeksu była albo wyższa od wielkości 
maksymalnej, albo niższa od minimalnej, przy czym w niektórych przypadkach brak 
trafności był znaczący9.  

Nadmiernemu optymizmowi ulegają również przedsiębiorcy. W badaniu  
A.C. Coopera, C.Y. Woo i W.C. Dunkelbrga, 95% respondentów stwierdziło, że ma 
większe szanse na sukces niż konkurencja. Co więcej uznawali oni również swoje 
szanse na sukces za wyższe niż wynikałoby to z obliczeń przeprowadzonych na 
podstawie danych historycznych10.  

Optymizm – jego źródła i cechy  
Jedną z istotniejszych właściwości błędu nadmiernego optymizmu jest to, że próby 

jego zredukowania okazują się najczęściej nieudane. Empirycznych dowodów na to 
dostarczają badania N. Weinsteina i W. Keina11. Przeprowadzili oni serię czterech 
eksperymentów, w których za pomocą różnych metod próbowali zmniejszyć wielkość
optymizmu. Pytali o ryzyko związane z problemami zdrowotnymi, włączając w to  
np. ryzyko zawału, problemy z piciem alkoholu, nadmierne przybieranie na wadze,  
a także o inne kwestie jak, np. prawdopodobieństwo utraty zdrowia na skutek wypadku 
samochodowego. W pierwszym eksperymencie informowali uczestników o właściwych 
respondentom czynnikach ryzyka i prosili o opisanie samych siebie w odniesieniu do 
tych czynników. Nie wpłynęło to jednak na ogólny efekt związany z szacowanym 
ryzykiem. W badaniu drugim i trzecim, w którym zachęcano respondentów do 
porównywania siebie do grup niskiego ryzyka (zamiast do grup wysokiego ryzyka) 
również nie zanotowano zmniejszenia się optymizmu. Co więcej w niektórych 
przypadkach zanotowano wzrost błędu związanego z optymizmem.  

Optymizm w zapatrywaniu się na przyszłość nie ma jednego źródła tłumaczącego 
jego występowanie. Wskazuje się na przynajmniej kilka możliwości. Jedną z nich jest 
dążenie do utrzymania dobrej opinii o sobie. Wymaga ona osiągania sukcesów, stąd 
przeszacowywanie własnych możliwości. Wiele wskazuje na to, że źródłem optymizmu 
może być również błędne mniemanie dotyczące możliwości zapanowania nad 
zdarzeniami losowymi. Jeszcze innym źródłem optymizmu są ograniczone zdolności 
wyobrażenia sobie wszystkich możliwych kierunków, w jakim podążą przyszłe 
wydarzenia. Dużą rolę może także odgrywać tendencja do potwierdzania swoich 
przekonań. Ostatnim źródłem optymizmu, na jaki można zwrócić uwagę jest słabość,  
z jaką ludzie radzą sobie z oceną przeszłych zdarzeń12.   

Optymizm w życiu spełnia jedną, ale za to bardzo istotną rolę. Uzasadnia  
i motywuje do podejmowania działań. Obiektywne rozpoznanie sytuacji prowadziłoby 

���������������������������������������� �������������������
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11 N. Weinstein, W. Klein: op.cit., s. 320.
12 S.P. Robbins: op.cit., s. 70. 
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często do powstrzymania się od działania. Bardzo dobrym przykładem jest wyprawa 
Krzysztofa Kolumba. Wszyscy znają go jako odkrywcę Ameryki. Trzeba jednak 
pamiętać, że celem K. Kolumba było dotarcie do Indii. Zakładając, że Ziemia jest kulą
dotarcie do celu możliwe było poprzez udanie się w kierunku przeciwnym do tego, 
który był ówcześnie praktykowany. Z punktu widzenia K. Kolumba ważną kwestią było 
określenie obwodu Ziemi. Dysponował on wieloma wielkościami, ale przyjął jako 
prawdziwą tą, która dawała mu szansę na jej pokonanie. Problem polegał na tym, że 
przyjęta przez niego za właściwą wielkość była trzykrotnie mniejsza od rzeczywistej. 
Gdyby poprawnie określił odległość do Indii, to zapewne nigdy nie wypłynąłby z portu 
w Palos.  

Posiadanie nadmiernie optymistycznych przekonań prowadzi do poważnych 
konsekwencji natury psychologicznej i społecznej. Nietrudno zauważyć, iż optymizm 
wyrażany w stosunku do przyszłych zdarzeń nie może zostać zrealizowany. Pojawia się
w związku z tym dysonans wynikający z różnicy pomiędzy stanem oczekiwanym 
(nadmiernie optymistycznym) a stanem realnym. Może on przybierać rożne formy  
od rozczarowania włożonym przez siebie wysiłkiem, utraty zaufania do własnych 
zdolności czy społecznego wstydu13. Rozwiązanie tego dysonansu prowadzi 
niejednokrotnie do konieczności dalszego „oszukiwania” siebie, poprzez zmianę
ważności elementów po zetknięciu  z „twardą” rzeczywistością.  

Podsumowując charakterystykę błędu optymizmu można stwierdzić, iż występuje 
on powszechnie, popełniają go zarówno przeciętne osoby, jak również te posiadające 
wiedzę fachową, dotyczy w zasadzie dowolnego rodzaju zjawisk i jest trudny do 
wyeliminowania.  

Opis badania 
Zjawisko optymizmu może przejawiać się w bardzo wielu sytuacjach. Jedną  

z typowych jest ocena własnej pozycji konkurencyjnej. W takim przypadku optymizm 
związany byłby z przecenianiem własnych sił i niedocenianiem słabości. Pozycja 
konkurencyjna zależy od wielu czynników. W przypadku handlu detalicznego związane 
są one m.in. z lokalizacją oraz posiadanym asortymentem (szerokością i głębokością), 
który zależy od powierzchni handlowej. Nowoczesne centra handlowe dysponujące 
dużą powierzchnią sprzedażową są w stanie konkurować z tradycyjnym handlem, 
charakteryzującym się mniejszą powierzchnią sprzedażową w przeliczeniu na sklep 
oraz niższą koncentracją jednostek handlowych na małej przestrzeni. Oznacza to, że 
pojawienie się centrów handlowych może być postrzegane jako zagrożenie dla 
rentowości lub nawet istnienia handlu tradycyjnego.  

W przeprowadzonym badaniu ankietowym starano się określić postrzegane przez 
kupców następstwa pojawienia się centrów handlowych. W badaniu skoncentrowano 
się nie na obiektywnych skutkach pojawiania się centrów handlowych, ale na skutkach 
postrzeganych. Badanie zostało przeprowadzone w jednym ze średniej wielkości miast 
Wielkopolski, w którym planowane jest wybudowanie centrum handlowego. 
Uczestniczyło w nim 62 właścicieli lub zarządzających małymi jednostkami 
handlowymi zlokalizowanych w okolicach starówki. Większość ze sklepów 
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The Psychology of Intuitive Judgment. Red. T. Gilovitch, D. Griffin, D. Kahneman. Cambridge University Press, Cambridge 
2002, s. 336.
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dysponowała powierzchnią poniżej 70 m2. Funkcjonowała na rynku od 1 do 60 lat, 
średnio 15 lat. Blisko 80% ze sklepów osiągało obroty poniżej 100 tysięcy złotych 
miesięcznie.   

Zasadniczym celem badania było określenie postrzegania przez drobny handel 
zagrożenia konkurencyjnego związanego z pojawieniem się dużego centrum 
handlowego. Założono, że jeżeli kupcy będą charakteryzowali się optymizmem  
w ocenie swojej pozycji konkurencyjnej, to będą uznawali za niższe szanse na 
likwidację własnego sklepu niż szanse innych okolicznych sklepów tradycyjnych.  

Rezultaty badania  
Jedno z pytań w kwestionariuszu ankietowym dotyczyło negatywnych skutków 

powstania planowanych centrów handlowych dla własnej jednostki handlowej. Wśród 
wymienionych opcji znajdowała się ta związana z likwidacją własnej jednostki 
handlowej. W innym pytaniu pytano o likwidację sklepów innych kupców wywołaną
pojawieniem się nowych centrów handlowych. Te dwa pytania stanowiły podstawę do 
określenia optymizmu kupców.  

Wyniki przeprowadzonego badania związane z oceną szans swoich i innych 
kupców zaprezentowano na rys. 1.  
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Rys. 1. Różnice w postrzeganiu szans swoich i innych przez kupców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. 

W przypadku oceniania ryzyka likwidacji własnego sklepu tylko nieduża część
kupców, 23% z nich, zakładała możliwość likwidacji sklepu na skutek pojawienia się
centrów handlowych. Większą grupę (36%) stanowili ci kupcy, którzy uważali, że nie 
będą musieli likwidować sklepu nawet po pojawieniu się konkurencji w postaci centrów 
handlowych. Największą grupę stanowili ci z kupców, którzy nie byli w stanie 
jednoznacznie określić, jaki skutek przyniesie im pojawienie się dodatkowej silnej 
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konkurencji. Wyniki uzyskane w odniesieniu do własnego sklepu stoją w wyraźnej 
opozycji w stosunku do oceny ryzyka likwidacji innych sklepów tradycyjnych. 
Pojawienie się centrów handlowych, zdaniem przeważającej części respondentów 
(84%) spowoduje likwidację dużej liczby sklepów. Tylko około 11% respondentów 
było przeciwnego zdania. Bardzo niewielu kupców, to jest około 5%, było również  
w tej kwestii niezdecydowanych.  

Najistotniejsza różnica sięgająca 61 punktów procentowych związana jest z oceną
szans likwidacji własnego sklepu w porównaniu do szans likwidacji liczby innych 
sklepów. Należy zaznaczyć, iż szacowana przez kupców liczba sklepów mogących 
podlegać likwidacji była dość znacząca. Prezentuje to rys. 2.  
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Rys. 2. Prawdopodobna liczba zlikwidowanych sklepów tradycyjnych po pojawieniu się centrów handlowych 
w opinii kupców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania. 

Na różnicę w ocenie likwidacji sklepu własnego w stosunku do innych sklepów 
zaważyło w największym stopniu przesunięcie opinii niezdecydowanych. W przypadku 
kupców pewnych tego, że pojawienie się nowych centrów handlowych nie wpłynie na 
ich działalność różnica pomiędzy oceną swojego sklepu a innych wynosiła 21 punktów 
procentowych, to w przypadku niezdecydowanych sięgnęła ona 36 punków 
procentowych. Wskazuje to raczej nie tyle na optymizm względem przyszłości 
własnego sklepu, ile pesymizm w ocenie szans związanych z innymi podmiotami 
rynkowymi.   

Wnioski 
Badanie przeprowadzone wśród kupców dowodzi, że inaczej oceniają oni ryzyko 

związane z likwidacją własnego sklepu w porównaniu do likwidacji innych sklepów 
wywołaną pojawieniem się znaczącego konkurenta (centrum handlowego). Zgodnie  
z założeniem heurystyki optymizmu przeceniają własne możliwości w stosunku  
do możliwości innych podmiotów. Trzeba jednak zaznaczyć, iż interpretacja różnicy  
w szansach na przyszłe funkcjonowanie swojego i innych sklepów nie jest 
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jednoznaczna. Wskazuje to, że przynajmniej częściowo może być ona spowodowana 
pesymistycznym postrzeganiem szans na funkcjonowanie innych sklepów, a nie tylko 
optymistycznym postrzeganiem własnych szans.  

OPTIMIST HEURISTIC IN PERCEIVING COMPETITION 

Summary 
The excessive optimism means overestimating own chances for success comparing to the 

objective situation. The research conducted among the merchants aimed to determine whether 
they show optimism in the case of new competitor entry to the market – a mall. According to the 
expectations merchants believed that the most probable outcome of the appearing of a mall would 
be the liquidation of other shops and not their own.  
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KONCEPCJA FAIR TRADE JAKO FORMA 
KSZTAŁTOWANIA RELACJI PARTNERSKICH  

Streszczenie 
Fair Trade jest jedną z koncepcji dążących do zmniejszenia różnic między bogatą Północą  

a biednym Południem. W artykule zostały zaprezentowane zasady tej koncepcji na tle innych 
programów mających na celu aktywizację słabiej rozwiniętych regionów. Ruch Fair Trade nie jest 
jednolity i obejmuje wiele organizacji zajmujących się certyfikacją produktów, lobbingiem  
i kształtowaniem świadomości tego ruchu w społeczeństwach państw rozwiniętych. W ostatnim 
czasie ruch ten budzi wiele kontrowersji, jednak podkreśla się równocześnie, że jest lepszą formą
od bezpośrednich programów pomocowych 

Istota koncepcji Fair Trade 
Genezy koncepcji Fair Trade można doszukiwać się w pragnieniu zmniejszenia 

różnic między bogatą Północą a biednym Południem. Powstała ona na bazie wielu 
rozproszonych ruchów, mających na celu bardziej sprawiedliwy podział dochodów  
na różnych szczeblach wytwarzania produktów. W wielu przypadkach jest bowiem tak, 
że największy zysk staje się udziałem wielkich koncernów konfekcjonujących  
i dystrybuujących produkty, podczas gdy bezpośredni ich wytwórcy są wynagradzani 
poniżej kosztów czy też powszechnie przyjętych w Europie bądź Ameryce Północnej 
zasad. Największe dysproporcje można zauważyć w odniesieniu do produktów 
żywnościowych, które w krajach Unii Europejskiej pochodzą z dwóch głównych źródeł. 
Pierwszym z nich jest protekcjonistycznie traktowane rolnictwo ze ściśle określonymi 
kontyngentami, rodzajami upraw i hodowli oraz dopłatami bezpośrednimi, w którym 
wszelkie parametry ekonomiczne, w tym również ceny, są objęte ścisłą regulacją  
ze strony organów poszczególnych państw i instytucji europejskich. Drugim źródłem są
biedne kraje trzeciego świata, dostarczające na rynek Wspólnoty większość owoców, 
bawełnę, kawę, kakao, ryż, przyprawy i zioła. Ten kierunek dostaw żywności jest 
opanowany przez wielkie, ponadnarodowe koncerny, dominujące w procesie 
przetwórstwa i dystrybucji. Bezpośredni producenci są pozostawieni sami sobie, na 
ogół są rozdrobnieni i nie posiadają organizacji broniących ich praw. W cenie 
przeciętnej filiżanki kawy, spożywanej kilka razy dziennie przez większość
Europejczyków, zaledwie 1 lub najwyżej kilka procent stanowi wynagrodzenie dla 
bezpośrednich producentów. Reszta stanowi dochód pośredników.  

Do dzisiaj Fair Trade jest nie do końca sformalizowanym międzynarodowym 
ruchem, opierającym się na kilku kluczowych zasadach, do których należą: 
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– szacunek dla wszystkich ludzi uczestniczących w procesie produkcji  
i dystrybucji, co wyraża się przede wszystkim w oferowaniu godziwych cen 
dla każdego podmiotu i każdej osoby uczestniczącej w procesie wytwórczym, 

– dążenie do poprawy warunków życia i pracy, szczególnie mieszkańców krajów 
i regionów najuboższych, 

– poprawa poziomu wzajemnych relacji między producentami, sprzedawcami  
i konsumentami, 

– ochrona praw do godnego życia wszystkich ludzi, 
– prowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych koncentrujących się

na tych problemach, w tym akcji edukacyjnych wśród społeczeństw państw 
najbogatszych. 

Przedmiotem artykułu będzie zaprezentowanie i krytyczna analiza koncepcji Fair 
Trade na tle innych programów mających na celu aktywizację gospodarczą regionów 
słabiej rozwiniętych.  

Fair Trade w kontekście protekcjonizmu europejskiego 
Skoro podstawowym celem Fair Trade ma być pomoc regionom ubogim  

i wyrównywanie różnic, to powstaje pytanie o różnicę między kształtowaniem 
sprawiedliwego handlu a bezpośrednimi transferami pomocowymi do danego kraju. 
Łączny dochód kraju rozwijającego byłby taki sam. Jednak w tym drugim przypadku 
byłaby to pomoc całej gospodarce, a nie skierowana do konkretnych wytwórców2. 
Mogłoby się zatem zdarzyć, że taki sposób jeszcze by pogłębił rozwarstwienie między 
dochodami bezpośrednich wytwórców i wielkich korporacji międzynarodowych. 
Pomoc mogłaby bowiem stać się właśnie ich udziałem, gdyż wiele krajów ubogich 
próbuje przyciągnąć inwestorów oferując im zwolnienia podatkowe, a nawet różne 
dopłaty bezpośrednie (na które mogłaby zostać przeznaczona ta bezpośrednia pomoc). 

Współczesnym wyzwaniem przyszłości dla Fair Trade jest zagadnienie współpracy 
z wielkimi międzynarodowymi koncernami. One to najostrzej krytykują koncepcję
sprawiedliwego handlu argumentując to tym, że wyznacznikiem ceny jest rynek.  
Zapominają przy tym, że o prawa rolników w krajach ubogich nikt się nie upomina, 
natomiast w krajach bogatych są liczne instytucje dbające o godne wynagradzanie 
pracowników i zapobiegające nadmiernemu podwyższaniu cen. Producenci kawy, 
kakao czy owoców nie mają istotnej liczącej się instytucji, która w ich imieniu mogłaby 
stanowić przeciwwagę dla wielkich koncernów. Nawet, jeśli uzna się, że bezpośrednim 
producentom płaci się cenę rynkową, to równocześnie należy się zgodzić z tym, że 
poziom cen produktów finalnych jest w istotnej mierze regulowany przez akcyzę, VAT, 
ustawodawstwo antymonopolowe, ustawowe zabezpieczenie praw pracowniczych czy 
tez bieżące działania związków zawodowych i organizacji konsumenckich. Trzeba tu 
również wspomnieć o rozdźwięku między sytuacją ekonomiczną producentów rolnych 
w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Cała Europa subsydiuje swoje rolnictwo, 
aby chronić bezpośrednie dochody producentów żywności, podczas gdy w krajach 
typowo rolniczych o dopłatach bezpośrednich nie ma mowy.  

Ceny rolne w krajach trzeciego świata nie są w żaden sposób regulowane. Jest to 
sytuacja radykalnie odmienna od tej, która istnieje w obrębie Unii Europejskiej, gdzie 
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wyróżnia się szereg regulowanych cen i dopłat. Wśród nich dla producentów rolnych 
największe znaczenie mają3: 
1. Ceny docelowe (wskaźnikowe) – taki poziom cen, który gwarantuje odpowiednio 

wysokie dochody rolników w stosunku do innych rynków branżowych. 
2. Ceny interwencyjne, uruchamiane wówczas, gdy ceny rynkowe spadają do 

poziomu niższego od ustalonych cen minimalnych. Jest to więc faktycznie 
gwarantowana cena minimalna. 

3. System premii i dopłat, będący rekompensatą za utracone, z różnych powodów, 
dochody (klęski żywiołowe, nieurodzaj, spadek popytu na daną grupę artykułów) 
albo za rezygnację z prowadzenia lub ograniczenie powierzchni upraw. 

4. Dopłaty eksportowe, będące różnicą między przeciętną ceną wewnątrz Unii a ceną, 
po której dany produkt jest sprzedawany poza Wspólnotę. Ma to na celu ochronę
własnego rynku rolnego. 

5. Ceny progu czyli opłaty importowe, ponoszone przez importera. W związku z tym, 
że ceny światowe są z reguły niższe niż ceny w obrębie UE, importer jest 
zobowiązany wnieść opłatę wyrównawczą, stanowiącą różnicę między ceną
wewnątrz Unii a ceną światową. 
Najbardziej charakterystyczne dla UE są bezpośrednie dopłaty do produkcji rolnej, 

które nie mają żadnego odpowiednika w krajach rozwijających się. Są one kształtowane 
niejednakowo w różnych krajach. Polska wybrała najprostszy, ale zarazem spełniający 
rolę najmniej motywującą, system, a mianowicie dopłatę do hektara użytkowanej 
powierzchni rolnej w takiej samej wysokości, niezależnie od rodzaju upraw i bez 
względu na nietypowe warunki. W innych krajach udzielanie dopłat do rolnictwa 
obwarowane jest szeregiem ograniczeń, np. w Irlandii rolnik może otrzymać pomoc, 
gdy: 

– jego roczny dochód uzyskiwany w sferze rolnictwa jest niższy od ustalonego 
poziomu, 

– prowadzi inwestycje w zakresie poprawy higieny, utylizacji odpadów  
i ścieków, 

– zajmuje się hodowlą określonych przez państwo gatunków zwierząt lub 
uprawą preferowanych przez państwo roślin, 

– dostarcza swoje produkty poza sezonem ich produkcji, a więc ponosi koszty 
magazynowania, 

– zapewnia zwierzętom hodowlanym warunki zgodne z ustalonymi (na ogół 
dość restrykcyjnymi) normami. 

Nie bez znaczenia dla producentów rolnych jest również polityka strukturalna 
prowadzona wewnątrz Wspólnoty. Obecnie koncentruje się ona w oparciu o trzy cele4: 

a) rozwój i dostosowania strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju, 
b) gospodarcze i społeczne przekształcenia regionów doświadczających trudności 

strukturalnych, 
c) adaptacja i modernizacja polityki i systemów oświaty, kształcenia oraz 

zatrudnienia. 
Wszystkie wymienione cele mogą dotyczyć również sfery rolnictwa, w tym 

szczególnie wyrównywania szans ludności wiejskiej na obszarach najuboższych i jej 

���������������������������������������� �������������������
3 Dane UKIE (Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej).�
4 E. Pancer-Cybulska: Uwarunkowania procesów integracji Polski z Unią Europejską na poziomie regionalnym  

i lokalnym. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 46-47. 
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aktywizację. Tak rozbudowanych programów realizowanych konsekwentnie przez 
wiele lat nie spotyka się w krajach rozwijających się. Z drugiej jednakże strony trzeba 
podkreślić, iż skala bezpośredniej pomocy dla producentów żywności budzi również
wewnątrz Unii poważne kontrowersje, łącznie z opinią o niskiej efektywności tego typu 
działań w długim okresie. 

O ile ludność rolnicza w krajach trzeciego świata jest często przywiązana do 
jednego rodzaju działalności i trudno jest tam, bez istotnego wsparcia materialnego, 
uzyskać jakąkolwiek mobilność, o tyle w UE jest miejsce dla każdego rodzaju produkcji 
rolnej, zarówno jeśli chodzi o asortyment, jak i sposób organizacji czy też wielkość
gospodarstw. W związku z coraz większą popularnością żywności ekologicznej, 
pełnowartościowej, wytwarzanej w sposób naturalny, bez udziału nadmiernej ilości 
środków chemicznych, można nawet przewidywać dalszy wzrost znaczenia małych, 
rodzinnych gospodarstw. Dla uzyskania wyższej efektywności ekonomicznej takich 
gospodarstw, wiele państw Wspólnoty prowadzi aktywną politykę wspierania produkcji 
szczególnie poszukiwanych na rynku asortymentów. 

Rozważania dotyczące cen w Fair Trade odnoszącym się do sfery żywności są więc 
w gruncie rzeczy pytaniem o celowość stanowienia cen minimalnych w rolnictwie. 
Zagwarantowanie pewnego minimum, które trzeba będzie zapłacić, wydaje się być
najprostszym i najmniej kontrowersyjnym rozwiązaniem dostępnym dla państw 
najuboższych. Argumentem na rzecz cen minimalnych są ogromne skutki społeczne 
wolnej konkurencji w tym obszarze. Bezpośredni producenci stają się coraz bardziej 
zubożali, co pociąga za sobą konieczność bezpośredniej pomocy międzynarodowej, co 
z kolei, jak już wspomniano, może jeszcze zwiększać dysproporcje społeczne w tych 
krajach. Ceny Fair Trade mają tym większą rację bytu, gdyż są coraz powszechniej 
akceptowane przez konsumentów5.   

Ze względu na opór wielkich międzynarodowych korporacji do dzisiaj jedynie 
niewielki odsetek produktów to produkty Sprawiedliwego Handlu. Jednym  
z nielicznych, które mają szansę w całości być objęte zasadami Fair Trade, jest wanilia. 
Jest to dość charakterystyczny produkt wytwarzany prawie wyłącznie w małych, 
rodzinnych gospodarstwach przede wszystkim na Madagaskarze i w Meksyku. Proces 
produkcji wanilii jest niezwykle pracochłonny. Jest to roślina 3-4-letnia, wymagająca 
stałej pielęgnacji. Strąkokształtne torebki muszą być zbierane ręcznie, a następnie 
poddane fermentacji i suszeniu, w wyniku czego powstają laski wanilii, które są
finalnym produktem handlowym. Bezpośredni producenci wanilii mają szansę  
w krótkim czasie na uzyskanie godziwych cen na swój produkt z kilku względów.  
W przeciwieństwie do innych produktów rolnych, uprawianych niemal wyłącznie  
w krajach ubogich, jak kawa czy ryż, jest to dodatek do innych produktów finalnych i to 
występujący w nich w znikomej ilości, co powoduje, że nawet znaczny wzrost ceny 
płaconej bezpośrednim wytwórcom, śladowo tylko wpłynie na ceny finalnych 
produktów. Dodatkowym argumentem jest to, że światowy rynek wanilii jest mały i nie 
funkcjonuje żaden rynek transakcji terminowych6. Ze względu na wyjątkowo dużą
pracochłonność i długi cykl produkcyjny nawet skokowy wzrost opłacalności produkcji 
wanilii nie powinien spowodować istotnego przyrostu ilości tego produktu na rynkach 
światowych.  

���������������������������������������� �������������������
5 B. Cooper:  The future of Fairtrade − opportunities and challenges: Management briefing: Responding to critics, 

perceptions of value and retail pricing. Just − Food. Bromsgrove: May 2008, s. 19. 
6 R. Brownell: Fair Trade - the future of vanilla. Dairy Field. Northbrook: Jan 2007, Vol. 190, Iss. 1, s. 46. 
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Organizacje Fair Trade i ich działania 
Ruch Fair Trade nie jest jednolity i obejmuje wiele organizacji.  

Do najważniejszych należą: 
1. FLO (Fairtrade Labelling Organisations International), która zarządza znakiem 

certyfikacyjnym Fairtrade (rysunek 1), przyznając go produktom, spełniającym 
zasady Fair Trade. Obecnie w 58 krajach świata znakiem tym ma prawo 
posługiwać się ponad 1900 licencjobiorców, a wartość ich sprzedaży wynosi  
2,3 mld Euro i wykazuje tendencję rosnącą7. 

2. IFAT (International Fair Trade Association), która specjalizuje się przede 
wszystkim w zakresie promocji idei sprawiedliwego handlu i przyznaje inny znak 
certyfikacyjny, mianowicie Fair Trade Organisation Mark (rysunek 1). 

3. NEWS! (Network of European Worldshops). 
4. EFTA (European Fair Trade Association). 

Rys. 1. Główne znaki certyfikacyjne Fair Trade 
Źródło: Koalicja Sprawiedliwego Handlu. http://www.fairtrade.org.pl/s7_fair_trade_vs_fairtrade.html. 

Wymienione cztery organizacje zrzeszyły się w ramach nieformalnej organizacji 
FINE (nazwa pochodzi od pierwszych liter ich nazw), której domeną jest, oprócz 
koordynacji działań, lobbing na rzecz sprawiedliwego handlu. Aby uzyskać prawo do 
posługiwania się logo Fair Trade, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów,  
z których najważniejsze są następujące zasady:8

– cena płacona wytwórcom musi gwarantować godziwe wynagrodzenie; musi 
być ona ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów produkcji, biorąc pod 
uwagę nakłady pracy i zysk producenta, 

– oprócz bezpośredniej ceny producenci mają otrzymywać od 5 do 30% ceny 
wyjściowej w formie dopłaty, która musi być wykorzystana na poprawę
warunków życia i pracy, 

– umowy muszą być długoterminowe, przez co umożliwią rolnikom stabilizację, 
optymalne planowanie cykli produkcyjnych i stabilny rozwój, 

– zapewnienie bezpiecznych i godnych warunków pracy, w tym prawa do 
edukacji i wypoczynku oraz absolutny zakaz zatrudniania osób poniżej 15-go 
roku życia, 

– wszystkie produkty muszą być wytwarzane w sposób naturalny,  
bez nadmiernego udziału środków chemicznych i eksperymentów 
genetycznych. 

���������������������������������������� �������������������
7 D. Mól: Czas na sprawiedliwy handel. http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/453785.html. 
8 S. Petrus: Gra fair – sprawiedliwy handel. www.fairtrade.org.pl/materialy/publ_111_trendy_15022009pdf.pdf. 
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W odniesieniu do niektórych produktów występuje wiele organizacji 
certyfikujących, oznaczających ten sam produkt różnymi znakami. Taka sytuacja 
występuje na rynku najpopularniejszego chyba produktu objętego działaniem koncepcji 
sprawiedliwego handlu, czyli kawy (tabela 1). 

Tabela 1. Wybrane organizacje certyfikujące na światowym rynku kawy 

Rodzaj kawy Organizacja certyfikująca Zasięg geograficzny 
Organiczna (ekologiczna) IFOAM (International 

Federation of Organic 
Agriculture Movements) 

Ameryka Łacińska, 
szczególnie Meksyk 

Według zasad sprawiedliwego 
handlu (Fair Trade) 

Fair Trade Labeling 
Organization (FLO) i Fair 
Trade Guarantee 
Organizations 

Globalny, lecz głównie  
w Afryce 

Kawa przyjazna ptakom SMBC (Smithsonian 
Migratory Bird Center) 

Standardy dotyczące jak 
dotąd kaw z Ameryki 
Łacińskiej 

Kawa Stowarzyszenia Ochrony 
Lasów Deszczowych 
(Rainforest Alliancecertified) 

Rainforest Alliance Tylko kraje Ameryki 
Łacińskiej 

Produkowana według Kodeksu 
Utz Kapeh 

Utz Kapeh Foundation Kraje Ameryki Łacińskiej, 
Azji i Afryki 

Źródło: D. Giovannucci, S. Ponte: Standards as a new form of social contract? Sustainability initiatives  
in the coffee industry. „Food Policy” June 2005, Vol. 30, Iss. 3. Za: M. Śmiechowska, P. Dmowski: 
Znajomość zasad Fair Trade wśród konsumentów kawy. W: Zarządzanie produktem – teoria, 
praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 374. 

Mnogość podmiotów certyfikujących, które co prawda opierają się na tych samych 
zasadach, jest jedną z przyczyn dość powolnego przebijania się do powszechnej 
świadomości idei Fair Trade. Biorąc pod uwagę już około 50-letni okres istnienia tej 
idei, jej znajomość i wartość sprzedaży produktów oznaczonych znakami Fair Trade nie 
jest imponująca. Dzieje się tak mimo ogromnego wzrostu zainteresowania, wśród 
społeczeństw państw wysokorozwiniętych, problemami niesprawiedliwości społecznej. 
Bogate społeczeństwa zachodnie coraz częściej upominają się o prawa niesprawiedliwie 
wynagradzanych i wyzyskiwanych przez rozmaite ponadnarodowe koncerny będące 
monopolistami na rynku przetwórstwa żywności. Z drugiej strony, pole dla żywności 
Fair Trade może otworzyć, obserwowany obecnie, gwałtowny wzrost zainteresowania 
produktami ekologicznymi, pozbawionymi konserwantów, wytwarzanymi w sposób 
naturalny z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

W ostatnim czasie coraz częściej można spotkać głosy mówiące o Fair Trade jako  
o jedynej sensownej drodze ku poprawie sytuacji krajów ubogich. Dotyczy to 
szczególnie Afryki. Podkreśla się mianowicie marnotrawstwo środków 
przekazywanych rządom państw afrykańskich, które szczególnie pod koniec XX wieku 
stanowiły istotną pozycję w ich budżetach. W tym samym czasie w większości krajów 
afrykańskich zaobserwowano dalsze rozwarstwienie społeczne, co oznacza, że środki te 
wcale nie były wykorzystywane na poprawę sytuacji najuboższych, a często wręcz 
przyczyniały się do pogłębiania biedy. Tymczasem w ostatnich latach poprawił się
zdecydowanie klimat gospodarczy dla Afryki. Można wyróżnić trzy czynniki, będące 
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źródłem afrykańskiego ożywienia i poprawy atmosfery dla bezpośredniego 
inwestowania jako alternatywy dla nieefektywnych programów pomocowych9: 
1. Wzrost eksportu wielu produktów: ropy, miedzi, złota i artykułów spożywczych, 

wskutek większego zapotrzebowania na rynkach światowych, będących wynikiem 
gwałtownego rozwoju gospodarek niektórych krajów, szczególnie Chin. 

2. Poprawa wskaźników makroekonomicznych w większości krajów afrykańskich 
(spadek inflacji, stabilizacja polityki fiskalnej i monetarnej). 

3. Już w ponad połowie krajów afrykańskich odbywają się regularne, oparte na 
zasadach demokratycznych, wybory i mimo, że w kilku krajach (np. w Angoli, 
Senegalu, Ghanie, Tanzanii, Ugandzie czy Nigerii) poziom korupcji jest jeszcze 
ogromny, to w większości krajów warunki do prowadzenia biznesu stale się
poprawiają. 
Lepsze efekty dałaby więc pomoc skierowana bezpośrednio do wytwórców niż do 

rządów (czyli ta pomoc, do której namawiają ruchy skupione wokół koncepcji Fair 
Trade). Pomoc oferowana bezpośrednio rządom jest nieefektywna i nie przyczyniła się
do rozwiązania żadnego z istotnych problemów społecznych. Można nawet zauważyć, 
że kraje, które, z różnych względów, w niewielkim stopniu korzystały z bezpośredniej 
pomocy rządowej, są dziś w lepszej sytuacji niż pozostałe. 

Aby szybko zwiększyć wartość inwestycji zagranicznych w państwach 
rozwijających się, konieczna jest poprawa ich wizerunku. W społeczności 
międzynarodowej pokutuje opinia, że kraje afrykańskie, azjatyckie  
i południowoamerykańskie są skorumpowane, rządzone przez dyktatorów lub junty 
wojskowe, z fatalnie funkcjonującą administracją i niedorozwiniętą infrastrukturą.  
W powszechnej świadomości nie wyróżnia się poszczególnych, bardzo 
zróżnicowanych, państw, traktując jednolicie całe kontynenty, stąd też niechęć do 
angażowania się we współpracę gospodarczą tylko z tego powodu, że dany kraj 
znajduje się na kontynencie, którego ocena oparta się na niskim poziomie rzeczywistej 
wiedzy i licznych stereotypach. 

Fair Trade w Polsce 
Świadomość znaczenia sprawiedliwego handlu jest niewielka również w Polsce. 

Nieliczne, wycinkowe na razie badania10 wskazują, że znajomość zasad oraz znaczenia 
sprawiedliwego handlu jest wybiórcza i zazwyczaj nie przekłada się na konkretne 
decyzje konsumpcyjne. Częściowo jest to zapewne wynikiem niskiego poziomu 
wrażliwości społecznej polskiego społeczeństwa i znikomej reakcji na przejawy 
niesprawiedliwości. Kilka lat temu, po medialnej aferze związanej z mobbingiem  
w sieci dyskontów „Biedronka”, mimo powszechnie wyrażanego współczucia, nie 
zanotowano żadnych przejawów solidarności innej niż tylko werbalna, a przede 
wszystkim nie zauważono nawet symbolicznego spadku obrotów w tej sieci.

Z drugiej jednakże strony, winą za ten stan rzeczy można obarczyć zbyt małą
intensywność działań marketingowych podejmowanych przez organizacje związane  
z ruchem Fair Trade. Z różnych względów Polacy mają trudności w zdobyciu wiedzy  
o tym, że w ich mieście (podobnie jak w około 70 krajach świata) w każdą drugą
���������������������������������������� �������������������

9 D. Mayo: Dead Aid. Why aid is not working and how there is another way for Africa. Penguin Books Ltd., London 2009, 
s. 4 i nast. 

10 Np. M. Śmiechowska, P. Dmowski: Znajomość zasad Fair Trade wśród konsumentów kawy. W: Zarządzanie produktem 
– teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 373-380. 
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niedzielę w maju odbywa się Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, służący 
promocji zasad Fair Trade oraz produktów wytwarzanych i dystrybuowanych zgodnie  
z tymi zasadami. 

Świadomość znaczenia Fair Trade i walka ze stereotypami dotyczącymi regionów 
świata tradycyjnie uznanych za ubogie i zapóźnione w rozwoju cywilizacyjnym będzie 
się zapewne kształtowała w naszym kraju przez długie lata. Stąd też ogromne znaczenie 
mają inicjatywy lokalne, których zasięg jest niewielki, ale których siła oddziaływania 
może okazać się znacząca, a co najważniejsze, trwała. Jedną z takich inicjatyw jest 
program „Zaczarowane podróże do Afryki”, skierowany do przedszkolaków, 
realizowany w Lublinie przez stowarzyszenie „Jestem” i współfinansowany przez 
Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ma on na 
celu pokazanie Afryki jak ciekawego kontynentu, na którym żyją interesujący ludzie, 
których warto poznać, a nawet się zaprzyjaźnić. Jest to skuteczna walka  
ze stereotypami, bo skierowana do dzieci, które jeszcze nie myślą stereotypowo  
o regionach ubogich. 

Działania tego typu ciągle jeszcze mają ograniczony zasięg i są prowadzone przez 
niewielkie organizacje. Tytułem przykładu można wymienić Centrum Współpracy 
Rozwojowej, zajmujące się edukacją, promocją kultury państw egzotycznych  
i realizacją programów rozwojowych, głównie w Afryce czy też Agencję Marketingu  
i Promocji AMPE, która od 2000 roku pomaga polskim firmom, chcącym nawiązać
współpracę z krajami z Azji i Afryki. Przez organizację licznych szkoleń i konferencji 
walczą ze stereotypami, że działalność na tych rynkach jest ryzykowna (okazuje się, że 
nie bardziej niż gdzie indziej) i nieopłacalna (czasami zyski z tych rejonów mogą być
znacznie większe niż ze współpracy z krajami europejskimi). 

FAIR TRADE CONCEPT AS A FORM OF CREATING 
PARTNERSHIP RELATIONS 

Summary 
Fair Trade is one of the concepts that focus on diminishing differences between rich North 

and poor South. This project contains a description of the principles of this idea in relation to 
other concepts which aim to stimulate growth in less developed regions. The fair trade movement 
is diverse and it involves many organizations that are engaged in certifying products, lobbing 
activities, and awareness rising among citizens of developed countries. In recent times this 
movement became more controversial, but nevertheless people emphasize that it is still better 
form then direct help programs. 
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PARTNERSTWO W DZIAŁALNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTW DOLINY LOTNICZEJ 

Streszczenie 
Nowoczesny model prowadzenia działalności opiera się coraz częściej nie na zawieraniu 

pojedynczych transakcji, lecz tworzeniu długookresowych relacji między firmą  
a interesariuszami. W artykule podkreślono, iż warunkiem koniecznym do zaistnienia partnerstwa 
jest zaufanie między partnerami. Niniejsze opracowanie koncentruje się na prezentacji 
wybranych wyników badań dotyczących sposobu działania przedsiębiorców Doliny Lotniczej, 
związanego z budową relacji partnerskich.  

Wstęp 
Nasilające się procesy globalizacyjne i zmiany społeczno-gospodarcze stanowią

ważny impuls do coraz szerszego implementowania założeń filozofii partnerstwa  
we współczesnym przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka gospodarcza dowodzi, iż
budowa partnerstwa z innymi podmiotami o komplementarnych umiejętnościach  
i zasobach, pozwala na czerpanie korzyści wynikających z synergii. Zidentyfikowany 
efekt synergetyczny, którego łączny wymiar ekonomiczny przewyższa wielkość sumy 
efektów oddzielnego wykorzystania poszczególnych elementów (czynników, środków, 
sposobów działania, wyznaczających to zjawisko), tworzy określoną wartość związku2. 

Przedsiębiorstwo skupiając się na kształtowaniu partnerskich relacji z kluczowymi 
interesariuszami (m.in. klientami, dostawcami, pracownikami) ukierunkowane jest na 
tworzenie jedynego w swoim rodzaju systemu partnerstwa, łańcucha wzajemnych 
powiązań, który gwarantuje autonomię, równe prawa i korzyści wszystkim partnerom. 
Relacje partnerskie są efektem dobrowolnego zaangażowania i stanowią przykład 
względnie trwałych, długookresowych związków tworzonych przez przedsiębiorstwo  
z innymi podmiotami, opartych na wymianie informacji, otwartej komunikacji, 
wzajemnym zaufaniu. Zaistnienie dwustronnego zaufania pozwala na budowę klimatu 
otwartości, co sprzyja dzieleniu ryzyka i korzyści na zasadach pozbawionych asymetrii 
oraz hierarchiczności3. Ostateczna wydajność (efektywność) relacji z partnerami 
wyznaczana jest m.in. na podstawie4: trwałości relacji (przeciętny czas poświęcony 
tygodniowo na spotkania z partnerami), długości relacji (średni czas trwania 

                                                
1 Bogusław Bembenek − dr, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania  

i Marketingu, Politechnika Rzeszowska 
2 Zob. C. Suszyński: Synergia w działalności rynkowej przedsiębiorstw. Wyd. SGH, Monografie i Opracowania, nr 355, 

Warszawa 1992, s. 44. 
3 Partnerstwo szansą rozwoju regionu. Red. J. Karwowski. IPiS, Warszawa 2006, s. 8. 
4 E. Głuszek: Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004,  

s. 299. 
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współpracy), komunikacji (procent rozwiązań opracowanych dzięki współpracy  
z partnerami).  

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka podejścia przedsiębiorców  
z Doliny Lotniczej do problemu implementacji idei partnerstwa. Tłem empirycznym do 
podejmowanych rozważań były badania realizowane w ramach projektu badawczego 
(promotorskiego) nt. „Partnerstwo jako czynnik wzmacniania konkurencyjności 
przedsiębiorstw na przykładzie Doliny Lotniczej”5. 

Od idei do praktyki partnerstwa 
Największą popularnością wśród menedżerów firm Doliny Lotniczej cieszyła się

definicja, zgodnie z którą partnerstwo to biznesowe relacje między dwoma lub więcej 
niezależnymi podmiotami, oparte na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu, 
odpowiedzialności partnerów, którzy po to zdecydowali się blisko współpracować, by 
efekty ich wspólnej pracy były korzystne dla obu stron i miały trwały charakter. 
Dotyczyło to 44% firm, z których, co druga celem zdobycia i wzmocnienia przewagi 
konkurencyjnej współpracowała z wybranymi podmiotami, realizując strategię
konkurencji. Co piąta firma uważała, że partnerstwo to względnie trwały, 
długookresowy związek między podmiotami, oparty na wymianie informacji  
i wzajemnym zaufaniu oraz dzieleniu się wspólnymi korzyściami czy ewentualnym 
ryzykiem. Większość tych firm (56%) konkurowała na rynku realizując strategię
współpracy. Kolejne 15% przedsiębiorstw, partnerstwo utożsamiało z formą realizacji 
międzyorganizacyjnych strategii, co najmniej dwóch partnerów, którzy zachowują
wspólnie uzgodnioną autonomię i pozostają jednostkami niezależnymi w zakresie 
działań niewchodzących w obszar porozumienia.  

Budowanie partnerskich relacji między partnerami jest procesem ciągłym, często 
długotrwałym, wymagającym nie tylko odpowiednich struktur, umiejętności i działań, 
ale również właściwej postawy i silnego zaangażowania. Jak dowodzą otrzymane  
w drodze empirycznej dane, największe problemy pojawiają się już na pierwszym 
etapie tego procesu, tj. przy ustalaniu zakresu działania. Uważał tak, co czwarty 
menedżer. Wynikać to może m.in. z wielu prac, jakie należy wykonać na tym etapie, 
konieczności gromadzenia informacji, konsultacji, budowania wizji dla partnerstwa. 
Równie problemowym etapem procesu budowania partnerstwa jest tzw. zawiązanie 
partnerstwa, gdzie partnerzy muszą stworzyć podstawy współpracy poprzez ustalenie 
wspólnych celów zarówno tych nadrzędnych, jak i szczegółowych, a także zasad, na 

                                                
5 Projekt (nr 1 H02D 088 30) finansowany był ze środków na naukę w latach 2006-2008. Badania miały charakter 

jakościowy i przeprowadzane były od kwietnia 2006 roku do lutego 2007 roku w ramach Stowarzyszenia Grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Dolina Lotnicza to zarówno: obszar, na którym działają badani 
przedsiębiorcy, Stowarzyszenie, jak i nazwa dynamicznie rozwijającego się klastra lotniczego (produkcyjnego, 
przemysłowego, technologicznego). Celem badań była identyfikacja sposobu kształtowania konkurencyjności, w tym źródeł 
przewagi konkurencyjnej oraz podejścia do koncepcji partnerstwa przez poszczególnych przedsiębiorców. Populację
stanowiła grupa 53 przedsiębiorstw, będących członkami Doliny Lotniczej, działających głównie w przemyśle lotniczym  
i maszynowym. Wśród respondentów dominowały małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w skali 
międzynarodowej. Blisko 60% firm poddanych badaniu funkcjonuje na rynku już od przeszło 10 lat. Ze względu na formę
organizacyjno-prawną prowadzonej działalności gospodarczej przeważały spółki prawa handlowego. Narzędziem 
pomiarowym była ankieta rozsyłana pocztą do respondentów lub dostarczana osobiście. Ankieta liczyła 127 pytań, z czego 
większość stanowiły pytania zamknięte. Mimo założeń, że badania będą przeprowadzone na całej populacji (53 firmy) nie 
uzyskano zwrotu 5 kwestionariuszy. Dlatego też dokonano oceny zgodności rozkładów próby i populacji na podstawie testu 
zgodności chi-kwadrat. Weryfikacja reprezentatywności badań w zakresie rozkładów próby i populacji, polegająca na 
porównaniu struktury uzyskanej próby ze strukturą populacji zarówno pod względem liczby zatrudnionych pracowników, 
udziału kapitału zagranicznego w firmie, obszaru działania, jak i okresu działania na rynku, pozwoliła na stwierdzenie,  
iż w każdym przypadku istniała statystyczna zgodność obu rozkładów (istniejące odchylenia były statystycznie nieistotne).  
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jakich będzie opierać się partnerstwo. Takiego zdania było 21% menedżerów firm.  
Na rys. 1 przedstawiono wykaz poszczególnych etapów procesu budowania 
partnerstwa, które dostarczają najwięcej problemów.  
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Rys. 1. Najbardziej problemowe etapy procesu budowania partnerstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Z rysunku 1 wynika, iż etap planowania, dotyczący przygotowania przez partnerów 
programu działań i wypracowania konkretnego projektu do realizacji, sprawia firmom 
najmniej problemów. Jest to bardzo cenna informacja, zważywszy chociażby na to, iż
budowanie planu działania to znaczący moment w funkcjonowaniu partnerstwa.  
Co prawda, na tym etapie zostały już nawiązane więzi umożliwiające współpracę, ale 
wciąż pozostaje wiele do zrobienia i uwzględnienia, że każdy z partnerów: 

– powinien być zaangażowany w proces planowania wspólnych działań tak,  
by mógł czuć się za nie współodpowiedzialnym, 

– ma inne umiejętności i oczekiwania dotyczące realizowanych działań, dlatego 
też trzeba być przygotowanym na dokonywanie zmian, 

– musi uwzględnić wpływ planowanych działań partnerskich na swą firmę, 
szczególnie na jej plany i priorytety. 

Na marginesie należy zauważyć, że w procesie planowania należy pamiętać, iż
rozwiązania organizacyjne, dotyczące rozwoju partnerstwa, nie powinny wpływać na 
ograniczanie przedsiębiorczości poszczególnych partnerów, a także przedsiębiorczości 
osób bezpośrednio odpowiedzialnych za kształtowanie zakresu i formuł relacji 
partnerskich. 

Pomyślność partnerstwa wyznacza zasadniczo stopień osiągnięcia zamierzonego 
celu. Sukces w tym zakresie zależy głównie od tego, czy wszyscy uczestnicy procesu 
partnerstwa rozumieją swoją w nim rolę i rzeczywiście angażują się w realizację
przyjętej strategii działania. Menedżerowie przedsiębiorstw za pomyślne partnerstwo 
uznali takie, które: realizuje wyznaczone cele (60%), sprzyja osiąganiu efektu synergii 
(42%), oparte jest na wspólnych wartościach, dobrowolności, sprawiedliwości  
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i solidarności (25%), zapewnia uczenie się i adaptację do zmian (17%), posiada jawny 
system komunikacji i przywództwa (17%). Według nich o trwałości partnerskich relacji 
decydują m.in. takie czynniki jak: zaufanie, wspólne działania, poczucie wspólnego 
interesu, jasna wizja i misja wspólnego działania, jakość komunikacji, brak konfliktów, 
dzielenie się informacjami, tradycja współpracy (tabela 1). 

Tabela 1. Czynniki decydujące o trwałości partnerskich relacji 

Czynniki % 
wskazań Czynniki % 

wskazań
zaufanie 67 komplementarność zasobów 6 
wspólne działania 27 solidarność 4 
poczucie wspólnego interesu 25 podobieństwo kulturowe 4 
jasna wizja, misja wspólnego 
działania 

21 czas trwania relacji 4 

jakość komunikacji 17 transfer wiedzy, technologii 4 
brak konfliktów 13 podział zysków i ryzyka 4 
dzielenie się informacjami 10 pomysłowość i innowacyjność 4 
tradycja współpracy 10 motywacja 4 
wzajemna zależność 8 bliskość lokalizacji 4 
zaangażowanie 8 spoistość 2 
prawidłowa koordynacja, 
przywództwo 

8 uzyskanie wsparcia i przychylności 
najbliższego otoczenia 

0 

wspólne wartości 8 integracja i integralność 0 
stabilność finansowa partnerów 8 instytucjonalność 0 
strategiczne dostosowanie 6 inne 0 
kultura kooperacji 6 

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jedną odpowiedź. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Budowanie partnerstwa ze wszystkimi interesariuszami, z którymi dane 
przedsiębiorstwo nawiązuje relacje, nie jest ani zasadne, ani też celowe. Charakter 
partnerski w firmach Doliny Lotniczej w trakcie badań miały głównie relacje  
z: klientami (81% firm), dostawcami (78% firm), pracownikami (50% firm), instytutami 
badawczymi i placówkami akademickimi (31% firm). Najmniej popularny typ 
partnerstwa dotyczył relacji z konkurentami (4% firm), organizacjami pozarządowymi 
(4% firm) i izbami gospodarczymi (4% firm). Czynnikami, które zdecydowały  
o wyborze określonego partnera były głównie: solidność, sprawność działania, 
przydatność w osiąganiu celów, wysoka jakość produktów i systemu zarządzania, dobre 
kontakty z innymi firmami, zarówno w kraju, jak i za granicą. Co piąta firma wskazała 
w tym zakresie na stabilność finansową i ugruntowaną pozycję na rynku, innowacyjne 
technologie, produkty i metody zarządzania. Dla firm tych najmniejsze znaczenie  
w procesie decyzyjnym odnośnie do wyboru partnera miały: niska siła przetargowa  
w prowadzeniu negocjacji, komplementarność potencjału czy pozytywny image. 

Badania dowodzą, iż co drugiej firmie zdarzyło się doświadczyć nieuczciwości 
partnera. Aż 58% menedżerów jest zdania, iż w tego typu przypadkach należy 
wykluczać nieuczciwych kooperantów z istniejącego układu partnerskiego. Z kolei,  
co piąty menedżer uważa, że karą za takie postępowanie powinno być zaprzestanie 
jakichkolwiek form kontaktu z partnerem. Zgodnie z opinią 8% firm istnieje potrzeba 
informowania opinii publicznej o nieuczciwym postępowaniu partnera. W oparciu  
o testowanie przeprowadzone przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat 
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stwierdzono statystyczną niezależność między doświadczeniem nieuczciwości partnera 
a praktyką postępowania z nieuczciwym partnerem w firmach6. 

Mimo rosnącego zainteresowania partnerską współpracą, jako sposobem 
budowania i wzmacniania konkurencyjności, większość firm w Polsce nadal niechętnie 
podchodzi do tej formy współpracy. Menedżerowie przedsiębiorstw Doliny Lotniczej, 
za przyczynę takiego faktu uznali głównie:  

– brak zaufania do potencjalnych partnerów (33%),  
– dotychczasowe złe doświadczenia (33%),  
– obawę, co do uczciwości partnera (29%),  
– obawę przed podporządkowaniem się silniejszemu partnerowi (27%),  
– obawę przed konfliktami związanymi z podziałem i realizacją zadań (21%),  
– brak wspólnej wizji (21%), 
– zły klimat do rozwoju przedsiębiorczości (17%),  
– obawę przed utratą tożsamości (15%), 
– brak doświadczenia współpracy (15%), 
– mało klarownie ustalony cel współpracy (15%). 
Badania wykazały, iż gros firm w Polsce niechętnie współpracuje, gdyż nie jest to 

konieczne dla ich funkcjonowania, a na rynku nie ma odpowiednich partnerów. Mimo 
licznie wymienianych barier psychologicznych, jako tych, które zniechęcają  
do nawiązywania współpracy w biznesie, co drugi menedżer uważał jednak, że bariery 
te, związane z różnego rodzaju obawami, ryzykiem, co do budowania partnerstwa, nie 
dominowały w przypadku jego firmy nad barierami ekonomiczno-finansowymi czy 
organizacyjnymi. Tylko 13% badanych było odmiennego zdania. 

Przedsiębiorstwa Doliny Lotniczej funkcjonują w ramach różnych struktur 
partnerstwa, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Dotyczy to takich struktur jak: 
stowarzyszenie, grupa inicjatywna, grupa partnerska, grupa tematyczna, zespół 
zadaniowy, sieć, forum, przymierze globalne, przymierze lokalne (rys. 2). Można 
zauważyć, iż jedynie 42% przedsiębiorstw było świadomych faktu, iż funkcjonują  
w ramach formalnej struktury partnerstwa, jaką jest Stowarzyszenie Grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Nieświadomość pozostałej 
części firm wynikać może m.in. z nieprzywiązywania uwagi do identyfikacji struktur 
partnerstwa, w jakich funkcjonują. 

Uczestnictwo firm Doliny Lotniczej w różnorodnych strukturach partnerstwa, 
szczególnie nieformalnych, rodzi przekonanie, iż struktury te z upływem czasu będą
ulegać sformalizowaniu ze względu na realizowanie coraz bardziej złożonych działań
oraz potrzebę pozyskiwania większych środków na ich finansowanie. 

                                                
6 Aby sprawdzić istnienie zależności pomiędzy doświadczeniem nieuczciwości partnera (cecha X) a praktyką

postępowania z nieuczciwym partnerem w badanych firmach (cecha Y), postawiono następujące hipotezy: H0: cechy X i Y są
niezależne, H1: cechy X i Y są zależne. Wartość statystyki kontrolnej )( 2

e
χ wyznaczona na podstawie 46 elementowej próby 

(braków odpowiedzi nie uwzględniano) wyniosła 5,2, a wartość krytyczna )( 2

αχ na poziomie istotności 0,05 wyniosła 11,1. 

Wartość statystyki kontrolnej nie należy do obszaru krytycznego, dlatego nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej. 
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Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mieli możliwość wskazania więcej niż jedną odpowiedź. 
Rys. 2. Struktury partnerstwa, w których działają firmy Doliny Lotniczej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Firmy Doliny Lotniczej w trakcie badań wyrażały gotowość wspierania 
potencjalnych partnerów w różnym zakresie. Aż 63% firm było w stanie zaoferować
swoim przyszłym partnerom dostawę wysokiej jakości produktów/usług. Co drugie 
przedsiębiorstwo deklarowało zasoby ludzkie. Co trzecie z kolei – sieć kontaktów, a co 
czwarte − wiedzę, w tym technologię. Z deklaracji 15% menedżerów wynikało, że ich 
firmy mogą wspomóc potencjalnych partnerów poprzez stworzenie/rozbudowę
potencjału produkcyjnego. Z kolei, co piąta firma w sposób bezpośredni wskazywała na 
możliwość wzmocnienia konkurencyjności ewentualnych partnerów. W oparciu  
o wyniki badań można wnioskować, iż firmy będą bardziej skłonne dzielić się swoimi 
zasobami, w tym kompetencjami, z chwilą, gdy będą odczuwały konkretne korzyści 
wynikające z efektu synergii.  

W opiniach 90% firm Doliny Lotniczej wspólne działania przynoszą lepsze efekty. 
Każdy partner może wnosić do wspólnego działania coś nowego i lepszego, tj. swoją
wiedzę, umiejętności, doświadczenie i nowy punkt widzenia. Komplementarność
zasobów, różnorodność partnerów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. Ponadto 
zdaniem menedżerów partnerstwo: decyduje o pozycji przedsiębiorstwa w przyszłości, 
ma korzystny wpływ na innowacyjność partnerów, daje nowe i lepsze możliwości 
rozwoju, stwarza szansę na rozwinięcie nowych umiejętności, pozwala wzmocnić
konkurencyjność przedsiębiorstwa (tabela 2). Tak zdefiniowane korzyści, wynikające  
z realizacji koncepcji partnerstwa, osiągną jedynie ci partnerzy, którzy będą świadomie 
realizować wspólne działania zgodnie z przyjętymi zasadami partnerstwa, dotyczącymi 
wzajemnego zaufania, otwartości, rozsądku, dobrowolności czy sprawiedliwości.  

Zdecydowana większość firm (89%) jest świadoma trudu, jaki należy ponieść, 
decydując się na budowanie partnerstwa. Jest także świadoma tego, że do powstania 
udanego partnerstwa potrzebni są ludzie, którzy potrafią prawidłowo interpretować  
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i kontrolować swoje emocje, wierzą w swoje siły oraz charakteryzuje ich optymizm, 
wyobraźnia, otwartość i skromność. Aż 87% menedżerów uważa, że budowanie 
inicjatyw partnerskich wymaga ponadto odwagi, cierpliwości i determinacji. Dla  
co drugiego menedżera partnerstwo to dopiero przyszłość, gdyż wymaga dużej 
świadomości obu stron. Trudno się z tym nie zgodzić, uwzględniając chociażby 
wyzwania, z jakimi muszą się zmierzyć potencjalni partnerzy.  

Tabela 2. Stosunek firm Doliny Lotniczej do idei partnerstwa

Stwierdzenie Tak 
(%) 

Nie 
(%) 

Wspólne działania przynoszą lepsze efekty 90 2 
Partnerstwo z innymi firmami to zagrożenie dla moich interesów 6 73 
Partnerstwo to tylko teoria, w praktyce jest to niemożliwe 4 86 
Nawiązanie związków partnerskich pomiędzy dotychczasowymi konkurentami nie 
jest możliwe 

8 64 

Partnerstwo jest silniejsze w przypadku partnerów posiadających zbliżony profil 
kwalifikacyjny 

56 10 

Partnerstwo to zbyt duże ryzyko 0 73 
Partnerstwo to dopiero przyszłość, gdyż wymaga ogromnej świadomości obu stron 50 37 
Partnerstwo to warunek decydujący o pozycji przedsiębiorstwa w przyszłości 52 6 
Partnerstwo pozwala wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa 91 0 
Partnerstwo ma korzystny wpływ na innowacyjność partnerów 88 0 
Budowanie inicjatyw partnerskich wymaga odwagi, cierpliwości i determinacji 88 2 
Budowanie współpracy partnerskiej daje nowe i lepsze możliwości rozwoju 87 0 
Współpraca partnerska daje szansę na rozwinięcie nowych umiejętności 94 0 
Aby powstało skutecznie funkcjonujące partnerstwo, potrzebni są do tego ludzie, 
którzy potrafią prawidłowo interpretować i kontrolować swoje emocje, wierzą
w swoje siły i charakteryzuje ich optymizm, wyobraźnia, otwartość, skromność

89 0 

Największą szansę na przetrwanie mają te partnerstwa, które potrafią uczyć się na 
swoich błędach i błędach innych 

90 0 

Partnerstwo oraz partnerskie projekty to złożone zagadnienie i próba ich ewaluacji 
stanowi skomplikowane zadanie 

56 17 

W erze sieci nie można robić wszystkiego samodzielnie 73 6 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

W procesie budowy struktur partnerskich nie bez znaczenia jest także zbliżony 
profil kwalifikacyjny partnerów. Według 56% menedżerów firm Doliny Lotniczej,  
w tym, co drugiego menedżera małego przedsiębiorstwa, profil ten decyduje m.in. o sile 
takiej struktury. W opinii niespełna 60% firm, partnerstwo i partnerskie projekty to 
złożone zagadnienie i próba ich ewaluacji7 stanowi skomplikowane zadanie. Pozostałe 
17% przedsiębiorstw było zdania przeciwnego, a 23% nie zajęło stanowiska w tym 

                                                
7 Ewaluacja to systematyczne badanie wartości albo cech konkretnego programu, działania bądź obiektu, z punktu 

widzenia przyjętych kryteriów (np. zgodność z potrzebami, skuteczność, efektywność, oddziaływanie, trwałość rezultatów), 
w celu ich usprawnienia, rozwoju lub lepszego rozumienia. To proces zmierzający do stwierdzenia, w jakim stopniu założone 
cele są rzeczywiście realizowane. Zob. Ewaluacja w edukacji. Red. L. Korporowicz. Oficyna Naukowa, Warszawa 1997,  
s. 52; Ocenie, w przypadku partnerstwa, można poddać m.in. następujące kwestie: czy skład partnerstwa jest na tyle 
optymalny, że rzeczywiście jest ono w stanie wyjść naprzeciw problemom zidentyfikowanym w obszarze tej współpracy?, 
czy poszczególni członkowie partnerstwa wykonują zadania zgodne z ich rolą i kompetencjami oraz czy robią to we właściwy 
sposób?; jaka jest rola poszczególnych członków partnerstwa w osiąganiu założonych celów?; w jakim stopniu partnerstwo 
będzie mogło oddziaływać na otoczenie?; jak długo zapoczątkowana partnerska współpraca stron będzie kontynuowana, 
chociażby po realizacji przyjętych celów, projektów? Zob. B. Ciężka: Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Fundacja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2005, s. 12. 
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zakresie. Wśród badanych firm, które zgodziły się z tym stwierdzeniem dominowały 
małe przedsiębiorstwa (52%). 

Największą szansę na przetrwanie mają te partnerstwa, które potrafią uczyć się na 
swoich błędach i błędach innych. Dotyczy to grupy ludzi, którzy współpracując ze sobą
w sposób uporządkowany i skoordynowany, osiągają pewien zestaw celów. Uważało 
tak, aż 90% firm. Tylko 8% firm nie zajęło stanowiska odnośnie do tego stwierdzenia. 

Większość, tj. 73% firm klastra lotniczego w trakcie badań nie zgadzało się ze 
stwierdzeniem, iż partnerstwo z innymi firmami miałoby stanowić zagrożenie dla 
funkcjonowania i rozwoju. Jedynie 6% firm było zdania odmiennego. Należy 
przypuszczać, iż bez zmiany takiego nastawienia podmioty mogą „przeoczyć” szanse na 
dynamiczny rozwój, jakie stwarza im środowisko biznesu. Zdecydowana większość
podmiotów nie zgadzała się również z tym, że partnerstwo nie jest możliwe  
z dotychczasowymi konkurentami oraz z tym, że partnerstwo to zbyt duże ryzyko czy 
tylko teoria, która nie znajduje przełożenia na praktykę. Świadczy to o znacznej 
świadomości menedżerów firm, co do wagi kapitału relacji (rynkowego) w zakresie 
budowy przewagi konkurencyjnej. 

Reasumując, należy podkreślić, iż partnerstwo zajmuje ważne miejsce zarówno  
w dotychczasowych, jak i planowanych działaniach przedsiębiorstw Doliny Lotniczej. 
Firmy te koncentrują się częściej na tworzeniu i realizacji relacji długookresowych niż
krótkookresowych. Odzwierciedla to ogólnoświatową tendencję polegającą na 
zacieśnianiu współpracy między przedsiębiorstwem a kluczowymi interesariuszami, 
wskazującą na istotne zmiany w zakresie budowy przewagi konkurencyjnej, w tym na 
przejście od czystej transakcji w kierunku nierynkowych form zarządzania wymianą8. 
Partnerstwo jako strategia dominująca wśród strategii konkurencji stosowanych przez 
badane firmy staje się priorytetowym sposobem wzmocnienia ich innowacyjności  
i konkurencyjności. 

Podsumowanie 
W turbulentnym otoczeniu zarządzanie partnerstwem jest sztuką ukierunkowaną na 

osiągnięcie określonych celów zarówno indywidualnych, jak i zespołowych. Jest to 
specyficzne oddziaływanie liderów partnerstwa na członków danej sieci współpracy 
przy pomocy różnorodnych, dostępnych metod i technik, narzędzi i instrumentów. 
Biorąc pod uwagę interdycyplinarność zarządzania jako nauki, należy proces 
zarządzania partnerstwem rozpatrywać wielowątkowo, w płaszczyźnie podstawowych 
jego funkcji, tj. planowania, organizowania, motywowania i kontroli.  

Za najistotniejszą treść funkcji planowania uznaje się formułowanie celów 
partnerstwa, określanie środków i sposobów ich najlepszej realizacji, dostosowanych 
zarówno do wyznaczonego celu, jak i do przewidywanych warunków działania. Istotne 
znaczenie ma w tym przypadku dostęp do informacji i umiejętność ich przetwarzania na 
konkretne decyzje. Realizacja przyjętego planu stanowi istotę kolejnej funkcji 
zarządzania tj. organizowania, czyli harmonizowania, grupowania działań i zasobów  
w zakresie budowy i kształtowania relacji partnerskich. W tej fazie zarządzania 
następuje: projektowanie struktury partnerstwa, podział obowiązków i kompetencji, 
określanie zasad ewaluacji i monitorowania rezultatów partnerstwa. Następną fazą
współczesnego zarządzania partnerstwem jest motywowanie, które musi opierać się na 

                                                
8 J. Światowiec: Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006, s. 7. 
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wartościach i celach jednoczących strony partnerstwa oraz prowadzić do 
emocjonalnego zaangażowania. Motywowanie jako umiejętność lidera partnerstwa  
w zakresie nakłaniania do osiągania lepszych wyników sprzyja aktywizacji 
poszczególnych uczestników relacji partnerskich i pełniejszemu wykorzystaniu ich 
możliwości. Ważną funkcją procesu zarządzania partnerstwem jest także kontrolowanie, 
tj. obserwowanie i wprowadzanie ewentualnych korekt do bieżących działań partnerów 
dla ułatwienia realizacji celów9.  

W ramach każdej funkcji zarządzania istotne jest profesjonalne przewodzenie, 
umiejętność oddziaływania na ludzi, biegłość w wykonywaniu funkcji przywódczej, 
profesjonalizm w zakresie osiągania celów zespołowych. Wymaga to głównie  
od animatorów partnerstwa korzystania z intuicji, twórczego i strategicznego myślenia.  

Z pewnością wzrost wiedzy menedżerów w zakresie kompleksowego zarządzania 
relacjami partnerskimi będzie skutkować generowaniem większej wartości, istotnej 
zarówno dla samych partnerów, jak i innych kluczowych interesariuszy.  

PARTNERSHIP IN ACTIVITY OF ENTERPRISES  
OF AVIATION VALLEY 

Summary
A modern way of enterprising is nowadays based not on having single transactions, but  

on creating long-term relations between the company and stakeholders. The paper indicates that  
a necessary condition to build partnership is the trust between partners. The paper is  
a presentation of selected research results concerning running the business by enterprises  
of Aviation Valley connected with the building of partnership relations.  

                                                
9 R.W. Griffin: Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 40. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 558                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 41                  2009 

Katarzyna Bilińska-Reformat1 

RELACJE ORGANIZACJI 
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH  

Z KLIENTAMI W ŚWIETLE BADAŃ 

Streszczenie 
Celem niniejszego artykułu było wykazanie, że organizacje wielkopowierzchniowe 

działające w Polsce prowadzą intensywną walkę o klienta. Ważnym elementem tej walki jest 
budowa trwałych relacji z klientami. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących 
relacji pomiędzy placówkami handlowymi a ich klientami. Wskazano przy tym, jakie elementy 
decydują o atrakcyjności tych placówek dla klientów i pozwalają na budowę trwałych relacji  
z nimi. Zidentyfikowano także działania podejmowane przez organizacje wielkopowierzchniowe 
w celu budowy trwałych relacji z klientami. 

Charakterystyka organizacji wielkopowierzchniowych 
działających w Polsce 

Ważnym działaniem prowadzonych przez organizacje wielkopowierzchniowe jest 
walka o klientów, której efektem ma być budowa trwałych relacji z nimi. Wzrost 
konkurencji w praktyce przekłada się na poszukiwanie przez przedsiębiorstwa 
handlowe źródeł tej przewagi. Ważnym źródłem jest lojalność klientów, zatem 
przedsiębiorstwa poszukują sposobów jej pozyskiwania. Rosnące wymagania 
konsumentów wymuszają na podmiotach handlu ciągłą innowacyjność, a jednocześnie 
rozwój sfery handlu2. Istnieje wiele definicji lojalności klienta oraz sposobów jej 
pozyskiwania. Spektrum pozyskiwania lojalności można wyrazić poprzez zakres 
budowanej przyszłej relacji z klientem. Można wyróżnić programy częstego zakupu, 
schematy lojalnościowe oraz programy lojalnościowe3.  

Do największych firm i sieci handlu detalicznego, w obrębie których funkcjonują
hipermarkety (firmy wielkopowierzchniowe), działających w Polsce można zaliczyć: 
Metro Grup, (zarządza takimi sieciami jak Real, Praktiker, Media Markt, Makro C&C, 
przedmiotem obrotu są artykuły spożywcze i przemysłowe w tym RTV i AGD), 
Carrefour Polska (zarządza siecią Carrefour, Champion i Globi), Auchan (grupa  
o zasięgu międzynarodowym, która jest właścicielem ponad 360 hipermarketów oraz 
635 supermarketów), Tesco Polska (sieć działająca w Polsce, która funkcjonuje też na 
rynkach międzynarodowych). Ważne miejsce w polskim handlu detalicznym zajmują
również dynamicznie rozwijające się sieci sklepów dyskontowych. 

                                                
1 Katarzyna Bilińska-Reformat – dr, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania, 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 
2 O wzroście tych wymagań piszą: B. Davies, Ph. Ward: Managing Retail Consumption. John Wiley&Sons, Ltd.  

New York 2002 s. 71-91. 
3 P. Kwiatek: Programy lojalnościowe. Wyd. Wolters Kluwer, Polska, Kraków 2007, s. 67-74. 
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W grupie hipermarketów działających w Polsce bardzo mocno zaostrzyła się walka 
konkurencyjna, która skutkuje licznymi przejęciami w jej obrębie. W 2006 roku  
w Polsce miało miejsce 39 fuzji i przejęć w handlu detalicznym oraz hurtowym  
o wartości 1,15 mld. dolarów. Warto dodać, że firmy wielkopowierzchniowe należą  
w Polsce do grupy pięciuset największych przedsiębiorstw, najbardziej liczących się na 
rynku4 − tabela 1. Można zauważyć, że wszystkie organizacje wielkopowierzchniowe 
działające w Polsce są obecne na tej liście. Wszystkie zanotowały wzrost przychodów  
w porównaniu z rokiem poprzednim. Największy przyrost przychodów zanotowało 
Tesco (wzrost przychodów o 28,3%), na drugim miejscu w lokuje się Grupa Metro 
(wzrost przychodów o 16,2%), kolejne miejsce zajmuje Carrefour (wzrost przychodów 
o 12,3%). Najniższy wzrost przychodów (w grupie hipermarketów) zanotowało 
francuskie Auchan. 

Tabela 1. Miejsce wielkopowierzchniowych organizacji handlowych na „Liście 500” największych 
przedsiębiorstw działających w Polsce 

2006 2005 

Nazwa 
przedsię-
biorstwa, 
siedziba 

Przychody 
ze sprze-

daży  
(w tys. zł) 

Zmiana 
przycho-

dów  
(w %) 

Przycho-
dy z ca-

łokształtu 
działalno-
ści (w tys. 

zł) 

Wynik 
brutto 
(w tys. 

zł) 

Wynik 
netto  

(w tys. 
zł) 

Nakłady 
inwesty-

cyjne  
(w tys. zł) 

Przecię-
tne 

zatrud-
nienie 
(etaty) 

6 6 

Grupa Me-
tro w Pol-
sce, War-

szawa 

13 600 000 16,2 13 600 000 b.d b.d. b.d. 25 200 

23 23 

Tesco 
Polska sp. 

z o.o., 
Kraków 

6 800 000 28,3 6 800 000 b.d. b.d. b.d. 25 000 

31 30 
Carrefour 
Polska, 

Warszawa 
5 280 000 12,3 5 280 000 b.d b.d. b.d. 18 000 

39 36 
Auchan 
Polska, 

Warszawa 
4 300 000 8,4 4 300 000 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Lista 500 – edycja 2007. www.rzeczpospolita.pl/ekonomia/lista500_2007/. 

Można przypuszczać, że opisane przedsiębiorstwa notują wzrost sprzedaży na 
polskim rynku. Świadczy to o umiejętnym rozpoznawaniu potrzeb klientów 
docelowych i na tej podstawie tworzeniu atrakcyjnej oferty sprzedażowej, która nie jest 
tylko związana bezpośrednio z oferowanym asortymentem, lecz swoim zasięgiem 
obejmuje również szerokie spektrum usług pozwalających na utrzymanie 
dotychczasowych i pozyskiwanie nowych klientów. O możliwościach sprzedażowych 
na polskim rynku może świadczyć ciągły wzrost liczby nowopowstających placówek 
handlowych o powierzchni powyżej 2500 m2. Zlokalizowane są one bardzo często na 
terenie centrów handlowych, które stają się dostarczycielami licznych innych rozrywek 
dla klientów, ponadto oferują szereg usług ułatwiających dokonywanie zakupów  
(np. opieka nad dzieckiem, możliwość pozostawienia roweru, łatwość parkowania, 
ułatwiony dostęp do kredytowania zakupów itp.). 

Dynamikę wzrostu liczby placówek sprzedażowych o powierzchni powyżej  
2500 m2  w latach 2004-2006 przedstawiono w tabeli 2. Jak już wspomniano, można 

                                                
4 K. Bilińska-Reformat: Teoretyczne podstawy planowania strategii marketingowych organizacji wielkopowierzchniowych 

działających w Polsce na przykładzie Tesco. Temat zrealizowany w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006. 
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stwierdzić, że liczba obiektów wielkopowierzchniowych w Polsce wciąż się zwiększa. 
Ponadto z uwagi na rosnącą konkurencję ich lokalizacja dotyczy również mniejszych 
miast, zaś zasięg działania wyraźnie przesunął się na wschód. 

Tabela 2. Dynamika wzrostu liczby placówek sprzedażowych o powierzchni powyżej 2500 m2

Rok 
Liczba 2004 2005 2006 

Ogółem 338 374 416 

Wzrost liczby placówek − 36 42 
Wzrost liczby placówek 
w procentach 

− 10,6% 11,2% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: Sklepy i stacje paliw według form organizacyjnych. 
Rocznik statystyczny za rok 2005i 2006. 

Rynkiem docelowym organizacji wielkopowierzchniowych są gospodarstwa 
domowe, dysponujące określonymi budżetami na dokonywanie zakupów. Z obserwacji 
autorki opracowania wynika, że organizacje wielkopowierzchniowe poszukują bodźców 
zwiększających sprzedaż swoich ofert usługowo-produktowych. W tym celu konieczne 
jest rozpoznanie potrzeb i zachowań klientów oraz podjęcie działań mających na celu 
kształtowanie pozytywnych relacji z klientami docelowymi – gospodarstwami 
domowymi. 

Działania organizacji wielkopowierzchniowych w zakresie 
kształtowania relacji z klientami 

Głównym celem badań klientów organizacji wielkopowierzchniowych było 
określenie czynników kształtujących relacje klientów ze sprzedawcami dóbr i usług 
konsumpcyjnych oraz ocena znaczenia poszczególnych determinant dla powstania 
trwałych związków pomiędzy konsumentem a placówką handlową5. Konstruując 
narzędzie badawcze, na wstępie przyjęto wynikające ze studiów literatury założenia, 
zgodnie z którymi relacja między klientem indywidualnym a dostawcą dóbr i usług jest 
determinowana, a jednocześnie charakteryzowana przez cztery główne grupy 
czynników – wymiary relacji:  
1. Zaangażowanie klienta w kontakty z przedsiębiorstwem – obejmujące działania 

podejmowane przez klienta w celu nawiązania relacji z przedsiębiorstwem 
(określane dalej jako aktywność klienta − AK). 

2. Zaangażowanie przedsiębiorstwa w kontakty z klientem – obejmujące działania 
podejmowane przez przedsiębiorstwo w celu nawiązania relacji z konsumentem 
(aktywność firmy – AF). 

3. Satysfakcja klienta z produktów/działań firmy (S). 
4. Zaufanie klienta do firmy (Z).  

W pierwszym przypadku podjęto próbę identyfikacji tych cech oferty/działań
przedsiębiorstwa, które decydują o tym, że konsumenci uznają daną placówkę
handlową za „przyjazną” i że chcieliby być jej klientami przez kolejne lata. Chodziło 
zatem o identyfikację tych instrumentów, które wchodzą w zakres aktywności 
przedsiębiorstwa i których zastosowanie bezpośrednio kształtuje długotrwałe przyjazne 

                                                
5 Zaprezentowane wyniki badań są częścią grantu naukowego pt. Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, 

realizowanego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
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relacje placówki handlowej z klientami. Lista działań przedsiębiorstwa/cech oferty 
zawierała 24 czynniki. Przeprowadzono badania ankietowe wśród respondentów, 
będących klientami placówek handlowych. Założono, że każdy z respondentów 
korzysta z usług jakiejś placówki handlowej i w związku z tym nawiązuje z nimi relacje 
o różnym stopniu intensywności. W badaniu wzięło udział 915 respondentów (wypełnili 
ankietę w pełni), z czego 37 % osób stanowili mężczyźni, a 63% kobiety. 

Wszyscy badani zadeklarowali, że korzystają z placówek handlowych. Największą
grupę respondentów stanowią klienci sklepu dyskontowego Biedronka (47%) – tabela 3. 
Należy dodać, że Biedronka przejęła sieć sklepów dyskontowych Plus (11,8% wskazań)  
w 2008 roku, tym samym powiększając swój udział w rynku. Do grupy najchętniej 
odwiedzanych placówek handlowych należy również Tesco (45% wskazań) oraz sklepy 
osiedlowe. 

Tabela 3. Popularność poszczególnych placówek handlowych wśród respondentów 

Nazwa placówki handlowej Procent respondentów 
Biedronka 47,0 
Tesco 45,0 
Sklepy osiedlowe 41,2 
Carrefoure 36,5 
Real 33,3 
Lidl 31,6 
Auchan 27,2 
Żabka 24,2 
Targowisko 23,1 
Kaufland 21,0 
Sieć „Społem” 12,2 
„Plus” 11,8 
PHS Lewiatan 11,5 
Sieć ABC 7,8 
Sieć Billa 7,4 
Sieć Leclerc 5,2 
Delikatesy Centrum 4,6 
Sieć Polomarket 4,2 
Sieć Groszek 4,1 
Piotr i Paweł 2,6 
Sieć 34 1,6 
Inne 10,6 

Źródło: opracowanie własne. 

Ankietowanych zapytano, jaką placówkę handlową wybraliby, gdyby musieli 
ograniczyć się do korzystania z usług tylko jednej placówki oraz z jakiej 
zrezygnowaliby w pierwszej kolejności, gdyby zaszła taka konieczność. Przyjęto,  
że odpowiedzi na te pytania pozwolą wnioskować o placówkach handlowych, z którymi 
badani czują się najbardziej i najsłabiej związani. Najwięcej osób deklarujących, że 
dokonywałoby zakupy w danej placówce, gdyby musiały wybrać tylko jedną, 
znajdowało się wśród klientów Delikatesy Centrum, Biedronki, Auchan, ponadto  
w sieci Real. Z kolei najwięcej respondentów deklarujących chęć rezygnacji z usług 
placówki handlowej w pierwszej kolejności odnotowano wśród klientów Tesco, 
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Biedronki, Real i Sieci Żabka. Wyniki obrazujące odpowiedzi na te pytania zawiera 
tabela 4.  

Tabela 4. Placówki handlowe o silnych i słabych relacjach z klientami  

Nazwa placówki 
handlowej 

Odsetek klientów deklarujących 
chęć dalszego korzystania 

z placówki handlowej (w %) 

Odsetek klientów deklarujących 
chęć rezygnacji placówki 

handlowej (w %) 

Biedronka 10,5 9,0 
Tesco 0,1 10,1 
Sklepy osiedlowe 0,3 4,9 
Carrefour 7,9 6,3 
Real 8,7 7,3 
Lidl 4,9 5,7 
Auchan 9,5 3,4 
Żabka − 8,7 
Targowisko − 1,3 
Kaufland 4,1 3,3 
Sieć „Społem” 0,8 2,0 
„Plus” 1,0 2,4 
PHS Lewiatan 2,0 2,3 
Sieć ABC 1,3 2,1 
Sieć Billa 1,3 1,5 
Sieć Leclerc 0,8 0,7 
Delikatesy Centrum 27,2 0,7 
Sieć Polomarket 0,8 0,4 
Sieć Groszek 0,3 1,0 
Piotr i Paweł 0,3 − 
Sieć 34 0,1 − 
Źródło: opracowanie własne. 

Zebrane w czasie badań ankietowych dane stały się przedmiotem dodatkowych 
analiz. Po pierwsze, podjęto próbę identyfikacji czynników kształtujących relację
pomiędzy placówką handlową a klientem. Po drugie, wśród szeregu cech będących 
przejawami aktywności sklepu kształtujących długoterminowe, przyjazne relacje  
z klientem, zamierzano wyodrębnić grupy zmiennych o podobnym znaczeniu dla 
respondentów. Dla realizacji obydwu tych celów przeprowadzono analizy czynnikowe 
odpowiednich zbiorów danych z zastosowaniem metody głównych składowych.  
W tabeli 5 przedstawiono grupy czynników i odpowiadające im stwierdzenia 
wykorzystane w analizie czynnikowej. 

Analiza w znacznej mierze potwierdziła przyjęte założenia, pozwoliła bowiem na 
wyodrębnienie czterech grup czynników. Pierwszy z nich można identyfikować  
z satysfakcją i zaufaniem klienta, drugi – z aktywnością placówki, natomiast trzeci  
i czwarty – z aktywnością samego klienta. Wyjątek stanowią jedynie stwierdzenia AF4 
(„Sklep X nie wykazuje zainteresowania swoimi klientami”), których przynależność do 
czynnika satysfakcji i zaufania jest trudno interpretowalna, choć może świadczyć  
o polityce wielu placówek handlowych, która polega na walce o nowego klienta  
i „zapominaniu” o starym (w domyśle usatysfakcjonowanym ze współpracy  
z placówką). Takie podejście związane jest z forsowaniem polityki nastawionej na 
zwiększanie udziału w rynku. Rozbicie między dwa czynniki aktywności klienta można 
tłumaczyć tym, że czwartą składową można utożsamiać z aktywnością klienta  
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w zakresie szukania informacji o placówce, natomiast trzecią – z brakiem tego 
zaangażowania, swojego rodzaju biernością w stosunku do placówki handlowej. 

Tabela 5. Grupy czynników i odpowiadające im stwierdzenia wykorzystane w  analizie czynnikowej 

Grupa czynników Stwierdzenie 
Symbol pytania 

używany 
w opisach

Czynniki związane 
z zaufaniem  
i satysfakcją  

z usług placówki 

Sklep X nie spełnia moich oczekiwań S1 

Nie jestem zadowolony/a ze współpracy ze sklepem X S2 

Oferta sklepu X odpowiada moim potrzebom S3 

Zachowanie pracowników sklepu X nie odpowiada 
moim oczekiwaniom

S4 

Obietnice składane przez sklep X (np. w ulotkach  
reklamowych) nie są wiarygodne 

Z1 

Zdarzyło się, że sklep X zawiódł moje zaufanie Z2 

Mam zaufanie do sklepu X Z3 

Pracownika sklepu X interesuje tylko i wyłącznie 
sprzedaż produktu, a nie moje dobro 

Z4 

Sklep X nie wykazuje zainteresowania swoimi klientami AF4 

Czynniki związane 
z zaangażowaniem 

(aktywnością) 
placówki 

Sklep traktuje mnie indywidualnie AF1 

Sklep przygotowuje oferty specjalnie dla mnie AF2 
Wiem, że gdybym miał/a problem z zakupem 

jakiegokolwiek produktu, pracownicy sklepu X mi 
pomogą

AF3 

Czynniki związane 
z brakiem 

zaangażowania 
(aktywnością) 
klienta wobec 

placówki 

Sam nigdy nie pytam pracowników sklepu X o nowe, 
oferty 

AK2 

W razie wątpliwości dotyczących oferty sklepu X nie 
będę się z nią kontaktować AK3 

Nie jestem zainteresowany udziałem w programach 
lojalnościowych prowadzonych przez sklep 

AK4 

Czynniki związane 
z zaangażowaniem  

klienta wobec 
placówki 

Szukam informacji (w Internecie, ulotkach itp.) 
o ofertach promocyjnych sklepu X 

AK1 

Źródło: opracowanie własne. 

Analogiczną analizę przeprowadzono w odniesieniu do placówek handlowych,  
z usług których klienci zrezygnowaliby w pierwszej kolejności. Potwierdziła ona 
ponownie przyjęte założenia, bowiem pozwoliła na wyodrębnienie czterech grup 
czynników, których układ jest zbliżony do tego, który zakładano w modelu 
teoretycznym. Pierwszy z nich można identyfikować z satysfakcją i zaufaniem klienta, 
drugi – z aktywnością placówki. Podobnie jak w przypadku preferowanych placówek 
wyjątek stanowi tu jedynie stwierdzenie AF4 („Sklep X nie wykazuje zainteresowania 
swoimi klientami”), które respondenci powiązali z pierwszym czynnikiem, zatem  
z satysfakcją i zaufaniem, a nie z zaangażowaniem placówki (czynnik 2). Trzecia 
składowa skupia stwierdzenia dotyczące zaangażowania klienta, ale (podobnie jak  
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w przypadku preferowanych placówek) tylko te o nachyleniu negatywnym. Zatem 
czynnik ten ponownie można powiązać z brakiem zaangażowania klienta w budowę
relacji ze sklepem. Natomiast interpretacja czwartej składowej jest w przypadku 
odrzucanych sklepów utrudniona, gdyż oprócz zdania o szukaniu informacji o placówce 
handlowej (AK1) znalazły się tu również stwierdzenia S3 („Oferta sklepu odpowiada 
moim potrzebom”) i Z3 („Mam zaufanie do sklepu X”). Pomimo, że placówka jest 
oceniana negatywnie przez klienta może się zatem zdarzyć, że oferta sklepu odpowiada 
jego potrzebom, np. w zakresie asortymentu, lokalizacji itp. 

Na podstawie wyników obu analiz czynnikowych oraz przeprowadzonej analizy 
korelacji można sformułować następujące wnioski: 

a) satysfakcja i zaufanie klienta zostały włączone do jednego czynnika, co może 
świadczyć o łącznym traktowaniu tych kwestii przez klientów placówek 
handlowych, 

b) wydaje się, że aktywność samego klienta placówki handlowej może mieć
mniejsze znaczenie, występuje marginalnie w stosunku do wzajemnego 
oddziaływania wspomnianych czynników; prawdopodobnie relatywnie 
większa aktywność niektórych zaangażowanych klientów, bardziej 
zainteresowanych kontaktami z przedsiębiorstwem jest czynnikiem 
sprzyjającym wzmocnieniu więzi z placówką handlową, jednak nie jest to 
warunek konieczny, aby taka silna więź faktycznie zaistniała. 

Kolejnym etapem badań była próba redukcji dużej liczby zmiennych, opisujących 
czynniki kształtujące długoterminowe relacje placówki handlowej z klientem, 
wchodzące w zakres aktywności samego przedsiębiorstwa. Podobnie jak wcześniej, tu 
też zastosowano analizę głównych składowych6.  Wyodrębniono następujące czynniki 
kształtujące relacje:  
1. Czynnik związany z asortymentem towarów placówki handlowej, a także  

ze sposobem ich oferowania (promocje, dobre rozmieszczenie). Dodatkowo do tej 
grupy zmiennych respondenci zakwalifikowali lokalizację, która w przypadku 
handlu detalicznego jest kluczowym czynnikiem sukcesu.  

2. Czynnik związany z udogodnieniami w transporcie zakupionych towarów – 
bezpłatne wózki, bezpłatny duży parking. Wyodrębnienie tego czynnika może 
świadczyć o tym, że klienci placówek handlowych stają się coraz „wygodniejsi”, 
nie chcą poszukiwać wolnych miejsc parkingowych oraz szukać wózków czy 
posiadać „drobnych pieniędzy” w celu ich wypożyczenia.  Dlatego też wiele 
placówek handlowych umożliwia posługiwanie się żetonami zamiast pieniędzmi 
przy wypożyczeniu wózka lub wręcz proponuje ich darmowe wypożyczenie.  

3. Czynnik związany z pewnymi niestandardowymi usługami specjalnymi,  
np. pozostawienia dzieci pod opieką oraz możliwości dojazdu rowerem 
(bezpiecznego połączenia rekreacji z dokonywaniem zakupów). Likwidowane są
przez to potencjalne bariery/utrudnienia w dokonywaniu zakupów (ani dziecko, ani 
rower nie jest przeszkodą). 

4. Czynnik związany z bogatym wachlarzem dodatkowych usług, 
charakterystycznych przede wszystkim dla dużych sklepów, takimi jak  
np. programy lojalnościowe, raty, degustacje i konkursy w sklepie, bezpłatny 

                                                
6 Testy Kaisera-Mayera-Olkina i Bartletta przedstawiały się następująco: miara KMO adekwatności doboru próby = 0,916, 

test sferyczności Bartletta = 9086,075, istotność p = 0,000, co z prawdopodobieństwem bardzo bliskim jedności pozwala 
odrzucić hipotezę o jednostkowości macierzy korelacji. 
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dojazd, tanie paliwo itp. 
5. Czynnik związany z tworzeniem osobistych więzi interpersonalnych w sklepie, 

z przyjaznymi relacjami na linii klient – sprzedawca, czyli z potrzebą
indywidualnego podejścia do klienta. Jednak jak pokazują średnie oceny ważności 
dla tej składowej ankietowani przywiązują najmniejszą wagę. 
Podsumowując niniejsze rozważania, można stwierdzić, że największą wagę

klienci przywiązują do atrakcyjności produktów oferowanych przez placówki 
handlowe. Ważna jest dla nich nie tylko jakość, niska cena, szeroki asortyment 
towarów, ale również sposób ich sprzedaży – rozmieszczenie, fachowa pomoc  
w wyborze produktu, respektowanie życzeń klientów. Wszystkie te działania 
podejmowane są przez organizacje wielkopowierzchniowe. 

Oprócz zagadnień związanych z towarem, decydujące znaczenie ma również
lokalizacja placówki handlowej, a także (w dalszej kolejności) czynniki związane  
z transportem zakupionych towarów. Najmniejsze znaczenie wydają się mieć osobiste 
więzi placówki z klientem.  

Wymienione czynniki mogą świadczyć o tym, że klienci coraz częściej dokonują
zakupów w sklepach samoobsługowych, gdzie więzi osobiste ze sprzedawcą nie mają
tak dużego znaczenia. Można ponadto przypuszczać, że nowoczesne placówki 
handlowe (supermarkety, hipermarkety i dyskonty) stosują skuteczne strategie 
oddziaływania na swoich klientów i budują ich przywiązanie poprzez instrumenty 
marketingowe zogniskowane wokół oferty asortymentowej, lokalizacji, skutecznej 
promocji oraz polityki cenowej. 

Można również stwierdzić, że satysfakcja klienta jest czynnikiem w decydujący 
sposób wpływającym na ocenę relacji z placówką handlową. Placówki preferowane  
(w porównaniu z odrzucanymi) dostarczają większego zadowolenia konsumentom  
z dostarczanej im wartości. Na podstawie badań stwierdzono, że elementy wartości 
dostarczanej klientowi, wpływające w największym stopniu na odczuwanie satysfakcji 
z relacji z placówką handlową, mieszczą się w wartości produktu faktycznie 
oferowanego klientowi.  

Co ciekawe, nawet najwyższy poziom satysfakcji nie gwarantuje silnej więzi 
klienta z konkretną placówką handlową, choć niewątpliwie zwiększa szanse na jej 
nawiązanie. Satysfakcja stanowi warunek konieczny, choć niewystarczający dla 
kreowania silnych relacji pomiędzy klientami a placówkami handlowymi. W celu 
lepszego zobrazowania zakresu walki prowadzonej przez organizacje 
wielkopowierzchniowe o klienta w tabeli 6 przedstawiono zakres stosowanych działań
mających na celu „przywiązanie klientów” do danej sieci, a wykraczających poza samą
ofertę handlową. 
Tabela 6. Zakres ofert produktowo-usługowych organizacji wielkopowierzchniowych działających w Polsce 

Element oferty produktowo-
usługowej Auchan Carrefour Real Tesco 

Lokalizacja w centach handlowych X X X X 
Karty kredytowe X X X X 
Stacje benzynowe X X X − 
Marki własne X X X X 
Usługi finansowe (np. pożyczki 
gotówkowe, możliwość uzyskania 
darmowych rat tzw. 0%) 

X X X X 
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Telefonia komórkowa − X − − 
Nowoczesne technologie obsługi 
klienta (np. kasy samoobsługowe) 

X − − − 

Możliwość doładowania karty  X X X X 
Bezpłatne linie autobusowe X X X X 
Punkt obsługi klienta X X X X 
Źródło: opracowanie własne na podstawie obserwacji. 

Jak wynika z tabeli, oferta organizacji wielkopowierzchniowych podlega daleko 
idącej dywersyfikacji i faktycznie może stać się elementem budującym trwałe relacje  
z klientami. 

LARGE SELLING AREA CHAIN STORES RELATIONS WITH 
CUSTOMERS ACCORDING TO RESEARCH 

Summary
The purpose of the article is indicating that large selling area chain stores that operate  

in Poland fight for customers. Development of strong relationship with customers is an important 
factor here. The paper presents the results of research on the relationship between stores and their 
customers. The elements that decide on the level of attractiveness of those stores for customers 
and that allow for building strong relationship with them are indicated in the paper. Also, actions 
undertaken by large selling area chain stores for the purpose of development of strong relations 
with customers are identified in the article. 
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SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE BIZNESU W KSZTAŁTOWANIU 
PARTNERSKICH RELACJI Z OTOCZENIEM 

Streszczenie 
Celem artykułu jest określenie roli zaangażowania społecznego przedsiębiorstw  

w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem. Przedstawiono w nim zarys koncepcji 
społecznej odpowiedzialności i społecznego zaangażowania biznesu. Podjęto problematykę
związaną ze spójnością celów społecznych i ekonomicznych, wskazując na korzyści związane  
z prowadzeniem działań prospołecznych przedsiębiorstw w kontekście ich konkurencyjności. 
Omówione zostały obszary i możliwości społecznego zaangażowania przedsiębiorstw oraz ich 
wpływu na efektywność kształtowania partnerskich relacji z otoczeniem. Podsumowaniem 
rozważań jest próba oceny znaczenia społecznego zaangażowania biznesu dokonana w oparciu  
o wyniki badań międzynarodowych. 

Wprowadzenie 
Przedsiębiorstwa poprzez swą działalność wywierają istotny wpływ na rozwój 

społeczny. Z drugiej strony, są uzależnione od zachowań i poparcia społeczności,  
w których działają. Te obustronne relacje mają więc duże znaczenie dla funkcjonowania 
biznesu i społeczeństwa. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać działania społeczne  
do poprawy kontekstu konkurencyjnego poprzez zwiększanie jakości otoczenia,  
w którym funkcjonują. Społeczności wymuszają na przedsiębiorstwach określone 
zachowania zgodne z obowiązującym w nich systemem norm i oczekują, że ich 
działalność nie będzie szkodliwa lub uciążliwa dla otoczenia. Od firm oczekuje się
również, by aktywnie włączały się w życie społeczne, a podejmowanie 
odpowiedzialnych społecznie działań staje się jednym z największych wyzwań
współczesnego rynku. Zatem celem artykułu jest określenie roli zaangażowania 
społecznego przedsiębiorstw w kształtowaniu partnerskich relacji z otoczeniem. 

Społeczna odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie 
biznesu – zarys koncepcji 

Wola uczestniczenia w życiu społeczności, w których dane przedsiębiorstwa 
funkcjonują jest istotą Corporate Social Responsibility (CSR), czyli społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw. Według harwardzkiej koncepcji, CSR to 
odczuwalne przez firmę moralne zobowiązania z tytułu konsekwencji, jakie ma jej 
działalność dla społeczeństwa2. 

                                                
1 Magdalena Daszkiewicz – dr, Katedra Badań Marketingowych, Instytut Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2 Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001, s. 590. 
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Teoretyczne podwaliny tej koncepcji położył A. Carnegie, zaś główne jej tezy 
zawarł w wydanej w 1899 r. książce „Ewangelia Bogactwa” (The Gospel of Wealth). 
Twierdził on, że na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw składają się dwie 
fundamentalne zasady3: 
1. Zasada dobroczynności − dotyczy udzielania pomocy w formie bezpośredniej, jak  

i pośredniej (poprzez wyspecjalizowane w tym celu organizacje). Zasada ta do dziś
stanowi podstawę akcji charytatywnych organizowanych przez firmy w różnych 
częściach świata. 

2. Zasada powierniczości − ogranicza działania firm do tych, które są społecznie 
akceptowane. Istotnym społecznym zadaniem firmy jest pomnażanie majątku 
publicznego poprzez zwiększanie majątku własnego, w wyniku rozsądnego 
inwestowania posiadanych przez firmę zasobów. 
Wyczerpywanie nośników energii i innych surowców, zatrucie i dewastacja 

środowiska naturalnego, problemy społeczne, konieczność badań naukowych − to tylko 
niektóre kwestie, w które powinny angażować się współczesne przedsiębiorstwa. 
Zjawiska te stały się bezpośrednią przyczyną modyfikacji koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Obecnie celem dążeń społecznych firmy powinno być
uświadamianie sobie ważnych zagadnień społecznych i reagowanie na nie, a nie jedynie 
dzielenie się własnym majątkiem czy ponoszenie odpowiedzialności.  

W wyniku ewolucji myśli społecznej odpowiedzialności powstała koncepcja
społecznego zaangażowania biznesu (CSI − Corporate Social Involvement lub CCI – 
Corporate Community Involvement4) odnosząca się do podejmowania przez firmę
kwestii społecznych i udziału w rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez 
celowe działania społeczne podejmowane przez przedsiębiorstwa. Społeczne 
zaangażowanie firmy może przejawiać się w różnorodnych formach takich, jak: 
wsparcie finansowe, pomoc rzeczowa, inwestycje społeczne, fundusze stypendialne, 
wolontariat pracowniczy itp. Zaangażowanie społeczne przynosi korzyści zarówno 
wspieranej społeczności, jak i firmie, uwiarygodniając ją w oczach opinii publicznej 
oraz budując jej pozytywny wizerunek5. 

Jednym ze sposobów wprowadzenia w życie idei zaangażowania społecznego jest 
marketing zaangażowany społecznie (CRM − Cause Related Marketing) polegający 
na aplikacji zasad i instrumentów tradycyjnego marketingu do spraw i problemów  
o charakterze społecznym, z jednoczesną dbałością o wsparcie działalności biznesowej. 
Firmy wspierając określony cel społeczny dążą do osiągnięcia celów wizerunkowych, 
wspomagają działania sprzedażowe i kreują lojalność klientów. Marketing 
zaangażowany społecznie polega więc na znalezieniu wspólnej płaszczyzny dla 
interesów firmy i szeroko pojętych potrzeb otoczenia społecznego. 

Zaangażowanie społeczne w kontekście społecznej  
i ekonomicznej efektywności przedsiębiorstw 

Przez wiele lat cele ekonomiczne i społeczne były postrzegane jako odmienne oraz 
konkurencyjne wobec siebie. Przeciwnikiem wprowadzania w życie idei społecznego 
zaangażowania biznesu był m.in. M. Friedman, który twierdził, że jedynym 
                                                

3 W. Budzyński: Wizerunek firmy. Poltext, Warszawa 2002, s. 32. 
4 W odniesieniu do tej koncepcji w języku angielskim wykorzystuje się także określenie Corporate Community 

Investment. 
5 Szerzej: S. Adkins: Cause Related Marketing: Who Cares Wins. Butterworth-Heinemann 1999, s. 37-42. 
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obowiązkiem przedsiębiorstw jest zwiększanie zysków. Swoje przekonania ujął  
w wielokrotnie cytowanym później zdaniu „the business of business is business”6.  

Obecnie coraz częściej uważa się, że cele ekonomiczne i społeczne nie są
wewnętrznie sprzeczne, ale integralnie ze sobą powiązane. Przedsiębiorstwa nie 
funkcjonują w izolacji od otaczających je społeczności, a ich zdolność konkurowania 
zależy w dużym stopniu od warunków otoczenia, w którym działają. Im bardziej więc 
sytuacja społeczna wpływa na warunki prowadzenia biznesu, tym większe znaczenie 
ekonomiczne ma ona dla określonego przedsiębiorstwa. Efektywność społeczna 
decyduje więc o efektywności ekonomicznej. 

M.E. Porter i M.R. Kramer twierdzą, że przedsiębiorstwo ustalając cele społeczne  
i ekonomiczne wpływa na perspektywy długookresowego rozwoju. Mogą one 
wykorzystać działania społeczne do poprawy kontekstu konkurencyjnego poprzez 
zwiększanie jakości otoczenia, w którym funkcjonują7. Wysuwane przez M.E. Portera  
i M.R. Kramera tezy znajdują swoje poparcie w analizie obszarów wspólnych dla 
wartości społecznych oraz ekonomicznych w poszczególnych elementach kontekstu 
konkurencyjnego8. 

W tabeli 1 zostały przedstawione przykłady działań społecznych, dotyczące 
różnych składników kontekstu konkurencyjnego, które mogą wpływać na poprawę
długofalowych wyników ekonomicznych przedsiębiorstwa. 

Tabela 1. Zaangażowanie społeczne w kontekście konkurencyjności przedsiębiorstw – wybrane przykłady 

Element kontekstu 
konkurencyjnego 

Czynniki wpływające na wzrost 
wydajności przedsiębiorstw Przykładowe działania społeczne 

Dostępność
środków produkcji

Możliwość pozyskania 
wykwalifikowanych pracowników 

– podnoszenie poziomu edukacji i szkolenia 
poprzez specjalne programy wpływające na 
wykształcenie społeczności lokalnych, 

– wpływanie na podnoszenie poziomu życia 
lokalnej ludności poprzez działalność
charytatywną (przynosi to korzyści 
mieszkańcom regionu i może przyciągać
pracowników o wysokich kwalifikacjach). 

Istnienie instytucji naukowych  
i technologicznych, oferujących 

wysoki poziom usług 

– poprawa jakości działania placówek 
naukowych i technicznych (np. poprzez 
dofinansowanie), 

– wymiana poglądów i doświadczeń
ułatwiająca wzajemny rozwój, 

– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć
badawczo-rozwojowych. 

Występowanie odpowiedniej 
infrastruktury technicznej 

– współpraca z lokalnymi władzami 
i organizacjami w celu poprawy 
infrastruktury technicznej regionu. 

                                                
6 U podstaw tego stwierdzenia znajdowały się dwa przyjęte przez niego założenia. Pierwsze, że cele społeczne  

i ekonomiczne są całkowicie odrębne, a wydatki społeczne przedsiębiorstw dokonywane są kosztem ich wyników 
ekonomicznych. Drugim jest przekonanie, że świadczenia indywidualnych darczyńców na cele społeczne będą równie 
wysokie jak wydatki przedsiębiorstw. Założenia te mogą być prawdziwe w sytuacji, gdy działania społeczne  
są nieskoordynowane i rozdrobnione (i rzeczywiście tak to często wygląda). Dzieje się inaczej w przypadku strategicznego 
myślenia o społecznej aktywności firmy. 

7 Biorąc pod uwagę kontekst konkurencyjny, przedsiębiorstwa nie tylko przekazują środki na cele społeczne,  
ale mobilizuje również posiadane umiejętności oraz relacje z innymi podmiotami. Efekty przekraczają wtedy wyniki 
dobroczynnej działalności indywidualnych darczyńców, fundacji a nawet organizacji rządowych. 

8 Szerzej na ten temat: M.E. Porter, M.R. Kramer Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, 
„Harvard Business Review Polska” 2003, nr 9, s. 83-96. 
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Czynniki popytowe

Wielkość rynku lokalnego 
– działania charytatywne w społecznościach 

lokalnych (mogą mieć wpływ na rozmiar 
rynku lokalnego), 

Występowanie popytu na produkty 
firmy, obecność wyedukowanych 

lokalnych nabywców 

– programy edukacyjne i szkoleniowe wśród 
nabywców (powodują często presję na 
rozwój innowacji, mogą również zwiększać
zainteresowanie firmą i jej produktami), 

– przekazywanie produktów (np. kompu-
terów) dla szkół (powoduje to pozytywne 
społeczne skutki i może przyzwyczajać do 
firmy, jednocześnie zwiększając popyt na 
jej produkty). 

Zasady i kontekst 
rywalizacji 

Występowanie lokalnych regulacji 
i bodźców zachęcających do 

inwestowania oraz rozwijania 
działalności 

– wspieranie inicjatyw instytucji i orga-
nizacji dotyczących rozwoju przedsię-
biorczości, 

Wolna i uczciwa konkurencja 

– wspieranie działań organizacji 
niekomercyjnych promujących wysokie 
standardy zarządzania i jawność poczynań
w tej sferze, 

– współpraca z organizacjami zajmującymi 
się ujawnianiem nieuczciwych praktyk 
gospodarczych. 

Powiązania 
gospodarcze  

i wspieranie branży

Obecność profesjonalnych  
i lokalnych dostawców oraz firm  

o zbliżonych profilach działalności 

– programy kształcenia dotyczące branż
powiązanych z przedsiębiorstwem, 

Występowanie skupisk 
gospodarczych 

– pobudzanie za pomocą filantropii rozwoju 
skupisk firm i powiązanych z nimi branż
(co powoduje wzmocnienie zaplecza 
firmy). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.E. Porter, M.R. Kramer Filantropia przedsiębiorstwa jako 
źródło przewagi konkurencyjnej, „Harvard Business Review Polska” 2003, nr 9, s. 86-89 

Powstrzymywanie się od nieetycznych działań, filantropia oraz realizowanie 
aktywnych programów społecznych zwiększa zaufanie do przedsiębiorstwa i ma często 
pozytywny wpływ na wyniki ekonomiczne. Postawy przedsiębiorstwa wobec 
problemów społecznych wpływają na stopień jego efektywności, a w konsekwencji na 
pozycję rynkową.  

Obszary i możliwości zaangażowania społecznego 
przedsiębiorstw 

Przedsiębiorstwa powinny opracowywać założenia polityki działań społecznych, 
które jasno określą ich filozofię w sferze relacji ze społecznościami. Podstawą powinno 
być wyraźne określenie głównych obszarów zaangażowania społecznego.  
W nakreśleniu tych obszarów zasadniczej wagi nabiera poznanie i zrozumienie 
oczekiwań społecznych. Skonfrontowanie tych oczekiwań z możliwościami firmy daje 
szansę na przygotowanie skutecznych programów zaangażowania społecznego, które 
będą realizowane na zasadach partnerstwa i przyniosą korzyści firmie oraz jej 
interesariuszom. 
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Wyniki różnych badań potwierdzają, że do obszarów zaangażowania społecznego 
cieszących się największym zainteresowaniem przedsiębiorstw należą:  

– pomoc społeczna/cele charytatywne, 
– sport i rekreacja, 
– edukacja i oświata, 
– ochrona zdrowia oraz popieranie zdrowego stylu życia, 
– kultura i sztuka, 
– ochrona środowiska. 
Firmy mogą realizować różnorodne poziomy zaangażowania społecznego, które  

w zależności od przyjętej filozofii działania cechuje różny charakter podejmowanej 
aktywności (tabela 2). Najbardziej zaawansowany poziom zakłada proaktywny 
charakter zaangażowania społecznego. Wymaga on od firm nie tylko monitorowania 
bieżącej sytuacji, ale i wyszukiwania zagadnień oraz trendów społecznych, które po 
nadawaniu im priorytetów pozwolą na przygotowanie odpowiedzialnych i skutecznych 
programów.  

Tabela 2. Poziomy zaangażowania społecznego biznesu określone przez charakter prowadzonych działań
Poziom 

zaangażowania Charakter działań

Reaktywny 
Reagowanie na zagadnienie społeczne dopiero wtedy, gdy zaczyna 
utrudniać to realizację ich celów firmy. 

Obronny 
Reagowanie na zagadnienia społeczne w celu usunięcia 
ewentualnego zagrożenia interesów firmy.  

Dostosowawczy 
Dostosowanie się do nakazów państwa i uwarunkowań etycznych, 
formułowanych przez społeczeństwo. 

Proaktywny Uprzedzanie żądań, których wobec firmy jeszcze nie sformułowano. 

Źródło: opracowano na podstawie: W. Budzyński: Wizerunek firmy. Poltext, Warszawa 2002, s. 32-33. 

Działania społeczne przedsiębiorstw mogą przyjmować różne formy. Duża część
przedsiębiorstw włącza się w życie społeczne poprzez prowadzenie działań
charytatywnych, przekazując pewną część swoich zysków na rzecz organizacji 
niedochodowych takich, jak szkoły, szpitale, instytucje pomocy społecznej itp. 
Filantropia przedsiębiorstw może przyjmować takie zachowania, jak: 

– proste darowizny pieniężne, 
– darowizny stymulowane przez zakup polegające na przekazywaniu na 

określony cel społeczny pewnej kwoty w wyniku każdorazowego zakupu 
dokonanego przez klienta9, 

– darowizny będące pochodną podpisania umów abonamentowych, prenumeraty 
lub korzystania z usługi, 

– darowizny wynikające z zebranych przez klientów kuponów lub punktów, 
– darowizny na zasadzie maching funds (system zgodnie, z którym firma 

pomnaża kwotę zebraną przez pracowników na jakiś cel społeczny lub kwotę
zebraną przez organizację społeczną), 

– dobrowolne, zwykle comiesięczne odpisy pracowników od pensji na cel 
charytatywny (pay-rolling),  

                                                
9 Przekazywana kwota określana jest liczbowo (np. 1 zł) lub procentowo (% od zysku). 
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– przekazywanie na rzecz organizacji społecznej przez firmę ustalonego 
wcześniej ekwiwalentu finansowego za każdą godzinę przepracowaną przez 
pracownika (matching time), 

– różnorodne metody finansowania przy użyciu Internetu (tzw. e-filantropia), 
– darowizny rzeczowe (sprzętu, materiałów lub innych dóbr niebędących 

bezpośrednim wsparciem finansowym). 
Jedną z częściej wykorzystywanych metod zdobycia uznania społecznego jest 

sponsoring, który mimo swego promocyjnego charakteru traktowany jest jako narzędzie 
o wysokiej społecznej użyteczności. Potwierdzeniem tezy o pozytywnym społecznym 
odbiorze działań sponsoringowych mogą być wyniki badań Instytutu ARC Rynek  
i Opinia. Pokazują one, że wzrasta przekonanie Polaków o korzyściach, jakie 
sponsoring niesie społeczeństwu (w 2008 roku świadomość takich korzyści 
wykazywało 60% badanych). Najlepiej oceniany przez nasze społeczeństwo jest 
sponsoring akcji charytatywnych, który popiera 78% Polaków. Większość
respondentów (71%) pozytywnie odbiera także firmy sponsorujące sport, widząc w tym 
szansę na rozkwit polskiego sportu i rozwój polskich zawodników10. 

Inną formą zaangażowania społecznego są programy i kampanie społeczne, które 
ze względu na stopień zaangażowania firm przyjmują formę: 

a) programów własnych (inicjowanych i wprowadzanych w życie samodzielnie 
przez firmy), 

b) programów wspólnych (przygotowywanych i realizowanych wspólnie  
z organizacjami społecznymi), 

c) programów organizacji niedochodowych w różny sposób wspieranych przez 
firmy. 

Na rynku polskim podejmowanych jest wiele interesujących i godnych 
naśladowania biznesowych praktyk społecznych. Do wybranych spośród wielu 
przykładów należą: „Zielone podwórka” (program Allegro i Philipsa polegający  
na odmienianiu ponurych miejsc w miastach, rekultywacji miejskich parków, placów 
zabaw i podwórek), „Warto być za!” (program Kompanii Piwowarskiej SA, którego 
celem jest aktywizacja i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji projektów 
skierowanych do najbiedniejszych), „Dzieci z ulicy Teatralnej" (projekt edukacji 
teatralnej realizowany przez wolontariuszy firmy ING oraz Fundację ING Dzieciom, 
którego celem jest zaprezentowanie sztuki nowym odbiorcom poprzez spektakle 
realizowane na ulicy). 

Istotne znaczenie w prowadzeniu działań społecznych ma komunikacja. Do metod 
komunikowania zaangażowania społecznego przedsiębiorstw można zaliczyć: 

– programy telewizyjne, 
– reklamę na opakowaniach produktów,  
– informacje prasowe/komunikaty prasowe/artykuły, 
– materiały w sklepach, 
– informowanie przez personel sprzedażowy. 
– broszury/wydawnictwa firmowe,  
– wydarzenia specjalne, 

                                                
10 Badanie „Sponsoring Monitor 2007/2008” zrealizowane przez Instytut ARC Rynek i Opinia techniką bezpośrednich 

wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej próbie 1203 mieszkańców 
Polski. Szerzej: ARC Rynek i Opinia: Sport i sponsoring sportu. http://www.arc.com.pl/image/www/SportSponsoring2008 
_ARC_Rynek_i_Opinia.pdf. 
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– wypowiedzi członków organizacji społecznych wspieranych przez firmę, 
– wydawnictwa organizacji społecznych11, 
– internet (strony internetowe, mailing), 
Należy jednak podkreślić, że komunikacja odpowiedzialności biznesu to nie tylko 

kwestia umiejętnie dobranych narzędzi, ale przede wszystkim umiejętność zachowania 
równowagi dotyczącej natężenia, charakteru i form przekazu.  

Odpowiedzialność w stosunku do otoczenia oznacza dbanie o jak największą
przejrzystość swoich działań, którą firmy mogą zapewnić przez: 

a) raportowanie działalności i upublicznianie treści raportów, 
b) informowanie społeczności o stanowiskach i poglądach reprezentowanych 

przez przedsiębiorstwo, 
c) jawne prezentowanie zagrożeń związanych z konsumpcją i użytkowaniem 

produktów firmy, 
d) określanie stanu wiedzy i opinii społeczności na temat przedsiębiorstwa oraz 

jego produktów, 
e) umożliwienie wymiany poglądów między firmą a interesariuszami, a także 

prowadzenie negocjacji lub mediacji w razie pojawiania się zasadniczych 
rozbieżności.  

Od przedsiębiorstw oczekuje się, by powstrzymały się od nieetycznych działań. 
Punkt odniesienia i pomoc w ustaleniu czystych reguł postępowania mają stanowić
kodeksy etyczne, konstruowane zarówno przez organizacje branżowe, jak i wewnętrzne 
kodeksy powstające w przedsiębiorstwach.  

Istotnym sprawdzianem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest 
umiejętność zachowania w sytuacjach problemowych. Odpowiedzialność w tym 
zakresie polega nie tylko na odpowiednich postawach w czasach zagrożenia dla 
reputacji firmy, gdy problem wchodzi w fazę sytuacji kryzysowej. Integralną częścią
planowania korporacyjnego powinny być monitorowanie i wczesna identyfikacja 
potencjalnych sytuacji problemowych, czyli wychwytywanie luk między praktykami 
korporacyjnymi oraz oczekiwaniami interesariuszy12. Na zmniejszenie tej luki wpływa 
szereg czynników, z których wiele leży w zasięgu oddziaływania przedsiębiorstw.  

Zaangażowanie społeczne biznesu – ocena znaczenia  
w świetle wyników badań międzynarodowych 

Potwierdzeniem tezy o celowości społecznego zaangażowania biznesu są wyniki 
licznych badań międzynarodowych, w których kadra menadżerska wyraża pozytywne 
postawy wobec aktywności biznesu na polu społecznym. Raport „Global Business 
Barometr” podsumowujący wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 
1192 najwyższych rangą menadżerów firm pokazał, że odpowiedzialność biznesu coraz 
częściej zajmuje czołowe miejsca wśród priorytetów kadry kierowniczej13.  

Inne badania przeprowadzone przez The Economist ukazują, że przedstawiciele 
biznesu wierzą w to, że CSR może przynieść firmie mierzalne korzyści. Większość  
z uczestniczących w badaniu menedżerów (74% z 556 respondentów) twierdzi, że CSR 

                                                
11 S. Adkins: op. cit., s. 79 
12 Szerzej: M. Regester, J. Larkin: Risk Issues and Crisis Management (PR in Practice). Kogan Page, London 2005. 
13 Badanie przeprowadziła „Economist Intelligence Unit” (siostrzana spółka The Economist) w końcu 2007 r.  

Za: Economist Intelligence Unit: Global Business Barometr Report. Nov-Dec 2007. 
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może zwiększyć zyskowność firmy. Mimo kryzysu ekonomicznego, 49% respondentów 
uznało, że w ciągu 5 lat wydatki na inwestycje ich firm w CSR wzrosną14.  

Jak wykazują wyniki badań przeprowadzonych na polskim rynku przedsiębiorstwa 
w coraz większym stopniu uznają swoją odpowiedzialność przed społeczeństwem. 
Przykładem mogą być badania ankietowe przeprowadzone przez autorkę. Ponad połowa 
badanych przedsiębiorstw (52%) deklarowała prowadzenie działań public relations,  
a 80% z nich angażowało się w życie społeczne, poprzez podejmowanie działań
skierowanych do społeczeństwa i społeczności lokalnych15.

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować zjawisko pewnej nieufności 
konsumentów wobec społecznej aktywności biznesu, część z nich postrzega ją głównie 
jako element autopromocji przedsiębiorstw i ich produktów. Potwierdzeniem tej tezy 
wydają się być wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r. przez On Board PR i PBS 
DGA. Pokazują one, że aż 76% Polaków jest przekonanych o tym, że biznes prowadzi 
działania społeczne jedynie dla rozgłosu. Co więcej, aż 73% respondentów jest zdania, 
że firmy często lub prawie zawsze wydają na promocję swojej dobroczynności więcej 
niż na działania społeczne. Poziom sceptycyzmu wobec korporacyjnych działań
społecznych rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Wśród osób z wyższym 
wykształceniem aż 82% wyraża przekonanie o jedynie promocyjnym charakterze 
aktywności społecznej przedsiębiorstw16.  

Z przeprowadzonego badania wynika również, że zdaniem 93% Polaków firmy 
mogłyby robić dużo więcej w obszarze działalności dobroczynnej. Wynik ten może być
zinterpretowany jako wyraz wysokich oczekiwań wobec zaangażowania społecznego 
biznesu. Dopiero powiązanie odpowiedzi na pytania dotyczące opinii na temat 
wykorzystania środków przeznaczanych na aktywność społeczną i oczekiwań wobec 
firm daje pełniejszy obraz sytuacji. Sceptycyzm konsumentów odnosi się bowiem do 
poziomu wykonania, a nie samej idei społecznego zaangażowania biznesu.  
Na społeczną percepcję społecznej aktywności biznesu wpływa więc w dużej mierze 
jakość prowadzonych działań.  

Interesujących wyników dostarczyło badanie RESPONSE „Understanding and 
Responding to Social Demands on Corporate Responsibility” finansowane przez 
Komisję Europejską, a prowadzone przez INSEAD, którego celem było określenie luki 
pomiędzy percepcją społecznej odpowiedzialności pomiędzy firmami  
i interesariuszami17. Menedżerowie i interesariusze18 inaczej rozumieją społeczną
odpowiedzialność, choć używają tego samego pojęcia, to przypisują mu inne znaczenia. 
Większość badanych menadżerów wskazywało na dostosowawczy charakter działań

                                                
14 CSR w USA: badanie The Economist. Portal Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. http://www.csrinfo.org/pl/ 

component/content/article/735-csr-w-usa-badanie-the-economist (20.11.2008). 
15 Badania zostały przeprowadzone przez autorkę w ramach grantu KBN nr 5 H02D 023 21 realizowanego w latach 2001-

2004. Badaniami objęto 203 przedsiębiorstwa działające na rynku polskim (doboru próby z wykorzystaniem bazy KOMPASS 
dokonała firma Imas International, do losowania próby wykorzystując kryteria: wielkość przedsiębiorstwa mierzoną liczbą
pracowników i rodzaj działalności). 

16 On Board PR i PBS DGA: Raport − Odpowiedzialny biznes: sceptycyzm. Warszawa 2008, http://www.onboard.pl/ 
images/public/RaportOdpowidzialnosc.pdf. 

17 Projekt badawczy zrealizowano ze środków 6 Programu Ramowego UE. Na przeprowadzone badanie składało się  
427 wywiadów wśród managerów i interesariuszy firm międzynarodowych oraz internetowe badanie ankietowe na próbie 
ponad 1000 menadżerów. Wyniki badań opublikowano w raporcie: Understanding and Responding to Societal Demands  
on Corporate Responsibility (RESPONSE). Final Report. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME. PRIORITY 7, „Citizens 
and Governance in a Knowledge Based Society”(2002-2006). 

18 Do grup interesariuszy można zaliczyć: klientów, organizacje pozarządowe, inwestorów, pracowników, dostawców, 
instytucje samorządowe. 



Społeczne zaangażowanie biznesu… 209 

biznesu w sferze społecznej. Aż 80% badanych menadżerów postrzega społeczną
odpowiedzialność biznesu jako powstrzymywanie się od szkodliwych zachowań czyli 
„do no harm” („nie robić krzywdy”), w przeciwieństwie do proaktywnego podejścia 
„do good”(„czynić dobro”). Opinie interesariuszy rozkładały się mniej więcej po równo 
między te dwie opcje (52,5% do 47,5%).  

Przedstawiciele biznesu wykazali ograniczoną świadomość społecznej 
odpowiedzialności definiowanej przez granice prawne i moralne. Interesariusze bowiem 
oczekują od odpowiedzialnego biznesu integrowania interesów dostawców, partnerów 
biznesowych, samorządów, społeczności lokalnych i społeczeństwa jako ogółu. Badanie 
pozwoliło na identyfikację czynników, które pozwalają wyjaśnić, dlaczego niektóre 
firmy są bliżej swoich interesariuszy, jeśli chodzi o percepcję społecznej 
odpowiedzialności (tabela 3). 

Tabela 3. Czynniki wpływające na zmniejszenie luki w postrzeganiu społecznej odpowiedzialności biznesu 
przez firmy i interesariuszy 

Charakter 
czynników 

Czynniki Opis wpływu 

Czynniki 
zewnętrzne 

Dynamika sektora 

Luka w rozumieniu społecznej odpowiedzialności jest mniejsza 
w branżach charakteryzujących się dużą dynamiką zmian. Pogląd na 
CSR menedżerów i interesariuszy jest najbardziej zbliżony w branży 
high-tech oraz w sektorze bankowym. Największa luka w rozumieniu 
CSR cechuje branże: energetyczną, chemiczną i żywnościową. 

Położenie 
geograficzne  

i kontekst 
regionalny 

Firmy z krajów anglosaskich wykazują większą zbieżność
w rozumieniu społecznej niż pochodzące z innych części Europy. 
Firmy te szybciej adaptują się do nagłych zmian niż inne firmy 
europejskie. Nie bez znaczenia jest fakt, że kraje anglosaskie należą
do krajów wysoko rozwiniętych o dużym poziomie liberalizacji.

Aktywność  
i presja otoczenia 

Znacznie wyższy poziom wspólnego rozumienia CSR ma miejsce 
tam, gdzie firmy odczuwają presję zewnętrzną ze strony 
interesariuszy. Może to sugerować, że na wzrost świadomości 
menadżerów wpływa aktywność interesariuszy, zmuszająca biznes do 
większego zainteresowania kwestiami społecznymi. 

Czynniki 
wewnętrzne 

Strategia 
biznesowa 

Stosowanie strategii dyferencjacji wpływa na większą świadomość
menadżerów i zmniejszenie luki poznawczej między 
zainteresowanymi stronami. Mniejsze rozbieżności w rozumieniu 
CSR między interesariuszami a menedżerami odnotowuje się
w firmach, które konkurują poprzez zróżnicowanie niż w tych 
dążących do uzyskania przewagi przez wiodącą pozycję kosztową. 

Integracja CSR  
z procesami 

biznesowymi 

Badania wykazały, że wielkość luki poznawczej dla firm z CSR 
zintegrowanymi z procesami biznesowymi jest porównywalna z tą
odnotowaną dla firm o mniejszej integracji. Badania wykazują
jednak, że integracja CSR z procesami biznesowymi była czynnikiem 
wpływającym na zmniejszenie luki w zakresie „wpływu firm na 
bezpośrednie otoczenie”.

Motywacja dla 
CSR – oparta na 

poszukiwaniu 
nowych szans 

rynkowych 

Zauważono, że luka w percepcji społecznej odpowiedzialności jest 
nieco mniejsza dla firm, które opierają strategie na poszukiwaniu 
nowych szans rynkowych. 

Źródło: opracowano na podstawie: Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate 
Responsibility (RESPONSE). Final Report. SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME. PRIORITY 7, 
„Citizens and Governance in a Knowledge Based Society” (2002-2006), s. 45-57. 

Luka pomiędzy tym, jak firmy i interesariusze widzą odpowiedzialność społeczną
biznesu ma wpływ na postrzeganie podejmowanych w tym zakresie działań.  
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W przypadkach gdy luka jest mniejsza, interesariusze są bardziej skłonni postrzegać
firmę jako działającą na rzecz dobra społecznego.  

Zakończenie 
Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu rozumieją potrzebę i dostrzegają

korzyści wynikające z zaangażowania społecznego biznesu. Na odbiór społeczny 
wpływa nie tyle sam fakt prowadzenia, ale przede wszystkim, jakość prowadzonych 
działań społecznych. Warunkiem zapewnienia wysokiego poziomu realizowanych 
działań jest poznanie, zrozumienie i przewidywanie oczekiwań społecznych. Jednolite 
rozumienie społecznej odpowiedzialności i wypracowanie mechanizmów współpracy  
w rozwiązywaniu problemów społecznych pozwala na prowadzenie skutecznych 
działań, przynoszących wielostronne korzyści. Dopiero wtedy można mówić  
o znaczącej roli społecznego zaangażowania biznesu w kształtowaniu partnerskich 
relacji z otoczeniem.  

CORPORATE SOCIAL INVOLVEMENT IN SHAPING  
THE PARTNERSHIP RELATIONS WITH THE ENVIRONMENT 

Summary 
The aim of the paper is defining the role of corporate social involvement in shaping the 

partnership relations with the environment. The paper presents outlines of Corporate Social 
Responsibility and Corporate Community Involvement conceptions. The author takes up the 
issues associated with the cohesion of economic and social purposes, showing the benefits  
of social activities of firms in the context of their competitiveness. The paper gives descriptions  
of the areas and possibilities of corporate social involvement and discusses the influence on the 
effectiveness of shaping partnership relations with stakeholders. Summary of the considerations  
is an attempt to assess the importance of corporate social involvement made on the basis  
of the results of international research. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 558                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 41                  2009 

Paweł Dobski1  

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLU DETALICZNEGO 

W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

Streszczenie 
W warunkach gospodarki rynkowej, przedsiębiorstwa muszą stale poszukiwać sposobów 

utrzymania lub poprawy swojej pozycji konkurencyjnej. Koniecznym staje się zwrócenie 
większej uwagi na proces obsługi klienta, a szczególnie na relacje, jakie zachodzą pomiędzy 
sprzedającym a kupującym. Wynika to w dużej mierze z faktu, że współczesny klient jest coraz 
bardziej świadomy nie tylko swoich praw, ale i pozycji, jaką zajmuje w relacjach rynkowych. 
Będąc krytycznie nastawionym do oferty handlowej przedsiębiorstw oczekuje nie tylko towaru 
odpowiedniej jakości, ale także wysokiego standardu obsługi i szerokiego zakresu usług 
towarzyszących. 

Wśród coraz większej liczby przedsiębiorstw można zaobserwować wzrost 
zainteresowania klientami, ich potrzebami i preferencjami. Stali klienci odznaczają się
zwiększoną siłą nabywczą, która znajduje odzwierciedlenie w wielkości i wartości 
kupowanych produktów. Klienci ci w sposób znaczący uczestniczą także w tworzeniu 
pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w otoczeniu. Fakty te skłaniają osoby 
zarządzające przedsiębiorstwami do ciągłego udoskonalania relacji z klientami. 
Głównym sposobem na osiągnięcie zadowalających efektów jest możliwość
identyfikowania najlepszych klientów i motywowania ich do dalszych zakupów2. 

Koniecznym staje się zwrócenie większej uwagi na proces obsługi klienta,  
a szczególnie na relacje, jakie zachodzą pomiędzy sprzedającym a kupującym. Okazuje 
się bowiem, że tzw. „typowy klient” często nie istnieje. Jednak wiele przedsiębiorstw 
koncentruje się przede wszystkim na sprzedaży możliwie jak największej ilości, bez 
zainteresowania się, kto jest ich nabywcą. Wymaga to aktywnego udziału osób 
bezpośrednio zaangażowanych w proces sprzedaży, aby nie tylko zainteresować klienta 
ofertą asortymentową i nakłonić go do zakupu, ale na trwałe związać go z firmą  
i uczynić z niego lojalnego nabywcę. W tym celu pomocne może okazać się wdrożenie 
w przedsiębiorstwie koncepcji zarządzania przez jakość. Niestety nie zawsze 
wprowadzenie TQM do przedsiębiorstwa kończy się sukcesem. Jak podkreśla  
E. Skrzypek, zarządzanie przez jakość powinno doprowadzić do zmian w całym 

                                                
1 Paweł Dobski – dr, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Handlowym, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu. 
2 J. Dyche: CRM Relacje z klientami. Wyd. Helion, Gliwice 2002, s. 22, I. Adamska, H. Wojnarowska: Elementy 

programu kształtowania lojalności klientów na przykładzie firmy Tesco. W Marketing u progu XXI wieku. Księga 
jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin prof. J. Altkorna, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 434. 
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przedsiębiorstwie w celu osiągnięcia sukcesu3. Z tego względu istotnym jest dokonanie 
marketingowej interpretacji tej koncepcji, dzięki czemu wyeksponowana zostanie rola 
nie tylko jakości wewnętrznej, ale także tzw. jakości zewnętrznej, której weryfikatorem 
jest klient.

Ważne staje się więc zdefiniowanie samego pojęcia, bowiem jakość bywa różnie 
określana. Trudności definicyjne słowa „jakość” wynikają przede wszystkim z wielu 
odcieni znaczeniowych, które uzyskuje ten wyraz w różnych kontekstach. Nad 
terminem tym zastanawiali się już starożytni filozofowie. Mając szerokie spojrzenie na 
sprawy tego świata doceniali oni rolę i znaczenie jakości.

Kategoria jakości pojawiła się po raz pierwszy w dziełach filozofa chińskiego Lao 
Tsu. W swojej „Złotej Księdze” (Tao Te Cing) traktował on jakość jako doskonałość, 
której nie da się osiągnąć, lecz do której trzeba uporczywie dążyć4. Znacznie później, 
wybitny filozof starożytnej Grecji Platon (427-347 p.n.e.), twórca idealizmu 
obiektywnego, wprowadził do słownictwa pojęcie jakość pod greckim terminem 
„poiotes”5. W jego systemie filozoficznym, świat rzeczywisty stanowił niedoskonałe 
odzwierciedlenie realnie istniejących doskonałych idei. W tym kontekście, jakość
konkretnych rzeczy oznaczała stopień osiągniętych przez nie doskonałości. Z kolei, 
uczeń i krytyk Platona Arystoteles (384-322 p.n.e.), twórca kierunku metafizycznego, 
zaliczał jakość do zbioru dziesięciu najogólniejszych kategorii opisu rzeczywistości6. 

Współczesna terminologia w dziedzinie jakości rozwija się dynamicznie od czasów 
drugiej wojny światowej podczas, której podjęto metodyczne badania nad jakością, 
rozpoczynając od statystycznych metod kontroli. W literaturze przedmiotu można 
znaleźć szereg ujęć definicyjnych, wśród których za jedną z istotniejszych perspektyw 
interpretacyjnych należy uznać postrzeganie jakości jako relacji oznaczającej stopień
zadowolenia klienta. Przykładem tej kategorii może być definicja J. Oaklanda. Jego 
zdaniem, jakość to stopień zaspokajania potrzeb i spełnienia wymagań klienta7. Inna 
koncepcja utożsamia jakość z przyswajaniem przez organizację wiedzy dotyczącej 
oczekiwań klientów, bez względu na fakt, czy klient jest w stanie wyraźnie je określić. 
Według kolejnej definicji, jakość można interpretować jako zdolność organizacji do 
wprowadzenia i zapewnienia funkcjonowania procesu ciągłego pozyskiwania wiedzy  
w zakresie potrzeb klientów oraz jej implementacji. Według autorów tej koncepcji 
jakość nie jest techniką, ani stosowanym podejściem do określonego problemu, jest 
natomiast najważniejszym ciągłym procesem zmian organizacji8. 

Stąd jakość określana jest jako zespół charakterystyk dobra lub usługi, które 
składają się na zdolność do zaspokajania ustalonych lub sugerowanych potrzeb, a także 
jako całość cech produkcyjnych, marketingowych, technicznych dóbr lub usług, przez 
które dobro lub usługa będzie zaspokajał potrzeby klienta9.  

                                                
3 E.Skrzypek: Zarządzanie jakością. PTE, Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o. w Lublinie, Lublin 

1995, s. 22. 
4 L. Wasilewski: Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania  

im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 22. 
5 Cyceron stworzył łacińską terminologię filozoficzną dla określenia greckiego „poiotes” – „qualitas”. Nazwy te są

podobne w różnych językach: w języku włoskim – „qualita”, „qualite” w języku francuskim, „quality” w języku angielskim  
i „qualität” w języku niemieckim. 

6 Arystoteles: Metafizyka. Księga D.14, W: Dzieła wszystkie. T.2, PWN, Warszawa 1990; Arystoteles: Kategorie 8.  
W: Dzieła wszystkie. T.1, PWN, Warszawa 1990; A. Nieścior: Bieguny pojęcia jakości – Arystoteles i ujęcie procesowe.
„Problemy Jakości” 2000, nr 3, s. 2. 

7 A. Hamrol, W. Mantura: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa-Poznań 1998, s. 114. 
8 R.T. Greene: Global Quality: A Synthesis of the Would’s Best Management Methods. Milwaukee 1993, s. 217-221. 
9 K. Lockyer, A.Muhlemann, J.Oakland: Production and Operations Management. Singapure 1991, s. 77-78. 
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Analizując znaczenie koncepcji TQM w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlu 
detalicznego w kontekście budowania relacji z klientami, należy przeformułować
pojęcie jakości normatywnej na relacyjną koncepcję jakości. Wynika to z założenia, że 
jakość normatywna zwiększa satysfakcję klienta, ale nie gwarantuje jego lojalności. 
Aby zatrzymać klienta, warunkiem koniecznym jest przeformułowanie przez 
przedsiębiorstwo handlu detalicznego jakości opartej o normy i standardy na 
marketingową interpretację jakości w rozumieniu marketingu relacyjnego, która będzie 
uwzględniała perspektywę klienta.  

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, można przyjąć marketingową definicję
TQM. Kompleksowe zarządzanie przez jakość w przedsiębiorstwie handlu detalicznego 
oznacza zatem sposób zarządzania charakteryzujący się podejściem systemowym 
zorientowanym na cele strategiczne oraz zdolności do ciągłej poprawy. Jest to możliwe 
poprzez aktywne działanie kierownictwa oraz taką mobilizację personelu, która na celu 
uczynić z nabywcy nie tylko współtwórcę wartości – oferty handlowej, ale związać go 
na trwałe z firmą. 

Skupienie uwagi na wielu aspektach działalności firmy jest niezbędne w celu 
pomyślnego wprowadzenia dobrego systemu jakości uwzględniającego tzw. efekt 
Haethorn’a10, polegający na koncentrowaniu uwagi wszystkich pracowników na relacji 
klient – dostawca usługi. N. Kano z Uniwersytetu w Tokio przedstawił strukturę TQM 
jako budowę, która się zawali, jeśli zabraknie w niej choćby jednego elementu. 
Właściwe budowanie TQM w usługach powinno przybrać postać zarządzania 
strategicznego. Zarządzanie strategiczne jakością usług jest takim sposobem 
zarządzania organizacją usługową, który zmierza do maksymalnego zespolenia 
wymiaru strategicznego z praktycznym działaniem, czyli świadczeniem usługi. 
Konsekwencje wynikające z przyjętej definicji i określające jej kontekst interpretacyjny 
są następujące11: 
1. Zarządzanie jakością usług jest zarządzaniem marketingowym i musi mieć wymiar 

strategiczny. Strategia projakościowa jest strategią marketingową, gdyż: 
– z istoty usługowego świadczenia wynika znacząca/współdecydująca rola 

usługobiorcy, już nie tylko nabywcy, ale weryfikatora jakości, 
– to marketing usług określa dziś standardy (wymagania) obsługi nabywcy, 
– nie chodzi o jednorazową akcję zapewnienia jakości, ale długookresowy, 

strategiczny cel osiągany dzięki doskonaleniu obsługi nabywcy, 
– warto starać się doskonalić obsługę tylko stałych klientów, bowiem jedynie oni 

będą w stanie to zauważyć i docenić, 
– obsługę nabywcy można doskonalić tylko dzięki wykorzystaniu zarządzania 

marketingowego. 
Jeśli strategia marketingowa jest antycypacją przyszłej konkurencyjnej pozycji 

rynkowej, jaką firma zamierza osiągnąć z jednoczesnym wskazaniem warunków  
i sposobów jej osiągania, to strategią projakościową będzie taka strategia 
marketingowa, która pozwala te cele osiągnąć poprzez postawienie na jakość usług. 
2. Wprowadzenie rozważań dotyczących jakości w kontekst aksjologiczny. Jakości 

usług nie da się wyjaśnić bez odniesienia jej do wartości, stąd źródłem jej 

                                                
10 A. Muhlemann, J.Oakland, K.Lockyer: Production and Operations Management. University of Bradford 1998, s. 109. 
11 K. Rogoziński: Nowy marketing usług. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 219-220. 
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zrozumienia może być tylko kultura organizacji. Z niej wyprowadzone zostają
podstawowe cele i style zarządzania. Dzięki temu można: 
– osiągnąć taki stan, w którym usługowy produkt staje się rzeczywistym dobrem, 
– strategia projakościowa, dzięki dążeniu do poprawności i perfekcyjności 

wykonania, staje się strategią długookresową i nakierunkowującą organizację
na ścieżkę sukcesu, 

– zintegrować marketing z pozostałymi funkcjami organizacji, 
– uzgodnić status i znaczenie ocen jakościowych podejmowanych po obu 

stronach relacji usługowej. 
3. Z powyższych względów, jakość nie może być utożsamiana z przyjętymi 

standardami technologicznymi ani procedurami. Tworzą one jedynie i określają
płaszczyznę wyjściową oraz ramy, w jakie wpisuje się dwukategorialna jakość. 

4. Odpowiedzialność za doskonalenie obsługi nabywcy spada na personel, widzący 
w jakości sposób realizacji obranych przez organizację wartości, ale i traktujący ją
jako jednostkową szansę samodoskonalenia. 

5. Zarządzanie przez jakość usługami wymaga zastosowania środków 
naprowadzania. Placówka realizująca strategię jakości jest organizacją „napędzaną
kulturą” (culture driven), tzw. kierowaną:  

– za pomocą atrakcyjności i dzięki sile przyciągania wartości sformułowanych  
w misji, 

– dzięki niewymuszonemu naśladownictwu najlepszych wzorów, 
– dzięki spontanicznemu podążaniu za liderami. 

6. Stosownie do przyjętych wizji – misji – celów organizacja opracowuje 
najodpowiedniejszy dla niej sposób podejmowania ważnych decyzji (cele 
strategiczne, dobór personelu, systemy motywacyjne, procedury reklamacyjne 
itp.). 

7. Poszczególne jednostki organizacyjne tworzące strukturę pełnią wobec siebie 
funkcje pomocnicze i usługowe. Stąd administracja i związany z nią management 
spełnia funkcje służebne, ale nie władcze. Natomiast wynikający z marketingu 
relacyjnego postulat generowania wartości u wszystkich uczestników relacji, 
otwiera możliwości współpracy budowanej na innych, tzw. obopólnie korzystnych 
zasadach. 

8. Jednostka koordynująca jakość musi spełniać funkcje katalizatora 
(oczyszczającego z nieporozumień) i mobilizatora (zachęcającego tych, którzy nie 
starają się o to, by pracować lepiej). 

Przy wdrażaniu TQM duże znaczenie ma zaangażowanie naczelnego kierownictwa 
poprzez funkcję inicjującą i koordynującą. Wdrażanie strategii projakościowej nie może 
się obyć bez aktywnego udziału osób bezpośrednio zaangażowanych w proces obsługi 
klientów, a więc personelu kontaktowego. Personel powinien się w pełni ze strategią
utożsamiać, uważając ją za swoją. Ponadto ostateczny kształt strategii może być
skorygowany po uwzględnieniu opinii konsultantów i klientów, którzy mogą i coraz 
częściej chcą wyrażać swoje opinie dotyczące między innymi kwestii obsługi. 

Akcentowanie kontekstu jakości staje się powszechnie akceptowane i obejmuje nie 
tylko konkretne produkty, procesy zarządzania, czynności składające się na logistykę, 
więzi między produkcją a dystrybucją, lecz także między dystrybucją a klientami 
finalnymi. 
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Należy podkreślić, że jakość w handlu jest pojęciem wielowymiarowym. Przez 
pryzmat innych elementów oceny jakościowej dokonują klienci, a inaczej pojęcie to 
interpretują pracownicy i osoby zarządzające przedsiębiorstwami handlowymi, które 
dysponują dużo większą wiedzą i doświadczeniem związanym z zachodzącymi  
w organizacji procesami. Przedstawienie pełnego obrazu zarządzania przez jakość,  
a także możliwości aplikacji tej koncepcji w działalności przedsiębiorstw handlowych 
wymaga podjęcia próby identyfikacji czynników warunkujących ocenę jakości oferty 
handlowej z perspektywy klientów indywidualnych dokonujących zakupów  
w przedsiębiorstwach handlu detalicznego12. 

Z tego względu autor postanowił w pierwszej kolejności przeprowadzić badania  
o charakterze jakościowym13.  W badaniu zastosowano pogłębione wywiady grupowe, 
którymi objęci zostali klienci indywidualni dokonujący zakupów szybko rotujących 
dóbr konsumpcyjnych14. Badanie przeprowadzone zostało w Poznaniu 13 i 14 kwietnia 
2007 roku w sali do badań focusowych wyposażonej w lustro weneckie i kamerę, dzięki 
czemu istniała możliwość rejestrowania obrazu oraz dźwięku do dalszych analiz. 
Badanie przewidywało przeprowadzenie trzech zogniskowanych wywiadów 
grupowych, którym poddane zostały 23 osoby, zamieszkujące na terenie Poznania15. 

Na podstawie analizy wypowiedzi osób uczestniczących w badaniu jakościowym, 
prowadzonym przy wykorzystaniu metody zogniskowanych wywiadów grupowych, 
zidentyfikowano następujące kryteria oceny jakości oferty handlowej: postawa  
i kwalifikacje personelu, rodzaj obsługi, lokalizacja sklepu, tradycja i renoma, jakość
oferowanych towarów, poziom cen i możliwość płacenia kartami płatniczymi, 
szerokość i głębokość oferty asortymentowej, dostępność oferty, aranżacja wnętrza, 
wyposażenie sklepu oraz wygląd zewnętrzny, ekspozycja towarów, załatwienie 
reklamacji, prowadzona aktywność promocyjna, programy lojalnościowe, ciągłość
oferty asortymentowej, organizacja pracy sklepu, certyfikaty i znaki jakości. 

W oparciu o zebrany materiał empiryczny można stwierdzić, że w ocenie 
uczestników wywiadów jakość oferty handlowej jest pojęciem wielowymiarowym. 
Zespół kryteriów branych pod uwagę przy ocenie sklepu, w którym badane osoby 
dokonywały zakupów tzw. „codziennych” różni się nieco od zespołu kryteriów 
istotnych ich zdaniem przy ocenie obiektów wielkopowierzchniowych.  

                                                
12 Pewnym uzupełnieniem mogą być wyniki badania dotyczącego wizerunku sieci handlowych zrealizowanego przez  

PBS DGA w sierpniu 2006 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie losowo dobranych mieszkańców Polski. 
13 Specjaliści zajmujący się badaniami rynku używają często terminów „jakościowe” i „ilościowe” dla odróżnienia metod 

badawczych. Badania jakościowe kładą większy nacisk na zrozumienie tematu, podczas gdy celem badań ilościowych jest 
zmierzenie danego zjawiska. Por. P. Hague: Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników.  
Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 89-91. 

14 Jako metodę badawczą pogłębione wywiady grupowe zaczęto wykorzystywać w badaniach marketingowych w Stanach 
Zjednoczonych. Na początku lat czterdziestych dwudziestego wieku dwaj socjologowie P.F .Lazarsfeld i R.K. Merton, 
wykorzystali tę metodę w badaniach audytorium programów radiowych. Autorom tym przypisuje się stworzenie nazwy 
„zogniskowane wywiady grupowe”, które stanowią odmianę pogłębionych wywiadów grupowych. Por. A.M. Nikodemska-
Wołowik: Jakościowe badania marketingowe. PWE, Warszawa 1999, s. 102. 

15 Uczestnicy wywiadów zostali dobrani według następujących kryteriów: 
– płeć (50% stanowiły kobiety i 50% zbiorowości stanowili mężczyźni), 
– osiągnięty poziom wykształcenia (odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosił 35%, odsetek osób  

z wykształceniem średnim wynosił 35%, zaś odsetek osób z wykształceniem podstawowym wynosił 30%), 
– realizowany w gospodarstwie domowym dochód na jedną osobę (osoby o dochodach w przeliczeniu na jednego 

członka gospodarstwa domowego nie przekraczających 1500 PLN – 50% badanych, osoby o dochodach  
w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego powyżej 1500 PLN – 50% badanych), 

– wiek (osoby w wieku od 20 do 35 lat – 50% badanych, osoby w wieku od 36 do 65 lat – 50% badanych). 
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Można było zaobserwować tendencję, iż liczba branych pod uwagę kryteriów jest 
zależna od poziomu wykształcenia badanych osób. Z przeprowadzonego badania 
wynika, że dla osób w nim uczestniczących bardzo ważne było szeroko pojęte 
zachowanie personelu. Badane osoby podkreślały, że personel powinien być nie tylko 
kompetentny, ale także uprzejmy, schludnie wyglądający i szybko reagujący na ich 
potrzeby. 

Przeprowadzone badania o charakterze jakościowym, w wyniku których 
zidentyfikowane zostały kryteria oceny jakości oferty handlowej przedsiębiorstw 
handlu detalicznego oferujących szybko rotujące dobra konsumpcyjne umożliwiły 
przygotowanie instrumentu pomiarowego niezbędnego do zrealizowania badań
ilościowych. Badaniami tymi zostali objęci klienci indywidualni zamieszkujący na 
terenie Wielkopolski16. Byli to mieszkańcy takich miast jak: Konin, Piła, Poznań, 
Gniezno, Kalisz, Ostrów Wielkopolski i Leszno. Liczbę osób, która miała zostać
poddana badaniu z danego miasta ustalono proporcjonalnie do liczby jego 
mieszkańców. Posiadany materiał poddawano kontroli przed etapem opracowania 
danych. Po dokonaniu oceny zebranego materiału źródłowego i wyeliminowaniu 
błędnie wypełnionych kwestionariuszy jako nienadających się do dalszego 
wykorzystania, do analizy zakwalifikowano 723 obserwacje17. Przeprowadzone badania 
pozwoliły określić, jakie czynniki biorą pod uwagę klienci podejmując decyzję  
o wyborze sklepu, w którym zamierzają dokonać zakupów. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że istotna jest nie tylko lokalizacja i oferta 
asortymentowa, ale także uprzejmość i kwalifikacje zatrudnionego personelu oraz 
rodzaj obsługi – rys. 1. Świadczyć to może o tym, że w warunkach gospodarki 
rynkowej coraz trudniej budować przewagę konkurencyjną jedynie w oparciu  
o oferowane produkty. Okazuje się bowiem, że w większości sklepów sprzedających 
dane kategorie produktów oferta jest zbliżona pod względem marek, modeli i poziomu 
cen. Tym samym sferą, która pozwala budować przewagę konkurencyjną może okazać
się poziom obsługi i zakres usług towarzyszących. Wynika to także z faktu, że klienci 
są coraz bardziej świadomi i stają się tym samym bardziej wymagający.  

                                                
16 Badaniem objęci byli mieszkańcy miast zamieszkiwanych przez ponad 50 000 osób znajdujących się na terenie 

Wielkopolski. Dobór jednostek do próby dokonany został za pomocą losowania trzystopniowego, które należy do 
wielostopniowych losowań zespołowych. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankietową przy wykorzystaniu techniki 
wywiadu standaryzowanego, opartego na jednolitym dla wszystkich jednostek kwestionariuszu ankietowym. Badanie zostało 
przeprowadzone w okresie od maja do sierpnia 2007 roku i objętych nim zostało siedemset dwadzieścia trzy osoby. 

17 W obliczeniach niezbędną liczebność próby ustalono według wzoru: 
2

2

d

qpu
n

⋅⋅= α
  

gdzie: p − spodziewany rząd wielkości szacowanego wskaźnika struktury, q=1-p, d − dopuszczalny maksymalny błąd 
szacunku frakcji p, uα – wartość odczytana z tablic rozkładu N(0, 1) dla współczynnika ufności 1- α. Por. m.in. J. Greń: 
Statystyka matematyczna. Modele i zadania. PWN, Warszawa 1984; M. Sobczyk: Statystyka. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2001; A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Metody statystyczne. PWE, Warszawa 2002.
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Rys. 1. Kryteria wyboru sklepu z perspektywy klientów indywidualnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 

Zebrany materiał empiryczny pozwolił m.in. zweryfikować, na ile klienci 
indywidualni są skłonni zaakceptować wyższy poziom cen jeśli towarzyszy mu wysoka 
jakość oferty asortymentowej i poziomu obsługi. Jak wynika z uzyskanych danych, 
prawie 70%  respondentów jest skłonna zaakceptować wyższy poziom cen, jeśli jest on 
poparty dobrym towarem i profesjonalną obsługą (rys. 2). Świadczyć to może o tym, że  
klienci są coraz bardziej świadomi swojej pozycji w relacjach z podmiotami 
gospodarczymi. Klienci w XXI wieku mają poczucie, że to oni są ostatecznymi 
weryfikatorami jakości oferty rynkowej. Są skłonni wydać więcej pieniędzy pod 
warunkiem, że otrzymają towar i obsługę o wyższym standardzie.  

tak
69,4%

nie
30,6%

Rys. 2. Deklarowana przez klientów skłonność do zaakceptowania wyższego poziomu cen przy 
zagwarantowaniu wysokiej jakości oferty asortymentowej i poziomu obsługi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że dla nabywców ważne jest 
uprzejme zachowanie pracowników sklepu. Klienci zwracali uwagę na stosowanie form 
grzecznościowych takich, jak np. „W czym mogę pomóc”, „Czy życzy sobie Pan/i”, itp. 
Nabywcy oczekują fachowej pomocy ze strony sprzedawców w odniesieniu do 
oferowanych towarów. Jest to związane z umiejętnością interpretowania ich oczekiwań, 
dzięki czemu personel powinien umieć wskazać towar o poszukiwanych cechach lub 
doradzić substytuty, gdy pożądanego towaru brakuje. Oczekiwanie wobec sprzedawcy 
jako eksperta przejawia się również w przekazywaniu informacji na temat nowo 
wprowadzonych na rynek produktów. Informacje takie powinny być w opinii badanych 
szersze niż te zawarte na opakowaniu lub możliwe do pozyskania np. w czasopismach. 
Badane osoby oczekują także od sprzedawców uczciwej postawy i eliminowania ze 
sprzedaży towarów wadliwych lub przeterminowanych. 

Objęte badaniem osoby wielokrotnie wskazywały, że ważne dla nich jest 
podmiotowe traktowanie w sklepie. Wskazywali, iż wyżej oceniają sklepy, w których 
jako klienci są rozpoznawani z imienia lub nazwiska, w których personel wykazuje 
zainteresowanie, np. ich życiem rodzinnym lub zawodowym.  

Przez badanych lepiej oceniane były te sklepy, w których oni sami rozpoznają
sprzedawców, mogą sami dokonać wyboru przez którego z nich chcą być obsłużeni. 
Konsekwencją takiej postawy jest wyższe pozycjonowanie sklepów, w których rotacja 
personelu nie jest wysoka (dotyczyło to w dużej mierze małych sklepów, w których 
klienci deklarowali dokonywanie zakupów codziennych). Na aspekt budowania relacji 
pomiędzy sprzedającym a podmiotowo traktowanym klientem dużo częściej zwracały 
uwagę osoby starsze, podkreślając, że w ten sposób zaspokojono odczuwaną przez nich 
potrzebę bezpieczeństwa realizowanych zakupów. Nie bez znaczenia był także wygląd 
sprzedawców, który w opinii badanych osób obejmował przestrzeganie higieny 
osobistej (czyste ręce i włosy) i schludny strój.  

Podczas badania jego uczestnicy wskazywali, że istotnym dla nich kryterium jest 
możliwość załatwienia reklamacji. Badane osoby podkreślały, że ważne dla nich jest to, 
w jaki sposób pracownicy załatwiają reklamacje, a zwłaszcza w jakiej atmosferze 
reklamacje są rozpatrywane, co miało wpływ na ponowne zakupy – rys. 3. 

tak, zawsze
21,2%

raczej tak
63,2%

trudno powiedzieć
10,7%

raczej nie
4,1%

nigdy
0,8%

Rys. 3. Skłonność klientów do ponownego skorzystania z oferty, gdy wystąpił wcześniej problem z realizacją
zakupów, który został szybko rozwiązany  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego. 
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Część uczestników badania podkreślała, że fakt zaistnienia zdarzenia niezgodnego 
z ich oczekiwaniami nie musi dyskwalifikować sklepu pod warunkiem, że problem 
zostanie szybko i w sposób satysfakcjonujący dla osoby go zgłaszającej rozwiązany. 

Reasumując można stwierdzić, że zarządzanie relacjami z klientami pozwala  
w dużej mierze wyselekcjonować nabywców bądź ich grupy, najbardziej preferowanych 
z punktu widzenia interesów firmy. Dzięki temu możliwe jest nie tylko 
indywidualizowanie oferty asortymentowej, ale także przekazu komunikacyjnego. 
Koncepcja ta ułatwia także realizację programów lojalnościowych, które umożliwiają
nawiązanie i wzmocnienie więzi z wybraną grupą klientów, co przyczynia się do 
osiągania wymiernych korzyści ekonomicznych. W trakcie badania okazało się, że 
wśród uczestników znalazły się osoby, dla których istotnym parametrem branym pod 
uwagę przy wyborze miejsca dokonywania zakupów były prowadzone programy 
lojalnościowe. Uczestnicy wywiadów twierdzili, że chętnie korzystali z różnego rodzaju 
kart stałego klienta, które uprawniały ich do dokonywania zakupów z rabatem lub 
dawały możliwość zbierania punktów, za które mogli otrzymać nagrody. 

CONSUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT  
IN THE ENTERPRISE OF THE RETAIL TRADE  
IN THE LIGHT OF EMPIRICAL EXAMINATIONS 

Summary 
In the market economy conditions enterprises have to constantly seek for ways for keeping 

and increasing their competitive positions. The necessary element is paying more attention  
on customer service process, especially relations appearing between seller and buyer. To a large 
extend this is the outcome of the fact that modern customer is not only conscious of his rights but 
also of his position in market relations. Modern customer, having critical attitude towards  
the market offer of enterprises, expects not only the high quality products but also high service 
standard and wide scope of complementary services.   
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MARKETING PARTNERSKI W ZAKŁADACH OPIEKI 
ZDROWOTNEJ – OPINIE I OCZEKIWANIA 

Streszczenie 
Tworzenie, utrzymywanie i umacnianie długotrwałych, tworzących wartość relacji jest 

szczególnie istotne dla klienta na rynku usług medycznych. W opracowaniu przedstawiono 
wybrane wyniki badań nad relacjami zachodzącymi między klientami a zakładami opieki 
zdrowotnej oraz zaprezentowano ich opinie i oczekiwania. Pacjenci wybierają dany ZOZ  
ze względu na zaufanie do profesjonalizmu jego pracowników, możliwość ścisłego kontaktu, 
współtworzenia usługi i niejako włączenia go w strukturę organizacji. Twierdzą oni, że instytucje 
medyczne z roku na rok polepszają swoje relacje z pacjentami. 

Wstęp 
Początki marketingu relacyjnego związanego z usługami datuje się na koniec lat 

siedemdziesiątych XX wieku. Najsłynniejsze szkoły zajmujące się tym zagadnieniem, 
takie, jak Nordycka Szkoła Marketingu Usług, Anglo-australijska Szkoła Marketingu 
Partnerskiego, Amerykańska Szkoła Harvard Business School, The International 
Marketing and Purchasing (IMP) Group, Texas University czy Center for Relationship 
Marketing stworzyły szereg definicji tego pojęcia, a niektóre z nich nadal pracują nad 
rozwijaniem koncepcji implementacji jego założeń do realiów organizacji2. 

Obecnie trwają również dyskusje nad tym, czy koncepcja ta nie uległa już
dezaktualizacji pod kątem opłacalności. J. Światowiec podkreśla, że doniesienia  
o takich sygnałach nie przekreślają zasadności koncepcji marketingu partnerskiego, 
tylko są ostrzeżeniem, iż efekty nie są łatwe do uzyskania, a początkowe sukcesy nie są
dane raz na zawsze3. Tym istotniejsze staje się staranne podejście do wprowadzania  
w życie zasad marketingu partnerskiego w usługach, zwłaszcza tak wymagających jak 
usługi medyczne.  

Marketing partnerski w usługach medycznych 
Usługa medyczna według definicji, to szereg czynności o charakterze 

niematerialnym, począwszy od pierwszego kontaktu chorego z placówką opieki 
zdrowotnej aż do jej opuszczenia, podejmowanych na zlecenie, w celu zapewnienia 
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zdrowia (jego zachowania, ratowania, przywracania i poprawy) lub wzbogacania 
walorów osobistych. 

Świadczenia medyczne zalicza się do usług profesjonalnych, czyli 
charakteryzujących się specjalistyczną wiedzą, wysokimi kwalifikacjami personelu  
i stałym ich doskonaleniem, specyfiką osobowości profesjonalisty, wpływem na życie 
innych osób, częstym postępowaniem zgodnym z etyką altruizmu, tym, że świadczący 
usługi są reprezentantami autonomicznych dyscyplin wiedzy, symultanicznością
procesu świadczenia i konsumpcji usługi oraz trudnościami w procesie standaryzacji 
procesu świadczenia usług4. 

Biorąc pod uwagę przepisy dotyczące zakładów opieki zdrowotnej można wyróżnić
kilka ich rodzajów zasadniczo różniących się zarówno sposobem, jak i przebiegiem 
świadczenia usługi medycznej, warunkami niezbędnymi do jej świadczenia czy 
specjalizacją personelu. Są to: szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład 
pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny nie wymieniony z nazwy 
zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych 
lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, np. 
hospicjum, hostel, oddział dzienny, ponadto przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, 
pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki 
stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej, żłobek, zakład leczniczo-
wychowawczy czy inny zakład, spełniający warunki określone w ustawie, np. gabinet 
medycyny szkolnej5. Różnica w sposobie i poziomie świadczenia usług pojawia się
również, jeśli chodzi o podział na jednostki publiczne i prywatne6.  

Świadczenie usługi medycznej to złożony psychologicznie proces, który odbywa 
się na „oczach” nabywców usługi. Odbiorcom usługi towarzyszy stres, konieczna jest 
zazwyczaj interakcja lekarza z pacjentem, a jakościowy efekt końcowy zależy nie tylko 
od świadczeniodawcy, ale również od wyjściowego stanu zdrowia świadczeniobiorcy7. 

Obsługa pacjenta, jak pisze K. Rogoziński, staje się zatem zadaniem, którego 
spełnienie możliwe jest dzięki relacjom powstającym między usługobiorcami  
a personelem. Stosunek personelu medycznego do pacjenta powinien doprowadzić do 
takiego stanu, który byłby zgodny z oczekiwaniami klienta. Prawidłowa obsługa winna 
uwzględnić reakcję na błędy, nie tylko te natury medycznej, ale także zaniedbania 
organizacyjne, czy też niewłaściwe podejście do pacjenta8.  

Przebieg usługi medycznej zależy więc w dużej mierze od charakteru relacji 
między personelem a pacjentem oraz aktywności każdej strony. W celu doprowadzenia 
do pełnej satysfakcji klienta, jakość, obsługa i marketing stają się ze sobą
nierozerwalnie związane, a marketing relacji koncentruje się właśnie na zintegrowaniu 
tych trzech elementów i uruchomieniu ich połączonego działania, wykorzystując efekt 
synergii9. 

M. Beaton uważa, iż relacja z założenia winna być fundamentem marketingu. 
Stanowi ona bowiem rozwinięcie i logiczne następstwo orientacji na klienta, oznaczając 
w konsekwencji postawienie jej na wyższym poziomie. Relację z klientem w ujęciu 
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marketingowym, według tego autora, można określić zatem jako długotrwały  
i rozwijający się proces będący następstwem wcześniejszej, pojedynczej transakcji, 
sprzyjający wzajemnie korzystnym wielokrotnym aktom kupna-sprzedaży10.  

Istnieje wiele definicji marketingu partnerskiego. Niektóre z nich skupiają się na 
kliencie, inne podkreślają wagę wszelkich pozytywnych relacji organizacji  
z otoczeniem i wnętrzem przedsiębiorstwa (np. model 6 rynków). W niniejszej pracy 
szczególny nacisk położony jest na wprowadzanie zasad marketingu partnerskiego, 
który ma doprowadzić przede wszystkim do tworzenia wartości dla klienta-pacjenta.  

Pierwszą definicję marketingu relacyjnego przypisuje się L.L. Berry’emu, który 
identyfikuje marketing relacyjny z tworzeniem, utrzymywaniem i wzbogacaniem relacji 
z klientem11. Według M. Rydla i C. Ronkowskiego, marketing partnerski (relacji)  
to koncepcja zarządzania i działania na rynku, według której skuteczność rynkowa firm 
zależna jest od nawiązania partnerskich stosunków z uczestnikami rynku. Koncepcja ta 
zakłada budowę związków lojalnościowych z klientami i aliansów strategicznych  
z partnerami w biznesie12. Zaś dla K. Rogozińskiego, marketing relacji oznacza 
mobilizację personelu mającą na celu uczynić z nabywcy nie tylko współtwórcę
wartości-produktu, ale związać go na stałe z firmą. M. Christopher, A. Payne  
i D. Ballantyne definiują marketing relacji jako koncepcję, w zgodzie z którą  
do tradycyjnego marketingu mix dodaje się obsługę klienta i jakość13. 

Z kolei według I.H. Gordona, marketing partnerski to ciągły proces poszukiwania  
i tworzenia nowej wartości z indywidualnym klientem oraz dzielenia się korzyściami  
w ramach układu partnerskiego, obejmującego cały okres aktywności nabywczej 
klienta. Jego podstawą jest zrozumienie znaczenia trwałej współpracy między 
dostawcami a wybraną grupą klientów oraz kierowanie nią w celu tworzenia wspólnej 
wartości po to, aby następnie się nią podzielić. Następstwem każdej pojedynczej 
transakcji powinny być kolejne wzajemnie korzystne kontakty, a zdobycie klienta to 
tylko pierwszy etap procesu marketingu relacji14.  

Ta ostatnia definicja najlepiej oddaje niuanse relacji usługowej pacjent-
usługodawca podczas procesu świadczenia usługi medycznej i po jej konsumpcji. 
Podkreśla również konieczność zarządzania relacjami z klientem, budowania 
długotrwałych partnerskich kontaktów oraz to, że ze względu na rosnące koszty 
zdobywania klientów marketing partnerski odgrywa służebną rolę wobec zarządzania 
jakością. 

Każdy pacjent, korzystając z zakładu opieki zdrowotnej, ocenia jakość
świadczonych usług zarówno w wymiarze technicznym, jak i funkcjonalnym. Aby 
efekty zarządzania relacjami z pacjentem były widoczne w postaci stworzenia 
odpowiedniego „pakietu wartości” i skutkowały jego lojalnością niezbędna jest, ze 
strony organizacji, koordynacja działań zarówno tych związanych z marketingiem 
zewnętrznym (polegająca na przygotowaniu usługi zgodnie z oczekiwaniami klientów, 
określeniu ceny, dystrybucji, promocji), wewnętrznym (odzwierciedlająca się  
w motywowaniu i szkoleniu pracowników do lepszej obsługi pacjentów), jak  
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i położenie dużego nacisku na interakcję z usługobiorcą15. Według I.H. Gordona 
organizacje mogą tworzyć relacje z klientami w siedmiu obszarach takich, jak: 

a) strukturalnym – polega na zintegrowaniu lub powiązaniu struktur, bądź
działalności operacyjnej usługodawcy i klienta często za pomocą technologii 
informacyjnej; relacje strukturalne są tym silniejsze, im większy jest stopień
zintegrowania i dostosowania procesów oraz zasobów (technologii, ludzi, 
strategii) obu partnerów relacji; pogłębianiu relacji strukturalnych sprzyja 
poszukiwanie innowacji i współuczestnictwo klienta w kreowaniu produktu; 
część struktury jest udostępniona dla klienta i istnieje dzięki temu możliwość
interakcji, np. sprawdzanie wyników badań, umawianie wizyt przez Internet;  

b) wartości marki – relacje wynikają z funkcjonalnych i emocjonalnych korzyści 
uzyskiwanych przez klienta w związku z atrybutami określonej marki 
produktu; 

c) zawodowym – relacje pochodzą z przeświadczenia klienta o wysokim 
profesjonalizmie usługodawcy, na który składają się: kwalifikacje, 
umiejętności (w tym interpersonalne), doświadczenie, kultura organizacyjna, 
system wartości, szybka reakcja na sygnały z otoczenia, uwaga poświęcana 
klientowi; 

d) osobistym – relacje wynikają z osobistych sympatii/antypatii do pracowników 
usługodawcy; relacje osobiste tworzą się na wszystkich poziomach struktury 
organizacyjnej; mogą być największą przeszkodą w zerwaniu 
dotychczasowych kontaktów;  

e) systemów informacji i kontroli – relacje występują wówczas, gdy usługodawca 
oferuje klientom dostęp do swoich systemów dając im tym samym możliwość
skuteczniejszego zarządzania działalnością operacyjną i finansami,  
np. śledzenie procesu świadczenia usługi; 

f) wartości – czynnikiem zatrzymującym klienta przy firmie może być oferowana 
mu dodatkowa wartość w postaci programów lojalnościowych, zapewnienie 
wysokiej jakości, indywidualizacja produktu; 

g) opcji zerowej – jest to sytuacja, w której klient, nie mając wyboru, jest skazany 
na nawiązanie współpracy16.  

Relacje powstają zatem na trzech podstawowych płaszczyznach: zawodowej, 
osobistej i wartości. Każda z nich może wystąpić w prywatnym, jak i państwowym 
zakładzie opieki zdrowotnej. Natomiast implementację efektywnego marketingu 
partnerskiego w ZOZ-ach można ująć w 10 punktach przedstawionych na rysunku 1.  

Według A. Bukowskiej-Piestrzyńskiej wprowadzanie w życie powyższych założeń
marketingu partnerskiego ma dla zakładu opieki zdrowotnej szereg korzyści. Należą do 
nich: 

– poznanie pacjenta, 
– indywidualne podejście, 
– wykreowanie pacjenta lojalnego, 
– stworzenie pacjenta-ambasadora, 
– wyższa zyskowność placówki17. 
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Rys. 1 Założenia marketingu partnerskiego. 
Źródło: Z. Waśkowski: Zastosowanie marketingu partnerskiego w budowie trwałych więzi z klientami. 

„Marketing i Rynek” 2002, nr 2, s. 5-9. 

W niniejszym artykule przedstawiono opinie respondentów na temat oceny rodzaju 
i stanu relacji kształtujących się na płaszczyźnie klient (pacjent) – usługodawca, a także 
oczekiwań związanych z implementacją założeń marketingu partnerskiego w obszarze 
usług medycznych.  

Opinie i oczekiwania w stosunku do służby zdrowia w świetle 
badań ankietowych 

Badania przeprowadzono w formie wywiadu bezpośredniego na próbie 96 osób, 
klientów zakładów opieki zdrowotnej. Ankietowani to osoby w wieku 20-25 lat, którzy 
korzystali z zakładów opieki zdrowotnej na terenie Wielkopolski. Celowo wybrano 
grupę młodych konsumentów, gdyż to oni poprzez swoje rosnące wymagania,  
w przyszłości będą wpływać na strategie prokonsumenckie tworzone przez firmy.  

Zapytano ich o ocenę oraz oczekiwania w stosunku do prywatnej, jak i państwowej 
służby zdrowia. Ankietowani zostali poproszeni o podanie powodu wyboru danego 
zakładu opieki zdrowotnej oraz ocenę swoich relacji z zakładami opieki zdrowotnej,  
z których korzystają i przydzielenie punktów w skali 0-10 poszczególnym rodzajom 
relacji mogących występować w państwowych i prywatnych zakładach opieki 
zdrowotnej (podział według I.H. Gordona). 

Największy wpływ na korzystanie z państwowych zakładów opieki zdrowotnej ma 
przeświadczenie o wysokim profesjonalizmie pracowników tych zakładów (prawie  
¼ ogólnej liczby punktów), następnie osobiste sympatie do pracowników danej 
instytucji (15% ogólnej liczby punktów), a także fakt systematycznego udzielania 
klientom  skrupulatnych wskazówek i informacji co do sposobu leczenia, wyników 
badań itp. (14%) – rys. 2. Jednocześnie jednak 14% punktów uzyskała odpowiedź, że 
pacjenci korzystają z państwowych ZOZ-ów, bo nie mają innego wyboru, a leczenie  



Marketing partnerski w Zakładach… 225 

w nich jest darmowe. Niestety tylko niecałe 6% ogólnej liczby punktów uzyskała 
odpowiedź, że ankietowani korzystają z państwowych zakładów opieki zdrowotnej  
ze względu na dodatkową wartość, jaką taki zakład oferuje w postaci  
np. indywidualizacji usługi, zapewnienia wysokiej jakości procesu świadczenia czy 
programów lojalnościowych. Ocenianymi zakładami opieki zdrowotnej były najczęściej 
przychodnia i szpital. 

relacje zawodowe
24,15%

relacje osobiste
14,45%

relacje opcji zerowej
14,04%

systemy informacji i kontroli
13,81%

wartości marki
13,11%

relacje strukturalne
8,88%

relacje wartości
5,99%

nie korzystam z państwowych 
ZOZ

5,57%

Rys. 2. Rodzaj relacji w obszarze pacjent – ZOZ przyczyniający się do korzystania z usług państwowych 
ZOZ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ocenę relacji pomiędzy ZOZ-em a klientem 
w przypadku instytucji prywatnych – rys. 3. Punkty przydzielane poszczególnym 
rodzajom możliwych relacji usługowych rozkładają się bardziej równomiernie.   

relacje zawodowe
23,47%

relacje osobiste
11,19%

relacje opcji zerowej
5,46%systemy informacji i kontroli

16,37%

wartości marki
15,69%

relacje strukturalne
13,78%

relacje wartości
11,18%

nie korzystam z prywatnych 
ZOZ

2,86%

Rys. 3. Rodzaj relacji w obszarze pacjent – ZOZ przyczyniający się do korzystania z usług prywatnych ZOZ. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Głównym powodem korzystania z usług prywatnych zakładów opieki zdrowotnej 
jest również wysoka ocena profesjonalizmu pracowników, ich kwalifikacji, 
umiejętności, doświadczenia czy uwagi poświęconej pacjentowi (ankietowani 
przydzielili tej kategorii 23,47% ogólnej liczby punktów), nieco więcej niż w przypadku 
państwowych ZOZ-ów, bo ponad 16% ogólnej liczby punktów uzyskała odpowiedź
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dotycząca możliwości śledzenia na bieżąco procesu świadczenia usługi. Dla pacjentów 
istotne są też: możliwość interakcji z zakładem opieki zdrowotnej on-line, korzystanie  
z centralnej bazy danych, elektronicznych kart pacjenta (13,78%), wartość marki 
danego ZOZ-u i wynikające z niej korzyści (15,69% ), czy dodatkowa wartość  
w postaci programów lojalnościowych, indywidualizacji usługi (11,19%). Nieco 
mniejszą rolę niż w przypadku państwowych instytucji odgrywają natomiast relacje  
i sympatie osobiste do pracowników (11,19%). Ocenianymi ZOZ-ami były najczęściej 
gabinety dentystyczne i specjalistyczne. 

Prawie 40% ankietowanych uważa, że państwowe zakłady opieki zdrowotnej nie 
wprowadzają w życie zasad marketingu partnerskiego, natomiast tylko 8,42% twierdzi, 
że nie czynią tego prywatne zakłady opieki zdrowotnej (43,16% uważa, że prywatne 
ZOZ-y wprowadzają w życie z powodzeniem założenia marketingu partnerskiego) – 
rys. 4. 

tak
39,58%

nie
17,71%

nie wiem
40,63%

nie korzystam
2,08%

Rys. 4. Państwowe (z lewej)/prywatne (z prawej) zakłady opieki zdrowotnej, z których najczęściej 
korzystano, zdaniem respondentów, nie wprowadzają w życie założeń marketingu relacyjnego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Aż 46,8% ankietowanych twierdzi, że instytucje, z których usług korzystają z roku 
na rok polepszają swoje relacje z klientami – rys. 5. 

zgadzam się
46,81%

nie wiem
25,53%

nie zgadzam się
26,60%

całkowicie nie zgadzam się
0,00% całkowicie zgadzam się

1,06%

Rys. 5. Zakłady opieki zdrowotnej  z których korzystam, z roku na rok polepszają swoje relacje z pacjentami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Ponad 95,6% respondentów jest zdania, że tworzenie pozytywnych relacji między 
pacjentem a reprezentantami usługodawcy w usługach medycznych jest konieczne. 
Jednakże w pytaniu otwartym wyrażali również opinie, że powinno się to odbywać  

tak
8,42%

nie
43,16%

nie wiem
36,84%

nie korzystam
11,58%
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„z umiarem i nie za wszelka cenę”, np. gdy klient nie życzy sobie po pierwszej wizycie 
dalszych  interakcji należy ich zaprzestać.  

Młodzi konsumenci chcieliby nawiązywać relację z zakładami opieki zdrowotnej 
głównie ze względu na profesjonalizm usługodawców (30% przyznawanych punktów), 
stopień zinformatyzowania instytucji i jej otwartość na innowacje oraz możliwość  
współkreowania produktu  on-line (19,57%), możliwość śledzenia procesu świadczenia 
usługi (15,94%) oraz korzyści wynikające bezpośrednio z prestiżu i funkcjonalnych 
oraz emocjonalnych atrybutów marki (12,83%) – rys. 6. Co ciekawe tylko 8,34% 
punktów przyznano odpowiedzi sugerującej, że relacje powinny wynikać z osobistej 
sympatii do pracowników usługodawcy. Niewiele punktów (3%) otrzymała też  
tzw. „opcja zerowa”, a więc brak możliwości wyboru i „skazanie” na dany ZOZ  
ze względu na to, że jego usługi są świadczone darmowo i znajdują się najbliżej. 

relacje zawodowe
29,74%

relacje strukturalne
19,57%

systemy informacji i kontroli
15,94%

wartości marki
12,83%

relacje wartości
10,37%

relacje osobiste
8,34%

relacje opcji zerowej
3,21%

Rys. 6. Rodzaje pożądanych przez pacjentów relacji w obszarze pacjent – ZOZ 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Najbardziej powszechnym i zarazem cenionym obszarem relacji między 
usługodawcą a pacjentem jest obszar zaufania do profesjonalizmu pracowników 
zarówno państwowych, jak i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Coraz bardziej 
wyeksponowana jest też możliwość kontaktu on-line z usługodawcą oraz 
współtworzenia usługi. Relacje między prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej 
budowane są w wielu obszarach, tworząc przez to szerszy pakiet korzyści dla klienta. 
Rzadziej pacjenci nawiązują relacje ze względu na to, że muszą korzystać z danego 
zakładu opieki zdrowotnej (darmowa opieka, bliskość jednostki). Ankietowani 
twierdzą, że prywatne zakłady opieki zdrowotnej wprowadzają w życie zasady 
marketingu partnerskiego, natomiast państwowym zakładom przychodzi to trudniej. 
Zdaniem respondentów relacje pacjent – ZOZ mimo to z roku na rok są coraz lepsze. 
Ponad 95% ankietowanych widzi konieczność pozytywnych relacji między 
przedstawicielami usługodawcy a usługobiorcy w sferze usług medycznych. 
Oczekiwania młodych pacjentów związane są głównie z zaufaniem do personelu 
medycznego, jego umiejętności, doświadczenia, kwalifikacji, ale również możliwości 
śledzenia na bieżąco procesu świadczenia usługi, czy też udogodnień technicznych 
związanych z jego świadczeniem oraz korzyści uzyskiwanych z prestiżu marki danego 
ZOZ-u. 
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Zakończenie
Wprowadzanie założeń marketingu partnerskiego do zakładów opieki zdrowotnej 

wymaga coraz większej dokładności i staranności ze względu na wyższe oczekiwania 
klientów-pacjentów co do jakości całego procesu i jego końcowego efektu. Jakość
otrzymywana i doświadczana przez konsumenta powinna dorównać tej oczekiwanej. 
Młody klient zakładu opieki zdrowotnej oczekuje nie tylko pozytywnego efektu  
w postaci wyzdrowienia, lecz również możliwości wpływania w pewnym stopniu na 
sam proces tworzenia usługi, a zwłaszcza współtworzenia jej jakości funkcjonalnej. 
Klient zakładu opieki zdrowotnej staje się klientem aktywnym, prosumentem. Tym 
trudniej jest usługodawcy, zwłaszcza w usługach medycznych, których podstawą jest 
profesjonalna wiedza, a „na szali” postawione zostaje ludzkie życie bądź zdrowie, 
wyważyć do jakiego stopnia klient może ingerować w proces  świadczenia usługi tak, 
aby polepszyć, a nie pogorszyć ostateczny efekt jej świadczenia. W zarządzaniu 
relacjami w usługach medycznych usługodawcy konstruując strategie powinni zatem 
wykazać się daleko idącą rozwagą.  

RELATIONSHIP MARKETING IN HEALTHCARE CENTRES – 
OPINIONS AND EXPECTATIONS 

Summary�
Creation, sustaining and enforcement of longstanding, value-added relationships  

is particularly crucial for a customer in the health services market. This work presents part of the 
results obtained in the study of relations between customers and healthcare centres, presenting 
their opinions and expectations. Patients choose a particular clinic with regard for the trust to 
medical personnel’s professional skills, for possibility of instant access, co-creation of a service 
and, in certain sense, inclusion of the patient into the organisation’s structure. Patients claim that 
medical institutions improve their relations with them yearly. 
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BUDOWA RELACJI Z KLIENTAMI NA PRZYKŁADZIE 
GRUPY HOTELOWEJ ORBIS 

Streszczenie 
Celem artykułu było ukazanie procesu tworzenia, umacniania i wzbogacania relacji między 

usługodawcą a usługobiorcą, na przykładzie działań podejmowanych przez Grupę Hotelową
Orbis. Wyodrębniono główne etapy tego procesu. Dokonano również identyfikacji zachowań na 
jego poszczególnych etapach. Opracowanie to może stanowić podstawę do podjęcia pogłębionych 
analiz dotyczących efektywności podejmowanych przez Grupę działań. 

Wprowadzenie 
Na obecnym etapie rozwoju gospodarki wolnorynkowej w Polsce niezbędnym 

elementem w działaniach przedsiębiorstw – również w usługach hotelarskich – jest 
kształtowanie trwałych, partnerskich relacji z innymi podmiotami występującymi  
w otoczeniu. Szczególne znaczenie ma budowa relacji z klientami. To właśnie te relacje 
decydują o pozycji konkurencyjnej danego podmiotu. W celu identyfikacji tego 
zagadnienia w praktyce analizie poddano działania podejmowane w tym zakresie przez 
Grupę Hotelową Orbis. 

Etapy kształtowania relacji z klientami 
W ramach procesu kształtowania relacji z klientami w odniesieniu do Grupy 

Hotelowej Orbis można wyróżnić dwa etapy (rys. 1). 

Rys. 1. Etapy procesu kształtowania trwałych relacji usługodawca − usługobiorca w Grupie Hotelowej Orbis 
Źródło: opracowanie własne. 

Na pierwszym etapie podejmowane są działania mające na celu zainteresowanie 
klienta ofertą i skłonienie, aby po raz pierwszy skorzystał z usług hotelu należącego  
do Grupy. Są to działania związane przede wszystkim z promocją (rys. 2). 

                                                
1 Edyta Gołąb – mgr, Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański 

Uniwersytet Medyczny. 
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Wykorzystywane są przy tym instrumenty promocji takie, jak: reklama, public 
relations, promocja sprzedaży, sprzedaż osobista. 

Rys. 2. Działania podejmowane na poszczególnych etapach procesu kształtowania trwałych relacji 
usługodawca − usługobiorca w Grupie Hotelowej Orbis

Źródło: opracowanie własne. 

Pozyskaniu klienta mają służyć również programy lojalnościowe. Informacje na 
ich temat są zamieszczane na stronie internetowej. Atrakcyjny program może 
przyciągnąć klienta do danej sieci gdyż stanowi swoistą obietnicę korzystnej 
współpracy w dłuższym okresie. Dotyczy to klientów, którzy często korzystają z usług 
hoteli. Decyduje to o atrakcyjności oferty i może być jednym z argumentów 
przemawiających za jej wyborem. Programy same w sobie są w pełni 
wykorzystywanym narzędziem na drugim etapie budowania relacji z klientami. 

W ramach drugiego etapu kształtowania relacji Grupy Hotelowej Orbis z klientami 
zidentyfikowano trzy wykorzystywane elementy takie, jak: programy lojalnościowe, 
specjalne oferty dla stałych klientów oraz obsługę klienta. 

Nawiązywanie relacji 
Jednym z narzędzi wykorzystywanym przez Grupę Hotelową Orbis do pozyskania 

klienta jest strona internetowa (rys. 3). Strona ta jest funkcjonalna. Charakteryzuje ją
przejrzystość. Użytkownik nie ma problemu ze znalezieniem na niej niezbędnych 
informacji. Poprzez stronę internetową Grupy można sprawdzić dostępność pokoi, 
aktualne ceny, oferty promocyjne, a także dokonać rezerwacji. Można znaleźć również
informacje na temat wszystkich marek hoteli wchodzących w skład Grupy. Strony 
hoteli należących do Grupy Hotelowej Orbis są ze sobą zintegrowane. Umożliwia to 
swobodne przechodzenie ze strony jednego hotelu na stronę innego obiektu należącego 
do sieci. Strony poszczególnych hoteli są ujednolicone jeśli chodzi o ich układ oraz 
szatę graficzną. Na stronie każdego z hoteli można znaleźć informacje na temat:  

– lokalizacji, 
– usług hotelarskich, 
– usług gastronomicznych, 
– oferty konferencyjnej.  
Strona internetowa jest głównym źródłem informacji dla potencjalnego klienta. 

Stanowi narzędzie kształtowania pozytywnego wizerunku hoteli należących do Grupy. 

NAWIĄZYWANIE RELACJI 
– promocja, 
– programy lojalnościowe. 

UTRWALANIE RELACJI 
– programy lojalnościowe, 
– specjalne oferty dla stałych 

klientów, 
– bezpośredni kontakt 

personelu- obsługa. 
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W dużej mierze decyduje o tym, czy potencjalny klient zechce skorzystać z oferty 
hotelu. 

Rys. 3. Przykładowe strony internetowe Grupy Hotelowej Orbis 
Źródło: Orbis Grupa Hotelowa – Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Orbis Hotels, Etap. http://www.orbis.pl/, 

(11.06.2009); Orbis Grupa Hotelowa. Sofitel. Sofitel Grand Sopot. 
http://www.orbis.pl/pl/sopot/hotele/sofitel_grand_sopot (11.06.2009). 

Na stronach internetowych hoteli należących do Grupy Hotelowej Orbis są również
zamieszczane informacje dotyczące specjalnych ofert promocyjnych obowiązujących 
w ograniczonym czasie. Często są to specjalne oferty weekendowe przygotowywane 
np. z  okazji tzw. długich weekendów. 

Inną formą pozyskiwania klientów jest udział w targach. Grupa Hotelowa Orbis 
wystawia się na targach turystycznych. Jest to okazja do pozyskania klientów zarówno 
indywidualnych, jak i instytucjonalnych, np. biur podróży będących organizatorami 
turystycznymi.  

Informacja na temat programów lojalnościowych jest zamieszczona na stronie 
internetowej Grupy. Klientom korporacyjnym oferowany jest udział w programach 
lojalnościowych poprzez bezpośredni kontakt. Odpowiedzialni są za to 
przedstawiciele tzw. regionalnych biur sprzedaży. 

Na etapie pozyskiwania klienta Grupa Hotelowa Orbis wykorzystuje zatem 
różnorodne instrumenty promocji w celu poinformowania potencjalnego klienta  
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o ofercie i zachęcenia go do skorzystania z usług należących do niej hoteli. Stanowi to 
pierwszy krok w procesie budowy relacji z klientami, pozwala na ich nawiązanie.  
Na kolejnym etapie relacje te próbuje się umacniać. 

Utrwalanie relacji 
Głównym narzędziem mającym służyć utrzymywaniu klientów są programy 

lojalnościowe. Grupa Hotelowa Orbis proponowała gościom swoich hoteli liczne 
programy. Były to zarówno programy własne Grupy, jak też programy partnerskie. 
Wśród programów własnych można wymienić: Orbis Gold Club oraz A|Club. Zaś
programy partnerskie to:  

– Pascal, 
– Mastercard, 
– Vitay – Orlen, 
– Radość Życia, 
– Miles&More.  
Obecnie Grupa Hotelowa Orbis na swoich stronach proponuje stałym klientom 

uczestnictwo w programie Miles&More. Nie jest to własny program Grupy. Jest to 
program zrzeszający wielu partnerów takich, jak:  

a) linie lotnicze, 
b) sieci hotelowe, 
c) wypożyczalnie samochodów, 
d) inni usługodawcy2.  
Klient nie uzyskuje bezpośrednich korzyści korzystając z usług hoteli należących 

do Grupy Hotelowej Orbis. Za pobyt w hotelach tej Grupy posiadaczowi karty są
naliczane punkty, tzw. „mile”, które może wymienić na nagrody. 

Na stronach Grupy Accor – głównego udziałowca w Grupie Orbis – klient znajdzie 
zaś informacje na temat programu lojalnościowego A|Club. W swojej strukturze 
przypomina on program Orbis Gold Club, który obowiązywał w grupie Hotelowej 
Orbis przez kilkanaście lat. W ramach programu A|Club klientom oferowane są trzy 
rodzaje kart: A|Club Silver, A|Club Gold oraz A|Club Platinum.  

A|Club jest programem atrakcyjnym dla klienta. U podstawy jego tworzenia leżą
zasady zarządzania relacjami z klientami3. Podstawą zarządzania relacjami jest 
rentowność relacji4. Wyższa rentowność relacji w określonym czasie uprawnia 
uczestnika programu do korzystania z większej liczby przywilejów.  

Przywileje w ramach poszczególnych rodzajów kart są zróżnicowane. Najmniejszy 
zakres przywilejów przysługuje posiadaczom karty A|Club Silver. Uczestnik programu 
otrzymuje dodatkowe 50% punktów więcej niż uczestnik posiadający jedynie status 
A|Club. Każdy posiadacz karty A|Club Silver otrzymuje dodatkowo, podczas pobytu  
w hotelu, powitalny drink oraz upominek.  

Więcej korzyści z udziału w programie A|Club mają właściciele kart A|Club Gold. 
Posiadaczowi karty A|Club Gold naliczanych jest o 75% punktów więcej niż  

                                                
2 Miles&More 500 mil za każdy pobyt. http://www.miles-and-more.com/online/portal/mam/pl/program?l=pl&cid=1000340 

(11.06.2009). 
3 Szerzej na temat zarządzania relacjami z klientami: I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie 

relacjami z klientem. Wyd. Difin, Warszawa 2004. 
4 Rentowność relacji z klientem – „dochód za związku pomniejszony o koszty związku z klientem”. Za: M. Mitręga: 

Marketing relacji. Teoria i praktyka. Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa 2008, s. 61. 
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w standardowym programie A|Club. Podczas pobytu w hotelu otrzymuje on ponadto 
powitalny drink i upominek. Osoba taka posiada dodatkowe przywileje w postaci: 

a) gwarancji dostępności pokoju na pięć dni przed przyjazdem, 
b) możliwości podniesienia standardu pokoju w stosunku do rezerwowanego 

podczas zameldowania w hotelu (jeśli takie pokoje są dostępne), 
c) możliwości późnego wymeldowania z hotelu (do godziny szesnastej).
Najbardziej uprzywilejowani są klienci posiadający kartę A|Club Platinum. 

Właścicielowi takiej karty naliczanych jest o 100% więcej punktów w ramach programu 
niż w przypadku zwykłej karty A|Club. Uzyskuje on dodatkowe korzyści takie, jak:  

– powitalny drink i prezent, 
– zagwarantowana dostępność pokoju na trzy dni przed planowanym 

przyjazdem, 
– możliwość podwyższenia standardu pokoju podczas zameldowania w hotelu, 
– możliwość wymeldowania z hotelu do godziny szesnastej. 
Tylko dla posiadaczy karty A|Club Platinum, Accor stworzył specjalną obsługę

klienta przez telefon w zakresie udzielania wszelkich informacji związanych  
z programem. Program ten jest oparty o trzy rodzaje więzi (w przypadku opcji 
Platinum): finansowe, strukturalne oraz socjalne5. Powinno to gwarantować skuteczność
tego programu, gdyż nie wszystkie jego elementy − szczególnie socjalne i strukturalne 
− są łatwe do naśladowania przez konkurencję. O dodatkowej skuteczności tego 
programu powinien świadczyć zakres geograficzny jego obowiązywania. Jest to 
program Grupy Accor. Obowiązuje on zatem we wszystkich hotelach należących do tej 
Grupy. Ma zatem zasięg globalny. 

Istotne znaczenie w umacnianiu relacji z klientami ma również ich obsługa przez 
personel hotelowy podczas pobytu gościa. Bezpośredni kontakt, wychodzenie 
naprzeciw potrzebom klienta, indywidualne i życzliwe traktowanie klienta prowadzi do 
umacniania już nawiązanych więzi. Im bardziej gość czuje się wyjątkowo, tym większe 
jest jego przywiązanie do hoteli danej sieci. W procesie obsługi klienta, w kontekście 
budowania z nim trwałych relacji, należy pamiętać o tym, aby obsługa odbywała się na 
trzech etapach: przedtransakcyjnym, transakcyjnym oraz potransakcyjnym. 
Szczególnego znaczenia nabiera tu kontakt z gościem na ostatnim z etapów. Ma to 
miejsce m.in. podczas zgłaszania przez niego reklamacji. W przypadku gości 
instytucjonalnych może to się wiązać z przygotowywaniem dla nich specjalnych ofert. 

Główną rolę w procesie obsługi klienta odgrywa personel recepcji. Nie należy 
jednak zapominać o roli personelu działu marketingu, rezerwacji, gastronomii, służby 
pięter6. Każdy pracownik hotelu, który ma kontakt z klientem odgrywa istotną rolę  
w procesie jego obsługi i budowania relacji. 

Zakończenie 
Jak można zauważyć, Grupa Hotelowa Orbis podejmuje szereg działań mających 

na celu tworzenie i umacnianie relacji z klientami należących do niej hoteli. Jest to 
proces długotrwały i trudny. Działania w ramach tego procesu podzielono na dwa 
główne etapy, choć znajomość strategii w zakresie zarządzania relacjami z klientami 
przez Grupę mogłaby umożliwić wyodrębnienie bardziej szczegółowych etapów tego 

                                                
5 J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 226. 
6 J. Piasta: Marketing w hotelarstwie. Wyd. Jacek Piasta – Doradztwo, Warszawa 2007, s. 297-313. 
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procesu. W ramach tych działań zauważalne jest jednak podejście związane z analizą
rentowności relacji i dostosowaniem intensywności podejmowanych działań do tzw. 
atrakcyjności klienta. Jest to działanie jak najbardziej właściwe z punktu widzenia 
efektywności kształtowania pozycji konkurencyjnej na rynku. 

BUILDING RELATIONS WITH CUSTOMERS  
ON THE EXAMPLE OF ORBIS HOTELS GROUP 

Summary  
The aim of the paper is presenting the process of creation, reinforcement and enrichment  

of relations between service provider and service buyer on the example of Orbis Hotel Group. 
The main stages of the process are indicated. The identification of behavior on each stage is also 
presented. The paper can be a basis for in-depth efficiency analysis of activities undertaken by the 
Orbis Hotel Group.  
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SATYSFAKCJA KONSUMENTA  
JAKO PRZEDMIOT BADAŃ MARKETINGOWYCH 

Streszczenie 
Celem artykułu jest zaprezentowanie korzyści z badania poziomu satysfakcji klientów dla 

współczesnych organizacji i jej dostarczania. Szczególną uwagę poświęcono strukturze  
i przedmiotowi procesu badawczego, metodom i technikom ich badania. Zwrócono uwagę na 
poziom popularności realizacji badań satysfakcji w polskich przedsiębiorstwach. 

Wstęp  
Głównym celem współczesnego marketingu, jak wynika z analizy jego licznych 

definicji, jest nie tylko zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów, ale także 
dostarczanie im autentycznej wartości oraz pełnej satysfakcji, bez względu na charakter 
wymiany. Dążenie do usatysfakcjonowania klienta powinno odgrywać priorytetową
rolę w każdej zarządzanej marketingowo organizacji.  

W literaturze przedmiotu znajduje się wiele definicji satysfakcji, 
odzwierciedlających różne sposoby jej interpretacji. W niektórych z nich, satysfakcja 
definiowana jest jako relacja konsumenckiej oceny produktu do jego oczekiwań lub 
wymagań. To podejście, wyrażające jednoczynnikowe uwarunkowanie satysfakcji, jest 
jednak coraz częściej krytykowane i traktowane jako przestarzałe2. Z analizy licznych 
definicji i modeli wynika, że w kształtowaniu satysfakcji dominują elementy 
emocjonalne, ale wpływają na jej powstanie również procesy poznawcze. Wyrażają tę
różnorodność następujące, jedne z najbardziej kompleksowych definicji satysfakcji: 
„Satysfakcja jest emocjonalną odpowiedzią wywołaną przez poznawczo-oceniający 
proces, w którym cechy produktu (oferty) konsument porównuje ze swoją wizją
wartości (potrzebami, pragnieniami)”3; „satysfakcja to reakcja emocjonalna na procesy 
porównawcze realizowane przez klienta, polegające na zestawianiu swoich 
doświadczeń i doznań po konsumpcji produktu lub usługi z oczekiwaniami, 
indywidualnymi normami lub określonym wzorcem oceny”4. 

Satysfakcja klienta to zjawisko cieszące się obecnie rosnącym zainteresowaniem 
świata biznesu, jak i nauki, ze względu na złożoność tego zjawiska i składających się na 
niego uwarunkowań, rolę, jaką odgrywa w osiąganiu rynkowych celów organizacji, 

                                                
1 Hanna Hall – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska. 
2 A. Jachnis: Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich. Oficyna 

Wydawnicza Branta, Bydgoszcz Warszawa 2007, s. 206.
3 A. Meyer, P. Westerbarkey: Measuring and Managing Hotel Guest Satisfaction. W: Sernice Quality In Hospitality 

Organisations. Red. M.D. Olsen, R. Teare, E. Gummesson. Cassel 1996, s. 190. Za: A. Pukas: CRM jako narzędzie 
wspomagające badania satysfakcji klientów. W: Badania marketingowe. Metody, tendencje, zastosowania. Red. K. Mazurek-
Łopacińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 401. 

4 K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE Warszawa 2003, s. 305. 
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wymierne i niewymierne korzyści, jakie można dzięki niej osiągnąć, a niemożliwe do 
osiągnięcia innymi sposobami. Usatysfakcjonowany klient jest bowiem nieformalnym  
i tym samym najbardziej wiarygodnym, a równocześnie darmowym, źródłem przekazu 
informacji o organizacji i jej produktach. Może on skuteczniej niż wszelkie inne 
promocyjne działania firmy zachęcać innych do zakupu produktu czy skorzystania z jej 
oferty usługowej, kształtować pozytywny wizerunek danej organizacji. Satysfakcja 
klienta jest podstawą jego wierności, prowadzącej z kolei do zysków. Niewątpliwą
korzyścią z odczuwania satysfakcji przez klientów jest też uniknięcie wszelkich 
niekorzystnych zjawisk, będących konsekwencją ich niezadowolenia (dyssatysfakcji), 
takich jak zaprzestanie kupowania danego produktu lub marki, bojkot sklepu, w którym 
zakupiono produkt niespełniający oczekiwań konsumenta, ostrzeganie i zniechęcanie 
innych potencjalnych klientów przed produktem, jego marką lub sprzedawcą, 
reklamacje, skargi, interwencje w instytucjach konsumenckich. 

Aby organizacja mogła uzyskiwać wszelkie korzyści z dostarczania swoim 
klientom satysfakcji, musi realizować szczegółowe badania jej poziomu. W dalszej 
części artykułu skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z przedmiotem tych 
badań, strukturą procesu ich realizacji, metodami badania i ich popularnością  
w polskich firmach. 

Przedmiotowy zakres badań satysfakcji klientów 
W publikacjach z zakresu badań satysfakcji, nie ma zgodności w kwestii struktury 

procesu takiego badania. Prezentowana w literaturze teoria odbiega z kolei od praktyki 
badawczej (w praktyce realizowane są zwykle tylko wybrane elementy pełnego procesu 
badania, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu). Różnie też, m.in. pod 
względem stopnia szczegółowości, przedstawiany jest przedmiot badań (pierwotnych) 
satysfakcji klientów. W ujęciu najbardziej kompleksowym i tym samym najbardziej 
korzystnym dla organizacji, powinien on obejmować: 

– komponenty (określane też w literaturze jako kryteria, atrybuty, czynniki) 
satysfakcji klientów w odniesieniu do danej kategorii produktu (rozumianego 
w ujęciu marketingowym jako ogół korzyści oferowanych klientowi),  

– hierarchię ich ważności oraz komponenty priorytetowe dla osiągania 
satysfakcji, 

– idealny i oczekiwany poziom jakości produktu oraz „margines tolerancji 
klientów”5 w odniesieniu do wybranych jego komponentów, 

– istotność decyzji zakupu danej kategorii produktu dla klienta i stopień jego 
zaangażowania,  

– postrzegane rodzaje ryzyka zakupu analizowanego rodzaju produktu (lub jego 
konkretnej marki),  

– cechy dostawcy danej kategorii produktu, ocenianego najwyżej przez nabywcę,  
– identyfikację osób biorących udział w procesie zakupu w odniesieniu do danej 

kategorii produktu, 
– źródła informacji wykorzystywane oraz najistotniejsze w procesie decyzyjnym 

związanym z zakupem danego produktu, 
– wizerunek analizowanej organizacji i jej konkurentów,  

                                                
5 N. Hill, J. Alexander: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 51. 
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– lojalność względem analizowanej organizacji i jej konkurentów  
z uwzględnieniem ich przyczyn, 

– ocenę jakości działalności firmy w odniesieniu do zidentyfikowanych 
priorytetowych komponentów satysfakcji, 

– ocenę jakości działalności firmy w porównaniu z jakością działań konkurencji 
w ramach poszczególnych komponentów. 

W zależności od możliwości i potrzeb danej organizacji, czasu i kosztów 
przeznaczonych na badania, może ona ograniczyć się tylko do głównych aspektów 
badania, niezbędnych do pomiaru poziomu satysfakcji klientów, tj. określenia 
komponentów satysfakcji, ich hierarchii oraz oceny jakości działalności organizacji 
przez klientów w ramach poszczególnych komponentów. Można też szukać  
w badaniach odpowiedzi na wszystkie w/w „pytania” bezpośrednio i pośrednio 
związane z satysfakcją klientów, jako niezwykle cennych informacji o zewnętrznym 
postrzeganiu i ocenie wielu aspektów jej działalności. 

Badania satysfakcji klientów warto rozpocząć od analizy dostępnych 
wewnętrznych źródeł informacji odnoszących się do skarg i reklamacji składanych 
przez klientów. W razie potrzeby można tę tematykę włączyć też do badań pierwotnych, 
próbując dowiedzieć się, czy skargi składane były przez klientów zawsze w sytuacji ich 
niezadowolenia, jakie były ich przyczyny, jak na nie reagowali pracownicy. 

Wyszczególnione aspekty badania satysfakcji można analizować w odniesieniu do 
wszystkich klientów, w ujęciu ogólnym lub w odniesieniu do wyodrębnionych 
segmentów rynku (podejście bardziej pracochłonne, ale przynoszące organizacjom 
nieporównywalnie większe korzyści). 

Struktura procesu badania satysfakcji 
Proces badania satysfakcji klientów, z uwagi na jego obszerną i różnorodną

tematykę, musi obejmować wiele etapów. Należą do nich:  
a) sprecyzowanie problemu badawczego (zaleca się wykorzystanie na tym etapie 

techniki „burzy mózgów”), 
b) określenie wtórnych źródeł informacji, 
c) przygotowanie badań pierwotnych, w odniesieniu do poszczególnych aspektów 

tematycznych, w tym określenie: 
– zakresów badań pierwotnych − podmiotowego, czasowego  

i przestrzennego; 
– rodzaju badań (ilościowe czy jakościowe, pełne czy częściowe, ciągłe, 

okresowe czy stałe), 
– w przypadku badań niewyczerpujących − jednostek prób, metod ich 

doboru, ich liczebności,  
– metod badawczych, 
– rodzajów instrumentów pomiarowych ich skonstruowanie, 
– osób realizujących badanie i ich przygotowanie, 

d) gromadzenie danych pierwotnych, 
e) redukcja, przetwarzanie i analiza danych, 
f) prezentacja wyników. 
Na poszczególnych etapach procesu badawczego konieczne jest podejmowanie 

różnych decyzji np.: jakie zagadnienia wyodrębnić w problemie badawczym, aby 
możliwe było uzyskanie istotnych dla celu badania informacji, a badania nie były zbyt 
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obszerne i długotrwałe dla respondentów, co w istotny sposób wpływa na ich niechęć
do udziału w badaniu6. Inne decyzje mogą dotyczyć takich kwestii jak: kogo badać
(oprócz aktualnych klientów), kiedy realizować badanie („na chłodno” czy „na 
gorąco”), gdzie (w miejscu zakupu, domu klienta czy pracy), kto powinien zrealizować
badanie (pracownicy firmy czy specjalistyczna zewnętrzna agencja), jak często powinny 
one być realizowane. 

Każda z możliwości ma swoje zalety i wady. Objęcie badaniem tylko aktualnych 
klientów ograniczy korzyści, jakie można byłoby osiągnąć w przypadku badania także 
klientów utraconych, potencjalnych i wewnętrznych. Badanie wśród klientów 
utraconych umożliwia identyfikację przyczyn ich odchodzenia i zapobieżenie im  
w przyszłości. Analiza klientów firm konkurencyjnych, umożliwia uzyskanie ocen 
konkurencyjnych produktów oraz zidentyfikowanie obszarów ich przewag  
(w badaniach tych mogą też uczestniczyć pośrednicy handlowi). Ważną grupą
badawczą są również klienci wewnętrzni − pracownicy firmy. Ich satysfakcja  
z wykonywanej pracy wpływa bowiem na zadowolenie klientów7. 

Miejsce i czas pomiaru są z sobą powiązane. Badania „na gorąco”, czyli 
realizowane w trakcie bądź bezpośrednio po skorzystaniu z oferty, przeprowadzane są
bezpośrednio w sklepie, punkcie usługowym itp. Wyrażone wówczas opinie są
bezpośrednim, spontanicznym odbiciem rzeczywistych odczuć respondenta, są więc 
zdaniem zwolenników tego podejścia bardziej wiarygodne. Badania „na chłodno” 
tymczasem realizowane są w pracy lub domu respondenta, po upływie jakiegoś czasu 
od skorzystania z oferty. Za zaletę tego badania uważane jest wpływające na 
wiarygodność oceny zdystansowanie się respondenta do jej przedmiotu8.  

Zlecanie badań firmom zewnętrznym jest szczególnie wskazane w przypadku, gdy 
dla organizacji istotne są dane o jej konkurentach. Klienci zdecydowanie chętniej 
udzielają bowiem odpowiedzi o działalności firm niezależnym organizacjom niż
przedstawicielom zainteresowanej wynikami firmy9. Wyniki zewnętrznych badań są  
w tym wypadku bardziej obiektywne, jest to jednak droższy wariant badań. 

Im częściej, im bardziej systematycznie realizowane są badania satysfakcji 
klientów, tym więcej korzyści odnosi firma i tym większe ma ona szanse  
na usatysfakcjonowanie swoich klientów (o częstotliwości badań satysfakcji w praktyce 
polskich firm wspomniano w dalszej części artykułu).  

Zagadnieniom związanym z innymi etapami procesu badania satysfakcji,  
a szczególnie metodami badania, doborem próby i użytecznymi skalami pomiarowymi, 
poświęcono kolejną część artykułu.  

Proces doboru próby, metody gromadzenia danych, skale 
pomiarowe w badaniu satysfakcji klientów 

Próby do badań satysfakcji mogą być stosunkowo niewielkie, co wynika m.in.  
z niższej niż w wielu innych rodzajach badań, wariancji. Zwykle liczą one od 200  
do 500 respondentów (minimum 50 respondentów dla jednego segmentu). Liczebność

                                                
6 Według amerykańskich badań, stopa odmowy udziału w wywiadzie, gdy trwa on 5 minut lub mniej wynosi 21%,  

w przypadku 6-12 minut już 41%, 15 minut lub więcej − 47%. Za: Industry Image Study. „Walker Research” Indianapolis 
1988, G.A. Churchill: Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2002, s. 353. 

7  B. Marciniak: Badanie satysfakcji klientów – problemy i metody badawcze. „Marketing i Rynek” 2000, nr 11, s. 23. 
8 Badania marketingowe. Teoria i praktyka. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 472. 
9 N. Hill, J. Alexander: op.cit., s. 63-64. 
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ta zależy od różnych czynników, m.in. od rodzaju podmiotów, które będą podlegać
badaniu (indywidualni konsumenci czy organizacje; w drugim przypadku wskazane są
badania wyczerpujące), liczby segmentów rynku, które mają być poddane badaniu, 
badanego aspektu satysfakcji. W kwestii wyboru metody doboru próby, zalecane są
bardziej skomplikowane, czaso- i kosztochłonne, ale i zdecydowanie bardziej 
wiarygodne metody doboru losowego10. 

Wśród metod badawczych wykorzystywanych do badania satysfakcji klientów 
wyróżnia się (w zależności od wielu czynników, w tym od rodzaju organizacji, 
przedmiotu jej działalności, celu badania, etapu procesu i aspektu badania satysfakcji,  
a także wad i zalet danej metody) indywidualne wywiady pogłębione, wywiady 
telefoniczne, grupowe, metody projekcyjne oraz metody ankietowe.  

W fazie eksploracyjnej badania (obejmującej m.in. bardzo ważną identyfikację
komponentów satysfakcji klientów) w ramach badań jakościowych, stosuje się
klasyczne techniki wywiadu – najdroższe, najbardziej szczegółowe i miarodajne 
indywidualne wywiady pogłębione (szczególnie wskazane na rynku business-to-
business) oraz wywiady grupowe11 (bardziej zalecane w przypadku badań klientów 
indywidualnych, przy czym grupy mogą obejmować nie tylko klientów, ale także 
ekspertów z danej dziedziny, posiadających specjalistyczną wiedzę na dany temat, jak 
również osoby mające wpływ na daną decyzję zakupu). Badania semiilościowe w tej 
samej fazie badań, obejmujące m.in. określenie hierarchii zidentyfikowanych 
komponentów oraz relacje między nimi, realizowane są przy wykorzystaniu częściowo 
standaryzowanych wywiadów. W przypadku, gdy mają one charakter grupowy, każdy 
uczestnik grupy powinien dokonać indywidualnej oceny, swoistego rankingu 
wszystkich wymienionych wcześniej w ramach grupy i zapisanych czynników12.  
W fazie diagnostycznej z kolei, w której respondenci dokonują już oceny jakości 
produktu pod różnymi względami, wykorzystuje się najczęściej wywiady telefoniczne, 
indywidualne oraz ankiety pocztowe13.  

W efekcie realizacji głównych faz badania poziomu satysfakcji wskazane jest 
obliczanie tzw. wskaźnika satysfakcji klienta (Customer Satisfaction Index − CSI).  
CSI jest średnią ważoną średnich ocen zadowolenia klientów (w ramach 
poszczególnych komponentów satysfakcji) i ich procentowo wyrażonych wag (ważność
wyodrębnionych atrybutów respondenci oceniają np. w skali od 1 − atrybut zupełnie 
nieważny do 5 − atrybut bardzo ważny)14. Systematyczne monitorowanie wskaźnika 
satysfakcji klienta dostarcza firmom informacji o zmianie poziomu ich satysfakcji  
w czasie, jak również obszarach wymagających zmian. Wskaźnik ten jest coraz 
powszechniej wykorzystywany przez przedsiębiorstwa w procesie zarządzania15.  

W pomiarach satysfakcji przy wykorzystaniu kwestionariuszy, można zamieścić
różne popularne w badaniach marketingowych, służące do pomiaru postaw skale, jak 
np. skalę Likerta, Stapela, zróżnicowania semantycznego, rangową. Za najbardziej 
jednak przydatną w badaniach satysfakcji uznaje się skalę SIMALTO. Do jej zalet 
należy uniwersalność. Skala ta może być wykorzystywana do badania idealnego  

                                                
10 Ibidem, s. 117-135. 
11 Wywiady grupowe są odpowiednią metodą do zastosowania użytecznych w badaniu satysfakcji metod projekcyjnych,  

w tym psychodramy, metody personifikacji, technik rysowania obrazków. 
12 N. Hill, J. Alexander: op.cit., s. 93 – 116. 
13 B. Marciniak: op.cit., s. 21. 
14  Badania marketingowe. Teoria i praktyka…, s. 473-375. 
15 B. Marciniak: op.cit., s. 24. 
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i oczekiwanego poziomu jakości produktu oraz marginesu tolerancji klientów 
względem wybranych jego komponentów, ale także oceny jakości produktu  
w zależności od wyodrębnionych komponentów i w relacji do konkurentów. Może być
ona wykorzystywana zarówno w kwestionariuszach wywiadów, jak i ankiet. Nadaje się
do uaktualniania badań w przyszłości. Skala SIMALTO posiada jednak także pewne 
wady. Kwestionariusz zawierający te skale jest trudny do zaprojektowania, skala jest 
trudna dla respondentów, wymaga od nich cierpliwości i czasu, a prezentacja 
uzyskanych dzięki niej wyników jest skomplikowana16.  

Ewenementem występującym w przypadku badania satysfakcji jest stosowanie do 
jej pomiaru pozytywnie niezrównoważonych skal porządkowych, czyli skal 
zawierających większą liczbę pozytywnych odpowiedzi niż negatywnych, 
posiadających dodatkowe werbalne doprecyzowania, wyjaśnienia, ze względu na 
niewielkie między nimi różnice. Stosowanie takich skal związane jest z wysokim 
poziomem jakości ofert w wielu branżach i konieczności szczegółowego rozróżnienia 
pozytywnych doznań klientów17.  

Nowatorskim, alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych metod pomiaru  
w zakresie badania poziomu satysfakcji klientów jest metoda NPS (Net Promoter 
Score), stworzona przez amerykańskiego specjalistę marketingu lojalnościowego 
F. Riechheld’a. Tajemnica sukcesu tego narzędzia, jak twierdzi jego autor, leży w jego 
prostocie. NPS skupia się wokół jednego kluczowego pytania: „czy 
zarekomendował(a)byś produkt/markę X przyjacielowi w przyszłości?”. Narzędzie to 
zdaniem autora mierzy nie tylko poziom satysfakcji czy lojalności konsumenta, ale 
przede wszystkim zadowolenie na poziomie deklarowanych rekomendacji produktu. 
Sposób mierzenia Net Promoter Score polega na stworzeniu skali od 0 do 10  
(10 oznacza największe prawdopodobieństwo rekomendacji marki). Na podstawie 
odpowiedzi buduje się trzy grupy konsumentów: aktywnych rzeczników marki 
(odpowiedzi 9-10), osób biernych (7-8) oraz czynnych krytyków marki (0-6). Aktywni 
rzecznicy marki to lojalni entuzjaści marki regularnie kupujący produkty danej marki, 
budujący falę rzetelnych rekomendacji o marce wśród innych. Osoby bierne to 
konsumenci generalnie zadowoleni z produktów, ale nielojalni wobec marki (przy 
bardziej atrakcyjnej ofercie zmieniają markę na konkurencyjną). Czynni krytycy marki 
to grupa, która postrzegana jest jako największe zagrożenie dla marki. Są niezadowoleni 
z produktów, a ponadto rozpowszechniają negatywne opinie wśród innych. Wynik NPS 
uzyskuje się poprzez różnicę wyrażonych w procentach aktywnych rzeczników marki  
i czynnych jej krytyków.

Największe amerykańskie przedsiębiorstwa osiągają Net Promoter Score  
na poziomie 50-80% (przykładowo Harley-Davidson (81%), Amazon.com (73%), eBay 
(71%)), natomiast średni wynik NPS amerykańskich firm wynosi 5 do 10%)18. 

Popularność badań satysfakcji w polskich firmach 
Do najczęściej realizowanych w Polsce badań w 2006 r., pod względem ich 

przedmiotu, należały badania wizerunku firmy lub marki (71%), badania znajomości 
marek, użytkowania i postaw (70%), testy konceptów i nowych produktów (55%). 

                                                
16 Szerzej: N. Hill, J. Alexander: op.cit., s. 171, 174-176. 
17 Ibidem, s. 171-172. 
18 Współczynnik Promotorów Marki − jedyny wskaźnik, o który musisz dbać! http://buzzreporter.pl//?p=7. 
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Badania satysfakcji konsumentów i kontrahentów znalazły się wśród kolejnych, 
znacznie rzadziej realizowanych badań, m.in. testów reklam, badań segmentacyjnych, 
oraz efektywności kampanii reklamowych19. Badania satysfakcji wśród pracowników 
nie cieszą się natomiast w Polsce popularnością. 

Badania zrealizowane w polskich firmach z funkcjonującym systemem zarządzania 
jakością zgodnym z normami ISO 9000, dowodzą natomiast, że20: 

– ponad 80% z nich bada satysfakcję klientów, a 16% nie prowadzi takich badań
(wielkość organizacji nie ma w tym względzie znaczenia),  

– firmy, które realizują takie badania, najczęściej pozyskują informacje poprzez 
przeprowadzanie bezpośrednich rozmów z klientami (87,5%), kolejno − 
przeprowadzają badania przy wykorzystaniu kwestionariuszy ankietowych 
(72,6%), analizują skargi (58%) i reklamacje (37,5%),  

– zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw realizuje takie badania 
samodzielnie (95%),  

– badania satysfakcji najczęściej (58%) realizowane są z częstotliwością  
co 6-12 miesięcy (tylko 13% realizuje takie badania nie rzadziej niż raz  
na 3 miesiące).  

Należy dodać, że w roku 2000 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO, 
dokonała nowelizacji norm ISO serii 9000, w efekcie czego powstał jeden standard 
dotyczący zarządzania jakością. Wprowadzone wówczas zmiany dotyczyły m.in. 
kwestii postrzegania klienta21. Efektem wprowadzonych poprawek jest zalecenie 
badania satysfakcji klienta jako jednego z czynników poprawy funkcjonowania 
organizacji22.  

Badania satysfakcji klientów w Polsce nie odbiegają od tendencji światowych. 
Należy jednak zaznaczyć, że badania te realizowane są nie tylko przez agencje 
badawcze, ale także przez same firmy, we własnym zakresie, co powoduje, że  
w rzeczywistości rynek ten jest znacznie większy.  

Zakończenie  
Jak wspomniano na początku artykułu, badania realizowane w praktyce rzadko są

zgodne z teoretycznymi propozycjami. Profesjonalne, kompleksowe do nich podejście 
oraz systematyczne przeprowadzanie umożliwia jednak osiągnięcie niewspółmiernie 
większych korzyści niż przy realizacji tylko niezbędnych do określenia poziomu 
satysfakcji elementów badania, czy zastosowania alternatywnych, nowatorskich metod 
(np. NPS). 

Przygotowanie kompleksowego, wieloaspektowego badania jest z pewnością  
o wiele bardziej praco-, czaso- i kosztochłonne, ale w sytuacji realizacji przez 
organizację systematycznych badań, przy kolejnym ich przygotowaniu, potrzebne są już
zwykle tylko niewielkie modyfikacje. Badania takie dostarczają natomiast bezcennych 

                                                
19 Wizerunek firm badawczych. Katalog PTBRiO, Warszawa 2007, s. 26. 
20 Badania zrealizowano w latach 2002-2003,metodą ankiety pocztowej, na którą odpowiedziało 26% z wybranych  

650 jednostek, tj. 172 przedsiębiorstwa. Ich celem była ocena stopnia znajomości zasad oraz podstawowych prawidłowości 
przeprowadzania badań satysfakcji klienta przez firmy. Szerzej: T. Sikora, P. Kafel: Badania satysfakcji klientów  
w przedsiębiorstwach z funkcjonującym systemem zarządzania jakością. „Marketing i Rynek” 2004, nr 8.  

21 W punkcie 8.2.1. normy, stwierdza się, że jednym z mierników funkcjonowania systemu zarządzania jakością jest 
monitorowanie przez organizację informacji dotyczących percepcji klienta, tego czy spełnia jego wymagania, i że należy 
określić metody uzyskiwania i wykorzystywania tych informacji. 

22 T. Sikora, P. Kafel: op.cit., s. 35. 
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dla organizacji informacji, umożliwiając jej podjęcie skutecznych i efektywnych działań
ukierunkowanych na satysfakcję klientów. Skłaniając natomiast badanych do wyrażania 
obszernych opinii o organizacji, oceny jej działań i produktów, do uświadomienia sobie 
satysfakcji, wpływają na powstanie emocjonalnego kontaktu między nimi a organizacją, 
co sprzyja z kolei ich przywiązaniu i bezcennej dla organizacji wierności. Realizowanie 
badań satysfakcji motywuje też pracowników do lepszej obsługi klientów, będącej, jak 
wynika z wielu badań, głównym jej komponentem. 

CUSTOMER SATISFACTION AS THE SUBJECT  
OF MARKETING RESEARCH 

Summary
The aim of the paper is presenting benefits of researching customer satisfaction level  

for modern organizations, as well as providing satisfaction. Particular attention has been paid to 
the structure, subject, methods and techniques of research process. The level of popularity  
of satisfaction research in Polish companies has also been discussed.



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 558                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 41                  2009 

Barbara Iwankiewicz-Rak1 

PARTNERSTWO ORGANIZACJI NON PROFIT  
I FIRM BIZNESU 

Streszczenie
Marketing partnerski adaptowany przez firmy komercyjne i organizacje non profit jest 

koncepcją zarządzania o dużej skuteczności rynkowej. Współpraca organizacji non profit 
(publicznych i prywatnych) oraz firm biznesu wpływa na poziom zaspokojenia potrzeb 
społecznych i służy kształtowaniu pozytywnego wizerunku partnerów. Zidentyfikowane  
w artykule obszary współpracy dotyczą: realizacji zasady pomocniczości, tworzenia partnerstwa 
publiczno-prywatnego, aranżowania cause marketingu, a także inicjowania i podtrzymywania 
współpracy międzynarodowej. 

Wprowadzenie – geneza partnerstwa 
Doświadczenia ostatniego półwiecza wskazują na cykliczność interwencyjnej 

polityki rządów wielu krajów, przejawiającą się rozszerzaniem zakresu ingerencji  
w gospodarkę, a następnie wycofywaniem się. Z badań empirycznych wynika, że  
w skali świata wielkość sektora publicznego jest dodatnio skorelowana z tempem 
wzrostu gospodarczego, przy czym zależność ta jest silniejsza w krajach rozwijających 
się. Współcześnie aprobowany w wielu krajach, także i w Polsce, model społecznej 
gospodarki rynkowej stanowi swoisty konsensus poglądów neoliberalnych  
i zwolenników interwencji państwa. Jego praktyczną egzemplifikacją stało się
pojawienie trzeciego sektora gospodarki (grupującego organizacje prywatne non profit), 
który wykształcił się jako suplement sektora prywatnego i publicznego. Powstawanie  
i rozwój prywatnych organizacji non-profit dało konsumentom możliwość wyboru 
usług świadczonych przez organizacje prywatne for profit, prywatne non-profit lub 
publiczne. Pluralizm celów tych organizacji i możliwość swobodnego wyboru formy 
oraz sposobu świadczenia usług sprzyjają wolności i niezależności konsumentów, 
przyczyniają się także do aktywności i kreatywności społecznej oraz rozwoju 
przedsiębiorczości.  

Jednak zaobserwowany w przeszłości cykliczny rozwój sektora społecznego 
(wywołany i uzależniony od zmian politycznych i gospodarczych) w wielu krajach 
sugeruje, że trudno przewidzieć, czy obecna tendencja jego wzrostu utrzyma się. Trzeba 
bowiem dostrzegać pojawianie się „czwartego sektora gospodarki”2, grupującego spółki 
publiczno-prywatne, w którym jednostki administracji lokalnej, rządowej lub 
komunalnej określają normy efektywności, zapewniają finansowanie i w formie 
przetargu powierzają prywatnym przedsiębiorstwom świadczenie usług publicznych. 

                                                
1 Barbara Iwankiewicz-Rak – prof. WSB dr hab., Katedra Marketingu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. 
2 P.F. Drucker: Innowacyjność i przedsiębiorczość –praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992, s. 21. 
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Rozwój „czwartego sektora” występuje w tych dziedzinach usług, gdzie pojawiają się
granice skłonności społeczeństwa do świadczenia donacji, nie tylko na skutek zmian 
potrzeb i preferencji, lecz także aktywnej działalności publicznej państwa. 

Przebieg drogi rozwoju organizacji sektorów publicznego, komercyjnego  
i społecznego ukazuje ich wzajemne uzależnianie się, co w efekcie prowadzi do 
podejmowania przez nie współpracy i tworzenia organizacji partnerskich,  
tj.: partnerstwo publiczno-prywatne czy partnerstwo publiczno-społeczne. Wskazuje to, 
że potrzeby rynku, oczekiwania społeczne i aktualna sytuacja gospodarcza oraz 
społeczna w naturalny sposób tworzą warunki do adaptacji marketingu partnerskiego  
w tych sektorach. 

Marketing partnerski  
Skuteczność zarządzania współczesnymi ofertami usługowymi tkwi w adaptowaniu 

tzw. marketingu partnerskiego (relacji), który oznacza koncepcję zarządzania i działania 
na rynku, gdzie efektywność rynkowa firm zależna jest od nawiązywania partnerskich 
stosunków z uczestnikami rynku3. Zasada ta dotyczy zarówno firm komercyjnych, jak 
też publicznych i prywatnych non profit. W myśl tego ujęcia marketing partnerski 
polega na rozwijaniu i utrzymywaniu więzi z uczestnikami rynku tzn. z klientami  
i innymi partnerami firmy. Uzewnętrznia się to w kreowaniu łańcucha partnerstwa, 
który tworzy nić powiązań wewnętrznych między pracownikami firmy oraz 
zewnętrznych, tzn. z wszystkimi podmiotami, z którymi nawiązywane są kontakty.  
Są to segmenty docelowych działań w zakresie marketingu relacji. Tworzą one sieć
rynków o specyficznych stosunkach wymiany, co powoduje potrzebę4:  

– zmiany sposobu postrzegania swoich relacji z otoczeniem poprzez tworzenie 
długoletnich związków partnerskich i lojalnościowych w środowisku 
wewnętrznym firmy (organizacji), a także zewnętrznym klientów 
(interesariuszy), 

– dostrzegania nowych obszarów swej działalności na rynku wewnętrznym  
(tj. pracowników, wolontariuszy), a także zewnętrznym (ekologia, wzrost 
jakości życia, przeciwdziałanie patologiom i marginalizacji życia), 

– stymulowania i uruchamiania efektów synergii między jakością, procesami 
usługowymi i marketingiem, szczególnie przez wprowadzanie nowych 
innowacyjnych technologii. 

W szczegółowym ujęciu aktywność firm może ujawniać się na 7 rynkach, tj.: rynku  
nabywców, rynku dostawców, rynku wewnętrznym, rynku potencjalnych pracowników 
firmy (rynek pracy), rynku podmiotów opiniotwórczych oraz rynku wpływowych 
organizacji5 − tabela 1. 

W myśl tej koncepcji proces decyzji marketingowych wymaga uwzględnienia  
i koordynacji: 

– korzyści organizacji pozarządowej, publicznej i firmy komercyjnej  
(tj. długookresowej pozycji rynkowej, akceptacji przez społeczeństwo 
szczególnie dla organizacji non profit − gwarancji finansowania 
zewnętrznego),  

                                                
3 Zob. J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2001, s. 134 i dalsze. 
4 M. Christopher. A. Payne, D. Ballantyne: Relationship Marketing. Butterworth Heinemann 1991, s. 20. 
5 K. Fonfara: Marketing partnerski (relationship marketing) współczesną orientacją rynkową firmy, „Świat Marketingu”, 

listopad 2001. http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=77737.
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– wymagań konsumentów,  
– interesu publicznego.  

Tabela 1. Kluczowe zadania firm na poszczególnych rynkach 

Rodzaj rynku Zadanie 

Rynek nabywców 
przywiązanie szczególnej roli do obsługi nabywców 
stanowiących podstawowy element wyróżniający daną
ofertę od oferty konkurentów 

Rynek podmiotów 
opiniotwórczych 

wykorzystanie rekomendacji z kręgów profesjonalnego 
doradztwa oraz dotychczasowych nabywców dla stworzenia 
nowych kontaktów i kontraktów 

Rynek dostawców 
stworzenie systemu bliskich wzajemnie korzystnych 
kontaktów 

Rynek pracy 
pozyskiwanie i utrzymywanie w firmie takich pracowników, 
którzy się z nią identyfikują, są lojalni i zaangażowani 
w realizację przyjętych celów 

Rynek wpływowych organizacji, 
instytucji i jednostek 

nawiązanie ścisłych kontaktów z podmiotami kreującymi 
opinie w ramach danego rynku i wpływających na decyzje 
zakupów 

Rynek konkurentów 
benchmarking czy też neutralizacja konkurencji poprzez 
rozwój współpracy 

Rynek wewnętrzny 
stworzenie klimatu pełnego zrozumienia wszystkich 
pracowników firmy dla działań nakierowanych na nabywcę.

Źródło: K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999, s. 74.  

Nawiązywanie stosunków partnerskich z uczestnikami rynku w warunkach 
obustronnego zaufania i lojalności może przyczynić się do wzmocnienia pozycji  
i przewagi rynkowej firm oraz zdobycia poparcia społecznego (lojalnych i stałych 
klientów, a także fundatorów i dobrodziejów oraz lojalnych pracowników  
i wolontariuszy). 

Przykładem wypełniania tej zasady jest kreowanie aliansów w formie partnerstwa 
publiczno-prywatnego (PPP), czy sieci działań niezależnych na rzecz podnoszenia 
świadomości społecznej w kształtowaniu warunków zrównoważonego rozwoju6.  
W tych relacjach skuteczność rynkowa zależna jest od nawiązywania partnerskich 
stosunków z uczestnikami „rynku”, tj.7: 

– ze społecznością lokalną poprzez organizacje pozarządowe, 
– z administracją publiczną, samorządami, 
– z firmami biznesu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, sponsoringu 

czy realizacji zadań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.  
Obszary współpracy społeczeństwa z samorządem terytorialnym (gminami), 

podmiotami komercyjnymi, organizacjami pozarządowymi, organizacjami pożytku 
publicznego i partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach organizowania  
i świadczenia usług społecznych obrazuje „trójkąt partnerstwa” (rys. 1.). 

                                                
6 Zob. Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit Organizations Work. Eds. A. Zimmer, E. Priller,  

VS Verlag Für Socialwissenschaften I GWV FACHVERLAG GmbH, Wiesbaden 2004, s. 73 i dalsze. 
7 M. Rydel, C. Ronkowski: Marketing partnerski. „Marketing i Rynek” 1995, nr 9, s. 12.
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Społeczność
Organizacje pozarządowe

Administracja terytorialna
Samorządy

Firmy biznesu

Rys. 1. Trójkąt partnerstwa w usługach społecznych 
Źródło: Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit Organizations Work. Eds. A. Zimmer, 

E. Priller. VS Verlag Für Socialwissenschaften I GWV FACHVERLAG GmbH, Wiesbaden 2004,  
s. 74. 

Rysunek 1. przedstawia trójkąt partnerstwa, eksponujący potrzebę współdziałania 
podmiotów sektora publicznego i biznesu ze społeczeństwem reprezentowanym przez 
organizacje pozarządowe. Układ ten można traktować jako optymalny system 
rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych w społecznej gospodarce 
rynkowej. 

Wskazane na rysunku relacje partnerskie służą tworzeniu więzi i integrowaniu 
społeczeństwa w procesach rozwiązywania potrzeb społecznych oraz kształtowania 
jakości życia. Należy zaznaczyć, że omawiane podmioty różnią się pod względem cech 
ekonomicznych (tabela 2), co ma wpływa na kształt ich współpracy partnerskiej. 

Tabela 2. Główne cechy podmiotów podaży na rynku usług społecznych 
Kryteria/cechy Komercyjne firmy Publiczne instytucje Organizacje pozarządowe 

forma własności prywatna publiczna prywatna 
cel  zysk nie zysk ( non profit) nie zysk ( non profit) 
sposób powoływania prywatna osoba administracja rządowa grupa prywatnych osób 
źródło finansowania prywatny kapitał fundusze publiczne fundusze prywatne i publi-

czne 
polityka finansowa zwiększanie przy-

chodu i zysku 
zabezpieczanie finanso-
wania i funduszy w usta-
wie budżetowej, agitacja 
sponsorów 

poszukiwanie atrakcyjnych 
źródeł i form gromadzenia 
funduszy, pozyskiwanie wo-
lontariuszy 

sposób zarządzania przedsiębiorczy 
(właściciel-podwład-
ny) 

przedsiębiorczy 
(kierownik-podwładny) 

partnerski 

kwalifikacje zarządu profesjonaliści profesjonaliści społecznicy/profesjonaliści 
obdarzeni charyzmą społecz-
nikostwa 

przedmiot działania świadczenie usług 
społecznych 

świadczenie usług 
społecznych 

– świadczenie usług 
społecznych 

– gromadzenie funduszy 
i pozyskiwanie wolontariu-
szy 

forma zatrudnienia 
pracowników 

etat etat wolontariat, etat  

związek pracowników 
z celami i misją orga-
nizacji 

zróżnicowany, od 
silnego do bardzo 
słabego 

zróżnicowany, od silne-
go do bardzo słabego 

bardzo silny 

Źródło: opracowanie własne. 
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Zaprezentowane w tabeli 2 podmioty świadczące usługi społeczne charakteryzują
różne cechy. Jednak te, które w zdecydowany sposób wpływają na relacje partnerskie 
na rynku, dotyczą celu gospodarowania i formy własności. Integracja wysiłków 
organizacji non profit i biznesu stanowi efektywną oraz skuteczną strategię działania8. 
Organizacje pozarządowe są także ważnymi pośrednikami w procesach wymiany 
informacji między rządem a społeczeństwem i odwrotnie9. To rekomenduje do 
adaptowania zasad marketingu partnerskiego w obszarach współpracy organizacji non 
profit, publicznych i komercyjnych. 

Obszary adaptacji marketingu partnerskiego  
Wskazane powyżej cechy głównych podmiotów rynku usług społecznych dają

podstawę do zidentyfikowania obszarów partnerstwa, w których adaptowanie zasad 
marketingu partnerskiego kreuje sukces. Są to: 
1. Realizacja zasady pomocniczości. 
2. Związki organizacji publicznych i firm biznesu. 
3. Działania dla „wspólnej sprawy”. 
4. Współpraca międzynarodowa. 

Funkcje organizacji pozarządowych urzeczywistniają się w różnych formach 
współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a których zasady 
zostały określone prawem10. Szczególne znaczenie ma zasada pomocniczości11, która 
oznacza, że organizacje społeczne mają pierwszeństwo w wykonywaniu tych zadań
społecznych, które są w stanie wypełnić, natomiast samorządy i administracja rządowa 
oraz terytorialna powinna je w tym wspierać. Realizacja tej zasady wymaga więc 
współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, którą cechować
powinno12: partnerstwo, efektywność, jawność, profesjonalizm, równy dostęp, 
suwerenność. Zasady tej współpracy poddają się sterowaniu narzędziami marketingu 
partnerskiego, a także społecznego. 

Wiele organizacji sektora społecznego działa lokalnie w obszarze województwa, 
powiatu, gminy, osiedla, wsi itp. Ich aktywność i działalność ma duże znaczenie dla 
rozwoju demokracji partycypacyjnej13. Na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie można wskazać następujące formy współpracy organów 
administracji publicznej i omawianych organizacji: 

– zlecanie realizacji zadań publicznych, 
– wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz 

współdziałanie i koordynacja przedsięwzięć, 
– konsultowanie projektów aktów normatywnych, 
– tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych. 

                                                
8 Por. B. Wells, N. Spinks: Communicating with the community. „Career Development International” 1999, nr 4, s. 108-

116. 
9 Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną. Red. M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 

2004, s. 17.
10 Konstytucja RP z dnia 2.04.1997. Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483. 
11 Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną. op.cit., s. 21; M. Arczewska: Nie tylko jedna ustawa. 

Prawo o organizacjach pozarządowych. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 47, W.J. Wołpiuk: Konstytucyjne 
zasady partycypacji zbiorowości w sprawach publicznych. W: Działania zbiorowe w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE, 
Wrocław 2005, s. 20 i dalsze. 

12 Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną. op.cit., s. 118. 
13 Ibidem, s. 17. 
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Wymienione obszary współpracy wskazują przedmioty decyzji w zakresie 
marketingu partnerskiego koncentrujące się na identyfikowaniu potrzeb społecznych, 
warunków ich zaspokajania, doborze i wyborze zleceniobiorców (organizacji pożytku 
publicznego), dofinansowaniu działalności statutowej tych organizacji. Kryterium 
oceny tych decyzji i relacji powinny być oczekiwania społeczności lokalnej w dążeniu 
do poprawy jakości życia przejawiającej się w realizacji zasady partycypacji społecznej 
i tworzeniu kapitału społecznego. Współpracę organizacji społecznych i publicznych 
wyznaczają cztery areny relacji między administracją terenową a organizacjami 
prywatnymi non-profit, tj.14:  

– partycypacja jako współpraca publicznych i prywatnych organizacji non-profit,  
– lobbing – demonstrowanie siły wspólnot obywatelskich w celu wpływania na 

decyzje administracji terenowej,  
– konflikt – wystąpienia społeczeństwa w formie nieposłuszeństwa 

obywatelskiego w celu zmiany arbitralnych postanowień władzy, 
– paternalizm – poddańczy sposób przyjmowania przez społeczeństwo decyzji 

organów administracji terenowej w warunkach braku inicjatywy i siły 
społeczeństwa.  

Złożoność reprezentowanych relacji ukazuje potrzebę ich kreowania zgodnie  
z oczekiwaniami społecznymi. Właściwe jest więc adaptowanie zasad marketingu 
partnerskiego, który zakłada tworzenie wieloletniego układu powiązań między 
podmiotami rynku w celu osiągnięcia korzyści: ekonomicznych, społecznych  
i marketingowych15.  

Współpraca pomiędzy sektorem prywatnym (biznesowym) i publicznym jest 
aranżowana najczęściej w celu realizacji inwestycji lub świadczenia usług, które 
tradycyjnie stanowiły obszar zadań sektora publicznego. Uchwalona w 2005 roku 
Ustawa regulująca zasady tej współpracy określa, że partnerstwo publiczno-prywatne 
(PPP)16 może przyjmować formy akceptacji i poparcia biznesu dla realizowanych przez 
gminę inwestycji oraz udziału funduszy prywatnych w ich finansowaniu. Warunkiem 
podjęcia współpracy w ramach PPP jest potrzeba osiągnięcia istotnych społecznie 
korzyści dla społeczności lokalnej lub krajowej. Angażowanie się biznesu w sprawy 
publiczne jest sposobem kreowania pozytywnego wizerunku i akceptacji  
w społeczeństwie dla zdobycia zaufania społecznego, co jest warunkiem sukcesu  
w biznesie oraz w sferze publicznej. Z drugiej strony pomoc prywatnego kapitału  
w realizacji inwestycji pożytku publicznego umożliwia ich przeprowadzenie,  
co w efekcie bezpośrednio przekłada się na wzrost warunków bytu społeczeństwa.  
W tych relacjach zasady marketingu partnerskiego służą: 

– identyfikacji potrzeb społecznych, których zaspokojenie zależy od wykonania 
prac inwestycyjnych, 

– ułatwiają wskazanie kryteriów doboru podmiotów do współpracy, 
– kreowaniu wizerunku partnerów w świadomości społeczeństwa.  
Prywatne organizacje niedochodowe z reguły nie prowadzą samodzielnie szeroko 

zakrojonych akcji społecznych z wykorzystaniem pełnego zestawu narzędzi 
marketingowych. Barierę stanowią wysokie koszty, a także względy psychologiczne  

                                                
14 Por. W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 

2001, s. 109. 
15 J. Otto: op.cit., s. 134 i dalsze. 
16 Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 r. Dz.U. 169, poz. 1420 ( z późn. zmianami).
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i etyczne. Dlatego oczekują pomocy od firm biznesu, które dla prestiżu lub w trosce  
o własny wizerunek podejmują z nimi współpracę. Praktycznym urzeczywistnieniem 
takiej współpracy jest cause marketing jako koncepcja strategii marketingowej 
realizowanej wspólnie przez partnerów: organizacje non profit i firmy biznesu. 
Głównym i wspólnym celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania społecznego, 
natomiast bezpośrednie cele organizacji non profit koncentrują się na pozyskaniu 
funduszy, a firmy komercyjnej na kształtowaniu prospołecznego wizerunku firmy 
(wśród pracowników i otoczenia). Partnerstwo w ramach cause marketing obejmuje 
najczęściej działania organizowane przez biznes, tj. konkursy, loterie, aukcje, imprezy 
rozrywkowe, zawody sportowe w celu zdobycia poparcia społecznego oraz pozyskania 
funduszy na rzecz organizacji społecznej. Takie wydarzenia przyczyniają się do nadania 
rozgłosu kampanii społecznej i zdobycia poparcia społecznego. Jednocześnie 
zwiększają atrakcyjność ofert biznesowych i podnoszą skłonność konsumentów do ich 
nabycia, a darczyńców do udzielania organizacjom pomocy. Jest to o tyle istotne, że 
często wartość niematerialna promowanych produktów wielokrotnie przewyższa 
rynkową, dzięki czemu ich sprzedaż pozwala na szybkie gromadzenie środków na cele 
społeczne. 

Działania w zakresie cause marketing przynoszą korzyści trzem stronom, czyli: 
a) organizacji komercyjnej zaangażowanej w działania społeczne i filantropię, 

rozwiązanie problemu społecznego, a także wykreowanie wizerunku i nadanie 
rozgłosu jako firmie prospołecznej, 

b) organizacji non profit lub innej instytucji, która inicjowała akcję społeczną,  
w postaci rozwiązania problemu społecznego lub zgromadzenia funduszy na 
jego realizację, 

c) klientom firmy komercyjnej, uczestnictwo w programie społecznym w sposób 
pośredni (np. posługując się kartą płatniczą) i pracownikom firmy 
komercyjnej, którzy mają okazję obserwować włączanie się własnej firmy do 
działań społecznych.  

W każdym z tych przypadków obok korzyści społecznych jest także korzyść dla 
firmy w postaci wykreowanego wizerunku jako prospołecznej.  

Realizacja polityki społecznej i funkcjonowanie sektora społecznego staje się
obecnie problemem ponadnarodowym. Wraz z rozwojem procesów integracyjnych  
w Europie i globalizacji gospodarki coraz więcej prywatnych organizacji non profit 
rozwija działalność międzynarodową. Główne pola ich aktywności w skali 
międzynarodowej i w których wykorzystywane są instrumenty marketingu 
partnerskiego i społecznego, to17: 

a) rozpowszechnianie myśli naukowej i osiągnięć technicznych,  
b) działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, 
c) walka o przestrzeganie praw człowieka,  
d) ekologia – ochrona środowiska, przeciwdziałanie degradacji środowiska,  
e) propagowanie idei prozdrowotnego stylu życia, 
f) kształtowanie opinii publicznej, lobbying,  
g) pomoc humanitarna,  
h) edukacja,  
i) ochrona zdrowia i pomoc społeczna. 

                                                
17 Por. W stronę aktywnej polityki społecznej...op.cit., s. 19 i dalsze. 
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Współczesne organizacje pozarządowe w kontekście rozwijanej integracji 
europejskiej oraz współpracy międzynarodowej podejmują działania w skali świata  
we wszystkich wymienionych obszarach. Obecnie obserwuje się wzrost ich 
zainteresowania problemami rozwoju dobrobytu społeczeństw i zachowania 
odmienności kulturowej jako odpowiedź na procesy globalizacji i etnocentryzmu 
konsumenckiego. Jednocześnie pełnią aktywną rolę w integrowaniu społeczeństw 
różnych krajów, tworzeniu atmosfery solidarności między narodami oraz poczucia 
europejskiego i światowego obywatelstwa. 

W procesie rozwoju integracji krajów europejskich, działalność organizacji 
pozarządowych jest wykorzystywana w inicjowaniu dialogu obywatelskiego  
i konsultacji społecznych dotyczących polityk wspólnotowych, a także podejmowania 
inicjatyw w celu wywierania wpływu na poszczególne państwa członkowskie  
w realizacji polityki społecznej czy zmian przepisów prawa, jak również uświadomienie 
społecznościom świata pilności rozwiązywania problemów społecznych  
i gospodarczych krajów rozwijających się. W tych działaniach idea marketingu 
partnerskiego adaptowana jest głównie w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów 
między organizacjami i społeczeństwem w środowisku międzynarodowym. 

Podsumowanie 
Współczesne warunki gospodarowania, a głównie wzrost świadomości i oczekiwań

społecznych, rozwój konkurencji, procesy globalizacji powodują, że firmy podejmują
współpracę w celu wspólnego kreowania wartości dla klientów. Szczególne miejsce  
w tej współpracy mają organizacje non profit (publiczne i prywatne), których cele 
różnią się od firm komercyjnych. Koncepcja, zasady i instrumenty marketingu 
partnerskiego adaptowane przez nie mogą służyć efektywności i skuteczności 
realizowanych zadań społecznych. Głównymi obszarami adaptacji marketingu 
partnerskiego w sferze świadczenia usług społecznych są związki partnerskie: 

– instytucji administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i firmami 
biznesu, 

– przedsiębiorstw komercyjnych i instytucji administracji publicznej, 
– organizacji pozarządowych z firmami biznesu.  
Relacje partnerskie w tych związkach ukierunkowane są na wspólne korzyści  

(win-win). Z tego powodu idea marketingu partnerskiego, w której akcentowana jest 
współpraca i lojalność między stronami w realizacji celów stanowi właściwą koncepcję
do adaptacji przez firmy komercyjne i non profit. 

PARTNERSHIP OF NON PROFIT  
AND BUSINESS ORGANIZATIONS 

Summary
Relationship Marketing adapted by commercial companies and non-profit organizations is 

the concept of management of high-efficiency on the market. The co-operation of non profit 
organizations (public and private) and business firms influences the level of satisfying the social 
needs and brings firms positive image. Identified areas of cooperation in the paper relate to:  
the implementation of the principle of subsidiarity, the creation of Public – Private Partnership, 
cause marketing, as well as to initiate and sustain international cooperation. 
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FINANSOWE ASPEKTY DZIAŁAŃ 
MARKETINGOWYCH NA RYNKU SAMOCHODÓW 

OSOBOWYCH W POLSCE – WYBRANE PROBLEMY 

Streszczenie  

W niniejszym artykule uwaga koncentruje się na wybranych finansowych aspektach 
marketingu z otoczenia przedsiębiorstwa, które w sposób znaczący mogły nie tylko modyfikować
zachowania zakupowe nabywców, ale w określonych przypadkach wręcz je uniemożliwiać. 
Przedstawione zostały pozytywne działania sprzedawców samochodów, np. tworzenie banków 
przez koncerny samochodowe. Prezentowane są także działania negatywne, m.in. podnoszenie 
cen na nowe auta przez dealerów. Znaczący spadek wartości euro i dolara do złotego jest 
czynnikiem zewnętrznym w stosunku do przedsiębiorstwa i nie został uwzględniony przez 
dealerów w strategii sprzedaży na polskim rynku samochodowym. 

Wprowadzenie 
Obserwując na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat działania marketingowe firm na 

polskim rynku motoryzacyjnym można zauważyć co najmniej niedocenienie, a w wielu 
przypadkach niezrozumienie wręcz jego finansowych aspektów. Przedsiębiorcy 
uważają, że wynajęcie i opłacenie agencji marketingowej, zlecenie jej przeprowadzenia 
odpowiedniej kampanii reklamowej, najczęściej w TV, radiu i prasie załatwia wszystko. 
Klienci będą przychodzić do salonów i kupować nowe samochody. Niestety tak nie jest, 
co widać po wynikach sprzedaży i to już od 10 lat. W artykule zwrócona zostanie 
uwaga na pewne finansowe aspekty marketingu z otoczenia przedsiębiorstwa, które  
w sposób znaczący wpływają na zachowania zakupowe nabywców. Przedstawione 
zostaną pozytywne i negatywne działania firm motoryzacyjnych, które mają wpływ na 
sprzedaż nowych samochodów. 

W klasycznym ujęciu marketing oznacza odpowiednie planowanie, koordynację  
i kontrolę wszystkich działań przedsiębiorstwa ukierunkowanych na aktualne oraz 
potencjalne rynki zbytu2. W ujęciu AMA marketing rozumiany jest jako proces 
planowania i urzeczywistniania koncepcji cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr  
i usług w celu doprowadzenia do wymiany satysfakcjonującej jednostki i organizacje3. 

Z marketingiem związane jest ściśle pojęcie strategii marketingowej, która 
definiowana jest różnie przez autorów. Ph. Kotler określa ją następująco: strategia 
marketingowa to wybór celów, rodzajów, zasad czy reguł, które w określonym czasie 
nadają kierunek marketingowym działaniom przedsiębiorstw, wyznaczając rozmiary, 

                                                
1 Regina Klimkowska – dr, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Krakowie. 
2 Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 24. 
3 Ibidem, s. 24. 
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kombinacje i alokacje środków w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej 
(warunków otoczenia i konkurencji)4. W strategii marketingowej istotne znaczenie ma 
otoczenie przedsiębiorstwa, które dzieli się na mikro- i makrootoczenie. 

Mikrootoczenie przedsiębiorstwa to samo przedsiębiorstwo, jego kadry 
managerskie, marketingowe, produkcyjne itp., wszystkie działy (finansowy, 
marketingowy), a także poddostawcy, dostawcy, pośrednicy i nabywcy. Niektórzy 
autorzy w ramach mikrootoczenia wyróżniają jeszcze tzw. społeczności czyli 
wszelkiego rodzaju grupy, które są aktualnie lub będą w przyszłości zainteresowane 
wpływem na działalność przedsiębiorstwa dla osiągnięcia własnych celów. Takimi 
grupami mogą być społeczności lokalne, dziennikarze, grupy finansowe i inne. 
Wyróżnia się też tzw. otoczenie konkurencyjne, do którego zalicza się firmy 
konkurujące z przedsiębiorstwem oraz sytuacje, zjawiska i zdarzenia, stwarzające 
nabywcy dylematy zakupowe. Mówiąc o mikrootoczeniu mowa o czynnikach, na które 
przedsiębiorstwo może w różnym (mniejszym lub większym) stopniu oddziaływać. 

Makrootoczenie  przedsiębiorstwa to zaś szeroko pojęte czynniki takie, jak: 
– ekonomiczne (stan gospodarki, struktura i poziom cen, poziom inflacji, 

możliwość uzyskania kredytu, skłonność do oszczędzania, kurs walutowy  
i wiele innych), 

– czynniki polityczno-prawne (ustrój, stabilność polityczna, stosunek władz do 
przedsiębiorców, kwestie korupcji, system prawny, kwestie uchwalania ustaw  
i ich egzekwowania itp.), 

– czynniki społeczno-kulturowe (np. wzory zachowań, systemy wartości, religie 
różnych grup społecznych i narodowości), 

– czynniki demograficzne (np. liczebność, struktura wiekowa, zawodowa 
społeczeństwa, gęstość zaludnienia), 

– czynniki naturalne (np. ukształtowanie terenu, klimat, stosunki wodne, zasoby 
naturalne), 

– czynniki technologiczne (np. technika, technologia produkcji, know-how, 
marketingowe, nowe generacje produktów – będących efektem nowych odkryć
naukowych)5. 

Aspekty finansowe marketingu – przykład pozytywnych 
działań firm 

Rok 1999 to czas maksymalnej rocznej sprzedaży samochodów osobowych  
w Polsce w ostatnich 20 latach – osiągnięto sprzedaż na poziomie 632,1 tys. nowych 
samochodów według firmy Samar. Sytuacja gospodarcza od 1995 do 1997 r. była coraz 
lepsza, rosła produkcja, spadała inflacja i spadało oprocentowanie pożyczek oraz 
kredytów. Przykładowo, stopa procentowa pożyczek, która w 1995 r. była na poziomie 
24% w roku 1999 obniżyła się do około 20%, by w następnych latach dalej maleć  
i w 2002 r. osiągnąć 12,8%. 

Jednak od 1998 r. zaczyna się wyraźne spowolnienie polskiej gospodarki. O ile  
w latach 1994-1997 średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego wynosiło 6-7%  
i bezrobocie spadło z 16% w 1994 r. do 10,3% w 1997, to już od 1998 r. widać wyraźny 

                                                
4 A. Sznajder: Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym. PWN, Warszawa 1995, s. 11. 
5 R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski., J. Woźniczka: Marketing. Jak to się robi. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 87-89. 
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wzrost bezrobocia (przy znaczącym spadku PKB), które w ciągu 5 lat wzrastało  
o prawie 100% − tabela 1. Po roku 1997 mimo negatywnych zjawisk w gospodarce 
liczba sprzedanych samochodów w latach 1998-1999 rosła. 

Tabela 1. Liczba sprzedanych nowych samochodów w Polsce, liczba sprowadzonych samochodów 
używanych i wybrane wskaźniki makroekonomiczne w latach 1993-2008 

Rok
Auta nowe 
sprzedaż  
w tys. szt. 

Auta 
używane 
w tys. szt. 

Tempo wzrostu 
PKB (%) 

Stopa 
bezrobocia 

(%) 

Oprocent. 
pożyczek 

PLN  
za 1 USD 

PLN  
za 1 euro 

1993 241,6 72,3 − − − − − 
1994 250,3 41,4 5,2 16,0 − − − 
1995 265,0 53,8 7,0 14,9, 24,0 − − 
1996 374,0 83,9 6,0 13,2 20,5 − − 
1997 478,0 82,0 6,8 10,3 22,5 − − 
1998 515,3 98,5 4,8 10,4 20,4 − − 
1999 640,2 114,4 4,1 13,1 20,3 − − 
2000 480,0 213,7 4,0 15,1 21,5 − − 
2001 327,2 216,6 1,0 19,4 16,2 − − 
2002 310,9 179,1 1,4 20,0 12,8 − − 
2003 358,4 35,7 3,8 20,0 − 3,89 4,39 
2004 316,2 828,1 5,3 19,0 − 3,65 4,53 
2005 235,5 870,8 3,5 17,7 − 3,23 4,03 
2006 238,7 816,8 5,8 13,8 − 3,10 3,98 
2007 316,0 994,6 − − − 3,03 3,89 
2008 320,0 1103,9 − − − − − 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kublik: Ferrari w tłumie weteranów szos. „Gazeta Wyborcza” 

2008, nr 8; To był udany rok. „Auto-Świat” 2008, nr 5 dodatek Market; C. Pytlos: Ponad milion 
używanych i 378 tys. nowych samochodów sprzedano w ubiegłym roku. „Dziennik” 2009, nr 6, s. 3; 
Transition Report Update. May 2003, s. 75; Transition Report Update. April 1997, Transition Report 
Update. May 2003, s. 75; J.K. Kowalski: Tempo wzrostu PKB spadnie do 5,5. „Dziennik” 2008, nr 1.  

Firmy samochodowe próbowały zaradzić spadkowi sprzedaży tworząc od 1998 r. 
banki samochodowe, które oferowały kredyty na zakup samochodów, na nieco lepszych 
warunkach niż w innych bankach. Bezsprzecznie był to czynnik, który znacząco 
wpłynął na złagodzenie spadku sprzedaży, który był znaczący, gdyż liczba sprzedanych 
nowych samochodów w 2000 r. wyniosła 480 tys. w porównaniu z 640,2 tys. w 1999 r., 
dotychczas rekordowym pod względem sprzedaży. Dla przykładu można dodać, że na 
zakup nowych aut Polacy wydali w 1999 r. łącznie około 23 mld zł. Według szacunków 
pożyczki w bankach na ten cel wyniosły około 11-12 mld zł., a banki koncernów 
motoryzacyjnych udzieliły kredytów na 1,6 mld zł. Przyjmując średnią cenę samochodu 
sprzedawanego wówczas w Polsce na około 35-40 tys. zł, można powiedzieć, że 
udzielenie kredytów przez banki koncernów motoryzacyjnych na zakup nowych 
samochodów spowodowało zakup około 40 tys. nowych aut. W dalszym czasie jednak 
import używanych samochodów stał się powodem spadku sprzedaży nowych 
samochodów. 

Analizując dane z tabeli 2 można zauważyć, jak bardzo efektywny był pomysł 
stworzenia przez koncerny samochodowe swoich banków. Wartość kredytów 
przyznanych na zakup samochodów przez banki koncernów w 1999 r. wzrosła 
kilkakrotnie w porównaniu do roku 1998. W następnych latach kredyty udzielane przez 
te banki również były znaczącym źródłem środków w zakupach nowych samochodów 
osobowych tych firm. Można powiedzieć, że umiejętne przeanalizowanie finansowych 
aspektów rynku samochodowego w tamtym okresie, a ściślej czynników 
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ekonomicznych, demograficznych i polityczno-prawnych w połączeniu z analizą
potrzeb klientów pozwoliło w sposób znaczący ograniczyć spadek sprzedaży nowych 
samochodów, który wynikał przede wszystkim z niekorzystnych, ale i niezależnych  
od producentów zmian w makroekonomicznym otoczeniu przedsiębiorstwa (wartość
kredytów w 1998 i 1999 r.). 

Tabela 2. Wartość przyznanych kredytów przez banki koncernów samochodowych w latach 1998-1999 

Nazwa banku 
Wartość przyznanych kredytów (w mln zł) 

1998 1999 

Fiat Bank Polska 205,0 730,0 

Volkswagen Bank Polska 93,9 430,9 

Opel Bank 197,5 335,3 

Ford Bank 74,0 153,0 

Źródło: A. Kublik: Bankowe żniwa. „Gazeta Wyborcza” z 11.02.2000. 

Poniżej skupiono się na polityce pieniężnej, w której wyróżnia się cztery 
podstawowe rodzaje strategii: strategię kontroli podaży pieniądza, strategię kontroli 
kursu walutowego, strategię bezpośredniego celu inflacyjnego oraz strategię  
o charakterze mieszanym6. W niniejszych rozważaniach uwzględniono tylko politykę
stopy procentowej. 

W analizowanym okresie 1993-2002 bardzo wyraźna była tendencja spadkowa 
stopy procentowej, co przekładało się na spadek oprocentowania kredytów. Wyjątek 
stanowił krótki okres od września 1999 do sierpnia 2000 r., gdy stopy procentowe NBP 
wynosiły 11-17 %, a na koniec omawianego okresu podniesiono je do 19-23%. Ten  
6-7 procentowy wzrost odpowiadał wzrostowi inflacji7. Należy nadmienić, że w tamtym 
czasie realne stopy procentowe w Polsce były jednymi z najwyższych na świecie. 

Do spowolnienia wzrostu polskiej gospodarki przyczyniło się spowolnienie 
wzrostu gospodarki światowej (w tym UE). Jednak zahamowanie w latach 2001-2002 
zostało spowodowane także wewnętrzną polityką makroekonomiczną, a konkretnie 
polityką pieniężną. Wysokie stopy procentowe powodowały pogorszenie jakości 
portfeli kredytów banków oraz ograniczenie udzielonych przez nie nowych kredytów.  

Z analizy danych wynika, że w miarę spadku stopy procentowej wzrastała liczba 
sprzedanych nowych samochodów, osiągając maksimum w 1999 r. Jednak  
w następnych latach 2000-2003 stopa procentowa spadała nadal i to wyraźnie, jak 
również zmniejszała się wielkość sprzedaży nowych samochodów. Zjawisko to można 
wytłumaczyć na kilka sposobów, uwzględniając zwłaszcza tempo wzrostu PKB i stopy 
bezrobocia. 

W latach 1994-1997 wzrost PKB wynosił średniorocznie 5-7%. Taka sytuacja 
powodowała zwiększenie siły nabywczej ludności i miała wpływ na większe zakupy 
nowych samochodów osobowych − z 250 tys. w 1994 r. do 640 tys. w 1999. Jednak  
od roku 1998 zaczynały nasilać się negatywne zjawiska w gospodarce. Średnioroczne 
tempo wzrostu PKB spadało w kolejnych latach do 4,8% w 1998 r., do zaledwie 1%  
w 2001 r. Jeszcze gorsze były wskaźniki dotyczące bezrobocia, które osiągnęło 

                                                
6 B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak: System finansowy w Polsce. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 158. 
7 Ibidem, s. 159. 
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minimum w 1997 r. zaledwie około 10%, następnie rosło od 10,4%  w roku 1998 do  
19-20% w latach 2001-2002. 

Można zauważyć wyraźną inercję w decyzjach konsumentów, wiele osób poddało 
się działaniu reklamy producentów i sprzedawców nowych samochodów oraz 
propagandzie rządowej akcentującej, że negatywne zjawiska gospodarcze będą krótkie  
i przejściowe. Efektem był wzrost sprzedaży w latach 1998-1999. 

Lato 1999 to dalsza kumulacja negatywnych czynników w gospodarce, dalszy 
spadek PKB, wzrost bezrobocia i krótkotrwały wzrost stóp oprocentowania kredytów. 
Wszystko to przełożyło się na spadek dochodów ludności, co spowodowało, że coraz 
mniej osób decydowało się na zakup nowego samochodu już od 2000 roku. 

W tym samym okresie stopa bezrobocia zmniejszyła się z 16 do 10,3%. Taka 
sytuacja powodowała wzrost zadowolenia konsumentów i miała wpływ na zwiększone 
zakupy samochodów osobowych w latach 1998 i 1999. Tempo wzrostu gospodarczego 
zmniejszało się odpowiednio do 4,8% i 4,1%, a stopa bezrobocia wzrastała najpierw 
bardzo niewiele do 10,4%, ale już w 1999 r. wzrosła gwałtownie do 13,1%. Można 
zauważyć pewną inercję w decyzjach konsumenckich. Wiele osób uważało, że te dwa 
negatywne zjawiska gospodarcze są przejściowe. Dzięki agresywnej reklamie 
producentów i sprzedawców nowych samochodów stymulującej dalsze zakupy, 
wzrostowy trend na rynku został utrzymany. W 2000 r. stopy procentowe zmniejszały 
się nadal, co powodowało obniżenie oprocentowania kredytów. Jednak gwałtowne 
zwiększenie bezrobocia w tym samym roku do 15,1% (czyli około 50% wzrost  
w stosunku do 1997 r.) i dalszy spadek tempa wzrostu gospodarczego do 4% 
spowodował, że ludzie obawiali się zaciągać kredyty mimo dalszego spadku ich 
oprocentowania, gdyż liczyli się z tym, że nie będą w stanie ich spłacić. 

W 2001 r. średnioroczne tempo wzrostu PKB wyniosło 1%, a stopa bezrobocia 
osiągnęła 19,4%. W latach 2002 i 2003, mimo pewnego ożywienia w gospodarce, PKB 
wzrósł odpowiednio 1,4% i 3,8%, a bezrobocie utrzymywało się na poziomie 20%  
i według nieoficjalnych szacunków było o kilka procent wyższe, co przekładało się na 
dalszy spadek dochodów ludności. 

W ostatnich latach 2006-2009 pojawiły się przykłady tego, jak zjawiska finansowe, 
a ściślej kurs walutowy determinuje zachowania zarówno indywidualnych nabywców, 
jak i dealerów sprzedających nowe samochody. W przypadku indywidualnych 
nabywców spadająca  wartość euro i dolara w stosunku do polskiego złotego bardzo 
pozytywnie wpłynęła na strukturę importu indywidualnego aut używanych.  
W całkowitym wolumenie importowanych samochodów znacząco wzrosła liczba aut 
coraz młodszych. O ile w 2004 roku, pierwszym roku masowego importu samochody 
bardzo stare, ponad 10-letnie stanowiły prawie 81% sprowadzanych pojazdów, to  
w 2007 roku ich udział spadł do poziomu 43,4%. W przypadku aut mało używanych – 
do lat 4, można zauważyć jeszcze korzystniejszą tendencję. Ich udział wzrósł z 2,7% 
całości importu w 2004 roku do 12,8% w 2007 roku8. 

Równie ciekawe zjawisko można zaobserwować w przypadku działań dealerów 
sprzedających auta nowe. Jak wcześniej wspomniano, w 2004 roku w momencie 
wejścia Polski do UE dealerzy znacząco podnieśli ceny importowanych nowych 
samochodów tłumacząc to (kuriozalnie) tym, „aby nie stracili klientów dealerzy starych 
państw UE sprzedających auta nowe”. Kiedy w latach 2004 do jesieni 2008 spadająca 

                                                
8 Importowane hity 2007. „Auto-Świat” 2008, nr 1, s. 39. 
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wartość euro i dolara w stosunku do złotego czyniła opłacalnymi zakupy nowych 
samochodów przez obywateli Polski w krajach starej Unii, głównie w Niemczech,  
to dealerzy niemieccy nie myśleli o interesie polskich dealerów (i słusznie) tylko 
wychodzili ze specjalnymi ofertami dla klientów z Polski.  

Kiedy od jesieni 2008 zaczął rosnąć kurs euro i dolara w stosunku do złotego 
polscy dealerzy sprzedający nowe auta wyciągnęli wnioski z sytuacji w latach 2004-
jesień 2008 i sami zaoferowali klientom ze starej UE, głównie Niemcom zakupy 
nowych aut w Polsce. Efektem tego było to, że kilka, kilkanaście procent z całości 
sprzedanych w Polsce nowych samochodów kupionych zostało przez nabywców  
z państw UE, głównie z Niemiec, bo kurs euro w stosunku do złotego czynił zakup  
w Polsce bardzo opłacalnym. 

Aspekty finansowe marketingu – przykład działań
negatywnych 

Przykładem negatywnych działań firm marketingowych w Polsce w aspekcie 
finansowym marketingu mogą być zachowania dealerów sprzedających nowe 
samochody osobowe w latach 2003-2007. 

W przeciwieństwie do strategii dealerów sprzedających nowe samochody, 
indywidualni nabywcy natychmiast wykorzystali okazje, jaką stworzyły im zmiany  
w marketingowym otoczeniu rynku samochodów osobowych. Konsumenci kierowali 
się tylko i wyłącznie swoim interesem, czyli gdzie i jak kupić jak najtaniej, jak 
najlepsze auto. Jak wspomniano wcześniej, w momencie wejścia Polski do UE  
i zniesienia ceł na samochody z UE dealerzy znacznie podnieśli poziom cen aut 
nowych. Spowodowało to w Polsce znaczną rozbieżność między cenami aut nowych  
i używanych. W miarę spadku ceny euro i dolara w stosunku do złotego ceny 
samochodów używanych z każdym miesiącem spadały i stawały się coraz bardziej 
atrakcyjne. Za równowartość ceny nowego samochodu z klasy średniej niższej w Polsce 
można było kupić kilkuletni samochód importowany z UE (głównie z Niemiec) klasy 
średniej, nierzadko nawet wyższej – i wielu nabywców decydowało się na te zakupy. 

Duże znaczenie w podjęciu takiej decyzji miał marketingowy image marki czy 
modelu; zresztą w niektórych rejonach Polski np. na Śląsku uważało się i uważa do 
dzisiaj, że jeżeli „kupować samochód osobowy to tylko niemiecki”. 

Głównymi grzechami polskich dealerów nowych aut jest nieumiejętność
wykorzystania zmian kursu walutowego do ustalania cen samochodów. Przykładowo, 
ceny najdroższych modeli Mercedesa, Porsche są niższe w Niemczech niż w Polsce, co 
dealerzy tłumaczą tym, że to polski system podatkowy wymusza taką, a nie inną
kalkulację cen. Nie wspominają zaś o tym, że zmiany kursu walutowego jednak dają
pewne pole manewru. Jeszcze lepiej widać to było w przypadku dolara 
amerykańskiego, gdzie spadek jego wartości w ciągu kilku lat z ponad 4,00 PLN  
po roku 2000 za 1 USD do około 2,00 PLN wiosną, latem 2008 roku nie spowodował 
żadnych znaczących zmian cen korzystnych dla klienta w salonach sprzedających nowe 
amerykańskie samochody. 

Zakończenie 
Reasumując, w obu przedstawionych wyżej przypadkach widać krańcowo różne 

podejście i strategie firm. W przypadku pierwszym umiejętna analiza otoczenia przez 
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firmy i postępowanie zgodne z definicją marketingu w celu doprowadzenia do wymiany 
satysfakcjonującej jednostki i organizacje, kierowanie się interesem swoim, ale  
i interesem nabywców pozwoliło firmom ograniczyć w sposób znaczący spadek 
sprzedaży nowych aut. Można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że udało 
się sprzedać kilkadziesiąt tysięcy nowych samochodów. 

W drugim przypadku dealerzy nowych samochodów postąpili dokładnie odwrotnie 
w stosunku do tego, co zaleca definicja marketingu i co zawarte jest w definicjach 
strategii marketingowych. Po pierwsze, nie sformułowano koncepcji cen, promocji oraz 
dystrybucji produktu, jakim jest samochód w celu doprowadzenia do wymiany 
satysfakcjonującej nabywców. Po drugie, polscy dealerzy nie kierowali się interesem 
nabywców, lecz interesem konkurentów czyli dealerów w UE. Zaś w definicji strategii 
marketingowej Ph. Kotlera podkreśla się wyraźnie, że podmiotowym punktem wyjścia 
działań podejmowanych w strategii marketingowej jest konsument (finalny odbiorca),  
a w rynkowej działalności przedsiębiorstwa, która wiąże się ściśle ze strategią
marketingową w kwestiach kształtowania strategii sprzedaży należy zwracać uwagę na 
zjawiska zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa. Tak znaczący spadek wartości 
euro i dolara do złotego w analizowanych latach, jest niczym innym jak właśnie 
czynnikiem zewnętrznym  w stosunku do przedsiębiorstwa.  

Kończąc rozważania o wybranych aspektach finansowych działań marketingowych 
należy wspomnieć o kwestii rozkładu dochodów w społeczeństwie. Bardzo często 
mamy do czynienia z sytuacją, że firma zleca badanie poziomu i rozkładu dochodów  
w celu przyjęcia określonej strategii. Bywa, że bazując na oficjalnych danych można 
uzyskać nie w pełni prawdziwe dane. Dzieje się tak dlatego, że w Polsce statystyki 
dochodów nie uwzględniają szarej strefy i dochodów uzyskanych z nierejestrowanej  
(na czarno) pracy za granicą.  Takich przykładów dostarcza również rynek 
motoryzacyjny. Badania empiryczne przeprowadzone przez Instytut Transportu 
Samochodowego na początku lat 90., w grupie rodzin żyjących poniżej minimum 
egzystencji potwierdziły fakt, że liczba samochodów przypadających na  
100 gospodarstw w latach 1991-1992 podwoiła się z 9 do 17. Jako przykład podawano 
suwalską gminę Dubienniki w rejonie Gołdapi, w której zarejestrowano 40% 
bezrobocie, a w 1996 r. zarejestrowano prawie 420 samochodów na 1000 gospodarstw 
rodzinnych9, czyli wskaźnik charakterystyczny dla krajów bogatych.  

FINANCIAL ASPECTS OF MARKETING ACTIVITIES  
ON CAR MARKET IN POLAND − SELECTED PROBLEMS 

Summary 

The article is focused on selected financial aspects of marketing activities considering  
the environment of company, which can not only modify the behaviors of buyers but in some 
cases even make the purchase impossible. The positive activities of care dealers are presented, 
e.g. creating car banks. The negative actions are presented as well, among them increasing prices 
on new car by car sellers. The noticeable lose of value of Polish Zloty comparing to Euro and US 
Dollar is an example of external factor that was not considered by car dealers in sales strategy  
on Polish car market.  

                                                
9 F. Krzykała: Socjologia transportu w zarysie. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 65. 
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RELACJE PARTNERSKIE PRZEDSIĘBIORSTW 
HANDLOWYCH Z KLIENTAMI BIZNESOWYMI  

I KONSUMENTAMI 

Streszczenie 
W otoczeniu przedsiębiorstw handlowych jest wiele czynników, skłaniających firmy  

do kształtowania partnerskich relacji z klientami. W artykule skoncentrowano uwagę na 
działaniach sieci handlowych funkcjonujących na rynku FMCG. Na podstawie wyników badań
zrealizowanych przez pracowników IBRKK oraz w innych ośrodkach naukowych, przedstawiono 
zmiany, jakie zachodzą w relacjach sieci z dostawcami i konsumentami, a także pomiędzy 
firmami tworzącymi sieć handlową. Wskazano na rosnące znaczenie społecznej 
odpowiedzialności oraz etyki w biznesie dla relacji przedsiębiorstwa z klientami. Dokonano także 
oceny zachodzących zmian. 

Wstęp 
Nasilająca się konkurencja sprawia, że przedsiębiorstwa poszukują nowych 

możliwości poprawy swojej pozycji na rynku. Jednym z kierunków działania jest 
kształtowanie dobrych relacji z podmiotami z otoczenia rynkowego oraz postępowanie 
na rynku zgodnie z prawem i społecznie przyjętymi normami etycznymi2. 
Podejmowanie takich działań opiera się na przekonaniu, że nastawiona na zysk 
działalność przedsiębiorstwa nie zawsze przynosi pozytywne społeczne skutki  
i, że większe korzyści może uzyskać firma poprzez kształtowanie przyjaznych relacji, 
opartych na wzajemnym zaufaniu i zaangażowaniu stron w budowanie relacji oraz 
podejmowanie prospołecznych działań nie tylko incydentalnie, ale poprzez włączanie 
ich do strategii rozwoju firmy3. 

Wiele czynników, stanowiących uwarunkowania działania przedsiębiorstw 
handlowych, skłania firmy do kształtowania partnerskich relacji z klientami. W artykule 
skoncentrowano uwagę na działaniach sieci handlowych funkcjonujących na rynku 
artykułów codziennego zapotrzebowania. Na podstawie badań zrealizowanych przez 
pracowników Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur oraz w innych 
ośrodkach naukowych przedstawiono zmiany, jakie zachodzą w relacjach sieci  
z dostawcami oraz pomiędzy firmami tworzącymi sieć handlową, a także w relacjach 
firmy handlowej z konsumentami. Zaakcentowano rolę społecznej odpowiedzialności 

                                                
1 Urszula Kłosiewicz-Górecka − doc. dr, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 
2 W. Gasparski: Wykłady z etyki biznesu, nowa edycja. Wyd. WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 403. 
3 M. Sławińska: Strategie konkurencji w handlu detalicznym w warunkach globalizacji rynku. Wyd. Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 152-179. 
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oraz etyki w biznesie. W końcowej części artykułu dokonano oceny zachodzących 
zmian. 

Uwarunkowania zmian w relacjach przedsiębiorstw  
z klientami i partnerami biznesowymi 

Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonujące w warunkach rynku nasyconego, 
globalizacji gospodarek i wzrostu międzynarodowej konkurencji mają coraz większe 
trudności ze zdobyciem i utrzymaniem klientów. Klient jest bowiem coraz bardziej 
wyedukowany, m.in. za sprawą intensywnie rozwijających się ruchów na rzecz ochrony 
konsumentów. Z kolei nasycony towarami rynek, turbulencja otoczenia, rozwój 
nowoczesnych technologii komunikacyjnych, indywidualizacja oczekiwań klientów 
sprawiają, że działania producentów i firm handlowych stają się coraz bardziej 
ryzykowne i niepewne. Narastają też oczekiwania społeczne wobec biznesu i wzrasta 
znaczenie dla rozwoju firmy jej prospołecznych działań. Potwierdzają to wyniki 
badania, którym objęci zostali menedżerowie 170 największych w rankingu 
„Rzeczpospolitej” przedsiębiorstw – tabela 1. Wśród korzyści, jakie mogą odnosić
firmy odpowiedzialne społecznie, menedżerowie wskazywali przede wszystkim na 
poprawę wizerunku firmy i wzrost lojalności klientów oraz podniesienie poziomu 
kultury organizacyjnej i pozyskiwanie najlepszych pracowników. 

Tabela 1. Korzyści zewnętrzne i wewnętrzne, jakie mogą odnosić firmy odpowiedzialne społecznie, w opinii 
menedżerów (w %) 

Korzyści zewnętrzne Odsetek 
odpowiedzi 

Korzyści wewnętrzne Odsetek 
odpowiedzi 

Poprawa wizerunku i reputacji 
firmy 

78,9 
Podniesienie poziomu kultury 
organizacyjnej 

57,1 

Zwiększenie lojalności klientów 
37,0 

Pozyskiwanie i utrzymywanie 
najlepszych pracowników 

42,0 

Większa szansa na powodzenie 
firmy 

31,2 
Wzrost motywacji pracowni-
ków 

36,5 

Łatwiejszy dostęp do mediów 
27,6 

Doskonalenie jakości zarządza-
nia 

32,0 

Lepsze warunki prowadzenia 
biznesu 

19,6 
Zwiększenie sprzedaży 

17,6 

Inne (wpływ na kształtowanie 
polityki państwa, poprawę stanu 
środowiska naturalnego, eduko-
wanie społeczeństwa) 

Inne (zmniejszenie kosztów, 
łatwiejszy dostęp do kapitału) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza – postawy – 
praktyka. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2003. 

W tabeli 2 przedstawiono ważniejsze czynniki skłaniające sieci handlowe do 
budowania korzystnych relacji z klientami. Są one zróżnicowane, od rozwoju ruchów 
na rzecz ochrony interesów konsumentów i wzrostu świadomości klientów, aż  
po wdrażanie międzynarodowych standardów oceny stopnia realizacji idei społecznej 
odpowiedzialności przez firmy oraz rozwój mediów i wzrost dostępu do informacji. 
Właśnie głębokie przemiany w otoczeniu przedsiębiorstw oraz w warunkach  
i sposobach konkurowania doprowadziły w ostatnich latach do powstawania nowych 
modeli biznesu, opartych na: 
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a) sieci powiązań z innymi podmiotami rynkowymi, których rozwojowi sprzyjają
aplikacje systemów informacyjnych opartych na Internecie (IBIS – internet-
based information systems); podstawą współzależności firm w sieci powiązań
rynkowych są zasoby, jakie posiadają (zasoby finansowe, pozycja w sieci, 
postrzegana jako np. dostęp do wiedzy, informacji, rynków, kompetencje, 
umiejętności) związane z technologią i marketingiem4; 

b) długookresowej realizacji celu przedsiębiorstwa przy jednoczesnym 
poprawnym kształtowaniu relacji z klientami, partnerami biznesowymi, 
pracownikami, inwestorami oraz postępowaniu zgodnym z prawem  
i społecznie przyjętymi normami etycznymi. 

Tabela 2. Ważniejsze czynniki skłaniające sieci handlowe do budowania korzystnych relacji z klientami 

Czynniki Oddziaływanie 
Wzrost świadomości konsumentów Wymusza na przedsiębiorstwach określone 

postępowanie (np. bojkot zakupu niektórych 
produktów) 

Rozwój ruchów na rzecz ochrony 
konsumentów 

Przyczynia się do propagowania spożycia 
zdrowej żywności, ochrony środowiska 
naturalnego 

Globalizacja gospodarki i wzrost 
międzynarodowej konkurencji 

Przyczynia się do unifikacji jakości i cen 
produktów 

Wzrost znaczenia dobrych relacji  
z interesariuszami 

Powoduje wzrost zaufania do firmy 

Wdrażanie międzynarodowych 
standardów oceny stopnia realizacji idei 
społecznej odpowiedzialności przez firmy 

Publikacja rankingów firm wpływa na wizerunek 
przedsiębiorstw 

Wzrost oczekiwań społecznych wobec 
biznesu 

Wycofywanie się państwa z realizacji i finanso-
wania ważnych celów społecznych powoduje 
wzrost oczekiwań wobec biznesu 

Rozwój organizacji pozarządowych Zmieniają relacje z przedsiębiorstwami, które 
stają się partnerami w realizacji różnych 
programów społecznych 

Rozwój mediów i wzrost dostępu do 
informacji 

Skłaniają do dbałości firmy o wizerunek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Czubała: Marketingowe instrumenty budowania wizerunku 
firmy społecznie odpowiedzialnej. W: Tożsamość i wizerunek marketingu. Red. R. Niestrój. PWE, 
Warszawa 2009, s. 223. 

Kształtowanie relacji z dostawcami w praktyce sieci 
handlowych 

Procesy koncentracji w handlu i powstanie dużych, silnych ekonomicznie 
międzynarodowych sieci handlowych spowodowały znaczne wzmocnienie ich 
możliwości negocjacyjnych oraz powstanie między sieciami a dostawcami asymetrii ich 
pozycji konkurencyjnej. Sieci handlowe to partnerzy świadomi własnej siły finansowej, 
stosujący najnowocześniejsze techniki nie tylko w dziedzinie zarządzania, logistyki  
i dystrybucji, lecz także w kontaktach z dostawcami. W kreowaniu relacji z dostawcami 
międzynarodowe sieci handlowe dążą do podkreślenia swojej autonomii oraz 

                                                
4 Zarządzanie relacjami w usługach. Red. K. Rogoziński. Difin, Warszawa 2006, s. 183-184. 
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maksymalizacji swoich korzyści. W efekcie producenci towarów w kontakcie z sieciami 
handlowymi pozostają słabszą stroną. Wskazują na to wypowiedzi dostawców  
o współpracy z sieciami, uzyskane w badaniach Urzędu Ochrony Konsumentów  
i Konkurencji oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu). Według opinii dostawców towarów5: 

– 65% sieci hipermarketów i sklepów dyskontowych posiada sztywny wzór 
umowy, którego podpisanie wymusza na dostawcach, 

– 44% dostawców w latach 2006-2008 zrezygnowało z kontynuowania 
współpracy przynajmniej z jedną siecią z powodu zbyt wysokich wymagań
cenowych i wygórowanych opłat na budżet promocyjny, 

– 43% dostawców przyznało, że sieci narzucają im ceny detaliczne  
za dostarczone produkty, 

– 40% dostawców spotkało się z wymuszaniem organizacji minimalnej liczby 
akcji promocyjnych w ciągu roku, 

– 31% dostawców przyznało, że zdarza się, że ich produkty sprzedawane są  
w sklepach sieciowych po niższych cenach niż ceny hurtowe, 

– 28% dostawców było obciążanych kosztami niezamówionych promocji, 
zorganizowanych we własnym zakresie przez sieć handlową. 

Obecną współpracę dostawcy i sieci handlowej dobrze odzwierciedla powiedzenie 
„we will be partners, if it benefito me” („zostaniemy partnerami, jeśli będę miał z tego 
korzyść”)6. Z drugiej jednak strony, wyniki badań potwierdzają, że wraz z rosnącą
konkurencją w sferze handlu, międzynarodowe sieci handlowe dostrzegają potrzebę
bliższej współpracy z dostawcami. Jej wyrazem jest podejmowanie przez sieci prac nad 
programami działania, pozwalającymi obu partnerom: 

a) ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności, 
b) obniżyć koszty, 
c) osiągnąć korzystną pozycję rynkową. 
Przykładem kreowania nowych relacji między producentem i siecią handlową jest 

ich wspólna praca nad marką własną. Dla producentów mających znane marki, 
produkcja towarów na zlecenie firmy handlowej stanowi szansę na pełne wykorzystanie 
linii produkcyjnej i obniżenie kosztów produkcji. Dla mniejszych wytwórców może też
być szansą na utrzymanie się na rynku, a nawet wchodzenie na nowe rynki.  

Przejawem nowych relacji między dostawcą i siecią handlową są także przypadki 
ich wspólnej pracy nad kategorią produktów, która obejmuje: 

– optymalny dobór asortymentu i poziomu cen, 
– efektywne wprowadzanie nowości na rynek, 
– optymalne zagospodarowanie towarami powierzchni sprzedażowej sklepu. 
Metro Group uważa, że idealnym modelem współpracy sieci handlowej  

z dostawcami byłby taki, który pozwalałby maksymalnie wykorzystać punkt sprzedaży 
detalicznej dla intensyfikacji sprzedaży, gdyż jest to celem obu stron. Możliwe byłoby 
to, gdyby nastąpiła: 

a) pełna wymiana informacji marketingowych między partnerami, stanowiąca 
podstawę odchodzenia od osiągania celu kosztem partnera biznesowego; 

                                                
5 Opłaty półkowe to zawsze czyn nieuczciwej konkurencji. „Wiadomości Handlowe” 2009,  nr 2, s. 21. 
6 Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych. Red. U. Kłosiewicz-Górecka. PWE, Warszawa 2007, s. 183. 
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rozwijaniu takich relacji sprzyjają nowoczesne technologie informacyjne  
i komunikacyjne, 

b) połączenie systemów informatycznych dostawcy i sieci w celu racjonalizacji 
gospodarki zapasami i racjonalizacji kosztów w całym łańcuchu dostaw 
towarów na rynek, 

c) zintegrowanie działań marketingowych, co pozwoli na większą elastyczność
działania partnerów biznesowych, a także ich wyższą skuteczność; aby to się
stało musi nastąpić zmiana podejścia do współpracy pracowników dostawcy 
oraz sieci handlowej, polegająca na uznaniu i działaniu w praktyce 
gospodarczej zgodnie ze stwierdzeniem M. Thomasa, że najcenniejszym 
majątkiem każdego biznesu stają się jego rozwijające się związki z klientami7. 

Reasumując, obecnie w Polsce występują dopiero symptomy zmian w relacji 
dostawca – sieć handlowa, na co wskazują choćby następujące sytuacje8: 

– wielu dostawców traktuje współpracę z siecią handlową jako możliwość
uczenia się nowoczesnego zarządzania biznesem i formę rozwoju swojej firmy 
i/lub formę adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, 

– sieci handlowe, motywowane przede wszystkim troską o własny wizerunek, 
podejmują działania zmierzające do osiągnięcia równowagi pomiędzy 
efektywnością i dochodowością biznesu a interesem społecznym. 

Relacje partnerskie przedsiębiorstw handlowych 
zgrupowanych w sieci 

Nasilająca się konkurencja w sferze handlu przyspieszyła procesy koncentracji  
i integracji krajowych przedsiębiorstw handlowych, wyrażające się dynamicznym 
wzrostem firm sieciowych. Szczególnie silnie dotyczy to rynku artykułów 
żywnościowych oraz kosmetyczno-drogeryjnych, na których udział przedsiębiorstw 
sieciowych sięga już w Polsce blisko 50% obrotów realizowanych na wymienionych 
rynkach. Praktyka handlowa wskazuje, że uczestnictwo zarówno w prostych, jak  
i w bardziej złożonych formach integracji (łańcuchy hurtowe, związki kapitałowe, 
franchising) przynosi przedsiębiorstwom korzyści wynikające m.in. ze wspólnych 
zakupów u producentów oraz scentralizowanych dostaw towarów. Wymaga to przyjęcia 
przez uczestników sieci wspólnej strategii marketingowej, a to oznacza konieczność
rezygnacji firmy z części swojej samodzielności. Rozwój zintegrowanych firm 
sieciowych wymusza zatem zmiany w relacjach przedsiębiorstw będących w sieci, 
bowiem w zarządzaniu siecią umiejętność współpracy i komunikowania stają się
głównymi kompetencjami firmy, które warunkują dostosowanie się sieci handlowej do 
zmian w otoczeniu9. Zarządzanie firmą sieciową wymaga rozwinięcia efektywnej 
współpracy zarówno wewnątrz grupy tj. pomiędzy uczestnikami sieci, jak i w tworzeniu 
i dostarczaniu wartości z podmiotami w otoczeniu rynkowym.  

                                                
7 M. Thomas: Przyszłość marketingu. „Marketing i Rynek” 1994, nr 5, s. 24. 
8 Z. Spyra: Kreowanie relacji z dostawcami w koncepcji odpowiedzialnego marketingu a praktyka działania 

międzynarodowych sieci handlowych: W: Współczesny marketing. Strategie: Red: G. Sobczyk. PWE, Warszawa 2008, s. 540-
546. 

9 J. Światowiec-Szczepańska: Marketing w sieciowych modelach biznesu. W: Tożsamość i wizerunek marketingu. Red.  
R. Niestrój. PWE, Warszawa 2009, s. 373-379. 
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Z obserwacji procesów zachodzących w sferze handlu wynika, że zintegrowane 
sieci handlowe – bez względu na skalę wielkości – zazwyczaj ewoluują w kierunku 
porozumień kontraktowych opartych na formule franczyzy. 

Powstawanie coraz większych zintegrowanych sieci handlowych sprawia, że 
zmieniają się też funkcje działań marketingowych sieci. Tradycyjna rola marketingu 
polegająca na jednoczeniu wewnętrznych funkcji wokół interesów klienta zmienia się
na rzecz zarządzania relacjami między uczestnikami sieci, w taki sposób, aby byli oni
skoncentrowani na kreowaniu wartości dodanej dla finalnego odbiorcy. Marketing  
w sieciowych przedsiębiorstwach powinien zatem pełnić aktywną rolę w tworzeniu 
relacji z otoczeniem. Według opinii przedstawicieli przedsiębiorstw należących do 
sieci, podstawą sukcesu rynkowego zintegrowanych przedsiębiorstw handlowych jest 
jasna wizja i cel współpracy, szacunek dla partnera w relacjach biznesowych oraz 
determinacja i pełne zaangażowanie w tworzeniu warunków dla rozwoju współpracy.  

Procesom integracji małych firm handlowych i kreowaniu relacji partnerskich 
przedsiębiorstw zgrupowanych w sieci sprzyja outsourcing, czyli wydzielenie procesów 
biznesowych w przedsiębiorstwie i zlecenie ich zewnętrznym firmom, które są w stanie 
wykonywać te procesy efektywniej. W przypadku przedsiębiorstw sieciowych są to 
centra logistyczne, obejmujące obsługę finansową, pakowanie, przepakowywanie, 
kompletowanie, transport, itp., gdyż wykonywanie tych funkcji przez specjalistyczne 
jednostki jest bardziej efektywne. 

Mimo obserwowanego postępu są jeszcze czynniki, które ograniczają partnerską
współpracę podmiotów sieci handlowej. Praktyka gospodarcza dostarcza wielu 
dowodów, że rozwój firm sieciowych osłabia10: 

– tzw. droga na skróty, 
– brak lojalności uczestników sieci, 
– niejasny podział ról i korzyści wśród uczestników sieci, 
– instrumentalne traktowanie partnerów, 
– brak lidera, 
– brak umiejętności zarządzania siecią. 

Poprawa relacji z konsumentami 
W koncepcji marketingu relacyjnego wychodzi się z założenia, że budowanie  

i kształtowanie długoterminowych więzi sprzedającego z konsumentem prowadzi do 
poprawy zaspokajania ich potrzeb. Wynika to z empirycznie wyprowadzonej  
i potwierdzonej zależności, że koszt ponoszony przez przedsiębiorstwo w celu 
pozyskania nowego klienta jest wyższy od kosztu podtrzymywania relacji z już
obsługiwanym. Utrzymywanie przez firmy długoterminowych relacji z klientami 
wynika też z uznania konsumentów jako zasób przedsiębiorstwa, a podejmowanie przez 
przedsiębiorstwo działań zmierzających do silnego „wiązania” konsumenta z firmą ma 
na celu zmniejszenie jego wrażliwości na działania marketingowe innych 
przedsiębiorstw. Pomocnymi w budowaniu długofalowej partnerskiej współpracy  
z klientami, opartej na wzajemnych korzyściach (wartości związku – relationship value) 
są rozwiązania CRM (Customer Relationship Management), wśród których dominują
informatyczne pakiety systemów CRM. Jednak, jak wynika z raportu PRM, jedynie 
około 12% przedsiębiorstw w Polsce zdecydowało się na użytkowanie systemów CRM. 

                                                
10 T. Jezierski: Handel w kryzysie. „Fresh&Cool Market” 2009, nr 5, s. 36. 
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Wśród kadry menedżerskiej nie ma bowiem większego przekonania, że systemy te 
mogą skutecznie wspierać budowanie długookresowych związków z klientami, choć ci, 
którzy je zastosowali eksponują raczej korzyści i wymieniają wśród nich przede 
wszystkim zgromadzenie informacji w jedną bazę danych oraz poprawienie procesu 
sprzedaży i marketingu, a w dalszej kolejności zwiększenie szybkości obsługi klienta11. 

W praktyce gospodarczej wykorzystanie koncepcji marketingu relacyjnego  
we współpracy z indywidualnym konsumentem nie wyszło w zasadzie poza etap 
wykorzystywania tzw. programów lojalnościowych. Nie ma też jak dotąd dostatecznie 
wiarygodnych dowodów na to, że konsumenci są skłonni utrzymywać w długim okresie 
czasu partnerskie relacje z firmami. Niektórzy eksperci wskazują, że rozwój 
nowoczesnych form organizacyjnych wymiany niekoniecznie będzie polegał na 
utrwalaniu partnerskich relacji konsumenta z firmą. Doskonalenie informacyjnych 
systemów wspomagania decyzji wydaje się, że raczej wzmacnia autonomię nabywcy  
i sprzyja poprawie efektywności rynkowej koordynacji wymiany, która nie zobowiązuje 
do długookresowego partnerstwa12.  

Poprawie relacji firmy z konsumentami może natomiast służyć realizacja 
marketingu społecznego, która jest związana z realizacją idei społecznej 
odpowiedzialności biznesu (Cause Related Marketing − CSR)13. Z obserwacji 
prowadzonych na rynkach zagranicznych wynika, że podczas wyboru towarów blisko ¾ 
konsumentów kieruje się oceną społecznego zaangażowania firmy, a połowa badanych 
twierdzi, że nie dokona zakupu produktów firmy, która nie czuje się odpowiedzialna za 
sprawy społeczne14. Jednak w Polsce ponad 50% badanych konsumentów upatruje, że 
motywami prospołecznych działań firmy są przede wszystkim ich własne korzyści 
ekonomiczne, a nie korzyści dla społeczeństwa15. Opinii tej nie podzielają badani 
menedżerowie; blisko 80% z nich uważa, że działania prospołeczne podejmowane są
dla wzmacniania wizerunku firmy i tworzenia przychylnego nastawienia konsumentów 
do przedsiębiorstwa.  

Praktyka gospodarcza dostarcza przykładów, że przedsiębiorstwa, które rozwijają
umiejętności wiarygodnego i skutecznego komunikowania ich działań na rzecz 
społeczeństwa i środowiska, uzyskują akceptację społeczną, która w dłuższych okresach 
czasu zwiększa konkurencyjność firmy na rynku. Pozytywne przykłady w tym zakresie 
dostarcza sieć Tesco. Uzyskała ona szereg nagród za realizację marketingu społecznego, 
np.16: 

a) jest laureatem Premier Award, przyznawanej przez organizację „Porozumienie 
Środowiska”, w dziedzinie ochrony środowiska, przez wykorzystywanie 
opakowań na bazie surowców wtórnych, 

                                                
11 B. Gregor, R. Walasek: Zarządzanie relacjami z klientem jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej 

przedsiębiorstwa. W: Tożsamość i wizerunek marketingu. op.cit., s. 545. 
12 J. Szumilak: Marketing relacyjny w świetle założeń teorii kosztów transakcyjnych. W: Tożsamość i wizerunek 

marketingu. op.cit., s. 362-369. 
13 L. Witek: Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a marketing. W: Tożsamość i wizerunek marketingu. op.cit., 

s. 380-387. 
14 E.L. Daugherty: Public Relations and Social Responsibility. W: R.L. Heath: Handbook of Public Relations. Sage 

Publications, Thousand Oaks, London 2001, s. 393. 
15 D. Maison: Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie. http://www.fob.org.pl/cms_a/ 

upload/file/Raporty/raport_2004.pdf (10.06.2009). 
16 E. Lewandowska: Dystrybucja towarów na podstawie Centrum Dystrybucji Tesco. Praca dyplomowa. Wyższa Szkoła 

Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie. Sochaczew 2009. 
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b) zajęła pierwsze miejsce pod względem atrakcyjności pracodawców w branży 
„wielkiej dystrybucji”, 

c) zdobyła nagrodę Hermes 2005 w kategorii „Sklepy wielkopowierzchniowe”  
za odpowiedzialne i wyróżniające się podejście firmy do własnych 
pracowników oraz za zaangażowanie sieci w akcje charytatywne i społeczne, 

d) znalazła się w trójce najlepszych firm w ogólnopolskiej akcji „Mama w pracy” 
mającej zwrócić uwagę na sytuację matek na rynku pracy, 

e) została uhonorowana przez Fundację Dajesz Pracę PL nagrodą „Owoc 
Współpracy” za wspieranie akcji „Kupując polskie produkty – dajesz pracę”, 

f) otrzymała dyplom uznania od Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego  
za pomoc dla ofiar powodzi, 

g) została wyróżniona przez tygodnik „Polityka” za wzięcie udziału w akcji 
charytatywnej „Pomyśl o biedniejszych od siebie”, 

h) znalazła się wśród laureatów w kategorii „sponsoring” za trwającą od 2002 
roku współpracę przy akcjach: „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, „Podziel 
się kromką chleba” czy „Razem pomóżmy dzieciom”. 

Wnioski 
Badania wskazują, że coraz więcej firm nie tylko dba o relacje z klientami 

biznesowymi i konsumentami, ale ma świadomość rosnącego znaczenia społecznej 
odpowiedzialności oraz etyki w biznesie. Mimo zachodzących zmian 
świadomościowych wśród menedżerów, praktyka gospodarcza jest w tym zakresie 
skromna i nie zajmuje jeszcze ważnego miejsca w strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 
Szczególnie działania prospołeczne traktowane są jako dodatek, wycinek 
funkcjonowania firmy. Polskim przedsiębiorcom brakuje nie tylko umiejętności, ale 
także przykładów dobrych praktyk w tym zakresie. Dla większości firm działania 
prospołeczne mają nadal charakter jednorazowej filantropii17. 

PARTNERSHIP RELATIONS OF TRADE ENTERPRISES  
WITH BUSINESS CLIENTS AND CONSUMERS 

Summary 
In the environment of trade enterprises, there are many factors inducing companies to shape 

their partner-like relationships with clients. In the paper the author focuses her attention  
on activities carried out by trade chains functioning in the FMCG market. Based on results  
of surveys carried out by the IBRKK researchers as well as at other scientific centres, the author 
presents developments occurring in chains’ relationships with their suppliers and consumers  
as well as between companies forming a trade chain. An ever-growing importance of the social 
responsibility and ethics in business for enterprise’s relationships with customers is indicated.  
The evaluation of the occurring changes is also made. 

                                                
17 Accelerating CSR Practices In the New EU Member States and Candidate Countries, Baseline Study on CSR in Poland. 

Badanie United Nations Development Programme przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czerwiec 2007. 
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PARTNERSTWO W MARKETINGU JAKO CZYNNIK 
WZROSTU INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

Streszczenie
W artykule wskazano na potrzebę nawiązywania trwałych relacji z klientami, dostawcami, 

dystrybutorami i innymi podmiotami, po to, aby uzyskując informacje, sugestie i wskazówki 
odnośnie oczekiwań, możliwości i preferencji nabywców, lepiej zaspokajać permanentnie rosnące 
ich potrzeby. Zwraca się także uwagę na to, że skuteczne i szerokie stosowanie marketingu 
partnerskiego może doprowadzić na wyższy poziom innowacyjny przedsiębiorstwa. Jest to 
szczególnie istotne dla polskich przedsiębiorstw, które nie są zbyt innowacyjne, a zarazem  
w niewystarczającym stopniu zaspokajają potrzeby konsumentów. 

Wstęp 
Głównym celem, jaki powinny stawiać sobie przedsiębiorstwa jest coraz lepsze 

zaspokajanie potrzeb konsumentów. Powszechnie wiadomo, że oczekiwania nabywców 
ulegają permanentnym zmianom. Firmy muszą nastawiać się zatem na wprowadzanie 
zmian, które wpłyną na sprawniejszą i profesjonalną obsługę klientów, jakościowo  
i funkcjonalnie lepsze produkty oferowane po korzystniejszych cenach w miejscach 
oczekiwanych przez klientów.  

W obecnych czasach duże znaczenie mają innowacje. Ważne jest jednak to, aby 
generować nie jakiekolwiek innowacyjne zmiany, ale takie, które są pożądane przez 
rynek lub dają szansę zaakceptowania przez konsumentów. Historia zna wiele 
przykładów nowatorskich rozwiązań, które nie przyjęły się ze względu na zbyt wczesne 
lub za późne, czy też niewłaściwe miejsce zaoferowania ich klientom. Innowacje muszą
zostać dostarczone o właściwym czasie w odpowiednie miejsce i co ważniejsze muszą
wzbudzać zainteresowanie odbiorców i dawać wymierne korzyści nabywcom. 

Aby ograniczyć ryzyko podejmowanych zmian innowacyjnych należy wprowadzać
je w porozumieniu z klientami, dostawcami, instytucjami badawczo-rozwojowymi  
i innymi podmiotami. Warto wziąć pod uwagę zasady partnerstwa marketingowego  
po to, aby lepiej komunikować się z rynkiem oraz trafnie diagnozować i zaspokajać
ciągle zmieniające się potrzeby. Istotną rolę może tu odegrać marketing partnerski. 

Innowacyjność polskich przedsiębiorstw  
Jak już wspomniano, klienci oczekują ciągle lepszych, nowocześniejszych 

produktów. Jednakże ich udział w ofercie rynkowej polskich przedsiębiorstw jest 
niewielki. Analizując przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 

                                                
1 Rafał Mazur – dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  
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ulepszonych w Polsce, okazuje się że stanowią one średnio zaledwie 5,9% przychodów 
w skali kraju (tabela 1). Najwyższy odsetek − 19,9% przychodów ze sprzedaży nowych 
dla rynku produktów zanotowano w województwie pomorskim. Zachodniopomorskie 
przedsiębiorstwa odnotowały średnio 3,7% przychodów, a na końcu stawki plasują się
firmy z województw: łódzkiego i podlaskiego. Pokazuje to, że przedsiębiorstwa kładą
zbyt mały nacisk na oferowanie nowoczesnych produktów. 

Tabela 1. Przychody ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach 
przemysłowych według województw w 2006 r. (w %) 

Wyszczególnienie Produkty nowe dla rynku 
Polska 5,9 
Dolnośląskie 3,1 

Kujawsko-pomorskie 2,7 

Lubelskie 4,5 

Lubuskie 7,0 

Łódzkie 2,4 

Małopolskie 5,9 

Mazowieckie 5,5 

Opolskie 3,5 

Podkarpackie 5,8 

Podlaskie 1,4 

Pomorskie 19,9 

Śląskie 6,5 

Świętokrzyskie 4,4 

Warmińsko-mazurskie 4,3 

Wielkopolskie 4,2 

Zachodniopomorskie 3,7 
Źródło: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. GUS, Warszawa 2008, s. 80. 

Od 2005 roku Polska jest częścią olbrzymiego 500 milionowego rynku 
europejskiego. Rynek ten jest jednak bardzo wymagający, a oczekiwania klientów 
ciągle wzrastają. Konieczne jest więc podjęcie działań, które spowodują, że 
konsumentom zaoferuje się nowocześniejsze, niezawodne produkty, zgodne  
ze zmieniającymi się gustami i preferencjami nabywców.  

Z kolei, innowacyjność polskich przedsiębiorstw jest na bardzo niskim poziomie. 
Potwierdza to statystyka patentów. Pod tym względem sytuacja w naszym kraju nie 
przedstawia się zbyt optymistycznie (tabela 2), mimo że zauważalna jest tendencja 
wzrostowa udzielonych patentów na wynalazki krajowe, jak i zagraniczne. 

Posługując się statystyką patentową do oceny innowacyjności, należy jednak 
pamiętać, że pojęcie wynalazku nie jest równoznaczne z pojęciem innowacji  
w rozumieniu stosowanym w badaniach na podstawie tzw. metodologii Oslo2. 
Wynalazki stają się innowacjami dopiero wówczas, gdy zostaną po raz pierwszy 
uruchomione w przedsiębiorstwie. Innowacja jest to pierwsze zmaterializowanie 
inwencji3. W związku z tym konkretna liczba uzyskanych praw wyłącznych na 

                                                
2 Zob. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data – Oslo Manual. Third edition, OECD 2005. 
3 M. Zajączkowski: Podstawy innowatyki i ochrony własności intelektualnej. Wyd. Lega, Szczecin 2005, s. 21. 
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wynalazki, w postaci patentu, wcale nie oznacza, że przedsiębiorstwa stosują  
te nowatorskie rozwiązania. 

Tabela 2. Wynalazki zgłoszone i uzyskane patenty w Polsce w latach 2000-2007  

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Wynalazki krajowe 
Zgłoszone 2404 2202 2313 2268 2381 2028 2157 2392 

Udzielone patenty 939 851 834 613 778 1054 1122 1575 

Wynalazki zagraniczne zgłoszone w Polsce 

Zgłoszone: 4894 4344 4295 3941 5359 4565 655 361 

  w trybie krajowym 1100 909 849 796 398 199 212 214 

  w trybie międzynarodowym 
PCT 

3794 3435 3446 3145 4961 4366 443 147 

Udzielone patentya 1524 1171 1437 1103 1016 1468 1564 1959 
a Dotyczy patentów udzielonych na wynalazki zgłoszone w Urzędzie Patentowym RP w trybach PCT i krajowym. 

Źródło: Nauka i Technika w 2007 r. GUS, Warszawa 2009, s. 174. 

Dla porównania, warto dodać, że najbardziej innowacyjne firmy na świecie w ciągu 
roku uzyskują znacznie więcej patentów na wynalazki (tabela 3). Dzięki tym 
rozwiązaniom przedsiębiorstwa mogą zaoferować szybciej, ponosząc niższe koszty 
nowoczesne produkty, a także uzyskiwać dochody z upowszechniania rozwiązań, 
udzielając przykładowo licencji na stosowanie wynalazków chronionych prawami 
wyłącznymi. 

Tabela 3. Ranking firm, które w 2008 roku otrzymały w USA największą liczbę patentów

Miejsce Firma Liczba patentów 

1 IBM 4186 

2 Samsung Electonics 3515 

3 Canon 2114 

4 Microsoft 2030 

5 Intel 1776 

6 Matsushita/Panasonic 1745 

7 Toshiba 1609 

8 Fujitsu 1494 

9 Sony 1485 

10 Hewlett Packard 1424 
Źródło: IFI Patent Intelligence Analysis of 2008’s Top U.S.-Patent Recipients Suggests America May  

be Losing Dominance. http://www.ificlaims.com/IFIPatents010909.htm (10.06.2009). 

Tymczasem w Polsce w 2007 r. spośród 2392 wynalazków zgłoszonych przez 
rezydentów krajowych zaledwie 29% pochodzi od podmiotów gospodarczych (rys. 1). 
Istotna część wynalazków w 2007 r. została zgłoszona przez szkoły wyższe, placówki 
PAN oraz jednostki badawczo-rozwojowe (w sumie 44,1%). Pokazuje to istotną rolę
tychże podmiotów w generowaniu nowatorskich rozwiązań. 

Klienci coraz częściej chcą uczestniczyć w kreowaniu produktów, usług, form 
sprzedaży przekazując swoje opinie i sugestie przedsiębiorcom. Bardzo często 
konsumenci mogą więc przekazywać cenne wskazówki, w jakim kierunku należy 
unowocześniać firmę. Na to, coraz częstsze zjawisko wskazuje A. Toffler, który 
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stworzył nawet pojęcie prosument, czyli aktywny, wymagający konsument, który 
posiada wiele informacji na temat interesujących go marek. Jest on świadom praw 
marketingu i zasad komunikacji reklamowej. Chce mieć również możliwość wpływu na 
produkt, który wybiera. Prosument nie chce być tylko elementem planu 
marketingowego, oczekuje, że będzie traktowany jako konkretna, jedyna w swoim 
rodzaju osoba4. 

Jednostki sfery B+R
44,1%

Podmioty gospodarcze
29,0%

Osoby fizyczne 
26,9%

Rys. 1. Wynalazki zgłoszone w Urzędzie Patentowym  przez rezydentów krajowych w 2007 r.  
Źródło: Nauka i Technika w 2007 r. GUS, Warszawa 2009, s. 176. 

Ważne jest, aby obok działań powtarzalnych, dotyczących bieżącej działalności, 
przedsiębiorcy i ich pracownicy pomyśleli także o działalności innowacyjnej, mającej 
na celu epatować klientów coraz lepszymi i nowocześniejszymi rozwiązaniami.  

Partnerstwo w marketingu 
Marketing jest dziedziną ciągle się zmieniającą. Obecnie coraz częściej wskazuje 

się, że nowoczesny marketing ma na celu nawiązywanie relacji pomiędzy firmą i jej 
klientami, a jakość i obsługa konsumentów stają się kluczowymi elementami w tych 
relacjach5. Stawia się zatem nacisk na nawiązywanie stosunków partnerskich, w tym 
również w marketingu. 

Marketing partnerski zakłada utrzymanie dotychczasowych klientów. Okazuje się
bowiem, że pozyskanie nowych klientów jest o wiele trudniejsze i bardziej kosztowne 
niż utrzymanie dotychczasowych nabywców. Wiele firm jednak nie zwraca uwagi na 
ten fakt i doprowadzają do tzw. efektu dziurawego wiadra. Podejmuje się wiele działań
i ponosi się w tym przypadku duże koszty na pozyskanie nowych nabywców, 
niedostatecznie zajmując się zaspokajaniem potrzeb obecnych klientów, którzy 
odchodzą do konkurencji. W takim przypadku odzyskanie klienta jest jeszcze 
trudniejsze, a bardzo często wręcz niemożliwe. 

W marketingu partnerskim zakłada się także budowę właściwych relacji z różnymi 
uczestnikami rynku, czyli szeroko pojętym otoczeniem rynkowym. Gotowość do 
wieloletniej współpracy powinna być tworzona między przedsiębiorstwem a klientami, 
pośrednikami, dystrybutorami, dostawcami, kooperantami, wpływowymi instytucjami6. 
                                                

4 Zob. A. Toffler: Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001, s. 34 i dalsze.  
5 M. Grzybek: Marketing partnerski czynnikiem wzrostu konkurencyjności firm. W: Transfer wiedzy i działań

innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy efekty. Red. S. Makarski. Wyd. Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 77-88. 

6 Ibidem, s. 80. 
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Warto nawiązywać więc trwałe relacje z różnymi podmiotami na rynku po to,  
by lepiej zaspokajać potrzeby nabywców, osiągając przy tym wyższy poziom 
innowacyjny przedsiębiorstw. Należy zatem stwierdzić, że aby wprowadzać innowacje, 
warto zawiązywać trwałe relacje partnerskie z takimi grupami, jak: 
1. Klienci firmy, od których można uzyskiwać wiele wskazówek i pomysłów na 

ulepszenie, bądź stworzenie nowych produktów. Sygnały te powinny być
traktowane priorytetowo. 

2. Pracownicy przedsiębiorstw niezależnie od zajmowanych stanowisk. Mają oni 
bardzo często ogromne doświadczenie i wiedzę, dlatego warto wykorzystywać te 
walory do podniesienia jakości oferowanych produktów, polepszenia obsługi 
klientów, usprawnienia procesów produkcyjnych i produktów. Bardzo często 
również bezpośrednio kontaktują się z klientami i w związku z tym powinno się
brać pod uwagę ich spostrzeżenia, a także przekazywać im wiedzę umożliwiającą
lepszą obsługę konsumentów. 

3. Placówki naukowo-badawcze (PAN, uczelnie wyższe, itp.). W wielu firmach taka 
współpraca podejmowana jest najczęściej w ostateczności. Warto ją natomiast 
prowadzić permanentnie, a jej wyniki udostępniać pracownikom zajmującym się
działalnością nowatorską. Może pomóc to w opracowaniu nowych produktów, 
metod produkcji, co z kolei wpłynie na lepsze zaspokojenie potrzeb konsumentów  
i umocnienie więzi klientów z przedsiębiorstwem.  

4. Podmioty kooperujące (w tym także dostawcy, a nawet przedsiębiorstwa 
konkurencyjne), aby uzyskiwać informacje dotyczące wdrożonych projektów  
w firmach, szczególnie z branży, w której firma działa – chodzi o to, aby pracownicy 
zainteresowani rozwiązaniem jakiegoś problemu mogli zorientować się, jakie działania 
w tym zakresie zostały podjęte przez innych pracowników i jakie dały one rezultaty. 
Jest to konieczne, aby uniknąć powtórzenia niekiedy żmudnych i trudnych działań,  
a co za tym idzie przyspieszyć opracowanie nowego rozwiązania i lepiej zaspokajać
potrzeby konsumentów. 

5. Inne instytucje, np. Urząd Patentowy lub biblioteki patentowe, aby uzyskać dostęp 
do opisów patentowych, które dają możliwości zapoznania się z obecnym stanem 
techniki, a niejednokrotnie stwarzają także możliwość zastosowania jakiegoś
rozwiązania, które nie jest już chronione. Informacja patentowa stanowi 
wyspecjalizowaną dziedzinę informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej. 
Obejmuje ona zbiór wiadomości o zgłoszonych do ochrony przemysłowych 
dobrach niematerialnych (np. wynalazków, wzorów przemysłowych, użytkowych), 
zawiera także wiadomości o dokumentach ochronnych dotyczących tych 
przedmiotów i prawach ich właścicieli. Dostęp taki można uzyskać chociażby 
poprzez internetowe bazy Urzędu Patentowego RP czy Europejskiego Urzędu 
Patentowego, co nie wymaga dużych nakładów. Warto również korzystać  
z fachowych czasopism i literatury, co pozwala zorientować się w najnowszych 
trendach i rozwiązaniach stosowanych na świecie.  

6. Firmy konkurencyjne – chodzi szczególnie o porównywanie się z najlepszymi,  
co zakłada benchmarking, który polega na konfrontowaniu własnej organizacji  
z innymi, działającymi w różnych krajach i obsługujących różne rynki7. W związku 

                                                
7 B. Karlöf, S. Östblom: Benchmarking – równaj do najlepszych. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995,  

s. 76. 
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z tym należałoby stale porównywać się z konkurencją, badać ich rozwiązania, nie 
tyle po to, by je kopiować, ale by tworzyć na tej bazie rozwiązania jeszcze 
doskonalsze8. 
Jak wynika z powyższej enumeracji, jest wiele możliwości uzyskiwania wiedzy 

odnośnie nowych rozwiązań. Aby podnieść przedsiębiorstwa na wyższy poziom 
innowacyjny warto nawiązywać partnerskie stosunki z różnymi podmiotami na rynku. 

Należy zatem stosować tzw. marketing skoordynowany9, tzn. zarówno marketing 
zewnętrzny, czyli podejmować działania na rynkach: nabywców, podmiotów 
opiniotwórczych, dostawców, pracy, wpływowych podmiotów oraz konkurentów,  
a także marketing wewnętrzny, skoncentrowany na pracownikach przedsiębiorstwa, 
zarówno tych, którzy zajmują się obsługą klientów, jak i tych którzy uczestniczą  
w rozwoju produktów, usprawnianiu procesów produkcyjnych itp.10

Podsumowanie 
Na obecnym rynku przedsiębiorstwa muszą postawić na dostosowanie produktów 

do zmieniających się oczekiwań, gustów i preferencji klientów oraz epatowanie 
nabywców produktami dającymi dodatkowe, nowe korzyści. Skuteczną drogą
umożliwiającą zaoferowanie konsumentom innowacyjnych produktów może być
partnerstwo, koncentrujące się na szerokiej współpracy z różnymi podmiotami  
na rynku. 

Nawiązywanie trwałych relacji z klientami, dostawcami, kooperantami, 
jednostkami badawczo-rozwojowymi, innymi instytucjami czy nawet  
z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi powinno służyć uzyskiwaniu cennych 
informacji odnośnie oczekiwanych przez nabywców dóbr, usług, sposobów i miejsc 
zaspokajania określonych potrzeb, do tej pory niewystarczająco zrealizowanych. 
Kolejnym krokiem powinno być zaprojektowanie nowoczesnych produktów zgodnie  
z oczekiwaniami konsumentów. Oferowanie pożądanych, innowacyjnych produktów 
ogranicza podejmowane przez przedsiębiorców ryzyko i wręcz gwarantuje firmom 
sukces rynkowy. 

PARTNERSHIP IN MARKETING AS A FACTOR  
OF INNOVATION GROWTH IN THE COMPANIES 

Summary  

The paper presents the need of making constants relations with clients, suppliers, distributors 
and other subjects in order to gain information, suggestions and directions regarding expectations, 
possibilities and preferences of the buyers and better fulfill their permanent growing needs. It is 
also pointed that effective and wide usage of partnership marketing can lead on higher innovative 
level of the company. It is especially relevant for Polish companies that are not so innovative and 
therefore do not fulfill in sufficient way consumers needs. 

                                                
8 B. Pełka: Przemysł Polski w perspektywie strategicznej. Polityka przemysłowa, strategia rozwoju i restrukturyzacja.

Orgmasz, Warszawa 1998, s. 65-67. 
9 M. Zajączkowski: Marketing-mix. Produkt i cena. Wyd. Lega, Szczecin 2005, s. 50. 
10 K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999, s. 74-88. 
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WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW 
LOJALNOŚCIOWYCH NA RYNKU BIUR PODRÓŻY 

Streszczenie  

Głównym zadaniem programów lojalnościowych jest wspieranie procesu kształtowania 
lojalnego klienta. W artykule zaprezentowano przesłanki stosowania, zasady projektowania 
programów lojalnościowych, a także przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących 
oceny stopnia wykorzystania tego narzędzia w działalności biur podróży w Polsce. 

Wprowadzenie 
Biura podróży, troszcząc się o swoich najlepszych klientów, powinny dążyć do 

zagwarantowania sobie ich lojalności przez jak najdłuższy czas. W tym celu 
przedsiębiorstwa zajmujące się organizacją i pośrednictwem na rynku turystycznym 
powinny konstruować dla swoich wybranych klientów programy lojalnościowe (loyalty 
programs).  

Właściwie zaprojektowane programy lojalnościowe powinny przyczyniać się do 
podniesienia wartości oferowanych usług przez biura podróży, a schemat nagradzania 
lojalnych klientów powinien maksymalizować motywację do dokonania kolejnego 
zakupu oraz skutkować zbudowaniem trwałych więzi biura podróży z wybranymi 
nabywcami. Dzięki wdrożeniu programów lojalnościowych o optymalnej strukturze 
relacje między biurem podróży a klientem stają się silniejsze. 

Istota lojalności i charakterystyka jej głównych motywów 
W otoczeniu marketingowym przedsiębiorstw rynku turystycznego zauważalne są

zjawiska, które wzmacniają potrzebę kształtowania lojalności klientów, a mianowicie: 
– wzrastające znaczenie informacji o rynku, nabywcach, produktach  

i konkurentach dla podejmowania trafnych decyzji przedsiębiorczych oraz 
konsumpcyjnych, 

– odejście od marketingu masowego do marketingu zindywidualizowanego, 
– konieczność racjonalizacji marketingu i obniżania jego kosztów, 
– przechodzenie od konkurencji cenowej do pozacenowej, przede wszystkim 

dzięki wzrostowi atrakcyjności produktu, jako wyraz i umiejętność
wzbogacania metod i technik marketingu2. 

Wyznacznikiem zaufania klienta wobec danego przedsiębiorstwa jest lojalność, 
która znajduje odzwierciedlenie w przywiązaniu do firmy oraz akceptacji jej marki.  

                                                
1 Izabela Michalska-Dudek – dr, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Gospodarki 

Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2 Szerzej: G. Sroga: Trendy w marketingu partnerskim. „Marketing w Praktyce” 2005, nr 2. 
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Na zachowania lojalnościowe klientów biur podróży wpływa zespół wzajemnie 
powiązanych motywów, tworzących swoisty system motywacji. Motywy skłaniające 
klientów do utrzymywania relacji z organizatorami turystyki można generalnie 
zakwalifikować do trzech kluczowych grup (tabela 1), a mianowicie: 

a) motywów lojalności w relacji klienta z firmą, 
b) społecznych motywów lojalności, 
c) motywów lojalności związanych z oceną korzyści.3

Tabela 1. Podstawowe motywy lojalności klientów biur podróży 

Grupy motywów 
lojalności 

Motywy lojalności klientów biur podróży 

Motywy lojalności w relacji 
klienta z biurem podróży 

– chęć uniknięcia wysiłku poznawczego związanego 
z nowym, nieznanym usługodawcą, 

– poczucie osobistej pozytywnej więzi z personelem biura 
podróży, 

– poczucie uczestnictwa w kształtowaniu oferty organizatora 
turystyki,  

– utożsamianie się z wartościami reprezentowanych przez 
dostawcę usług turystycznych, 

– odczucie klienta, że jest ważny dla danego organizatora 
turystycznego, 

– nadzieja klienta na przyszłe relacje z biurem podróży. 

Społeczne motywy 
lojalności 

– chęć bycia zauważonym i docenionym przez innych, 
– chęć wyróżnienia się, 
– chęć dzielenia z grupą klientów własnych zainteresowań.   

Motywy lojalności 
związane z oceną korzyści 

– pragnienie dodatkowej wartości użytkowej ofert 
turystycznych, 

– pragnienie najkorzystniejszego zakupu cenowego ofert 
turystycznych, 

– pragnienie korzyści dodatkowych przy kolejnych zakupach 
produktów biur podróży. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Urban, D. Siemieniako: Lojalność klientów. Modele, 
motywacja i pomiar. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 56-57. 

Na zachowania klienta w relacji z biurem podróży mogą jednocześnie oddziaływać
różne motywy lojalności ze wszystkich wymienionych grup, a przedstawiona lista może 
być uzupełniana w zależności od specyfiki działalności konkretnego organizatora 
turystyki. Dokładne poznanie i zrozumienie motywów zachowań lojalnościowych 
klientów, a więc istoty lojalności, powinno stworzyć biurom podróży większe szanse 
utrzymania i wzmacniania lojalności, a także pozyskiwania nowych, „właściwych”, 
czyli potencjalnie lojalnych, klientów. 

Przesłanki oraz etapy projektowania programów 
lojalnościowych  

Programy lojalnościowe stanowią ważny instrument wspierający oddziaływanie 
biura podróży na klienta, którego głównym zadaniem jest wspieranie procesu 
kształtowania lojalnego klienta4. Konieczność stosowania programów lojalnościowych 
                                                

3 W. Urban, D. Siemieniako: Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009,  
s. 56-57. 

4 Typowe programy lojalnościowe w literaturze marketingu są zaliczane do działań z zakresu promocji sprzedaży. 
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przez biura podróży wynika z następujących powodów5: 
– wielu klientów chce bliższych relacji z marką, którą kupuje, 
– istnieją klienci, którzy są lojalni do końca i kupują tylko jedną markę, 
– lojalni klienci są grupą nabywców przynoszących największe zyski, ponieważ

kupują więcej i częściej, 
– możliwe jest wzmocnienie lojalności klientów i zachęcanie ich do jeszcze 

większej lojalności, 
– z pomocą marketingowej bazy danych możliwe jest podtrzymanie osobistych 

kontaktów z klientami lojalnymi, a tym samym wpływanie na zwiększenie ich 
lojalności.   

Lojalni nabywcy powtarzają zakupy dotychczasowych produktów, nabywają nowe 
produkty przedsiębiorstwa, są skłonni zapłacić wyższą cenę jako wyraz uznania 
wysokiej wartości oferty firmy, rekomendują firmę innym potencjalnym nabywcom,  
a także tworzą pozytywną opinię o przedsiębiorstwie6. Zaś z punktu widzenia 
działalności operacyjnej przedsiębiorstwa powtarzanie zakupów wymaga zazwyczaj 
niższych kosztów obsługi, nawiązania kontaktu, sprzedaży i marketingu, które są
amortyzowane w dłuższym okresie. Pozyskanie nowego klienta może kosztować nawet 
pięciokrotnie więcej niż utrzymanie już istniejącego7, dlatego lojalność klientów należy 
uznać za jeden z ważniejszych wskaźników oceny działalności biura podróży, zaś
stosowanie programów lojalnościowych za wskazane.  

Należy również podkreślić dodatnią korelację pomiędzy wskaźnikiem utrzymania 
klientów8 − wyrażającym procentowy stosunek liczby klientów powtarzających zakup 
w firmie w danym okresie do liczby klientów dokonujących zakupów w firmie  
w okresie poprzednim9 − a wynikami finansowymi osiąganymi przez firmy10. 

Tworząc program lojalnościowy biuro podróży powinno11: 
– określić cele programu12, np. zwiększenie częstotliwości zakupu, 
– ustalić grupę docelową, do której będą adresowane prowadzone działania, 
– sprecyzować zestaw świadczeń, które będą mogli otrzymać klienci 

korzystający z programu, np. prezent, darmowa podróż bądź obniżka ceny, 
– opracować strategię komunikowania pozwalającą na promowanie programu 

lojalnościowego i stałego komunikowania się13 z dotychczasowymi oraz 
potencjalnymi nabywcami, 

                                                
5 J. Otto: Marketing relacji. Koncepcja i zastosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 204.  
6 I. Michalska-Dudek, A. Rapacz: Kształtowanie lojalności klienta biur podróży z wykorzystaniem programów 

lojalnościowych. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania. Red. A. Rapacz. 
Wydawnictwo AD-REM, Jelenia Góra 2009, s. 115.  

7 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 530. 
Wyniki badań wskazują, że tylko 10% klientów firmy tracą dlatego, że konkurencja proponuje oferty obiektywnie bardziej 
atrakcyjne, zaś ponad 70% odchodzi od dotychczasowych dostawców z powodu braku zainteresowania z ich strony. 

8 Wskaźnik utrzymania klientów (retention rate) służy do pomiaru skuteczności działań mających doprowadzić do 
powtórnych zakupów dokonywanych przez klientów. Wskaźnik ten w ujęciu ilościowym określa, jaka część klientów, którzy 
dokonali zakupu danej usługi w poprzednim okresie, ponowiła zakup, a jego wartość w ujęciu ilościowym może wynosić od  
0 do 100%.  

9 Wskaźniki marketingowe. Red. R. Kozielski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 60-62. 
10 E. Rudawska: Lojalność klientów. PWE, Warszawa 2005, s. 16. 
11 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Wydawnictwo Gebethner&S-ka, Warszawa 1994,  

s. 46.  
12 Każdy cel może prowadzić do zaprojektowania innego rodzaju programu wzmacniania lojalności.  
13 Komunikacja zewnętrzna służy pozyskaniu nowych członków i powiadomieniu ich o programie, natomiast komunikacja 

wewnętrzna obejmuje osoby już korzystające z programu i służy podkreśleniu ekskluzywnego charakteru grupy oraz 
zwróceniu ich uwagi na aktualną ofertę. 
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– określić sposób finansowania programu (np. utworzenie klubu dla stałych 
klientów jest związane z ponoszeniem kosztów komunikowania się  
z członkami, udzielania specjalnych zniżek czy organizacji imprez itp.,  
a źródłami jego finansowania mogą być m.in. składka członkowska, sprzedaż
produktów klubowych, współpraca z inną firmą czy sprzedaż miejsca 
reklamowego w wewnętrznym czasopiśmie), 

– opracować strategię wdrażania programu, 
– przygotować personel pierwszego kontaktu do wprowadzenia programu  

w życie, 
– prowadzić systematyczny pomiar skuteczności działań oraz stale ulepszać

funkcjonowanie programu, aby zapewnić osiągnięcie ustalonych celów. 

Programy lojalnościowe w opinii biur podróży w Polsce 
Badaniem objęto próbę 305 właścicieli i menedżerów biur podróży działających na 

polskim rynku biur podróży. W badaniu szczegółowej analizie poddano poziom 
wykorzystania oraz zasady tworzenia programów lojalnościowych. Respondenci 
poproszeni zostali ponadto o wskazanie wykorzystywanych w swej działalności 
narzędzi służących budowaniu partnerskich stosunków z klientami. 

Posługując się metodą wnioskowania statystycznego − określającą minimalną
liczebność próby, biorącą pod uwagę liczebność badanej populacji oraz zadaną
wiarygodność i precyzję wyników − w przeprowadzonym badaniu dla liczebności 
badanej populacji biur podróży w Polsce N=2629, współczynnika ufności (1-α) = 0,9 
(t.j. 90%) oraz liczebności próby wynoszącej n=305 jednostek dopuszczalny błąd 
statystyczny (d) występuje na poziomie 3,5%. 

Cechy usatysfakcjonowanego klienta według oceny właścicieli i menedżerów 
badanych biur podróży przedstawiono na rys. 1.  
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ma dobre zdanie o firmie 
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zwiększa wartość i asortyment zakupów
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*odpowiedzi nie wykluczały się, a respondenci mieli możliwość podania własnych propozycji 
Rys. 1. Cechy usatysfakcjonowanego klienta 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Prawie wszyscy badani (96,39% wskazań) zwrócili uwagę na to, że za klienta 
usatysfakcjonowanego można uważać takiego nabywcę, który powrócił do danego 
biura, aby ponownie skorzystać z jego usług. Niewiele mniej spośród badanych biur 
(91,80% odpowiedzi) scharakteryzowało klienta usatysfakcjonowanego jako takiego, 
który poleci usługi biura podróży innym. Inne cechy, jakimi zdaniem respondentów 
charakteryzuje się usatysfakcjonowany klient to m.in.: kontynuacja współpracy, 
wykazywanie inicjatywy do jej poprawy, a także przekazywanie uwag i spostrzeżeń
dotyczących świadczonych przez biuro usług.  

Nie ulega wątpliwości, iż klient usatysfakcjonowany, to zarazem klient 
przynoszący wymierne korzyści dla biura podróży – powracający, polecający usługi 
biura swym bliskim, posiadający pozytywną opinię o biurze, płacący w terminie, 
zwiększający wartość i asortyment zakupów, a także przekazujący cenne dla biura 
uwagi. Uzyskane odpowiedzi wskazują, iż poprzez odpowiednie traktowanie 
konsumenta, warto go zmienić w klienta usatysfakcjonowanego, a tym samym 
powracającego do danego usługodawcy.  

Właścicieli i menedżerów badanych biur poproszono także o wskazanie powodów 
utrzymania pozyskanych klientów. Ponad 75% respondentów za główną korzyść
wynikającą z tego faktu uznało możliwość pozyskiwania nowych konsumentów, dzięki 
uzyskaniu rekomendacji stałego, lojalnego nabywcy bądź widocznym efektom 
współpracy z nim (rys. 2).  
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* odpowiedzi nie wykluczały się  
Rys. 2. Korzyści biur podróży z utrzymania klientów już pozyskanych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Inne powody, dla których biura uważają, iż warto zatrzymać pozyskanego klienta 
to: stabilność, zwiększenie efektywności działania, brak problemów z terminowymi 
płatnościami stałych klientów.  

Respondenci zostali zapytani również o stosowanie uprzywilejowanego sposobu 
traktowania wybranych klientów (rys. 3). Analiza udzielonych odpowiedzi upoważnia 
do stwierdzenia, iż blisko 70% przedstawicieli biur podróży w swych działaniach 
uwzględnia uprzywilejowany sposób traktowania wybranych swoich klientów.  
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zdecydowanie tak
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raczej tak
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raczej nie
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zdecydowanie nie
6,23%

Rys. 3. Stosowanie uprzywilejowanego sposobu traktowania wybranych klientów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Nie są to jednak jedynie klienci już pozyskani, bowiem biorąc pod uwagę klientów 
potencjalnych oraz już pozyskanych, jedynie 11,15% biur wskazało, iż zdecydowanie 
bardziej koncentruje się na obsłudze tych drugich, licząc, iż takie postępowanie 
przyniesie w dłuższej perspektywie większe korzyści – rys. 4. Większość badanych 
(80,66%) tyle samo czasu i wysiłku poświęca obydwu analizowanym grupom klientów. 
Blisko 3% ankietowanych nie było w stanie określić proporcji zainteresowania obydwu 
grupami nabywców. 

zdecydowanie bardziej 
koncentrujemy się na obsłudze 

klientów już pozyskanych
11,15%

tyle samo czasu i wysiłku 
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pozyskiwaniu nowych klientów

5,25%

trudno powiedzieć
2,95%

Rys. 4. Podział poświęcanego czasu i uwagi usługodawcy biorąc pod uwagę klientów potencjalnych oraz  
już pozyskanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, iż 62,29% badanej populacji 
deklaruje wykorzystywanie programów lojalnościowych. W 42,95% wskazań biura 
podróży programami lojalnościowymi obejmują klientów stałych (powracających, 
dokonujących kolejnych zakupów u danego usługodawcy). Pozostałe kategorie 
klientów objętych programami lojalnościowymi przedstawia rysunek 5. 
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klienci strategiczni
3,28%

klienci stali
42,95%

wszyscy klienci
14,75%

inne grupy klientów
1,31%

nie stosujemy programów 
lojalnościowych 

37,70%

Rys. 5. Kategorie klientów objętych programami lojalnościowymi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Kryteria doboru klientów objętych programami lojalnościowymi dotyczyły głównie 
okresu współpracy z klientem, częstotliwości dokonywania przez niego zamówień, 
wartości obrotów dotyczącej danego klienta oraz jakości dotychczasowej z nim 
współpracy (rys. 6). Jako inne, stosowane w praktyce, kryteria doboru klientów 
właściciele i menedżerowie biur podróży wskazali m.in.: liczba dokonanych przez 
klienta zamówień (np. minimum trzy rezerwacje) oraz wyrażenie przez konsumenta 
chęci otrzymania praw stałego klienta.  

36,72%

35,41%

16,07%

15,74%

0,66%

0% 10% 20% 30% 40%

okres współpracy

częstotliwość zamówień

wartość obrotów

jakość dotychczasowej współpracy

inne

Rys. 6. Kryteria doboru klientów objętych programem lojalnościowym  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Badane biura podróży poproszone zostały o wskazanie wykorzystywanych narzędzi 
służących budowaniu partnerskich relacji z klientami. Okazuje się, że tylko co piąte 
biuro wskazuje na programy lojalnościowe jako stosowane narzędzie wyróżniania  
i nagradzania swoich stałych klientów, choć – jak już wspomniano – łącznie 62,29% 
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badanych biur zadeklarowało implementację programów lojalnościowych. Może być to 
niepokojące, ponieważ sugeruje, iż badane podmioty traktują analizowane narzędzie 
jako element promocji sprzedaży i nie przywiązują większej wagi do możliwości 
kształtowania za jego pomocą długoterminowej więzi z klientem. 

Podsumowanie 
Z dotychczasowych rozważań wynika, iż pozyskanie lojalnych klientów wiąże się  

z wieloma korzyściami, ponieważ klienci wydają więcej pieniędzy w danym biurze 
podróży lub częściej dokonują w nim rezerwacji i zakupu imprez turystycznych. Koszty 
działalności marketingowej czy obsługi klienta ulegają zaś obniżeniu, co prowadzi do 
wzrostu zysków biura podróży.  

Aby zwiększyć lojalność klientów oraz swoją dochodowość, biuro podróży musi 
przekazać najwyższą wartość swoim najlepszym klientom, nie zaś traktować program 
lojalnościowy jako kolejny instrument promocji sprzedaży. Ażeby program tworzenia  
i wzmacniania lojalności stał się dla biura podróży źródłem przychodów, a nie jedynie 
kosztów, zachęty w nim stosowane powinny być nierozerwalnie związane  
z pożądanymi zachowaniami klientów. Natomiast korzyści z działań związanych  
z nagradzaniem wybranych klientów za pomocą programów lojalnościowych mogą być
osiągnięte jedynie wówczas, kiedy klienci w sposób znaczący i pożądany zmieniają
swoje zachowania. Dlatego też konstruując i wdrażając programy lojalnościowe, osoby 
zarządzające biurami podróży powinny pamiętać, iż nie wszyscy klienci są jednakowi, 
zachowanie klienta powinno wpływać na wzrost zysku, kluczowa jest długoterminowa 
perspektywa funkcjonowania programu, a oferty muszą być skierowane do 
atrakcyjnych dla biura podróży klientów14. 

APPLICATION OF LOYALTY PROGRAMS ON TRAVEL 
OFFICES MARKET 

Summary
The main aim of loyalty programs is supporting the process of building up clients’ loyalty. 

The paper presents the basic principles of loyalty programs construction as well as results of the 
questionnaire survey, which estimated the level of loyalty programs application in practice of 
travel agencies in Poland. 

                                                
14 E. Rudawska: op.cit., s. 106-109. 
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MARKETING UCZELNI WSPIERAJĄCY  
ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJĘ BADAŃ 

Streszczenie 
Celem opracowania jest ukazanie nowej roli uczelni na rynku badań, będącej aktywnym 

podmiotem zabiegającym o wsparcie badań ze strony przedsiębiorstw i innych instytucji 
otoczenia gospodarczego oraz społecznego, jak też promującym własny kapitał ludzi, wiedzy  
i doświadczeń badawczych. Autorka dowodzi, że oprócz marketingu kształcenia, polskie uczelnie 
stają w obliczu konieczności promowania innej działalności, czyli badań naukowych. Uwagę
badawczy przyciąga nowy obszar zastosowań marketingu, tj. marketing badań, oraz narzędzia 
marketingu wspierające działania uczelni na polu badań i ich komercjalizacji.

Wprowadzenie 
Zastosowanie logiki rynku i marketingu do obszaru badań naukowych jest 

relatywnie nowym ujęciem, bowiem dopiero od niedawna realia funkcjonowania 
instytucji prowadzących badania naukowe w Polsce skłaniają te podmioty do 
aktywnych działań wobec otoczenia rynkowego i społecznego. Coraz częściej też
zwraca się uwagę na zbyt małe zainteresowanie podmiotów nauki w Polsce 
promowaniem własnej aktywności badawczej i osiąganych na tym polu wyników. 
Obserwuje się wprawdzie pojedyncze przedsięwzięcia promujące naukę mające raczej 
charakter naukowych eventów (np. festiwale nauki), jednak daleko jeszcze jednostkom 
naukowym do systemowych działań zgodnych z podejściem marketingowym. 
Popularyzacja i komercjalizacja badań naukowych to szczególny obszar stosowania 
marketingu, określanego coraz częściej jako „marketing nauki” lub „marketing badań”.  

Problematyka niniejszego opracowania nawiązuje do funkcjonowania szczególnego 
podmiotu rynkowego, jakim jest szkoła wyższa, która działa zarówno w obszarze usług 
kształcenia, jak i badań naukowych. Podejście marketingowe do kształcenia stało się
oczywistym elementem strategii wielu uczelni, a instrumentarium marketingu jest  
z powodzeniem stosowane na polskim rynku kształcenia na poziomie wyższym 
zarówno przez uczelnie publiczne , jak i niepubliczne, o różnych uprawnieniach. 

Jednakże ważnym założeniem niniejszego opracowania jest uznanie, że oprócz 
marketingu kształcenia, polskie uczelnie stają w obliczu konieczności promowania innej 
działalności, tj. badań naukowych. Celem artykułu jest ukazanie nowej roli uczelni na 
rynku badań, będącej aktywnym podmiotem zabiegającym o wsparcie badań ze strony 

                                                
1 Mirosława Pluta-Olearnik – prof. nadzw. dr hab., Katedra Handlu i Marketingu, Wyższa Szkoła Handlowa  

we Wrocławiu. 



Marketing uczelni wspierający… 281 

przedsiębiorstw oraz innych instytucji otoczenia gospodarczego i społecznego, jak też
promującym własny kapitał ludzi, wiedzy i doświadczeń badawczych.  

Transfer wiedzy z nauki do biznesu to obecnie wyzwanie nie tylko dla jednostek 
naukowo-badawczych, ale też dla szkolnictwa wyższego, posiadającego w Polsce 
największy potencjał kadr naukowych. W opracowaniu poruszone będą w kolejności 
następujące zagadnienia:  

a) warunki wykorzystania i rozwoju potencjału naukowego uczelni,  
b) wyniki badań na temat skuteczności form aktywnego oddziaływania uczelni na 

środowisko biznesu, 
c) środki promocji wspierające aktywność uczelni na polu badań i ich 

popularyzacji oraz komercjalizacji.  
Opracowanie oparto zarówno na wtórnych źródłach informacji, jak: naukowe 

czasopiśmiennictwo krajowe i zagraniczne, statystyka szkolnictwa wyższego i nauki, 
raporty instytucji oceniających polski sektor szkolnictwa wyższego oraz własnych 
badaniach empirycznych wykonanych w ramach projektu badawczego2.  

Wykorzystanie i rozwój potencjału naukowego uczelni
Wielu obserwatorów i badaczy szkolnictwa wyższego w Polsce podkreśla, że 

polskie uczelnie, podobnie jak wiele uniwersytetów europejskich, charakteryzuje 
tradycyjna struktura, izolująca je od otoczenia. Występuje rozproszenie potencjału 
naukowego między różne ośrodki prowadzące badania oraz brak koordynacji między 
uniwersytetami a publicznymi ośrodkami badawczymi. Słabe powiązania szkolnictwa 
wyższego z praktyką nie służą również dobremu wykorzystaniu dorobku naukowego 
uczelni.  

Wprawdzie polski sektor szkolnictwa wyższego stanowi przykład bardzo głębokich 
zmian w systemie jego funkcjonowania, które nastąpiły w ostatnich kilkunastu latach, 
jednak dotyczyły one głównie sfery dydaktyki szkoły wyższej, natomiast działalność
badawcza pozostawała obszarem niepodlegającym większym przeobrażeniom. Chodzi 
tu zwłaszcza o potrzebę integracji możliwości badawczych instytucji szkolnictwa 
wyższego w Polsce z gospodarką, co w praktyce udawało się nielicznym uczelniom. 
Głównym powodem takiego stanu rzeczy – co zgodnie twierdzą badacze tych zjawisk – 
jest utrzymujący się przez długi okres zbyt niski poziom finansowania badań.  

Jak twierdzą N. Lambert i R. Butler, autorzy publikacji „Przyszłość uniwersytetów 
europejskich w XXI wieku. Renesans czy upadek?”, niedostateczne finansowanie 
szkolnictwa wyższego w Europie to jedno z najtrudniejszych wyzwań obecnego 
okresu3. Porównując chociażby sytuację w szkolnictwie wyższym w Europie i USA 
zauważa się, że amerykańskie uczelnie otrzymują procentowo dwukrotnie wyższe 
finansowanie ze środków publicznych niż ma to miejsce w Europie. Ponadto znaczący 
jest udział osób prywatnych i fundacji w finansowaniu sektora szkół wyższych, gdyż
tradycyjnie absolwenci zasilają finansowo „swoje” uczelnie, podnosząc w ten sposób 
również własny prestiż.  

                                                
2 Partnerstwo i konkurencja w usługach edukacji wyższej a zachowania przedsiębiorcze uczelni. Projekt własny MNiSzW 

zrealizowany w latach 2007-2009 (N 115 082 32/4277). 
3 Szerzej: J.T. Gierliński: Finansowanie uniwersytetów. Wnioski z perspektywy europejskiej. „Forum Akademickie” 2008, 

nr 1, s. 42-43. 
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W przeciwieństwie do polskich uczelni, dobre uczelnie amerykańskie odnoszą
sukcesy w budowaniu i utrzymywaniu relacji z przemysłem, we współpracy  
z przemysłowymi ośrodkami badawczymi oraz w skutecznym wdrażaniu wyników 
prowadzonych badań.  

Dlatego też uczelnie amerykańskie są wymieniane często jako wzór efektywnej 
współpracy z przemysłem w zakresie transferu technologii. Modelowy wręcz przykład 
takiej współpracy stanowi Uniwersytet Stanforda. Szczególnie preferowaną formą takiej 
współpracy jest rozwój firm odpryskowych na bazie zasobów technologicznych  
i kadrowych uczelni oraz współpraca z dużymi firmami. Niewiele jest chyba na świecie 
uczelni mogących się poszczycić powstaniem w 1996 roku firmy „odpryskowej”, takiej 
jak Google.  

Główne mechanizmy transferu technologii z uczelni do biznesu wykorzystywane 
na Uniwersytecie Stanforda obejmują:  

– absolwentów uczelni, zasilających „swoją” uczelnię, 
– publikacje,  
– seminaria i konferencje,  
– doradztwo zinstytucjonalizowane tzn. firmowane oficjalnie przez uczelnię,  
– badania finansowane (zamawiane) przez przemysł,  
– badania prowadzone wspólnie przez uczelnię i przemysł,  
– udzielanie licencji na korzystanie z różnych form własności intelektualnej. 
Uniwersytet jest zobowiązany dzielić się z wynalazcami − pracownikami uczelni 

wszystkimi przychodami uzyskanymi ze sprzedaży licencji. Promocją wyników badań  
i patentów zajmuje się Biuro Licencjonowania Technologii – OTL (Office  
of Technology Licencing).4

Opublikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego diagnoza stanu 
nauki w Polsce uświadamia ogromną różnicę, jaka dzieli nas od amerykańskiego 
wzorca w zakresie wspierania badań, prac rozwojowych, ich komercjalizacji5. W Polsce 
badania naukowe i prace rozwojowe prowadzą przede wszystkim szkoły wyższe, 
placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe (JBR) oraz przedsiębiorstwa. 
W 2006 roku w grupie 1100 jednostek zaangażowanych w działalność B+R było  
190 podmiotów JBR, 147 uczelni (przede wszystkim publicznych) oraz 78 placówek 
PAN. Wyraźna jest też tendencja zmian w strukturze podmiotów B+R w Polsce –  
od 1999 roku systematycznie maleje liczba JBR, a wzrasta liczba przedsiębiorstw 
podejmujących działalność B+R (jednak zakres ich działania jest niewielki, zatrudniają
8% ogółu badaczy)6. 

W grupie podmiotów tworzących sektor nauki i badań w Polsce dominującą rolę
przypisuje się szkołom wyższym i jednostkom naukowym w nich się znajdującym,  
do których zalicza się wydziały, instytuty, centra transferu technologii. Jakim zatem 
potencjałem naukowym i środkami finansowymi dysponują polskie szkoły wyższe?
Na podstawie analizy statystyki dostrzega się znaczący potencjał kadr naukowych 
zatrudnionych w uczelniach. W podziale na sektory instytucjonalne, ponad 14% 
naukowców pracuje w sektorze przedsiębiorstw, prawie 18% w sektorze rządowym 

                                                
4 Transfer technologii z uczelni do biznesu. Red. K. Santarek. PARP, Warszawa 2008, 

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/4372.pdf. 
5 Partnerstwo dla wiedzy. Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

2008, http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/48/75/48751/4.zarzadzanie_uczelnia.pdf. 
6 Ibidem, s. 36. 
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(państwowym), natomiast aż 68% naukowców pracuje w sektorze szkolnictwa 
wyższego7. W roku 2007 w uczelniach pracowało blisko 100 tysięcy nauczycieli 
akademickich, z czego ponad 82% zatrudnionych było w podmiotach publicznych 
(tabela 1). Największą liczbę nauczycieli akademickich wykazywały uniwersytety 
(ponad 30 000), następnie wyższe szkoły techniczne (ponad 18 000) oraz wyższe szkoły 
ekonomiczne (blisko 11 000).  

Tabela 1. Zatrudnienie nauczycieli akademickich w szkołach wyższych w 2007 r. 

Zatrudnienie
Nauczyciele akademiccy 

liczba % 
Ogółem 97 672 100 
Szkoły wyższe publiczne 81 011 82,9 
Szkoły wyższe niepubliczne 16 661 17,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2007. GUS, Warszawa 2008,  

s. 220. 

Uczelnie publiczne i ich pracownicy są zdecydowanie bardziej zaangażowani  
w działalność naukowo-badawczą niż szkolnictwo niepubliczne, co odzwierciedla 
struktura przychodów z tzw. działalności operacyjnej uczelni (tabela 2). Uczelnie 
publiczne posiadają z tego tytułu 13,6% przychodów, przy czym pochodzą one głównie 
ze źródeł budżetowych, a prym pod tym względem wiodą wyższe szkoły techniczne 
(politechniki), w których odsetek przychodów z działalności badawczej wyniósł 
najwięcej w 2007 roku, bo prawie 23% przychodów operacyjnych.

Tabela 2. Struktura przychodów z działalności operacyjnej wg typów szkół wyższych w 2007 r. (w %) 

Wyszczególnienie
Struktura przychodów z działalności operacyjnej

Działalność  
dydaktyczna 

Działalność  
badawcza 

Wydzielona 
 działalność
gospodarcza 

Sprzedaż
towarów  

i materiałów

Pozostałe 
przychody 

Ogółem szkoły 
wyższe 

82,8 11,7 0,6 0,2 4,7 

Szkoły publiczne  81,0 13,6 0,6 0,2 4,6 

Szkoły 
niepubliczne  

92,9 1,4 0,4 0,3 5,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2007. op.cit., s. 246. 

Głównym podmiotem dla uczelni w obszarze finansowania B+R jest Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rada Nauki jako organ doradczy ministra –  
tabela 3. Szkoły wyższe pozyskują dotacje głównie na badania statutowe (46,2% 
finansowania w 2007 r.), których wysokość uzależniona jest od kategorii jednostki 
(wydziału uczelni) odzwierciedlającej dorobek naukowy jej pracowników. Minister 
ustanawia również dotacje na badania własne, wspierające rozwój młodych 
pracowników uczelni (8,1% w 2007 roku). Poszczególni pracownicy uczelni lub ich 
zespoły pozyskują ponadto granty na projekty badawcze na zasadzie konkursu 
projektów (21,7% finansowania). Środki na międzynarodową współpracę naukową lub 

                                                
7 Raport OECD dotyczący szkolnictwa wyższego w Polsce. OECD Publications, Paris 2007, część 3.7. 
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na projekty celowe są również alokowane na podstawie konkursów na szczeblu 
centralnym (odpowiednio 10,4% oraz 3,8%). 

Użyteczność prac badawczych realizowanych w uczelniach wyrażona jest poprzez 
ich komercjalizację i mierzona w praktyce poprzez wartość sprzedaży prac i usług 
badawczych (SPUB). Analiza przychodów szkół wyższych w roku 2007 z tytułu SPUB 
wskazuje, że jedynie 15,3% przychodów operacyjnych uczelni pochodzi z tego tytułu, 
przy czym dla szkół publicznych wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi 15,5% , zaś  
dla szkół niepublicznych tylko 5,5% .  

Tabela 3. Źródła finansowania działalności badawczej szkół wyższych w 2007 r. 

Źródła finansowania 
Przychody 

w tys. zł % 
Ogółem, w tym: 1 932 861 100,0 
Dotacje na działalność statutową 892 643 46,2 
Środki na realizacje projektów badawczych 420 010 21,7 
Środki na realizacje projektów celowych 72 939 3,8 
Środki na współpracę naukową z zagranicą 201 558 10,4 
Sprzedaż prac i usług badawczych (SPUB) 295 310 15,3 
Środki na realizacje programów określanych przez ministra 15 099 0,8 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2007. op.cit., s. 250. 

Finansowanie nauki w Polsce w przeliczeniu na odsetek PKB jest znacznie poniżej 
średniej dla krajów UE. Według danych Komisji Europejskiej w 2007 roku udział 
wydatków na B+R w wartości PKB wyniósł w Polsce 0,57, podczas gdy średnia  
w Unii (UE-27) wynosi 1,84 PKB. Wydatki krajów, które inwestują najwięcej  
w badania wynoszą od 2,5% (Niemcy) do 3,5-4% (Finlandia, Szwecja).  

Problem niskiego poziomu wydatkowania środków publicznych i prywatnych  
na działalność naukową i badawczo-rozwojową jest w Polsce złożony i bardzo dotkliwy 
dla instytucji prowadzących badania. Wydatki te wymagają zwiększenia ich ogólnego 
poziomu, jak i poważnego wzrostu udziału wydatków prywatnych (przedsiębiorstw, 
banków) w finansowaniu działalności B+R. Jednak w praktyce wiąże się to  
ze wzrostem komercjalizacji wyników badań oraz przyciąganiem do współpracy 
przedsiębiorstw.  

W strukturze nakładów na B+R w Polsce udział biznesu wynosi tylko 0,18% 
PKB i jest jednym z najniższych wśród państw UE-27. Nie może to zbytnio dziwić, 
jeśli z oceny dorobku polskich jednostek naukowych wynika, że tylko 14% tego 
dorobku dotyczy efektów bezpośrednio przydatnych dla praktyki gospodarczej. 

W dalszej części opracowania skupiono się zatem na warunkach, jakie muszą być
spełnione, by polskie uczelnie i podmioty biznesu podjęły współpracę, która przyniesie 
mierzalne efekty uczestnikom tej swoistej wymiany informacji, wiedzy, doświadczeń, 
rezultatów badań. Opinie kształtowane przez przedstawicieli obydwu środowisk, 
mówiące głównie o braku współpracy między uczelniami i biznesem, skłaniają autorkę
do poszukiwania odpowiedzi na pytania o sposoby przełamania barier we współpracy 
oraz działania sprzyjające rozwojowi wzajemnych kontaktów między uczelniami  
a biznesem.  
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Formy i narzędzia współpracy między uczelnią i biznesem – 
wyniki badań

Przedstawione w tej części opracowania wyniki badań bezpośrednich dotyczą
oceny relacji zachodzących w ostatnich 3 latach (tj. 2006-2008) między uczelniami  
a przedsiębiorstwami działającymi w regionie dolnośląskim. Celem głównym badań
menedżerów – przedstawicieli przedsiębiorstw Dolnego Śląska była ocena zakresu 
oraz form współpracy przedsiębiorstw i uczelni w regionie pod kątem poszukiwania 
najbardziej efektywnych rozwiązań8. 

W toku badania zebrano opinie 125 menedżerów reprezentujących podmioty 
gospodarcze zróżnicowane pod względem: branży (produkcja, handel, usługi), zasięgu 
geograficznego działalności (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy) oraz 
wielkości zatrudnienia (małe, średnie, duże podmioty). Ważnym obszarem 
bezpośrednich badań środowiska biznesu było ustalenie możliwych form przepływu 
wiedzy i innowacji z uczelni do biznesu oraz częstotliwość ich występowania  
w praktyce. Wyniki badań prezentuje tabela 4. 

Tabela 4. Formy przepływu wiedzy i innowacji z nauki do biznesu oraz częstotliwość ich stosowania  
w praktyce (w %), n=125 

Formy przepływu wiedzy i innowacji  
z uczelni do biznesu 

Częstotliwość stosowania 

Bardzo 
często 

Dość
często

Raczej 
rzadko

Bardzo 
rzadko Wcale 

Zlecanie uczelniom badań naukowych przez biznes 1,8 10,0 20,0 11,8 56,4 

Wspólna realizacja badań przez zespoły mieszane 
nauki i praktyki 

1,9 10,3 17,8 12,2 57,9 

Kupno/sprzedaż licencji i patentów 0,9 5,5 9,1 16,4 68,1 

Usługi doradcze uczelni lub pojedynczych 
naukowców w zakresie techniki i technologii 

3,6 17,3 21,8 18,2 39,1 

Usługi doradcze uczelni lub pojedynczych 
naukowców w zakresie organizacji, zarządzania i 
marketingu 

1,8 8,2 26,4 20,9 42,7 

Usługi doradcze uczelni lub pojedynczych 
naukowców w zakresie prawa 

1,9 6,7 14,4 14,4 62,5 

Usługi doradcze uczelni lub pojedynczych 
naukowców w zakresie spraw finansowo-
podatkowych 

1,9 2,9 19,2 19,2 56,7 

Przyjmowanie studentów na praktyki 13,8 27,6 22,4 13,8 22,4 

Szkolenia pracowników danej firmy realizowane 
przez uczelnię na zamówienie 

1,0 6,7 13,2 18,1 61,0 

Udział w szkoleniach otwartych organizowanych 
przez uczelnie − studia podyplomowe, MBA, kursy  

7,0 22,6 27,0 21,7 21,7 

Udział przedstawicieli firm w konferencjach  
i seminariach organizowanych przez uczelnie 

2,6 30,4 28,7 20,0 18,3 

Wspólnie organizowane konferencje  
i seminaria (przez uczelnie i biznes) 

4,6 12,7 17,3 18,2 47,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

                                                
8 Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem. Red. M. Pluta-Olearnik. Difin, Warszawa 2009, rozdział 4, s. 87-120. 
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W tabeli 4 wymieniono kilkanaście spotykanych w praktyce form współpracy 
biznesu i uczelni. Uzyskane wyniki nie pozostawiają wątpliwości, że w praktyce mają
miejsce jedynie trzy sposoby wzajemnej współpracy: po pierwsze, przyjmowanie 
studentów na praktyki, po drugie, uczestniczenie przedstawicieli biznesu  
w konferencjach i seminariach naukowych oraz po trzecie, udział w szkoleniach 
otwartych. Natomiast większość sposobów wskazanych w tabeli 4 nie jest stosowana 
w praktyce. 

Nie pozostawia wątpliwości fakt, że badane przedsiębiorstwa nie wykazują obecnie 
większego zainteresowania współpracą z uczelniami, o czym świadczy niewielka 
częstotliwość kontaktów bądź ich zupełny brak. W praktyce nieliczne firmy 
identyfikują takie możliwości i z nich korzystają. Zmian tej sytuacji wymaga określenia 
rzeczywiście skutecznych form współpracy uczelni i biznesu w przyszłości oraz ich 
profesjonalnego stosowania przez uczelnie. Prowadzone badania w środowisku 
dolnośląskiego biznesu, stanowiącego otoczenie uczelni regionu, wskazały różne 
oczekiwania i obawy menedżerów związane ze wzajemną współpracą, do których 
zaliczono: 
1. Prowadzone badania wskazały na najwyższą skuteczność następujących form 

współpracy biznesu i nauki w przyszłości: 
a) spotkania na konferencjach i seminariach z udziałem nauki i biznesu, 
b) bezpośrednie umówione spotkania z konkretnymi naukowcami,
c) kontakty w ramach organizacji gospodarczych, związków pracodawców, 
d) otrzymywanie od uczelni ofert usług na rzecz biznesu. 

2. Oczekiwane przez menedżerów korzyści z takiej współpracy to przede 
wszystkim:
a) dostęp do nowoczesnej wiedzy, 
b) wzrost prestiżu firmy, 
c) wzrost konkurencyjności firmy,
d) wdrożenie innowacji.

3. Bariery, jakie napotykają przedsiębiorstwa we współpracy z naukowcami  
i uczelniami, to przede wszystkim:
a) brak pełnej informacji o możliwych formach współpracy, brak ofert uczelni,  
b) zbyt teoretyczne podejście ze strony naukowców, brak znajomości realiów 

biznesowych, 
c) biurokracja, wolne tempo współpracy z uczelnią. 
W świetle zidentyfikowanych w procesie badań postaw i opinii zarówno uczelni, 

jak i przedsiębiorstw co do ich współpracy, można wskazać − zdaniem autorki − kilka 
istotnych kwestii, które obecnie nie są rozwiązane, a w kolejnych latach zdecydują
o skuteczności budowy relacji nauka-biznes. Są one następujące: 
1. Brak strategii (marketingu) uczelni w zakresie usług niezwiązanych z dydaktyką, 

czyli badawczo-rozwojowych, usług doradczych opartych na posiadanym 
potencjale ludzi nauki i ich wiedzy. Dowodem na zapotrzebowanie otoczenia 
biznesowego jest istnienie powiązań nieformalnych indywidualnych pracowników 
nauki. Można powiedzieć, że funkcjonują oni na „detalicznym” rynku badań  
i doradztwa, poza uczelnią. Nie ma tak naprawdę rynku B2B z udziałem uczelni. 

2. W uczelniach, zwłaszcza ekonomicznych, brak wyspecjalizowanych komórek  
ds. współpracy z biznesem wydaje się słabością, która przedsiębiorcza  
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i nowoczesna uczelnia musi szybko rozwiązać, by aktywnie uczestniczyć  
w rozwoju regionu, realizacji innowacyjnych strategii rozwoju. 

3. Uczelnia nie kreuje się jako podmiot mający do zaoferowania szczególną wartość
rynkową. Komercjalizowanie wyników badań i doświadczeń badawczych własnej 
kadry pozostaje poza głównym nurtem działań uczelni publicznych, a uczelnie 
niepubliczne nie dysponują wystarczającym potencjałem, aby zaistnieć na rynku 
badań.  

4. Zakres i formy współpracy rozwijane dotychczas mają charakter „produktu 
prostego, niezłożonego”, jak: praktyki studentów w firmach, konferencje  
i seminaria z udziałem naukowców i praktyków, szkolenia pracowników. 
Widoczne są jednak sygnały mówiące o przedsiębiorczym zachowaniu uczelni, 
ukazujące nowe formy jej współpracy z otoczeniem biznesu, takie, jak: udział  
w parkach biznesu, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. 

5. Widoczne jest oczekiwanie środowiska nauki na zmianę dotychczasowych, 
przestarzałych form współpracy i inwestowanie w długotrwałe relacje z biznesem, 
przynoszące korzyści obydwu stronom. 

Stosowanie marketingu uczelni na polu badań i ich 
komercjalizacji 

Ta część opracowania poświęcona jest typowo marketingowemu spojrzeniu na 
budowę pożądanych relacji między nauką a biznesem, a jej treść oparta jest na 
badaniach wtórnych oraz przytaczanych wcześniej wynikach badań własnych. 

Ważnym założeniem jest tutaj stwierdzenie, że najczęściej początek stosowania 
orientacji marketingowej podmiotów rynkowych wiąże się ze stosowaniem kompozycji 
środków promocji-mix jako najbardziej znanego i dostrzeganego działania 
marketingowego wobec otoczenia. W marketingu jednostek naukowych, zdaniem 
autorki, również działania zaliczane do środków promocji-mix można uznać  
za „pierwszy ważny krok” do stosowania w przyszłości pełnego instrumentarium 
marketingu-mix nauki i badań. Promocja, jako jeden z instrumentów tzw. marketingu 
mix, pojawia się w praktyce działania jednostek naukowych, w tym uczelni 
prowadzących badania. Stosowanie promocji nauki i badań powinno pojawiać się na 
obecnym etapie działalności marketingowej uczelni, choć rzeczywistość gospodarcza 
kieruje uwagę zarządzających uczelniami na inne obszary. 

Świadczą o tym chociażby wyniki badań opublikowanych w opracowaniu  
nt. „Promocja nauki. Poradnik dobrych praktyk”, z których wynika, że polskie uczelnie 
zaniedbały popularyzację i upowszechnianie swojej działalności naukowo-badawczej, 
koncentrując się na dochodowej dydaktyce9. Syntetycznie rzecz ujmując, wspomniana 
publikacja dowodzi występowania następujących zjawisk w obszarze nauki i badań  
w Polsce: 

a) polskie instytucje naukowe nie informują otoczenia o prowadzonych pracach  
i nie promują swoich osiągnięć w sposób dostateczny, 

b) brak jest systemu, który pozwoliłby gromadzić wiedzę na temat badań
prowadzonych w uczelni, 

                                                
9 Promocja nauki. Poradnik dobrych praktyk. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2007, 

http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/31/12/31122/Promocja_w_nauce_poradnik.pdf. 
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c) brak jest ogólnopolskich aktualnych baz danych i informatorów, 
d) istniejące w uczelniach komórki ds. komunikacji w małym stopniu zajmują się

problematyką badań i nauki,  
e) uczelnie koncentrują działania promocyjne na dydaktyce będącej źródłem 

dochodów (zwłaszcza odpłatne formy kształcenia), natomiast wdrożenia czy 
popularyzacja nauki, z różnych względów, nie są wymiernym źródłem 
korzyści dla uczelni ani jej pracowników. 

W tej sytuacji brak jest obecnie zrozumienia dla „inwestycji” we współpracę
uczelni z gospodarką i powiązania „uczelnianych” kierunków badań z potencjalnym 
wdrożeniem. Jest to jednak działanie krótkowzroczne, na co wskazują omówione 
wcześniej modelowe i praktycznie sprawdzone rozwiązania zagraniczne, wskazujące na 
konieczność oddziaływania uczelni na podmioty otoczenia biznesowego i budowę
wzajemnych relacji, nie tylko w aspekcie wizerunkowym, ale czysto ekonomicznym, 
przynoszącym też efekty społeczne. 

W kontekście tych rozważań warto wspomnieć o kierunkach badań inicjowanych 
m.in. ze środków unijnych w ramach PO Kapitał Ludzki (działanie 4.2)  
nt „Podniesienie kompetencji kadr sytemu B+R do poziomu zapewniającego efektywną
współpracę jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć
naukowych w gospodarce”10. Część jednostek naukowych skorzystało z tej formy 
sfinansowania. 

Jednak punktem wyjścia jest opracowanie przez poszczególne jednostki naukowe, 
w tym uczelnie systemu komunikacji z otoczeniem, który będzie „pasem 
transmisyjnym” dla informowania, upowszechniania osiągnięć naukowych  
i prowadzonych badań, a także nawiązywania współpracy z biznesem. W rezultacie 
działania takie powinny skutecznie wspierać komercjalizację wyników badań
prowadzonych na uczelniach. Wspomniana publikacja nt. promocji nauki dostarcza 
profesjonalnych wskazówek, jak utworzyć system promocji nauki i badań w uczelni 
oraz, jakie narzędzia są najbardziej skuteczne dla tak szczególnego pola działań
promocyjnych, jak nauka i badania. 

Do grupy skutecznych środków promocji nauki i badań zalicza się11: 
1. Internet jako jedno z najważniejszych mediów promocji nauki w świecie, w tym:

– witryny internetowe prezentujące instytucję i jej ofertę badań (obecnie polskie 
uczelnie w niewielkim stopniu z tego korzystają, koncentrując się treściach 
dydaktycznych), 

– poczta elektroniczna e-mail do komunikacji zewnętrznej i wewnątrz instytucji, 
– monitorowanie Internetu i aktualizowanie wiedzy, 
– narzędzie informacyjno-promocyjne umożliwiające dotarcie do grup 

docelowych.
2. Materiały własne instytucji obejmujące: 

– raporty na temat osiągnięć, zawierające uzasadnienie planów badań i nakładów 
na ich realizację, 

– publikacje prezentujące instytucję (foldery),

                                                
10 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 

Warszawa 2007, numer działania 4.2. http://www.us.edu.pl/uniwersytet/programy/tekst/fs_kapital.php oraz 
http://www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/87/POKL_zatwierdzony_7092007.pdf. 

11 Promocja nauki op. cit. s. 28-29. 
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– plakaty promujące daną dziedzinę nauki,
– biuletyny (newslettery) drukowane lub rozsyłane przez Internet,
– gadżety promocyjne instytucji naukowej (starannie dobrane, „ pomysłem”).

3. Utworzenie komórki (stanowiska) ds. promocji działalności naukowej uczelni, 
która byłaby odpowiedzialna za organizację systemu udzielania informacji, 
wizualną identyfikację instytucji, drukowane materiały promocyjne, obsługę strony 
internetowej, kontakty z mediami, kontakty z otoczeniem, w tym społeczno-
biznesowym. 

Zakończenie 
Problematyka poruszona w niniejszym opracowaniu może się wydawać odległa dla 

wielu osób związanych z sektorem nauki i badań w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do 
takich jednostek naukowych, jak uczelnie. Nie sposób jednak zauważyć, że kierunek 
oczekiwanych zmian w tym obszarze jest już zakreślony, chociażby przez dyskutowane 
obecnie reformy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące nauki, jak też
niezbyt korzystne dla polskich uczelni oceny zawarte w raporcie OECD nt. szkolnictwa 
wyższego w Polsce. Z pewnością obszar aktywności naukowej i badań jest trudniejszy 
do aplikacji orientacji marketingowej i typowych dla niej działań, to jednak praktyka 
zagranicznych instytucji naukowych i nieliczne polskie doświadczenia potwierdzają
potrzebę sięgania do dorobku marketingu również przez instytucje naukowe jako 
podmioty życia społeczno-gospodarczego.  

ACADEMIA MARKETING FOR THE DEVELOPMENT  
AND COMMERCIALIZATION OF RESEARCH 

Summary
This paper aims to demonstrate a new role of the latter played on the science research 

market. The universities are viewed as active market players engaged in search for support among 
industry, government, and social partners, and at the same time in promoting their own human 
capital, knowledge and science research competences. The author claims that outside well-
established educational marketing, Polish universities have recently faced the challenge  
to promote their own science research. This paper draws special attention to the emerging domain 
of marketing, namely science research marketing, together with its tools utilized by universities 
for developing science research and its transition to the marketplace.
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NOWOCZESNE METODY KSZTAŁTOWANIA 
PARTNERSTWA NA RYNKU USŁUG 

UBEZPIECZENIOWYCH 

Streszczenie
Kształtowanie partnerstwa rozszerza definicję i koncepcję sprzedaży ze świadomego aktu 

działania na proces ciągły, który obejmuje swoim zasięgiem wszystkich pracowników danego 
przedsiębiorstwa. Celem podejmowanych działań w ramach partnerstwa jest zarówno 
zbudowanie lojalności, jak i zdefiniowanie „wartości” każdego klienta za pomocą
systematycznego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych informacji. 
Partnerstwo wiąże się przede wszystkim z tworzeniem wartości dla klienta i zapewnieniem tym 
samym realizacji celów biznesowych towarzystwom ubezpieczeniowym.

Istota partnerstwa 
Kształtowanie partnerstwa jest zagadnieniem na tyle nowym i niezbadanym, iż nie 

można mówić o jego jakiejkolwiek precyzyjnej i jednoznacznej definicji w literaturze 
naukowej. Zamieszczone w literaturze próby ujęcia istoty partnerstwa akcentują
znaczenie wypracowania odpowiednich relacji z klientem w trakcie codziennej 
działalności firmy. W wyniku dokładniejszej analizy podstawowych pojęć można 
podjąć próbę zdefiniowania partnerstwa jako jednego z elementów strategii 
marketingowej, której celem jest wykształcenie jak najbardziej osobistych relacji  
z klientem2. Relacje te kształtowane są poprzez wykorzystywanie sukcesywnie 
zdobywanej wiedzy o zwyczajach, preferencjach i upodobaniach każdego konsumenta. 
Uzyskane z obserwacji oraz na podstawie osobistych rozmów z klientem informacje 
gromadzone są w specjalnie do tego celu tworzonych komputerowych bazach danych. 
Specjalistyczne programy umożliwiają ich opracowanie i wykorzystanie w każdym 
momencie działalności firmy. Dzięki temu możliwe staje się wykształcenie daleko 
idącej lojalności klienta. W tym wypadku kształtowanie partnerstwa ma znaczenie 
węższe, rozumiane jest wyłącznie jako jeden z elementów strategii marketingowej. 
Partnerstwo, w takim znaczeniu, ma na celu jak najgłębsze rozumienie potrzeb klienta. 
Jednakże biorąc pod uwagę całokształt działalności firmy, stosowniejsze wydaje się
rozumienie prezentowanej strategii w jej szerszym znaczeniu, w kontekście zarządzania 
całą firmą. Poprzez wykorzystanie najnowszych rozwiązań w informatyce, partnerstwo 
umożliwia bezkolizyjne współdziałanie różnych, niejednokrotnie niewspółpracujących 
ze sobą na co dzień, komórek organizacyjnych3. 

                                                
1 Maciej Schulz – dr, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2 R.S. Swift: Accelerating customer relationships. „Database Marketing Institute”, October 2003, s. 18. 
3 B. Mc Kim: How to Measure CRM Success. „Database Marketing Institute”, July 2003, s. 25. 
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Kształtowanie partnerstwa rozszerza definicję i koncepcję sprzedaży  
ze świadomego aktu działania na proces ciągły, który obejmuje swoim zasięgiem 
wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa. Celem podejmowanych działań jest 
zarówno zbudowanie lojalności, jak i zdefiniowanie „wartości” każdego klienta  
za pomocą ciągłego pozyskiwania i odpowiedniego wykorzystania dostępnych 
informacji4. Partnerstwo wiąże się przede wszystkim z tworzeniem wartości dla klienta  
i zapewnieniem tym samym realizacji celów biznesowych towarzystwom 
ubezpieczeniowym. Należy przyjąć, że na omawianą wartość składa się zarówno 
wartość marki (świadomość istnienia produktu, zaspokajanie potrzeb klienta, emocje 
związane z produktem, skojarzenia, itp.) oraz wartość relacji z klientem (np. dostępność
produktu, atmosfera w miejscu sprzedaży, doradztwo przy zakupie, obsługa 
posprzedażowa, itp.). Budowanie wartości w tych relacjach zależy od przyjętego przez 
firmę modelu biznesowego oraz jego złożoności (np. liczby partnerów lub 
pośredników). Można założyć, że klientem towarzystw ubezpieczeniowych jest nie 
tylko finalny konsument, ale także inny podmiot (np. pośrednik), na który firma chce 
wpływać po to, aby w maksymalny sposób rozwiązywać problemy konsumenta.  
Z jednej strony mamy marketingowe pojęcie rynku docelowego, czyli finalnych 
klientów (konsumentów), z drugiej zaś warunkiem istnienia produktu na rynku jest 
zaangażowanie w sprzedaż pośredników (np. w kanałach dystrybucji). W sytuacji 
wdrażania partnerstwa należy poświęcić im równie dużo uwagi. Nie można zatem 
jednoznacznie twierdzić, iż partnerstwo budowane jest tylko i wyłącznie dla segmentu 
klientów finalnych lub tylko i wyłącznie dla pośredników. Byłoby to zbyt dużym  
i ryzykownym uproszczeniem.  

Kształtowanie partnerstwa musi zmierzać i być elementem realizacji przyjętego 
strategicznego planu marketingowego firmy (w zakresie sprzedaży i marketingowej 
obsługi klienta) i z tej przyczyny należy postrzegać je jako koncepcję biznesową. Z tego 
też względu partnerstwo powinno realizować określone cele, obejmować kluczowe 
procesy (sprzedaży, marketingu, obsługi klienta) i umożliwić zarządzanie informacjami, 
które są istotne w aspekcie decyzji rynkowych (np. wprowadzenia nowego produktu, 
modyfikacji procesu obsługi klienta, itp.). Jeżeli jednym z elementów strategii firmy 
jest wykorzystanie pośredników w procesie budowania wartości dla klienta, to  
z pewnością staną się oni częścią koncepcji kształtowania partnerstwa rynkowego. 
Jednocześnie wiele firm, zwłaszcza usługowych, opiera się głównie na kontaktach  
z finalnymi klientami i w tym przypadku kreowanie oraz zarządzanie bezpośrednimi 
relacjami jest w zasadzie sprawą kluczową (by nie powiedzieć strategiczną). W takiej 
sytuacji nie chodzi tylko o bieżącą obsługę, ale również o szanse na sprzedaż całego 
wachlarza usług (często komplementarnych). W efekcie tego głównymi aktywami firm 
ubezpieczeniowych stają się bazy danych ze wszystkimi informacjami, które są
niezbędne dla jak najbardziej efektywnego zarządzania relacjami z klientami. 

Metody kształtowania partnerstwa w ramach akwizycji usług 
ubezpieczeniowych

Firmy ubezpieczeniowe (usługodawcy) mają złożone relacje z partnerami  
i klientami. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że klientem jest konsument 

                                                
4 J. Fleming: Increasing CRM Performance – for Financial Institutions. „The Customer Management Community”, May 

2004, s. 9.
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(przysłowiowy Jan Kowalski). Nie można jednak pominąć okoliczności, że są nimi 
również pośrednicy ubezpieczeniowi, tj. agenci i brokerzy. Każde z towarzystw 
ubezpieczeniowych musi zatem kształtować relacje i wpływać na każdą  
z wymienionych grup. Mechanizm tych działań jest prosty. Pośrednicy uczestniczą  
w bezpośrednich akcjach marketingowych (np. szkoleniach, prezentacjach, mailingu) 
oraz biorą udział w bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami firmy. Brokerzy 
należą do kluczowych klientów i relacje z nimi są bardzo zindywidualizowane.  
W przypadku agentów prowadzi się kontakty bezpośrednie, dbając o dostępność
produktu, zaangażowanie pracowników oraz „atmosferę” miejsca sprzedaży.  
We wszystkich wymienionych przykładach mamy do czynienia z kontaktami 
bezpośrednimi. W przypadku samych klientów trudno mówić o relacjach bezpośrednich 
z firmą ubezpieczeniową, ponieważ zwykle przy realizacji procesu świadczenia usług są
oni dla niej anonimowi. Efekt działań w sferze kształtowania partnerstwa zależy zatem 
z jednej strony od siły marki, z drugiej natomiast od relacji z pośrednikami  
(np. z agentami lub brokerami), którzy bezpośrednio uczestniczą w procesie 
dostarczania produktów na rynek. Jak wynika z powyższych rozważań, adresatem 
podejmowanych działań nie musi być tylko i wyłącznie klient. Równie ważne jest 
kształtowanie poprawnych relacji z pośrednikami (agentami i brokerami).  

Kluczem do sukcesu we wdrażaniu koncepcji kształtowania partnerstwa  
w towarzystwach ubezpieczeniowych jest umiejętnie gromadzona i wykorzystywana 
informacja na temat klienta. Jest to jednocześnie jedno z najważniejszych zadań
stawianych obecnie przed personelem sprzedaży ubezpieczeń. Analizowanie potrzeb 
klienta w przypadku towarzystw ubezpieczeniowych nabiera wyjątkowego znaczenia. 
Klientami dla instytucji ubezpieczeniowych są nie tylko osoby, które kupują polisy,  
ale również ich sprzedawcy, a więc głównie agenci i brokerzy. To oni są też źródłem 
informacji o tym, czego tak naprawdę klienci potrzebują. Oni też mają za zadanie 
analizowanie potrzeb klienta, często nazywane przez ubezpieczycieli jego 
„serwisowaniem”. 

W przypadku wielu ubezpieczycieli „systemem partnerskim” jest zeszyt agenta, 
czyli osoby pozostającej w bezpośrednim kontakcie z klientem. W zeszycie tym 
zapisywane są różne szczegóły dotyczące klientów5. Są to jednak z reguły luźne notatki 
mówiące o tym, że np. klient będzie zmieniał stan cywilny, urodzi mu się dziecko czy 
dostał dobrą pracę, a więc za jakiś czas można nawiązać z nim kontakt i spróbować
sprzedać polisę, czy to ochronną, czy inwestycyjną. Warto tu wspomnieć o trendzie, 
który można zaobserwować w towarzystwach życiowych, polegającym na obligowaniu 
agenta do „wizytowania” klienta przynajmniej raz w roku. Przykładowo, agenci ING 
Nationale Nederlanden zostali wyposażeni w tym celu w specjalne druczki, na których 
wspólnie z klientem muszą „odhaczyć” fakt poinformowania go o ofercie: bankowej, 
Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Indywidualnych Kont Emerytalnych  
i ubezpieczeniowej oraz uzyskać rekomendacje. W jednym z towarzystw menedżerowie 
podobno mocno nalegają na ten ostatni element, do tego stopnia, że agenci proszą  
o odręczne dopisanie odmowy udzielenia takich informacji6. Wszystko wskazuje na to, 
że presja na pozyskanie danych potencjalnych klientów jest znaczna. Jednocześnie 
zakres informacji, które warto gromadzić jest na tyle przytłaczający, że przedstawienie 

                                                
5 M. Jaworski: Relacje z klientami. Do kogo i z czym? „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2004, nr 12, s. 37. 
6 Ibidem, s. 38. 
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klientowi wszystkich elementów może zająć kilka godzin. Efekt jest taki, że klient daje 
się przekonać, żeby jednak zaznaczyć wszystkie elementy (może poza bankowym, co 
jest mniej wymagane) i zgadza się potwierdzić ten fakt, na wypadek kontroli. Coraz 
częściej bowiem towarzystwa wykorzystują posiadane centra telefoniczne nie tylko do 
przyjmowania telefonów klientów (obecnych i potencjalnych), ale również  
do weryfikacji pracy agentów ubezpieczeniowych, występowania z nową ofertą czy 
informowania klientów o zaległościach w płatności składek.  

Rola akwizycji w kształtowaniu partnerstwa jest procesem pogłębiania zdobytej 
wiedzy (nie danych) o klientach, a następnie wykorzystywanie jej do doskonalenia 
strategii działania oraz jak najlepszego zaspokajania indywidualnych potrzeb klientów. 
Celem realizacji koncepcji wdrażania partnerstwa w towarzystwach ubezpieczeniowych 
jest wykształcenie takich wewnętrznych i zewnętrznych relacji z klientem, które  
w bezpośredni sposób wpływają na zwiększenie zysku i efektywności działania tych 
instytucji. Pożądane relacje z klientem powstają w wyniku wykorzystania rozwiązań
technologicznych, metod planowania strategicznego, technik marketingowych oraz 
wszelkich narzędzi doskonalenia organizacyjnego. Kluczem do poprawnego 
konstruowania partnerstwa w towarzystwach ubezpieczeniowych jest więc zdolność
organizacji do uczenia się i wykorzystywania tej wiedzy w praktyce7. To trywialne 
określenie wcale nie jest łatwe do osiągnięcia w przypadku towarzystw 
ubezpieczeniowych. Partnerstwo wymaga funkcjonowania skomplikowanego cyklu 
uczenia się i działania, którego schemat zaprezentowano na rys. 1. 

Rys. 1. Cykl kształtowania partnerstwa w zakładach ubezpieczeń. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: W. Węgorkiewicz: CRM − czy ktoś wie, o co chodzi?

„Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2004, nr 12, s. 32. 

Klient wchodząc w interakcję z towarzystwem ubezpieczeń oczekuje, aby 
organizacja ta zachowywała się jak jedna osoba, a wręcz jako dobry „znajomy”. Sam 
kanał dostępu do instytucji ubezpieczeniowych nie ma tutaj większego znaczenia. 
Niezależnie od tego, czy klient kontaktuje się przez telefon, pocztę, czy przychodzi 
osobiście do oddziału firmy, oczekuje on, że rozpoczęta rozmowa będzie kontynuowana 
                                                

7 W. Węgorkiewicz: CRM − czy ktoś wie, o co chodzi? „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2004, nr 12, s. 32. 
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od miejsca, w którym została przerwana. Co więcej, klient coraz częściej oczekuje, że 
to właśnie towarzystwo ubezpieczeń przejmie inicjatywę proponując mu produkt, 
jakiego potrzebuje. Niezbędne jest więc z jednej strony uważne wsłuchiwanie się  
w potrzeby klienta, a z drugiej skuteczne działanie poprzez reagowanie na świadome, 
jak i nieświadome potrzeby klienta. 

„Słuchanie” polega zazwyczaj na przyjmowaniu informacji od klienta poprzez 
różne kanały dostępu. Klient powinien kontaktować się z towarzystwem ubezpieczeń
według własnych kryteriów wyboru. Niezależnie od tego, czy będzie to strona www, 
SMS, telefon, fax, list czy też kontakt osobisty to zawsze przyjęcie danych powinno 
odbywać się przez zintegrowane ze sobą kanały dostępu, najlepiej w czasie 
rzeczywistym. W erze nowych technologii towarzystwa ubezpieczeń coraz częściej 
korzystają z najróżniejszych rozwiązań, które ułatwiają proces przetwarzania 
informacji. Warto tutaj wspomnieć o możliwości wykorzystania, np. portali, call center, 
brokerów integracyjnych (EAI) czy też komponentów eCRM takich, jak: inteligentne 
ewatary (czyli oparte o sztuczną inteligencję systemy symulujące interakcję z żywym 
człowiekiem), systemy text-to-speech (które służą zamianie tekstu pisanego na mowę, 
można dzięki nim np. „przeczytać” pocztę elektroniczną przez telefon podczas jazdy 
samochodem) i speech recognition (rozpoznawanie mowy). Wyzwaniem 
organizacyjnym jest zapewnienie bezpieczeństwa przepływu informacji oraz 
uregulowanie dostępności agentów, ich przeszkolenie i dostęp do niezbędnych 
informacji. W tym celu wykorzystuje się m.in. tzw. portale integracyjne i narzędzia  
e-learningowe. 

„Pamiętanie” jest niezbędnym procesem dla przeanalizowania i zamienienia  
w wiedzę informacji na temat klienta, które muszą być umieszczone w jednym miejscu 
i umiejętnie przetwarzane. Gromadzenie informacji pochodzących z różnych kanałów 
komunikacji z klientem wymaga zastosowania skomplikowanych instrumentów,  
z którymi wiążą się różne składnice danych. Niezbędne technologie w tym zakresie to 
np. EAI (enterprise application integration – platforma integracyjna łącząca istniejące 
systemy), hurtownia danych oraz systemy zasilania tych hurtowni (operational data 
store). Wyzwaniem organizacyjnym jest również zapewnienie dobrej jakości 
gromadzonych danych. Najlepsze efekty w tym zakresie towarzystwa ubezpieczeniowe 
odnoszą poprzez odpowiednie motywowanie pracowników do rzetelnego i kompletnego 
wprowadzania danych do systemu. Korzyści wynikające z posiadania tanich i dobrych 
jakościowo danych o klientach i ich zachowaniach znajdują swoje wymierne 
odzwierciedlenie szczególnie przy projektowaniu nowych produktów oraz przy 
realizacji kampanii marketingowych. 

„Rozumienie” jest prawdopodobnie najtrudniejszym etapem całego cyklu realizacji 
partnerstwa w towarzystwach ubezpieczeniowych. Samo pozyskanie danych o klientach 
i zgromadzenie ich w jednym miejscu nie przesądza o korzyściach wynikających z tego 
faktu. Niezbędne jest przeanalizowanie tych danych i przekształcenie ich w wiedzę. 
Wiedza jest kluczem do innowacji, natomiast innowacje są kluczem do zbudowania 
trwałej przewagi konkurencyjnej. Z listy najnowszych rozwiązań technologicznych 
towarzystwa ubezpieczeniowe wybierają na tym etapie narzędzia do analizy i drążenia 
danych (tzw. data mining). W zależności od potrzeb mogą to być proste narzędzia 
statystyczne lub bardziej wyrafinowane programy opierające się na zastosowaniu sieci 
neuronowych lub algorytmów genetycznych, służących do nienadzorowanego 
wykrywania wzorców zachowań klientów. Na tym etapie pozyskiwane informacje 
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muszą zostać zrozumiane, ujednolicone i przekształcone w wiedzę. Niezbędne jest 
również stworzenie właściwej atmosfery dla innowacji, które wymagają zaangażowania 
specjalistów z różnych dziedzin. W tym celu wykorzystywani są marketerzy, 
informatycy, prawnicy, finansiści, pracownicy z działów marketingu i obsługi klienta. 
Wszystkie te osoby muszą efektywnie dzielić się swoją wiedzą i współtworzyć
koncepcje nowych rozwiązań w zakresie produktów oraz kampanii marketingowych. 
Zadanie to jest wyjątkowo trudne do zrealizowania w przypadku poszukiwania 
zrozumienia pomiędzy zespołami o różnej kulturze, posługującymi się różnymi 
hermetycznymi sposobami myślenia, a często również mówiącymi niezrozumiałym dla 
innych żargonem. Przydatne są w tym zakresie również technologie wspierające pracę
grupową, ale ich działanie ma tutaj znaczenie uboczne. Produktem tej fazy cyklu jest 
wiedza gromadzona w umysłach ludzi, pomysły, rekomendacje i projekty 
przedsięwzięć. 

„Decydowanie” sprowadza się do dokonywania wyborów, które zostaną wcielone 
w życie. Idee i koncepcje otrzymują tutaj wszystkie atrybuty projektów, tj. mandat, cel, 
zakres, kierownika, zespół i budżet. W zależności od rangi przedsięwzięcia decyzję  
o przyjęciu do realizacji bądź odrzuceniu rekomendowanego projektu podejmuje zarząd 
towarzystw ubezpieczeniowych lub wyznaczone do tego celu osoby. Niemniej jednak 
świadomy wybór zawsze uzależniony jest od prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu 
i stosunkowo precyzyjnego określenia kosztów z tym związanych. Okazuje się, że to 
właśnie brak możliwości dokładnego oszacowania kosztów jest podstawowym 
problemem blokującym budowanie partnerstwa w towarzystwach ubezpieczeń. 
Problemy te wynikają najczęściej z bałaganu w informatyce, który uniemożliwia 
przedstawienie wiarygodnych rachunków kosztów wprowadzanych rozwiązań. Samo 
poznanie oczekiwań klientów, poprawne zaprojektowanie nowych usług oraz 
oszacowanie wielkości rynku i zdolności jego penetracji nie wystarcza wobec 
problemów z rzetelnym określeniem kosztów tych działań. Stąd podstawowy 
mankament, jakim jest architektura IT w towarzystwach ubezpieczeń, powinien być
zawsze traktowany jako całość, a nie zbiorowość systemów8. 

„Działanie” to kluczowy etap dla cyklu kształtowania partnerstwa w towarzystwach 
ubezpieczeń. Mając wiedzę na temat klientów oraz dobrze przygotowane produkty 
spełniające ich oczekiwania należy wprowadzać działania w życie i obserwować ich 
efekty, zamykając w ten sposób cykl kształtowania partnerstwa. Paradoks tego sposobu 
zarządzania towarzystwem ubezpieczeń polega na tym, że w miarę wzrostu wiedzy na 
temat klientów oraz ciągłego podnoszenia stopnia poznania ich potrzeb i preferencji 
coraz trudniej jest tę wiedzę wykorzystać. Praktyczne wykorzystanie tej wiedzy 
wymaga bowiem ogromnego wzrostu elastyczności organizacyjnej, co w przypadku 
towarzystw ubezpieczeń nie jest proste. 

Partnerstwo a jakość obsługi klienta 
Obsługa klienta to proces oparty na wszelkiego rodzaju kontaktach pomiędzy 

osobami świadczącymi usługi a osobami zainteresowanymi nabyciem tych usług. 
Kontakty te mogą być bezpośrednie i wtedy przybierają formę rozmowy, prezentacji, 
pokazu, wszelkiej słownej wymiany myśli lub idei związanych w przeważającej mierze 
z potrzebami obsługiwanych osób. Mogą także mieć charakter pośredni. Wówczas 

                                                
8 W. Węgorkiewicz: op.cit., s. 33. 
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odbywają się za pomocą środków łączności lub wymiany korespondencji, takich jak: 
poczta, faks czy Internet. Podstawą i warunkiem poprawnej obsługi klientów są
stosunki międzyludzkie i związana z nimi komunikacja interpersonalna. Obejmuje ona 
komunikację werbalną i niewerbalną. Komunikacja werbalna wykorzystuje język  
w formie pisemnej lub mówionej, a podstawowym nośnikiem9 informacji jest słowo. 
Komunikacja niewerbalna jest natomiast sposobem komunikowania się z klientem  
za pomocą symboli graficznych, dźwiękowych bądź ruchowych10.  

Istnieje wiele przykładów na to, że niezależnie od wysiłków i energii wkładanych 
przez osoby „pierwszego kontaktu” w realizację sprzedaży, często nie przynoszą one 
pożądanych efektów. Wynika to z faktu, iż wrażenia wynikające z procesu obsługi 
klienta są zawsze ważniejsze od samych działań. Około 30% osób korzystających  
z usług towarzystw ubezpieczeniowych to słuchowcy, czyli osoby wyczulone 
na doznania dźwiękowe, kolejne 35% osób stanowią wzrokowcy, czyli osoby 
postrzegające świat przede wszystkim wzrokiem, a pozostałe 35% klientów  
to tzw. dotykowcy, dla których ważne są wrażenia wyłącznie dotykowe11. Z punktu 
widzenia obsługi klienta istotne jest, aby klient nie był narażony na przykre wrażenia 
bez względu na to, jakim zmysłem postrzega swoje otoczenie. Kluczowy jest fakt, iż to 
właśnie pierwsze wrażenie rozstrzyga o przyszłym kształcie relacji z klientami.  

O pozytywnych efektach działań zmierzających do poprawy jakości obsługi klienta 
decydują możliwości i umiejętności przełożenia wiedzy w tym zakresie na praktykę
funkcjonowania towarzystw ubezpieczeń. Jednym z istotnych warunków wdrożenia 
przez pracowników pierwszego kontaktu wiedzy i umiejętności zdobytych najczęściej 
na szkoleniach stanowi dostarczenie im skutecznych narzędzi w postaci szczegółowych, 
zrozumiałych oraz spójnych procedur i instrukcji określających sposób obsługi 
klientów12. Opracowanie takich procedur nie należy do zadań łatwych. Wymaga 
bowiem czasu i zaangażowania licznej grupy pracowników reprezentujących wszystkie 
obszary funkcjonalne przedsiębiorstwa, dysponujących szeroką wiedzą fachową  
i podobnym doświadczeniem praktycznym w zakresie obsługi, a często też niezbędna 
okazuje się pomoc zewnętrznych konsultantów. Warto jednak podkreślić, że tylko  
w instytucjach posiadających dobrze zaprojektowane procedury obsługi zwiększa się
zdecydowanie możliwość unifikacji oraz kontroli realizacji ustalonych standardów  
w zakresie jakości obsługi klienta.  

Większość firm ubezpieczeniowych w Polsce i Europie Środkowej znajduje się  
w pierwszej fazie rozwoju marketingu bezpośredniego, co przejawia się w stopniowym 
zwiększaniu efektywności działań akwizycyjnych. Tylko nieliczne zakłady ubezpieczeń
wprowadzają elementy integracji kanałów obsługi. Ostatnia faza ewolucji modelu 
obsługi klienta, która polega na personalizacji oferty i wykorzystaniu tzw. marketingu 
konwersacyjnego, nie jest jeszcze wykorzystywana w tych krajach. Podstawowe cechy 
kolejnych faz ewolucji modelu obsługi klienta można określić następująco: 

                                                
9 Nośnik jest środkiem użytym do przeniesienia informacji. Za: Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. PWN, 

Warszawa 1979, s. 394.  
10 Szerzej: M. Rydel: Komunikacja jako element marketingu. W: Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel. ODDK, 

Gdańsk 2001.  
11 W przypadku usług ubezpieczeniowych doznania dotykowe nie odgrywają znaczącej roli. 
12 J. Toczyński, Proces wdrażania systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001 w zakresie ubezpieczeń. W: Zarządzanie 

jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń. Red. J. Garczarczyk. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, 
s. 137. 
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a) faza marketingu bezpośredniego/zwiększania efektywności działań
akwizycyjnych – obejmuje działania marketingowe skupione na pozyskiwaniu 
klientów i sprzedaży produktów; przynosi zwiększenie efektywności działań
akwizycyjnych i jakości obsługi oraz wyższy poziom satysfakcji klienta; 
rozwój kanałów dystrybucji wiąże się często z wprowadzeniem centrum 
obsługi telefonicznej jako efektywnego i łatwo dostępnego kanału interakcji, 
przy czym różne kanały (doradca, agent, centrum telefoniczne, korespondencja 
listowa, internet) nie są ze sobą zintegrowane, 

b) faza integracji kanałów obsługi – skupiona na utrzymaniu istniejącej bazy 
klientów oraz zwiększaniu poziomu sprzedaży dodatkowych produktów 
właśnie tym klientom (cross-selling); przynosi wyższy poziom utrzymania 
aktualnych klientów oraz mocniejsze powiązanie ich z firmą; wiąże się  
z rozwojem badań przy pomocy programów CRM oraz baz danych; klienci 
mają do wyboru różne kanały kontaktu, przy czym ciągle widoczna jest 
niepełna ich integracja i zróżnicowany zakres obsługi, 

c) faza personalizacji oferty i tzw. marketingu konwersacyjnego – ma na celu 
lepsze rozumienie specyficznych potrzeb klienta poprzez utrzymanie ciągłości 
kontaktów z nim („konwersacja z klientem”) oraz bardziej spersonalizowaną
ofertę produktów; przynosi umiejętność przewidywania przyszłych potrzeb 
klienta oraz aktywnego oferowania odpowiednio dopasowanych produktów; 
zwiększa również przywiązanie klienta do marki; kanały obsługi są całkowicie 
spójne co do zakresu informacji i oferowanych usług oraz budowanej marki 
firmy; rozwijane są systemy analizy danych w czasie rzeczywistym  
(tj. w trakcie konwersacji z klientem), w tym bardzo szybkie bazy danych13. 

Liderzy wśród firm ubezpieczeniowych budują model obsługi klienta wokół 
samego klienta, na podstawie analizy i zrozumienia jego potrzeb oraz oczekiwań. Tym 
organizacjom udaje się uciec od skupiania uwagi na wewnętrznych sprawach firm,  
tj. jej organizacji, oferowanych produktach czy współpracujących agentach po to, aby 
skoncentrować się na klientach aktualnych i potencjalnych. Taka sytuacja możliwa jest 
jedynie w instytucjach ubezpieczeniowych o ugruntowanej pozycji na rynku, 
dopracowanych produktach i rozwiniętej dystrybucji usług. Wówczas działania firmy 
powinny być rozwijane w następujących obszarach dotyczących relacji firmy 
ubezpieczeniowej z klientem14:  

– firma (i wszyscy jej pracownicy oraz współpracujący z nią pośrednicy) 
powinna być świadoma całkowitej wartości klienta, nie tylko aktualnej  
w bieżącym roku, ale też przeszłej, uwzględniającej historię klienta, jak  
i wartości potencjalnej w przyszłości; umieć unikalnie rozróżnić klienta; 
rozumieć jego potrzeby i preferencje, relacje pomiędzy klientami; pamiętać
wszystkie kontakty klienta z firmą, bez względu na to, w jaki sposób i z kim 
się on kontaktował; wykorzystywać wiedzę o kliencie, aby różnicować  
i dopasowywać produkty, usługi oraz sposób obsługi, 

– ubezpieczyciel powinien zadbać, aby wszystkie kanały obsługi dostarczały 
informację oraz obsługiwały transakcje w zakresie oczekiwanym przez klienta, 
dawały klientowi dostęp do różnych kanałów obsługi, gdy on tego oczekuje, 

                                                
13 M. Jaworski: op.cit., s. 37. 
14 A. Łach, M. Mikołajczyk: Sposób na rozwój. „Miesięcznik Ubezpieczeniowy” 2004, nr 12, s. 42. 
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– kształtowanie podobnego sposobu obsługi w różnych kanałach (czy to poprzez 
pracownika firmy w oddziale, pośrednika, pracownika centrum telefonicznego, 
w komunikacji listowej, poprzez Internet, itp.) oraz w ramach różnych linii 
produktów oferowanych przez firmę (poprzez wspólne cechy produktów  
i zbliżoną obsługę transakcji); zapewnienie zgodności informacji 
marketingowej i sprzedażowej otrzymywanej przez klienta z rzeczywistą ofertą
produktów ubezpieczyciela, 

– firma powinna informować pośredników o interakcji z klientem odbywającej 
się bez jego udziału (np. kontakt klienta z centrum telefonicznym, list  
od klienta, informacja przesyłana bezpośrednio do niego itp.); umożliwienie 
agentom obsłużenia najczęstszych zapytań o informację oraz transakcji od razu 
przy kliencie (w czasie rzeczywistym, bez potrzeby angażowania innych 
pracowników lub centrali), 

– zapewnienie odpowiednio wysokiego standardu obsługi klienta; nadawanie 
towarzystwom ubezpieczeń cech organizacji „uczących się”, które zbierają
informacje o klientach oraz podejmują działania naprawcze w sytuacjach 
konfliktowych; klienci oczekują, aby aktywnie identyfikować sytuacje,  
w których zostają źle obsłużeni i inicjować działania rozwiązujące takie 
sytuacje; mierzenie w sposób ciągły jakości obsługi klienta zapewnianej przez 
firmę i jej konkurentów, 

– firma powinna zapewnić rozwój merytoryczny swoich agentów oraz wspierać
ich poprzez dodatkowe materiały (informację) oraz pomoc ekspertów; 
określenie zasad etycznych firmy i doradców (agentów), jak również
informowanie o nich klientów, 

– dostarczanie wartościowych informacji klientom, jakich w danych 
okolicznościach potrzebują; klient chciałby, aby dostarczano mu informacje, 
np. o zmieniających się produktach, które pomogą podejmować lepsze decyzje 
finansowe; dbanie o aktualne informacje na temat zmian zachodzących na 
rynku oraz o tym, co one oznaczają dla klienta. 

Odpowiednio realizowane procedury podnoszące jakość obsługi klienta przynoszą
towarzystwom ubezpieczeń bardzo wymierne korzyści. Analiza najlepszych rozwiązań
zastosowanych w kilkunastu europejskich oraz amerykańskich firmach ubezpieczeń
majątkowych wskazuje, iż np. zwiększenie wskaźnika poziomu utrzymania klienta  
o 10% (z 85% do 95%) skutkowało wzrostem wyniku operacyjnego od 30% do 35%, 
poprawa wskaźnika pozyskiwania nowych klientów o 10% w stosunku do aktualnego 
poziomu (z 2% do 2,2% wzrostu przypisu składki) powodowała wzrost wyniku 
operacyjnego do 30% w zależności od kanału dystrybucji, zwiększenie wskaźnika 
cross-selling o 10% – sprzedaży dodatkowych produktów aktualnym klientom – 
przyniosło wzrost wyniku operacyjnego od 2% do 3%, poprawa wskaźnika 
efektywności sprzedaży poprzez zmniejszenie kosztów sprzedaży o 10% (zmiana 
poziomu kosztów akwizycji z 16,9% do 15,2% dzięki zmniejszeniu poziomu prowizji, 
zmianie wykorzystania kanałów sprzedaży oraz zwiększeniu skuteczności sprzedaży) 
powodowała wzrost wyniku operacyjnego od 30% do 35%15. Powyższe przykłady 
obrazują możliwości, jakie kryją się w obszarze dobrze zaprojektowanych procedur 
obsługi klienta. Model obsługi klienta, jak również rezultaty jego zmian są

                                                
15 Ibidem, s. 42. 
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zróżnicowane w zależności od specyfiki organizacji oraz jej klientów, jednakże ogólne 
tendencje zarysowane w przytoczonych danych liczbowych można traktować jako 
uniwersalne.

Podsumowanie 
Towarzystwa ubezpieczeń są niewątpliwie przykładem organizacji, których 

działanie opiera się na informacji. W takiej sytuacji nieuniknione jest tworzenie 
licznych systemów informatycznych i praktyk związanych z przepływem informacji. 
Skuteczność realizacji działań skierowanych na właściwe zarządzanie relacjami  
z klientami w dużym stopniu zależy od kontroli setek systemów IT, rozwijanych przez 
lata w tych organizacjach. Często nikt nie jest w stanie ich wszystkich zidentyfikować  
i nie ma nikogo, kto by nad nimi panował. Rozwiązaniem może być budowa 
architektury integracyjnej EAI. W Polsce jedynie w nielicznych towarzystwach 
ubezpieczeniowych funkcjonuje spójna architektura informacyjna, która oparta jest na 
nowoczesnych platformach integracyjnych. Jednak nawet tam, gdzie tego typu 
rozwiązanie było wdrożone, obejmuje ono jedynie część architektury, łączy ze sobą
część systemów. Przewaga konkurencyjna niektórych towarzystw polega na tym, że 
połączono ze sobą właściwe systemy we właściwy sposób.  

Reasumując, można stwierdzić, że kształtowanie partnerstwa to element koncepcji 
marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem, opartej na doskonałej znajomości 
klientów i dostosowaniu działań organizacji i produktów do ich potrzeb. Omawiana 
koncepcja porządkuje dotychczasowe spojrzenie na zagadnienia związane zarówno  
z marketingiem, sprzedażą, jak i szeroko rozumianą obsługą klienta. Dlatego też wdraża 
się ją wszędzie tam, gdzie niezbędne jest kształtowanie relacji i budowanie wartości dla 
klienta. Kształtowanie partnerstwa może przyczynić się do umocnienia pozycji 
rynkowej firmy, jeżeli zostanie wdrożone we wszystkich istotnych obszarach 
dotyczących relacji z klientami. Towarzystwa ubezpieczeń niewątpliwie mogą dużo 
zyskać na poprawnym kształtowaniu partnerstwa. Nie należy zapominać, że są to 
organizacje, których funkcjonowanie zależy od rzetelnie pozyskiwanych, 
gromadzonych i przetwarzanych informacji na temat klientów. Kluczową rolę w tym 
procesie odgrywają działania akwizycyjne, które pozwalają na zebranie wszystkich 
zasadniczych informacji o potrzebach, preferencjach i oczekiwaniach klientów. Sukces 
w realizacji partnerstwa wymaga podejścia ewolucyjnego, które powinno 
ukierunkowywać działania firmy w miarę zdobywania precyzyjnej wiedzy o klientach.  

MODERN WAYS OF PARTNERSHIP CREATING  
ON THE INSURANCE MARKET 

Summary
The partnership creation expands the definition and conception of selling from the awareness 

action to the continuous process that embrace in its range all the employees in the company.  
The main objective of the actions that have been put up is to create the loyalty as well as to define 
the „value” of each client. It can be achieve by continuous gathering and appropriate usage  
of accessible information. First of all, the partnership is connected with the value creation for the 
clients that makes possible to execute the business aims of insurance companies in the same time.



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 558                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 41                  2009 

Anna Wiktorowska-Jasik1 

MARKETING LOGISTYCZNY W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

Streszczenie 
W artykule została przedstawiona koncepcja marketingu logistycznego, która oparta jest na 

wzajemnych powiązaniach tych dwóch dziedzin. Powiązania te odnoszą się głównie do ich 
integracji w zakresie zarządzania. Działania takie mają przynieść przedsiębiorstwu korzyści  
w postaci zwiększenia fizycznych granic obsługiwanego rynku oraz wzrostu sprzedaży.  
W artykule podkreślono istotność zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi klienta 
w procesach dostarczania produktów i usług. Omówiono relacje, jakie zachodzą w łańcuchu 
dostaw pomiędzy dostawcami i odbiorcami, będące wynikiem przyjętej polityki obsługi klienta. 

Wprowadzenie 
W warunkach gospodarki rynkowej marketing stanowi jedną z ważniejszych 

koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem. Wynika to z jego celu, jakim jest 
rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb wszystkich uczestników rynku, w tym głównie 
klientów. Ponadto umożliwia koordynację działań przedsiębiorstwa w odniesieniu  
do zapewnienia zgodności oferty towarowo-usługowej z oczekiwaniami klienta. 
Jednakże bardzo bogata oferta rynku wymusza na przedsiębiorstwach dodatkowe 
działania w kierunku wykreowania i realizowania właściwej strategii konkurencji. 
Ważnym narzędziem jej realizacji jest logistyka, która warunkuje fizyczny przepływ 
towarów i usług do klienta. Poprzez wzajemne przenikanie się oraz uzupełnianie 
rozwiązań marketingu i logistyki możliwe jest zadowolenie klienta oraz osiągnięcie 
wartości dodatkowych w łańcuchach dostaw. 

Koncepcja marketingu logistycznego 
Marketing i logistyka w ostatnich dziesięcioleciach charakteryzowały się

dynamicznym rozwojem. Obydwie te koncepcje zarządzania przedsiębiorstwami 
ewoluowały pod wpływem podobnych czynników. Do najważniejszych z nich można 
zaliczyć: zmianę rynku producenta na rynek konsumenta, wyczerpanie się pewnych 
możliwości w zakresie obniżki kosztów produkcji, wzrost wymagań klientów 
(wyrafinowanie klientów), jednakowa funkcjonalność produktów (substytucyjność), 
konkurencja cenowa, indywidualizacja oraz ogromna wrażliwość klientów na poziom 
obsługi.  

Pojmowanie marketingu jako procesu planowania i urzeczywistniania koncepcji 
produktu, ceny, promocji i dystrybucji, prowadzącego do wymiany realizującej cele 
jednostek i organizacji, uwidacznia tendencję do jego zuniwersalizowania, w celu 
objęcia jego zasięgiem także usług i różnorodnej działalności niekomercyjnej. Jednakże 
���������������������������������������� �������������������
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niezależnie od przyjętego typu marketingu, jednym wciąż z najważniejszych jego zadań
jest oddziaływanie na rynek celem nakłonienia potencjalnych nabywców do zakupu 
oferowanego produktu. Logistyka z kolei jest procesem nakierowanym na realizowanie 
w przedsiębiorstwie szczegółowych zadań, umożliwiających właściwe planowanie, 
organizowanie i kontrolę procesów fizycznego przepływu towarów i informacji. Dzięki 
swoim możliwościom uznawana jest za potencjał efektywnościowy podmiotów 
gospodarczych. Wynika to z jej zadań, którymi jest spowodowanie, aby 
przedsiębiorstwo oferowało klientom pożądany przez nich poziom serwisu, przy 
jednoczesnym racjonalizowaniu kosztów działalności.  

Koncepcja marketingu logistycznego oparta jest na wzajemnych powiązaniach tych 
dwóch dziedzin w zakresie kształtowania i kontroli procesów fizycznego przepływu 
towarów. Ich integracja ukierunkowana jest na osiągnięcie możliwie 
najkorzystniejszych relacji pomiędzy poziomem świadczonych usług a poziomem  
i strukturą kosztów. Takie podejście pozwala na rozpatrywanie marketingu 
logistycznego w następujących czterech płaszczyznach2: 

a) produktu i jego roli w zaspokajaniu potrzeb konsumenckich w odpowiednim 
segmencie rynku, 

b) kształtowania jakości produktu, z możliwością oddziaływania na nią w całym 
łańcuchu logistycznym, 

c) opakowań, które oprócz funkcji ochronnych i informacyjnych mają spełniać
także funkcje logistyczne, polegające na ułatwianiu prac manipulacyjnych  
z towarami w jednostkach transportowych oraz wpływać na zmniejszanie 
ilości opakowań poużytkowych, 

d) podnoszenia jakości usług logistycznych, czyli pełnego zaopatrzenia 
konsumentów przy minimalnym poziomie zapasów. 

Przedstawione płaszczyzny pozwalają na stwierdzenie, że wyodrębnienie koncepcji 
marketingu logistycznego jest wynikiem zachowywania ścisłych związków obydwu 
dyscyplin z fazą dystrybucji towarów. Zarówno logistyka i marketing przypisują sobie 
zdolność do obsługi zadań marketingowych na etapie procesu zdobywania i obróbki 
informacji w odniesieniu do promocji. Wynika z tego, że obydwie pełnią podobne 
funkcje w przedsiębiorstwie w zakresie zarządzania i obrotu towarowego.  
W odniesieniu do zarządzania współczesny marketing i logistyka są postrzegane jako 
zarządzanie oparte na rynkowej orientacji przedsiębiorstwa, natomiast w dziedzinie 
obrotu towarowego mogą stanowić jedną z kluczowych koncepcji zarządzania 
zorientowanej na przepływy3. Takie działania wskazują, że zarządzanie marketingowo-
logistyczne stanowi ważny element w procesach tworzenia wartości dodanej, zarówno 
dla klienta, jak i przedsiębiorstwa.  

Obsługa klienta jako płaszczyzna integrująca działania 
logistyki i marketingu 

Otoczenie rynkowe wymusza na przedsiębiorstwach ogromną elastyczność wobec 
częstych zmian w preferencjach klientów, zmuszając ich do opracowywania 
adekwatnych do oczekiwań klientów metod obsługi. Współczesny klient ma bardzo 
wyraźnie sprecyzowane potrzeby, jest przyzwyczajony do wygody oraz oczekuje 

���������������������������������������� �������������������
2 S. Abt: Symbioza marketingu i logistyki. „Logistyka a Jakość” 2001, nr 3, s. 21. 
3 R. Matwiejczuk: Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 8. 
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kompleksowej i sprawnej obsługi. Literatura przedmiotu wskazuje, iż pojęcie „obsługi 
klienta” powinno być szeroko rozumiane jako określona koncepcja kształtowania relacji 
z klientem, zbiór określonych funkcji w przedsiębiorstwie, którym powinny służyć
zintegrowane procesy marketingowe i logistyczne4.  

Realizacja koncepcji obsługi klienta w przedsiębiorstwie przybiera różne formy. 
Jednakże niezależnie od tego, zazwyczaj staje się ona czystym produktem 
logistycznym, czyli zbiorem życzeń i oczekiwań klientów, co do towarów lub usług  
o konkretnej postaci i jakości. Dlatego też, obsługa klienta jest systemem rozwiązań, 
który ma zapewnić klientowi satysfakcjonujące relacje między czasem złożenia 
zamówienia a czasem otrzymania produktu. Ponadto ma zapewnić klientowi satysfakcję
z zakupu oraz podtrzymywać ją w jak najdłuższym czasie poprzez wykorzystanie 
sprzężonych ze sobą czynności logistycznych. Natomiast w szerszym ujęciu, obsługę
klienta należy rozpatrywać jako wszystkie działania, które są niezbędne do 
przyjmowania, przygotowania, realizowania i finansowej obsługi zamówień klientów 
oraz eliminowanie ewentualnych nieprawidłowych działań. 

Obsługa klienta w ujęciu marketingowym postrzegana jest jako narzędzie, przy 
pomocy którego klientom składane są pewne obietnice w zakresie ich traktowania jako 
najważniejszej strony kontraktu handlowego. Sam zaś marketing pozwala na 
rozpoznanie i badanie rynku, czyli potrzeb klientów, pod które kreowane są nowe 
produkty. Spełnianie tych oczekiwań leży jednak w gestii logistyki, gdyż to ona  
na drodze odpowiedniego zarządzania procesami transportowo-magazynowymi  
w sposób faktyczny zajmuje się zaspokajaniem popytu. 

Obsługa klienta w ujęciu logistycznym tzw. logistyczna obsługa klienta może być
uważana jako miara do oceny, jak system logistyczny spełnia swą rolę w kreowaniu 
użyteczności miejsca i czasu dla dobra lub usługi, włączając w to wspomaganie  
po dokonaniu sprzedaży. Ponadto obsługa klienta powinna być rozumiana jako zbiór 
aktywności (już na poziomie zarządzania) związanych z przygotowaniem własnym 
przedsiębiorstwa do przyjęcia i wykonania zamówienia. Jest ona także odpowiednikiem 
obsługi informacyjnej klienta oraz wyznacznikiem niezawodności systemu 
bezpośredniego kontaktu przedsiębiorstwa z klientem i jego zamówieniem. Należy 
zauważyć, że pojęcie logistycznej obsługi klienta podobnie jak samo pojęcie obsługi 
klienta ewoluuje wraz ze zmianami w otoczeniu przedsiębiorstwa, a szczególnie wraz  
z tym, jak zmieniają się potrzeby i preferencje klientów. Istotne jest także to, że  
w kształtowaniu logistycznej obsługi klienta oraz w jej monitorowaniu wykorzystywane 
są określone wskaźniki i standardy. Wskaźniki pełnią funkcję określania celów  
i są konieczne do planowania oraz sterowania procesami obsługi. Natomiast standard to 
z góry założony poziom danego elementu obsługi klienta. W procedurze oceny poziomu 
logistycznej obsługi klienta najważniejsza jest konfrontacja przyjętych standardów  
z rzeczywistością, co jest możliwe dzięki określonym wskaźnikom. Wskaźniki w tym 
przypadku pełnią funkcję kontrolną, mierzą poziom efektywności systemu obsługi 
klienta. Wykazany przy wykorzystaniu wskaźników poziom efektywności przekłada się
na jakość obsługi, jaką doświadcza klient, który oczekuje obsługi kompleksowej.  

Przedstawione ujęcia wskazują na istotne zależności osiągnięcia sukcesu każdej 
formy obsługi klienta od opracowania i realizacji odpowiedniej płaszczyzny 
integracyjnej. Wynika to z tego, że we współczesnych realiach rynkowych 
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koniecznością jest jednoczesne osiągnięcie dwóch stanów: maksymalizacji 
zaspokojenia potrzeb klientów i minimalizacji związanych z tym kosztów. Niezbędne  
w związku z tym jest dostrzeżenie mechanizmów i związków, jakie zachodzą między 
jedną i drugą dyscypliną, co pozwoli na integrację działalności logistycznej 
przedsiębiorstwa z działalnością marketingową. Na bazie powyższych rozważań, można 
wyciągnąć wniosek, że kształtowanie relacji z klientem nie powinno być rozpatrywane 
jako cel czy problem tylko jednej dyscypliny, ale jako współdziałanie, a wręcz 
uzupełnianie się jednej i drugiej. Doskonałym tego potwierdzeniem jest stwierdzenie  
T. Levitt’a, o tym, że ludzie nie kupują produktów, ale korzyści5. Oznacza to, że 
wartość określonego produktu w oczach konsumenta wynika z całej oferty, rozumianej 
jako produkt i towarzysząca mu obsługa.  

Pozycja konkurencyjna danego przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, 
jednym z nich jest oferowany poziom obsługi klienta. Z tego też powodu nie powinna 
ona być pozostawiona niekontrolowanemu procesowi. Polityka przedsiębiorstwa musi 
uwzględnić ten element i zapewnić stosowne narzędzia dla opracowania i zbudowania 
efektywnej polityki obsługi klienta. Budowa polityki obsługi klienta jest procesem 
długotrwałym i wymagającym zaangażowania kierownictwa, określenia celów 
jakościowych tej obsługi oraz doboru środków służących do ich realizacji. Innym 
zupełnie problemem, jednakże bardzo ważnym dla przedsiębiorstwa, jest kwestia 
kosztów ponoszonych na poprawę obsługi klienta. Z zasady wysoki poziom obsługi 
wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów. Taka sytuacja wymusza  
na przedsiębiorstwach konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań dla np. 
przyspieszenia procesu dostawy na rzecz redukcji zapasów, co jednakże wiąże się  
ze wzrostem kosztów transportu. Podnoszenie poziomu obsługi klienta jest bardzo 
ważne, jednak niezbędny jest tu pewien racjonalizm, pozwalający na ustalenie takiego 
poziomu obsługi klienta, który zapewni przedsiębiorstwu największy przyrost zysków 
ze zwiększonej sprzedaży. Taki optymalny poziom obsługi klienta będzie zatem 
wyznaczany przez największą różnicę między przyrostem zysków z dodatkowej 
sprzedaży a kosztami ich realizacji.  

Marketing logistyczny w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Łańcuch dostaw powstaje w celu wyprodukowania wyrobu, a następnie 

dostarczenia go końcowemu odbiorcy. Zbudowany jest z niezależnych podmiotów 
gospodarczych. Jego cechą charakterystyczną są następstwa czasowe i przestrzenne 
dotyczące wytwarzania i przemieszczania danego wyrobu od miejsca wydobycia 
surowców, niezbędnych do jego wytwarzania do miejsca, w którym zgłaszany jest na 
niego popyt konsumpcyjny. Duża liczba ogniw łańcucha wymaga ścisłej koordynacji 
działań, czyli zarządzania. Zarządzanie łańcuchem dostaw jest koncepcją zarządzania 
stosunkami z dostawcami i odbiorcami oraz klientami w celu dostarczenia najwyższej 
wartości dla klienta po możliwie najniższych kosztach obsługi całego łańcucha6. 
Oznacza ona integrację procesu planowania, zaopatrzenia, produkcji, dostaw i zwrotów 
od pierwszego dostawcy do ostatecznego odbiorcy, zgodną ze strategią
przedsiębiorstwa i wymaganiami klienta. Dlatego też przyjęty poziom obsługi klienta 
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2000, s. 41. 
6 Ibidem, s. 17.
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jest aktualnie zaliczany do kluczowych aspektów działalności logistycznej każdego 
przedsiębiorstwa. Wynika to z tego, że samo dostarczenie produktów, czyli realizacja 
zamówienia wymaga spełnienia określonych wymagań klienta. Klient oczekuje, aby 
dostawa była bezwarunkowo kompletna, punktualna, właściwie opakowana, 
zaopatrzona w wymagane dokumenty itp. Spełnienie tych warunków jest podstawą
satysfakcji klienta, natomiast z punktu widzenia oceny jakości procesu logistycznego 
określa poziom obsługi. W łańcuchach dostaw wyróżnia się cztery główne czynniki 
oceny procesu logistycznego7: 

– jakość, która określa zbiór cech składających się na stopień zadowolenia 
klienta z realizacji zamówienia, 

– warunki dostaw, które określają sposób realizacji zamówienia i dają się
zmierzyć, poprzez nadawanie priorytetu takim cechom jak: ilość, terminowość
itp. 

– czas trwania cyklu dostawy, rozumiany jako czas niezbędny do 
wyprodukowania i dostarczenia produktu obejmujący wszystkie fazy produkcji 
i przemieszczania, 

– straty, rozumiane jako wszystkie działania, które nie tworzą wartości. 
Wszystko to jest odzwierciedleniem poziomu obsługi oraz wydajności łańcucha 

dostaw. Te dwie wielkości w sposób zasadniczy wpływają na ocenę całego procesu 
logistycznego. Natomiast sama ocena funkcjonowania łańcucha dostaw wymaga 
zbudowania takiego zintegrowanego systemu pomiaru, który będzie wykorzystywany 
przez wszystkich partnerów handlowych. 

Występujące relacje między przedsiębiorstwami współpracującymi (tzw. ogniwami 
łańcucha dostaw) zmuszają je do podporządkowania swoich indywidualnych celów 
przyjętemu celowi działania łańcucha dostaw. To podporządkowanie nie jest łatwe, 
gdyż wymaga zmiany kultury organizacji i dostosowania swoich zachowań  
do wymagań łańcuchów dostaw jako całości. Jednakże, nawet najwyższy stopień
integracji łańcucha dostaw, czy najbardziej zaawansowana orientacja na potrzeby 
klienta, nie eliminują potrzeby oceny poziomu obsługi wewnątrz łańcucha. Poziom ten 
jest tworzony przez przedsiębiorstwa, które pozostają ze sobą w relacjach handlowych  
i oczekują określonego poziomu obsługi. Natomiast niezależnie od wszystkiego, 
poziom w łańcuchu dostaw jest najbardziej widoczny, a tym samym oceniany przez 
klienta na samym końcu łańcucha, w miejscu styku łańcucha z klientem i rynkiem. 
Wszystko to powoduje, że poziom obsługi wewnątrz i na zewnątrz łańcucha dostaw 
musi być zharmonizowany z celem, dla którego utworzono łańcuch. W łańcuchach 
dostaw rola marketingu w funkcjonowaniu poszczególnych ogniw nie ogranicza się
tylko do systemu ciągłych badań czy stosowania technik ożywiających zapotrzebowanie 
na dane produkty. Przyczynia się także do pobudzania potrzeb transportowych poprzez 
np. stosowanie promocji. Dzięki współdziałaniu marketingu z logistyką możliwe jest 
pełne zadowolenie klienta, a tym samym uzyskanie wysokiej efektywności łańcucha 
dostaw. 

Zakończenie 
Marketing logistyczny koncentruje się na zapewnieniu przedsiębiorstwu przewagi 

konkurencyjnej poprzez szybką reakcję na potrzeby klientów oraz niezawodność ich 
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obsługi. Warunkuje także realizację funkcji tworzenia popytu na wyroby lub usługi 
(marketing) oraz jego zaspokajania (logistyka). Ponadto ułatwia tworzenie 
zorientowanych rynkowo i efektywnych łańcuchów dostaw.  

LOGISTIC MARKETING IN A DELIVERY CHAIN 

Summary 
The paper presents the conception of logistic marketing based on mutual connection between 

these two fields of knowledge.  These connections refer to their integration in the area  
of management. The activities can also benefit in a form of broadening physical borders of market 
of operations and boosting sales. The paper marks the importance of proper level of customer 
service in supplying products and services. The author covers relation between suppliers and 
customers in delivery chain as a result of customer service policy. 
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RELACJE PARTNERSKIE W USŁUGACH 
AGROTURYSTYCZNYCH 

Streszczenie 
Rozwój otoczenia konkurencyjnego na rynku usług agroturystycznych sprzyja umacnianiu 

się pozycji konsumentów. Ich zachowania są zarówno punktem wyjścia, jak i sposobem 
weryfikowania decyzji marketingowych. W obliczu rozwijającego się rynku usług 
agroturystycznych i narastającej na nim konkurencji, możliwe do wykorzystania przez 
gospodarstwa agroturystyczne instrumenty marketingu klasycznego nie są już wystarczająco 
efektywne. Zasadne jest więc stosowanie koncepcji marketingu relacji w celu kreowania 
długookresowych relacji partnerskich pomiędzy gospodarstwem agroturystycznym a jego 
klientami. 

Na rynku usług agroturystycznych, jak i na innych rynkach, zagadnienia 
partnerstwa pomiędzy przedsiębiorstwem a jego otoczeniem mogą być rozpatrywane  
w różnych obszarach. Niniejszy artykuł będzie poświęcony partnerstwu w kreowaniu 
długookresowych relacji pomiędzy gospodarstwem agroturystycznym a jego klientami. 
Rozwój otoczenia konkurencyjnego na rynku usług agroturystycznych przyczynia się
do tego, iż zachowania konsumentów są zarówno punktem wyjścia, jak i sposobem 
weryfikowania decyzji marketingowych. Funkcjonowanie gospodarstw 
agroturystycznych w otoczeniu, w którym konsument ma możliwość wyboru 
usługodawcy i sam decyduje o wyborze konkretnego gospodarstwa, istnieje wiele 
gospodarstw oferujących takie same usługi, a także powszechne jest przechodzenie 
konsumentów od jednych usługodawców do drugich, wymaga budowania przez 
gospodarstwa agroturystyczne partnerstwa z klientami skutkującego ich przywiązaniem 
do usługodawcy, a w konsekwencji lojalnością klientów. Zasadne jest stosowanie 
koncepcji marketingu relacji rozumianej jako sposób działania kreujący 
długoterminowe zyskowne relacje z klientami oraz innymi uczestnikami rynku, 
wzajemnie korzystne i starannie zarządzane, skutkujące poczuciem wzajemnego 
zaufania2. Skuteczność działań marketingowych rozpatrywana w aspekcie budowania 
relacji partnerskich na linii gospodarstwo agroturystyczne-klient jest istotnie związana  
z indywidualizacją jego oferty tak, aby maksymalnie została ona dopasowana do 
potrzeb agroturysty. Wobec ciągłych zabiegów konkurentów o przechwycenie  
i utrzymanie klientów takie pojmowanie roli marketingu staje się dla gospodarstw 
agroturystycznych koniecznością. 

                                                
1 Iwona Wilk – dr inż., Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział Organizacji  

i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 J. Otto: Marketing relacji. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 44. 
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Relacje partnerskie między gospodarstwem agroturystycznym a klientem  
w regionie łódzkim stały się przedmiotem badania zrealizowanego na próbie  
100 gospodarstw wybranych losowo spośród wszystkich 242 tego typu obiektów 
zarejestrowanych w regionie łódzkim, zgodnie z obowiązującymi zasadami w ewidencji 
prowadzonej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.  

Biorąc pod uwagę, że klienci wybierają ofertę agroturystyczną, która najlepiej 
spełnia ich oczekiwania, zasadnym jest różnicowanie tej oferty, kreując możliwość jej 
jak najlepszego dopasowania do potrzeb agroturysty. W zakresie zakwaterowania
gospodarstwa agroturystyczne w regionie łódzkim oferują przede wszystkim pokoje bez 
łazienek (wspólna łazienka dla kilku pokoi) − 53%, część gospodarstw oferuje zarówno 
pokoje bez łazienek, jak i z łazienkami (32%), a tylko 22% gospodarstw udostępnia 
swoim klientom tylko pokoje z łazienkami, zatem możliwość wyboru formy 
zakwaterowania zapewnia jedynie 32% badanych gospodarstw. Oferta wyżywienia
gospodarstw agroturystycznych w regionie łódzkim obejmuje różnorodne jego formy: 
wyżywienie z trzema obligatoryjnymi posiłkami dziennie (60%), wyżywienie  
z możliwością wyboru spożywania tylko wybranych posiłków w ciągu dnia (30%) oraz 
możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków (67%). Ze wszystkich 
gospodarstw 36% umożliwiało swoim gościom tylko samodzielne przygotowywanie 
posiłków, 4% gospodarstw oferowało możliwość wyboru posiłków jako jedyną opcję
wyżywienia, natomiast 28% umożliwiało klientom jedynie wykupienie pełnego 
wyżywienia obejmującego obligatoryjnie trzy posiłki dziennie, zaś 5% oferowało 
wariant trzech posiłków lub możliwość ich samodzielnego przygotowania. Tylko 26% 
gospodarstw umożliwiało klientom wybór posiłków, które chcą spożywać, a także 
dawało możliwość ich samodzielnego przygotowania, co stanowi najbardziej 
zróżnicowaną ofertę żywieniową zapewniającą możliwość jej indywidualizacji  
w zależności od potrzeb klienta.  

Dla uatrakcyjnienia pobytu agroturystów w gospodarstwie agroturystycznym, 
gospodarstwa te powinny zapewnić swoim klientom jak najszerszy pakiet usług
dodatkowych, z którego mogliby oni dokonać wyboru tych, które im najbardziej 
odpowiadają. Jednak w ramach oferowania przez badane gospodarstwa usług 
dodatkowych można także zauważyć niewielkie możliwości indywidualizacji oferty 
przez klientów. Gospodarstwa agroturystyczne w regionie łódzkim w obszarze usług 
dodatkowych oferują swoim klientom raczej ograniczony ich asortyment, zarówno  
w stosunku do usług dodatkowych bezpłatnych, jak i płatnych. W ramach usług 
dodatkowych bezpłatnych jest to przede wszystkim zbieranie grzybów, pokaz 
gotowania regionalnych potraw i kulig. Płatne usługi dodatkowe obejmują m.in. naukę
jazdy konnej, możliwość samodzielnego przygotowywania przetworów z owoców, 
warzyw lub grzybów, nauka pływania kajakiem, łódką lub żaglówką i łowienie ryb.  
Na uwagę zasługuje fakt, że każde z badanych gospodarstw świadczyło przynajmniej 
jeden rodzaj usług dodatkowych bezpłatnych i płatnych. Wśród badanych gospodarstw 
agroturystycznych w regionie łódzkim aż 50% oferuje swoim klientom wszystkie płatne 
usługi dodatkowo wliczone w cenę pobytu, nie dając w tym zakresie gościom żadnych 
możliwości indywidualizacji oferty. 27% gospodarstw poprzez udostępnianie 
niektórych płatnych usług dodatkowych w cenie pobytu, a części usług dodatkowych 
odpłatnie, daje klientom ograniczone możliwości kształtowania oferty swojego 
wypoczynku. Tylko 21% gospodarstw agroturystycznych w regionie łódzkim zapewnia 
klientom możliwość swobodnego wyboru tylko takich płatnych usług dodatkowych, 
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które im najbardziej odpowiadają, czyli daje pełną możliwość indywidualizacji oferty  
w zakresie tego typu usług. 

Gospodarstwa agroturystyczne w regionie łódzkim starają się różnicować cenę
swojej oferty, uwzględniając różnice wśród klientów i zmieniającą się sytuację. Wśród 
badanych gospodarstw agroturystycznych 86% oferuje swoim klientom zniżki od 
ustalonych cen w określonych przypadkach. Najczęściej stosowane przez gospodarstwa 
agroturystyczne w regionie łódzkim różnicowanie cen obejmuje zniżki dla dzieci (59% 
gospodarstw), rabaty ze względu na długość pobytu (35%) i liczbę osób (19%), obniżki 
cen w wyniku indywidualnych negocjacji (15%), a także rabaty sezonowe (12%). 

Indywidualizacji relacji pomiędzy gospodarstwem agroturystycznym a klientem 
sprzyja realizowanie przez te gospodarstwa zindywidualizowanej komunikacji  
z odbiorcami. Zindywidualizowana komunikacja wymaga gromadzenia niezbędnych 
informacji o jednostkowym kliencie. Sprawdzonym sposobem gromadzenia takiej 
wiedzy jest baza danych. Stanowi ona fundament, na którym oparta jest koncepcja 
stałego dialogu z klientem. Wśród gospodarstw agroturystycznych działających  
w regionie łódzkim tylko 31% posiada bazę danych o swoich klientach. W badanych 
gospodarstwach posiadane bazy danych obejmują przede wszystkim okres od 3 do 5 lat 
wstecz (39%). Bazy danych obejmujące okres do 2 i powyżej 5 lat deklaruje 58% 
właścicieli. W posiadanych bazach danych właściciele gromadzą przede wszystkim 
informacje dotyczące personaliów klienta, okresu pobytu i numeru telefonu. Tylko 
jedna trzecia respondentów w bazie danych uwzględnia także informacje dotyczące 
charakterystyki oferty, z której klient korzystał. Inne gromadzone dane dotyczyły  
np. upodobań kulinarnych gości lub też czy goście przyjeżdżali ze zwierzętami.  

Kontakty nawiązane przez gospodarstwo agroturystyczne z klientem w czasie 
realizacji oferty agroturystycznej powinny być utrzymywane także po zakończeniu jego 
pobytu w gospodarstwie poprzez proces zindywidualizowanej komunikacji. Wśród 
badanych gospodarstw w regionie łódzkim 76% właścicieli deklaruje utrzymywanie 
tego kontaktu. W większości badanych gospodarstw agroturystycznych ich właściciele 
ze swoimi klientami utrzymują kontakty telefoniczne (93%), popularne są także 
kontakty listowne (49%). Natomiast komunikacja z klientem za pomocą Internetu nie 
jest zbyt popularna (e-mail – 22%, komunikatory – 13%), a komunikacja za pomocą
faksu ma marginalny udział w sposobie komunikowania się z klientem (4%). Kontakty 
z klientami po zakończeniu ich pobytu w gospodarstwie agroturystycznym polegają
przede wszystkim na przekazywaniu życzeń okolicznościowych (93%), zapraszaniu do 
powtórnego przyjazdu (59%) oraz przekazywaniu zaktualizowanej oferty gospodarstwa 
(41%). Badania klientów dotyczące ich życzeń odnośnie oferty gospodarstwa celem 
wprowadzenia pożądanych przez nich zmian, co sprzyja indywidualizacji  
i doskonaleniu oferty, stosuje tylko 20% gospodarstw spośród tych, które utrzymują
kontakty z klientami po zakończeniu ich pobytu w gospodarstwie. 

W ramach indywidualizacji dystrybucji w gospodarstwach agroturystycznych  
w regionie łódzkim prawie wszystkie badane gospodarstwa (99%) umożliwiają
telefoniczny zakup oferty bezpośrednio w gospodarstwie. Dość popularną formą jest 
także sprzedaż oferty agroturystycznej drogą e-mailową (32%). Wykorzystywanie do 
tego celu faksu lub komunikatorów internetowych cieszy się niewielkim powodzeniem. 
Inne warianty dystrybucji obejmują przede wszystkim sprzedaż oferty bezpośrednio  
w gospodarstwie lub listownie.  
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Na rynku usług agroturystycznych istnieje konieczność nawiązywania 
bezpośredniego kontaktu usługodawcy z klientami, a jakość świadczonych usług  
w znacznym stopniu zależy od jakości relacji, w jakie wchodzi personel firmy  
z usługobiorcami. Wzajemne relacje powinny uwzględniać indywidualne potrzeby 
każdego klienta, czego odzwierciedleniem jest odpowiednia obsługa. Spośród 
badanych gospodarstw agroturystycznych w regionie łódzkim tylko 8% w żaden sposób 
nie przygotowuje się do obsługi klientów. Właściciele, którzy się do niej przygotowują
biorą przede wszystkim udział w szkoleniach (76%) oraz korzystają z poradników  
i książek (71%). Pewien odsetek także uczęszcza na studia z zakresu marketingu lub 
turystyki i hotelarstwa (8%). Wśród szkoleń najczęściej wykorzystywane były ogólne 
szkolenia dotyczące agroturystyki (39%), a także szkolenia tematyczne dotyczące 
wyżywienia gości (37%) oraz obsługi klientów (24%). Istotnym sposobem podnoszenia 
zaangażowania osób biorących udział w świadczeniu usług agroturystycznych jest 
stosowanie koncepcji delegacji uprawnień. W badanych gospodarstwach jednak aż 54% 
właścicieli posiadających kogoś do pomocy stwierdziło, że osoby pomagające im  
w prowadzeniu gospodarstwa wszystkie decyzje związane z obsługą gości muszą z nimi 
uzgadniać. Tylko w 17% gospodarstw osoby pomagające mogą podejmować
samodzielnie wszystkie decyzje związane z obsługą gości. Ważnym elementem 
sprawnie działającego systemu komunikacji powinien się stać briefing zespołowy. 
Stosowanie briefingu zwiększa także zaangażowanie osób świadczących usługi 
agroturystyczne w proces ich świadczenia. W badanych gospodarstwach 
agroturystycznych aż 63% właścicieli posiadających personel pomocniczy nie 
organizuje żadnych spotkań w celu omawiania bieżących problemów z osobami 
pomagającymi obsługiwać agroturystów, a tylko 15% organizuje je codziennie, 
doceniając znaczenie tych spotkań dla funkcjonowania gospodarstwa. 

Analiza powyższych wyników badań pozwoliła na sformułowanie zaleceń dla 
gospodarstw agroturystycznych regionu łódzkiego w odniesieniu do działań
marketingowych właściwych dla realizacji długookresowych relacji partnerskich  
na rynku usług agroturystycznych. Zalecenia te omówiono poniżej. 

Ważna jest indywidualizacja oferty produktowej. Aby indywidualizacja mogła 
mieć miejsce, należy nie tylko udostępnić klientowi jak najszerszą ofertę, pozwalając 
mu dokonać satysfakcjonującego go wyboru, ale także konieczne jest umożliwienie mu 
doskonalenia oferty zgodnie z jego potrzebami. Produkt agroturystyczny powinien 
zatem być efektem współpracy, dzięki której powstaje wartość oczekiwana przez 
klienta. 

Gospodarstwa agroturystyczne powinny także pamiętać, że jakość oferty 
agroturystycznej determinuje stopień spełnienia oczekiwań nabywców. Należy zatem 
stale podnosić jakość oferty pamiętając, że oferta ma odpowiednią jakość, jeśli jej 
realizacja spełnia lub przekracza oczekiwania nabywców. Ocena poziomu jakości usługi 
agroturystycznej przez klienta przesądza o tym, czy ponowi on zakup, a także czy 
będzie rekomendować usługę innym, potencjalnym agroturystom. Gospodarstwa 
agroturystyczne w regionie łódzkim muszą zatem dążyć do ciągłego podnoszenia 
jakości świadczonych usług. Istotnym działaniem w tym obszarze jest poddanie 
gospodarstwa agroturystycznego kategoryzacji w Systemie Kwalifikacji i Kategoryzacji 
Wiejskiej Bazy Noclegowej, dążąc do uzyskania jak najwyższej kategorii, która może 
stać się atutem gospodarstwa nie tylko przy pozyskiwaniu nowych klientów, ale także  
w procesie kreowania z nimi długookresowych relacji. Należy zatem uwypuklać  
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w działaniach promocyjnych gospodarstwa agroturystycznego korzyści dla klientów 
płynące z faktu posiadania przez gospodarstwo określonej kategorii, a także 
informować ich o działaniach gospodarstwa zmierzających do utrzymania lub 
podwyższenia posiadanej kategorii w ramach konieczności realizacji jej cyklicznej  
(co dwa lata) aktualizacji. Dbając o jak najwyższą jakość swojej oferty gospodarstwa 
agroturystyczne w regionie łódzkim powinny także wziąć pod uwagę możliwość
ubiegania się o uzyskanie certyfikatu zgodności systemu zarządzania jakością  
z wymaganiami normy ISO 9001. Mimo, że proces przygotowania do certyfikacji jest 
długotrwały i wymaga opracowania szczegółowych dokumentów, to jednak ogromną
zaletą posiadania certyfikatu jest to, że jest on czytelny dla agroturystów i zapewnia ich 
o utrzymywaniu przez gospodarstwo agroturystyczne zadeklarowanego poziomu 
jakości, co sprzyja wzrostowi zaufania klientów do gospodarstwa. Przy doskonaleniu 
jakości oferty agroturystycznej właściciele gospodarstw agroturystycznych mogą
również wykorzystać metodę SERVQUAL (pomoc w jej adaptacji do usług 
agroturystycznych może być oferowana w ramach stowarzyszeń agroturystycznych). 
Pozwoli im ona na poznanie zarówno pożądanych przez klienta cech usługi 
agroturystycznej, jak i oceny usługi przez niego nabytej. 

Ostateczna cena oferty gospodarstwa agroturystycznego powinna być
zdeterminowana zindywidualizowanymi potrzebami klientów w odniesieniu do 
elementów kreujących tę ofertę. Zaleca się, aby gospodarstwa agroturystyczne  
w regionie łódzkim umożliwiały klientom kształtowanie ostatecznej ceny nabywanej 
oferty poprzez budowanie pożądanej oferty z odpowiednich osobno wycenionych 
elementów w taki sposób, aby jej cena ostateczna była dla nich satysfakcjonująca. 

Gospodarstwa agroturystyczne w regionie łódzkim powinny kontynuować
różnicować ceny, stosować politykę udzielania rabatów cenowych uwzględniając 
szeroki ich wachlarz w celu uatrakcyjnienia oferty gospodarstwa. Mając na uwadze 
zasadność kreowania długookresowych relacji z klientami dla funkcjonowania  
na rynku, gospodarstwa muszą wziąć pod uwagę przede wszystkim oferowanie 
zróżnicowanych rabatów cenowych z tytułu powtórnego przyjazdu agroturysty do 
gospodarstwa (np. dając klientowi możliwość wyboru rabatów w obszarze tych 
elementów składowych oferty, które go najbardziej interesują).

Gospodarstwa agroturystyczne powinny w miarę możliwości intensyfikować
swoje działania promocyjne wykorzystując dostępne narzędzia promocji i realizując je 
w sposób kompleksowy, co pozwoli na zwiększenie skuteczności tych działań. Jako 
medium wiodące dla realizacji przekazu promocyjnego powinien być wykorzystywany 
przede wszystkim Internet (własna strona internetowa gospodarstwa agroturystycznego 
i ogłoszenia w tematycznych portalach internetowych). Zaleca się, aby w celu tworzenia 
długookresowych relacji z klientami, gospodarstwa agroturystyczne realizowały 
działania promocyjne na bazie komunikacji indywidualnej z klientem. Dotyczyć to 
powinno przede wszystkim tych klientów, którzy już skorzystali z oferty 
wypoczynkowej danego gospodarstwa.

W procesie komunikacji indywidualnej gospodarstwa agroturystyczne powinny 
stosować szerokie spektrum działań promocyjnych, wykorzystując media zapewniające 
interaktywność tej komunikacji. Konieczne jest, aby komunikacja indywidualna służyła 
rozwijaniu kontaktów z klientami podczas świadczenia usługi agroturystycznej oraz ich 
podtrzymywaniu po zakończeniu pobytu klientów w gospodarstwie. Aktywność
gospodarstw agroturystycznych w tym zakresie powinna obejmować m.in. 
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przekazywanie życzeń okolicznościowych, zaktualizowanej oferty gospodarstwa, 
zaproszeń do powtórnego przyjazdu czy odwiedzenia strony internetowej gospodarstwa 
oraz ankietowanie klientów dotyczące ich życzeń odnośnie oferty gospodarstwa, celem 
wprowadzenia pożądanych przez nich zmian. Gospodarstwa agroturystyczne powinny 
także budować bazy danych klientów, zawierając w nich te informacje dotyczące 
charakterystyki klientów, struktury nabywanej przez nich oferty agroturystycznej oraz 
dotychczasowych efektów prowadzonej komunikacji indywidualnej, które będą
przydatne nie tylko w dalszej realizacji procesu komunikacji indywidualnej, ale także  
w kreowaniu dla klientów jak najlepszej, zindywidualizowanej oferty. 

Dla kreowania długookresowych relacji z klientami, gospodarstwa agroturystyczne 
powinny uwzględniać takie formy dystrybucji, które rozwijają więź z klientem  
i ułatwiają jego indywidualne traktowanie. Zasadne jest zatem, aby gospodarstwa 
agroturystyczne w regionie łódzkim kontynuowały realizowaną już dystrybucję oferty 
drogą telefoniczną, a także umożliwiały w szerszym zakresie jej zakup  
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Gospodarstwa agroturystyczne w regionie łódzkim nie przywiązują należytej wagi 
do programów lojalnościowych. Pomimo, iż prawie połowa z nich deklaruje ich 
stosowanie, jednak są one utożsamiane przez gospodarstwa ze stosowaniem rabatów 
cenowych dla klientów z tytułu powtórnego przyjazdu. Sytuacja ta powinna ulec 
zmianie. Zasadne jest, aby gospodarstwa agroturystyczne uwzględniły w swojej 
działalności rynkowej programy lojalnościowe bazujące na gromadzeniu punktów  
i wymianie ich na atrakcyjne premie. Interesujące programy lojalnościowe mogą  
w dużej mierze przyczynić się do utrzymania lub zwiększenia dotychczasowego 
poziomu sprzedaży, podniesienia lojalności i potencjalnej siły nabywczej 
dotychczasowych klientów oraz zwiększenia u nich przekroju zakupywanych 
produktów agroturystycznych. W agroturystyce może to być osiągane dzięki 
nagradzaniu klientów nie tylko ze względu na powtarzalność zakupów, ale także na ich 
strukturę, szczególnie w obszarze płatnych usług dodatkowych. Właściwie 
zaprojektowany program lojalnościowy gospodarstwa agroturystycznego powinien być
tak skonstruowany, aby agroturysta mógł bez trudu zidentyfikować sposób 
postępowania, którego efektem będzie pożądana dla niego korzyść dodatkowa.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych w regionie łódzkim powinni dążyć do 
tego, aby udział ich oraz osób przez nich wytypowanych w szkoleniach z zakresu 
prowadzenia działalności usługowej na rynku usług agroturystycznych był stałym 
elementem przygotowań do jak najlepszego świadczenia procesu usługowego. Zasadne 
jest więc, aby szkolenia te były postrzegane w kategoriach procesowych. Nie powinny 
to być zatem sporadyczne działania, ale permanentna aktywność skutkująca 
możliwością uwzględnienia w działalności rynkowej gospodarstwa bieżących tendencji. 
Informacje na temat rodzaju i harmonogramów szkoleń dostępne są w Ośrodkach 
Doradztwa Rolniczego, stowarzyszeniach agroturystycznych itp. Ważnym elementem 
podnoszenia kwalifikacji może być także samokształcenie w oparciu o aktualne 
publikacje z zakresu działalności agroturystycznej. 

Dla działalności rynkowej gospodarstw agroturystycznych korzystne jest 
wprowadzenie koncepcji delegowania uprawnień na personel mający bezpośredni 
kontakt z klientami. Właściciele gospodarstw agroturystycznych powinni mieć
świadomość, że koncepcja ta znacznie usprawnia proces świadczenia usługi 
agroturystycznej i skutkuje większym zaangażowaniem pracowników w działalność
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gospodarstwa. Wynika to z faktu, że pracownicy dowartościowani okazywanym przez 
właścicieli zaufaniem, odczuwają większe zadowolenie ze swojej pracy stając się
źródłem pomysłów mających na celu polepszenie jakości świadczonych usług. 
Przeniesienie uprawnień decyzyjnych umożliwia także szybkie i elastyczne reagowanie 
na potrzeby agroturystów, co znacznie zwiększa ich zadowolenie z poziomu 
świadczonych usług.

Warto zadbać o organizowanie cyklicznych spotkań właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych z pracownikami w celu omawiania bieżących problemów.
Spotkania te zwiększają wśród pracowników świadomość celów i zamierzeń
gospodarstwa agroturystycznego, dzięki czemu przyczyniają się do usprawnienia jego 
działalności usługowej. Konieczne jest, aby właściciele gospodarstw agroturystycznych 
w regionie łódzkim rozwijali tę formę komunikacji z pracownikami ustalając taki 
harmonogram spotkań, który zapewni jak najlepszy wzajemny kontakt. 
Najwłaściwszym wariantem, ze względu na specyfikę usługodawcy, wydaje się
organizowanie codziennych spotkań (najlepiej pod koniec dnia), co umożliwi 
identyfikację bieżących problemów, a także w miarę szybkie i jak najlepsze ich 
rozwiązanie. 

Reasumując, można stwierdzić, że w aktywności rynkowej gospodarstw 
agroturystycznych w regionie łódzkim występują pewne działania marketingowe 
charakterystyczne dla koncepcji marketingu relacji, jednakże są one realizowane przez 
te gospodarstwa jedynie wybiórczo i w ograniczonym zakresie. Biorąc pod uwagę
zasadność stosowania tej koncepcji dla budowania długookresowych relacji 
partnerskich należy uwzględnić konieczność zarówno kompleksowości działań w jej 
obszarze, jak i ich spójności. Sformułowane powyżej zalecenia dla gospodarstw 
agroturystycznych mogą przyczynić się do skutecznego kreowania tego typu relacji 
pomiędzy gospodarstwem agroturystycznym a jego klientami, a tym samym do 
generowania jak najliczniejszej grupy stałych klientów sprzyjającej budowaniu 
przewagi konkurencyjnej. 

PARTNERSHIP RELATIONS  
IN THE AGROTOURISM SERVICES 

Summary 
Development of the competitive environment in the agrotourism services market fosters 

customers’ empowerment. Their behaviour is both the starting point and a way for verification of 
marketing decisions of companies. In the face of developing agrotourism services market and 
increasing competition traditional marketing tools are not sufficiently effective. Therefore  
it is necessary to adopt relationship marketing concept to create long term relations between 
agrotourism farm and its customers.  
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PARTNERSTWO JAKO KONCEPCJA DZIAŁAŃ  
NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH 

Streszczenie 
Rozważania zawarte w artykule ujęto w trzech częściach. Pierwsza dotyczy usługi 

edukacyjnej jako przedmiotu partnerskich relacji uczelnia – student, ze wskazaniem jej 
specyficznych cech oraz działań marketingowych pomocnych w jej kształtowaniu i umacnianiu. 
Druga część skupia się na prezentacji elementów użyteczności usługi edukacyjnej dla studenta 
oraz możliwościach jej zwiększania. Trzecia zaś dotyczy zarządzania relacjami uczelnia – 
student. 

Wprowadzenie 
Przemiany na rynku usług edukacyjnych po stronie podaży i popytu spowodowały, 

że marketing stał się koncepcją przydatną w działaniu organizacji funkcjonujących na 
tym rynku. Dotyczy to usługi edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, w tym 
szkolnictwa wyższego. Wzrastająca podaż w wyniku zwiększającej się liczby szkół 
publicznych i niepublicznych, liczby miejsc na studiach, powstawania coraz większej 
liczby kierunków i specjalności, w konfrontacji ze zmniejszającą się coraz wyraźniej  
w Polsce liczbą młodzieży w wieku dziewiętnastu lat oraz traktowanie wykształcenia 
wyższego jako inwestycji zabezpieczającej przed bezrobociem, dającej godziwe zarobki 
i zapewniającej perspektywy zawodowe doprowadziło do nasilenia konkurencji. 
Sytuacja ta powoduje, że dla oferentów usługi edukacyjnej użyteczną opcją strategiczną
działań staje się idea budowania partnerstwa opartego na ciągłym współdziałaniu  
z potencjalnymi i posiadanymi już nabywcami tych usług – studentami w celu 
dostarczania im jak największych korzyści/wartości, wynikających z usługi 
edukacyjnej, wyzwalających w nich uczucie zadowolenia z odbywanych i ukończonych 
studiów, zaś uczelni uzyskanie silnej pozycji konkurencyjnej na rynku. Rozważania 
zawarte w artykule koncentrują się wokół trzech zagadnień: usłudze edukacyjnej jako 
przedmiocie partnerskich relacji uczelnia – student oraz działaniach pomocnych w ich 
kształtowaniu i umacnianiu, elementach tworzących wartość usługi edukacyjnej dla 
studentów i możliwości jej zwiększania oraz zarządzaniu relacjami ze studentem. 

                                                
1 Stanisława Wilmańska-Sosnowska – prof. nadzw. dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Łódzki, 
Anita Usielska – mgr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki. 
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Usługa edukacyjna jako przedmiot relacji partnerskich 
uczelnia – student 

Usługa edukacyjna stanowi specyficzny produkt, w którym dominują elementy 
niematerialne. Jej charakterystyczną cechą jest długi wymiar czasowy oraz natura 
procesu, w którym ma miejsce wiele „aktów” i „epizodów”. Właściwości te ma również
usługa świadczona przez uczelnię, będąca w swoim założeniu, kilkuletnią relacją
pomiędzy nią a jej klientami (studentami). Cechami tej usługi kształcenia, zaliczanej do 
grupy usług profesjonalnych są: niepewność zakupu i duża presja psychiczna przy 
wyborze uczelni i kierunku studiów, trudność w ocenie jakości, luka w poziomie 
wiedzy studentów i uczelni, trudności w określeniu oczekiwań przez studentów  
i zmienność tych oczekiwań w długim czasie świadczenia usługi oraz duży udział 
studentów w tworzeniu usługi2. Zbiór wymienionych cech wymaga umiejętnego 
wykorzystania różnorodnych elementów działań marketingowych pomocnych zarówno 
w kształtowaniu oraz umacnianiu relacji ze studentami. Wśród elementów tych 
szczególne znaczenie posiadają: zaufanie do uczelni, jej prestiż, umiejętność
komunikowania i prowadzenia ciągłego dialogu oraz zarządzanie oczekiwaniami 
studentów. 

Budowanie zaufania i prestiżu uczelni staje się coraz silniejszym atutem  
w zmaganiach konkurencyjnych na rynku edukacyjnym, zwłaszcza o najcenniejszy jego 
segment − ludzi uzdolnionych, mocno zmotywowanych mających pomysły na swoje 
życie zawodowe. Atut ten kształtowany i umacniany w wyniku pozytywnych opinii 
studentów o użyteczności usługi edukacyjnej, tworzonej wspólnie z nimi w całym 
okresie studiów stanowi podstawę budowania przychylności opinii społecznej nie tylko 
w wymiarze lokalnym, ale ponadregionalnym, ogólnokrajowym czy nawet 
międzynarodowym. Siła tego atutu wyższej uczelni tkwi nie tylko w tym, że przyciąga 
najbardziej uzdolnioną młodzież, ale sprawia, że później jej szybkie kariery zawodowe 
przyczyniają się do jego zwiększania. 

Ważne miejsce w budowaniu partnerskich relacji uczelnia-student zajmuje 
komunikowanie się i dialog w wyniku, których może nastąpić wzajemne zrozumienie 
pomiędzy oferentem usługi – uczelnią i jej nabywcą – studentem. Znaczenie tych 
elementów wynika z dużej roli studenta jako współtwórcy wartości usługi edukacyjnej. 
Komunikowanie się powinno być dwustronnym procesem pomiędzy uczelnią  
i studentem kształtowanym przez interakcje i dialog. Dwustronność procesu 
komunikacji oznacza, że uczelnia nie ogranicza się tylko do wysyłania komunikatów, 
ale tworzy możliwość uzyskiwania informacji zwrotnej, na podstawie, której można 
wprowadzić zmiany dostosowawcze i proces rozpoczyna się ponownie. Relacje  
ze studentami są budowane poprzez interakcje zawierające poszczególne „akty”  
i „epizody” mające miejsce w czasie trwania procesu świadczenia usługi. 

Charakter usługi edukacyjnej powoduje trudności usługobiorcy w ocenie jej jakości 
oraz sprecyzowania jego oczekiwań, co wiąże się z rozbieżnością w poziomie wiedzy  
i doświadczeń pomiędzy studentem i uczelnią. Istotnym zatem elementem działań
marketingowych uczelni staje się zarządzanie oczekiwaniami studenta w całym procesie 
edukowania, poprzez ich rozpoznawanie, kształtowanie i dostosowywania się do nich  

                                                
2 A. Drapińska: Marketing szkół wyższych – model budowania relacji ze studentem. „Marketing i Rynek” 2008, nr 12,  

s. 14, A. Drapińska: Kierunki działań marketingowych w szkole wyższej. „Marketing i Rynek” 2006, nr 12, s. 12. 
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w miarę możliwości wynikających z przyjętej strategii uczelni3. Umiejętne zarządzanie 
oczekiwaniami ma istotne znaczenie z punktu widzenia oceny usługi edukacyjnej 
dokonywanej przez studenta, ponieważ na ocenę tę będzie miała wpływ nie tylko 
dostarczana przez uczelnię usługa, lecz również kształt i poziom oczekiwań studenta.  
W ocenie usługi edukacyjnej dokonywanej przez studenta jej główny składnik – jakość
przekazywanej wiedzy (jakość techniczna usługi) może być trudny do obiektywnego 
osądu przez studenta z uwagi na zbyt niski ogólny poziom jego wiedzy. W związku  
z tym bardzo istotny jest wymiar jakości funkcjonalnej (sposób, w jaki przekazywana 
jest wiedza studentom i ich obsługa, dotycząca całego procesu kształtowania we 
wszystkich jego sekwencjach), która jest dla nich łatwiejsza do oceny. 

Należy dodać, że realna ocena usługi edukacyjnej przez studenta może nastąpić
dopiero po zakończeniu całego procesu edukacji w danej placówce kształcenia,  
a właściwie w chwili weryfikacji zdobytej wiedzy i umiejętności podczas realizacji 
kolejnego szczebla kształcenia, lub w konfrontacji z rynkiem pracy. 

Wartość usługi edukacyjnej dla studenta i jej elementy 
składowe 

Podstawą budowania partnerskich relacji uczelnia-student jest jej zdolność do 
dostarczania mu wartości. O wartości tej decydują nie tylko takie korzyści, jak: 
uzyskana wiedza, warunki nauczania, dodatkowa oferta edukacyjna czy prestiż/marka 
uczelni, ale również poniesione przez studenta koszty na uzyskanie tych korzyści  
tj.: wysokość czesnego, koszty niezbędnych pomocy dydaktycznych, zwłaszcza 
podręczników i materiałów piśmiennych, koszty dojazdów do miejsc świadczenia 
usługi, czy opłata za akademik/kwaterę. Wartość usługi edukacyjnej dla studenta jest 
tym większa, im bardziej uzyskiwane korzyści przewyższają koszty poniesione na ich 
uzyskanie4. 

Usługa edukacyjna, podobnie jak każdy inny produkt, poddawana jest na rynku 
subiektywnej ocenie wartości przez różnych nabywców, o odmiennych preferencjach, 
oczekiwaniach, cechach osobowościowych i środowiskowych oraz wynikających z nich 
aspiracji. Jednakże wspólnym dla wszystkich potencjalnych nabywców powodem 
zainteresowania usługą edukacyjną szkoły wyższej jest uzyskanie dyplomu ukończenia 
studiów wyższych, potwierdzający fakt realizacji programu kształcenia z zakresu 
określonego kierunku studiów i specjalności. Jest to rdzeń usługi edukacyjnej, 
świadczący o podstawowej jej przydatności/wartości dla klienta. Odmienność
preferencji i oczekiwań klienta, co do wartości usługi edukacyjnej ujawnia się dopiero 
na poziomie rzeczywistym tej usługi, który tworzą takie elementy jak: unikatowe 
kierunki kształcenia, wykwalifikowana kadra, wyróżniająca infrastruktura, nowoczesne 
formy nauczania, bogata oferta zajęć pozadydaktycznych, system stypendialny, 
wysokość czesnego, przyjazna atmosfera i inne5. Oddziaływanie tych elementów na 
decyzję wyboru określonej oferty usługowej przez potencjalnego studenta jest różne. 
Wybór ten zależy od jego cech ekonomiczno-społecznych, demograficznych, 
geograficznych i psychograficznych. 

                                                
3 A. Drapińska: Marketing szkół wyższych…, s. 16. 
4 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 520. 
5 A. Drapińska: Student − klient. Czy uczelnia ma zawsze spełniać oczekiwania studentów? „Marketing i Rynek” 2007,  

nr 3, s. 17. 
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Usługa edukacyjna tworzy dużo większą wartość dla studentów na poziomie 
poszerzonym, który uzupełnia ofertę kształcenia o dodatkowe korzyści tj.: możliwość
kontynuacji nauki, prestiżowe zagraniczne staże i praktyki, możliwość współpracy  
z biznesem czy uczestnictwo w kołach naukowych. Korzyści te postrzega przede 
wszystkim grupa potencjalnych klientów najbardziej uzdolnionych i aktywnych, 
dostrzegająca ich wagę i znaczenie w dłuższej perspektywie czasowej. Grupa ta jest 
świadoma faktu, że wytwarzanie usług dydaktycznych zbiega się wprawdzie w czasie  
z ich percepcją przez bezpośrednich adresatów, ale ich faktyczne wykorzystanie jest na 
ogół istotnie odroczone w czasie6. 

Kształtowanie wartości usługi edukacyjnej przez uczelnię i jej ocena dokonywana 
przez studenta powinny przebiegać w oparciu o identyczne jej pojmowanie jako 
zintegrowany system wiedzy, dający podstawy metodologiczne i ogólnopoznawcze 
pracy zawodowej w określonej dziedzinie wiedzy i możliwości łatwej zmiany zawodu 
w ramach tej dziedziny. Wiedza ta bowiem ma zapewnić rozwijanie różnych 
umiejętności, w tym także tych, które mają walory uniwersalne7. 

Z punktu widzenia potencjalnego i faktycznego klienta traktującego studia jako 
źródło szans i perspektyw zawodowych wartość oferty usługi edukacyjnej określa 
przede wszystkim jej bogactwo i zróżnicowanie w postaci kierunków oraz specjalności 
studiów, dające możliwość dostosowania usługi do posiadanych uzdolnień i aspiracji 
potencjalnego i faktycznego studenta, a zatem do jego oczekiwań. Ważne w tym 
względzie jest również posiadanie przez podmiot oferujący usługę edukacyjną
uprawnień do świadczenia jej w sposób ciągły obejmujący trzy poziomy kształcenia 
(licencjacki, magisterski, doktorski). Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia 
budowania przez uczelnię długookresowych relacji ze studentami i pozyskiwania ich 
zaufania. Jest to szczególnie ważne w przypadku studentów szczególnie uzdolnionych 
zamierzających kontynuować studia na poziomie doktorskim, z którymi uczelnia może 
nawiązać relacje lojalnościowe w wymiarze kilkuletnim. Jest to bardzo cenne z punktu 
widzenia tworzenia kadry młodych pracowników dydaktycznych uczelni, realizujących 
w przyszłości proces świadczenia usługi edukacyjnej. 

Wartość oferty edukacyjnej zależy w coraz większym zakresie od umiejętności 
uczelni do wzbogacania jej o elementy szczególnie cenne i atrakcyjne dla studenta  
tj.: możliwość odbywania części studiów w zagranicznych uczelniach, studia lub 
wybrane wykłady w języku obcym, dające szansę zaistnienia na międzynarodowym 
rynku pracy. Wzrastającą wartość dla studenta w usłudze edukacyjnej coraz wyraźniej 
posiada możliwość rozwoju, wynikająca z przynależności uczelni do różnych 
organizacji i stowarzyszeń, możliwość pogłębiania zainteresowań oraz nabywanie 
doświadczeń społecznych i zawodowych w organizacjach studenckich czy kołach 
naukowych, co potwierdzają obserwacje polskiego rynku usług edukacyjnych  
i prowadzone na nim badania8. 

Kluczem do sukcesu na rynku jest umiejętność dostarczania klientom oryginalnych, 
niepowtarzalnych korzyści w porównaniu z innymi konkurencyjnymi ofertami9. Każda 
zatem uczelnia powinna poszukiwać takich sposobów i rozwiązań świadczenia usługi 

                                                
6 J. Dietl: Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym? „Marketing i Rynek” 2004, nr 2, s. 5. 
7 Ibidem, s. 5. 
8 I. Seredocha: Działania marketingowe podstawą sukcesu uczelni. „Marketing i Rynek” 2007, nr 2, s. 30. 
9 S. Wilmańska-Sosnowska: Lojalność klienta jako wyzwanie współczesnego marketingu. W: Marketing – Handel – 

Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Red. B. Gregor. Folia Oeconomica 179, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 2004, s. 215. 
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edukacyjnej, które pozwoliłyby zaoferować studentom jak największy pakiet korzyści, 
wyróżniając własną ofertę na tle innych ośrodków, uruchamiając nowe kierunki  
i specjalności, modyfikując treści programowe z uwzględnieniem najnowszych 
osiągnięć nauki, pozyskując zdolną, twórczą kadrę dydaktyczną, wprowadzając 
nowoczesne metody i techniki kształcenia, rozszerzając kontakty naukowo-badawcze  
z zagranicznymi ośrodkami akademickimi czy pozyskując do współpracy praktyków 
gospodarczych. 

Zarządzanie relacjami uczelnia – student 
Student stanowi cenny zasób uczelni nie tylko jako nabywca jej usług 

edukacyjnych, ale kooproducent w ich wytwarzaniu, wywierający bezpośredni wpływ 
na całość jej działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej. Stąd tak istotne jest 
nawiązywanie i umacnianie z nim relacji partnerskich na każdym poziomie edukacji, 
począwszy od licencjatu, rozwijanie ich w okresie studiów magisterskich czy 
doktoranckich oraz ich kontynuowanie szczególnie wtedy, gdy absolwent wiąże  
z uczelnią pozytywne wspomnienia. Uczelnia powinna umiejętnie zarządzać relacjami 
ze studentem, dobierając odpowiednie sposoby i instrumenty kształtowania tych relacji 
oraz analizować ich przebieg przyjmując, że mają one określone stadia rozwoju wiążące 
się z cyklem życia studenta. W zarządzaniu tym cyklem można wyróżnić następujące 
fazy: przygotowanie, przyjęcie i socjalizacja, ekspansja i dojrzałość, ocena  
i zaangażowanie oraz absolwenci i odnowienie10. 

Przygotowanie jako wyjściowa faza zarządzania relacjami uczelnia-student wiąże 
się z zadaniem pozyskania i wyselekcjonowania grupy nowych studentów. Faza ta, 
trwająca zwykle jeden rok jest okresem wyboru dokonywanego przez przyszłego 
studenta. Intencją uczelni jest przedstawienie swojej oferty edukacyjnej w jak 
najbardziej atrakcyjny i zachęcający sposób. Instrumentami wykorzystywanymi przez 
uczelnie w tej fazie są: dni otwarte, mailing, indywidualne poradnictwo, marketing 
internetowy. Najważniejsze jest czytelne przedstawienie potencjalnym studentom, 
słuchaczom podyplomowych studiów lub uczestnikom studiów doktoranckich 
programów studiów oraz możliwości prowadzenia badań naukowych, ekspertyz  
i konsultingu na potrzeby współczesnych rynków. Badania potwierdzają, że 
najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania studentów są pozytywne opinie o uczelni  
i studiach na niej, pochodzące od studentów oraz strony internetowe uczelni, niewielki 
natomiast wpływ na decyzje kandydatów ma reklama prasowa11. 

Warto również dodać, że najważniejszymi argumentami na rzecz podjęcia studiów 
w określonej uczelni są atrakcyjne rynkowo programy studiów, wartość dyplomów 
rozpoznawana przez potencjalnych pracodawców, pozytywne relacje pomiędzy 
pracownikami dydaktycznymi uczelni a studentami oraz dobre warunki (materialne) 
studiowania12. W fazie przygotowania uczelnia może stosować krótkookresową
strategię przywiązywania, której celem jest przekazanie potencjalnym kandydatom na 
studia informacji na temat programu kształcenia, jego merytorycznej zawartości, kadry 
dydaktycznej i ceny13. 

                                                
10 A. Marszałek: Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych. „Marketing i Rynek” 2009, nr 4, s. 16. 
11 K. Pawłowski: Sposoby uzyskiwania przewagi konkurencyjnej szkoły wyższej. „Marketing i Rynek” 2005, nr 11, s. 5.
12 Ibidem, s. 6. 
13 A. Marszałek: op.cit., s. 16. 
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Faza przyjęcia i socjalizacji ma początek wraz z rozpoczęciem studiów, trwa 
zwykle kilka miesięcy, podczas których student poznaje uczelnię, jej profil działalności, 
zbiera pierwsze doświadczenia. W tej fazie ważne jest pierwsze wrażenie i spełnienie 
oczekiwań studenta, jakie wiązał z uczelnią. Możliwą do zastosowania tutaj jest 
krótkookresowa strategia zależności, zapewniająca czasową stabilizację jako podstawę
do budowania relacji. Jednym z instrumentów stosowanych w ramach tej strategii może 
być opłata wpisowa pobierana przez uczelnię przy rekrutacji14. 

Intensywność relacji uczelnia-student ulega wzmocnieniu w fazie ekspansji  
i dojrzałości, w której student aklimatyzuje się do warunków studiowania, uczestnicząc 
w różnych formach zajęć dydaktycznych: wykładach, konwersatoriach i ćwiczeniach, 
przygotowując prace zaliczeniowe, zdając egzaminy czy pracując w kołach naukowych. 
Jest to okres, w którym wykształcają się najbardziej trwałe więzi partnerskie między 
studentem a uczelnią (jej kadrą dydaktyczną). Więzi te ugruntowują się szczególnie  
w okresie pisania pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej). Fazę tę kończy 
ważne wydarzenie dla obu partnerów relacji, jakim jest złożenie przez studenta 
egzaminu końcowego, niesłusznie określanego jako obrona pracy dyplomowej. 
Właściwym rozwiązaniem dla tej fazy jest stosowanie strategii zależności w całym 
okresie jej trwania (długookresowo), a w jej ramach takich narzędzi jak: 
opracowywanie unikatowych (specjalistycznych lub nowatorskich) programów 
kształcenia, czy pobieranie czesnego w całości, bez możliwości wpłaty w ratach. 

W końcowych dwóch fazach zarządzania relacjami uczelnia powinna skierować
działania na podtrzymanie i odnawianie więzi z absolwentami. Momentem 
rozpoczynającym te wysiłki jest egzamin końcowy złożony przez studenta. Polegają
one głównie na zaangażowaniu go w pracę stowarzyszeń absolwentów lub  
na skłonieniu do podejmowania kolejnych studiów (magisterskich czy 
podyplomowych). Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów między uczelnią  
i studentem jest w tej fazie bardzo trudne, a ich intensywność i częstotliwość zmniejsza 
podjęcie pracy zawodowej przez studenta. Od różnorodności działań uczelni w ostatniej 
fazie zwanej „absolwenci i odnowienie” zależy możliwość podtrzymywania więzi 
partnerstwa. Pomocne jest w tym zakresie stosowanie strategii długoterminowego 
przywiązania, a w jej ramach tworzenie nie tylko możliwości uczestnictwa  
w stowarzyszeniach i klubach absolwentów, ale również udział w pracach zespołów 
badawczych czy odbywanie studiów doktoranckich. 

PARTNERSHIP AS A CONCEPT OF ACTIONS  
IN THE EDUCATIONAL SERVICES MARKET  

Summary 
Deliberations included in the paper are put in three parts. First part concerns educational 

services as basic for partnership relations between student and University, including specific 
features and marketing actions supportive in strengthening this relationship. Second part focuses 
on presenting educational services’ utility elements for students and possibilities  
of its augmentation. Third part concerns managing relations between student and University. 

                                                
14 Ibidem, s. 17. 
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INNOWACJE PRODUKTOWE JAKO POCHODNA 
KSZTAŁTOWANIA UKŁADÓW PARTNERSKICH 

ORGANIZACJI 

Streszczenie 
Artykuł koncentruje się wokół problematyki związanej z zagadnieniami innowacyjności  

i partnerstwa uczestników rynku w realizacji inicjatyw oraz przedsięwzięć biznesowych. Autorzy 
stawiają tezę, że współczesne organizacje gospodarcze, aby uzyskiwać korzyści z kreowania  
i implementacji innowacji produktowych, muszą być nastawione na kształtowanie układów 
partnerskich (sieciowych) w ujęciu strategicznym. Chcąc sprostać globalnej konkurencji, 
menedżerowie powinni uświadamiać sobie fakt, że jeśli nie potrafią tworzyć innowacji – zginą, 
zostaną wyeliminowani z trudnej, a zarazem jakże pasjonującej rynkowej gry. 

Efektywne planowanie procesów biznesowych w ujęciu 
strategicznym – rola zasobów wiedzy o potrzebach rynku  

Charakter współczesnych zjawisk i procesów zachodzących na większości rynków, 
ich złożoność oraz zmienność w czasie, z reguły trudna przewidywalność przyczyniają
się do tego, iż ranga danych i informacji marketingowych, będących zazwyczaj  
w posiadaniu nielicznych uczestników gry rynkowej, systematycznie wzrasta. 
Decydentom wielu organizacji brakuje często aktualnej wyczerpującej wiedzy 
dotyczącej specyfiki obsługiwanych rynków. Dynamika zmian i przeobrażeń w zakresie 
wymagań oraz preferencji adresatów danej oferty rynkowej narzuca konieczność
nieustannego monitorowania przez przedsiębiorców szans i zagrożeń dla ich biznesu. 
Im wcześniej i dokładniej rozpoznane będą zewnętrzne determinanty, 
współwarunkujące efektywne zarządzanie biznesem, tym lepsze będą dla organizacji 
perspektywy na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.  

Zdolność pracowników organizacji do pozyskiwania odpowiednich danych 
rynkowych, ich selekcji, przetwarzania i interpretacji oraz tworzenia tzw. banku danych 
stanowi podstawę kreowania Systemu Informacji Marketingowej w organizacji – 
struktury, w ramach której we wzajemne układy i powiązania wchodzą ludzie, 
urządzenia i procedury, a w efekcie tworzy się uporządkowany przepływ informacji 
wewnętrznych i zewnętrznych, pozwalający na podejmowanie optymalnych decyzji 
marketingowych2. 

                                                
1 Mirella Barańska-Fischer – dr, Katedra Innowacji i Marketingu, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika 

Łódzka. 
Grzegorz Szymański – dr, Katedra Innowacji i Marketingu, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 Por.: Z. Kędzior, K. Karcz: Badania marketingowe w praktyce. PWE, Warszawa 1999, s. 16. 
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Wiedza i umiejętności pracowników organizacji, reprezentujących wszystkie 
szczeble struktury zarządzania, to najważniejsze czynniki konkurencji. Stąd też, 
działania kadry kierowniczej powinny sprzyjać3: 

a) wyzwalaniu inicjatyw pracowników dysponujących wiedzą i umiejętnościami, 
b) zachęcaniu do dzielenia się wiedzą, jej wzbogacania i transferu, 
c) tworzeniu warunków organizacyjnych pobudzających uczenie się, wzrost 

samodzielności myślenia i działania, pomysłowości i inicjatyw  
w identyfikowaniu problemów oraz ich rozwiązywaniu, 

d) traktowaniu pracowników jako partnerów i dbaniu o nich tak, jak o innych 
inwestorów; dzisiaj pracownicy są „inwestorami swoich talentów”, dlatego 
należy je rozwijać i wykorzystywać w sposób systemowy do realizacji celów 
przedsiębiorstwa, 

e) systemowemu budowaniu i wykorzystaniu potencjału ludzkiego na wzór 
wykorzystywania zasobów finansowych lub rzeczowych,

f) traktowaniu pozyskiwania (rekrutacji) pracowników, ich rozmieszczenia, 
szkolenia i wykorzystania posiadanej wiedzy jako zadania strategicznego. 

Biorąc po uwagę przedstawione rozważania, należy podkreślić, że rola decydentów 
(menedżerów, przedsiębiorców) w biznesie jest niezwykle odpowiedzialna i złożona, 
wymaga bowiem spełnienia szeregu warunków – od budowania sprzyjającej atmosfery, 
klimatu poparcia, etycznej podbudowy dla podejmowanych inicjatyw w organizacji aż
do kreowania takiego wizerunku w otoczeniu zewnętrznym, który pozwoli w sposób 
szczególny wyróżnić daną ofertę rynkową, wzbudzić nią zainteresowanie, chęć jej 
posiadania (użytkowania) przez docelową grupę odbiorców (subrynków). 

Strategiczne podejście zarządzających do planowania procesów biznesowych 
powinno zostać ukierunkowane na zapewnienie reprezentowanej organizacji przewagi 
konkurencyjnej i osiągnięcie określonej pozycji rynkowej. Efektywność i optymalizację
działań organizacji w tym zakresie warunkują, zdaniem autorów artykułu, przede 
wszystkim: 

– partnerskie układy wewnątrz organizacji, wynikające ze świadomości 
pracowników o konieczności realizacji wyznaczonych wizji, misji, celów  
w sposób spójny, przemyślany i racjonalny, 

– współodpowiedzialność wszystkich zaangażowanych podmiotów za „rynkowe 
losy” konkretnego pomysłu, idei, inicjatywy; poczucie społecznej 
współodpowiedzialności za biznes wśród kadry pracowniczej – za efekty, 
konsekwencje, które rodzi dla otoczenia,  

– odpowiedni do struktury realizowanych projektów biznesowych podział 
kompetencji, odpowiedzialności członków zespołu (w ramach posiadanych 
umiejętności, wiedzy, doświadczenia i innych predyspozycji właściwych 
każdej jednostce); im dokładniejsza wiedza kadry zarządzającej o potencjale  
i możliwościach tkwiących w umysłach pracowników, tym krótsza okaże się  
w przyszłości droga do sukcesu dla reprezentowanej organizacji, 

– wzajemna wymiana danych i informacji, elastycznie do każdej sytuacji 
decyzyjnej, mogącej zmienić dotychczasową strukturę i charakter podjętych 
decyzji, tzw. reakcja a priori, 

                                                
3 J. Baruk: Zarzadzanie wiedzą i innowacjami. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 173. 
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– dążenie zaangażowanych podmiotów do racjonalnego wykorzystania 
wszelkich zasobów organizacji, dbałość o interesy organizacji jako całości,  

– kooperacja członków zespołu, wzajemne wspieranie podejmowanych 
inicjatyw, niepozbawione krytycznych uwag na każdym etapie realizacji 
konkretnego przedsięwzięcia (krytyka jest zwykle motorem postępu i wpływa 
na inicjowanie zmian w organizacji, pozwala zazwyczaj na znalezienie 
doskonalszego rozwiązania), 

– egalitarne podejście zaangażowanych podmiotów do zagadnienia twórczości, 
co oznacza, iż twórcą może być każda jednostka, każdy pracownik, niezależnie 
od tego, jaki dział, komórkę organizacyjną reprezentuje,  

– tworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych oraz takiego systemu 
motywacyjnego, który będzie sprzyjał kreowaniu pracowniczych inicjatyw 
twórczych, bez konieczności poszukiwania dodatkowej aktywności  
w konkurencyjnych organizacjach (obecnie stanowi to w warunkach polskiej 
gospodarki szczególnie popularną praktykę, np. w sektorze IT, służbie 
zdrowia, nauce i oświacie oraz wielu innych, co szczególnie uwidacznia się  
w czasach spowolnienia gospodarczego). 

Należy nadmienić, że w każdym biznesie szczególnej rangi nabierają
charakterologiczne cechy twórców inicjatyw przedsiębiorczych: ich zdolność
ekstrapolacji rynkowych trendów, chęć ponoszenia ryzyka, skłonność do podejmowania 
inicjatyw w szybko zmieniającym się, niepewnym otoczeniu rynkowym. Przeszkodą dla 
przedsiębiorców nie jest zwykle pozyskanie odpowiednich zasobów wiedzy, ale takie 
wykorzystanie oraz przetworzenie nadmiaru danych i informacji, aby umieć
wysublimować te zasadnicze, istotne dla struktury podejmowanych decyzji i działań.  
W walce konkurencyjnej, coraz szybciej zmieniającej swe oblicze na większości 
rynków świata, liczą się ci, którzy potrafią zdobyć przychylność klientów wcześniej niż
inni, mający niekiedy równie dobrą, a niekiedy lepszą ofertę.  

Zasoby wiedzy każdej organizacji należy traktować więc jako jej najcenniejszy 
atut, kreatywną siłę, które pozwolą doprowadzić decydentów do osiągnięcia 
spektakularnych, rynkowych sukcesów, zajęcia uprzywilejowanego miejsca  
w architekturze współczesnego biznesu. Autorzy książki pt. „Marketing nie stoi  
w miejscu” podkreślają, że: „obecnie przedsiębiorstwa mają nieskończenie wiele 
możliwości dostarczenia różnorodnych ofert rynkowych (...), stąd też charakter ich 
planowania winien niezwykle precyzyjnie odpowiadać specyficznym wymogom 
obsługiwanych obszarów rynkowych, przy uwzględnieniu wszelkich uwarunkowań
wewnętrznych i płynących z zewnątrz organizacji”4.  

Przewaga konkurencyjna podmiotów gospodarczych stanowi kluczowy problem  
w zarządzaniu strategicznym, jest bowiem stanem, który umożliwia organizacji 
uzyskanie różnorodnych korzyści, a zarazem niezbędnym elementem jej sukcesów, 
przetrwania i rozwoju5. 

                                                
4 C.J. Dipak, S. Macsinee, Ph. Kotler: Marketing nie stoi w miejscu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002, s. 118.
5 J. Rokita: Zarządzanie strategiczne – tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s. 57. 
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Empatyczne projektowanie innowacji kluczem do sukcesu 
organizacji 

Nasycenie rynku produktami, znużenie znanymi dotychczas ofertami rynkowymi, 
czy skłonność nabywców do eksperymentowania, nieustannego poszukiwania czegoś
nowego, oryginalnego wymusza na przedsiębiorcach konieczność generowania nowych 
koncepcji, wprowadzania ich w życie i reagowania na sygnały płynące z otoczenia. 
Zdolność do kreowania nowych, nietypowych produktów stanowi cenną umiejętność
innowacyjnych organizacji. W umysłach kreatorów niemal zawsze rodzą się jednak 
pytania i wątpliwości nurtujące proinnowacyjnie nastawionych menedżerów, np.: Skąd 
uzyskiwać nowe, oryginalne pomysły? Jakie wykorzystać źródła pozyskiwania wiedzy? 
Jak długo wyniki wcześniej prowadzonych analiz i badań rynkowych mogą być
aktualne? Odpowiedzi w tym zakresie należałoby szukać u klientów, zarówno 
aktualnych, jak i potencjalnych, w sposób pośredni, np. obserwując sposób 
postępowania w sytuacji praktycznego wykorzystywania dobra, czy podczas 
świadczenia usługi.  

Aplikacja wybranych metod i technik bezpośrednich badań marketingowych 
stanowi w tym zakresie szerokie spektrum możliwości dla realizatorów. Jedną z technik 
generowania nowych idei, czy rozwiązań jest tzw. projektowanie empatyczne. Słowo 
„empatia” pochodzi z języka greckiego od słowa „empatheia”, co oznacza  
w dosłownym tłumaczeniu cierpienie6 (przyglądając się cierpieniu innych osób stan 
silnej empatii oznacza, że zaczyna też się samemu odczuwać ból). W naukach 
społecznych zaś, empatia to zdolność odczuwania stanów psychicznych 
obserwowanych ludzi (tzw. empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu 
myślenia, zrozumienia tego, co sądzą i czują oraz patrzenia na otaczającą rzeczywistość
z ich perspektywy (tzw. empatia poznawcza).  

Projektowanie empatyczne innowacji oznacza więc zaangażowanie wytwórców  
w niekonwencjonalne sposoby zdobywania danych o klientach docelowych, ich 
odczuciach, wrażeniach, refleksjach, np. poprzez uczestniczenie wraz z nimi  
w sytuacjach, w których wykorzystują praktycznie dany produkt (np. producent 
nagłośnienia muzycznego uczestniczy w koncercie rockowym i spotkaniu zespołu 
muzyków z fanami, wytwórca karoserii samochodowych czy hamulców tworzy zespół 
rajdowców, pracownik biura turystycznego – sprzedawca wycieczki do Azji sam bierze 
w niej udział wraz z rodziną). Ten sposób zachowania strony reprezentującej podaż
może również świadczyć o jej wrażliwości nabywczej, dociekaniach, jakich klienci 
oczekują korzyści z tytułu akceptacji danej oferty, na co zwracają szczególną uwagę
oraz jak produkt sprawdza się podczas „zwykłego rynkowego cyklu życia”. 

W świat doświadczenia potencjalnego klienta spróbowali m.in. wejść D. Leonard  
i J. Rayport, którzy w książce zatytułowanej „Managing, creativity and innovation”, 
opublikowanej przez Harvard Business School, przedstawili proces projektowania 
empatycznego (tabela 1). 

                                                
6 E. Aronson, G. Wieczorkowska: Kontrola naszych myśli i uczuć. Wydawnictwo Santorski, Warszawa 2001, s. 13.  
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Tabela 1. Etapy procesu projektowania empatycznego innowacji  

Nazwa etapu Charakterystyka etapu 

1. Obserwacja 

Miejscem realizacji badania może być dom lub miejsce pracy 
osoby obserwowanej. Trudność dla badacza polega na 
odpowiednim doborze uczestników badania (obserwatorów 
i osób obserwowanych). 

2. Gromadzenie danych 

Obserwatorzy gromadzą dane o praktycznych działaniach 
ludzi, motywach ich zachowań, napotykanych problemach, 
wspierając się w procesie obserwacji odpowiednim sprzętem 
(np. nagrywając film, robiąc zdjęcia, szkice czy rysunki). 

3. Namysł i analiza 

Obserwatorzy, po powrocie z terenu, przedstawiają zdobyte 
doświadczenia, zebrane refleksje swoim współpracownikom 
i wraz z nimi rozważają celowość prowadzenia dalszych badań
bezpośrednich.  

4. Burza mózgów 

Technikę burzy mózgów wykorzystuje się w celu 
przetworzenia wcześniejszych obserwacji na grafikę
potencjalnych rozwiązań, co umożliwia lepszą percepcję
problemów uczestnikom sesji. 

5. Opracowanie prototypów 

Prototypy pozwalają wyjaśnić zespołowi nowe pomysły, 
a zarazem umożliwiają badaczom bezpośrednią interakcję
z opracowywanym produktem. Prototypy mogą zostać
wykorzystane do wyzwalania reakcji potencjalnych klientów.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Harvard Business 
Essentials, Wydawnictwo MT Biznes, Czarnów 2005, s. 62-63.  

Należy zatem stwierdzić, że uznanie czołowej roli klientów, integracja 
podejmowanych działań organizacyjnych, marketingowych, finansowych oraz 
umiejętność perspektywicznego diagnozowania przez decydentów kierunków zmian 
trendów rynkowych stanowią zasadniczy grunt dla realizacji koncepcji marketingu 
lateralnego, umożliwiającego opracowanie nowych, innowacyjnych produktów. Im 
bliżej odbiorców docelowych będzie kreator danego pomysłu, tym lepsze stwarza sobie 
perspektywy efektywnego urzeczywistnienia danej koncepcji, udanej rynkowej 
komercjalizacji innowacji, wygranej z istniejącą konkurencją na danym rynku. 
Włączenie filozofii myślenia lateralnego, o której piszą Ph. Kotler oraz F. de Bes7, jako 
platformy, służącej przedsiębiorcom do odkrywania nowych koncepcji marketingowych 
pomoże wzmocnić innowacyjnym organizacjom siłę w obliczu spotkania  
z hiperkonkurencją. Przedsiębiorcom potrzebny jest bowiem nowy sposób myślenia  
w zakresie tworzenia atrakcyjnych ofert rynkowych. 

Koncepcja architektury innowacji produktowych oparta  
na kooperacji uczestników gry rynkowej 

Budowanie i wdrażanie koncepcji efektywnego zarządzania innowacjami obejmuje 
wiele różnorodnych decyzji silnie połączonych z poszczególnymi dziedzinami 
marketingu. Studia literaturowe z tego zakresu oraz obserwacja rynkowych zjawisk  
i procesów, pozwalają postawić tezę, iż optymalizacja działań innowacyjnych każdej 
organizacji, niezależnie od jej wielkości, determinowana jest z jednej strony wielkością
posiadanych zasobów i umiejętnościami zarządzających w aspekcie racjonalności ich 

                                                
7 Szerzej: Ph. Kotler, F. de Bes: Marketing lateralny. PWE, Warszawa 2004. 
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wykorzystania, zaś z drugiej strony – zależy od struktury zmiennych zewnętrznych, 
niezależnych od danego podmiotu. Implementacja nowatorskich rozwiązań w zakresie 
kreowania i wprowadzania na rynek produktów, bazujących na tych koncepcjach, 
wymaga odpowiedniego przygotowania personelu danej organizacji.  

Z punktu widzenia wnętrza organizacji zasadniczą rolę odgrywa możliwość
dysponowania odpowiednim zapleczem finansowym, począwszy od środków celowych 
uruchamianych na B+R, aż po rynkową komercjalizację innowacji. Należy w tym 
miejscu nadmienić, że „odległość” Polski od pozostałych krajów Unii Europejskiej  
w tym zakresie ciągle wzrasta, np. na terenie państw UE (27) wydatki w obszarze badań
i rozwoju wyniosły w 2008 roku około 1,9% PKB, natomiast w Polsce stanowiły one 
zaledwie 0,6 % PKB w 2007 roku, a w 2008 r. poniżej 0,5% PKB8.  

Zdaniem A.H. Jasińskiego za główne podmioty kreowania postępu 
technologicznego, określające kierunki innowacyjnych zachowań przedsiębiorstw, 
należy uznać9: 

a) rząd – państwo, które pełni głównie funkcję regulacyjną w stosunku do sytemu 
nauki, techniki, a także wpływa na kształtowanie przedsiębiorczych inicjatyw 
wśród menedżerów współczesnych organizacji, 

b) podmioty reprezentujące naukę wraz ze sferą B+R – podmioty te oferują
wyniki prac projektowych w zakresie B+R, podejmowanych zarówno  
na zlecenie przemysłu, jak też inicjowanych na własne ryzyko, aby móc je  
w przyszłości skomercjalizować, 

c) przemysł, odgrywający największą rolę w tym zakresie, gdyż zgłasza on popyt 
na nowe, innowacyjne rozwiązania z jednej strony, oferując z drugiej strony 
nabywcom (na rynku dóbr i usług przemysłowych) i klientom (na rynku dóbr  
i usług konsumpcyjnych) podaż oczekiwanych innowacji procesowych oraz 
produktowych. 

Autor takiej interpretacji określił charakter relacji i powiązań, mogących 
występować między partnerami rynkowymi w formie zarówno zinstytucjonalizowanej 
(tzw. typu hard, np. parki naukowo-technologiczne, inkubatory innowacji, czy firmy 
odpryskowe), jak też niezinstytucjonalizowanej (tzw. typu soft, np. umowy, zlecenia, 
inne formy kooperacji). 

U podstaw współczesnego zarządzania należy uznać za zasadne właściwe 
zrozumienie przez kadrę kierowniczą następującej prawidłowości: „tylko te organizacje 
mogą się rozwijać, które będą znały potrzeby rynku oraz odpowiednio do nich będą
potrafiły dostosować swoje zasoby i pokonać przy tym konkurentów” 10. W tym miejscu 
nasuwa się autorom artykułu pewna konkluzja: otóż, warunki hiperkonkurencji na coraz 
większych rynkach sprzyjają powstawaniu zjawiska akceptowalności konkurencji. 
Całkowita jej eliminacja rzadko bowiem jest możliwa, a nawet niepożądana z powodu 
wystąpienia wielu przyczyn, choćby następujących: 

                                                
8 Polska w Unii Europejskiej. GUS, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ 

PUBL_pm_polska_w_ue_2009.pdf. 
9 Por.: A.H. Jasiński: Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006,  

s. 29-31. 
10 A. Pomykalski: Zarządzanie innowacjami poprzez innowacje w regionie. W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia 

konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim. Red. J. Otto, R. Stanisławski,  
A. Maciaszczyk. Monografia Konferencyjna, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007, s. 101. 
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– dobrze jest mieć (z punktu widzenia konkretnej organizacji) pewien punkt, czy 
płaszczyznę odniesienia, służące porównaniom efektywności działań
biznesowych, 

– rywalizacja konkurencyjna sprzyja inicjowaniu nowatorskich pomysłów  
i rozwiązań, prowadzi do nieustannych poszukiwań oraz identyfikacji 
możliwości wyprzedzania pozostałych uczestników gry rynkowej, 

– kooperacja konkurencyjna pozwala organizacjom wzmacniać posiadane 
potencjały i jeszcze szybciej odnosić rynkowe sukcesy,  

– wzajemne zrozumienie struktury potrzeb partnerów i kooperantów, ścisła 
współpraca na wielu płaszczyznach, budowanie atmosfery zaufania i klimatu 
sprzyjającego postępowi przyczynia się do zmniejszenia ryzyka poniesienia 
porażki, zbliża strony rynku, wzmacnia więzi, pozwala tworzyć wizerunek 
organizacji przyjaznych otoczeniu,  

– wymiana doświadczeń, refleksji dotyczących funkcjonowania w określonych, 
nierozpoznanych jeszcze przez partnera obszarach geograficznych rynku, 
pozwalają co najmniej jednej ze stron uniknąć błędów, poprzez budowanie 
trwałych relacji opartych na partnerstwie i współpracy. 

Współpraca organizacji, zaangażowanych w realizację danego wyzwania 
rynkowego, ułatwiająca im sprawniejsze niż dotychczas osiąganie wytyczonych 
przedsięwzięć, mogłaby odbywać się na zasadzie tworzenia sieciowych powiązań, 
np.11:  

a) sieci zintegrowanych, stanowiących zbiór rozpoznanych jednostek,  
tzn. przedstawicielstw, zakładów, filii, które prawnie bądź finansowo należą do 
jednej grupy lub jednego organizmu gospodarczego, 

b) sieci skorelowanych, stanowiących wszelkie zgrupowania osób prawnych lub 
fizycznych, które uświadamiają sobie wspólnotę potrzeb i chcą stworzyć  
we własnym zakresie sposoby ich zaspokojenia (np. spółdzielnie, 
stowarzyszenia, itp.), 

c) sieci kontraktowych, opierających się na umowach koncesyjnych bądź
franchisingowych, zawieranych pomiędzy stosunkowo niezależnymi 
partnerami, 

d) sieci stosunków bezpośrednich.  
Elastyczność działania, szczególnie w pierwszym okresie kooperacji partnerów 

rynkowych, powinna bazować na wielopłaszczyznowej ich otwartości na zmiany, 
gotowości do kompromisów i pozytywnego, wzajemnego oddziaływania. Obopólna 
zgodność uczestników organizacji sieciowej do implementacji ustalonych rozwiązań
biznesowych sprzyja zwiększeniu dynamiki rozwoju każdej z nich, wpływając na 
intensyfikowanie zdolności do nieustannego wpływania na architekturę pożądanych 
innowacji, oczekiwanych przez rynek. 

                                                
11 Z. Olesiński: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo partnerskie.  

Red. M. Romanowska, M. Trocki. Wyd. Difin, Warszawa 2002, s. 156-157.  
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PRODUCT INNOVATIONS AS A CONSEQUENCE OF BUILDING 
PARTNERSHIP RELATIONS OF AN ORGANIZATION 

Summary
The paper concentrates on issues connected with innovation and partnership of market 

players in the realization of initiatives and business undertakings. The authors’ thesis is that 
contemporary economic organizations in order to gain profits from creating and implementation 
of product innovations have to be oriented on creating partnership relations (network). In order 
face global competition managers should be aware of the fact that unless they are able to create 
the innovation, they will be eliminated from tough yet fascinating market game. 
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KREOWANIE WARTOŚCI MARKI PRODUKTU  
W KANALE DYSTRYBUCJI 

Streszczenie  
Znana i ceniona marka staje się niezwykle ważnym narzędziem konkurowania. Za jej 

wartość odpowiadają nie tylko wytwórcy produktów, ale także pośrednicy handlowi. Można 
wskazać, iż dystrybucja bezpośrednia jest przykładem rozwiązania, które pozwala producentowi 
na kompleksowe kreowanie wartości marki, zarówno na etapie produkcji, jak i dystrybucji, przy 
czym producent zachowuje kontrolę nad produktem oraz marką także na etapie sprzedaży 
detalicznej. 

Wstęp 
Wyznacznikiem sukcesu współczesnej firmy są jej rynkowe osiągnięcia, te zaś

należy rozpatrywać w kilku wymiarach. Udział w rynku, kondycja finansowa, rozwój 
technologiczny czy innowacyjność, np. w wymiarze organizacyjnym czy procesowym 
mogą być traktowane jako kryteria oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 
Niezależnie od przyjętego kryterium, podmiotem, który rozstrzyga o rynkowej wartości 
przedsiębiorstwa jest konsument. Oferta produktowa jest bowiem w procesie zakupu 
poddawana porównaniom z towarami konkurencyjnymi i w efekcie akceptowana lub 
odrzucona. Wśród wielu determinant decyzji zakupowych deklarowanych przez 
nabywców, szczególne miejsce zajmuje marka produktu.  

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia działań podejmowanych w fazie 
produkcji i dystrybucji dla dostarczenia ostatecznemu nabywcy produktów, których 
marka będzie wartością kreującą lojalne postawy. Szczególną uwagę zwrócono na 
dystrybucję bezpośrednią, jako przykład zaangażowania producenta w sferę sprzedaży 
umożliwiający osiągnięcie wielu korzyści, w tym utrzymania kontroli nad kreowaną
marką.  

Rozważania poparte zostały wynikami badań przeprowadzonych w I kwartale 2006 
roku, na próbie 101 przedsiębiorstw produkujących żywność, działających na terenie 
województwa podkarpackiego i zaliczanych do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 

Wartość marki produktu i czynniki ją kształtujące 
W dzisiejszej gospodarce rynkowej, która charakteryzuje się dużą zmiennością

otoczenia, a także intensyfikacją konkurencji, utrzymanie przez firmę długookresowego 
powodzenia jest coraz trudniejsze. Dotychczasowe podstawy przewagi konkurencyjnej 

                                                
1 Kazimierz Cyran – dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
Sławomir Dybka – dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
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oparte na takich założeniach, jak niskie koszty, tracą znaczenie. Rośnie natomiast ranga 
tzw. miękkich umiejętności oraz atrybutów, jak wiedza marketingowa, dostęp do 
kanałów dystrybucji, a także marka2. Wartości niematerialne mogą przynosić
przedsiębiorstwom duże korzyści, które występują w charakterze pieniężnym  
(np. oszczędności na kosztach, zwiększone przychody), lecz nie występują w postaci 
fizycznej, jak budynki, maszyny albo finansowej, jak obligacje lub akcje. Marka 
znajduje się w czołówce aktywów niematerialnych, które tworzą wartość firmy. Taką
wyjątkową pozycję zapewniają jej określone cechy, tzn. może ona samodzielnie 
tworzyć dodatkowe dochody dla firmy, a także być wydzielona z majątku, by stać się
przedmiotem wyceny lub transakcji sprzedaży. Jest jedynym składnikiem majątkowym, 
który może nie ulegać zmianie przez wiele lat, pod warunkiem, że jest on w odpowiedni 
sposób chroniony przed kopiowaniem. Klienci indywidualni czy też instytucjonalni, 
którzy są atakowani konkurencyjnymi ofertami coraz częściej uważają markę jako 
ważny czynnik, często przesądzający o zakupie danego towaru. Dlatego też silna marka 
traktowana jest jako strategiczny zasób marketingowy, którego kształtowanie stanowi 
kluczowy element współczesnego marketingu3. 

Markę stanowi kombinacja produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, 
reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny. Kombinacja ta 
odróżniając ofertę danego producenta od ofert konkurencyjnych, dostarcza 
konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych, dzięki 
czemu tworzy lojalne grono nabywców i umożliwia tym samym osiągnięcie wiodącej 
pozycji na rynku4. Inna grupa definicji wskazuje, że marką jest wartość dodana do 
produktu, bez uwzględniania samego produktu, czyli zespół funkcjonalnych, 
ekonomicznych i psychologicznych korzyści dla użytkownika, których dostarcza produkt 
oznaczony danym identyfikatorem5. 

Istnieje wiele definicji i określeń wartości marki, a także jej kapitału. Wartość
marki (brand equity) należy zatem rozpatrywać jako: 

a) wartość ekonomiczną, pozycję w bilansie, wartość sprzedażną z wyłączeniem 
kapitału finansowego, rzeczowego itp., stosując określenie wartość marki, 
czyli brand value, 

b) miarę siły przywiązania klientów do marki dla oznaczenia jej lojalności, 
ewentualnie siły, 

c) opis skojarzeń i wyobrażeń, które użytkownicy odnoszą do marki, stosując 
określenie wizerunek marki6. 

Po latach kupowania „niemarkowych” (no logo) produktów np. spożywczych  
o niestabilnej jakości, klienci nauczyli się doceniać bezpieczeństwo, jakie gwarantuje 
marka. Firmy zaczęły więc świadomie doceniać rolę marki. Zrozumiano również,  
iż marka sama w sobie stanowi wartość, a w przypadku silnych marek przewyższa 
znacznie wartość aktywów materialnych firmy7. 

Można wymienić wiele korzyści wynikających z oznaczenia produktów markami. 
Marka umożliwia m.in. identyfikację produktów, dzięki czemu klient może zamówić

                                                
2 G. Urbanek: Zarządzanie marką. PWE, Warszawa 2002, s. 9. 
3 Ekspansja czy regres marketingu. Red. E. Duliniec, L. Garbarski. PWE, Warszawa 2006, s. 325. 
4 J. Kall: Silna marka. PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
5 G. Urbanek: Koncepcja kapitału marki. „Marketing i Rynek”, 2000, nr 5, s. 8-15.  
6 J. Jerschina: Co to jest wartość marki (Brand Equity)? CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z.o.o. 

http://www.cem.pl/?a=pages&id=48. 
7 Ekspansja czy regres marketingu.., s. 326. 
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produkt, używając jego nazwy, a nie opisując go. Klienci mogą mieć pewność,  
że produkt jest na odpowiednim poziomie jakościowym, wobec tego zmniejsza się
ryzyko w sytuacji jego ponownego zakupu. Dzięki stosowaniu marek zmniejsza się
oddziaływanie czynnika porównywania cen przy wyborze produktu, a zwiększa prestiż
produktu. Marki pomagają w segmentacji rynku i tworzeniu wizerunku produktów; 
różne marki pozwalają dotrzeć do wielu segmentów rynku. Produkty markowe 
zwiększają także siłę przetargową producenta w stosunku do dystrybutora. Znana marka 
może pomóc przy wchodzeniu do nowej kategorii produktów8.  

W tworzeniu wartości stanowiącej źródło lojalnych postaw nabywców uczestniczą
wszystkie podmioty, które poprzez nadanie cech produktom lub uczestnicząc  
w procesie jego dystrybucji, decydują o całościowej ocenie oferty (rys. 1). 

Dostawca 

surowce/półfabrykaty 

Producent (rdzeń + jakość + opakowanie + cena + marka) 

Produkt      cechy, zalety, korzyści, 

Dystrybutor (hurt lub detal) 

Klient  - wartość postrzegana  −  satysfakcja, lojalność

Rys. 1. Stadia kreowania wartości dla nabywcy 
Źródło: opracowanie własne. 

Dostawca poprzez zapewnienie odpowiednich parametrów jakościowych stwarza 
warunki do wytworzenia produktu spełniającego akceptowany przez konsumentów 
poziom jakości. Producenci kreują rdzeń produktu, wzbogacają go o funkcjonalne  
i estetyczne opakowanie, decydują także o poziomie cen zbytu. Charakterystyka rdzenia 
produktu stanowi de facto zbiór jego cech, te zaś o ile są pozytywnie odbierane przez 
klienta mogą stanowić korzyści poprzez pryzmat których dokonywane są zakupy. 
Koncepcja przedstawiania dóbr poprzez ich cechy, zalety i korzyści jest powszechnie 
stosowaną techniką prezentacji oraz sprzedaży. Poprzez nadanie produktom cech 
oczekiwanych producenci dążą do zbudowania marki, która będzie synonimem 
dostarczanych na rynek wartości. Cenione i uznane marki stanowią źródło korzyści dla 
wytwórcy w dłuższym okresie. Aby ten element był skuteczny w utrzymywaniu 
lojalnych postaw nabywców, niezbędne są ciągłe działania w zakresie wytwarzania 
produktów dobrych jakościowo o cechach zgodnych z preferencjami klientów. 

                                                
8 G. Urbanek: Zarządzanie marką…, s. 19-25.  

wartość dodana, użyteczność miejsca  
i czasu, marka − renoma sieci,  
warunki zakupu  
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Kreowanie wartości marki nie kończy się na etapie przekazania produktu  
do dystrybutora. Wszelkie działania podejmowane przez handlowców związane  
z realizacją sprzedaży, tworzeniem ekspozycji, jakością obsługi itp., mogą
podtrzymywać wartość marki lub ją osłabiać. Prowadzi to do rozważań strategicznych 
dotyczących dylematu, czy dążyć do zachowania kontroli nad procesem dystrybucji aż
do finalnej transakcji, czy też pozostawić produkt wraz z marką do dyspozycji 
niezależnych pośredników handlowych. Rozwiązaniem coraz częściej wdrażanym przez 
producentów, które pozwala na włączenie także fazy dystrybucji do procesu kreowania 
wartości marki, jest dystrybucja bezpośrednia. 

Możliwość kreowania wartości marki przez producenta  
w ramach dystrybucji bezpośredniej 

Decyzje dotyczące kształtu projektowanych kanałów sprzedaży wymagają
precyzyjnego określenia zadań polityki dystrybucyjnej danego producenta, gdyż
użyteczność poszczególnych kanałów, z punktu widzenia realizacji specyficznych 
zadań rynkowych w określonych warunkach, może być różna. W sytuacji rynkowej, 
której wyznacznikami są: z jednej strony ciągłe przeobrażenia systemu gospodarczo-
społecznego i nasilająca się konkurencja, z drugiej zaś − ewoluująca struktura 
podmiotowa przemysłu i handlu, działania producentów w sferze dystrybucji 
skierowane są na różnicowanie i ciągłe doskonalenie stosowanych kanałów sprzedaży. 
Nadal nie są to bowiem kanały, które producentom zapewniałyby wystarczającą
skuteczność w docieraniu z produktami do rynków docelowych, a funkcjonującym 
pośrednikom handlowym oczekiwane rezultaty z prowadzonej działalności. Sytuacja 
taka, będąc źródłem rozlicznych konfliktów między producentami a pośrednikami 
handlowymi, dostarcza jednocześnie impulsów do poszukiwania nowych rozwiązań  
w tym zakresie9. 

Jednym z takich rozwiązań jest uruchamianie własnych kanałów dystrybucji  
i przejmowanie funkcji, jakie w kanale marketingowym realizują pośrednicy. 
Tworzenie bezpośrednich kanałów dystrybucji ma szczególnie duże znaczenie  
w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw, dla których spełnienie warunków 
współpracy z pośrednikami często jest nieopłacalne lub wręcz niemożliwe. Oprócz 
podstawowej funkcji zbytu, bezpośredni kanał sprzedaży może być wykorzystywany 
jako narzędzie promocji oferty przedsiębiorstwa. Dodatkowym atutem bliskiego 
kontaktu producenta z konsumentem jest możliwość pozyskania cennych dla 
producenta informacji, dotyczących preferencji i zachowań konsumenta, co stanowić
może podstawę do kształtowania oferty. 

Za tworzeniem bezpośrednich kanałów dystrybucji przemawiają następujące 
korzyści: 

– pełna kontrola producenta nad zbytem, cenami wytworzonych produktów  
i poziomem usług świadczonych finalnym nabywcom, 

– szybki, bezpośredni, niezakłócony, dwukierunkowy przepływ informacji 
rynkowych między producentem a klientami, 

– możliwość szybkiego dostosowania oferty rynkowej do zmian popytu  
w obsługiwanym segmencie rynku, 

                                                
9 B. Słomińska: Kształtowanie kanałów dystrybucji jako narzędzie konkurowania producentów. „Marketing i Rynek”

2003, nr 2, s. 24.  
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– skrócenie czasu przepływu produktów od wytwórców do finalnych nabywców, 
– relatywnie szybszy przepływ płatności za zakupione produkty, 
– realizacja przez producenta pełnego zysku z tytułu sprzedaży produktów, 
– możliwość nawiązania trwalszych więzi z klientami i ukształtowanie grupy 

lojalnych nabywców10. 
Każdemu producentowi zależy na tym, aby jego produkty były oferowane na rynku 

na zasadach zgodnych z przyjętą strategią działania i rozwoju przedsiębiorstwa. 
Warunki do częściowej kontroli nad procesem dystrybucji, w przypadku korzystania  
z pośredników, umożliwiałaby asymetria siły przetargowej na rzecz przedsiębiorstwa 
produkcyjnego. Oznacza ona zdolność do wywierania wpływu na zachowania innych 
uczestników rynku oraz odporność na ich oddziaływanie11. Dysponowanie własną siecią
sprzedaży stwarza producentom duże możliwości kreowania marki oraz pozwala na 
uniezależnienie się w swoich działaniach od kosztownych działań promocyjnych.  

Najlepszą formą dystrybucji bezpośredniej są sklepy firmowe. Oferują one swoim 
klientom wysokiej jakości produkty, kojarzone z określoną marką producenta 
gwarantującego ich jakość. O stosowaniu bezpośredniego kanału dystrybucji może 
decydować także początkowa faza cyklu życia produktu na rynku. Zdarza się bowiem, 
że ryzyko związane z wprowadzeniem nowych, innowacyjnych, drogich produktów 
zniechęca pośredników do nawiązywania kontaktów handlowych z ich producentami12. 

Własna sieć sprzedaży, ze wszystkimi elementami ją współtworzącymi, kształtuje 
wyobrażenie o przedsiębiorstwie. Istotnym elementem kształtującym opinie 
konsumentów są również pracownicy firmy. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj 
kompetencjom sprzedawców, którzy powinni posiadać podstawową wiedzę o firmie  
i oferowanym przez nią asortymencie. Wrażenie odnoszone przez konsumentów 
podczas kontaktu z którymkolwiek elementem przedsiębiorstwa, może mieć decydujące 
znaczenie dla kształtowania opinii i dalszych kontaktów. Wrażenia te wpływają na 
emocjonalny stosunek do danej firmy i przekładają się na postawy lojalnościowe wobec 
niej13. Własne kanały dystrybucji zapewniają producentom największy stopień kontroli 
nad sprzedażą towarów, wymagają jednak dużych nakładów finansowych. Dystrybucja 
przez własną sieć sprzedaży wymaga dodatkowej aktywności, w postaci przygotowania 
i wyposażenia punktu w odpowiedni sprzęt do przechowywania wyrobów i oferowania 
ich do sprzedaży. Pociąga to za sobą konieczność inwestowania w pozaprodukcyjne 
obszary działalności firmy, co może skutkować koniecznością uszczuplenia wydatków 
na inwestycje produkcyjne. Ponadto dystrybucja bezpośrednia narzuca konieczność
ponoszenia wszystkich kosztów i ryzyka sprzedaży. 

Uwzględniając powyższe okoliczności warto zwrócić uwagę na możliwości 
komunikowania się z rynkiem, jakie towarzyszą sprzedaży bezpośredniej własnych 
wyrobów. Jak wiadomo, sprzedaż bezpośrednia oprócz podstawowej funkcji zbytu, 
łączy w sobie funkcje promocji, a ponadto stwarza możliwości pozyskiwania informacji 
o potrzebach i preferencjach konsumentów. Szczególnie istotne jest to, że towarzyszące 
sprzedaży bezpośredniej działania promocyjne nie pociągają za sobą konieczności 
ponoszenia dodatkowych kosztów. Ważną cechą tych działań jest również to, że 

                                                
10 M. Jeznach: Podstawy marketingu żywności. SGGW, Warszawa 2007, s. 79. 
11 W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002, s. 55-56. 
12 M. Jeznach: op. cit., s. 79. 
13 T. Domański: Bliskość między siecią handlową a klientem – wyzwania strategiczne. „Marketing i Rynek” 2005, nr 1,  

s. 2. 



Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka334

informacje przekazywane konsumentowi oddziałują na niego najczęściej w miejscu, 
gdzie dokonuje on zakupu, co często skutkuje reakcją zakupową. Wyrazem znaczenia 
promocyjnej funkcji, jaką pełni sprzedaż bezpośrednia, są uzyskane w tym zakresie 
opinie producentów zbywających swoje produkty za pośrednictwem własnych kanałów 
sprzedaży (tabela 1).  

Tabela 1. Rola sprzedaży bezpośredniej w promowaniu oferty przedsiębiorstwa w opinii respondentów (w %) 

Stopień wpływu Ogółem 
Wielkość przedsiębiorstwa 

mikro małe średnie 

zdecydowanie tak 58,8 50,0 61,2 71,4 

raczej tak 38,1 47,1 34,7 28,6 

raczej nie − − − − 

zdecydowanie nie − − − − 

brak zdania 3,1 2,9 4,1 − 

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Uzyskane dane jednoznacznie potwierdzają, że sprzedaż bezpośrednia jest wysoko 
ocenianym narzędziem promocji oferty przedsiębiorstwa. Z tabeli wynika jednak, że 
struktura uzyskanych odpowiedzi przedstawia się odmiennie w różnych pod względem 
wielkości przedsiębiorstwach. Najwięcej najwyższych ocen w tym zakresie przyznają
sprzedaży bezpośredniej przedstawiciele przedsiębiorstw średnich, a najmniej – 
właściciele firm mikro. Jest to tym bardziej istotne, że udział sprzedaży bezpośredniej  
w zbycie produkcji jest najmniejszy w grupie przedsiębiorstw średnich, a największy  
w przedsiębiorstwach mikro. Wynika z tego, że w miarę wzrostu wielkości firmy, 
zmniejsza się znaczenie własnych kanałów sprzedaży, jako fizycznych kanałów zbytu,  
a rośnie ranga tych działań jako narzędzia wspierającego sprzedaż. W celu pełniejszego 
zweryfikowania perspektyw rozwoju sprzedaży bezpośredniej na rynku żywności, 
przeprowadzono analizę strategiczną. Wykorzystano do tego celu punktową metodę
analizy SWOT14. Na podstawie opinii respondentów wyznaczono mocne i słabe strony 
sprzedaży bezpośredniej oraz szanse i zagrożenia, które są związane z prowadzeniem tej 
działalności (tabela 2). Częstotliwość udzielanych odpowiedzi w zakresie ocen 
wskazanych czynników pozwoliła na wyznaczenie wag, jakie następnie im nadano. 

Po przeprowadzeniu analizy interakcji, jakie zachodzą między cechami 
wewnętrznymi sprzedaży bezpośredniej a otoczeniem, w którym te działania są
podejmowane, wyodrębniono czynniki, których znaczenie dla rozwoju sprzedaży 
bezpośredniej jest szczególnie istotne. Najwyżej ocenioną mocną stroną, która może 
służyć do wykorzystywania szans związanych z prowadzeniem sprzedaży 
bezpośredniej, jak też przezwyciężania napotykanych zagrożeń, jest pozytywny wpływ 
na kreowanie wizerunku producenta i marki jego produktu. Czynnikiem, jaki  
w największym stopniu wpływa na wzmocnienie atutów sprzedaży bezpośredniej, jest 
rosnące zainteresowanie konsumentów produktami lokalnymi. Wskazuje na to 
zaobserwowana liczba sześciu interakcji, jakie zachodzą między tymi czynnikami, 
potwierdzona wysoką sumą iloczynów wag i interakcji, wynoszącą 2,9. 

                                                
14 K. Obłój: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 2007, s. 337-358.  
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Tabela 2. Obszary analizy strategicznej z uwzględnieniem wag wyodrębnionych czynników 

Obszary analizy Wagi

Mocne strony 

Pozytywny wpływ na kreowanie wizerunku firmy, marki producenta. 0,20 

Możliwość pozyskiwania informacji o konsumentach i ich preferencjach. 0,19 
Skrócenie czasu przepływu produktu od producenta do konsumenta oraz szybszy 
przepływ płatności. 

0,18 

Wzrost wielkości sprzedaży. 0,17 

Uniezależnienie od pośredników handlowych. 0,15 
Możliwości sprzedaży na rynku lokalnym dla firm niespełniających wymogów 
unijnych. 

0,05 

Wyższe ceny i marże ze sprzedaży produktów. 0,05 

Słabe strony
Ograniczenie sprzedaży do możliwości posiadanej sieci dystrybucyjnej. 0,37 

Niewielka skala realizowanej sprzedaży. 0,31 

Niski poziom marży handlowej niepokrywający kosztów działalności handlowej. 0,23 

Problemy związane z zarządzaniem własnymi kanałami sprzedaży. 0,09 

Szanse

Rosnące zainteresowanie konsumentów produktami lokalnymi. 0,49 

Rosnąca lojalność konsumentów żywności wobec firmy. 0,44 

Łatwiejszy dostęp do kredytów inwestycyjnych. 0,08 

Zagrożenia
Konkurencja ze strony sklepów oferujących kompleksowy asortyment. 0,60 

Niekorzystne przepisy prawne i podatkowe. 0,33 

Niedocenianie znaczenia kanałów bezpośrednich w rozwoju firmy. 0,07 
Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że zagrożeniem o najwyższej randze dla 
sprzedaży bezpośredniej jest konkurencja ze strony sklepów oferujących kompleksowy 
asortyment. Z kolei, poddane ocenie słabości sprzedaży bezpośredniej, w ograniczonym 
stopniu mogą wpływać na wzmocnienie oddziaływania zagrożeń, natomiast  
w większym stopniu mogą stać się przeszkodą w wykorzystaniu nadarzających się
szans. Szczegółowe zestawienie liczby interakcji oraz ich iloczynów z przypisanymi 
wagami zawiera tabela 3.  

Tabela 3. Zestawienie zbiorcze wyników analizy TOWS/SWOT 

Rozpatrywana 
kombinacja 

Wyniki z analizy 
TOWS 

Wyniki z analizy 
SWOT 

Zestawienie zbiorcze 
TOWS/SWOT 

Suma 
interakcji

Suma 
iloczynów

Suma 
interakcji

Suma 
iloczynów

Suma 
interakcji

Suma 
iloczynów 

szanse/słabości 10 3,42 11 2,73 21 6,15 
zagrożenia/słabości 8 3,13 5 1,05 13 4,18 
szanse/siły 10 3,42 20 4,70 30 8,12 
zagrożenia/siły 10 2,55 20 4,13 30 6,68 

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 
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Uzyskane sumy zbiorcze, po przeprowadzeniu analizy TOWS/SWOT wskazują, że 
przy danej konfiguracji czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz ustalonych 
wagach, najbardziej pożądanym kierunkiem działań związanych z rozwojem sprzedaży 
bezpośredniej jest strategia agresywna15 − 8,12 − polegająca na maksymalnym 
wykorzystaniu szans w otoczeniu, dla wzmacniania silnych stron sprzedaży 
bezpośredniej oraz na wykorzystaniu atutów w celu spożytkowania pojawiających się
okazji.  

Przeprowadzona ocena znaczenia sprzedaży bezpośredniej uzupełniona opiniami na 
temat zamiarów rozwijania tej działalności przez producentów w przyszłości 
potwierdza, że sprzedaż bezpośrednia żywności będzie się rozwijać. Wyznacznikiem 
kierunków tego rozwoju są wyniki analizy SWOT, wskazujące na potrzebę
wykorzystania szans, jakie stwarza otoczenie dla rozwoju tej działalności. 

CREATION OF PRODUCT’S BRAND VALUE  
IN DISTRIBUTION CHANNEL 

Summary 
A known and valued brand becomes an important competitive instrument. The entities 

responsible for brand’s value are not only producers but also trade enterprises. It is possible  
to indicate that direct distribution is an example of a solution which enables creating brand value 
complexity, both on the stage of production and distribution, while producer preserves full control 
under the product and brand also on the stage of retailing.  

                                                
15 Definiując wybór strategii rozwoju sprzedaży bezpośredniej sugerowano się macierzą zaproponowaną w: K. Obłój: 

op.cit., s. 355-358. 
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MOTYWY REALIZACJI STRATEGII CO-BRANDINGU 
W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 

Streszczenie
Strategia co-brandingu polega na współpracy dwóch lub więcej marek, mającej na celu 

stworzenie produktu, który wspierany jest przez marki partnerów. Co-branding umożliwia 
wzajemne wzmocnienie tych marek, dzięki ścisłej współpracy w ramach tworzenia produktu lub 
usługi. W artykule przedstawione zostały wyniki badań empirycznych dotyczące motywów 
realizacji strategii co-brandingu funkcjonalnego przez wybrane firmy międzynarodowe.  

Wstęp 
Nasilająca się konkurencja, rosnące wymagania konsumentów oraz rozwój  

w zakresie innowacji wymuszają na firmach działania zmierzające do udoskonalenia 
oraz wzbogacenia oferty. Firmy poszukują nowych metod ekspansji rynkowej oraz 
zwiększenia wartości ich marek. W ostatnim okresie narodziło się szereg strategii 
umożliwiających umocnienie pozycji marki na rynku. Należą do nich m.in. 
licencjonowanie marki, partnerstwo pomiędzy firmami, zakup praw patentowych czy 
fuzje między firmami. Do strategii tych można zaliczyć także co-branding. 

Co-branding jako przykład partnerstwa między firmami 
Według K.L. Kellera, co-branding polega na połączeniu w jednej ofercie dwóch lub 

więcej marek2. Podobną definicję podaje J.M. Lehu, stwierdzając, iż co-branding  
to związek dwóch marek, powstały w celu „wylansowania” nowego produktu lub gamy 
produktów3. Z kolei C. Park, S.Y.J. Whan i A.D. Shocker definiują co-branding jako 
współpracę dwóch lub więcej marek, mającą na celu stworzenie oddzielnego  
i unikalnego produktu, który wspierany jest przez marki partnerów4. Zaś T. Blackett  
i B. Boad określają co-branding jako wzajemne wzmocnienie dwóch marek, dzięki 
ścisłej współpracy w ramach tworzenia produktu lub usługi5. 

W przypadku co-brandingu można zwykle wyróżnić markę „zapraszającą” lub 
„przyjmującą” oraz markę „zapraszaną” do współpracy. Co-branding może mieć
charakter otwarty lub też współpraca pomiędzy dwoma firmami może być realizowana 
na zasadach wyłączności. W przypadku co-brandingu otwartego marka zapraszana do 

                                                
1 Magdalena Grębosz – dr inż., Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział Organizacji  

i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson: Strategic Brand management. A European Perspective. Pearson Education, Harlow 

2008, s. 310. 
3 J.M. Lehu: Praximarket. Editions Jean-Pierre de Monza, Paris 1996, s. 56.
4 C. Park, S.Y.J. Whan, A.D. Shocker: Composite Branding Alliances: An Investigation of Extension and feedback Effects.

„Journal of Marketing Research” 1996, Vol. 33 (4), s.453-455. 
5 T. Blackett, B. Boad: Co-branding: The Science of Alliance. St. Martin’s Press, New York 1999, s. 15-18. 
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współpracy jest związana na zasadach co-brandingu z innymi markami, często 
konkurencyjnymi. Taką strategię realizują m.in. firmy Intel czy Lycra. Co-branding na 
wyłączność zobowiązuje współpracujące marki do ograniczenia współpracy wyłącznie 
w obrębie jednej marki. 

Według G. Michel można wyróżnić dwa rodzaje co-brandingu6: 
a) co-branding funkcjonalny – „ingredient branding” –  polegający na wskazaniu 

marki składnika lub składników produktu końcowego; strategia ta dąży do 
wyraźnego podkreślenia współpracy obu marek pod kątem cech fizycznych 
produktu; taka forma współpracy pomiędzy dwoma firmami ma na celu zwykle 
zaznaczenie wysokiej jakości produktu i kompetencji producentów; najbardziej 
znanym przykładem co-brandingu funkcjonalnego jest wykorzystanie marki 
Intel będącej marką mikroprocesorów stosowanych w komputerach oraz marki 
Lycra, 

b) co-branding symboliczny – „co-naming” – polegający na zastosowaniu drugiej 
marki w celu podkreślenia wartości symbolicznych i stworzeniu określonego 
wizerunku; taką formę stosują na przykład producenci samochodów 
zapraszając do współpracy marki kreatorów mody czy perfum. 

J.M. Lehu dodaje do tego podziału co-branding reklamowy mający na celu 
uzyskanie efektu synergii w trakcie działań reklamowych, poprzez wsparcie marki, 
wizerunkiem marki partnera7. 

Co-branding umożliwia m.in. zwiększenie zasięgu i wpływu marki, wchodzenie na 
nowe rynki, zmniejszenie kosztów poprzez wykorzystanie efektu skali, odświeżenie 
wizerunku marki8. Do zalet realizowania strategii co-brandingu można zaliczyć9: 

– ograniczenie inwestycji poprzez wspólny udział obu partnerów (zarówno  
w zakresie R&D, produkcji, jak i promocji), 

– wykorzystanie atutów marki zapraszanej przez markę zapraszającą, 
– zwiększenie kompetencji firmy, 
– ograniczenie ryzyka, 
– polepszenie jakości produktów (także jakości postrzeganej przez 

konsumentów), 
– wzrost sprzedaży produktu, 
– przeniesienie wartości i skojarzeń związanych z markami partnerów na nowy 

produkt, 
– umocnienie kapitału nowej marki, 
– uwierzytelnienie nowej marki, 
– zdobywanie nowych rynków. 
Motywy realizowania strategii co-brandingu były przedmiotem badań

przeprowadzonych w Politechnice Łódzkiej w 2009 roku. 

                                                
6 G. Michel: Au cœur de la marque – créer, gérer, développer et évaluer sa marque. Dunod, Paris 2004, s. 136-141. 
7 J.M. Lehu : op.cit., s. 56. 
8 L.C. Ueltschy, M. Lacroche: Co-Branding Internationally: Everyone Wins? „Journal of Applied Business Research” 

2003, Vol. 20/3, s. 91-92. 
9 M. Grębosz: Co-branding jako instrument współpracy przedsiębiorstw w zarządzaniu marką. W: Współpraca w rozwoju 

współczesnych organizacji. Red. A. Adamik, S. Lachiewicz. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 307. 
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Metodyka i zakres badań
Materiał empiryczny do analizy wybranych aspektów strategii co-brandingu 

stosowanej przez firmy międzynarodowe zebrano przy użyciu metody komunikowania 
się pośredniego z respondentami wykorzystując technikę ankiety oraz metody 
komunikowania się bezpośredniego z respondentami przy użyciu kwestionariusza.  
W badaniach, oprócz autorki, uczestniczyło pięciu studentów, realizujących „European 
Project Semester” w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki 
Łódzkiej, reprezentujących takie kraje jak Hiszpania, Niemcy, Polska oraz Portugalia. 
Umożliwiło to przeprowadzenie badań na skalę międzynarodową i dotarcie nie tylko do 
przedstawicieli firm zagranicznych w Polsce, ale także do centrali tych firm, 
znajdujących się w całej Europie. Badania miały charakter pilotażowy, obejmowały 
jedynie firmy realizujące strategię co-brandingu funkcjonalnego (ingredient  
co-branding) i były badaniami o charakterze jakościowym. Badania miały przede 
wszystkim na celu zidentyfikowanie zakresu co-brandingu, określenie motywów oraz 
jego skutków, zdiagnozowanie stopnia zaawansowania współpracy pomiędzy firmami 
oraz poziomu zadowolenia z niej. Badania stanowiły pierwszy etap projektu 
dotyczącego strategii co-brandingu. 

Wybór metod badawczych uzasadniony był specyfiką tematyki projektu oraz 
koniecznością objęcia badaniami przedsiębiorstw międzynarodowych, znajdujących się
również poza granicami. Decydując się na zastosowanie techniki ankiety wzięto pod 
uwagę zarówno zalety, jak i ograniczenia tej metody. Ankieta dała możliwość
uzyskania niezbędnych danych w stosunkowo krótkim czasie oraz zwiększyła 
rzetelność udzielanych odpowiedzi. Ważne znaczenie miał także aspekt zmniejszenia 
kosztów badań. Do ograniczeń tej techniki należy zaliczyć przede wszystkim niewielką
zwrotność ankiet oraz trudność w interpretacji niektórych odpowiedzi. Podczas 
przygotowywania kwestionariusza ankiety starano się ograniczyć wpływ tych 
czynników poprzez odpowiednią konstrukcję pytań oraz zastosowanie pytań
zamkniętych. 

Ze względu na specyfikę poruszonej w pracy problematyki autorka, oprócz 
przeprowadzenia ankiety, zastosowała technikę wywiadu swobodnego, która pozwoliła 
poprawić jakość zebranych danych oraz uzyskać bardziej szczegółowe informacje. 
Wśród ograniczeń tej metody należy wymienić trudności z dotarciem do osób 
kompetentnych w zakresie zarządzania marką w firmach oraz czasochłonność badań. 

Dążąc do kompleksowej analizy problematyki co-brandingu skonstruowano 
odpowiednio kwestionariusz ankiety oraz listę pytań stosowanych podczas wywiadu 
swobodnego. 

Ankieta została skierowana do osób odpowiedzialnych za zarządzanie markami  
w firmach, tj. dyrektorów i specjalistów działów marketingu oraz menadżerów marek. 
W kwestionariuszu ankiety znajdowało się 18 pytań zamkniętych, wzbogaconych  
o część końcową dotyczącą ogólnych danych o przedsiębiorstwie. Dane te, stanowiące 
końcową część kwestionariusza, dotyczyły przedmiotu działalności, branży, zakresu 
działalności oraz produktów objętych co-brandingiem. Ankieta została przygotowana  
w języku angielskim i w takiej formie rozesłana do przedstawicieli firm. Konieczność
przygotowania ankiety w tym języku wynikała z międzynarodowego charakteru badań. 
Forma badań miała charakter ankiety mailowej, wysyłanej przy pomocy poczty 
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elektronicznej do wybranych firm międzynarodowych, realizujących strategię  
co-brandingu.  

Lista przedsiębiorstw została opracowana przez autorkę i studentów w marcu  
2009 roku. Zidentyfikowano 84 firmy międzynarodowe realizujące strategię  
co-brandingu funkcjonalnego w ciągu ostatniego roku, do których wysłano ankietę. 
Zakres przestrzenny badań obejmował całą Europę. Badania przeprowadzono  
w kwietniu 2009 roku (rys.1). 

Rys. 1. Charakterystyka badań ankietowych 
Źródło: opracowanie własne. 

Drugim etapem badań było przeprowadzenie wywiadów swobodnych 
skierowanych bezpośrednio do kadry menedżerskiej firm realizujących strategię  
co-brandingu funkcjonalnego. Wywiady zostały przeprowadzone przez autorkę w maju 
2009 roku na wyselekcjonowanej − po wstępnej analizie opartej na wynikach 
przeprowadzonych ankiet − grupie firm, wśród menadżerów reprezentujących w Polsce 
firmy biorące udział w ankiecie. 

Połączenie wyników badań ankietowych oraz wywiadów bezpośrednich pozwoliło 
dokonać analizy motywów, skutków oraz metod realizacji strategii co-brandingu 
funkcjonalnego. Podczas realizacji badań empirycznych napotkano na problemy 
wynikające przede wszystkim z niechęci do wypełniania ankiet, których 
przedsiębiorstwa otrzymują bardzo wiele, braku czasu na rzetelne wypełnienie 
kwestionariusza, braku możliwości uzyskania wszystkich informacji od jednej osoby 
w firmie oraz ograniczenia czasu, który respondenci byli skłonni poświęcić badającemu 
w przypadku wywiadu bezpośredniego. 

Do przeprowadzenia analizy wyników badań wykorzystano program Excel. 
Podczas wnioskowania autorka oparła się na metodzie dedukcji i syntezy. 
Przeprowadzone studia literaturowe oraz analiza wyników badań empirycznych 
pozwoliły na realizację stawianych celów. 

Charakterystyka badanych firm oraz projektów  
co-brandingowych 

W badaniu ankietowym wzięło udział 14 firm, natomiast w wywiadzie swobodnym 
wzięło udział 10 przedsiębiorstw. 100% badanych firm prowadzi działalność
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produkcyjną. Jest to konsekwencją wybranej problematyki i selekcji firm 
wytypowanych do badań. Były to firmy realizujące strategię co-brandingu 
funkcjonalnego (ingredient co-branding). Wszystkie badane firmy prowadzą
działalność na rynku „B2C”, kierując swoją ofertę do klientów indywidualnych, tylko 
14% z nich funkcjonuje jednocześnie na rynku „business to business”, oferując 
produkty klientom biznesowym, Badane firmy funkcjonują w różnych sektorach. Wśród 
nich 88% jest obecnych w ponad 20 krajach.  

Badania dotyczyły konkretnych projektów co-brandingowych realizowanych  
w przeciągu ostatniego roku. Wszystkie badane firmy zadeklarowały, iż miały 
wcześniejsze doświadczenia w realizacji strategii co-brandingu. Wyniki badań
pokazały, iż 60% ankietowanych firm realizowało projekt w ramach co-brandingu  
z obecnych partnerem (rys. 2). 

tak
60%

nie
40%

Rys. 2. Wcześniejsze doświadczenia firmy z obecnym partnerem projektu co-brandingowego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wyników badania ankietowego. 

Wyniki badań pokazały doświadczenia obu stron projektu co-brandingowego, 
zarówno strony zapraszanej, jak i zapraszającej. Obie grupy reprezentowane były przez 
50% ankietowanych firm (rys. 3). Niestety nie udało się przeprowadzić badań  
w firmach współpracujących bezpośrednio ze sobą i będące co-brandingowymi 
partnerami. 

zapraszana
50%zapraszająca

50%

Rys. 3. Charakter udziału w projekcie co-brandingowym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wyników badania ankietowego. 
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Firmy biorące udział w badaniu realizują zarówno strategię co-brandingu 
otwartego, jednocześnie współpracując z wieloma firmami, jak i uczestniczą  
w projektach co-brandingu na wyłączność (rys. 4).  

otwarty
50%

na wyłączność
50%

Rys. 4. Charakter prowadzonej strategii co-brandingu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wyników badania ankietowego. 

Z założeń projektu wynikało, iż ankietowane firmy realizują na rynku strategię  
co-brandingu funkcjonalnego. Jednak wyniki badań pokazały, iż prawie 65% firm 
określa realizowaną strategię co-brandingu także jako co-branding symboliczny, a 43% 
jako co-branding reklamowy (rys. 5). Oznacza to, iż w wielu przypadkach w praktyce 
niemożliwe jest rozgraniczenie różnych typów co-brandingu oraz pokazuje istotę
znaczenia symbolicznego strategii co-brandingu. 
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Rys. 5. Rodzaj prowadzonej strategii co-brandingu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wyników badania ankietowego. 
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Motywy realizowania strategii co-brandingu 
Motywy realizowania strategii co-brandingu zostały określone na podstawie 

wyników ankiety (rys. 6). Wnioski wyciągnięto także w oparciu o przeprowadzone 
wywiady. Za najważniejszy powód realizowania strategii co-brandingu badane firmy 
uznają ekspertyzę techniczną, czyli tzw. know-how partnera i jego wkład techniczno-
naukowy do końcowego produktu (około 79% ankietowanych firm). Taki rezultat badań
wynika przede wszystkim z faktu, iż ankietowane firmy realizują strategię co-brandingu 
funkcjonalnego, która wymaga wkładu rzeczywistego produktu/składnika/technologii/ 
itp. partnera, nie zaś jedynie wizerunku jego marki. Jednocześnie 64% firm 
zadeklarowało, iż powodem wyboru strategii co-brandingu jest rozwój produktu,  
co również wynika z charakteru realizowanego rodzaju co-brandingu i działalności 
ankietowanych firm (wszystkie prowadzą działalność produkcyjną). 
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Rys. 6. Powody realizowanej strategii co-brandingu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wyników badania ankietowego. 

Interesujący jest fakt, że 71% badanych firm wskazało na znaczenie wymiaru 
symbolicznego marki partnera. Oznacza to, iż bardzo trudno jest rozgraniczyć te dwa 
rodzaje co-brandingu. W efekcie celem co-brandingu funkcjonalnego jest nie tylko 
wkład partnera w udoskonalenie produktu, ale także podkreślenie jego udziału  
w projekcie poprzez wymiar symboliczny jego marki. Według ankietowanych, 
wykorzystanie elementów marki partnera, takich jak nazwa, symbol, logo na finalnym 
produkcie pozwala wpływać na postrzeganie tego produktu przez konsumenta  
i przekazanie zarówno informacji o jakości i wartości produktu oraz wartościach, misji  
i wizji marki partnera. 

Dla 50% ankietowanych firm powodem realizacji strategii co-brandingu jest rozwój 
rynku, a dla 43% ekspansja międzynarodowa. Firmy biorące udział w badaniu są
firmami międzynarodowymi, stąd wynikać może chęć dalszego rozwoju. Do najrzadziej 
wskazywanych powodów realizacji strategii co-brandingu należy chęć stworzenia 
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nowego wizerunku (21%), akceptacja produktów przez konsumentów lokalnych (14%) 
oraz repozycjonowanie marki produktu (7%). Żadna z firm nie zadeklarowała chęci 
repozycjonowania marki firmy. 

W efekcie realizacji strategii co-brandingu badane firmy stworzyły nowy produkt  
w oparciu o własny, funkcjonujący już na rynku (43%), nowy produktu w oparciu  
o istniejący już produkt partnera (29%), całkiem nowy produkt (21%). Tylko 7% firm 
stworzyło nowy produkt, będący połączeniem produktu własnego i partnera (rys. 7).  

w oparciu o nasz produkt
43%

całkiem nowy produkt
21%

w oparciu o produkt 
partnera

29%

tzw. hybryda
7%

Rys. 7. Produkty powstałe w wyniku realizowanej strategii co-brandingu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy wyników badania ankietowego. 

Podsumowanie 
Współpraca między markami stała się powszechną praktyką zarządzania nimi. 

Wykorzystanie marek do tworzenia aliansów pomiędzy firmami wydaje się być
działaniem skutecznym i przynoszącym korzyści obu stronom, niezależnie od zakresu  
i rodzaju tej współpracy. Wyniki badań pokazują, iż w przypadku co-brandingu 
funkcjonalnego głównym motywem wyboru jego strategii przez firmy jest wkład 
wiedzy i doświadczenia partnera w końcowy produkt. Taka forma współpracy 
pomiędzy dwoma firmami pozwala podkreślić wysoką jakość produktu i kompetencje 
producentów. Pozwala to na rozwój oferty produktowej, wkraczanie na nowe obszary 
działalności, a w konsekwencji rozwój rynku i ekspansję międzynarodową. Okazuje się
jednak, iż nie można oddzielić aspektów technicznych od kwestii symbolicznych. 
Większość badanych firm wśród motywów realizowania strategii co-brandingu 
wymienia wymiar symboliczny. Dowodzi to faktu, iż co-branding – niezależnie od 
rodzaju – jest skutecznym sposobem wykorzystania kapitału posiadanych już marek. 

MOTIVES FOR CO-BRANDING STRATEGY IMPLEMENTATION 
ACCIRDUBG TI EMPIRICAL RESEARCH 

Summary 
Co-branding is a cooperation of two or more brands in order to create a product which  

is supported by partners brands. Co-branding allows mutual reinforcement of two brands through 
their close cooperation in frames of product or service creation. The paper presents the results  
of empirical research concerning the reasons of the ingredient co-branding strategy by selected 
international companies. 
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PREFERENCJE  KONSUMENTÓW I ICH WPŁYW  
NA KSZTAŁTOWANIE CECH MARKI PRODUKTÓW 

ŻYWNOŚCIOWYCH 

Streszczenie 
Celem badań było określenie preferencji konsumentów na rynku mięsa i jego przetworów 

oraz wskazanie znaczenia konsumentów w procesie kreowania atrybutów oferty firmy. Walory 
marki produktu na rynku przetworów mięsnych to zdrowotność i świeżość. Dobra marka to 
polskiego pochodzenia surowiec, powtarzalna jakość i tradycyjna technologia produkcji. 
Najbardziej wiarygodne źródło informacji o atrybutach produktów to doświadczenia własne 
respondentów, czyli ważne jest dopasowanie oferty do oczekiwań klienta i zachęcenie go do 
zakupu produktu. Usatysfakcjonowany klient nabywa produkt kolejny raz i buduje wizerunek 
marki. Wykorzystanie przez producentów wiedzy w zakresie preferencji i oczekiwań
konsumentów jest kluczem w kreowaniu wizerunku marki i plasowaniu jej w świadomości rynku 
docelowego. 

Wprowadzenie 
Rozpoznanie nabywcy stanowi jeden z najważniejszych elementów opracowywania 

strategii działań przedsiębiorstwa na rynku. Każdy nabywca inaczej definiuje jakość
produktu, ma różne potrzeby i kryteria zakupu. Nie ma identycznych sytuacji 
nabywczych i każdej towarzyszą inne determinanty kreujące zachowania konsumenta. 
Analizowanie tych zachowań pozwala wyjaśnić ich postawy oraz czynniki wpływające 
na dokonanie wyboru i realizację zakupu.  

Wymagania konsumentów zmieniają się, wzrasta ich świadomość żywieniowa 
odnośnie wartości odżywczych i zdrowotnych spożywanych produktów. Mniej istotna 
jest estetyka opakowania czy wygoda w użyciu. Do czynników decydujących  
o wyborze produktu często wskazuje się: kraj pochodzenia danego produktu, firmę, 
markę produktu oraz zwyczaje żywieniowe czy preferencje2. 

Rynek mięsa jest obszarem dominacji podaży produktów nad popytem. Sektor ten 
staje się bogaty w asortyment, szereg nowości i innowacji produktowych, które  
z rożnym powodzeniem są przyjmowane i akceptowane przez konsumentów. Jeszcze 
niedawno rynek mięsa i przetworów był sektorem produktów bezmarkowych. Klienci 
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2 K. Gutkowska, I. Ozimek: Badania marketingowe na rynku żywności. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002, s. 15. 
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przy zakupach kierowali się wyłącznie ceną i rodzajem produktu. Obecnie na rynku 
obserwuje się proces budowy marek i rozwój badań preferencji konsumenckich  
z uwzględnieniem postawy wobec marki. Działania promocyjne, w tym reklama 
pomagają producentom ukształtować wizerunek oraz zbudować obraz producenta  
i marki w świadomości konsumenta. Proces budowy marek intensywniej rozwija się na 
rynku przetworów mięsnych niż na rynku mięsa. Dlatego lepiej znane są klientom 
marki i producenci przetworów mięsnych. Rozpoznawalna marka stanowi o pozycji  
i konkurencyjności przedsiębiorstwa, a rosnąca lojalność konsumentów jest funkcją
zadowolenia z oferty przedstawionej przez firmę3. 

Firma powinna przewidywać reakcje konsumenta i odpowiadać na jego potrzeby. 
Ważnym jest sprecyzowanie, jakich produktów oczekuje konsument, jakie ma 
wymagania, a co zdecydowanie odrzuca. Budowanie relacji z konsumentem, włączenie 
go do budowy i kształtowania asortymentu powoduje, że firma oferując innowacje 
produktowe ponosi mniejsze ryzyko odrzucenia oferty przez rynek docelowy. 

Celem przeprowadzonych badań było określenie preferencji konsumentów  
na rynku mięsa i jego przetworów oraz wskazanie znaczenia udziału konsumentów  
w procesie kreowania atrybutów oferty asortymentowej przedsiębiorstwa. Istotne jest 
wskazanie, jaki jest skuteczny kontakt producentów z klientami, co usprawni 
monitorowanie ich oczekiwań i satysfakcji, które pomogą w budowaniu wizerunku 
marki i jej atrybutów.  

Do badań wykorzystano metodę wywiadu osobistego, w której narzędziem 
badawczym był kwestionariusz. Badania realizowano wśród gospodarstw domowych 
Polski północno-wschodniej. Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami  
320 gospodarstw domowych. Zostały one zrealizowane w okresie od grudnia 2007 roku 
do lutego 2008 roku.  

W badaniach uczestniczyło 320 przedstawicieli gospodarstw domowych, w których 
70% populacji stanowiły kobiety. Jest to związane z faktem, iż to głównie one dokonują
zakupu artykułów żywnościowych. Uwzględniając kryterium wykształcenia, 36% 
wśród badanych to osoby z wykształceniem wyższym. Ankietowani mający średnie 
wykształcenie stanowili 20%, natomiast 25% stanowiły osoby z wykształceniem 
zawodowym. Aktywność zawodowa respondentów była zróżnicowana. Najczęściej byli 
to pracownicy umysłowi, fizyczni czy emeryci i renciści. Aż 75% badanych 
konsumentów to mieszkańcy miast. Badane gospodarstwa domowe przeznaczały na 
produkty żywnościowe średnio 312 zł miesięcznie na 1 osobę. 

Analiza preferowanych rodzajów mięsa i form jego nabycia  
w opinii badanych respondentów 

Podejmując problematykę badań z zakresu zachowań konsumentów na rynku mięsa 
za istotne uznano określenie, jakie rodzaje mięsa preferują badane osoby. Statystyki 
podkreślają rosnącą popularność mięsa drobiowego, ale zwyczaje Polaków wskazują na 
mięso wieprzowe. W podjętych badaniach gromadzono informacje dotyczące rodzaju  
i skali spożywanego mięsa oraz przetworów. Dominującą pozycję w strukturze spożycia 
mięsa zajmuje mięso drobiowe (99%) i mięso wieprzowe (95%). Te rodzaje mięs są
najbardziej dostępne. Mięso drobiowe to produkt o wysokich walorach odżywczych, 
dietetyczny, zalecany dla dzieci i osób starszych. Spożywanie mięsa wołowego 

                                                
3 H. Górska-Warsewicz: Konsument na rynku mięsa i jego przetworów. „Przemysł Spożywczy” 2002, nr 2, s. 22. 
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deklaruje 54% badanych respondentów, natomiast przetworów z tego mięsa tylko 37%. 
Jest to spowodowane jego ograniczoną dostępnością oraz wysoką ceną. Respondenci 
spożywają głównie przetwory wieprzowe (98%) oraz mięso i przetwory drobiowe − 
91% wskazań. 

Analizując zagadnienie determinant zakupu mięsa i przetworów określono formy 
jego zakupu. Forma jest postacią produktu, w jakiej można go nabyć. Różnorodność ich 
pozwala na wybór najodpowiedniejszej, najdogodniejszej i dopasowanej do potrzeb 
indywidualnego konsumenta. 46% konsumentów mięsa zadeklarowało, iż preferuje 
mięso jako półtusze lub całe tusze zakupu, podkreślając ich jakość i świeżość (tabela 1). 
Krojone kawałki mięsa preferuje 63% badanych konsumentów. W przypadku 
przetworów 72% badanych deklaruje zakup w plasterkach bądź krojonych kawałkach − 
37%. 

Tabela 1. Forma zakupu mięsa i jego przetworów deklarowane przez badanych respondentów (w %)

Mięso: 
Struktura 

odpowiedzi w % Przetwory: 
Struktura 

odpowiedzi w % 
tusze bądź półtusze 46 w całym kawałku 33 
krojone kawałki 63 krojone kawałki 37 
gotowe porcje 11 gotowe porcje 10 
ważone na tackach 4 ważone na tackach 0 
w plastrach 17 w plasterkach 72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W ostatnich latach detaliczna sprzedaż mięsa świeżego znacznie wzrosła. Świeże 
mięso podzielone na części zgodnie z wymogami sprzedaży stanowi ważny element 
rynku mięsnego. Wymagania nabywców zmusiły producentów dbających  
o konkurencyjność swojej firmy do wdrożenia najnowszych technologii produkcji,  
a także modyfikacji oferty mięsnej nie tylko w zakresie higieny, ale również
eksponowania dokładnej masy produktu, ceny, a także do bezpiecznego porcjowania. 
Konsumenci wybierają dogodne formy zakupów dostosowane do ich stylu życia 
i aktualnych potrzeb.  

Wskazanie najbardziej preferowanych opakowań produktów mięsnych  
i przetworów jest ważnym elementem w budowaniu strategii marketingowych. 
Opakowanie jest nieodłączną częścią produktu pełniącą szereg funkcji. Często od 
preferencji wobec niego zależy decyzja wyboru produktu. Aż 83% konsumentów mięsa 
i przetworów zdecydowanie preferuje naturalne osłonki wędliniarskie (rys. 1). Są one 
naturalnym opakowaniem produktu nadającym się do spożycia i najbardziej 
ekologicznym. Siatka wędliniarska jest opakowaniem dobrych gatunkowo przetworów  
i także cieszy się uznaniem respondentów (41%). Pozostałe formy opakowań: folie 
kurczliwe z tworzyw sztucznych, foremki aluminiowe, tacki czy woreczki 
termokurczliwe są w mniejszym stopniu preferowane przez konsumentów mięsa 
i przetworów. Odpowiednie dopasowanie opakowania stanowi ważny punkt 
w systemowym projektowaniu produktu. 
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Rys. 1. Preferowane formy opakowań mięsa i przetworów (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza oczekiwań konsumentów wobec cech oferty mięsa  
i jego przetworów

Rynek produktów żywnościowych cechujący się dużą różnorodnością asortymentu 
i marek produktów, jest również trudny do analizy i przewidywań. Determinanty 
zachowań konsumenta na rynku są zdefiniowane, ale trudno jest jednoznacznie określić
i wybrać te, które mogą być szczególnie istotne w danej branży. Wraz z rozwojem 
społeczeństwa, wzrostem edukacji, wzrasta również zapotrzebowanie na jakość
produktów. Kraje rozwinięte i rozwijające się deklarują standardy produkcji, oferują
często znormalizowane technologie produkcji, a konsumenci weryfikują swoje wybory 
wskazując na podejście projakościowe. 

Aby rozpocząć dyskusję o walorach-atrybutach produktów, to należy zdefiniować
pojęcie jakości. To jakość jest kryterium oceny marki, weryfikacji producenta wobec 
konkurencji czy elementem budowy satysfakcji. O ile pojęcie jakości w ujęciu 
technicznym nie stanowi problemu do weryfikacji, o tyle konsumencka definicja jakości 
jest bardziej skomplikowana. Pytanie respondentów o definicję jakości pozwoli na 
sprecyzowanie tego pojęcia w odniesieniu do mięsa i przetworów. Wiedząc, czym jest 
dla respondentów „jakość” produktów mięsnych można kształtować ofertę rynkową tak, 
by w pełni spełniać ich wymagania i ukierunkować produkcję, by konsumenci 
otrzymali produkty zgodne z ich wyobrażeniami. 

Jakość to przede wszystkim gwarancja świeżości. Wskazało na to kryterium 96% 
badanych konsumentów. Wyznacznikiem jakości dla 58% respondentów jest także 
zapach, dla 40% marka, a 35% ograniczona zawartość tłuszczu (rys 2). Konsumenci 
oprócz cech organoleptycznych, sensorycznych wskazują na kryteria, które rozpatruje 
się podczas projektowania technicznego wyrobu, związanego z typem produkcji, 
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wydajnością, utrwalaniem. Społeczeństwo edukuje się żywieniowo, rośnie świadomość
wartości odżywczych i zdrowotnych. Konsumenci wiedzą, czego oczekują od 
producentów żywności.  

96%

58%

40%

35%

23%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

gwarancja świeżości 

zapach

marka

ograniczona zawartość tłuszczu

atrakcyjny kolor

ekonomiczna produkcja

inne

Inne to: smak, atrakcyjny wygląd, niski stopień przetworzenia, bez konserwantów, ekologiczność, konkurencyjna cena. 
Rys. 2. Cechy jakości produktów mięsnych w opinii badanych konsumentów (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dorobek badań, jaki jest prezentowany w literaturze przedmiotu daje obraz 
polskiego konsumenta mięsa, któremu nie wystarczają już anonimowe produkty, bez 
gwarancji jakości i świeżości. H. Górska-Warsewicz wskazuje, że jakość, cena i wygląd 
to główne determinanty zakupu mięsa i przetworów4. 

Marka jest elementem wyróżniającym producenta na rynku. Budowanie jej jest 
długotrwałym procesem wymagającym niezachwianej opinii oraz dbałości o potrzeby 
konsumenta. Dobra marka skupia lojalnych nabywców. Jest wyznacznikiem prestiżu 
producenta i pozwala konsumentom na poczucie pewności zakupu dobrego produktu. 
Wzrost znaczenia marki należy powiązać z gwarancją bezpieczeństwa, jakości  
i właściwym składem produktów. Badanie walorów marki pozwoli odpowiedzieć  
na zagadnienie odnośnie ważności marki jako czynnika determinującego zakup (rys. 3). 

Badani respondenci wskazywali na atrybuty dobrej marki produktów na rynku 
mięsa. Głównym walorem dla konsumentów jest zdrowotność i świeżość oferowanych 
produktów markowych. Dobra marka to wysokiej jakości polskiego pochodzenia 
surowiec, powtarzalna jakość i tradycyjna technologia produkcji. 

                                                
4 H. Górska-Warsewicz: Konsument na rynku mięsa …, s. 15. 
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Rys. 3. Atrybuty dobrej marki produktu na rynku mięsa  i jego przetworów w opinii badanych respondentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Biorąc pod uwagę własne atrybuty cenionej marki, respondenci wskazywali ocenę
najlepszej ich zdaniem i najgorszej marki (rys. 4).
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3,1

3,5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Sokołów

Morliny

Indykpol

Cedrob

Duda

Respondenci oceniali marki w skali punktowej 1 − najlepsza marka, 5 − najgorsza marka 
Rys. 4. Pozycje marek producentów na rynku przetworów mięsnych w opinii badanych respondentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci w swoich ocenach na pierwszym miejscu ulokowali Sokołów, kolejne 
pozycje to Morliny i Indykpol. Konsumenci ukierunkowują zakupy w stronę marek 
wiodących, to im stawiają wymagania i od nich oczekują szerokiego wachlarza 
produktów. Konsumenci coraz większe oczekiwania stawiają marce. Zaufanie do 
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producenta nabiera znaczenia i jest gwarantem powtarzalnej jakości. Konsumenci 
oszczędzają czas zakupów będąc pewnym wybranych wyborów. 

Badania H. Górskiej-Warsewicz wskazują, że na rynku mięsa można wyodrębnić
dwie marki najwyżej lokowane w rankingu marek mięsnych: Sokołów i Indykpol5. 
Przyznane im oceny za prestiż i postrzeganą jakość wyrobów ulokowało je wysoko  
w rynkowej konkurencji i percepcji konsumentów mięsa oraz jego przetworów. 

Źródła informacji mające wpływ na zachowania badanych 
respondentów na rynku mięsa 

Wiarygodne źródła informacji mają wpływ na decyzje rynkowe konsumentów i o tę
jakość informacji w szczególności zabiegają konsumenci. Producenci powinni zadbać  
o rzetelne i prawdziwe informacje o swoich produktach. Zachwiane zaufanie nabywcy 
bardzo trudno odbudować, a próby nieuczciwej konkurencji postrzegane są negatywnie 
i dość długo pamiętane. Wiarygodność któregokolwiek ze źródeł pozwoli przypuszczać
o jego skuteczności jako nośnika informacji na rynku. Dobra, wiarygodna informacja  
to taka, która wpływa na podejmowanie decyzji o zakupie.  

Skuteczność reklamy, na którą zdecydowanie menedżerowie kładą duży nacisk 
w swoich działaniach rynkowych, zależy od wielu czynników. Inne są percepcje 
kupujących uczestników rynku, sytuacje są zróżnicowane i marki, a także nastawienie 
odbiorców do mediów. To wszystko wpływa na budowanie strategii reklamowej i daje 
określone efekty informacyjne. Zdecydowanie dominującą jest reklama telewizyjna  
i prasowa. Przedmiotem badań analityków rynku i postrzegania reklamy są różne 
aspekty, m.in. siły przyciągania uwagi, atrakcyjność, siła informacji i treść przekazu, 
prestiż oraz budowanie intencji zakupu. Jako, że w badaniach uwzględniono tylko 
aspekt wiarygodności przepływu informacji to zestawiając otrzymane wyniki badań  
z danymi publikowanymi, analogicznie skupiono się właśnie na tym elemencie 
reklamy. Negatywne stanowisko wobec reklamy telewizyjnej prezentują również  
D. Szwajca i  K. Fudel6. Badania ich wskazują, że aż 53% ankietowanych stwierdziło 
nieprawdziwy obraz reklamowanych produktów i nierzetelność informacji 
przekazywanych w reklamie telewizyjnej. 57% respondentów potwierdziło częściowo  
i 31% całkowicie, że w ich opinii reklamy telewizyjne nie przedstawiają produktów 
takimi, jakimi są w rzeczywistości, a informacje w nich zawarte odbiegają od 
rzeczywistości. Respondenci nie mają zatem zaufania do informacji o produktach 
zawartych w reklamie telewizyjnej. 

Nikłe walory reklamy telewizyjnej potwierdza także w swoich badaniach  
J. Woźniczka7. Rezultat ten wynika z niedostosowania tego medium do zainteresowań
i charakteru odbiorcy, nadmierności powtórzeń przekazu oraz niskiego poziomu 
intelektualnym tego typu reklam. Za atrakcyjność, zdolność do przedstawiania 
informacji i prestiż, jaki nadaje promowanej marce nabywcy ocenili to medium wysoko. 
Pozostałe formy reklamy respondenci ocenili niżej od reklamy telewizyjnej, jednak  
w przypadku wiarygodności to za najlepsze uważane są różne formy reklamy 
drukowanej. 

                                                
5 H. Górska-Warsewicz: Najcenniejsze z cennych. „Przemysł Spożywczy” 2008, nr 1, s. 16. 
6 D. Szwajca, K. Fudel: Postawy konsumentów wobec reklamy telewizyjnej. „Marketing i Rynek” 2008, nr 1, s. 30. 
7 J. Woźniczka: Postawy wobec reklamy w różnych mediach. „Marketing i Rynek” 2007, nr 10, s. 9. 
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W realizowanych badaniach, aż 92% ankietowanych ufa własnym 
doświadczeniom, które wykorzystuje przy dokonywaniu zakupów mięsa i jego 
przetworów – tabela 2. Dla 38% polecenia i doświadczenia znajomych są także bardzo 
ważne w podejmowaniu decyzji rynkowych, 51% uznaje je za dość ważne, podczas gdy 
dla 11% badanych są nieistotne.  

Tabela 2. Źródła informacji wykorzystywane przy dokonywaniu zakupu mięsa i przetworów w opinii 
badanych respondentów (w %) 

Źródło informacji 
Stopień istotności struktura odpowiedzi w %

Bardzo ważne Dość ważne Nieistotne Razem 
Telewizja 4 28 68 100 
Czasopisma 2 27 71 100 
Billboardy 1 9 90 100 
Branżowe czasopisma 16 28 56 100 
Doświadczenia własne 92 8 0 100 
Polecenie od znajomych 38 51 11 100 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Telewizja i czasopisma są nieistotnym źródłem wiedzy o produktach mięsnych dla 
ponad 70% respondentów. Tylko ponad 2% badanych uznało te źródła za bardzo 
ważne. Dyskwalifikacja mediów wynika z masowości przedstawianych za jej 
pośrednictwem informacji reklamowych, bez uwzględnienia strony zainteresowanej 
czyli konsumentów. Billboardy także nie są wiarygodnym źródłem dla 90% badanych. 
Czasopisma branżowe, mimo że zawierają aktualne dane na temat rynku mięsa  
i przetworów, wszelkich nowości także nie zyskują zaufania 56% badanych. Tylko dla 
16% konsumentów są one bardzo ważnym źródłem informacji, a dla 28% dość
ważnym.  

W dotarciu do klienta ważna jest wartość kierowanej do niego informacji. 
Konieczne jest korzystanie z wielu źródeł, jednak szczególnie należy dbać o jakość
przesyłanych do odbiorcy danych. Konkurencyjność firmy uczciwej i dbającej 
o rzetelną informację o swoich produktach pozwoli na zbudowanie pozytywnych relacji 
z klientem, który oprócz zaskakiwania go nowościami produktowymi, przystępną ceną
oczekuje współpracy na zasadzie lojalności z producentem kupowanych przez siebie 
artykułów spożywczych8. Skuteczne stają się różne formy sponsoringu, czy nowoczesne 
rodzaje środków docierania do klienta, jakim jest product placement. 

Zakończenie 
Branża mięsna będzie rozwijać się tylko dzięki budowaniu lojalności swoich 

odbiorców-konsumentów. Informacje o konsumencie powinny być wykorzystywane  
w celu wychodzenia naprzeciw jego oczekiwaniom i spełniania jego wymagań. 
Integracja, współpraca i uczciwa konkurencja między przedsiębiorcami zapewnia 
konsumentom poczucie bezpieczeństwa. To pozytywne jego doświadczenie decyduje  
o powrocie do produktu. Producenci powinni dbać o zadowolenie klientów. Klient 
lojalny ma wpływ na rozwój firmy. Ważna jest marka i dbałość o nią.  

Walory marki produktu na rynku przetworów mięsnych to zdrowotność i świeżość. 
Dobra marka to polskiego pochodzenia surowiec, powtarzalna jakość i tradycyjna 

                                                
8 M. Krzyżanowska: Wczesne koncepcje przewagi konkurencyjnej. „Marketing i Rynek” 2007, nr 8, s. 4. 
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technologia produkcji. Najbardziej wiarygodne źródło informacji o atrybutach 
produktów to doświadczenia własne respondentów, czyli ważnym jest dopasowanie 
oferty do oczekiwań klienta i zachęcenie go do zakupu produktu. 

Badania preferencji konsumentów na rynku mięsa i jego przetworów wskazują na 
wzrastające spożycie i zapotrzebowanie na nowości. Mięso drobiowe jest najbardziej 
preferowane, natomiast mięso wołowe jest spożywane w najmniejszych ilościach. 
Badani respondenci wskazali, że w przypadku mięsa i jego przetworów jakość to 
gwarancja świeżości i jest to główny czynnik, jaki ma wpływ na skalę dokonywanych 
zakupów.  

Więzi z kluczowymi klientami powinny być sprawą pierwszoplanową dla 
wszystkich firm. Należy budować pozytywne relacje i partnerstwo. Obie strony 
powinny traktować się na zasadzie synergii i wspólnie poszukiwać rozwiązań
zwiększających korzyści dla obu stron. Wizerunek firmy jest specyficznym zasobem. 
Identyfikacja firmy, marki przez konsumenta to sukces firmy. Pozytywna relacja 
prowadzi do polepszenia notowań i generowania zysków przez przedsiębiorstwo. 

Trudno osiągnąć przewagę konkurencyjną, ale również niełatwo ją utrzymać. 
Przewagę konkurencyjną producenci powinni zwiększać nie tylko poprzez alternatywne 
działania, tj. obniżka cen, dobrze ukierunkowana reklama, usprawnienie produktów  
i innowacje, ale także poprzez szacunek dla klienta oraz uznanie dla jego potrzeb 
i wymagań.  

CONSUMER PREFERENCES AND THEIR IMPACT ON FOOD 
BRAND FEATURES CREATION 

Summary
The aim of this study was to determine consumer preferences in the market of meat and  

its products, and an indication of the importance of consumers in the process of creating attributes 
of an enterprise’s offer. Values of the brand product on the processed meat market are the health 
and freshness. A good brand is of Polish origin raw materials, repetitive quality and traditional 
production technology. The most reliable source of information about the attributes of the 
products is own experiences of respondents, so it is important to match customer expectations and 
encourage them to purchase the product. Satisfied customer buys the product again, building  
a brand image. The use of knowledge by the producers in the area of preferences and expectations 
of consumers is a key in creating brand image and its placement in the minds of the target market. 
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PARTNERSTWO BANKÓW I SIECI HANDLOWYCH  
W TWORZENIU OFERTY USŁUG FINANSOWYCH  

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Streszczenie
Artykuł dotyczy problematyki współdziałania banków detalicznych z sieciami handlowymi 

w kształtowaniu wartości dla klientów docelowych. Aktywność taką widać bardzo wyraźnie przy 
wydawaniu kart płatniczych lub kredytowych, które pełnią też funkcję lojalnościową. Określa się
je jako karty partnerskie lub co-brand. Współpracę można też dostrzec przy organizowaniu przez 
banki dystrybucji wielokanałowej – tworzenie małych oddziałów zlokalizowanych  
w supermarketach (tzw. McBanking). 

Wstęp
Współczesne wymagania nabywców oraz zaostrzająca się konkurencja wymuszają

specjalizację i współpracę podmiotów mającą na celu m.in. kreowanie rynków, 
budowanie innowacyjnych produktów oraz sprawną obsługę zindywidualizowanych 
potrzeb nabywców. Współpraca taka może przybrać formę sieci, w ramach której dany 
podmiot koordynuje i integruje usługi różnych dostawców w nowy, często hybrydowy 
produkt, dostosowany do indywidualnych potrzeb, o dużej wartości dla klienta. Dzięki 
temu klient zyskuje wysoki poziom zindywidualizowania obsługi oraz innowacyjny, 
produkt, który jest dostosowany zarówno do nowych, jak i tradycyjnych potrzeb.  

Banki na wiele podmiotów rynkowych patrzą nie tylko przez pryzmat rywalizacji, 
ale także współpracy, gdyż mogą one występować jako pośrednicy rynkowi2. 
Pośrednikami w przypadku instytucji finansowych, wykorzystujących pośrednie kanały 
dystrybucji swoich usług, mogą być biura maklerskie, oddziały innych banków, 
współpracujące w dokonywaniu transferu pieniędzy, firmy leasingowe, które na 
podstawie kredytów danego banku oferują zakup dóbr trwałego użytku lub niezależni 
agenci, prowadzący doradztwo finansowe. Ci ostatni mogą pomagać w „pozyskiwaniu” 
klientów dla banku. Współpraca może być też nawiązana z podmiotami spoza sektora 
finansowego, można ją dostrzec w coraz częstszym oferowaniu przez banki swoich 
produktów przy współudziale przedsiębiorstw handlowych, zwłaszcza sieci dużych 
sklepów wielkopowierzchniowych3. 

                                                
1 Małgorzata Kieżel – dr, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania, Akademia 

Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. 
2 Pośrednikami rynkowymi nazywa się podmioty, które pomagają przedsiębiorstwu w sprzedaży, dystrybucji i promocji. 

Są to najczęściej firmy, które zajmują się fizyczną dystrybucją, agencje marketingowe oraz instytucje finansowe i rządowe, 
mogą to być również agencje ubezpieczeniowe; Tak rozumiani pośrednicy tworzą system wspomagania marketingu, 
stanowiący część bliższego otoczenia. 

3 Por.: J. Harasim: Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce. Biblioteka Menedżera i Bankowca, 
Warszawa 2004, s. 206 oraz. L. Mazurkiewicz: Marketing bankowy. Difin, Warszawa 2002, s. 198. 
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W artykule skoncentrowano się na przedstawieniu współpracy banków z sieciami 
handlowymi przy tworzeniu oferty dla nabywców detalicznych, m.in. w obszarze 
partnerskich kart płatniczych jako produktu coraz wyraźniej obecnego na rynku. 
Zaznaczono także aspekt współpracy tych podmiotów w ramach jednej z form, 
prowadzonej przez banki, dystrybucji wielokanałowej. 

Współdziałanie banków i sieci handlowych – przesłanki, 
zakres i korzyści 

Zmieniająca się gospodarka wpłynęła w istotny sposób na zmiany zachowań
konsumentów. Wzrosła konsumpcja, zwiększają się aspiracje i potrzeby oraz wzrasta 
skłonność do zaciągania kredytu. To z kolei wpływa na m.in. rozwój handlu, 
wyrażający się w ekspansji rynkowej sieci supermarketów. Sytuacja ta dla banków jest 
szansą na pobudzenie rozwoju bankowości detalicznej, dzięki nawiązaniu współpracy  
z sieciami handlowymi. Współdziałanie to może przybierać kilka form: 

– prowadzenie bezpośrednio przez sieci handlowe działalności w zakresie usług 
finansowych (np. własne pożyczki dla klientów, przyjmowanie opłat), 

– prowadzenie przez banki działalności w punktach obsługi klienta na terenie 
hipermarketów, 

– wspólne przygotowywanie i sprzedawanie ofert, 
– tworzenie własnych banków przez sieci handlowe. 
Podejmując decyzję o wyborze partnera przedsiębiorstwo handlowe i bank powinni 

wziąć pod uwagę szereg czynników. Wśród nich można wymienić m.in.: 
kompatybilność celów, wyznawanych wartości i zasad postępowania, tożsamość
rynków zbytu, jednorodność przeznaczenia towarów i usług. Kryteria, według których 
następuje dobór partnerów współdziałania mogą występować pojedynczo lub w różnych 
powiązaniach4. Współpraca taka jest też pożądana z uwagi na zmiany w zachowaniach  
i wymogach nabywców, którzy coraz częściej oczekują nowych wartości, 
dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb, większej dogodności, szybszej  
i bardziej kompleksowej obsługi oraz korzystnych ofert promocyjnych5. 

Dywersyfikacja przedmiotu działania sieci handlowych w omawianym przypadku 
mieści się w jednym z czterech modeli dywersyfikacji, polegającym na dołączeniu do 
podstawowego przedmiotu działalności zestawu nowych usług, które są w niewielkim 
stopniu lub w ogóle niepowiązane z dotychczasową działalnością. Typ ten służy 
poszerzeniu oferty adresowanej do grupy lojalnych klientów sieci6. 

Sieci i banki do współpracy skłaniają relatywnie wysokie, w stosunku do nakładów 
inwestycyjnych, zyski. Współpraca może tu przybrać model partnerski, w którym bank 
ponosi ryzyko całej operacji i całe koszty inwestycji. Sieć handlowa tylko udostępnia 
powierzchnię pod punkt usługowy banku. Detalista nie ponosi ryzyka, otrzymuje 
natomiast prowizję. Większe korzyści daje model współpracy joint venture, gdzie bank 
i sieć inwestują oraz ponoszą wspólnie ryzyko, dzieląc zyski zgodnie z udziałem  
w inwestycji. Niekiedy współpracują na zasadzie barteru, świadcząc sobie usługi 

                                                
4 Szerzej: W. Sroka: Wybór partnera w aliansach strategicznych przedsiębiorstw. „Ekonomika i Organizacja 

Przedsiębiorstwa” 1996, nr 9, s.6 i dalsze. 
5 M. Strużycki: Wartości konkurencyjne krajowych przedsiębiorstw handlowych. Wątek postulatywny. W: Rynek  

i konsumpcja w transformowanej gospodarce. IRWiK, Warszawa 2000, s. 16. 
6 Z. Spyra: Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji. CeDeWu, Warszawa 2007, s. 202. 
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związane ze wsparciem promocyjnym i współpracując przy obsłudze klientów. 
Warunki współpracy zawsze są negocjowane indywidualnie i objęte tajemnicą.  

Współpraca detalistów i banków daje możliwość znacznego zwiększenia obrotów 
dzięki efektowi synergii − banki zyskują nowych klientów, a sieci, oferując bardziej 
kompletną usługę, przyciągają większą liczbę konsumentów. Klient, płacąc kartą, 
zwykle robi zakupy o większej wartości, a jeśli nie ma dostatecznej ilości środków, 
może skorzystać z kredytu7. 

Korzyści dla sieci handlowej to rozszerzenie oferty sklepu o produkty finansowe, 
 a w efekcie dodatkowe prowizje. Nowoczesne produkty finansowe korzystnie 
kształtują też wizerunek sieci handlowej, postrzeganej jako innowacyjna, oferująca 
atrakcyjne rozwiązania. Sprzedaż usług finansowych pozwala też sieciom handlowym 
dokładniej monitorować zachowania oraz preferencje klientów. Wiedza taka pozwala  
z kolei odpowiednio dostosowywać ofertę towarową i usługową.  

Dla banków współpraca z sieciami daje możliwość uruchomienia dodatkowego 
kanału dystrybucji w miejscu, gdzie nie zawsze byłoby opłacalne otwarcie oddziału. 
Ważną korzyścią jest też dotarcie do klientów zwykle nie korzystających z usług banku, 
który wydaje im się zbyt drogi lub przepełniony skomplikowanymi procedurami. Jest to 
istotne, gdyż wielu konsumentów zwraca uwagę na łatwość nabycia produktu 
finansowego i „przyjazne”, znane otoczenie. Dlatego też w wielu reklamach produktów 
bankowych, np pożyczek, oś komunikacji stanowi właśnie prostota zakupu, podobna do 
tej, z którą mamy do czynienia w supermarkecie (np. reklamy Lukas Bank, Millenium). 

Dzięki usługom finansowym zarówno bank, jak i supermarket zyskują bazę danych 
klientów, zawierającą szereg cennych informacji o częstotliwości, lokalizacji i kwotach 
zakupów. Wiedza taka jest nieoceniona przy projektowaniu efektywnego programu 
lojalnościowego. 

Usługi finansowe w sieciach handlowych najwcześniej pojawiły się w Stanach 
Zjednoczonych (Supermarket Banking) – w latach 90-tych XX w. Bank of America 
otworzył sieć małych oddziałów w super- i hipermarketach. W Chicago utworzył 
Midwest Retail Division, podpisał umowę ze sklepami Jewel/Osco i zaczął na tym 
rynku prowadzić obsługę klientów wyłącznie przez sieć McBanków oraz kanały 
elektroniczne. 

Ciekawym zjawiskiem jest też podjęcie przez duże sieci handlowe, przygotowujące 
własne rozwiązania dla kredytów konsumpcyjnych, rywalizacji z bankami (np. Sears 
and Roebuck). Amerykańskie sieci K. Mart i Wal-Mart posiadają spółki udzielające 
pożyczek i przyjmujące depozyty. O rosnącej konkurencji ze strony instytucji 
niebankowych, a zwłaszcza sieci handlowych, świadczy sieć sklepów Marks and 
Spencer, która posiadając pełną licencję bankową, emituje i obsługuje w Anglii własne 
karty kredytowe. Tesco weszła na rynek usług finansowych i świadczy je wspólnie  
z Royal Bank of Scotland w ramach spółki joint venture. Carrefour (we współpracy  
z Cetelem Bank SA) oferuje atrakcyjne pożyczki i depozyty dla klientów, także  
w ramach usług internetowych8. Dzięki wejściu w usługi finansowe sieci uzyskały 
dywersyfikację przychodów. Słuszność decyzji potwierdzają przykłady właśnie sieci 

                                                
7 Płacą kartą klient wydaje więcej. Wywiad z R. Kaszubskim z 26.02.2009. http://www.dlahandlu.pl/uslugi-dodatkowe/ 

placac-karta-klient-wydaje-wiecej,144.html. 
8 W badaniach prowadzonych przez McKinseya we Francji i Wielkiej Brytanii respondenci uznali Tesco i Carrefoura  

za zdolnych do świadczenia m.in. usług finansowych na poziomie przynajmniej tak dobrym jak banki, specjalizujące się w tej 
branży Za: wyniki badań McKinseya przedstawione w: Detal 2010. „Handel” z 19.02.2003. 
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Carrefour i Tesco, gdzie jest to odpowiednio 7 proc. i 10 proc. całkowitych przychodów 
tych sieci we Francji i Wielkiej Brytanii9.  

W Polsce te wartości są o wiele niższe i chociaż stale rośnie udział usług 
dodatkowych w obrotach sieci, to tylko w pojedynczych placówkach oscyluje on wokół 
5 proc. i jest duża szansa, że w najbliższych latach udział ten będzie nadal wykazywał 
tendencję wzrostową. Pokazuje to odsetek płatności wykonywanych kartą w dużych 
sieciach handlowych. Obecnie płatności kartami stanowią około 40 proc. wszystkich 
transakcji w hipermarketach i supermarketach, a w sklepach delikatesowych nawet  
60 proc. W Polsce liderami tego typu są sieci Tesco, Carrefour, Auchan i Real. O tym, 
że klienci zaakceptowali nowe usługi świadczy fakt, że w pierwszym roku,  
po wprowadzeniu w 2006 r. pakietu „Tesco Twoje Finanse” kupili oni ponad 100 tys. 
produktów finansowych, a prawie 600 tys. klientów miesięcznie korzysta z możliwości 
opłacenia rachunków w sklepach tej sieci10. 

Ciekawym przypadkiem jest rodzima sieć Żabka, oferująca dość szeroki zestaw 
produktów finansowych, w ramach tzw. pakietu usług „Zielone Okienko”. Klienci 
mogą opłacić rachunki, doładować telefon komórkowy, skorzystać z możliwości 
wypłaty gotówki w kasie sklepu (usługa cashback), a w przyszłości planowane jest 
wprowadzenie do sklepów możliwości wykupienia ubezpieczenia11. 

Supermarketowe banki są swego rodzaju odzwierciedleniem procesu 
dezintermediacji, czyli spadku udziału i znaczenia banków wśród instytucji 
pośrednictwa finansowego12. Dysponują one liczną klientelą, która odwiedza sklep 
przynajmniej raz w tygodniu i z tego powodu naturalnym krokiem służącym 
zwiększeniu obrotów i stworzeniu dodatkowego źródła przychodów jest zaoferowanie 
prostych usług finansowych. Największe sieci handlowe wdrażają obecnie koncepcję
„wszystko pod jednym dachem”, która oznacza dążenie do zaspokojenia w jednym 
miejscu wszystkich potrzeb klienta, czyli np. możliwość zrobienia zakupów, opłacenia 
rachunków, wykupienia wycieczki, wzięcia kredytu czy ubezpieczenia się.  

Wprowadzanie oferty finansowej do sklepów jest trendem ogólnoświatowym. Tego 
rodzaju banki stanowią istotną konkurencję dla banków komercyjnych. Wynika to  
z dużego efektu synergii z pozostałymi usługami, a także konkurencyjności cenowej, 
oferta finansowa jest bowiem wartością dodaną do podstawowego biznesu. Według 
specjalistów z Accenture, bardzo prawdopodobne jest, że w perspektywie 3-5 lat banki  
i sieci handlowe przejdą od joint venture do jeszcze bliższej formy współpracy i będą
tworzyć wspólnie instytucje finansowe. W efekcie może powstać np. Tesco Bank lub 
Carrefour Bank, o rozbudowanej ofercie, zawierającej też zaawansowane produkty13. 

W Polsce większość dużych sieci supermarketów współpracuje z bankiem, a usługi 
finansowe są świadczone obecnie pod marką supermarketu. Oznacza to, że bank pełni 
rolę dostawcy usług „white-label”, co umacnia pozycję supermarketu, bo umożliwia 
łatwą zamianę dostawcy usług, a nawet płynne stworzenie własnej oferty. Sytuację dla 
banków może poprawiać fakt, że w odróżnieniu od krajów zachodniej Europy, 
supermarkety i hipermarkety nie mają jeszcze tak dużego udziału w handlu 

                                                
9 M. Śliperski: Handel finansami. „Gazeta Ubezpieczeniowa on-line” 09.09.2008. http://www.gu.com.pl/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=29554&Itemid=297.
10 T. Borkowski: Sklep jak bank. http://www.kiosk24.pl/download.html?f=titlefiles,438. 
11 J. Roszyk: Żabka wejdzie na rynek supermarketów. 08.05.2009 http://serwisy.forsal.pl/artykuly/ 

316476,zabka_wejdzie_na_rynek_supermarketow.html. 
12 Zob.: W. Baka: Bankowość europejska. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 246. 
13 M. Śliperski: op.cit.
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detalicznym. Poza tym, dla wielu klientów banki tradycyjne zachowają przewagę  
w zakresie kompleksowej i zindywidualizowanej oferty oraz profesjonalnego 
doradztwa, wyjaśnienia zawiłości, czasu na zastanowienie wymaganego np. przy 
podjęciu decyzji o nabyciu polisy czy założeniu lokaty. Z drugiej strony nie można 
zapominać o rosnącym popycie na kredyty, w pewnym stopniu zatrzymanym teraz 
przez kryzys oraz o wciąż niskim wskaźniku ubankowienia Polaków, co przekłada się
na znaczny, jeszcze niewykorzystany potencjał rynku. 

Odpowiedzią na przedstawione działania sieci handlowych jest wejście banków  
z ofertą na obszar zarezerwowany do niedawna dla handlu. Już siedem polskich banków 
umożliwia klientom dokonywanie zakupów w wirtualnych sklepach oferujących bardzo 
różnorodny asortyment. Banki chcą w ten sposób przyciągnąć klientów, rozszerzyć
zakres usług oraz zwiększyć sprzedaż produktów finansowych. Umożliwienie 
dokonywania zakupów poprzez witrynę banku również przyczynia do rozwoju usług 
płatniczych i kredytowych. Jednocześnie wpływa na zwiększenie zakresu współpracy  
z sieciami, gdyż banki nie tworzą sklepów samodzielnie. Naturalną konsekwencją, 
zbieżną z wcześniej sygnalizowaną, jest też wspólnota interesów przedstawicieli obu 
grup − banków i sieci handlowych: zwiększenie sprzedaży, utrzymanie stałych klientów 
i pozyskanie jak największej liczby nowych14. 

Karty partnerskie jako efekt współpracy banków i sieci 
handlowych 

Karty płatnicze to dla banków bardzo ważny produkt, gdyż pozwalają celowo 
dotrzeć do wybranych segmentów, są silnym instrumentem utrwalającym współpracę  
z daną grupą klientów, w istotny sposób podtrzymują lojalność oraz przyczyniają się do 
powstania wizerunku podmiotu dynamicznego i nowoczesnego. Jak wynika z danych 
NBP, do końca I kw. 2008 r. zostało wydanych w Polsce prawie 27,3 mln kart 
płatniczych. Przez ostatnie cztery lata wartość transakcji dokonywanych z ich 
wykorzystaniem wzrosła trzykrotnie, osiągając wartość blisko 15 mld zł na kwartał15. 

Dynamikę zmian we współpracy na rynku usług finansowych można obserwować
na przykładzie kart kredytowych wydawanych przez banki wspólnie z sieciami. Jeszcze 
kilka lat temu były to przede wszystkim karty prywatne, umożliwiające płatność tylko 
w ramach danej sieci. Pionierem i liderem w tej dziedzinie jest w Polsce Cetelem Bank, 
który do końca 2006 roku wydał prawie 1,1 mln tego typu kart. Dziś większość kart to 
tzw. karty otwarte, międzynarodowe, czyli umożliwiające dokonywanie transakcji na 
całym świecie w punktach handlowych i usługowych, oznaczonych logo Visa czy 
MasterCard. Pierwsza karta partnerska została wydana w 1985 r. w USA  
we współpracy z liniami lotniczymi. Dziś przyjmuje się, że w Stanach Zjednoczonych 
jedną czwartą kart płatniczych stanowią właśnie karty partnerskie (tzw. co-brand), 
sygnowane wspólnie przez bank i inną organizację16. W Europie już w połowie 2007 r. 
co piąta (22 proc.) wydana karta kredytowa była kartą powstałą dzięki współpracy 
banków z sieciami handlowymi17. W Polsce taką aktywność rozpoczął Citibank 

                                                
14 R. Przasnyski: Do banku na zakupy. „Forbes” 2008, nr 12, s. 140. 
15 Ł. Stepniak: Lojalność trzeba kupić. Bankier pl; 2008.09.03. http://dlafirmy.info.pl/1898_lojalnosc_trzeba_kupic.htm. 
16 M.T. Starkowski: Banki i sieci rozdają karty. „Wiadomości handlowe” 2008, nr 5. http://wiadomoscihandlowe.pl/ 

content/view/18010/1881/. 
17 Sytuacja w handlu − Sieci kredytują zakupy. http://www.detaldzisiaj.com.pl/default.asp?show=page&id=12687. 



Partnerstwo banków i sieci handlowych… 359 

uzupełniając swoją ofertę o kartę kredytową wydaną z miesięcznikiem Elle18. Jedną  
z pierwszych kart co-brandowych zaproponował też Bank BPH wraz z siecią Makro 
jeszcze w latach 90. W 1999 r. Lukas Bank rozpoczął wydawanie karty  
z hipermarketem E. Leclerc. 

W Polsce usługi finansowe w sieciach rozwijają się od około 10 lat. Szacuje się, 
że obecnie już więcej niż co trzecia nowo wydana karta kredytowa to efekt wspólnych 
akcji banków i wielkich sieci sklepów. W sumie takich kart jest już około 4 mln. 
Wielkie sklepy Tesco, E. Leclerc i Carrefour obsługuje Lukas Bank. W Realu wydaje 
karty Sygma Bank, Bank Millennium zaś jest emitentem karty dla klientów delikatesów 
Piotr i Paweł. Nabywcy elektroniki w Saturnie i Media Markt mogą otrzymać kartę
oferowaną we współpracy z GE Money, a w sklepach sieci Euro i Neonet − Cetelem 
Banku19.  

Na duże zainteresowanie Polaków ofertą kart kredytowych pod marką sieci 
handlowych wskazują wyniki z działalności prowadzonej na polskim rynku przez 
Sygma Bank Polska, partnera m.in. sieci Praktiker, Real, Sephora, Selgros, Jysk.  
W 2008 r. wartość kredytów udzielonych przez Sygma wyniosła ponad 2 mld zł − 
wzrost o 31 proc. w porównaniu do 2007r., a liczba udzielonych kredytów osiągnęła 
poziom 450000 zł − wzrost o 9 proc. w porównaniu do 2007r. Pod koniec 2008 r. liczba 
wydanych kart kredytowych wyniosła 600 00020. 

Na rozwiniętych rynkach karty co-brandowe to często ponad 60 proc. portfela 
wydawanych przez banki kart kredytowych. W Polsce podobny wskaźnik udało się
osiągnąć tylko nielicznym bankom. W tym gronie są na przykład Citi Handlowy  
i mBank. Duży udział kart co-brandowych mają banki specjalizujące się w udzielaniu 
kredytów konsumpcyjnych: Lukas Bank, GE Money Bank, Cetelem Bank czy Sygma 
Bank21. Liczba wydanych przez banki kart kredytowych dynamicznie rośnie. To m.in. 
efekt współpracy wykraczającej znacznie poza sieci handlowe. Banki współpracują ze 
stacjami paliw, mediami, sieciami komórkowymi, partnerami finansowymi.  
W przypadku towarzystw ubezpieczeniowych można wymienić kartę Kredyt Banku  
i Warty, Compensy i mBanku oraz Millennium i Generali. Kolejny partner dla banków 
to media – jako pierwszy taką współpracę nawiązał Citi Handlowy z miesięcznikiem 
ELLE, a obecnie można wymienić plastikowe pieniądze „Newsweeka” i BZ WBK, 
Millennium i Manager Magazin, mBank i wydawnictwa G+J (karta z programem 
rabatowym Radość Życia). Swoje karty płatnicze mają też internetowe portale i serwisy, 
takie jak Onet, WP, Money.pl czy Allegro. Banki pamiętają też o sieciach 
komórkowych − Citibank ma kartę z siecią Plus, a Orange z mBankiem i BZ WBK.  
Z kolei kartę kredytową we współpracy z liniami lotniczymi wydał Citi Handlowy. 
Banki wydają karty we współpracy z przychodniami lekarskimi, kinami, a nawet  

                                                
18 Do dziś bank zajmuje czołowe miejsce w rankingach. Na koniec I kwartału 2009 roku liczba wydanych partnerskich 

Kart Kredytowych Citibank wyniosła ponad pół miliona. Całkowity udział kart partnerskich w portfelu kart kredytowych 
banku systematycznie wzrastał i na koniec marca 2009 kształtował się na poziomie 54%. Citi Handlowy jest wydawcą
czterech kart partnerskich: Karty Citibank-BP, Citibank-ELLE, Citibank-LOT, Citibank-Plus. Za: Ponad pół miliona kart 
partnerskich w Citi Handlowy. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-pol-miliona-kart-partnerskich-w-Citi-Handlowy-
1962607.html/ 

19 Coraz częściej kartę kredytową można dostać nie w banku, a w sklepie. „Gazeta Wyborcza” 23-05-2009. 
http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/coraz-czesciej-karte-kredytowa-mozna-dostac-nie-w-banku-a-w-
sklepie,16629.html. 

20 Sieci kredytują zakupy. http://www.detaldzisiaj.com.pl/default.asp?show=page&id=12687. 
21 Banki wydają karty partnerskie z sieciami sklepów i restauracjami. Rzeczpospolita 03-09-2008. 

http://www.portalspozywczy.pl/finanse/wiadomosci/banki-wydaja-karty-partnerskie-z-sieciami-sklepow-i-
restauracjami,6343.html. 
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z klubami piłkarskimi, np. Dominet Bank oraz Bank Zachodni WBK oferujący kartę  
z KKS Lech. Nowością są tzw. karty affinity, tworzone przez banki wspólnie  
z organizacjami pożytku publicznego. Kartę taką mają w ofercie np. BZ WBK (karta  
z logo „Pajacyka” Polskiej Akcji Humanitarnej), Pekao SA (współpraca z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy) czy Millennium (karta wspierająca organizację
ekologiczną World Wildlife Fund)22. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na zjawisko tzw. multipartycypacji, która 
występuje w przypadku posiadania przez klienta kilku kart płatniczych, także 
partnerskich. W efekcie dochodzi do „podzielenia’ oczekiwanych przez dany podmiot 
efektów pomiędzy kilku konkurencyjnych dostawców, z powodu uczestniczenia przez 
klienta w więcej niż jednym programie lojalnościowym23. 

Współpraca taka daje szereg korzyści dla obu zaangażowanych stron. Bank ma 
szansę zwiększyć zarówno sprzedaż samych kart, jak i liczbę oraz często też wielkość
transakcji, w wyniku zwiększenia zaangażowania i aktywności posiadacza, co jest 
związane z wartością dodaną, jaką stanowi np. zbieranie punktów w programie 
lojalnościowym. To przekłada się na wzrost przychodów banku. Partner, np. sieć
handlowa, może dzięki takiej karcie pozyskać nowych klientów, wzbogacić relacje  
z dotychczasowymi poprzez wzrost ich zadowolenia oraz zwiększyć obroty. Nie bez 
znaczenia jest także możliwość podniesienia efektywności promocji. „Trzecia” strona 
układu – klient posiadający kartę – oprócz pełnej funkcjonalności tradycyjnej karty 
płatniczej, zyskuje określone przywileje, np. rabaty w punktach handlowych, 
zwiększenie puli punktów gromadzonych w programie lojalnościowym, dostęp do ofert 
specjalnych24. Karty wydawane w sieciach handlowych są też łatwiej dostępne dla osób 
z niższymi dochodami. 

Zdobywanie punktów w programach lojalnościowych umożliwia np. karta Real 
MasterCard w ramach Programu Dziesiątka, które można wymienić na nagrody: sprzęt 
AGD, RTV, artykuły spożywcze, a także książki czy kosmetyki. Karta Visa Auchan 
umożliwia uzyskanie procentowych lub kwotowych rabatów na wybrane produkty  
w programie Skarbonka, którego kod kreskowy jest umieszczony na odwrocie karty. 
Bonusem dla klientów są też rabaty na dokonywane zakupy. Przykładowo, karta Ikea 
Family daje m.in. niższe do 15% ceny na wybrany asortyment. Zniżki dotyczą też
produktów ze sklepiku Ikea Family, dań w sieciowej restauracji i szwedzkiego sklepiku. 
Karta MasterCard Carrefour gwarantuje rabat w wysokości 1,5 proc. wartości każdego 
zakupu. Karcie kredytowej Carrefour Visa towarzyszy stały rabat na wszystkie zakupy 
w hipermarketach oraz paliwo na stacjach benzynowych sieci zlokalizowanych przy 
hipermarketach (oprócz stacji samoobsługowych). Rabat na zakupy otrzymują też
posiadacze karty delikatesów Bomi − do 6 proc. Niektóre sieci proponują promocyjne 
kredyty oraz inne korzyści. Np. karta kredytowa Praktiker umożliwia dostęp do 
kredytów 0% w tej sieci, a przy zakupie powyżej 800 zł oferowany jest transport gratis 
oraz gwarancja zwrotu towaru w ciągu dwóch miesięcy. Posiadacze kart Real mają
natomiast możliwość skorzystania z promocyjnego kredytu 3x0 proc. na kupowane 
towary. 

                                                
22 M. Ostrowski: Plastikowe przymierze banków z firmami. http:://www.dziennik.pl/warto-wiedziec/karty-

kredytowe/article194596/Plastikowe_przymierze_bankow_z_firmami. 
23 P. Kwiatek, E. Rudawska: Uczestnictwo klientów w konkurencyjnych programach lojalnościowych. „Marketing  

i Rynek” 2008, nr 7, s.15. 
24 P. Kwiatek: Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Kraków 2007, 

s.180. 
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Często programy banków nawiązują do aspiracji klientów i wiążą się z ułatwieniem 
zakupu produktów markowych, rozpoznawalnych na rynku. Dobrą ilustracją są tu karty 
wydane we współpracy z delikatesami premium, które swą ofertę kierują do nabywców 
markowych o wysokich dochodach. Przykładem jest karta kredytowa Piotr i Paweł 
Millennium MasterCard, zapewniająca 5% zniżki za zakupy, których wartość
przekroczy 50 zł oraz szereg dodatkowych korzyści, np. rabaty w blisko 2000 punktów 
handlowo-usługowych w Polsce, sklepach takich jak Yves Rocher, Karen Notebooks, 
Intercars, British School, Monnari25. Z kolei karta kredytowa Visa Alma powstała  
we współpracy z GE Money Bankiem wzmacnia markę oraz rozpoznawalność sieci, dla 
której korzyścią jest podkreślenie wizerunku nowoczesnej i przyjaznej sieci 
delikatesów. Wydawana jest bezpłatnie, a limit kredytowy przyznawany jest 
indywidualnie. Przez 54 dni bank nie pobiera żadnych odsetek od wydatków z karty. 
Dodatkowo jej posiadacze mogą korzystać z wielu przywilejów, gromadzą punkty  
za zakupy, także poza siecią Alma, organizowane są dla nich wyjątkowe degustacje  
i promocje. Visa Alma stanowi część elitarnego programu lojalnościowego Klub 
Konesera Alma, który działa od września 2007 roku26. 

Jednocześnie należy wspomnieć o tym, że często karty sprzedawane  
w supermarketach mają niektóre warunki gorsze niż towarzyszące kartom oferowanym 
bezpośrednio w banku, np. krótszy bywa okres bezodsetkowy. Tymczasem wiele 
reklam informując o warunkach świadczenia usług i przywilejach towarzyszących 
kartom, nie zawsze przedstawia je w sposób w pełni rzetelny, precyzyjny  
i kompleksowy. Np. jeden z banków przy reklamie właśnie takiej karty partnerskiej 
wydanej we współpracy z jednym z centrów handlowych, zachęcał do skorzystania  
z niej, z powodu bardzo atrakcyjnego programu rabatowego – zniżki miały sięgać 35%. 
Warunkiem skorzystania z tej oferty było dokonanie płatności kartą w placówkach 115 
partnerów, przy czym jak się okazało tylko jeden z nich przyznawał taką zniżkę,  
a u pozostałych rabat nie przekraczał 10%27. 

Kończąc rozważania na temat kart partnerskich warto wspomnieć o nowym, 
ciekawym programie multipartnerskim Premium Club banku BPH, obejmującym 
Empik, Statoil i American Restaurants. Takie rozwiązanie może okazać się przyszłością
kart co-brandowych. Przykładem sukcesu jest m.in. turecki Garantie Bank. Jego 
program Bonus Card skupia podobno około 1500 partnerów i 3 miliony klientów28.  

Współpraca banków z sieciami handlowymi jako przejaw 
dystrybucji wielokanałowej 

Banki, z uwagi na rosnącą konkurencję, upowszechnianie technicznych innowacji 
oraz wzrost wymagań klientów, coraz częściej dostrzegają korzyści, jakie niesie 
strategia dystrybucji wielokanałowej (multi-channel banking)29. System ten oznacza, 
równoległy i komplementarny rozwój tradycyjnych i wirtualnych oddziałów, wspartych 
sprzedażą z bankomatów, a nawet przez telefon komórkowy. Dobrze przygotowana  

                                                
25 Karta kredytowa Piotr i Paweł Millennium MasterCard – teraz codzienne zakupy 5% taniej. http://www.millenet.pl/ 

centrum_prasowe/informacje_prasowe/30376/35062/?_a=35481&year=2008&q=4. 
26 Karta Visa. http://www.almamarket.pl/o_almie/karta_visa. 
27 A. Kowalczyk: Praktyki stosowane przez banki w reklamie kart kredytowych w świetle Zasad dobrej praktyki bankowej, 

„Marketing i Rynek” 2008, nr 7, s. 26 i 28. 
28 Trzy logo na karcie. 23.06.2008. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Trzy-logo-na -karcie-1787133.html. 
29 M. Szczepaniec: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2004, s.199. 
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od strony nowoczesnych technologii dystrybucja wielokanałowa umożliwia 
konsolidację kanałów obsługi klientów, co pozwala zapewnić spójną obsługę klientów 
bez względu na to, jak i gdzie korzystają z usług bankowych − z biura, za pomocą
kiosku czy urządzenia mobilnego. 

Jednak bankowość internetowa i automaty nie wyeliminują całkowicie z rynku 
placówek bankowych, do których większość klientów będzie udawać się od czasu  
do czasu, korzystając równolegle z kanałów bankowości elektronicznej. Potwierdzają to 
prognozy sporządzone przez Boo-Allen&Hamilton, które pokazują, że od 60-80% 
wszystkich klientów będzie w kontaktach z bankiem wybierać sposób wielokanałowy. 
Rozwój kanałów dystrybucji produktów detalicznych w Polsce powinien być zbieżny  
z tymi tendencjami, które oddają zróżnicowane oczekiwania klientów względem 
sposobu korzystania z usług oraz kontaktowania się z bankiem30. 

Banki chcąc przyciągnąć klientów do tradycyjnych oddziałów, musiały 
jednocześnie uwzględnić ich oczekiwania dotyczące bliskości i wygody w korzystaniu  
z różnego typu usług finansowych. Efektem tego było pojawienie się tzw. McBanking 
czyli małych, nowoczesnych oddziałów, tworzonych bardzo często w wybranych 
placówkach handlowych. Sklepy te są mają dłuższe godziny pracy i są też otwarte  
w dni, gdy tradycyjny bank nie działa − soboty i niedziele. Są one bardzo istotne dla 
wykorzystania zwiększonego natężenia ruchu klientów, mających wtedy czas na 
spokojniejsze dokonanie zakupów31. 

Ta forma dystrybucji zapewnia klientom oczekiwaną bliskość i osobisty charakter 
relacji, a jednocześnie niesie korzyści dla banku. Dotyczą one zwłaszcza niskiego 
kosztu budowy i utrzymania sieci oraz umożliwienia szybszego jej rozwoju. Sklep,  
w którym jest ulokowana taka placówka może liczyć na zwiększenie wielkości 
zakupów dokonywanych przez klientów.  

Podsumowanie 
Zmiany zachodzące w otoczeniu podmiotów rynkowych wymuszają tworzenie 

przedsiębiorstwa rozległego, z szerokimi stosunkami partnerskimi, obejmującymi nie 
tylko klientów, dostawców, ale także pośredników, usługodawców, konkurentów. 
Współdziałanie z celowo dobranymi uczestnikami otoczenia może stać się obecnie 
istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej dla pomiotów sektora bankowego. 

Przygotowanie kompleksowej i wysoce zindywidualizowanej oferty wymaga od 
banku dostępu do różnych rodzajów rynków, nie tylko finansowych, na których 
występują potrzebne produkty i usługi o odpowiednich parametrach oraz zapewnienia 
ich sprawnego transferu do klienta, popartego wiedzą i doświadczeniem. W przyszłości 
można się spodziewać dynamicznego rozwoju kart co-brandowych. Wynika to z faktu, 
że ze względu na konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury i know how 
wydawanie własnych kart płatniczych jest dla sieci handlowych jak na razie utrudnione, 
a taką wiedzę i możliwości mają banki.  

                                                
30 Bankowość detaliczna. Perspektywy, rekomendacje. Red. B. Lepczyński. CeDeWu, Warszawa 2002, s. 18. 
31 M. Violano, S.C. van Collie: Techniki bankowości detalicznej. Strategie i środki, które zapewniają przewagę nad 

konkurencją. Związek Banków Polskich, Warszawa 1996, s. 201. 
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PARTNERSHIP OF BANKS AND COMMERCIAL  
NETWORKS IN CREATING FINANCIAL SERVICES  

OFFER FOR INDIVIDUAL CUSTOMERS 

Summary
The paper concerns issues of cooperation of retail banks with networks commercial in 

shaping value for target customers. Such action can be very clearly seen at giving debit or credit 
cards, which are also loyalty creation. They are determined as partner cards or co-brand. It is 
possible also to notice the cooperation at multi channel distribution organised by banks – creating 
small units localised in supermarkets (so-called McBanking).
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PARTNERSTWO W KSZTAŁTOWANIU OFERTY 
PRODUKTOWEJ TANICH FIRM 

KOMUNIKACYJNYCH (NA WYBRANYCH 
PRZYKŁADACH) 

Streszczenie 
Celem artykułu jest określenie głównych korzyści zawartych w propozycjach ofertowych 

przewoźników, a także identyfikacja podmiotów rynkowych współdziałających z przewoźnikami 
niskokosztowymi w zakresie kształtowania ofert komunikacyjnych. Wskazano także przykłady 
produktów sieciowych oferowanych klientom na polskim rynku tanich usług lotniczych  
i kolejowych. W tym celu wybrano dwóch niskokosztowych operatorów (ich marki) 
reprezentujących kluczowe sektory tanich usług komunikacyjnych, a mianowicie easyJet (tanie 
usługi lotnicze) i TLK (tanie usługi kolejowe).  

Wprowadzenie
Skuteczną koncepcją działania przedsiębiorstwa na coraz trudniejszym rynku usług 

komunikacyjnych wydaje się być strategia firm niskokosztowych, którym udaje się
osiągnąć (lub utrzymać) znaczną przewagę nad konkurentami w trudnych warunkach 
recesji gospodarczej. Niskokosztowy model biznesowy sprawdza się nie tylko  
w sektorach oferujących usługi transportu pasażerskiego, tj. usług lotniczych, 
kolejowych czy autobusowych. Jest także „kopiowany” przez firmy z innych sektorów, 
w tym usługowych (np. przedsiębiorstwa hotelarskie, telekomunikacyjne), jak  
i produktów konsumpcyjnych (np. producentów samochodów, obuwia). Jednak 
wyraźnie przewagę oferentów niskokosztowych nad tradycyjnymi zauważa się  
w sektorze usług komunikacyjnych, szczególnie w subsektorze tanich przewozów 
lotniczych. W artykule zdefiniowano główne korzyści zawarte w propozycjach 
ofertowych przewoźników, a także zidentyfikowano podmioty rynkowe współdziałające 
z przewoźnikami niskokosztowymi w zakresie kształtowania ofert komunikacyjnych. 
Omawianą problematykę przybliżono na przykładzie niskokosztowych operatorów: 
easyJet (tanie usługi lotnicze) i TLK (tanie usługi kolejowe). 

Kształtowanie oferty produktowej tanich firm 
komunikacyjnych 

W sektorze tanich usług komunikacyjnych działają zarówno niskokosztowe 
przedsiębiorstwa przewozów lotniczych, kolejowych, autobusowych, jak i promowych.  

                                                
1 Grażyna Koniorczyk − dr, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania, Akademia 

Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. 



Partnerstwo w kształtowaniu oferty… 365 

Najliczniejszą grupę tworzą tanie linie lotnicze. W 2006 r. pierwsze trzy miejsca 
pod względem liczby przewiezionych pasażerów zajmowały linie lotnicze Southwest 
Airlines (uznawane za pioniera modelu niskokosztowego), Ryainair oraz easyJet2. 
Szacuje się, że w europejskim sektorze tanich linii lotniczych działało w 2005 roku 
około 50 operatorów. Zdecydowanie mniej liczne są pozostałe kategorie tanich 
przewoźników. Z końcem 2005 r. w Wielkiej Brytanii prywatny przewoźnik Stagecoach 
uruchomił pierwszy serwis kolei dyskontowej Megatrain.com3. Firmy usług transportu 
autobusowego oferujące w Europie niskokosztowe przejazdy to przede wszystkim 
przewoźnicy brytyjscy: easyBus, FanFare, Terravision, Megabus, CityLink. W Polsce 
model niskokosztowy upowszechnił się w sektorze tanich linii lotniczych 
(Centralwings) oraz kolejowych (Intercity SA). Jedyna polska tania linia lotnicza 
Centralwings założona przez PLL LOT w 2004 roku, we wrześniu 2008 roku zawiesiła 
jednak tanie przeloty koncentrując się na przewozach czarterowych. Tanie linie 
Kolejowe (TLK) pojawiły się w ofercie Intercity SA w 2005 r.  

W koncepcji działania firm niskokosztowych odchodzi się od nadmiernego 
poszerzania oferty i ograniczenia jej do produktu „zredukowanego” (podstawowego, 
uproszczonego). Przedsiębiorstwa te zamiast „poszerzać produkt” poprzez dodawanie 
nowych wartości użytkowych, celowo go „zubażają”, najczęściej poprzez ograniczenie 
usług. Tanie firmy świadomie więc zaniżają oczekiwania klientów, które są w stanie nie 
tylko zaspokoić, ale nawet przewyższyć bez ponoszenia znacznych nakładów. Tani 
oferenci będąc świadomymi, że przy zbyt niskim poziomie oczekiwań klienci mogą nie 
być zainteresowani zakupem danego produktu, obniżają je jedynie do poziomu 
akceptowalnego przez docelowy rynek. Jednakże, w związku z ciągłym rozwojem 
rynku dyskontowego i zaostrzeniem konkurencji tani oferenci coraz częściej włączają
do oferty nowe, „wzbogacające” ją użyteczności. Dodawanie tych wartości wynika  
z realizowanej strategii rozwoju rynku związanego z ekspansją na nowe rynki 
geograficzne, jak i pozyskania nowych grup nabywców (np. klientów biznesowych 
poprzez zaoferowanie numerowanych miejsc w samolotach tanich przewoźników) czy 
też służy podniesienia jakości i dostępności usług (np. umożliwienie płacenia za usługi 
kartą kredytową). 

Niskokosztowe firmy skupione są na tzw. nabywcach cenowych, którzy  
w decyzjach zakupowych kierują się głównie ceną zwracając uwagę na standardy 
jakościowe uznawane za obowiązujące w danej branży. Akceptują ponoszenie 
wyższych kosztów (m.in. fizycznych, czasowych, psychicznych) związanych  
z „dotarciem” do taniej oferty (np. dojazd do lotnisk poza centrami miast, samodzielna 
rezerwacja internetowa tanich biletów).  

Przewagę nad konkurentami osiągają nie tylko dzięki oferowaniu „podstawowego” 
produktu, ale też niskim kosztom pracy, sprzedaży i reklamy, czy też obniżeniu kosztów 
czynności operacyjnych (np. poprzez bezpośrednią dystrybucję, outsourcing, 
nieskomplikowaną formułę zarządzania cenami). Obecnie model biznesowy większości 
tanich firm skłania się ku strategii wyróżniania/dyferencjacji. Nie chodzi tu wyłącznie  
o wyróżnianie cenowe (aspekt ten wciąż jest kluczowy dla tej kategorii przewoźników), 
ale o wyróżnianie oferty dodatkowymi użytecznościami podnoszącymi jakość
świadczonych usług i poprawiającymi ich rynkowy wizerunek. Firmy niskokosztowe 

                                                
2 Szerzej: J. Liwiński: Linie lotnicze świata. Urząd Lotnictwa Cywilnego 2007. 
3 A. Fularz: Tanie linie kolejowe powstają w Wielkiej Brytanii. „Zielone Brygady”. Pismo Ekologów, 2006, nr 1(215),  

s. 22-23. 
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budują swoją tożsamość i rynkowy wizerunek komponując wartości oferowane 
klientom w głównej mierze składającej się z korzyści cenowych. Strategia ta wiąże się  
z gotowością tej grupy klientów do rezygnacji z wymagań jakościowych, 
indywidualnych preferencji i prestiżu wynikającego z korzystania z określonej marki. 
Porównanie procesu kształtowania ofert produktowych w sektorze tanich usług 
lotniczych i tanich usług kolejowych na przykładzie easyJet i TLK przestawiono  
w tabeli 1. 

Tabela 1. Porównanie procesu kształtowania ofert produktowych wybranych tanich firm komunikacyjnych 
Elementy Tanie linie lotnicze easyJet Tanie linie kolejowe TLK 

Koncepcja 
produktu 
(oferty) 

Jakie korzyści są
oferowane 
klientom ? 

Uproszczony produkt 
– ograniczana liczba dziennych 

lotów i miejsc docelowych, 
– koncentracja na krótkich 

trasach, 
– jedna klasa podróżowania, 
– brak dodatkowych użyte cz-

ności np. transferu bagażu, 
numeracji miejsc, programów 
FFP, 

– lądowanie na lotniskach  
w centrach dużych miast*, 

– odpłatny catering. 

Uproszczony produkt 
– ograniczona liczba połączeń (na 

wielu trasach w okresie wyjaz-
dów wakacyjnych), w tym do 
znanych kurortów wypoczynku 
letniego i zimowego, 

– połączenia bezpośrednie (bez 
przesiadek), 

– dwie klasy podróżowania*, 
– brak dodatkowych użyteczności 

np. darmowych posiłków, prze-
działy 8 osobowe (a nie 6 oso-
bowe jak ma to miejsce w wyż-
szych kategoriach pociągów), 
brak klimatyzacji, 

– odpłatny catering. 

Rynki 
docelowe 

Jakie grupy 
klientów są

obsługiwane? 

Jakie są związki z 
klientem? 

Jeden segment klientów 
(orientacja na rozwój rynków) 
– koncentrowanie się na pasa-
żerach wyjeżdżających w ce-
lach wypoczynkowych, o nis-
kich dochodach, 

– adresowanie oferty do klien-
tów wrażliwych na cenę sta-
nowiący podstawowy seg-
ment docelowy, 

– kierowanie oferty do klien-
tów biznesowych*. 

Związki z klientem  
– ograniczone związki z klien-

tem. 

Jeden segment klientów  
– koncentrowanie się na pasa-
żerach wyjeżdżających w celach 
wypoczynkowych, o niskich 
dochodach, 

– adresowanie oferty do klientów 
wrażliwych na cenę stanowiący 
podstawowy segment docelowy, 

– segment biznesowy obsługi-
wany przez wyższe kategorie 
pociągów. 

Związki z klientem  
– brak związków z klientem. 

Dystrybucja 
Jakie kanały 
sprzedaży 
dominują? 

Sprzedaż wielokanałowa  
– sprzedaż biletów przez Inter-

net, za pośrednictwem biur 
podróży, sprzedaż korpora-
cyjna, 

– sprzedaż internetowa jako 
najważniejszy kanał sprzeda-
ży biletów 

Sprzedaż wielokanałowa 
– sprzedaż biletów przez Internet, 

w kasach biletowych i Centrach 
Obsługi Klienta, 

– sprzedaż w kasach jako najważ-
niejszy kanał sprzedaży biletów. 

Komunikacja 

Jak 
pozycjonowana 

jest oferta na 
rynku? 

Jak korzyści są
komunikowane? 

Pozycja na rynku 
– reputacja oparta na oferowa-

niu niskich cen. 
Prosty system komunikacji  
– reklama budująca świado-

mość istnienia marki na 

Pozycja na rynku 
– reputacja oparta na oferowaniu 

niskich cen. 
Prosty system komunikacji 
– reklama budująca świadomość

istnienia marki na rynku krajo-
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różnych rynkach geogra-
ficznych, 

– akcentowanie w komunikacji 
oferowania „niskich cen”, 

– koncentracja na środkach 
komunikacji internetowej, 
prasowej. 

wym, 
– akcentowanie w komunikacji 

oferowania „niskich cen”, 
– promowanie nowych połączeń

przez miasta (docelowe i tranzy-
towe), 

– koncentracja na komunikacji 
internetowej. 

* elementy oferty, które różnią się od zalecanych we wzorcowym modelu niskokosztowym. 
Źródło: opracowanie własne 

Sieci partnerskich powiązań w kształtowaniu „tanich” ofert 
komunikacyjnych wybranych przewoźników 

Coraz większe znaczenie w kształtowaniu oferty rynkowej współczesnych 
przedsiębiorstw niskokosztowych mają niekonkurencyjne powiązania (relacje) między 
przedsiębiorstwami prowadzącymi do powstania sieci przedsiębiorstw. Istniejące ich  
w ramach więzi międzyorganizacyjne można określić jako oddziaływania pomiędzy 
przedsiębiorstwami, w których zachodzi wymiana informacyjna, materialna lub 
energetyczna, przy czym strony wymiany przejawiają zaangażowanie, a postawa ta jest 
wzajemna4. Tworzenie więzi między przedsiębiorstwami ma charakter intencjonalny. 

Powstanie więzi między przedsiębiorstwami o charakterze niekonkurencyjnym 
należy traktować jako nowe źródło budowania przewagi konkurencyjnej przez 
przedsiębiorstwa niskokosztowe działające w ramach sieci5. Przedsiębiorstwa 
poszukując źródeł przewagi konkurencyjnej przekraczają granice sektorów i wchodzą  
w relacje z innymi podmiotami. Łączy je wspólny cel, który wymaga z ich strony 
rezygnacji z konkurowania na rzecz współpracy o charakterze świadomym  
i zamierzonym. Pojawia się tzw. sieć marketingowa, przez którą należy rozumieć
relacje o charakterze niekonkurencyjnym między przedsiębiorstwami, dostawcami  
i pośrednikami (w kanałach dystrybucji) oraz klientami6. Podmioty te współuczestniczą
w tworzeniu „tanich” produktów sieciowych będących kompozycją pojedynczych 
produktów (usług) nabywanych przez klienta w formie pakietów usługowych. Zakup 
oferty współtworzonej przez kilka podmiotów, tj. oferty podstawowej wzbogaconej 
usługami komplementarnymi, ale z zachowaniem gwarancji niskich cen, stanowi 
wygodne rozwiązanie dla klienta cenowego. 

EasyJet stanowi część EasyGroup oferującej również 16 innych „easy” marek tzn. 
tanich, dostępnych dla każdego. Są one związane z różnymi branżami m.in. z siecią
samoobsługowych kawiarenek internetowych (easyinternetcafe), wynajmem 
samochodów (easyCar), hotelarstwem (easyHotel), usługami finansowymi (easyMoney) 
i telefonią mobilną (easyMobile). Operator umożliwia pasażerom w czasie jednej 
wizyty na stronie easyjet.com zakupienie nie tylko biletu lotniczego, ale również
ubezpieczenia czy miejsca w hotelu, zdając sobie sprawę z tego, że oprócz przelotu, 
podróż to także zakwaterowanie, wynajem samochodu, parkowanie na lotnisku 

                                                
4 W. Czakon: Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, 

s. 45. 
5 Stosunki łączące przedsiębiorstwa mają przede wszystkim charakter konkurencyjny.  Dotyczy to zarówno modelu 

przewagi konkurencyjnej M.E. Portera, jak i modelu opartego na zasobach i kompetencjach. Szerzej: M. Szymura-Tyc: 
Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Wyd. Akademii Ekonomicznej, 
Katowice 2006. 

6 Ph. Kotler, G. Amstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 44. 
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ubezpieczenie na czas podróży czy transfer z/na lotnisko. EasyJet rekomenduje na 
swojej stronie oferty firm partnerskich, które podzielają zobowiązanie operatora  
do świadczenia usług wartych swojej ceny. 

Easyjet współpracuje z biurami podróży, które specjalizują się w organizacji 
podróży w sposób wygodny i tani. Przejazdy transferowe tj. dojazdy do/z lotnisk  
z/do centrów miast realizowane są przez tanich przewoźników autokarowych (easyBus, 
Terravision, Green Line), a także przewoźników sprzedających bilety kolejowe 
(Stansted Express, Gatwick Express) i przejazdy taksówkowe (HolidayTaxis, 
Parashuttle) w cenach dostępnych dla klientów marek „easy”. W ofercie 
komplementarnej są również usługi Servisair Lounges dające pasażerom dostęp do  
50 poczekalni zlokalizowanych w portach lotniczych, na których lądują samoloty 
easyJet7. W bazie hotelowej znajdują się zarówno obiekty trzy-, jak i cztero-  
i pięciogwiazdkowe, oferujące promocje cenowe dla turystów podróżujących liniami 
easyJet. Wielu partnerów współtworzących ofertę podstawową linii lotniczych easyJet, 
a także oferujących komplementarne usługi z innych sektorów związanych jest  
z easyGroup (np. easyJetHolidays, easyHotels, easyJet4parking). W ten sposób oferta 
EasyGroup staje się kompleksową ofertą rozwiązań dla klientów ceniących niską cenę
za dobry jakościowo produkt. 

Przykładem produktu sieciowego współtworzonego przez easyJet i Hotelopię
(jednostkę First Choice Holidays) jest easyJetHolidays (rys.1). Oferta obejmuje bilet 
lotniczy i zakwaterowanie w hotelu. Serwis easyJetHolidays udostępniając ponad  
900 połączeń dziennie oraz ponad 10 tysięcy hoteli i apartamentów w 23 krajach  
z gwarancją ceny, pozwala elastycznie zaplanować wakacje, oszczędzając czas  
i wysiłek turystów.  

Rys. 1. Produkt sieciowy „easyJetHolidays” 
Źródło: opracowanie własne. 

Oferta easyJetHolidays kierowana jest do osób szukających zintegrowanych 
pakietów wakacyjnych, w tym jednodniowe wycieczki, wyjazdy weekendowe czy kilku 
lub kilkunastodniowe wyjazdy rodzinne. Wystarczy zalogować się na easyJet.com  
i „wejść” na easyJetHolidays aby zapoznać się z dostępnymi opcjami „pakietów”. 
Obecnie zakres współpracy z Hotelopią rozszerzono o Travel Trust Association w celu 
ochrony pakietów „przelot easyJet +zakwaterowanie Hotelopia”8. 

                                                
7 W klimatyzowanych poczekalniach, oddalonych od zatłoczonych i hałaśliwych terminali, serwowane są ciepłe posiłki  

i napoje, udostępniany sprzęt biurowy (fax, komputer, dostęp do Internetu) oraz codzienna prasa. 
8 Pakiet obejmujący przelotu do Budapesztu z czterema noclegami w trzygwiazdkowym hotelu lub do Costa del Sol  

z trzema noclegami w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje poniżej 99 funtów na osobę. Cena za pakiet nie obejmuje m.in. 
kosztów ponadnormatywnego bagażu, kosztów dodatkowych (np. opłat za sprzęt sportowy), ubezpieczenia podróży, 
posiłków, transferu, wejściówek do muzeów itp. Potwierdzona i przesłana e-mailowo rezerwacja powinna być wydrukowana 
i przełożona w hotelu. Przykładowo w serwisie internetowym easyJetHolidays oferowane są Brytyjczykom wycieczki do 
Warszawy i Krakowa (cena pakietu zawiera lot w dwie strony i pobyt w hotelu, bez wliczenia transferu). Dwudniowy pobyt 



Partnerstwo w kształtowaniu oferty… 369 

Współpraca PKP Intercity SA z podmiotami z innych sektorów w zakresie 
tworzenia kompleksowych ofert jest ograniczona. Przewoźnik kolejowy planując 
roczny rozkład jazdy pociągów uwzględnia godziny kursowania promów z/do 
Świnoujścia, jednak informacja o skomunikowaniu połączeń obu operatorów nie jest 
upowszechniana na stronie internetowej TLK. Przewoźnik uruchomił internetową bazę
z ponad 200 hotelami z opcją umożliwiającą dokonanie w nich rezerwacji. Otwierając 
nowe połączenie przewoźnik poszukuje partnerów współfinansujących jego 
wypromowanie. Są nimi miasta, do których docierają pociągi TLK i które dostrzegają  
w tej współpracy szansę na swój rozwój. Ciężar wypromowania taniego połączenia 
zostaje „przerzucony” na miasta, do których dojeżdżają pociągi TLK. W tym zakresie 
działania TLK wspierają również Izby Gospodarcze m.in. Tatrzańska Izba 
Gospodarcza. 

W odniesieniu do operatora trudno jeszcze mówić o szerokiej współpracy  
w zakresie tworzenia „tanich” produktów sieciowych z innymi podmiotami. Na rys. 2 
zamieszczony został przykład produktu sieciowego, w którym PKP Intercity (TLK) 
przyjmuje rolę inicjatora i ich koordynatora, wskazuje, że przewoźnik podejmie próby 
tworzenia kompleksowych ofert dla pasażerów. 

Rys. 2. Produkt sieciowy „Monciak − Krupówki” 
Źródło: opracowanie własne. 

Pociąg „Monciak-Krupówki” to całoroczny nocny pociąg łączący dwa znane 
krajowe kurorty: Sopot i Zakopane (letnią i zimową stolicę Polski). Pociąg ten nie tylko 
łączy miasta, ale i je promuje. Miasta dostarczają własne materiały reklamowo-
promocyjne (np. foldery, ulotki), które rozdawane są pasażerom podróżującym na tej 
trasie. Pasażerowie jadący do Sopotu otrzymują pakiet promujący Trójmiasto, natomiast 
pasażerowie wyjeżdżający w góry poznają atrakcje turystyczne Zakopanego. W Wars-ie 
serwowane są specjały regionalne, tj. oscypek (kojarzący się z Zakopanem) i woda 
solankowa (znak rozpoznawczy Sopotu). 

Pierwszemu wyjazdowi pociągu z Zakopanego towarzyszyło wiele imprez, 
większość z udziałem osób podróżujących pociągiem: występ kapeli góralskiej  
i degustacja regionalnych specjałów. W Sopocie większość imprez miała charakter 

                                                                                                                       
w Krakowie w trzygwiazdkowym hotelu kosztuje 86 funtów, w Warszawie w hotelu czterogwiazdkowym − 98 funtów.  
Za: www.cheapflights.co.uk.
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plenerowy m.in. festyny, koncerty muzyczne. Przejazd transmitowany był przez media 
(portal WP, dziennik „Polska”, RMF). Kolejne dwa miasta, Warszawa i Kraków na 
stacjach których zatrzymuje się pociąg TLK „Monciak-Krupówki” zgłosiły chęć
podjęcia współpracy.   

Podsumowanie 
Kształtowanie oferty, którą przewoźnicy niskokosztowi oferują klientom jest 

związane z jej tworzeniem, pozycjonowaniem na rynku i udostępnieniem docelowym 
odbiorcom. Kształtowanie wartości dla klienta cenowego obejmuje zarówno działania 
prowadzone samodzielnie przez przedsiębiorstwo, jak również we współpracy z innymi 
podmiotami, w tym spoza branży. Współpraca przedsiębiorstwa konkurującego niską
ceną z partnerami rynkowymi może koncentrować się wyłącznie na tworzeniu oferty 
podstawowej, ale także dotyczyć kreowania produktów sieciowych zaspakajających 
potrzeby klientów w sposób kompleksowy z zachowaniem gwarancji niskich cen.  
W tworzeniu produktów sieciowych przez wybranych przewoźników dominują proste 
powiązania z kontrahentami i partnerami w celu zwiększenia aktywności sprzedażowej 
(tabela 2). 

Tabela 2. Porównanie działań kooperacyjnych w zakresie kształtowania ofert produktowych wybranych 
tanich firm komunikacyjnych 

Elementy Tanie linie lotnicze easyJet Tanie linie kolejowe TLK 

Kooperacja 

Jakiego rodzaju 
partnerzy są
wybierani? 

Jaki model 
kooperacji w sieci 

jest 
wykorzystany? 

Jakie powiązania 
dominują? 

Jaki jest udział  
w tworzeniu 
produktów 

sieciowych? 

Restrykcyjna kooperacja 
horyzontalna  
– koncentrowanie się na wza-

jemnej aktywności sprzeda-
żowej 

Kooperacja wertykalna tylko  
w ograniczonym zakresie (głów-
nie generowanie dodatkowych 
środków) z: 
– hotelami, biurami podróży, 

firmami oferującymi usługi 
wynajmu samochodów 

– portami lotniczymi  
– samorządami  
– firmami ubezpieczeniowymi 
Powiązania 
– proste powiązania, 
– kontrakty z dostawcami  

i partnerami współgenerują-
cymi przychody. 

Produkty sieciowe 
– znaczna aktywność w tym 

względzie 
– rola koordynatora w złożo-

nych produktach sieciowych 

Restrykcyjna kooperacja 
horyzontalna  
– koncentrowanie się na wza-

jemnej aktywności sprzeda-
żowej 

Kooperacja wertykalna tylko  
w ograniczonym zakresie (ge-
nerowanie dodatkowych środ-
ków) 
– samorządy miast 
– Izby Gospodarcze 

Powiązania  
– proste powiązania, 
– kontrakty z dostawcami  

i partnerami współgenerują-
cymi przychody. 

Produkty sieciowe 
– niewielka aktywność w tym 

względzie, 
– rola koordynatora. 

Źródło: opracowanie własne. 

Tanie firmy komunikacyjne, dążąc do racjonalizacji kosztów i optymalizacji 
dostaw oraz oferty asortymentowej i zapasów, starają się jak największą część kosztów 
przerzucić na dostawców czy kooperantów. Przyjmując aktywną postawę w kanałach 
sprzedaży starają się podporządkować działania dostawców swej wizji i strategii 
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rynkowej, a także utrwalić wizerunek „taniego oferenta”. Współdziałanie traktują jako 
sposób osiągania konkretnych korzyści finansowych, dlatego też jasno precyzują zasady 
współpracy i zakres wzajemnych zobowiązań. Ujawnione różnice dotyczą aktywności 
w zakresie tworzenia produktów sieciowych, np. easyJet zarządza rozbudowaną siecią
partnerskich powiązań (i tym samym posiada liczne propozycje produktów sieciowych), 
podczas gdy TLK taką sieć buduje (stąd też nieliczne jeszcze przykłady ofert 
współtworzonych z podmiotami spoza branży). Niemniej jednak oba podmioty starają
się oferować „tani produkt” o wystarczająco dobrej jakości pozyskując coraz większą
grupę odbiorców.  

PARTNERSHIPS IN FORMULATING PRODUCT OFFER  
FOR LOW-COST TRANSPORT SERVICES  FIRMS  

(ON SELECTED EXAMPLES) 

Summary 
The purpose of the paper is to determine the key benefits in low-cost carriers’ offers, as well 

as identification of market entities cooperating with low-cost transport operators in field  
of creating transportation offer. The author also presents examples of network products offered  
to price-sensitive customers on Polish market of low-cost airlines and low-cost railways. In order 
to do that two brands of low-cost operators (brands) representing key sectors of low-cost 
transportation services were choosen: easyJet (low-cost airlines) and TLK (low-cost railways).  
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CATEGORY MANAGEMENT − MODEL 
PARTNERSTWA MIĘDZY SIECIĄ DETALICZNĄ  

A DOSTAWCAMI 

Streszczenie 
Niniejszy artykuł jest próbą opisu i analizy modelu relacji, jaki został wypracowany między 

sieciami detalicznymi a producentami w ramach podejścia Zarządzania Kategorią. Artykuł składa 
się z trzech części, w pierwszej z nich przedstawiono ewolucję relacji między producentami  
a sieciami detalicznymi od połowy XX wieku do początku XXI wieku, w drugiej zaprezentowano 
różne płaszczyzny działań, klasyczny model procesu zarządzania kategorią oraz strukturę
organizacyjną działań menedżerów kategorii. W części trzeciej przedstawiono potencjalne źródła 
problemów oraz główne bariery związane z ulepszaniem modelu opartego o Zarządzanie 
Kategorią. 

Ewolucja relacji między sieciami detalicznymi a producentami 
Koniec XX wieku i początek XXI wyraźnie pokazały, że procesy globalizacyjne 

uległy gwałtownemu przyśpieszeniu. Istotny wpływ na dynamikę tego zjawiska miały 
takie czynniki, jak rozwój wykorzystania Internetu, pojawienie się nowych, 
zaawansowanych technologii telekomunikacyjnych, zwiększenie liczby środków i sieci 
transportu oraz powstanie stref wolnego handlu. Analiza wpływu tych czynników na 
działalność różnych organizacji w gospodarce światowej pozwala zauważyć, że pośród 
globalizujących się sektorów i przedsiębiorstw na szczególną uwagę zasługują sieci 
handlowe, które niejako skazane są w przypadku internacjonalizacji swoich działań  
na łączenie perspektywy globalnej z uwarunkowaniami lokalnymi, dostosowując 
formuły i koncepcje działań do potrzeb i oczekiwań lokalnych rynków konsumenckich. 
Analiza danych ekonomicznych dotyczących tej formy organizacji przedsiębiorstw 
handlowych, wskazuje na ich rosnące znaczenie −  wśród pierwszych 150 firm 
znajdujących się na liście Financial Times Global 500 w roku 2005, pokazującej 
wartość rynkową największych globalnych firm na świecie, można znaleźć sześć
międzynarodowych sieci handlowych, z największą z nich, Wal-Mart na 6 miejscu, 
zaraz po General Electric, ExxonMobil, Microsoft, Citigroup i BP2. Wypracowane  
w toku ewolucji działania na rynkach lokalnych, regionalnych i globalnym praktyki 
oraz systemy zarządzania pokazują, jak zmieniała się rola i relacje pomiędzy sieciami 
detalicznymi i dostawcami. Główne fazy tej ewolucji zaprezentowano poniżej. 

Okres dominacji producentów − lata 50-te XX wieku – oznaczał powszechne 
braki w zaopatrzeniu i rozdrobniony system dystrybucji na świecie, które spowodowane 

                                                                       
1 Paweł Kowalski – dr, Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, Wydział Studiów Międzynarodowych  

i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki. 
2 T. Hargraves, S. Nolan: The FT Global 500. „FT Magazine” June 11 2005, No 109, s. 28-30. 
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były zakończoną wojną, dawały praktycznie nieograniczone pole do działania 
producentom, którzy zdominowali całkowicie systemy dystrybucji dyktując warunki 
sprzedaży i dystrybucji swoich produktów. 

Okres dominacji międzynarodowych koncernów przypada na lata 60-te  
XX wieku. Jeszcze na początku lat 60-tych wydawało się, że nic nie jest w stanie 
zagrozić dominującej roli i pozycji producentów, którzy przekształcali się  
w wielonarodowe koncerny (np. Colgate-Palmolive, Unilever), starające się skutecznie 
docierać za pomocą narzędzi marketingowych do konsumentów, wykorzystując 
pasywny charakter pośredników jako elementów kanałów dystrybucji. Ich 
podstawowym atutem była siła marek produkowanych przez nich produktów,  
co powodowało, że detalistom udzielano jedynie prawa do ich sprzedaży, narzucając im 
równocześnie różne ograniczenia w postaci, np. minimalnej ceny sprzedaży dla 
konsumentów, które najlepiej świadczą o sile dominacji producentów.

Okres dominacji sieci detalistów − lata 70-te oznacza radykalną zmianę  
w relacjach między producentami i dystrybutorami. W wielu branżach warunki 
współpracy z producentami (dostawcami) zaczęły określać przede wszystkim sieci 
detaliczne. Zmiana ta była spowodowana kilkoma czynnikami3.
1. Możliwości produkcyjne wielu międzynarodowych koncernów przez lata 

zwiększały się, zaś możliwości dystrybucji i sprzedaży tych produktów były 
ograniczone poprzez rozdrobnienie sieci dystrybucyjnych, w rezultacie walka 
konkurencyjna zaostrzyła się na poziomie dystrybucji, co spowodowało wzrost 
znaczenia większych detalistów. 

2. W wielu krajach zniesiona została minimalna cena sprzedaży, po której detaliści 
zobowiązywali się sprzedawać produkty swoich dostawców. 

3. Wzrost koncentracji w sektorze detalicznym i pojawienie się dużych sieci 
dystrybucji posiadających wielkopowierzchniowe punkty sprzedaży. 

4. Pojawienie się produktów sprzedawanych pod własnymi markami dystrybutorów. 
W rezultacie najwięksi detaliści zaczęli dyktować warunki zakupów zmuszając 

producentów (dostawców) do obniżania poziomu ich marż w celu uzyskania jak 
najlepszych warunków zakupu. Fakt ten spowodował protesty zarówno producentów, 
jak i małych oraz rozdrobnionych detalistów, którzy zaskarżali często te działania  
do urzędów antymonopolowych w swoich krajach jako praktyki monopolistyczne.  
W USA wydana ustawa Robinson-Patman ograniczała możliwość uzyskiwania przez 
duże sieci detaliczne lepszych warunków zakupu z uwagi na ich wielkość, z kolei  
Wlk. Brytanii, Monopolies and Mergers Commission (1981) i Office of Fair Trading 
(1985) odrzuciła tego rodzaju oskarżenia, uzasadniając swój werdykt korzyściami, jakie 
z tego rodzaju działań uzyskują konsumenci. W rezultacie, koniec lat 70-tych przynosi 
wzrost koncentracji w systemach dystrybucyjnych przedsiębiorstw detalicznych, które 
zaczęły przejmować funkcje marketingowe producentów − pojawienie się marketingu 
detalicznego (retail marketing) 

Dominacja formuł hiper- i supermarketów przypada na lata 80-te. Okres ten 
przyniósł prawną legitymizację działań sieci handlowych, wskazującą również pewne 
ograniczenia dla ich działań, wywołanymi nie tylko konfliktami między rosnącymi  
w siłę dużymi sieciami detalicznymi, ale również wzrostem liczby hiper-  
i supermarketów jako nowej formuły sprzedaży detalicznej. Równocześnie pojawiły się

                                                                       
3 A.Gabor: Pricing, Principles and Practices. Heinemann, London 1977, s. 36-38. 
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również wyspecjalizowane sieci sprzedające artykuły nie-spożywcze, których udział  
w rynku sprzedaży niektórych kategorii produktów jak, np. artykuły AGD, RTV czy 
sportowe systematycznie się zwiększał. Przykładowo, wybrane grupy detaliczne jak  
E. Leclerc, Intermarche, Carrefour zaczęły realizować 10-15% obrotu niektórych gałęzi 
przemysłu (głównie artykuły spożywcze). Miarą wielkości największych firm 
detalicznych jest przykład brytyjskiej sieci Sainsbury, która w 1987 roku pod względem 
swojej szacowanej wartości rynkowej w branży artykułów żywnościowych znacznie 
przewyższała wartość największego producenta tej branży Unilever’a − Sainsbury 
2,452 mln GBP, a Unilever 1,9222 mln GBP4.

Nowy model relacji między producentami i sieciami handlowymi przypadł na 
lata 90-te. Po burzliwym okresie lat 80-tych, lata 90-te zaowocowały pojawieniem się
zupełnie nowych relacji w kontaktach producenci (dostawcy) − dystrybutorzy 
(detaliści). Główny impuls wyszedł ze strony producentów, którzy zaproponowali 
detalistom model budowania bardziej ścisłych związków opartych na partenariacie.  
W rezultacie, producenci opracowali podstawy podejścia do współpracy  
z dystrybutorami nazywanego marketingiem handlowym (trade marketing). Sukcesy  
w aplikacji tego modelu zaowocowały zwiększeniem marż operacyjnych oraz 
przychodów uzyskiwanych w ramach rynku wewnętrznego. Zyski z nich były 
inwestowane w operacje na nowych rynkach w celu podtrzymania trendu wzrostowego 
i osiągania coraz wyższych celów finansowych. 

Internacjonalizacja/globalizacja działań sieci detalicznych to początek XXI 
wieku. Rosnące sieci detaliczne spotykały się z ograniczeniami prawnymi (prawo 
antymonopolowe) wzrostu wewnętrznego, co skłoniło je do poszukiwania możliwości 
wzrostu na rynkach zewnętrznych. Należy jednakże zauważyć, że wzrost ten był 
osiągany w oparciu o istniejący kontekst ekonomii rynkowej oraz istniejącą strukturę
handlu detalicznego w danym kraju. Wzrost dużych przedsiębiorstw zajmujących się
handlem detalicznym zaowocował również rozwojem różnych struktur funkcjonalnych 
usprawniających zarządzanie nimi. Różne jednak było tempo tego rozwoju, np. funkcja 
marketingowa oraz orientacja marketingowa firm detalicznych rozwinęły się
stosunkowo późno w ramach sektora detalicznego. Jednakże to właśnie jej rozwój 
umożliwił sieciom detalicznym szerszą ekspansję poza rynki krajowe. Zadziałał tutaj 
zarówno czynnik wewnętrzny − potrzeba skuteczniejszego zarządzania, jak i czynnik 
zewnętrzny − popyt na produkty i usługi, jakie oferowały firmy detaliczne w innych 
krajach. Fakt ten był spowodowany wykreowaniem wyraźnego image’u marek 
detalistów takich, jak np. Wal-Mart, Ikea, Body Shop czy Benetton oraz 
Marks&Spencer, Carrefour czy Auchan.

Rozwój Zarządzania Kategorią
Zarządzanie Kategorią rozwinęło się jako podejście stosowane przez sieci 

detaliczne, które chciały skuteczniej konkurować w każdej kategorii produktowej  
o lojalność i pieniądze konsumentów w ramach ECR (Efficient Consumer Response), 
systemu dzialań rozwijanego wspólnie przez detalistów i producentów, starających się
ramach łańcucha dostaw (Supply Chain Management) dostarczyć kupującym 
„właściwego mix-u produktów i usług, po właściwej cenie, z odpowiednimi 

                                                                       
4 R.M. Grant: Manufacturer-retailer relations:the shifting balance of power. W: Business Strategy and Retailing.  

Ed. G. Johnson. John Wiley, Chichester 1987, s. 43-58. 
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promocjami, w odpowiednim czasie i we właściwym miejscu na rynku”5. Inicjatywa ta 
wynikała z dynamicznych zmian, jakie miały miejsce na rozwiniętych i globalizujących 
się rynkach. Producenci zaczęli zdawać sobie sprawę, że rosnąca siła negocjacyjna sieci 
doprowadzi do szybkiego spadku marż i cen, co w konsekwencji może spowodować
znaczące obniżenie zysków i spadek rentowności. Z kolei sieci handlowe, stawiające 
czoła rosnącej konkurencji cenowej oraz reżimowi ciągłego obniżania kosztów również
doszły do wniosku, że nie mogą w nieskończoność dążyć do wymuszania na 
dostawcach obniżania cen. W efekcie obie strony zostały niejako skazane na współpracę
opartą o zasadę optymalizacji swoich procesów biznesowych oraz integrację działań.  

Z tego względu grupa amerykańskich producentów żywności powołała zespół 
roboczy pod nazwą Efficient Consumer Response Working Group, którego celem miała 
być analiza i optymalizacja łańcucha wartości dostawców, dystrybutorów oraz 
konsumentów. Projekt badawczy zrealizowany we współpracy z firmą konsultingową
Kurt Salmon Associates doprowadził do opracowania modelu ECR, który uwzględniał, 
oprócz zagadnień zapewnienia ciągłości dostaw, również problemy skutecznego 
tworzenia asortymentu, wprowadzania nowych produktów oraz promocji i komunikacji 
z konsumentami6. ECR jest względnie nową koncepcją w naukach o zarządzaniu. 
Podejście to budowano stopniowo, zarówno po stronie producentów, jak i detalistów. 
Efficient Customer Response (ECR) został formalnie zaprezentowany w roku 1993 
przez Food Marketing Insttitute (FMI) jako „strategia zorientowana na ograniczanie 
kosztów, celem zwiększenia korzyści dla dystrybutora i konsumenta oraz zbudowania 
partnerstwa pomiędzy współdziałającymi z dystrybutorem podmiotami”7.  

ECR stał się pierwszą nowoczesną strategią dystrybucji artykułów FMCG, 
integrującą w łańcuchu dostaw (supply chain) producentów, dystrybutorów i sieci 
detaliczne, zorientowaną na zbudowanie efektywnego kosztowo systemu, który ma 
szybko reagować na różnorodne i zmieniające się potrzeby konsumentów. System ten 
jest sterowany poprzez monitoring realnego popytu kupujących, a nie jak to było 
wcześniej na prognozach i estymacjach potencjalnego popytu. Efektem wdrożenia ECR 
było zmniejszenie kosztów funkcjonowania całego systemu i poziomu zapasów przy 
równoczesnym podniesieniu wartości dla ostatecznego klienta.  

W dyskusji na temat relacji konceptualnych pomiędzy SCM a Category 
Management podkreśla się jednak, że zagadnienia zarządzania łańcuchem dostaw 
dotyczą głównie odpowiedzi na pytanie, jak przemieszczać wydajnie produkty od 
producenta do detalisty, natomiast badania z zakresu category management próbują
określić, jakie potrzeby mają być zaspokajane poprzez zarządzanie kanałem 
dystrybucji8. Zarządzanie Kategorią staje się więc w opinii większości menedżerów 
wyłaniającą się subdyscypliną w ramach marketingu, która zachęca sieci detaliczne do 
zarządzania kategoriami produktowymi w punktach sprzedaży jako oddzielnymi 
jednostkami biznesowymi, sprzyjając jednocześnie rozwojowi nowego rodzaju relacji 
pomiędzy producentami i detalistami, opartej na wzajemnej wymianie informacji, 
danych oraz wiedzy i kompetencji rynkowych. Jednakże, niektórzy z ekspertów, jak np. 
Ron Russell z Nielsen Marketing Research wskazują, że pomimo faktu, iż category 

                                                                       
5 R. Blattberg: A Category Management Reality Check. „Supermarket Business” 1996, nr 51, s. 11. 
6 H. Kotzab: Improving supply chain performance by efficient consumer response? A critical comparison of existing. 

„Journal of Business&Industrial Marketing” 1999, Vol. 14 no. 5/6, MCB University Press, s. 364-377. 
7 Food Marketing Institute 1992. http://www.fmi.org. 
8 T.W.Gruen, R.H.Shah: Determinants and Outcomes of Plan Objectivity and Implementation in Category Management 

Relatioships. „Journal of Retailing” 2000, Vol.76, nr 4, s. 484.
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management wymaga procesu zarzadzania kategoriami produktowymi jako 
autonomicznymi jednostami biznesu, z oddzielnym rachunkiem strat i zysków, to 
jednak wiodącą rolę pełnią zawsze sieci detaliczne, które kształtują ostateczny model 
relacji, jaki jest uzgadniany pomiędzy siecią detaliczną a jej dostawcami, decydując  
o tym, których z nich zaproszą do współpracy w ramach CM9. Z wypowiedzi tej jasno 
wynika fakt, że proces Zarządzania Kategorią jest w istocie stymulowany i zarządzany 
przez sieć detaliczną, co znajduje również odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej 
sieci handlowej, w ramach której category manager odpowiada za współpracę  
z dostawcami, którzy często w swoich strukturach organizacyjnych musieli utworzyć
stanowiska category managerów, aby sprostać wymogom współpracy z sieciami 
detalicznymi.  

Istnieją jednakże pewne różnice w sposobie, w który producenci definiują category 
management. Przykładowo, dla firmy Procter&Gamble wdrożenie podejścia 
zarządzania kategorią oznaczało stworzenie zupełnie nowego poziomu zarządzania, 
który grupował odpowiedzialność za rozwój działań marketingowych różnych marek  
w ramach danej kategorii produktowej. Proces grupowania został oparty  
o podobieństwa kanałów dystrybucji i sprzedaży, uregulowań prawnych lub 
użytkowania określonych kategorii produktów. W odróżnieniu od obecnego sposobu 
definiowania kategorii, pierwotnie definiowano kategorię w oparciu jedynie o wzory 
dokonywania zakupów przez konsumentów. Przedstawiciele sieci detalicznych nie byli 
w ogóle zaangażowani w proces definiowania kategorii, a samo zarządzanie kategorią
było postrzegane jako strategia stosowana przez działy marketingu i sprzedaży wobec 
kluczowych klientów10. Z upływem czasu podejście to zmieniało się, co spowodowało 
również zmiany w modelu zarządzania kategorią, jaki przyjęły sieci handlowe, które 
charakteryzowało przejście od masowego marketingu detalicznego do masowej 
indywidualizacji – tabela 1. 

Tabela 1. Model Masowej Indywidualizacji w Zarządzaniu Kategorią

Masowy Retail Marketing 
oparty o zastosowanie narzędzi retail-mix-u 

Masowa Indywidualizacja 
oparta o wgląd w indywidualne potrzeby 

wybranego segmentu kupujących 
Asortyment Jak dokonują zakupu? Co kupują? 
Cena Zarządzanie kanałem dystrybucji 
Lokalizacja Zindywidualizowane rozwiązania 
Zakres obsługi Plany marketingowe 
Layout formuły sprzedaży Plany kategorii 
Cel: przyciągnąć do punktu sprzedaży wszy-
stkich możliwych kupujących (shoppers), 
których wydatki pozwolą na wzrost zysku 
sieci handlowej. 

Cel: zdefiniować i dostarczyć wybranym 
segmentom kupujących (shoppers) wyjątko-
wej wartości pozwalającej na ciągły wzrost 
zysku dla sieci detalicznej i producenta. 

Źródło: opracowanie własne. 

Kluczowym pytaniem, jakie należy postawić w kontekście ukazanych przemian jest 
pytanie o model i zasady współpracy, jakie były i zmieniały się na przestrzeni czasu  
we wzajemnych relacjach pomiędzy sieciami handlowymi a producentami. Jednym  

                                                                       
9 E.Benzie: An Introduction to Category Management,Richard Ivey School of Business. University of Western Ontario 

1995, s. 2. 
10 D. Lonsdale, R.Struss: Category Management. „Nielsen Marketing Research” 1992, s. 23. 
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z obszarów zarządzania, który doskonale to pokazuje są różnice w profilu działania  
i kompetencji pracowników odpowiedzialnych wewnątrz sieci za zarządzanie działami 
oraz kategoriami produktowymi. W przeszłości poszczególni menedżerowie 
zarządzajacy kategorią byli odpowiedzialni za zakupy i merchandising produktów tzn. 
wybór produktów, ustalanie cen, form promocji, zarządzanie powierzchnią sprzedaźową
oraz uzupełnianie stanów magazynowych. Wdrożenie podejścia Category Management 
spowodowało powstanie stanowiska Menedżera Kategorii oraz kompletnie zmieniło 
zakres działań prowadzonych przez osoby zatrudnione na takim stanowisku. 
Porównanie zmieniającego się zakresu odpowiedzialności oraz komptencji i pozycji 
menedżera kategorii prezentuje tabela 2. 

Tabela 2. Zmiany w zakresie funkcji Category Managera 
Tradycyjny Kupiec Kategorii Category Manager 

Nabywa nowe produkty i organizuje dla nich 
promocje w sieci 

Zakupy dokonywane tylko w oparciu o misje 
przypisane do danej kategorii w ramach sieci 

Cele oparte na wolumenie sprzedaży i poziomie 
wartości sprzedaży 

Cele oparte na szczegółowych kryteriach 
określonych w strategii sieci dla kategorii 

Postrzegany jako centrum kosztów Odpowiedzialny za całościowy wynik swojej 
kategorii 

Działania zorientowane krótkookresowo, często 
sezonowo w oparciu o roczne plany sprzedażowe 

Działania zorientowane długooresowo – od roku do 
3 lat 

Zorientowany na prowadzenie dzialań taktycznych Zorientowany na prowadzenie dzialań stra-
tegicznych, stąd wymagane doświadczenie w dzie-
dzinie finansów, marketingu i sprzedaży detalicznej 

Logika budowania wzrostu sprzedaży oparta 
o marki 

Logika budowania wzrostu sprzedaży oparta 
o kategorie 

Stanowisko średniego szczebla w organizacji Stanowisko najwyższego szczebla w organizacji 
Źródło: Secondip. LSA, nr 1411, Paris 2005. 

Źródłem powyższych zmian był cały system działań i operacji prowadzonych przez 
producentów oraz dystrybutorów detalicznych, który na bazie ECR szczegółowo 
regulował zakres i płaszczyzny współpracy pomiędzy dostawcami a sieciami 
detalicznymi, co syntetycznie przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Zakres współdziałania między siecią detaliczną a dostawcą
Rodzaje operacji Zakres współpracy 

Przepływ produktów 
Efficient Operating 
Standard (EOS) 

Dostawcy i detaliści pracują wspólnie, aby zoptymalizować przepływ produktów, 
ale bez wymiany analitycznych danych sprzedażowych.  

Efficient Product 
Replenishment (ER) 

Sieci detaliczne udostępniają dostawcom dane dotyczące zakupów i sprzedaży oraz 
dzielą się odpowiedzialnością za kontrolę stanu zapasóworazi dostaw 

Przypływ informacji 
Efficient 
Administration 
(WA) 

Dostawcy i sieci detaliczne współpracują, aby zredukować poziom działań
niezwiększających wartości dla klientów i starają się obniżyć koszty przepływu 
dokumentów. 

Działania marketingowe 
Efficient Store 
Assortment (ESA) 

Dostawcy i sieci detaliczne współpracują, aby zdefiniować asortyment oraz 
zmaksymalizować wydajność i zyskowność przestrzeni sklepowej 

Efficient Promotion 
(EP) 

Dostawcy i sieci detaliczne współpracują aby zwiększyć skuteczność działań
promocyjnych i obniżyć ich koszty 

Efficient Product 
Development (EPD) 

Dostawcy i detaliści współpracują , aby rozwijać nowe produkty lub planować
wprowadzanie nowych produktów, aby zmniejszyć ryzyko niepowodzenia 
i zmniejszyć koszty 

Źródło: Grocery Distribution in the 90's, Strategies for fast flow Replenishment. GEA Consulting Group, 
project 4 (study conducted for Coca Cola), 1994, s. 14. 
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Koordynacja przepływu produktów, informacji oraz działań marketingowych  
w ramach ECR silnie zaważyła na sposobie definiowania roli zarządzania kategorią. 
Stawała się ona coraz bardziej kompleksowa, ujmowała zarówno zarządzanie popytem, 
jak i podażą, silnie wsparta rozbudowaną infrastrukturą informatyczną i programami 
narzedziowymi slużącymi do analizy, planowania, kontroli oraz szybkiego reagowania 
na zachodzące w otoczeniu biznesowym firm zmiany – rys. 1. 

Zarządzanie Popytem Zarządzanie Systemami Informatycznymi 
Optymalizacja 
Asortymentu 

Optymalizacja 
Promocji 

Wspólne dane i standardy komunikacji 

Optymalizacja 
Wprowadzenia 

Nowych Produktów 

Tworzenie Wartości 
dla Konsumenta 

Elektroniczna Karta Wyników (Koszty/Zyski) 
Pomiar wartości 

    

Zarządzanie Dostawami Integratorzy 
Operacyjna 
doskonałość

Reaktywne 
zarządzanie 

uzupełnianiem 
zapasów 

Wspólne planowanie i prognozowanie  

Zintegrowane 
popytowo dostawy 

 E-Business E - Rynek 

Rys. 1. Rola Zarządzania Kategorią w procesie ECR 
Źródło: ECR Europe’s Guide to Collaborative Consumer Relationship Management. ECR Europe 2003, s.11  

W pełni partycypacyjny model partnerstwa między producentem a detalistą  
w zakresie category management wymaga określenia przez producenta zakresu 
informacji, które będą mu potrzebne w procesie zarządzania kategorią.  
Do podstawowych należą określenie:11

– całościowej strategii sieci (tzw. banner strategy), która pozwala poznać
pozycjonowanie sieci w odniesieniu do konkurencji, 

– definicji i roli kategorii, 
– roli kategorii w całościowej strategii sieci handlowej, 
– definicji subkategorii i ich wzajemnych powiązań, 
– roli marki/marek producenta w kategorii. 
Taka wstępna informacja ze strony przedstawicieli sieci handlowej umożliwia 

określenie potencjalnego zakresu współpracy pomiędzy dwiema stronami oraz staje się
podstawą do zapoczątkowania sformalizowanej formy współpracy, jaką jest proces 
Zarządzania Kategorią, który w swojej klasycznej postaci składa się z ośmiu 
podstawowych etapów – tabela 4.  

Wdrażanie systemu Category Management zgodnie z zaprezentowanym schematem 
niesie ze sobą pewne zagrożenia związane z procesem zmian w strukturze 
organizacyjnej producenta (dostawcy), co podyktowane jest pełną i bardziej 
absorbująca współpracą z detalistą. Najczęściej występującymi błędami utrudniającymi 
realizację projektu są: 

– niedostosowanie struktury organizacyjnej do wprowadzanego programu, 
– niedostateczne zrozumienie zasad systemu zarządzania kategorią, 
– niepełny przepływ informacji pomiędzy producentem a detalistą, 
– oczekiwanie zbyt szybkich efektów wdrażanego systemu, 

                                                                       
11 A.Colla: La grande distribution en Europe. Evolution des formules, des strategies et des structures des entreprises.

Vuibert, Paris 1997, s. 216-224. 
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– brak spójności działań ze strony detalisty i producenta. 

Tabela 4. Etapy procesu Zarządzania Kategorią
Etap kategorii Zakres działań

Zdefiniowanie kategorii 
Określenie produktów, które tworzą kategorię
produktową. 

Określenie roli kategorii 
Określenie roli kategorii opartej na międzykategorialnej 
analizie rynku, konsumentów, dystrybutorów 
i dostawców. 

Opracowanie danych o rynku i konsumentach 
Przeprowadzenie analizy subkategorii, segmentów, 
marek i SKU w oparciu o informacje dotyczące 
konsumentów, dystrybutorów, dostawców i całego rynku. 

Określenie efektywności kategorii 
Określenie celów lub podcelów dla kategorii w formie 
jakościowych/ilościowych wskaźników karty kontrolnej 
kategorii. 

Zdefiniowanie strategii dla danej kategorii 
Opracowanie marketingu, dostaw produktów i jeśli to 
konieczne profilu usług wspierających realizację strategii 
kategorii. 

Opracowanie taktyk kategorii 

Określenie optymalnego asortymentu kategorii, poziomu 
cen, prezentacji na półce, promocji i taktyki dostaw, które 
umożliwią dystrybutorowi i dostawcy osiągnięcie roli, 
strategii i karty kontrolnej kategorii. 

Opracowanie planu wdrożenia projektu 
Opracowanie i wdrożenie biznes planu dla roli, jaką
kategoria ma pełnić, jej strategii, taktyk i stworzenie 
karty kontrolnej dla sieci i dostawcy. 

Ocena kategorii 
Pomiar, monitoring i modyfikacje postępu w zakresie 
wdrażania kategorii w odniesieniu do timingu działań. 

Źródło: AC Nielsen, J. Karolefski, Al. Heller: Consumer-centric category management. John Wiley&Sons, 
Hoboken New Jersey 2006, s. 64. 

Typowe funkcje, ktore wymagają współdziałania między producentem a siecią
handlową w zakresie wdrażania Współpracującego Modelu Zarządzania Relacjami  
z Klientami (Collaborative CRM) opierają sie na współpracy przedstawicieli 
odpowiednich działów w ramach obydwu struktur organizacyjnych zorganizowanych  
w międzywydziałowe zespoły (cross-functional teams) – tabela 5. 

Tabela 5. Poziomy organizacyjnej współpracy w Zarządzaniu Kategorią
Producent Sieć detaliczna 

Trade Marketing Marketing 
Marketing Category Management 
Sprzedaż Zakupy 
Badania Marketingowe Badania Marketingowe 
IT IT 
Logistyka Logistyka 
Źródło: opracowanie własne. 

Główne wyzwania dla modelu współpracy między 
producentami a sieciami detalicznymi w Zarządzaniu 
Kategorią

Powyższe zmiany pomogły sieciom detalicznym, które zdecydowały się jako 
pierwsze na wdrożenie podejścia CM, uzyskać wyraźną przewagę konkurencyjną
poprzez lepsze dostosowanie się do potrzeb klientów, możliwości odróżnienia się od 
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konkurencji, poprawy procedur zarządzania i wzrostu sprzedaży. Ponadto, wdrożenie 
category management spowodowało, że sieci przestały być jedynie kupcami produktów 
wytwarzanych przez producentów, a stały się sprzedawcami produktów znajdujących  
w ramach kategorii. W opinii niektórych ekspertów „kupujący w sieciach detalicznych 
kupują raczej produkty w kategoriach, a nie poszczególne marki”. Jednakże, pogląd ten 
nie znajduje do końca odzwierciedlenia w niektórych badaniach, które pokazują, że 
kupujący przejawiają w swoich zachowaniach zarówno motywacje związane  
z kategoriami, jak i markami12. 

Pojawienie się Zarządzania Kategorią spowodowało, że cały system zarządzania 
produktami i markami musiał ulec istotnemu przewartościowaniu, głównie z uwagi na 
zmianę roli marki, która od czasu utrwalenia się praktyk zarządzania kategorią, musi 
być oceniana w oparciu o jej wkład w wyniki sprzedaży całej kategorii produktów  
w sieciach handlowych, a nie tylko portfela marek producenta. Nie należy 
przypuszczać, iż wdrażanie podejścia z zakresu Category Management zakończy epokę
brandingu w marketingu, ale trzeba zauważyć, że zdecydowanie zmienia się rola marek 
producentów w zarządzaniu kategorią, szczególnie w kontekście rozwoju marek 
własnych (own/private labels) dystrybutorów, które znacznie ograniczyły udziały marek 
producentów w poszczególnych kategoriach produktowych.  

Rozwój modelu współpracy między producentami i dystrybutorami w ramach 
podejścia Category Management jest również korzystny dla samych producentów. 
Główną, wymierną korzyścią jest uniezależnienie się od wzrastających wydatków na 
wszelkiego rodzaju opłaty związane z organizacją działań ukierunkowanych na 
zwiększanie wolumenu sprzedaży w kanałach dystrybucji. Stworzenie modelu 
partnerstwa umożliwia zmniejszenie wydatków na promocje handlowe i alokację
budżetów na komunikację opartą o mass media. Drugą ważną korzyścią jest dostęp do 
baz danych sieci detalicznych pozwalający na uzyskanie wglądu w zachowania 
kupujących i zbadanie skuteczności działania różnych form promocji skierowanych do 
kupujących. Podstawowym wyzwaniem dla producentów jest zrozumienie strategii sieci 
detalicznych i dostosowanie swoich działań w ramach zarzadzania kategorią zgodnie 
 z założeniami tych strategii. Niestety, przykłady wspólnych projektów pokazują że 
często strategie obydwu partnerów są rozbieżne co do oczekiwanych wyników 
współdziałania. Jednak z drugiej strony jeżeli uda się skoordynować strategie działania 
producenta i dystrybutora, co często dzieje się w przypadku wdrożenia CCRM 
(Collaborative Consumer Relationship Management) to osiągane korzyści potwierdzają
słuszność tego podejścia.  

Zakończenie
Podsumowując, category management wprowadziło relacje pomiędzy 

producentami i sieciami detalicznymi na zupełnie nowy poziom, na którym wydają się
one bardziej otwarte i mniej konfliktowe, choć praktyka samej współpracy w ramach 
projektów Zarządzania Kategorią pokazuje, że relacje te nie są wolne od pewnych 
ograniczeń, i niedogodności zarówno dla dystrybutorów, jak i producentów. 

Główną korzyścią jest utworzenie struktur organizacyjnych w formie stanowisk 
category managerów, którzy zarządzają całością wyników kategori i koordynują
przepływ informacji pomiędzy sieciami a dostawcami. Zakres informacji płynących ze 
                                                                       

12 AC Nielsen, J. Karolefski, Al. Heller: Consumer-centric category management. John Wiley&Sons, Hoboken New 
Jersey 2006, s. 71-75. 
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strony producentów dotyczy przede wszystkim danych na temat ewolucji sprzedaży  
w skali krajowej i regionalnej, skuteczności działań w zakresie komunikacji 
marketingowej skierowanej do klientów czy oceny pozycji i oferty konkurencyjnych 
sieci. Z kolei producenci mogą otrzymywać informacje i dane będące w dyspozycji 
sieci handlwoych odnoszące się do wyników sprzedaży poszczególnych marek 
produktów na poziomie mikrorynków, jakimi są strefy oddziaływania poszczególnych 
punktów sprzedaży oraz wpływu różnych technik promocyjnych i merchandisingowych 
na poziom sprzedaży marek, jak i całej kategorii. W rezultacie dane takie pozwalają na 
optymalizację wydatków marketingowych, w tym szczególności promocyjnych, których 
poziom sięga nawet 50% całości budżetu działu marketingu. Przejście od logiki 
zarządzania markami (brand management) do zarządzania kategorią pozwala 
dystrybutorom oprzeć współpracę na bazie logiki dynamiki sprzedaży kategorii, a nie 
konkurencji między markami. 

Obok korzyści dla obydwu stron, pojawiają się również bariery we wdrażeniu CM. 
Główną z nich jest trudność współpracy jednej sieci detalicznej z licznymi dostawcami, 
będącymi dla siebie bezpośrednimi konkurentami. Częściowo problem ten rozwiązuje 
koncepcja Kapitana Kategorii czyli dostawcy wiodącego, który w danej kategorii pełni 
funkcję głównego rekomendującego różne rozwiązania związane z polepszaniem 
wyników finansowych kategorii, ale jego wybór oraz zasady koordynacji przez niego 
porfela marek i produktów w kategorii zawsze podlegają dyskusji ze strony innych 
dostawców. Inny problem stanowią marki własne, które w sytuacji odgrywania 
wiodącej roli w kategorii danej sieci detalicznej mogą wywoływać poważne konflikty 
pomiędzy dostawcami a siecią detaliczną, co w konsekwencji może całkowicie zmienić
model relacji, który został wypracowany w ramach Zarządzania Kategorią. 

CATEGORY MANAGEMENT − MODEL OF PARTNERSHIP 
BETWEEN RETAILERS AND SUPPLIERS 

Summary
The purpose of the paper is an attempt at describing and analyzing a model of relationship 

that was elaborated between producers and retail chains in the frames of the approach of Category 
Management. The paper is divided into three parts, in the first one an evolution of relationships 
between producers and retail chains was presented over 50 years period, the second part was 
devoted to a description of a system of mutual actions between both parties, classical model  
of category management process and organizational structure in regard to category manager 
position were analized. Finally, in the third part potential sources of problems and main barriers  
to overcome the model of relationships under Category  Management approach were discussed. 
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KSZTAŁTOWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ 
OPERATORÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ  
W POLSCE NA KONKURENCYJNYM RYNKU 

Streszczenie 
W konsekwencji redukcji stawek taryfowych na usługi telefonii komórkowej szczególnego 

znaczenia, jako czynnika konkurowania, nabierają oferty usługowe. W artykule przedstawiono 
możliwości kształtowania ofert usługowych przez poszczególne grupy operatorów telefonii 
komórkowej w Polsce. W kontekście tych rozważań wskazano na potencjał konkurencyjny 
tkwiący w ofertach usługowych telefonii komórkowej. 

Wprowadzenie  
Potencjał rozwojowy rynku usług telefonii komórkowej w Polsce ulega powoli 

wyczerpaniu. Na koniec 2008 roku już ponad 83% klientów indywidualnych 
deklarowało korzystanie z usług świadczonych przez operatorów telefonii mobilnej2. 
Taki stan rzeczy powoduje, iż niebawem rynek ten wejdzie w stan nasycenia ze 
wszystkimi konsekwencjami z tego faktu wynikającymi. Najpoważniejszą implikacją
zaistnienia zjawiska nasycenia na rynku usług telefonii komórkowej będzie bez 
wątpienia znaczny wzrost poziomu konkurencji, który zaostrzy rywalizację operatorów 
w zabiegach o pozyskanie klientów. Kolejnym następstwem nasycenia rynku będzie 
istotne przeobrażenie charakteru prowadzonych działań konkurencyjnych. Dotychczas 
bowiem rywalizacja operatorów miała miejsce w odniesieniu do konsumentów, którzy 
nie korzystali jeszcze z usług telefonii komórkowej, natomiast niebawem 
współzawodnictwo dotyczyć będzie klientów, którzy są abonentami innych operatorów 
telekomunikacyjnych. Przedstawione konsekwencje zmian na rynku usług telefonii 
komórkowej spowodują wzrost znaczenia marketingu w działaniach konkurencyjnych 
operatorów oraz istotne modyfikacje w zakresie obecnie prowadzonych działań
marketingowych. Należy oczekiwać przede wszystkim odejścia od rywalizacji opartej 
wyłącznie na cenie na rzecz konkurowania ofertami usługowymi.  

Charakterystyka konkurencji na rynku usług telefonii 
komórkowej w Polsce 

O rynku usług telefonii komórkowej w Polsce można mówić od 1992 roku, kiedy 
firma Centertel w warunkach monopolu rozpoczęła działalność operatorską.  
W kolejnych latach w wyniku przetargów na dysponowanie częstotliwościami 

                                                
1 Wiesław M. Maziarz - dr, Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński. 
2 Rynek telekomunikacyjny w Polsce. Klienci indywidualni. Indicato, Warszawa 2009, s. 10. 
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radiowymi pojawiły się kolejne podmioty, Polska Telefonia Cyfrowa i Polkomtel. Taka 
struktura rynku usług telefonii komórkowej utrzymała się przez ponad dekadę. Dopiero 
w roku 2005 po zwolnieniu się kolejnych częstotliwości zezwolenie na budowę sieci 
telefonii komórkowej i prowadzenie w niej działalności telekomunikacyjnej otrzymała 
firma Netia Mobile (obecna nazwa P 4). W chwili obecnej podobne zezwolenie posiada 
także kolejny operator − firma CenterNet, co spowodowało, iż liczba podmiotów 
budujących infrastrukturę usługową wzrosła do sześciu. Ponadto na rynku prowadzi 
działalność kilkunastu operatorów w oparciu tylko o zezwolenia na świadczenie usług 
telefonii komórkowej.  

Operatorów prowadzących działalność na rynku usług telefonii mobilnej w Polsce 
można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią operatorzy sieci telefonii 
komórkowej, którzy dysponują rozwiniętą własną infrastrukturą telekomunikacyjną, 
przyznaną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) licencję na częstotliwość
radiową i za ich pośrednictwem świadczą usługi swoim abonentom. Do drugiej grupy 
należy zaliczyć podmioty gospodarcze, które nie posiadają do dyspozycji częstotliwości 
radiowej, nie budują własnych sieci usługowych, a do prowadzenia działalności 
operatorskiej wykorzystują infrastrukturę innych usługodawców. Firmy te funkcjonują
na rynku telefonii komórkowej wykupując po stawkach hurtowych minuty  
u podmiotów dysponujących infrastrukturą usługową, a następnie odsprzedając je 
abonentom pod własną marką. Grupa podmiotów w taki sposób świadczących usługi 
telefonii mobilnej określana jest mianem wirtualnych operatorów sieci komórkowych 
(Mobile Virtual Network Operator-MVNO). Określenie to ma charakter ogólny i mało 
precyzyjny, ponieważ odnosi się do różnych modeli biznesowych przyjętych do 
prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce można wyodrębnić trzy 
podstawowe formy operatorów wirtualnych3: 
1. MVNO − dostawca usług (service provider − SP) nie posiada żadnej infrastruktury 

sieciowej, własnego zakresu numeracyjnego oraz nie ma własnych kart SIM. Jego 
działalność sprowadza się do prostej odsprzedaży usług oraz działań związanych  
z marketingiem. 

2. MVNO − zaawansowani dostawcy usług (enhanced service provider − ESP) 
dysponują urządzeniami umożliwiającymi taryfikację i biling użytkowników 
końcowych. Mogą posiadać oraz dysponować kartami SIM. 

3. Model pełnego MVNO (Full MVNO), w którym operator dysponuje infrastrukturą
telekomunikacyjną szkieletową z wyłączeniem transmisji w sieci dostępowej, 
zakresem numeracyjnym oraz kartami SIM.  
Działalność MVNO zazwyczaj oparta jest na synergii pomiędzy działalnością

podstawową a świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Analiza zachowań
rynkowych operatorów wirtualnych wskazuje, iż w zasadzie to funkcjonowanie  
w sferze telekomunikacyjnej wspomaga działalność podstawową przedsiębiorstwa. 
Podmioty gospodarcze podejmujące taką formę działalności dość często posiadają
uznaną markę, która pozwala im zaistnieć w świadomości klientów na rynku usług 
telefonii komórkowej. Lista wirtualnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, 
którzy zgłosili chęć prowadzenia działalności telekomunikacyjnej liczy aż 217 pozycji. 
Przy tak znacznej liczbie prowadzących działalność na rynku telefonii komórkowej 

                                                
3 Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla 

różnych modeli współpracy z operatorem infrastruktury. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2007, s. 4-8. 
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podmiotów gospodarczych można mówić o wysokim poziomie konkurencji. W tak 
wymagających warunkach rynkowych operatorzy dążąc do osiągnięcia korzystnych 
wyników ekonomicznych muszą opierać swoją działalność na prowadzonych  
na szeroką skalę działaniach marketingowych, szczególnie w zakresie kształtowania 
użyteczności ofert usługowych. 

Konkurowanie ofertą usługową na rynku usług telefonii 
komórkowej w Polsce 

Operatorzy telekomunikacyjni prowadzący działalność gospodarczą na rynku usług 
telefonii komórkowej przyjmują różne formy działań marketingowych mających na celu 
zdobycie i utrzymanie klientów. Dotychczas za podstawowy czynnik konkurowania na 
rynku usług telefonii mobilnej w Polsce uznawany był poziom stawek taryfowych. 
Obserwowane w kilku ostatnich latach znaczne obniżki cen na świadczone na polskim 
rynku usługi telefonii komórkowej (pre-paid i post-paid) doprowadziły w konsekwencji 
do ukształtowania się taryf na poziomie niższym niż średnia na obszarze Unii 
Europejskiej4. W takiej sytuacji uwarunkowania cenowe przestają powoli pełnić rolę
jedynej determinanty wyborów konsumenckich na tym rynku. Klient mając do 
dyspozycji stosunkowo tanie usługi telefonii komórkowej, przestaje skupiać swoją
uwagę tylko i wyłącznie na cenie, a zaczyna poszukiwać w ofertach usługowych 
użyteczności, które są dla niego szczególnie istotne. Z tego powodu operatorzy telefonii 
komórkowej w coraz większym stopniu skupiają swoją uwagę na właściwym 
kształtowaniu i dostosowywaniu ofert usługowych. Niemniej jednak możliwości 
różnych operatorów w zakresie tworzenia rozwiązań usługowych i konkurowania za ich 
pośrednictwem są zróżnicowane. Jest to zasadniczo konsekwencją: 

– realizowanych przez operatorów telefonii komórkowej modeli biznesowych  
i wynikających z nich możliwości świadczenia usług, 

– posiadanych aktualnie pozycji rynkowych, 
– odniesienia do wybranych segmentów lub niszy rynkowych.  
Przedstawione czynniki w zasadniczym stopniu determinują kształtowanie oferty 

usługowej przez operatora telefonii komórkowej wyznaczając swoiste asymptoty 
strategiczne potencjalnego rozwoju produktu. Oznacza to, iż działania marketingowe  
w zakresie tworzenia rozwiązań usługowych w telefonii komórkowej muszą
bezwzględnie uwzględniać wynikające z tych aspektów ograniczenia. Nie zawsze  
ta kwestia jest w pełni rozumiana przez decydentów odpowiedzialnych za ofertę
usługową podmiotów gospodarczych świadczących usługi telefonii komórkowej. 
Szczegółowa analiza wpływu każdego z czynników pozwoli zrozumieć istotę tego 
problemu. 

Modele biznesowe przyjęte przez operatorów telekomunikacyjnych na potrzeby 
działalności w warunkach rynku usług telefonii komórkowej w zasadzie określają
potencjalny zakres świadczonych ofert usługowych. Podmioty dysponujące własną
infrastrukturą telekomunikacyjną mogą oferować konsumentom praktycznie pełny 
wachlarz dostępnych usług. Natomiast brak własnej sieci usługowej w znacznym 
stopniu zawęża operatorom możliwości rozwojowe w zakresie kształtowania oferty 
usługowej. Można w zasadzie stwierdzić, iż operatorzy wirtualni z założenia będą
świadczyli na rynku mniej zaawansowane technologicznie usługi telefonii komórkowej. 

                                                
4 Szerzej: Raport o cenach usług telefonii komórkowej w Polsce. Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2009. 
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Zdecydowanie najbardziej ograniczony zakres możliwości rozwoju oferty usługowej 
mają operatorzy wirtualni określani jako dostawcy usług (service provider-SP), którzy 
w zasadzie dostarczać będą konsumentom jedynie podstawowe usługi głosowe  
i tekstowe (SMS). W chwili obecnej bardzo trudno wyobrazić sobie, aby dostawcy 
usług byli w stanie rozwinąć swoje oferty usługowe. Jest to cena, jaką płacą operatorzy, 
którzy przyjęli tę formę działalności wirtualnej, za praktycznie brak kosztów 
związanych z wejściem na rynek usług telefonii komórkowej. Szczególnym 
ograniczeniem jest brak własnego systemu bilingowego, co powoduje, iż trudniej jest 
operatorowi zarządzać abonentami i kształtować dla nich odpowiednie plany taryfowe. 
Znacznie większe możliwości tkwią w bardziej zaawansowanych formach operatorów 
wirtualnych. Posiadanie własnych systemów bilingowych uniezależnia ich przede 
wszystkim w zakresie zarządzania abonentami od informacji pochodzących od 
dostawców infrastruktury sieciowej, pozwalając w pełni kształtować modele 
pozyskiwania i utrzymania klientów oraz indywidualizować oferty usługowe. W tym 
przypadku istnieją także poważne ograniczenia w zakresie świadczenia 
zaawansowanych technologicznie usług, niemniej jednak należy mieć świadomość,  
iż znaczna część konsumentów z tego rodzaju usług nie korzysta.  

W kontekście przedstawionych powyżej rozważań możliwości operatorów 
dysponujących własną infrastrukturą usługową są nieporównywalnie większe.  
W zasadzie o podjęciu decyzji dotyczącej wprowadzenia na rynek nowej usługi 
rozstrzygają względy ekonomiczne lub marketingowe. Przykładem możliwości 
manewru operatorów dysponujących własną infrastrukturą usługową jest sytuacja, która 
dotyczy telewizji mobilnej cyfrowej. Przetarg na rezerwację częstotliwości do 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych w technologii DVB-H wygrała spółka 
INFO-TV-FM. Nie oznacza to bynajmniej, iż inni operatorzy nie będą udostępniać
swoim abonentom telefonii komórkowej programów telewizyjnych. Posiadając sieć
telekomunikacyjną operatorzy mogą świadczyć (i niektórzy już świadczą) telewizję
mobilną w dostępnych technologiach transmisyjnych GPRS, EDGE, 3G i HSDPA. Jest 
to bardzo istotne dla operatorów, ponieważ klienci poszukują atrakcyjnych usług 
dodatkowych, zwiększających użyteczność posiadania dostępu do sieci telefonii 
komórkowej, a usługi telewizji mobilnej stanowią dla nich bez wątpienia wartość
wyższego rzędu. Natomiast konkurowanie ofertami dostępu do telewizji mobilnej jest 
obecnie jednym z zasadniczych czynników wskazujących na poziom zaawansowania 
technologicznego sieci danego operatora. Niektórzy operatorzy epatują już
konsumentów nieodległą wizją świadczenia usług telewizji mobilnej w wysokiej 
rozdzielczości (High Definition − HD). Nie trzeba dodawać, w jaki sposób pojawienie 
się takiej oferty usługowej wpłynie na konkurencyjność operatora, który pierwszy taką
usługę wprowadzi na rynek.  

Inną grupą usług realizowanych za pośrednictwem telefonii komórkowej  
i spełniających podobną rolę są tzw. mobilne płatności (m-payment). Na świecie ta 
forma dokonywania opłat staje się coraz popularniejsza. Według danych 
przygotowanych przez firmę badawczą Gartner liczba użytkowników płatności 
mobilnych w roku 2009 wzrośnie aż o 70,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku  
i wyniesie 73,4 mln osób, natomiast rok 2012 powinien się zamknąć liczbą 190 mln 
użytkowników5. W Polsce także prowadzony jest aktualnie pilotowy program usług 

                                                
5 Por. S. Shen: Mobile Payment, 2007-2012. Dataquest Insight, Stamford 2009. 
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płatności mobilnych przy udziale operatorów dysponujących sieciami telefonii 
komórkowej Orange, Plus, Era i Play. Dostosowanie standardów sieci telefonii 
komórkowej do bezpiecznej realizacji usług finansowych jest stosunkowo kosztownym 
przedsięwzięciem, niemniej jednak żaden z wymienionych operatorów nie może 
pozwolić sobie na opóźnienia we wdrażaniu tego rozwiązania. Straty wynikające  
z zaniechania byłyby zbyt duże i wpłynęłyby niekorzystnie na pozycję rynkową oraz 
konkurencyjną nawet największych operatorów telefonii komórkowej. Dlatego nikogo 
nie powinno dziwić, iż operatorzy dysponujący infrastrukturą sieciową oferują na rynku 
praktycznie identyczne usługi telekomunikacyjne, a innowacyjne rozwiązania 
technologiczne czy usługowe pojawiają się prawie w tym samym czasie we wszystkich 
sieciach. Świadczy to o świadomości roli rozwiązań usługowych jako czynnika 
konkurencji na rynku usług telefonii komórkowej. Ta oferta usługowa praktycznie nie 
jest dostępna dla operatorów wirtualnych ze względu na brak własnej infrastruktury 
sieciowej.  

Drugim czynnikiem wpływającym na możliwość tworzenia oferty usługowej jest 
aktualna pozycja rynkowa danego operatora telefonii komórkowej. Silne podmioty 
gospodarcze mogą pozwolić sobie na znaczne inwestycje związane z możliwościami 
rozbudowy oferty usługowej, ponieważ posiadając znaczną liczbę abonentów są  
w stanie w wymaganym okresie dokonać zwrotu poczynionych nakładów. Natomiast 
operatorzy wirtualni pojawili się na rynku polskim dość późno, gdy penetracja rynku 
usługami telefonii komórkowej była już dość znaczna. Toteż, na koniec 2008 roku 
wszyscy wirtualni operatorzy telefonii komórkowej osiągnęli razem na rynku polskim 
udział rzędu 0,71%. Przy tak niewielkiej liczbie abonentów nie sposób realizować
poważnych przedsięwzięć inwestycyjnych i konkurować za pośrednictwem 
innowacyjnych rozwiązań usługowych. Brak własnej infrastruktury usługowej oraz 
niekorzystna pozycja rynkowa w sposób zdecydowany działają na niekorzyść
wirtualnych operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Rodzi się zatem pytanie, 
dlaczego funkcjonują na rynku usług telefonii komórkowej i gdzie mogą szukać
płaszczyzny konkurowania z ofertami innych operatorów. Punktem wyjścia do 
określenia możliwości rywalizacji operatorów wirtualnych jest stwierdzenie, iż te 
podmioty gospodarcze nie osiągną znaczących pozycji na rynku usług telefonii 
komórkowej. Analiza rynków telekomunikacyjnych rozwiniętych państw Europy 
wskazuje, że udział rynkowy operatorów wirtualnych kształtuje się w przedziale  
od 2 do 4%. Zatem szansą dla przedsiębiorstw przyjmujących model wirtualny jest 
znalezienie niszy rynkowej, w której mogą oferować nabywcom specyficzną ofertę
usługową oraz korzyści wynikające z powiązania różnych obszarów aktywności 
gospodarczej podmiotu świadczącego usługi telefonii komórkowej.  

Ten ostatni aspekt wskazuje, iż wirtualni operatorzy telefonii komórkowej 
kształtując swoje oferty usługowe zwracają szczególną uwagę na profity mające wymiar 
finansowy dla abonenta. Istotnym aspektem tego podejścia jest to, iż taryfy za 
świadczone usługi telefonii komórkowej są porównywalne lub nawet wyższe niż  
u konkurencji. Profity pojawiają się na ogół dopiero w chwili, gdy klient zaczyna 
korzystać także z innych form działalności gospodarczej oferowanych przez podmiot, 
który stworzył daną sieć telefonii komórkowej. Bardzo istotne jest powiązanie 
specyficzności oferty usługowej z paletą korzyści dla klienta wynikających z synergii.  

Specyficzność oferty wirtualnego podmiotu świadczącego usługi telefonii 
komórkowej można pokazać na przykładzie firmy Ezo Mobile. Operator ten oferuje 
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swoim abonentom dostęp do różnego rodzaju wiedzy ezoterycznej, w tym m.in. 
horoskopów, kontaktów z jasnowidzami czy doradcami duchowymi praktycznie całą
dobę. Ta forma działalności jest powiązana z nadawaniem programów telewizji  
Ezo TV. Dla osób zainteresowanych wiedzą tajemną Ezo Mobile stwarza także 
możliwość uzyskania wymiernych korzyści, ponieważ przykładowo posiadanie karty 
SIM tego operatora pozwala na kontakt z wybraną wróżką o połowę taniej. Taką samą
ideę funkcjonowania przyjął wirtualny operator telefonii komórkowej myAvon. Oferta 
adresowana jest zasadniczo do konsultantek i klientek firmy kosmetycznej Avon.  
Za zasilanie konta telefonicznego klientki otrzymują znaczące rabaty, natomiast 
konsultantki, na których oparto system dystrybucji, uzyskują profity w zależności  
od skali sprzedanych kart telefonicznych.  

Na podobnej zasadzie korzyści wynikających z synergii funkcjonuje operator 
mBank Mobile, który powiązany jest z podmiotem o takiej samej nazwie prowadzącym 
działalność na rynku usług bankowych. Oferta operatora dedykowana jest klientom 
mBanku, którzy korzystając z różnych usług bankowych (płatności kartą płatniczą lub 
debetową, kredyty, kupno polisy na samochód, itp.) zasilają konta telefonów 
komórkowych. Korzyści wynikające z synergii dwóch obszarów działalności oferuje 
konsumentom także operator Carrefour Mova. Klienci korzystający z sieci sklepów 
Carrefour za każde 10 złotych wydane na zakupy otrzymują 1 minutę na połączenia  
w ramach sieci Mova oraz numery stacjonarne. Carrrefour ma już doświadczenia 
zagraniczne (Francja, Belgia, Włochy i Hiszpania) w prowadzeniu sieci telefonii 
komórkowej, zatem można oczekiwać coraz bardziej interesujących form pozyskiwania 
abonentów. Przykłady te ilustrują podstawowe zasady kształtowania użyteczności ofert 
usługowych przez wirtualnych operatorów telefonii komórkowej.  

Operatorzy posiadający znaczny udział w rynku z pewnością nie są w stanie 
tworzyć rozwiązań ofertowych na podobnych zasadach jak podmioty wirtualne. Nie 
wydaje się to konieczne, bowiem klienci niszowi stanowią zaledwie kilkuprocentowy 
odsetek ogółu konsumentów i są bardzo zróżnicowani w swoich oczekiwaniach. Zatem 
koszty stworzenia satysfakcjonujących ich ofert usługowych mogłyby być znaczne. 
Często duże podmioty gospodarcze świadczące usługi telefonii komórkowej na rynku 
polskim wykorzystują technologię informacyjno-komunikacyjną umożliwiającą im  
w znacznym stopniu indywidualizację ofert usługowych. Oznacza to, iż uwzględniane 
są preferencje abonentów w zakresie korzystania z usług istniejących w ofercie danego 
operatora telekomunikacyjnego. Takie działania tej grupy operatorów należy uznać  
w pełni za wystarczające, bowiem w tym wypadku indywidualizacja ofert usługowych 
poprzez oferowanie specyficznych rozwiązań nie jest możliwa. 

Wnioski 
Przedstawione w artykule rozważania odnoszą się do różnych form kształtowania 

ofert usługowych przez operatorów świadczących usługi telefonii komórkowej  
w Polsce. W zależności od charakteru prowadzonej działalności operatorskiej 
możliwości poszczególnych podmiotów gospodarczych w zakresie tworzenia ofert 
usługowych i wykorzystania ich do konkurowania na rynku są różne. Operatorzy 
dysponujący własną infrastrukturą usługową posiadają wszechstronne możliwości 
rozwoju takich ofert i wprowadzania do nich rozwiązań innowacyjnych. Te właśnie 
aspekty są dla nich podstawą rywalizacji pozacenowej. Natomiast operatorzy wirtualni 
opierają swoje propozycje usługowe na specyfice oferty oraz na stworzeniu klientowi 
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gamy profitów wynikających z korzystania z różnych obszarów aktywności 
gospodarczej podmiotu świadczącego usługi telefonii komórkowej. 

DESIGNING OF SERVICES OFFER BY MOBILE 
TELECOMMUNICATION OPERATORS IN POLAND  

ON COMPETITIVE MARKET 

Summary
As the consequence of mobile phone services price reduction, the offered services are getting 

more and more important as a competitive factor. The article describes the possibilities of services 
offer designing by particular groups of mobile operators in Poland. According to this  
the competitive potential of such activities was shown. 
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PARTNERSKA KARTA KREDYTOWA −  
BUDOWANIE LOJALNOŚCI KLIENTA  

DUŻYCH SIECI HANDLOWYCH 

Streszczenie 
Celem artykułu była analiza partnerskich (hipermarket i bank) kart kredytowych. Oprócz 

podobieństw, w ujęciu sensu stricte karty te różnią się dodatkowymi funkcjami, związanymi  
z używaniem ich w konkretnych sklepach, w których są wydawane. Ponadto określono również
korzyści ze współpracy banku z placówką handlową. Dla banków jest to głównie dostęp do 
klientów hipermarketów oraz możliwość wykorzystywania ich marki. Sklepy kreują zaś własną
markę oraz zwiększają sprzedaż.  

Wstęp 
Od kilku lat obserwowany jest dynamiczny rozwój rynku kart płatniczych, w tym 

kredytowych. Polacy mają już około 10 milionów kart kredytowych2. Takie zjawisko 
ma miejsce, ponieważ banki obniżają kryteria ich przyznawania. Karta kredytowa to 
obecnie nie tylko możliwość kupowania na kredyt, ale i szereg dodatkowych korzyści: 
rabaty, konkursy, przynależność klubowa.  

W dzisiejszych czasach banki wydają karty kredytowe także we współpracy  
z innymi podmiotami. Takie karty określa się mianem kart partnerskich  
(co-brandowych). Produkty tego typu dają ich posiadaczom nie tylko dostęp  
do natychmiastowego kredytu, ale również możliwość korzystania z programów 
lojalnościowych przygotowanych przez bank wspólnie z innym podmiotem. Banki 
nawiązują współpracę z takimi przedsiębiorstwami jak: operatorzy telefonii 
komórkowej, sieci sklepów, stacji benzynowych, kin, lecznic, linie lotnicze czy portale 
internetowe. 

Karty kredytowe pojawiły się w hipermarketach już kilka lat temu. Początkowo 
jednak ich zasięg obejmował jedynie płatności dokonywane w ramach danej sieci 
handlowej. Były ulepszoną, odnawialną wersją kredytu ratalnego. W ciągu ostatnich 
dwóch lat ich funkcje uległy rozszerzeniu. Stały się przede wszystkim akceptowane  
w dowolnych punktach sprzedażowych obsługiwanych przez daną organizację
płatniczą3.  

                                                
1 Adam Rudzewicz – dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-

Mazurski. 
2 Coraz więcej kart kredytowych w portfelach Polaków. http://prportal.pl/2009/03/coraz-wiecej-kart-kredytowych-w-

portfelach-polakow/ (20.04.2009). 
3 E. Ulatowska: Karta kredytowa jako efekt współpracy hipermarketu z bankiem. Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008, s. 5.  
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Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych 
wprowadziła definicję obiektu handlowego, przez który rozumie się „obiekt handlowy  
o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400m2, w którym prowadzona jest 
jakakolwiek działalność handlowa”4. Przyjmuje się, iż w ramach tej definicji zawiera 
się pojęcie hipermarketu. Hipermarketem określa się sklep o powierzchni 
przekraczającej 2500m2, który prowadzi sprzedaż głównie w systemie 
samoobsługowym, oferuje duży asortyment artykułów żywnościowych  
i nieżywnościowych częstego zakupu oraz posiada parking samochodowy5. 

Hipermarkety mają z reguły powierzchnię od 8000m2 do 12000m2. Poza 
wielkością, hipermarkety różni także od zwykłych supermarketów zdecydowanie 
większy udział powierzchni przeznaczonej na artykuły przemysłowe. Posiadają one 
rozbudowane stoiska tekstyliów, sprzętu AGD i RTV. Towary są wyłożone na półkach 
lub umieszczone na wieszakach, co powoduje, iż klient sam wybiera produkty i wkłada 
je do wózka lub koszyka. Część produktów, które wymagają specjalistycznego ważenia 
lub krojenia jest wydawana przez pracowników działu. Zapłata za wszystkie towary 
dokonywana jest przy kasach końcowych. Hipermarkety są potężnymi 
przedsiębiorstwami, które posiadają często własne masarnie i piekarnie6.

Celem artykułu jest analiza wybranych kart kredytowych oferowanych przez 
supermarkety we współpracy z bankami oraz próba ukazania korzyści z ich posiadania  
z punktu widzenia klienta, banku oraz sklepu. Badaniem zostały objęte trzy produkty:  

– karta kredytowa Real MasterCard, 
– karta kredytowa Tesco MasterCard, 
– karta Kredytowa Carrefour Visa. 
Źródłem danych była własna obserwacja rynku kart partnerskich oraz regulaminy 

analizowanych kart kredytowych. 

Lojalność i satysfakcja klienta 
W literaturze można spotkać się z wieloma definicjami lojalności. Ogólnie 

lojalność jest rozumiana jako oddanie się osobie lub instytucji. Ph. Kotler7 pisze, że 
firma cieszy się dużą lojalnością wobec jej marki, jeżeli pokaźna liczba jej klientów nie 
zmieni jej na inną. Pojęcie lojalności rozpatruje się w ujęciu behawioralnym, 
kognitywnym i emocjonalnym. W pierwszym z nich lojalność rozumiana jest jako 
zachowanie polegające na systematycznym powtarzaniu zakupów. Ujęcie kognitywne 
odnosi się do tego, że lojalny nabywca świadomie decyduje o wyborze takiego, a nie 
innego produktu, co wynika z korzystniejszej jego oceny w stosunku do oferty 
konkurencji. Natomiast w ujęciu emocjonalnym lojalność jest definiowana jako 
przychylna postawa wobec danego produktu, firmy czy miejsca zakupu, wywołana 
uczuciem sympatii i przywiązania8. Wynika z tego, że klient lojalny to taki, który 
kupuje często w danej placówce i wykazuje wobec niej pozytywną postawę.  

                                                
4 Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Dz.U. z dnia 17 lipca 2007, 

www.lex.com.pl/serwis/du/2007/0880.htm (9.04.2009).
5 Pojęcie stosowane w statystyce publicznej – hipermarket. GUS. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_ 

PLK_HTML.htm?id=POJ-3295.htm (10.04.2009). 
6 Supermarket. Serwis konsumenta. http://strefa.org/definicje/supermarket.html (11.04.2009). 
7 Ph. Kotler: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004, s. 77-78. 
8 U. Kałążna-Drewińska: Relacje z klientami jako podstawa kształtowania ich lojalności. W: Marketingowe mechanizmy 

kształtowania lojalności. Red. S. Makarski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 17. 
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Jak zauważa G. Złotkowska9, aby usatysfakcjonować klienta i go zachwycić, 
wartość oferowana przez firmę musi przewyższać jego oczekiwania. W handlu 
detalicznym oferowana wartość obejmuje oprócz produktów materialnych również ich 
lokalizację, obsługę, wystrój wnętrza placówki, atmosferę zakupu itp.10 Natomiast  
P. Kwiatek11 pisze, iż lojalność kształtuje się pod wpływem wzajemnego oddziaływania 
czynników ujętych w cztery grupy: cech konsumenta, cech marki, otoczenia 
społecznego i warunków rynkowych. 

Lojalność klienta niesie ze sobą korzyści dla firmy. Pozwala zredukować koszty 
marketingowe, ponieważ pozyskanie nowego klienta jest stosunkowo pięć razy droższe 
niż utrzymanie starego. Lojalni, zadowoleni klienci rekomendują markę firmy, co 
przyciąga nowych klientów. Wysoka lojalność klientów zmniejsza ich wrażliwość na 
cenę oraz stanowi barierę wejścia dla konkurentów, redukując ich potencjalne zyski12. 

Program lojalnościowy jest narzędziem służącym do nawiązywania i utrzymywania 
pozytywnych relacji z klientami. Ma on na celu spowodowanie powracania klienta do 
danej firmy oraz kreowania więzi i relacji klienta z marką13. P. Kwiatek przedstawia 
rozbudowaną definicję programów lojalnościowych14. Zwraca on uwagę na 
długookresowy okres działania programu oraz brak terminu jego zakończenia. 
Podstawą działań programu lojalnościowego są: komunikacja, informacja oraz wiedza. 
Działanie programu lojalnościowego dostarcza obustronnych korzyści, klient otrzymuje 
wartość dodatkową, natomiast przedsiębiorstwo pogłębia wiedzę o klientach oraz ma 
wpływ na ich postawy i zachowania. 

W literaturze wyróżnia się następujące rodzaje programów lojalnościowych: 
– kluby marketingowe, 
– karty stałego klienta, 
– programy nagradzania lojalności, 
– programy uczestnictwa. 
Kluby są najstarszą formą programu lojalnościowego. Celem ich tworzenia jest 

nawiązanie długofalowych relacji z klientami poprzez oferowanie im różnych korzyści 
związanych z zakupami. Do tych korzyści można zaliczyć m.in. porady dotyczące 
doboru właściwych produktów, możliwości zakupu ograniczonych edycji, zniżki na 
produkty, czasopisma klubowe itp.15

Najpopularniejszą formą programów lojalnościowych są karty stałego klienta. 
Przykładem mogą być karty rabatowe, które gwarantują klientowi, po spełnieniu 
określonych warunków, premię, zniżkę lub rabat, które można otrzymać przy 
następnych zakupach. Ma to na celu zachęcenie klientów do ponownego skorzystania  
z oferty. Początkowo karty stanowiły jedynie identyfikator klienta, natomiast wraz  
z postępem technologicznym zaczęto wyposażać je w paski magnetyczne bądź
mikroprocesory, co pozwala na zapisywanie informacji na temat klienta i jego zakupów. 

                                                
9 G. Złotkowska: Metody kształtowania lojalności klientów w handlu detalicznym. W: Marketingowe mechanizmy 

kształtowania lojalności…, s. 398. 
10 I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2004, s. 282-283. 
11 P. Kwiatek: Programy lojalnościowe: budowa i funkcjonowanie. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków, 2007, 

s. 38-39.  
12 A. Smalec: Formy i znaczenie programów lojalnościowych (na przykładzie wybranych firm). W: Marketingowe 

mechanizmy kształtowania lojalności.., s. 251-252. 
13 A. Stolarska: Program lojalnościowy jako narzędzie do nawiązywania i utrzymywania relacji z klientem.  

W: Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności.., s. 235. 
14 P. Kwiatek: op.cit., s. 117-118. 
15 K. Mazurek-Łopacińska: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003, s. 316-321. 
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Karty są wykorzystywane także do gromadzenia punktów, które są swoistą „walutą”  
w programach lojalnościowych. Posiadają one określoną wartość dla firmy i klienta.  
Po zebraniu określonej liczby punktów, klient może wymienić je na konkretne 
nagrody16. 

Programy nagradzania lojalności są stosowane do nagradzania klientów 
dokonujących wielokrotnego zakupu określonego produktu bądź korzystających z wielu 
usług danej firmy. Wykorzystywane są w tym przypadku różne formy (listy  
z podziękowaniami, podziękowania osobiste, kartki świąteczne z życzeniami  
i podziękowaniami, upominki oraz przyjęcia organizowane dla szczególnych 
klientów)17. Stosować można także obniżki cen wobec klientów, których dane znajdują
się w bazie firmy. 

Programy uczestnictwa są nazywane programami ciągłymi, co wiąże się  
z długoterminowym związkiem klienta z firmą. W zamian za długotrwałą współpracę
klienta z przedsiębiorstwem klient otrzymuje prawo do różnych przywilejów, które 
mogą przyjąć formę nagród rzeczowych, zniżek bądź innych świadczeń18. 

A. Stolarska uważa, że celami programów lojalnościowych mogą być: 
przywiązanie klienta do firmy, pozyskiwanie nowych klientów, tworzenie nowych 
kanałów komunikacji, zdobywanie informacji o klientach oraz wsparcie działań
marketingowych przedsiębiorstwa19. E. Rudawska dodaje do tej listy zwiększenie 
częstotliwości zakupu, przeciwdziałanie zmianie marki na inną, zwiększenie udziału  
w rynku, obniżenie wskaźnika klientów rezygnujących z usług firmy oraz sterowanie 
zachowaniami klientów20. Jak wynika z podanych przykładów cele programów 
lojalnościowych mogą być wielorakie. Przedsiębiorstwo samo ustala priorytet działania 
zastosowanego programu. 

Wyniki przeprowadzonej analizy 
Carrefour razem z Lukas Bankiem wydaje kartę kredytową Carrefour Visa, której 

główną funkcją jest stały rabat w sieci Carrefour. Od maja 2007 roku Real rozpoczął zaś
współpracę z Sygma Bank w zakresie obsługi kredytowej i lojalnościowej klientów. 
Obydwa podmioty wspólnie wydają kartę kredytową Real Mastercard. W ramach 
obsługi kredytowej klientów, Tesco Polska od wielu lat współpracuje z Lukas Bankiem, 
oferując od czerwca 2006 kartę Tesco Mastercard. W tabeli 1 zestawiono informacje na 
temat podstawowych cech badanych kart kredytowych. 

Karty kredytowe oferowane w hipermarketach często wyróżniają się dodatkowymi 
korzyściami związanymi z używaniem ich w danych sklepach. Karta Carrefour Visa 
oferuje 1,5% rabatu na wszystkie zakupy zrobione w Carrefour. Warunkiem jest 
zapłacenie za zakupy kartą Carrefour Visa. Choć rabat nie wydaje się wysoki, to jednak 
jest stały i bezterminowy. W przypadku karty Tesco mamy do czynienia z inną ofertą. 
Klienci posiadający kartę Tesco Mastercard otrzymują co miesiąc listę z produktami, 
które mogą nabyć za darmo, jeżeli za pozostałe zakupy zapłacą kartą Tesco Mastercard. 
Na przysyłanych kuponach znajduje się także przykładowa wartość wybranych 
towarów, aby klient wiedział, ile środków pieniężnych oszczędza korzystając  

                                                
16 P. Kwiatek: op.cit., s. 110. 
17 E. Rudawska: Lojalność klientów. PWE, Warszawa 2005, s. 102-103. 
18 Ibidem, s. 103-105. 
19 A. Stolarska: op.cit., s. 237 
20 E. Rudawska: Wpływ programów punktowych na lojalność klientów. „Przegląd Organizacji” 2005, nr 12, s. 32-35.
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z promocji. Każdy kupon określony jest datą obowiązywania akcji. Klient może 
wykorzystać tylko jeden kupon dziennie. 

Tabela 1. Cechy badanych kart kredytowych 

Wybrane 
parametry 

Karta Carrefour 
Visa 

Karta Tesco 
Mastercard 

Karta Real 
Mastercard 

Korzyści związane 
z marketem: rabaty 
i programy 
lojalnościowe 

1,5% rabatu na wszy-
stkie zakupy w Carre-
four przy płatności 
kartą Carrefour Visa 

Wybrane produkty 
gratis przy płatności 
za pozostałe zakupy 
kartą Tesco Master-
card 

Program „10” 

Inne korzyści − 
Klub Maxima, zniżki 
w innych punktach 

Akcje Mastercard, 
korzyści w sklepach 
sieci Galia 

Raty 0% 
Tak, w okresie 
trwania promocji 

Tak, w okresie 
trwania promocji 

Tak, w okresie 
trwania promocji 

Możliwość zapłaty 
przez Internet 

Tak Tak Nie 

Płatność
rachunków 

– poczta, 
– Internet, 
– bank, 
– specjalnie 

oznaczone kasy 

– poczta, 
– Internet, 
– bank, 
– specjalnie 

oznaczone kasy 

– poczta, 
– Internet, 
– bank 
– wszystkie kasy  

w Realu 
Źródło: opracowanie własne. 

Korzyścią dodatkową karty Real Mastercard jest powiązanie jej z programem 
lojalnościowym hipermarketu Real. Posiadacze karty kredytowej Real stają się
automatycznie „posiadaczami” funkcji lojalnościowej. Karta, bowiem, oprócz funkcji 
kredytowo-płatniczej służy także do zbierania punktów w Real. Istotny jest fakt, iż
klient wcale nie musi korzystać z kredytu, aby zbierać punkty. Wystarczy, że okaże 
kartę przy kasie w momencie dokonywania zapłaty, a punkty automatycznie zostaną
doliczone do konta. Klienci mogą wymieniać punkty na bony towarowe bądź na 
prezenty z określonego katalogu.  

Używając kart kredytowych w innych sklepach niż sklepy macierzyste klienci też
mogą korzystać z dodatkowych bonusów. W przypadku karty Real Mastercard 
dodatkowymi korzyściami jest możliwość uczestnictwa posiadaczy karty we wszystkich 
akcjach przeprowadzanych przez Mastercard. Ponadto kolejne korzyści mają miejsce 
także w przypadku dokonania zapłaty tą kartą w sklepach sieci Galia. Często są to 
rabaty na zakupy bądź udział w różnego rodzaju loteriach. Karta Tesco Mastercard 
także bierze udział w akcjach organizowanych przez grupę Mastercard. Posiadacze tej 
karty stają się członkami Klubu Maxima, co oznacza, że mogą korzystać z różnych 
rabatów robiąc nią zakupy w określonych punktach sprzedaży. 

W przypadku każdej z trzech badanych kart wprowadzane są okresowe promocje 
na kredyt bez odsetek. Polega to na możliwości rozłożenia zakupów zrobionych  
w sklepie macierzystym na równą liczbę nieoprocentowanych rat. Takie akcje również
powodują większy napływ klientów do sklepów, co zwiększa obrót hipermarketu. 
Spośród kart objętych badaniem tylko kartami wydanymi przez Lukas Bank można 
płacić przez Internet. Karta Real Mastercard nie posiada takiej funkcji. Jest to 
niewątpliwie duża wada, szczególnie z punktu widzenia osób korzystających z tego 
typu transakcji. Płatności rachunków można dokonywać w każdym z badanych 
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przypadków na poczcie, w banku lub przelewem internetowym. Kartą Lukas Banku 
dokona się transakcji także w wybranych kasach, natomiast w przypadku karty Real 
Mastercard w każdej kasie w hipermarketach Real bez żadnej opłaty.  

Korzyści z partnerstwa dla klientów, banków oraz sklepów 
Na kartę z hipermarketu mogą pozwolić sobie osoby, które osiągają niskie 

dochody. Do niedawna karty kredytowe wydawane były tylko dla klientów 
biznesowych bądź zamożnych. Obecnie nawet osoby osiągające dochód poniżej 500 zł 
mogą stać się posiadaczami karty kredytowej21. Karta partnerska posiada cechy typowej 
międzynarodowej karty kredytowej. Jest akceptowana nie tylko w danej sieci sklepów, 
ale także w każdym innym punkcie sprzedaży obsługiwanym przez daną organizację
finansową.  

Wyróżnikiem kart co-brandowych jest także szybkość podjęcia decyzji  
o przyznaniu karty. Jest to kwestia zazwyczaj kilkunastu minut. Zaraz po pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku o kartę klient otrzymuje papierową promesę, z którą od razu może 
udać się na zakupy.  

Cechą charakterystyczną kart kredytowych oferowanych w hipermarketach jest 
także zwolnienie klienta z opłaty w pierwszym roku posiadania karty. W kolejnych 
latach trwania umowy opłata za posiadanie karty także nie jest wygórowana. Mieści się
w przedziale od 12 do 20 zł na rok. Główną zaletą karty kredytowej tego typu jest 
możliwość uczestniczenia w programach lojalnościowych danej sieci handlowej. Poza 
korzyściami finansowymi: rabaty cenowe, nagrody za punkty, program taki to także 
sposób na budowanie przywiązania klientów, zarówno do marketów. jak i banków. 
Dzięki posiadaniu karty kredytowej danego hipermarketu, klient staje się członkiem 
pewnej grupy, przynależy do klubu posiadaczy kart.  

Jednymi z najbardziej pożądanych przez banki partnerów są duże sieci handlowe  
z tysiącami klientów. Dzięki tej współpracy banki mają dostęp do bazy danych klientów 
hipermarketów. Jest to ogromnie cenne źródło danych, które pozwala ocenić
analitykom bankowym potencjał danego rynku i dokonać segmentacji klientów. 
Ponadto istnieje możliwość wykorzystania przez banki popularności innych marek  
i znaków firmowych do promocji swoich produktów. Pozwala to na ograniczenie 
kosztów związanych z dystrybucją i promocją. Głównym celem współpracy banków  
 sieciami hipermarketów jest zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji także 
wypracowanie zysku.  

Sieci handlowe także uzyskują korzyści ze współpracy z bankami przy tworzeniu 
wspólnych produktów. Dają przede wszystkim szansę na dokonanie zakupów tym 
klientom, którzy w momencie zapłaty nie posiadają własnych środków pieniężnych. 
Przekłada się to na wzrost sprzedaży, a w konsekwencji na zwiększenie zysku. Dla sieci 
sklepów posiadanie własnej karty kredytowej stanowi także sposób na poszerzenie 
wachlarza usług. Wydając własną kartę płatniczą, sieć ma dodatkową możliwość
budowania lojalności klientów. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak program 
lojalnościowy czy stały rabat na zakupy zwiększa się przywiązanie klienta do danego 
sklepu. Programy lojalnościowe ułatwiają zdobywanie i utrzymywanie stałych 
klientów. Kolejną zaletą takiej współpracy z bankiem jest kreowanie świadomości 
marki, polegające na umieszczaniu znaku firmowego na karcie i materiałach 

                                                
21 E. Ulatowska: op.cit., s. 70. 
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marketingowych. Banki często oferują hipermarketom atrakcyjne materiały reklamowe 
przygotowywane indywidualnie do każdej oferty kredytowej. Dzięki stałemu 
kontaktowi banku z klientem, dana sieć handlowa ma także możliwość kierowania ofert 
do wybranej grupy klientów.  

Podsumowanie 
Analizowane partnerskie karty kredytowe w ogólnym ujęciu są do siebie podobne. 

W ujęciu szczegółowym karty kredytowe wydawane przy współpracy banków  
i hipermarketów różnią się od siebie. Każda z nich oferuje dodatkowe profity 
wynikające z korzystania z niej w sklepach macierzystych oraz przedstawia inną formę
bonusów dla klienta.  

Funkcjonowanie kart tworzonych przez dwa podmioty sugeruje, że istnieje 
zapotrzebowanie na tego typu produkty. Efekty takiej współpracy muszą być korzystne 
dla każdej ze stron, w tym także dla klienta. Wyróżnia się wiele korzyści istnienia kart 
kredytowych współtworzonych z sieciami handlowymi. Dla banków jest to głównie 
dostęp do ogromnej bazy danych hipermarketów oraz możliwość wykorzystywania ich 
marki. Głównymi zaletami dla sklepów są świadomość kreowania własnej marki oraz 
zwiększenie sprzedaży. Natomiast do największych korzyści z punktu widzenia 
klientów zaliczono istnienie stałych rabatów i funkcji lojalnościowych. Można 
przypuszczać, że rynek kart co-brandowych nadal będzie się rozwijał.  

PARTNER'S CREDIT CARD – BUILDING LOYALTY OF LARGE 
COMMERCIAL CHAINS’ CUSTOMER 

Summary
The aim of the paper was analyzing partner (retailers and a bank) credit cards. In addition  

to similarities, in terms of meaning stricte, these cards differ with additional functions related to 
their use in specific stores in which they are offered. Furthermore, the benefits of bank  
and commercial chain cooperation were outlined. For banks it is mainly availability to customers 
of hypermarkets and the ability to exploit their brand. On the other hand shops create their own 
brand and increase sale.  
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MARKA WŁASNA PRZEDSIĘBIORSTW 
HANDLOWYCH CZYNNIKIEM ROZWOJU ICH 

RELACJI PARTNERSKICH Z PRODUCENTAMI 

Streszczenie 
Celem artykułu jest wykazanie, że marka własna stanowi wyróżniający zasób 

przedsiębiorstw handlowych, w ujęciu nurtu zasobowego (ang. RBT), budowy trwałej przewagi 
konkurencyjnej (ang. SCA) oraz specyficzne aktywo, w ujęciu teorii kosztów transakcyjnych 
(TKT). Dokonano tego poprzez analizę charakterystyk marki własnej, w świetle wskazanych 
nurtów teoretycznych, wykazując że są one komplementarne w objaśnianiu jej znaczenia dla 
tworzenia SCA. Wskazano również, że obecna tendencja do tworzenia długofalowych relacji  
z dostawcami opartych na wzajemnym zaufaniu tzw. relacji partnerskich i zastępowanie nimi 
powiązań rynkowych, znajduje swoje uzasadnienie w obniżaniu kosztów transakcyjnych. 

Wstęp 
Rosnąca liczba powiązań przedsiębiorstw handlowych z dostawcami, opartych na 

długofalowych relacjach zastępujących mechanizm rynkowy, skłania do poszukiwań
uzasadnień dla tego typu rozwiązań. Tezą artykułu jest, że rozwój powiązań sieciowych 
przedsiębiorstw handlowych z dostawcami jest m.in. rezultatem wzrostu udziału  
w sprzedaży marek własnych. Marki te mogą stanowić źródło trwałej przewagi 
przedsiębiorstw handlowych nad konkurentami o ile stanowią o przewadze kosztowej 
lub/i przewadze opartej na wyróżnieniu, a konkurenci nie są w stanie w krótkim czasie 
tej strategii skopiować. Warunki realizacji przewagi są zatem w dużym stopniu 
uzależnione od wyboru i stosunków z dostawcami tych produktów. Co więcej relacje 
oparte na wzajemnym zaufaniu i obustronnych korzyściach prowadzą do obniżenia 
kosztów transakcyjnych. Podstawę teoretyczną dla prowadzonych rozważań stanowią: 
teoria zasobowa budowy trwałej przewagi konkurencyjnej i teoria kosztów 
transakcyjnych.  

Komplementarność RBT i TKT w objaśnianiu osiągania przez 
przedsiębiorstwo przewagi konkurencyjnej  

Teoria zasobowa budowy trwałej przewagi konkurencyjnej (ang. Resource Based 
Theory) i teoria kosztów transakcyjnych (TKT), chociaż analizują organizację z różnej 
perspektywy wykazują pewne cechy wspólne: 

a) obydwa podejścia łączą elementy teorii ekonomii z teorią organizacji,  

                                                
1 Grażyna Śmigielska − dr hab., Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie. 
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b) w obydwóch ważnym elementem teorii są zasoby, przy czym w RBV są to 
wyróżniające zasoby (zdolności i kompetencje), a w TKT (należącej do nurtu 
OE) specyficzne aktywa, 

c) obydwa w ostatnim czasie zyskały na znaczeniu. 
Szkoła zasobowa (RBT) postrzega przedsiębiorstwo jako unikalną wiązkę zasobów 

materialnych i niematerialnych, na bazie których może ono budować trwałą przewagę
konkurencyjną. Aby zasoby mogły stać się źródłem SCA, muszą być cenne (tworzyć
wartość), rzadkie, trudne do skopiowania i dobrze zorganizowane2. Tylko niektóre  
z nich można uznać za generujące renty (wyróżniające zasoby); inne mogą być
niezbędne do prowadzenia działalności, ale nie stanowią źródła przewagi 
konkurencyjnej. Wyróżniające zasoby są endogeniczną właściwością przedsiębiorstwa3.  

Trwałość rent wymaga istnienia mechanizmów izolacyjnych, uniemożliwiających 
konkurentom kopiowanie wyróżniającej strategii, co jest przedmiotem OE. OE zajmuje 
się identyfikowaniem działań, które minimalizują koszty zarządzania i tą drogą
zwiększają efektywność4. J. Mahoney i R. Pandian (1992) argumentują, że 
występowanie mechanizmów izolacyjnych jest rezultatem specyficzności aktywów  
i ograniczonej racjonalności. „Specyficzność aktywów dotyczy trwałych inwestycji 
(dokonywanych w celu wsparcia poszczególnych, konkretnych transakcji), dla których 
koszt utraconych możliwości jest znacznie niższy w najlepszych zastosowaniach 
alternatywnych lub u alternatywnych użytkowników, gdyby oryginalne transakcje 
zostały przedwcześnie zakończone oraz w tych okolicznościach ma znaczenie 
specyficzna tożsamość stron transakcji, co oznacza że ocenie podlega ciągłość relacji 
podczas gdy dla wsparcia tego rodzaju transakcji pojawiają się kontraktowe  
i organizacyjne zabezpieczenia”5. Specyficzność aktywów jest przez O. Williamsona 
uważana za najważniejszy czynnik transakcji, czego konsekwencją są „sunk cost” oraz 
mała wartość (niski koszt alternatywny) poza daną transakcją6. Unikalność aktywów 
generalnie może przejawiać w specyficzności7: 

– położenia, 
– fizycznej, 
– aktywów ludzkich, 
– przeznaczenia aktywów. 
TKT analizuje zatem sytuacje, w których „anonimowe kontraktowanie zostaje 

zastąpione przez kontraktowanie, w którym ma znaczenie wzajemna tożsamość stron. 

                                                
2 J. Barney oryginalnie wskazywał jako czwartą cechę wyróżniających zasobów brak doskonałej mobilności, a nie dobrą

organizację. Zob.: Firm resources and sustained competitive advantage. „Journal of Management”, March 1991, vol 17, nr 1,
s. 99-120. 

3 Szerzej: G. Śmigielska: Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym. Wyd. Akademii Ekonomicznej  
w Krakowie, Kraków 2007, s. 27-41. 

4 J.G. Combs, D.J. Ketchen: Explaining interfirm cooperation and performance: toward a reconciliation of predictions 
from the resource-based view and organizational economics. „Strategic Management Journal” 1999, vol. 20, s. 867-888. 

5 O.E. Williamson: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 1998, s. 68. 

6 Sunk cost (koszty utopione) są to koszty, które zostały poniesione i dlatego nie mogą zostać zmienione przez żadną
decyzję bieżącą. Jeżeli przykładowo przedsiębiorstwo zakupiło jakiś środek trwały to konsekwencją tego są odpisy 
amortyzacyjne, tak długo jak go posiada.  W krótkim okresie czasu nie podlegają one kontroli i mogą zostać zmienione 
jedynie poprzez decyzje strategiczne zmieniające przeznaczenie zasobów. Zob.: R.N. Anthony, J.S. Reece: Accounting: text 
and cases. IRWIN, Homewood, Illinois 1989, s. 747 i 867.  

7 A. Rindfleisch, J.B. Heide wskazują sześć źródeł specyficzności aktywów: 1. Specyficzność miejsca (lokalizacji).  
2. Specyficzność zasobów fizycznych. 3. Specyficzność zasobów ludzkich. 4. Kapitał marki. 5. Zasoby specjalistyczne.  
6. Specyficzność częstotliwości. Zob.: Transaction cost analysis: Past, present, and future applications. „Journal  
of Marketing”, Chicago: Oct 1997, vol. 61, s. 4.  
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Czasem tożsamość ma znaczenie od samego początku, np. gdy nabywca nakłania 
dostawcę do inwestowania w wyspecjalizowany kapitał fizyczny, specyficzny dla 
transakcji. Zważywszy, że wartość kapitału jest z definicji o wiele niższa od tej, jaką on 
ma w zamierzonym zastosowaniu wyspecjalizowanym, dostawca jest w dużej mierze 
związany z konkretną transakcją. Ponadto, efekt jest często asymetryczny w tym sensie, 
iż nabywca nie może się zwrócić do alternatywnych źródeł zaopatrzenia i otrzymać
danej rzeczy na korzystnych warunkach, ponieważ można się spodziewać, iż koszt 
dostawy z niewyspecjalizowanego kapitału będzie wyższy”8.  

Kontraktowanie takie ma miejsce m.in. w sytuacji tworzenia długofalowych relacji 
sieci handlowych z wytwórcami produktów oznaczonych marką własną, co obecnie jest 
zjawiskiem powszechnym. Relacje te służą ochronie rent uzyskiwanych z innych 
wyróżniających zasobów takich jak przykładowo marka własna, pod którą sieci 
handlowe oferują produkty. Zdolność do wyszukiwania cennych partnerów oraz 
budowania trwałych relacji z nimi można również uznać za wyróżniającą zdolność
przedsiębiorstw handlowych. Motywem do budowania tych relacji, oprócz 
wspomnianej marki własnej, jest często obniżenie kosztów logistycznych, jak ma to 
miejsce w przypadku największej w świecie sieci handlowej Wal-Mart. 

Znaczenie towarów oznaczonych marką własną w budowie 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa handlowego 

Kluczowe znaczenie oferowania przez sieci handlowe towarów pod marką własną
dla tworzenia przez nie przewagi konkurencyjnej jest rezultatem: 

– ich wysokiej zyskowności9, 
– możliwości, jakie stwarzają dla wyróżnienia sieci handlowej od innych, 
– roli ich w budowaniu postaw lojalności wśród klientów w stosunku do sieci  

je oferującej10, 
– roli, jaką odgrywają w umacnianiu pozycji negocjacyjnej sieci handlowych  

w stosunku do wytwórców towarów markowych, którzy muszą się liczyć  
z pojawieniem się substytutów. 

Znaczenie marki własnej dla tworzenia przewagi konkurencyjnej jest ściśle 
powiązane z zaufaniem, jakim darzą nabywcy produkty oznaczone tą marką  
i jednocześnie zaufaniem do detalisty je oferującego, że jest on w stanie zaspokoić ich 
potrzeby. Są one zatem istotnym czynnikiem kształtowania postaw lojalności wśród 
nabywców tak długo, jak długo przedsiębiorstwo handlowe ten warunek spełnia.  

Niespełnienie tych oczekiwań może zaważyć na całym wizerunku przedsiębiorstwa 
i stać się zagrożeniem dla jego pozycji rynkowej, szczególnie w przypadku sieci 
oferujących wyłącznie produkty oznaczone marką własną takich jak Ikea czy Benetton. 
Implikuje to konieczność ścisłej kontroli jakości tych produktów przez detalistę  
oferującego je, a kontrola ta musi być tym ściślejsza im bardziej dana marka własna ma 

                                                
8 O.E. Williamson: op.cit., s. 74. 
9 Przeprowadzone przez Hocha i Banerji’a, na początku lat 90., w USA badania wskazywały, że rentowność sprzedaży 

(mierzona stosunkiem zysku do wielkości sprzedaży) towarów oznaczonych marką własną była o 20-30% wyższa  
od analogicznego wskaźnika dla ich substytutów oznaczonych marką producenta. Zob.J.E.M. Steenkamp, M.G.Dekimpe: The 
Increasing Power of Store Brands: Building Loyalty and Market Share. „Long Range Planning” 1997, vol. 30, nr 6. s. 919. 

10 Problematyka ta została omówiona m.in.: B. Winningham: Private label grows up. „Discount Merchandiser” Nov 1999; 
S. Weinstein: The plot thickens. „Progressive Grocer” Nov 2000, s. 53-60. 
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znaczenie strategiczne11. Dokonuje się ona poprzez internalizację takich działań jak 
projektowanie nowych produktów, wybór dostawców komponentów do produkcji czy 
kontrolę produkcji finalnej. Podnoszeniu efektywności kontroli sprzyja wdrażanie przez 
detalistów technologii informacyjnych takich, jak: QR (Quick Response), ECR 
(Efficient Consumer Response) czy CRM (Consumer Relationship Management). 
Wymagają one nakładów, które należy uznać za nakłady mające na celu zabezpieczenie 
quasi rent osiąganych przez przedsiębiorstwa handlowe z tytułu oferowania towarów 
oznaczonych marką własną.  

Często również wytwórcy decydujący się na ścisłą współpracę z przedsiębiorstwem 
handlowym i wytwarzanie towarów pod jego marką ponoszą nakłady na maszyny, 
urządzenia i technologie. Należy je również traktować jako nakłady na aktywa 
specyficzne dla danej transakcji, gdyż ich wartość poza nią byłaby znacznie niższa. 
Zaangażowanie finansowe w stanowienie relacji detalista-wytwórca towarów jest 
gwarantem ich trwałości; wielkość zaangażowania nie decyduje jednak o tym, kto 
sprawuje kontrolę nad daną relacją. Obecnie kontrolę tę sprawują często duże sieci 
handlowe w związku z ich dominującą pozycją na rynku. 

Rozwój relacji przedsiębiorstw handlowych z dostawcami 
Przejmowanie przez przedsiębiorstwa handlowe kontroli nad relacjami  

z wytwórcami towarów pozostawało w ścisłym związku z rozwojem silnych kapitałowo 
przedsiębiorstw handlowych, notowanym od lat 80. ubiegłego stulecia. Siła oznacza 
możliwość wpływu na innych. Można wyróżnić pięć powiązanych ze sobą, ale 
niezależnych źródeł siły uczestników sieci:  

– ekonomia, 
– technologia, 
– doświadczenie, 
– zaufanie, 
– zasadność. 
Wskaźnikami siły ekonomicznej jest udział w rynku, wielkość sprzedawcy i jego 

udział w zaopatrzeniu nabywcy, znaczenie produktu sprzedawcy dla działalności 
nabywcy. Pozycja nabywcy jest silniejsza, jeżeli: 

a) ma on więcej alternatywnych źródeł dostaw, 
b) koszty transakcyjne zmiany dostawcy są niskie, 
c) ma duży udział w sprzedaży dostawcy.  
Innymi istotnymi aspektami siły uczestników kontraktu jest ich relatywna 

płynność, możliwości kredytowe i integracji wertykalnej. 
Technologia jest źródłem siły uczestnika sieci w przypadku jeżeli posiada on 

zdolność do tworzenia innowacyjnych produktów i procesów, utrzymywania wysokiej 
jakości produktów i usług, elastyczności, zarządzania logistyką, itp.  

Doświadczenie jako źródło przewagi ujawnia się w takich kwestiach, jak zdolności 
personelu i maszyn w badaniach oraz rozwoju zastosowaniach inżynierii, w usługach 
przed i posprzedażowych, gospodarowaniu na rynkach, w których uczestniczą strony 
kontraktujące. 

                                                
11 A. Collins, S. Burt: Market sanctions, monitoring and vertical coordination within retailer-manufacturer relationships: 

The case of retail brand suppliers. „European Journal of Marketing”, Bradford 2003, vol 37, nr 5/6  
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Zaufanie może być postrzegane jako przekonanie o kontynuacji obustronnie 
satysfakcjonujących związków i jako świadomość innych uczestników, czego to 
wymaga z ich strony jako uczestnika porozumienia.  Zaufanie jest oparte na reputacji  
i, co może bardziej istotne, na przeszłych działaniach. Jest ono także budowane na 
osobistej przyjaźni i tworzone w trakcie codziennych interakcji. 

Formalne uzasadnienie dla siły partnera może płynąć z długofalowych kontraktów, 
posiadania udziałów w przedsiębiorstwie, członkostwa w sieci, praw patentowych  
i innych przywilejów, np. rządowych. 

Duże silne kapitałowo przedsiębiorstwa detaliczne mają obecnie przewagę nad 
dostawcami, gdyż często dysponują zarówno siłą ekonomiczną, jak i zasobami, 
stanowiącymi o pozostałych źródłach siły. Ich siła ekonomiczna wynika z dostępu do 
rynku i jego pokrycia placówkami danej sieci, o który to dostęp zabiegają wytwórcy. 
Uzyskanie tego dostępu sieci detaliczne uzależniają od przyjęcia ich warunków 
współpracy: niskich cen towarów, wspierania akcji promocyjnych, korzystnych 
warunków dostaw i innych. Stosunkowo niewielkie firmy produkcyjne niekiedy są
całkowicie uzależnione od jednego odbiorcy, na zamówienie którego produkują.  
W parze z siłą ekonomiczną zazwyczaj idzie technologia. Technologia, która dysponują
przedsiębiorstwa handlowe będąca dla nich źródłem przewagi, może dotyczyć zarówno 
technologii informacyjnych takich jak ECR czy QR pozwalających koordynować proces 
zaopatrzenia i sprzedaży towarów w kanale dystrybucji jak i technologii wytwarzania 
produktów sprzedawanych pod własną marką. Duże przedsiębiorstwa detaliczne 
dysponują również dużym doświadczeniem w zakresie sprzedaży, które jest obecnie 
często ważniejsze dla sukcesu produktu, niż doświadczenie w zakresie wytwarzania. 
Doświadczenie to pozwala na kreowanie trwałych postaw lojalności wśród nabywców, 
a to z kolei buduje ich reputację.  

Uzyskiwanie przez detalistów przewagi w kanale dystrybucji wiązało się z ich 
wyższą zyskownością również kosztem dostawców towarów do sieci, nieposiadających 
silnej pozycji negocjacyjnej. Dostawcy ci godzili się na warunki stawiane przez sieci, 
gdyż obawiali się eliminacji swoich produktów z ich asortymentu, a tym samym 
zamknięcia dostępu do rosnącego na znaczeniu kanału dystrybucji, który im również
oferuje liczne korzyści. Należy do nich przede wszystkim zbyt towarów, co w sytuacji 
nasilającej się konkurencji i konieczności bardzo wysokich nakładów na promocję
marki ma kluczowe znaczenie dla małych producentów oraz efektywność procesu 
dystrybucyjnego.  

W miarę upływu czasu, rosły nakłady specyficzne dla relacji przedsiębiorstw 
handlowych z producentami, a zagrożenie oportunizmem powodowało wzrost kosztów 
monitorowania i kontroli. Współczesne podejście zakładające długofalową współpracę
partnerów wymiany, których łączy nie tylko umowa, ale przede wszystkim wspólnota 
interesów prowadzi do obniżenia kosztów transakcyjnych. Niejako kolejnym etapem jej 
rozwoju jest marketing partnerski, zwany również marketingiem relacji.  

Procesy analogiczne do wyżej opisanych zachodzą w handlu polskim. W Polsce 
również obserwowany jest dynamiczny wzrost udziału w sprzedaży towarów 
oznaczonych markami własnymi. W 2007 r. wartość sprzedaży marek własnych na 
rynku FMCG wzrosła w stosunku do poprzedniego o 1,4% w przypadku artykułów 
spożywczych i 13,7% dla produktów chemii gospodarczej12. Jej udział był w tym czasie 

                                                
12 Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny. IBRKiK, Warszawa 2008, s. 184. 
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największy w sklepach dyskontowych − 65,6% wartości obrotów, w hipermarketach − 
16,6%, w supermarketach − 9,7% oraz w handlu tradycyjnym 8,1%13. W 2008 r, miały 
one 21% udział w obrotach handlu detalicznego14. Są to marki najczęściej konkurujące 
pod względem ceny, dlatego postępujący kryzys będzie sprzyjał ich rozwojowi. 
Towarzyszy też jemu zmiana stosunku do dostawców. Po okresie, w którym duże sieci 
detaliczne silnie konkurowały z dostawcami o udział w marży, odraczały terminy 
płatności, nawet o kilka miesięcy, stawiały dostawcom warunki trudne do spełnienia, 
obecnie sieci handlowe (szczególnie te oferujące towary pod własną marką) starają się
budować długofalowe relacje z dostawcami.  

Przykładem takiej sieci jest Carrefour. Pierwsze produkty oznaczone marką własną
tej sieci pojawiły się na rynku w 2003 r. Carrefour podkreśla, że ważnym elementem 
jego strategii jest współpraca z polskimi dostawcami, która opiera się na obustronnej 
korzyści trwałości i równowadze15. Potwierdzeniem tej deklaracji było zorganizowanie 
w 2005 r. Pierwszego Forum Dostawców Carrefour. Tesco, główny konkurent firmy 
Carrefour w Polsce również prowadzi działania na rzecz budowania pozytywnych 
relacji z dostawcami. W 2008 r. firma realizowała projekt „Modelowe relacje  
z dostawcami”, którego efektem były m.in. wspólne plany biznesowe z 55 dostawcami 
oraz pierwsze badanie opinii o Tesco wśród dostawców16. 

Podsumowanie 
Silne kapitałowo przedsiębiorstwa handlowe oferujące towary oznaczone markami 

własnymi dużo uwagi poświęcają wyborowi dostawców, z którymi zawierają
długofalowe porozumienia. Tego typu relacje zastępują coraz częściej rozwiązania 
rynkowe, gdyż przyczyniają się do utrwalania ich przewagi konkurencyjnej poprzez 
ochronę wyróżniających zasobów takich, jak przykładowo marka własna oraz poprzez 
obniżenie kosztów działalności i zarządu.  

Mocną stroną zawierania długofalowych powiązań z dostawcami jest to, że 
organizacja handlu detalicznego może działać jak organizacja zhierarchizowana  
i kontrolować cały łańcuch dostaw, nie będąc właścicielem maszyn oraz urządzeń do 
produkcji czy centrów logistycznych. Słabą zaś stroną jest to, że jednocześnie musi się
zabezpieczać przed oportunizmem i ponosić nakłady na monitorowanie całego systemu. 

Pewną formę zabezpieczenia trwałości tych relacji mogą stanowić nakłady, jakie 
ponoszą obydwie strony stanowiące o specyficzności aktywów zaangażowanych  
w transakcje. Koszty monitorowania i kontroli mogą zostać obniżone poprzez 
stworzenie dla partnerów korzystnych warunków (perspektywa ich utraty mogłaby ich 
powstrzymywać od zachowań oportunistycznych) oraz zbudowanie atmosfery zaufania. 

                                                
13Marki własne w Polsce: szersza oferta, lepsza jakość. http://www.pmrpublications.com/press_room/pl_Marki-w_asne-w-

Polsce_-szersza-oferta_-lepsza-jako__.shtml (7.04.2009). 
14 Sieci handlowe stawiają na własne marki. http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/ 

sieci;handlowe;stawiają;na;własne;marki (10.06.2009). 
15 Podsumowanie działalności Carrefour Polska w 2005 roku. Informacja Prasowa z 14 grudnia 2005. 

www.biuropolska.pl/files/reports. 
16 Co robimy. http//www.tesco.pl/polskie-produkty/co robimy/php. 
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TRADE COMPANIES OWN BRAND AS A FACTOR  
OF DEVELOPMENT OF THEIR RELATIONSHIPS  

WITH PRODUCERS 

Summary 
The aim of the paper is demonstrating that the own brand of the trade companies is an 

important resource, which fulfils the criteria put for the resources by Resource Based Theory  
of creating sustainable competitive advantage (SCA) and their specific asset according to the 
Transaction Costs Theory. It is done by analyzing characteristics of own brand in the light  
of theoretical knowledge, indicating that they are complementary in explaining gaining the SCA. 
It is also showed that the ongoing tendency to develop the long term relationships with suppliers, 
based on mutual trust, i.e. partnership relations, which replace the market transactions, is justified 
by reducing the transaction cost.



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 558                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 41                  2009 

Joanna Wiechoczek1 

METODY I NARZĘDZIA WSPÓŁDZIAŁANIA 
PRODUCENTA I KONSUMENTA W PROCESIE 
KSZTAŁTOWANIA TRWAŁYCH PRODUKTÓW 

WYBIERALNYCH 

Streszczenie 
Producenci trwałych dóbr wybieralnych stosują różne metody umożliwiające im interakcje  

z konsumentami w procesie planowania produktów Do najpopularniejszych z nich należą metody: 
wiodących użytkowników, wirtualnej społeczności, konkursów pomysłów oraz crowdsourcing’u. 
Nie zastępują one tradycyjnych metod rozwoju nowych produktów i badań marketingowych, lecz 
stanowią ich uzupełnienie. Stosowanie ich, zwłaszcza w pierwszej fazie technologicznego cyklu 
życia produktu, umożliwia opracowanie większej liczby koncepcji innowacji produktowych. 
Metody te muszą być wspierane interaktywnymi pakietami narzędziowymi. Najpopularniejsze  
w praktyce są internetowe platformy interakcyjne.  

Przesłanki współdziałania producenta i konsumenta  
w procesie kształtowania trwałych produktów wybieralnych 

Rosnąca konkurencja krajowa i międzynarodowa, postępująca konwergencja 
sektorów oraz wysoki stopień heterogeniczności popytu w odniesieniu do trwałych dóbr 
wybieralnych (np. odzieży, obuwia, mebli, sprzętu RTV i AGD, samochodów), będący 
m.in. rezultatem indywidualizacji zachowań nabywców w wyniku ewolucji ich potrzeb, 
połączone ze stagnacją sprzedaży lub coraz częściej recesją na wielu rozwiniętych 
rynkach, powodują, że producenci muszą poszukiwać nowe czy też istotnie 
modyfikować dotychczasowe koncepcje biznesu, których kluczowym elementem są
rozwiązania w sferze marketingu. Dotyczy to zwłaszcza procesu marketingowego 
planowania produktów, w ramach którego kształtowana jest wartość dla klienta2. 
Producenci w tej sferze systematycznie poszukują nowych rozwiązań, które z jednej 
strony umożliwią obniżenie kosztów oraz skrócenie czasu rozwoju nowych produktów, 
a z drugiej pozwolą na zwiększenie ich atrakcyjności dla nabywców.  

Przedsiębiorstwa, by dostarczyć konsumentom poszukiwanej przez nich wartości  
(o unikalnym charakterze) muszą włączać ich w proces kształtowania oferty3. Wymaga 

                                                
1 Joanna Wiechoczek – dr, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania, Akademia 

Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach. 
2 Trwałe produkty wybieralne to coraz częściej dobra sieciowe (multisektorowe), wytwarzane przez przedsiębiorstwa 

działające w różnych sektorach, a funkcjonujące w ramach sieci firm. Produkt sieciowy zaspokaja nie pojedyncze potrzeby 
nabywców, lecz określone ich wiązki. Wdrażanie przez producenta takiej koncepcji produktu oznacza konieczność budowy 
szerokiej sieci powiązań z wieloma podmiotami otoczenia marketingowego, w tym także konsumentami. 

3 Takie podejście często wymaga zastosowania koncepcji pełnej indywidualizacji produktu i/lub masowej 
indywidualizacji. Zob. J. Wiechoczek: Tendencje w marketingowym rozwoju trwałych produktów wybieralnych pod wpływem 



Joanna Wiechoczek404

to zmiany w tym procesie roli konsumenta − nabywca z pasywnego użytkownika dobra 
powinien przeobrazić się w aktywnego i kreatywnego odkrywcę oraz inicjatora 
innowacji produktowych. Powoduje to sprowadzenie producenta praktycznie do roli 
doradcy klienta oraz wytwórcy produktu (a nie jak wcześniej aktywnego innowatora). 
Konsument z biernego odbiorcy staje się więc prosumentem (tj. podmiotem będącym 
zarówno konsumentem, jak i współprojektantem produktu)4.  

Warto podkreślić, że sukcesywnie zwiększa się liczba sektorów, w których 
producenci trwałych dóbr wybieralnych angażują konsumenta w wykonywanie 
określonych czynności w sferze rozwoju innowacji produktowych, które dotąd były 
przez nich wykonywane. Włączanie odbiorcy w proces kształtowania wartości 
obserwuje się m.in. w sektorach producentów AGD, mebli, samochodów, odzieży  
i obuwia, sprzętu sportowego. Analiza aktywności konsumentów na tych rynkach 
wykazuje, że ich włączaniu w proces planowania nowych produktów sprzyja rozwój 
technologii informatycznych oraz postęp technologiczny w dziedzinie produkcji 
(automatyzacja i robotyzacja procesów)5. Z drugiej strony przybywa też świadomych, 
angażujących się w proces kształtowania dóbr konsumentów, a zatem producentom 
powinno być łatwiej znaleźć do współpracy większe grono odpowiednich nabywców.  

Analizując zakres współdziałania producenta z konsumentem w poszczególnych 
etapach interakcyjnego procesu kształtowania produktu można zauważyć, że najwyższy 
stopień interakcji występuje w fazie opracowania specyfikacji dobra. Producenci w tej 
fazie odwołują się do wiedzy i doświadczeń zdobytych przez klientów, co wynika  
z faktu, że mają one istotne znaczenie w dokonywanych przez nich wyborach 
rynkowych. Firma dąży więc do wykreowania pozytywnych doświadczeń dla klienta 
związanych zarówno z cechami samego produktu, jak też wszystkimi etapami jego 
obsługi, sprzedaży i komunikowania się z rynkiem. Współudział klienta  
w kształtowaniu produktu może polegać na wyrażaniu przez niego własnych 
doświadczeń i przeżyć, jak też przedstawianiu pomysłów w procesie kreowania 
wartości. Zastosowanie przez producenta takiego podejścia wymaga od niego 
rozwijania kompetencji klientów, zwłaszcza tych, które mogą być wykorzystywane  
w procesie tworzenia dla niego wartości6. Podejmowanie takich aktywnych działań
służących rozwijaniu umiejętności konsumentów jest szczególnie istotne z uwagi na to, 
że wielu klientów nie posiada potencjału kreacyjnego, co w zasadzie wykluczałoby 
współdziałanie z nimi w procesie kształtowania innowacji. Nawet w sytuacji, gdy klient 
potrafi dokładnie określić swoje oczekiwania, nie zawsze umie w sposób jasny 
i precyzyjny przekazać tę wiedzę7. 

                                                                                                                       
indywidualizacji zachowań konsumentów. W: Współczesny marketing. Trendy. Działania. Red. G. Sobczyk. PWE, Warszawa 
2008, s. 177-183. 

4 Prosument uczestniczący w procesie otwartych innowacji produktowych to koinnowator. Z kolei mianem otwartych 
innowacji określa się otwarcie wewnętrznego procesu innowacji przedsiębiorstwa na zewnętrzne wpływy (w tym właśnie 
konsumentów – koinnowatorów). Stosowanie przez producenta podejścia opartego na otwartych innowacjach umożliwia mu 
uzyskanie wielu korzyści, m.in. skrócenie czasu projektowania dobra (w porównaniu z tradycyjnym procesem rozwojowym), 
zmniejszenie ryzyka wprowadzania na rynek produktu niespełniającego oczekiwań klientów. 

5 Technologia informatyczna powodując wymienność ról, m.in. producenta dobra i jego odbiorcy, umożliwia udział 
klienta w procesie kreowania innowacji, polegający na współtworzeniu narzędziami on-line dobra o pożądanych przez niego 
cechach. 

6 Podejście to jest zgodne z założeniami koncepcji marketingu opartego na wiedzy (tj. knowledge marketing). 
7 Kreowanie kompetencji nabywców powinno również zapobiec powstawaniu sytuacji, w których konsument nie 

posiadając odpowiednich umiejętności, poddaje się sugestiom czy też wpływom innych konsumentów. Szerzej: K. Mazurek-
Łopacińska: Rola klienta w kreowaniu wartości. W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa.  
Red. A. Czubała. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 396 i nast. 
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Główne metody współdziałania producenta i konsumenta  
w procesie kreowania trwałych dóbr wybieralnych 

Producenci tradycyjnie pozyskują informacje o potrzebach nabywców za pomocą
badań rynkowych i marketingowych8. Wdrożenie procesu interakcyjnego kształtowania 
produktu, bazującego na koncepcji otwartych innowacji (często też indywidualizacji 
produktu) wiąże się nie tylko z koniecznością aktywnego włączenia konsumenta  
w rozwój produktu, ale także przyspieszenia procesu pozyskiwania i gromadzenia 
informacji rynkowych. Producenci dóbr trwałych stosują obecnie kilka głównych metod 
i narzędzi umożliwiających im włączenie, na zasadach partnerstwa, nabywców w proces 
planowania innowacji produktowych (rys. 1). 

Metody i narzędzia  
aktywnego współdziałania 

z konsumentami w procesie 
planowania produktów  

Metoda  
Lead Users  
(wiodących 

użytkowników) 

Metoda 
Communities 

(wirtualnej 
społeczności)  

Toolkits 
(interakcyjne pakiety 

narzędziowe)  

Metoda 
crowdsourcing’u 

Metoda  
konkursów 
pomysłów 

Rys. 1. Metody i narzędzia współdziałania przedsiębiorstw z konsumentami w procesie planowania 
produktów  

Źródło: opracowanie na podstawie: R. Reichwald, A. Meyer, M. Engelmann, D. Walcher: Der Kunde als 
Innovationspartner. Konsumenten integrieren, Flop-Raten reduzieren, Angebote verbessern. Verlag 
Th. Gabler, Wiesbaden 2007, s. 145-146 oraz J. Howe: The Rise of Crowdsourcing. „Wired” 2006, 
czerwiec. http://www.wired.com/wired/ archive/14.06/crowds.html. 

Pierwszą z omawianych metod współdziałania producentów z konsumentami  
w procesie kształtowania produktu (szczególnie w jego początkowych fazach) jest 
metoda Lead Users (wiodących użytkowników)9. Do wiodących użytkowników zalicza 
się postępowych, najczęściej dobrze wykształconych, konsumentów, którzy posiadają
wysokie motywacje do rozwoju koncepcji nowych produktów10. Zazwyczaj odczuwają
oni potrzeby, które dopiero w przyszłości bardziej masowo ujawnią się na rynku11. Ich 
zachowania producenci traktują jak „prognozę” przyszłych potrzeb rynku. Ponadto 
wiodący użytkownicy, wykorzystując ogromne doświadczenie, potrafią identyfikować
się zarówno ze swoim segmentem, jak też nabywcami należącymi do rynków 

                                                
8 Zazwyczaj jest to żmudny, długotrwały proces, wymagający systematycznego powtarzania w czasie wielu badań. 
9 Metoda ta została zaprezentowana w latach 80. XX wieku przez E. von Hippela (od tego czasu rozwinięto na jej 

podstawie dalsze, bardziej szczegółowe koncepcje). E. von Hippel: Lead users: a source of novel product concepts. 
„Management Science” 1986, Vol. 32, s. 791-805.   

10 Wiodącymi użytkownikami mogą być też konsumenci instytucjonalni, np. przedsiębiorstwa czy inne organizacje, 
których zapotrzebowanie na dane produkty znacznie wyprzedza trendy rynkowe. Firma 3M tworzy sieć kontaktów celem 
pozyskania wiodących użytkowników. Osoby interesujące się określonym tematem wskazują innych użytkowników 
mających jeszcze większą wiedzę na dany temat. Firma poszukuje też inspiracji w branżach, gdzie występuje podobny 
problem. 

11 Często osiągają oni dochody z innowacji, które rozwiązują ich własne problemy lub zaspokajają nowe potrzeby. 
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pokrewnych12. Użytkownicy określonych produktów często podejmują działania 
innowacyjne. Najczęściej starają się ulepszać prototypowe dobra lub rozwijać całkiem 
nowe produkty13.  

Metoda Lead Users obejmuje wielostopniowy proces, którego ostatecznym efektem 
powinno być opracowanie koncepcji nowego produktu (rys. 2). Pierwszym krokiem jest 
stworzenie przez producenta interdyscyplinarnego zespołu projektowego, w skład 
którego powinni wchodzić doświadczeni specjaliści w zakresie marketingu, sprzedaży, 
produkcji oraz badań i rozwoju. Zespół rozpoczyna pracę od precyzyjnego określenia 
pola badawczego oraz celu projektu (wraz ze wskazaniem przyszłego rynku 
docelowego, obszaru produktu podlegającego rozwojowi za pomocą tej metody oraz 
ustaleniem stopnia nowości planowanego produktu lub jego części). W drugim etapie są
prognozowane trendy rynkowe, technologiczne i społeczne, a także analizuje się inne 
ważne czynniki dla wyznaczonego obszaru problemowego. Jego rezultatem powinno 
być opracowanie wskazówek umożliwiających identyfikację wiodących użytkowników. 

FAZA I 
Inicjowanie 

projektu  

FAZA II 
Analiza i prognoza

trendu 

FAZA III 
Identyfikacja 
Lead Users 

FAZA IV 
Rozwój koncepcji 

produktu 

– Stworzenie zespołu 
interdyscyplinarnego

– Określenie pola 
badawczego (w tym 
rynku docelowego 
dla nowego pro-
duktu) 

– Zdefiniowanie celów 
projektu 

– Badania wtórne (ana-
liza literatury, informa-
cji w Internecie, rapor-
tów branżowych, ban-
ków danych itp.) 

– Badania pierwotne 
(wywiady z ekspertami 
rynkowymi i w zakre-
sie technologii, inne 
badania eksperckie) 

– Analizy scenariuszowe; 
wskazanie głównych 
trendów 

– Badania poszukiwawcze  
(np. metodą screening, 
piramidy, wirtualnej 
giełdy) 

– Wyszukanie wiodących 
użytkowników z rynków 
docelowych 

– Poszukiwanie wiodą-
cych użytkowników na 
rynkach pokrewnych 

– Rozpoznanie i pierwsza 
ocena oraz selekcja 
pomysłów 

– Planowanie oraz prze-
prowadzenie warszta-
tów z Lead Users  
i pracownikami 

– Ocena i dalszy rozwój 
pomysłów 

– Dokumentacja wyni-
ków i ocena koncepcji 

Rys. 2. Procedura postępowania w metodzie Lead Users 
Źródło: opracowanie na podstawie: C. Herstatt: Suchfelder für radikale Innovationen gemeinsam mit Lead 

Usern erschließen. http://www.verkauf-aktuell.de/fb0120.htm, s. 8 oraz R. Reichwald, A. Meyer,  
M. Engelmann, D. Walcher: Der Kunde als Innovationspartner. Konsumenten integrieren, Flop-
Raten reduzieren, Angebote verbessern. Verlag Th. Gabler, Wiesbaden 2007, s. 147. 

W trzecim etapie zespół projektowy musi precyzyjnie określić kryteria wyboru 
poszczególnych Lead Users tak, by powstała na ich podstawie charakterystyka 
wiodących użytkowników, odzwierciedlała cechy podstawowej zbiorowości 
potencjalnych klientów (chodzi o oddzielenie klientów bardziej od mniej 

                                                
12 Więcej na temat metody Lead Users zob. H. Lamprecht: Die Lead-User-Methode in der Produktentwicklung. VDM 

Verlag Dr. Müller, Saarbrücken 2008, s. 43-120 oraz R. Reichwald, F.T. Piller: Interaktive Wertschöpfung. Open Innovation, 
Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung. Verlag Th. Gabler, Wiesbaden 2006, s. 156-163. 

13 Udział procentowy indywidualnych użytkowników wprowadzających innowacje waha się od 10 do 40% w zależności 
od branży. Większość innowacji w sprzęcie sportowym, w tym pojawienie się nowych rodzajów sportów  
(np. Snowboardingu, Surfingu, Skateboardingu) jest autorstwa sportowców amatorów lub zawodowych, a nie producentów. 
Za: C. Herstatt: Suchfelder für radikale Innovationen gemeinsam mit Lead Usern erschließen. http://www.verkauf-aktuell.de/ 
fb0120.htm, s. 5. 
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innowacyjnych)14. Najczęściej są nimi czynniki, które w poprzedniej fazie zostały 
rozpoznane jako szczególnie ważne dla rozwoju sytuacji rynkowej w przyszłości. 
Jednocześnie zespół projektowy samodzielnie opracowuje koncepcje innowacji. 

Proces poszukiwania nowych pomysłów jest sam w sobie kreatywny. Musi być
jednak dostosowany do specyficznych warunków danego obszaru badawczego. W jego 
ramach można wyodrębnić dwa zróżnicowane sposoby postępowania przy identyfikacji 
Lead Users. Pierwszy z nich, realizowany w sytuacji, gdy użytkowników danego 
produktu trudno jest policzyć (ze względu na ich mnogość), obejmuje badania znacznej 
liczby konsumentów, spośród których wyodrębnia się grupę, spełniającą kryteria 
wyznaczone dla wiodących użytkowników15. Natomiast drugi sposób polega na 
włączeniu do badań w początkowej fazie niewielkiej grupy konsumentów, a następnie 
jej rozszerzanie na podstawie wskazań dotychczasowych respondentów, którzy typują
osoby odczuwające nowe potrzeby lub są akurat zaangażowane w działalność
innowacyjną. Taki sposób postępowania umożliwia szybkie wyłonienie odpowiednich 
Lead Users. Ponadto jego zaletą jest włączenie do badań konsumentów oraz ekspertów 
z pokrewnych rynków, dzięki czemu rozszerza się zakres poszukiwań rozwiązania 
danego problemu (osoby te wnoszą też zwykle nowy punkt widzenia tego problemu)16.  

Producenci wykorzystują kilka metod identyfikacji wiodących użytkowników.  
Do najczęściej stosowanych należą metody: screening, piramidy i wirtualnej giełdy. 
Metoda screening służy do przeglądu cech badanych osób pod kątem ich zgodności  
z cechami wiodących użytkowników. Cechy charakterystyczne innowacyjnych 
klientów są zawarte w specjalnym formularzu ankietowym, który paralelnie wypełnia 
reprezentatywna grupa respondentów lub też podstawowa grupa docelowa dla 
planowanego produktu. Wyniki badań ankietowych, określające skłonność badanych  
do uczestnictwa w danym zadaniu innowacyjnym, są podstawą do podjęcia decyzji 
dotyczącej wyboru innowacyjnych użytkowników.  

Metoda piramidy (Pyramiding) bazuje na badaniach prowadzonych na 
internetowych sieciach społecznych17. Punktem wyjścia są badania ankietowe 
dowolnych członków określonej sieci. Respondent będący członkiem takiej sieci 
powinien, udzielając odpowiedzi na pytania kwestionariusza ankietowego, wskazać
członka sieci, którego charakterystyka odpowiada cechom innowacyjnego klienta. 
Wskazania kolejnych respondentów sprawiają powstanie efektu „kuli śniegowej”, czyli 
do wybranej już grupy innowacyjnych uczestników sieci są sekwencyjnie dołączane 
następne osoby spełniające zadane w badaniu kryteria.  

Trudno jednoznacznie stwierdzić, która z tych dwóch metod jest lepsza do 
poszukiwania innowacyjnych klientów. Można jednak wskazać pewne przesłanki ich 
stosowania. Metoda screening jest zalecana w sytuacji, gdy można dosyć precyzyjne 
zdefiniować przyszłą docelową grupę nabywców, przy czym wewnątrz tej grupy 
występują słabe więzi. Sytuacja taka występuje zwykle przy rozwijaniu innowacji 

                                                
14 W przypadku planowania innowacji absolutnych oraz nowości rynkowych występuje ogromna trudność  

w zdefiniowaniu przyszłej głównej grupy docelowej. 
15 Do ich identyfikacji są wykorzystywane informacje o klientach zgromadzone w bazach danych, wykazy reklamacji, 

sprawozdania sprzedawców i serwisów, a często dodatkowo realizuje się również badania ankietowe. 
16 W przypadku branży motoryzacyjnej do badań włącza się użytkowników aut, a także ekspertów elektroniki, informatyki 

i ekologii, stylistów, projektantów mebli i odzieży itp., którzy napotykają na podobne problemy w swoich dziedzinach. 
17 W ostatnich latach społeczność internetowa, dzieląca się on-line swoimi opiniami, zainteresowaniami czy rozmawiająca 

celem poznania nowych ludzi, obejmuje coś więcej niż tylko przebywanie na różnych forach, czatowanie czy przeglądanie 
stron internetowych. Powstało wiele serwisów, które zapewniając te wszystkie funkcje równocześnie, zaczęły łączyć
populację internetową w coraz bardziej specyficzne sieci, które nazywa się sieciami społecznymi. 
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inkrementalnych (czyli doskonaleniu i modernizacji produktu lub tworzeniu dóbr typu 
„me-too” opierających się na rozwiązaniach konkurentów), dla których niepewność
techniczna oraz rynkowa jest relatywnie niska, oraz innowacji rynkowych, które bazują
na znanych technologiach. Z kolei stosowanie metody piramidy jest szczególnie 
rekomendowane, gdy trudno jest jednoznacznie określić potencjalnych innowacyjnych 
klientów, co zazwyczaj ma miejsce w przypadku planowania innowacji absolutnych 
oraz technicznych. Ponadto w badanej sieci społecznej musi występować silna więź. 

Metoda wirtualnej giełdy opiera się na zasadach obowiązujących na rzeczywistych 
rynkach kapitałowych. Polega ona na prognozowaniu przyszłych stanów rynku  
(np. oszacowaniu wielkości sprzedaży określonego produktu w danym czasie)  
na podstawie oczekiwań nabywców, które znajdują swoje odzwierciedlenie w wartości 
wirtualnych akcji. Założeniem wyjściowym jest tu, że odnoszący sukcesy wirtualni 
gracze giełdowi, w porównaniu z tymi, którzy nie są skuteczni, dysponują przewagą
informacyjną, tj. posiadają większą wiedzę i doświadczenie. Ta przewaga informacyjna 
jest traktowana jako cecha wiodącego użytkownika planowanej innowacji produktowej. 

Każda z omówionych metod identyfikacji Lead Users ma swoje zalety i wady, więc 
trudno jest wskazać najskuteczniejszą z nich. Sensownym rozwiązaniem wydaje się być
łączenie różnych metod, np. po uzyskaniu wyników badań metodą piramidy można 
kontynuować proces identyfikacji wiodących użytkowników za pomocą metody 
screening albo wyniki badań metodą wirtualnej giełdy mogą posłużyć za punkt wyjścia 
do badań metodą piramidy lub screening. 

Po zakończeniu etapu wyłaniania grupy Lead Users, zespół projektowy powinien 
dysponować już pierwszymi własnymi ogólnymi koncepcjami innowacji. Kolejno,  
w czwartej fazie są organizowane kilkudniowe (najczęściej 2-3-dniowe) warsztaty,  
w ramach których członkowie grupy Lead Users (zwykle około 10 osób), członkowie 
zespołu projektowego, inni wybrani przedstawiciele producenta (a często też podmioty 
z nim współpracujące, np. dostawcy, pośrednicy handlowi, firmy usługowe, których 
oferta wzbogaca produkt wytwórcy) generują i rozwijają innowacyjne koncepcje18. 
Warsztaty stanowią formę kreatywnego forum dyskusyjnego i są jądrem tej metody 
(dwie pierwsze fazy metody Lead Users obejmują działania, które mogą być stosowane 
także w tradycyjnym procesie planowania produktu)19. Wyniki forum stanowią
następnie podstawę dla etapu ostatecznego rozwoju przez producenta konkretnych idei 
innowacji20. W trakcie trwania tego etapu pomysły stają się coraz bardziej 
skonkretyzowane, a na zakończenie zostają opracowane szkice, modele i opisy projektu 
nowych produktów, które są następnie oceniane przez wiodących użytkowników,  
a w kolejnym kroku dokumentowane i przedstawiane kierownictwu firmy do oceny 

                                                
18 Uczestnicy podpisują deklaracje o zachowaniu tajemnicy i uzgodnienia odnośnie zakresu ewentualnych praw 

autorskich. 
19 Wykorzystuje się różne metody i techniki kreatywnego myślenia, tj. intuicyjne oraz oparte na logice. Na założeniach 

metody Lead Users bazuje program Super Group TM, który jest oferowany przez Research International. Szerzej: „Niezwykła 
para” − jak marketing i konsumenci skutecznie współpracują nad innowacją. Pentor Research International, marzec 2008. 
http://www.pentor.pl/52985.xml?doc_id=11278. 

20 Celem warsztatów może być również rozpoznanie mapy łańcucha konsumpcji oraz analizowanie doświadczenia klienta, 
co powinno ułatwić firmie realizację działań służących poprawie całkowitego doświadczenia klienta i zwiększaniu przewagi 
konkurencyjnej w wyniku zaoferowania kupującym unikalnych i innowacyjnych rozwiązań. Zob. K. Mazurek-Łopacińska, 
M. Sobocińska: Prosument i jego znaczenie w procesie rozwoju innowacji produktowych. W: Zarządzanie produktem – 
teoria, praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 399-400. 
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oraz wstępnej akceptacji (po pozytywnej ocenie)21. Pozytywnie ocenione pomysły mogą
być rozwijane podczas kolejnych warsztatów lub też zasilać wewnętrzny proces 
innowacyjny firmy. Jeśli zapadnie decyzja o dalszym rozwoju pomysłów rozpoczyna 
się następna faza procesu planowania, tj. szczegółowych analiz i oceny projektów. 

Metoda Lead Users nie zastępuje tradycyjnych metod rozwoju nowych produktów  
i badań marketingowych. Należy ją traktować jako metodę komplementarną, 
umożliwiającą opracowanie większej liczby koncepcji innowacji produktowych. 
Znajduje ona zastosowanie głównie w pierwszej fazie technologicznego cyklu życia 
trwałych produktów wybieralnych.  

Kolejną z metod współdziałania producenta z nabywcami w interaktywnym 
procesie planowania produktów jest metoda Communities, tzw. wirtualnych 
społeczności (tj. grup osób komunikujących się ze sobą za pomocą elektronicznych 
mediów) zogniskowanych wokół wspólnej tematyki22. W wirtualnej przestrzeni 
powstają sieci, łączące wielokierunkowo członków o określonych zainteresowaniach. 
Communities to zatem metoda polegająca na zbiorowym generowaniu oraz ocenie 
wewnątrz wirtualnej społeczności nowych pomysłów na produkty. Wirtualne 
społeczności komunikują się dwoma głównymi sposobami. Pierwszy z nich, tzn. koło 
komunikacyjne, polega na rozsyłaniu identycznych wiadomości do wszystkich jej 
członków. Główne narzędzia wykorzystywane do tego celu to poczta elektroniczna, 
komunikatory i net-pager’y. Drugi sposób, nazywany drzewem treści, będący pośrednią
formą komunikacji, polega na zamieszczaniu określonych treści w różnych formach 
(pokoju czatowego, tablicy ogłoszeń, wirtualnych światów) w jednym centralnym 
miejscu, np. na określonej stronie internetowej. Informacje wymieniane pomiędzy 
członkami społeczności mogą być zachowywane i archiwizowane (to główna zaleta tej 
formy komunikacji)23. Stosowanie metody Communities umożliwia równoczesną
współpracę producenta z wieloma konsumentami. 

Działające w Internecie kreatywne społeczności skoncentrowane wokół określonej 
problematyki (lub też produktu albo marki danego producenta czy określonej kategorii 
produktów) są coraz częściej wykorzystywane przez producentów dóbr trwałych  
w procesie doskonalenia produktów oraz planowania innowacji24. Mogą oni pozyskać
wiele ważnych informacji, gdyż uczestnicy takich społeczności wymieniają się swoimi 
doświadczeniami i opiniami o produktach, wskazują z czego są zadowoleni, a z czego 
nie, udzielają sobie wzajemnie porad dotyczących użytkowania dobra czy jego 
naprawy25. Rosnąca liczba producentów stara się samodzielnie tworzyć takie własne 
wspólnoty wirtualnych „innowatorów” w konkretnym celu, np. wygenerowania  
i rozwoju pod ich kierunkiem konkretnych pomysłów lub wymiany opinii na temat 
dotychczasowych produktów i wskazania możliwości ich doskonalenia. Producentom 
zależy zwłaszcza na tym, aby dochodziło do intensywnych interakcji pomiędzy nimi  

                                                
21 Kryteriami oceny przez kierownictwo firmy pomysłów nowych produktów są najczęściej: stopień ich innowacyjności, 

szacowany potencjał rynku dla nowego produktu, zgodność pomysłu ze strategią kształtowania i dostarczania wartości dla 
klienta oraz z zasobami i kompetencjami, którymi w danym czasie dysponuje producent. 

22 Członkowie społeczności mogą integrować się ze względu na zainteresowania prywatne (hobby) lub zawodowe 
(zainteresowania pojedynczych osób lub całej organizacji, tzw. społeczności praktyki). 

23 Inne jej zalety to interaktywność i intensywność − członkowie społeczności intensywnie wymieniają uwagi na dany 
temat. 

24 Takie wirtualne społeczności są najczęściej inicjowane przez grupę użytkowników produktów danej marki (np. Nike, 
Microsoft, Lego), producentów (np. Jeep, Volkswagen) oraz różnych pośredników. 

25 Niejednokrotnie proponują konkretne rozwiązania danego problemu, formułują pomysły odnośnie nowych atrybutów 
produktu, wskazują możliwości usprawnienia jego działania, co jest szczególnie cenne dla producenta. 
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a uczestnikami społeczności oraz między samymi uczestnikami, gdyż sprzyja to 
powstawaniu kreatywnych pomysłów. Przykładem takich społeczności wykreowanych 
przez producentów są wspólnoty produktowe, fora, kluby klientów oraz doradcze26. 

Metoda konkursów pomysłów, kolejna z metod współdziałania producentów  
z nabywcami, polega na generowaniu z zewnątrz (głównie od użytkowników danego 
dobra) w początkowym stadium procesu innowacyjnego różnych idei na nowe produkty 
lub ich elementy. Pomysły te konkurują ze sobą pod względem kreatywności. Metoda ta 
może być stosowana samodzielnie lub łącznie z innymi metodami, np. Lead Users. 

Od kilku lat producenci rozwijają nową metodę włączania konsumentów w proces 
kreowania innowacji, którą określa się mianem crowdsourcing’u, od dwóch angielskich 
słów, tj. „crowd” (tłum) oraz „outsourcing”, co oznacza powierzenie części zadań
danego przedsiębiorstwa innej firmie lub osobie zewnętrznej27. Crowdsourcing polega 
na wykorzystywaniu użytkowników spoza klientów przedsiębiorstwa w procesie 
tworzenia albo doskonalenia produktu. Firmy, szukając rozwiązania określonego 
problemu, tworzą w Internecie serwis, w którym zamieszczają pytania na dany temat. 
Internauci odpowiadając na te pytania udzielają porad przedsiębiorstwu28. Producenci 
lub niezależni pośrednicy na zasadach crowdsourcing’u mogą uruchamiać otwarte  
i zamknięte modele serwisów internetowych. W modelu otwartym pomysły  
i rozwiązania danego problemu są publikowane na forum, a internauci mogą
dyskutować oraz wybierać w wyniku głosowania najlepsze koncepty. Z kolei w modelu 
zamkniętym, closed innovation box (tzw. zamkniętych przetargach), przedsiębiorstwo 
wskazuje swój cel do zrealizowania lub problem do rozwiązania, natomiast 
zarejestrowani internauci tylko zgłaszają swoje propozycje rozwiązania tego problemu, 
a firma je następnie samodzielnie ocenia. Poszczególne modele serwisów mogą
funkcjonować w jednej lub kilku wersjach językowych, np. serwis w języku angielskim 
może być adresowany do użytkowników z całego świata, a zatem pomysły mogą
napływać od użytkowników różnych narodowości, co zwykle korzystnie wpływa na 
poziom kreatywności zgłaszanych idei29. Metoda crowdsourcing’u staje się coraz 
bardziej popularna wśród producentów. Przykładowo, firma Threadless.com produkuje 
koszulki z nadrukami zaprojektowanymi przez internautów, przedsiębiorstwo John 
Fluevog Shoes wytwarza dziesięć modeli butów zaprojektowanych przez jej 
miłośników, a dla firmy Big Star internauci zaprojektowali zapinki do spodni.  

Na razie crowdsourcing w czystej formie wykorzystują głównie duże 
przedsiębiorstwa produkcyjne oraz niektóre firmy usługowe (zwłaszcza medialne). 
Specjaliści uważają, że stosowanie tej metody we właściwy sposób podnosi 
wiarygodność organizacji, buduje i/lub wzmacnia jej pozytywny wizerunek rynkowy,  
a także podnosi poziom zysków (m.in. w wyniku ograniczenia kosztów rozwoju 

                                                
26 Praktyka wykazuje, że znaczna liczba innowacji jest efektem kreatywnego współdziałania wielu uczestników o różnym 

poziomie wiedzy i doświadczenia, a nie pojedynczych pomysłodawców.  
27 Zjawisko to nie jest nowe, jednak w ostatnim czasie przybiera na znaczeniu. Wiąże się z rozwojem Internetu, który 

umożliwia szybki i łatwy bezpośredni kontakt firmy z obecnymi oraz potencjalnymi użytkownikami jej produktów. Pojęcie to 
zostało użyte po raz pierwszy przez J. Howe’a, dziennikarza magazynu „Wired”. Zob.: J. Howe: The Rise of Crowdsourcing. 
„Wired” 2006, czerwiec. http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html. 

28 Osoby lub firmy, które zaproponują najlepsze rozwiązania, mogą otrzymać wynagrodzenie.  
29 W 2007 roku holenderska firma Fellowforce.com stworzyła w Internecie serwis, w którym różne firmy zgłaszają swoje 

problemy dotyczące kwestii technicznych, stylistycznych, realizacji kampanii marketingowych. Użytkownicy serwisu 
udzielają im porad, opracowują projekty itp. W serwisie w angielskiej wersji językowej jest zarejestrowanych ponad 120 
przedsiębiorstw, w tym wielkie firmy, wykorzystujące metodę crowdsourcing’u w procesie planowania innowacji.  
Do największych przedsiębiorstw należą Deutsche Telekom, Starbucks, Nokia. http://www.fellowforce.com. 
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nowych produktów i wzrostu sprzedaży). Crowdsourcing ma też pewne ograniczenia. 
Niektóre firmy rezygnują z tej metody ze względu na problemy prawne (związane  
z prawem autorskim) lub wystąpienie niezamierzonych efektów (np. jedna z firm 
motoryzacyjnych, która na swojej stronie internetowej udostępniła narzędzia do 
tworzenia własnych projektów reklam auta, spostrzegła, że w sieci pojawiło się wiele 
reklam tworzonych przez internautów o bardzo negatywnym wydźwięku dla firmy)30. 

Interaktywne pakiety narzędziowe i wymagania wobec nich  
Każda metoda współdziałania producenta i konsumenta musi być wspierana 

odpowiednimi narzędziami (o niektórych już wspomniano przy danej metodzie). 
Głównym narzędziem pozwalającym na efektywną kooperację producenta  
i konsumenta w procesie kształtowania produktów są interaktywne pakiety narzędziowe 
(toolkits)31. Umożliwiają one producentom szybkie wchodzenie w interakcje  
z konsumentami. Jednym z popularniejszych pakietów narzędziowych są internetowe 
platformy interakcyjne (w tym konfiguratory i specyfikatory produktu)32. Pozwalają one 
nabywcy metodą „prób i błędów” rozwijać samodzielnie nowy produkt lub jego 
element, przy czym jest mu dostarczana permanentnie informacja zwrotna odnośnie 
stanu tego rozwoju. Nabywca korzystając z takiej platformy może rozwijać, budować, 
testować i ulepszać swoją propozycję, aż do momentu, gdy jest z niej zadowolony. 

Istnieje pięć głównych wymagań, które musi spełnić pakiet narzędziowy, aby 
producent mógł efektywnie go wykorzystywać, mianowicie: 
1. W pełni musi pozwalać użytkownikowi na naukę metodą „prób i błędów”, przy 

czym klient powinien mieć w każdej chwili możliwość zapoznania się ze stanem 
rozwoju produktu oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w charakterystyce dobra. 

2. Ma zapewniać klientowi możliwość samodzielnego kształtowania pożądanych przez 
niego cech produktu w ramach udostępnionej mu przez producenta pewnej 
określonej przestrzeni rozwiązań (spełnianie przez konsumentów roli innowatorów). 

3. Powinien być maksymalnie przyjazny użytkownikowi, tj. posługiwanie się nim ma 
być intuicyjne, a użytkownik może korzystać z pełnego wachlarza jego funkcji. 

4. Standardowe moduły i komponenty pakietu mają ułatwiać użytkownikowi 
skoncentrowanie się na głównym aspekcie rozwoju nowego produktu (użytkownik 
powinien móc swobodnie włączać te standardowe elementy do własnego projektu). 

5. Musi zapewnić bezbłędne „przełożenie” projektu klienta bezpośrednio na 
rozwiązania produkcyjne (już bez wprowadzania innych korekt przez producenta)33.  

Korzyści współdziałania producentów z konsumentami
Coraz większa liczba producentów dóbr trwałych, aby ograniczyć liczbę

niezaakceptowanych przez rynek innowacji, stara się bardziej aktywnie współdziałać  
z konsumentami (jak też innymi podmiotami gospodarczymi). Taka aktywna 
kooperacja powinna umożliwić osiągnięcie następujących korzyści: skrócenie 

                                                
30 D. Kopeć: Tłum czyli źródło. http://www.outsourcing.com.pl/8195,tlum_czyli_zrodlo.html. 
31 Te pakiety to zintegrowane narzędzia bazujące głównie na symulacjach komputerowych i szybkiej produkcji 

prototypów. 
32 Na temat konfiguratora i specyfikatora produktu zob. J. Wiechoczek: Wpływ indywidualizacji zachowań konsumentów 

na kształtowanie struktury produktu oraz portfela produktowego przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie produktem – teoria, 
praktyka, perspektywy. Red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008, s. 456-458. 

33 R. Reichwald, A. Meyer, M. Engelmann, D. Walcher: Der Kunde als Innovationspartner. Konsumenten integrieren, 
Flop-Raten reduzieren, Angebote verbessern. Verlag Th. Gabler, Wiesbaden 2007, s. 32-33. 
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technologicznego cyklu życia produktów, redukcję kosztów planowania innowacji 
produktowych, zwiększenie postrzeganego przez nabywców stopnia innowacyjności 
nowych produktów (a dzięki temu podniesienie poziomu ich atrakcyjności dla 
odbiorców), podniesienie poziomu akceptacji innowacji przez nabywców, a przez to 
zwiększenie ich gotowości do zaakceptowania wyższej ceny. 

W warunkach ostrej konkurencji ograniczenie czasu rozwoju nowych produktów 
ma ważne znaczenie dla utrzymania i poprawy pozycji konkurencyjnej producenta. 
Firmy, które innowacje produktowe wprowadzają na rynek przed konkurentami, mają
większe szanse na poprawę swojego udziału w rynku oraz zbudowanie barier wejścia na 
ten rynek (np. dzięki korzystaniu z efektu skali, pozyskaniu klientów skłonnych 
zapłacić więcej za innowacyjny produkt, zbudowaniu wizerunku wiodącego innowatora 
itp.). Skrócenie czasu rozwoju innowacji w wyniku aktywnego współdziałania 
producenta z odbiorcą wiąże się z ograniczeniem czasu przeznaczonego na testowanie  
i wprowadzanie kolejnych poprawek do rozwijanych pomysłów (na przyszłego klienta 
zostały bowiem „przerzucone” poszukiwania ostatecznych rozwiązań).  

W dobie postępującej globalizacji rynków oraz skracania się czasu wprowadzania 
na rynek kolejnych innowacji istotnego znaczenia nabierają czynniki kosztowe. 
Czynnikiem krytycznym wydaje się być koszt rozwoju nowych produktów. Stąd też
producenci poszukują różnych możliwości ich ograniczenia. Jedną z nich jest aktywne 
współdziałanie z nabywcami w sferze planowania nowych dóbr, pozwalające na 
oszczędności wynikające z przejęcia przez konsumentów części prac projektowych. 
Największe szanse obniżenia kosztów występują w przypadku, gdy nabywcy 
samodzielnie generują pomysły nowych produktów (w tym szczególnie pierwszych 
prototypów). Producent nie musi wówczas angażować wielu swoich zasobów34.  

Współdziałanie producenta z nabywcami w procesie planowania produktów 
wyraźnie sprzyja powstawaniu dóbr o wysokim poziomie innowacyjności. Innowacje 
rozwijane przy aktywnej kooperacji z nabywcą cechują się zwykle nową użytecznością, 
gdyż ich punktem wyjścia w procesie rozwoju są niezaspokojone potrzeby 
konsumentów. Taki nowy produkt okazuje się dla wielu nabywców bardziej atrakcyjny 
niż pozorna nowość, choć jego zakup może wiązać się z wyższym ryzykiem. Z kolei 
zwiększenie poziomu akceptacji nowości przez nabywców, oznacza większą ich 
gotowość do zapłaty za nią wyższej ceny. Z punktu widzenia producenta skłonność
konsumentów do akceptacji wyższej ceny można podnieść, jeśli poprawi się w procesie 
rozwoju produktów jakość pozyskiwanych informacji dotyczących potrzeb nabywców 
oraz jakość informacji w zakresie rozwiązań danego problemu (chodzi o transformację
potrzeb na konkretny zestaw oferowanych wartości dla klienta). Tę poprawę jakości  
w obu przestrzeniach można osiągnąć dzięki ścisłej współpracy konsumenta  
(np. wiodących użytkowników) i producenta w procesie planowania nowych 
produktów.  

                                                
34 Obniżenie kosztów może dotyczyć też fazy komercjalizacji. Wiąże się to z sytuacją, gdy wiodący klienci są

równocześnie liderami opinii publicznej, mającymi duży wpływ na kształtowanie zachowań nabywczych wielu 
konsumentów. Mogą oni wówczas z dobrym skutkiem bezpłatnie promować innowację. 
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METHODS AND TOOLS OF COOPERATION BETWEEN 
PRODUCER AND CONSUMER IN THE PLANNING PROCESS  

OF DURABLE ELIGIBLE PRODUCTS 

Summary
Producers of durable eligible goods apply various methods that allow interaction with 

customers in the process of products planning. The most popular ones include Lead Users, 
Communities, concept competitions and crowdsourcing. They do not replace traditional methods 
of development of new products or market research but they are their supplementation. Their 
implementation, particularly in the first stage of the technological product lifecycle, allows 
development of  a larger number of concepts of product innovations. Those methods have to be 
supported by interactive toolkits. Internet-based interaction platforms are the most popular  
in practice. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 558                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 41                  2009 

Joanna Wyrwisz1 

MARKETING RELACJI W PROCESIE DYFUZJI 
INNOWACJI PRODUKTOWYCH 

Streszczenie 
Nawiązywanie relacji z klientem jako adresatem działań innowacyjnych jest istotne z punktu 

widzenia procesu akceptacji innowacji. Organizacja zdobywa bowiem informacje, jak klient 
postrzega innowacje, czy innowacja jest akceptowana, w jakim stopniu i co jest powodem tej 
akceptacji lub jej braku. 

Wprowadzenie 
Innowacja jest procesem obejmującym wszystkie działania związane z kreowaniem 

pomysłu, powstawaniem, a następnie wdrażaniem nowego czy ulepszonego produktu na 
rynek. Utrzymywanie relacji partnerskich z klientami, w tym również poprzez 
wykorzystanie systemu zarządzania relacjami z klientami oznacza, że przedsiębiorstwo 
w sposób ciągły pracuje z nimi. Spowodowało to znaczne rozszerzenie możliwości 
indywidualnego kontaktu firmy z nabywcami. To w konsekwencji pozwala 
przedsiębiorstwu wykorzystującemu marketing relacji oferować innowacyjne produkty 
dopasowane ściśle do wymagań klienta. W szczególności właściwości marketingu 
relacyjnego mogą być wykorzystywane w procesie wdrażania innowacji produktowych.  

Charakterystyka procesu dyfuzji innowacji produktowych 
Proces innowacyjny stanowi pewien ciąg zdarzeń począwszy od powstania 

pomysłu (inwencja) poprzez urzeczywistnienie pomysłu (innowacja) do jego 
upowszechnienia (dyfuzja)2. Dyfuzja innowacji jest etapem procesu innowacji. 
W procesie tym innowacja przesyłana jest pewnymi kanałami, począwszy od źródła 
powstania do ostatecznych użytkowników. Proces zachodzi w określonym czasie 
pomiędzy członkami systemu społecznego – grupy docelowej danej innowacji3. Ważną
rolę w tym procesie odgrywa informacja, która jest wyznacznikiem i czynnikiem 
przyspieszającym proces rozprzestrzeniania innowacji. E.M. Rogers4 podaje 
podstawowe elementy procesu dyfuzji: 

– innowacja i jej cechy, 
– kanały komunikacji, jako ogniwa wymiany informacji,
– czas potrzebny na podjęcie decyzji i adaptację, 

                                                
1 Joanna Wyrwisz – mgr inż., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. 
2 S. Łobejko: Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2005, s. 62. 
3 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Difin, Warszawa 2004, s. 61. 
4 E.M. Rogers: Diffusion of Innovations. The Free Press, New York 1995, s. 5. W: Innowacje w rozwoju…, s. 62. 
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– środowisko społeczne, czyli zbiór jednostek w danym systemie wzajemnie  
ze sobą powiązanych i wykazujących charakterystyczne relacje. 

Rozprzestrzenianie się innowacji jest zjawiskiem o złożonej strukturze. Składa się  
z elementów o różnym charakterze. Cechy podmiotowości przypisane są do 
producentów, potencjalnych nabywców, jak również naśladowców. Charakter 
przedmiotowy posiadają informacje oraz sama innowacja. Natomiast podejmowanie 
decyzji, komunikowanie się, czy akceptacja mają charakter procesowy.  

Dyfuzja innowacji odbywa się w określonej przestrzeni społecznej. Proces ten 
dotyczy upowszechniania informacji o innowacji w określonym systemie, czyli 
obejmuje wszystkie jednostki tworzące ten system łącznie i każdą z osobna. Należy 
podkreślić, że na rozprzestrzenianie się informacji w systemie składa się seria 
jednostkowych zdarzeń, polegających na przyswojeniu i akceptacji określonej 
informacji. Przyswajanie jest procesem osobistym dla każdej jednostki. Dyfuzja jest 
natomiast agregatem wszystkich indywidualnych akceptacji w czasie5. Dyfuzja jest 
zatem rozpowszechnieniem od źródła do tych, którzy ją akceptują. Jest to decyzja 
indywidualnego nabywcy, który być może deklaruje chęć zostania regularnym 
użytkownikiem innowacji. Oznacza to, iż dyfuzja będąc zjawiskiem społecznym jest 
również procesem akceptacji innowacji przez indywidualnych konsumentów. Można 
postrzegać ją jako serię jednostkowych zdarzeń, wśród których istotne znaczenie będą
mieć cechy społeczno-demograficzne, ekonomiczne, psychologiczne oraz kulturowe 
podmiotów uczestniczących w procesie. Ponadto można nadać jej wymiar społeczny 
obejmujący kwestie uwarunkowań i sposobów rozpowszechniania innowacji.  

Dyfuzja może przebiegać na wielu różnych płaszczyznach. Istotnymi 
płaszczyznami procesów dyfuzji jest czas i przestrzeń, główne w znaczeniu tempa 
upowszechniania określonych idei oraz zakresu geograficznego tego zjawiska. 
Konieczna jest w tym przypadku odpowiedź na pytania, jak szybko dokonuje się proces 
dyfuzji i jaki jest jego zasięg. Można wymienić następujące płaszczyzny procesu 
dyfuzji6: 

a) rozprzestrzenianie się idei wewnątrz jednostki tj. klienta, przedsiębiorstwa − 
jest to szeroko pojmowany proces akceptacji wyrażony adaptacją innowacji, 
czyli zakupem lub całkowitym zastąpieniem dotychczas stosowanych 
produktów czy rozwiązań, technologii na podstawie decyzji konsumenta, 

b) rozprzestrzenianie innowacji pomiędzy jednostkami jednego systemu, bądź
kilku systemów − w tym przypadku zjawisko dyfuzji odnosi się do procesów 
upowszechniania innowacji wśród członków danej grupy społecznej,  
tj. przedsiębiorstw jednego rodzaju oraz pomiędzy grupami, 

c) dyfuzja międzynarodowa (globalna) ma miejsce w sytuacji przenikania 
nowych idei do przedsiębiorstw w skali międzynarodowej lub w skali świata.  

Określone cechy innowacji mogą w znaczącym stopniu determinować dyfuzję
innowacji. Wyróżnia się wiele jej atrybutów, od istnienia których może zależeć ten 
proces i stopień, w jakim nowe idee zostają upowszechnione, do których zalicza się7: 

                                                
5 R.D. Hirsch, M.P. Peters: Marketing a New Product. Benjamin, California 1978, s. 178. W: Innowacje w rozwoju 

przedsiębiorczości…, s. 67.
6 Ibidem, s. 65. 
7 Ibidem, s. 69.
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– relatywną przewagę, czyli stopień, w jakim innowacja postrzegana jest jako 
lepsza od dotychczas stosowanych idei oraz wynikające stąd korzyści  
z przyjęcia innowacji, 

– współgranie z uznawanym systemem wartości oraz zgodność  
z dotychczasowym doświadczeniem i potrzebami, 

– prostotę innowacji i łatwość zastosowania wyrażone stopniem postrzegania 
innowacji jako trudnej do zrozumienia i użytku.  

Innowacje, które posiadają wymienione wyżej atrybuty mają szansę zostać szybko 
wprowadzone i zaakceptowane. Korzystne wyniki związane z przyjęciem innowacji 
skłaniają potencjalnych adaptatorów do szybkiego stosowania, co wydatnie przyspiesza 
proces ich dyfuzji. Innowacje postrzegane jako skomplikowane, by mogły być
zaakceptowane, powinny być wprowadzane etapowo. Istotna jest również możliwość
testowania innowacji przed masowym wdrożeniem, w przeciwnym przypadku 
innowacja obarczona jest dużym ryzykiem niepowodzenia rynkowego.  

Inną kategorią czynników wpływających na szybkość przyjęcia przez rynek 
innowacji produktowej jest oddziaływanie osobiste. Określa ono wpływ opinii  
o produkcie przedstawionej przez jedną osobę na postawę i prawdopodobieństwo 
zakupu przez drugą. Czynnik ten staje się ważny przede wszystkim w specyficznych 
sytuacjach, takich jak np. sytuacja większego ryzyka. Wpływ osobisty oddziałuje silniej 
w fazie oceny procesu akceptacji oraz na osoby, które można zakwalifikować do grupy 
późno akceptujących nowe produkty. 

Gotowość użytkowania innowacji zależy od indywidualnych cech produktu, tj.8: 
– relatywna korzyść płynąca z innowacji, czyli odczuwana wyższość innowacji 

nad istniejącymi produktami, 
– kompatybilność innowacji, czyli zgodność innowacji z wartościami  

i doświadczeniami potencjalnych nabywców, 
– złożoność innowacji, czyli trudność zrozumienia lub użytkowania innowacji, 
– podzielność innowacji, czyli stopień, w jakim innowacja produktowa może 

być wykorzystana na niewielką skalę, 
– zdolność komunikacyjna innowacji, czyli możliwości przekazania 

konsumentowi informacji o nowości. 

Proces dyfuzji innowacji produktowych z wykorzystaniem 
marketingu relacji 

Przebieg procesu dyfuzji innowacji produktowych opisano posługując się ujęciem 
procesowym. Zdefiniowano kluczowe elementy procesu innowacji produktowych oraz 
odpowiadające im działania w ramach elementów kluczowych. Działaniom tym 
przyporządkowano odpowiednie czynności oraz rodzaje informacji pozyskane dzięki 
marketingowi relacji. Określono komórki organizacyjne realizujące dane działanie.  

Proces dyfuzji innowacji produktowych obejmuje działania marketingowe, 
wprowadzenie innowacji produktowej na rynek i jej ocenę przez klientów. Założono,  
iż wykorzystanie relacji z klientem umożliwia poprawę efektywności procesu innowacji 
produktowych. Na etapie dyfuzji innowacji produktowych marketing relacji zapewnia 
dostęp informacji w zakresie: źródeł lojalności konsumentów, czynników i wymiarów 
satysfakcji, poziomu zadowolenia, postępowania w procesie podejmowania decyzji  

                                                
8 Ph. Kotler, G. Amstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002, s. 300. 
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o zakupie, oceny innowacji. Na etapie dyfuzji innowacji marketing relacji umożliwia 
również personalizację działań marketingowych, przesyłanie informacji 
marketingowych w odpowiednim dla klienta czasie i miejscu oraz powiązanie działań
promocyjnych ze sprzedażą. Na etapie dyfuzji innowacji, marketing relacji 
wykorzystany jest jako narzędzie oceny innowacji przez konsumentów. Pozwala 
bowiem na szybkie zdobycie opinii klientów o innowacyjnym produkcie, obliczenie 
różnych wskaźników, w tym stopnia zaspokojenia deklarowanych potrzeb.   

Przebieg procesu dyfuzji innowacji produktowych jest wynikiem realizacji badań
dotyczących oceny wykorzystania marketingu relacji w procesie innowacji 
produktowych. Organizacją, w której realizowano badanie było przedsiębiorstwo  
z branży teleinformatycznej CSF Polska Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie. Wdrażaną
innowacją był produkt Nowoczesna Uczelnia (NU), której celem jest optymalizacja 
działania uczelni, a odbiorcami innowacji są przede wszystkim uczelnie wyższe.  

Działania marketingowe w zakresie dyfuzji innowacji 
produktowej  

Działania marketingowe rozpoczynają etap dyfuzji innowacji produktowej 
polegający na wprowadzeniu produktu na rynek i jego komercjalizacji. Celem tych 
działań jest właściwe opracowanie strategii marketingu-mix dla wprowadzanego 
produktu, by zapewnić powodzenie wdrożenia i pozytywny odbiór innowacji przez jej 
nabywców.  

W tabelach 1-3 przedstawiono charakterystykę etapu działań marketingowych  
w zakresie dyfuzji innowacji. Działania te obejmują planowanie dystrybucji, ceny oraz 
promocji marketingowej wdrażanej innowacji z uwzględnieniem wykorzystania dla 
tego etapu szeregu informacji dostępnych w systemie zarządzania relacjami z klientami 
i użytecznych dla procesu. 

Tabela 1. Proces dyfuzji innowacji produktowych – etap działań marketingowych w zakresie dyfuzji 
innowacji produktowej (dystrybucja) 

Wyszczególnienie Opis 
Kluczowy element procesu Marketing w zakresie dyfuzji innowacji produktowej 
Działania w ramach 
elementów kluczowych 

Planowanie dystrybucji innowacji produktowej  

Czynności w ramach działań Wybór kanałów dystrybucji (identyfikacja podstawowych 
wariantów kanału, warianty struktury kanału, liczba szczebli) 

Informacje wykorzystywane 
w działaniu 

Poziomy użyteczności (czas, miejsca, forma, posiadanie) 
oczekiwane przez klienta 
Ograniczenia kanału 
Rodzaje uczestników kanału 
Ocena uczestników kanału  
Dopasowanie do istniejącej sieci dystrybucji  
Dotychczasowa sprzedaż do klientów ze względu na: produkty, 
kategorie, sklepy, kanały sprzedaży 

Komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za działanie 

Dział Marketingu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium przypadku CSF Polska Sp. z o.o. 
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Tabela 2. Proces dyfuzji innowacji produktowych – etap działań marketingowych w zakresie dyfuzji 
innowacji produktowej (cena) 

Wyszczególnienie Opis 
Kluczowy element procesu Marketing w zakresie dyfuzji innowacji produktowej 
Działania w ramach 
elementów kluczowych 

Planowanie ceny innowacji produktowej 

Czynności w ramach działań Wycena asortymentu produktu, w tym polityka cenowa: rabaty 
i premie, warunki cen promocyjnych 

Informacje wykorzystywane 
w działaniu 

Ocena poziomu cen 

Komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za działanie 

Dział Marketingu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium przypadku CSF Polska Sp. z o.o. 

Tabela 3. Proces dyfuzji innowacji produktowych – etap działań marketingowych w zakresie dyfuzji 
innowacji produktowej (promocja) 

Wyszczególnienie Opis 
Kluczowy element procesu Marketing w zakresie dyfuzji innowacji produktowej 
Działania w ramach 
elementów kluczowych 

Planowanie komunikacji marketingowej innowacji produktowej 

Czynności w ramach działań Projektowanie przekazu promocyjnego 
Treści przekazów  
Dobór instrumentów promocyjnych 
Rodzaje kanałów komunikacji  
Przesyłanie informacji marketingowych w odpowiednim dla 
klienta czasie i miejscu 

Informacje wykorzystywane 
w działaniu 

Powiązanie kampanii z historią klienta, jakie kampanie były  
i będą kierowane do konkretnego klienta 
Jakie materiały powinien otrzymać
Podatność klienta na komunikację
Sposób postępowania klienta w wypadkach krytycznych 

Komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za działanie 

Dział Marketingu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium przypadku CSF Polska Sp. z o.o. 

Wprowadzanie innowacji produktowej na rynek 
W procesie dyfuzji innowacji produktowych niezwykle ważnym działaniem jest 

wprowadzenie na rynek i komercjalizacja nowej oferty. Przebieg i szybkość tego 
procesu zależą od wielu czynników związanych przede wszystkim z rynkiem  
i osobistymi cechami konsumentów. Tabela 4 zawiera charakterystykę etapu 
wprowadzania na rynek innowacji produktowej. W ramach tego etapu dokonuje się
wszechstronnej analizy czynników determinujących wprowadzenie produktu na rynek. 
Czynniki te w szczególności dotyczą zachowania i postaw klientów wobec innowacji. 
Informacje o czynnikach warunkujących wdrożenie mogą być zawarte w systemie 
zarządzania relacjami z klientami. 
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Tabela 4. Proces dyfuzji innowacji produktowych – etap wprowadzania na rynek innowacji produktowej 

Wyszczególnienie Opis 
Kluczowy element procesu Rynek/klient 
Działania w ramach 
elementów kluczowych 

Wprowadzanie innowacji produktowej na rynek 

Czynności w ramach działań Analiza sprzedaży ze względu na produkty 
Analiza sprzedaży ze względu na sklepy i kanały sprzedaży 

Informacje wykorzystywane 
w działaniu 

Sposoby zachowań klientów 
Czynniki determinujące proces podejmowania decyzji o zakupie 
Reguły decyzyjne wykorzystywane przy zakupie 
Skłonność do zakupu, skłonność klienta do ryzyka  
Sposoby kontaktu z klientem 
Możliwość zakupu produktu 
Czynniki wewnętrzne determinujące dyfuzję
Czynniki zewnętrzne determinujące dyfuzję

Komórka organizacyjna 
odpowiedzialna za działanie 

Dział Marketingu 
Dział Obsługi Klienta  

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium przypadku CSF Polska Sp. z o.o. 

Ocena innowacji produktowej przez klientów 
Ocena innowacji produktowej przez klientów jest ostatnim etapem w ramach 

dyfuzji innowacji i zarazem ostatnim etapem procesu wdrażania innowacji 
produktowych. Etap ten koncentruje się na zbadaniu, jak postrzegana jest przez 
klientów wdrożona innowacja. Identyfikuje się tutaj poziom akceptacji innowacji pod 
względem różnych czynników, tj. stopień zaspokojenia oczekiwań, koszty, prezentacja, 
przewaga nad dotychczas wykorzystywanymi produktami itp. W tabeli 5 
zaprezentowano etap oceny innowacji produktowej przez klientów. 

Satysfakcja jest odczuciem bardzo subiektywnym. Powodem jest złożoność cech 
osobowych nabywcy. Każdy klient inaczej odczuwa, ma inne wymagania oraz inaczej 
postrzega wartość produktu. Satysfakcja określana jest jako stan zadowolenia 
wywołany osiągnięciem czegoś, spełnieniem życzeń. Satysfakcja może też być
zadośćuczynieniem i wynagrodzeniem doznanej nieprzyjemności. Zarówno jedno, jak  
i drugie rozumienie odczucia satysfakcji ma istotne znaczenie w procesie 
podejmowania decyzji o zakupie przez klienta. Szybko zidentyfikowana przyczyna 
dyssatysfakcji konsumenta umożliwia szybsze usunięcie przyczyny utraty klientów. 
Badania satysfakcji klienta identyfikują również słabe strony oferty produktowej. 
Pozwalają poznać elementy budzące w klientach negatywne oceny, zanim wpłyną one 
w znaczący sposób na wyniki sprzedaży. Poznanie oczekiwań klientów, badania 
postrzegania przez nich oferty umożliwiają wybór odpowiednich środków 
zwiększających satysfakcję klientów oraz w dłuższej perspektywie służy utrwalaniu 
stosunków partnerskich z nimi.  

Przedsiębiorstwo może oceniać satysfakcję klientów posługując się metodami 
bezpośrednimi i pośrednimi. Metody bezpośrednie pozwalają na uzyskanie informacji 
od klientów na temat ich bezpośredniej reakcji na zakupiony produkt. Jednocześnie, gdy 
nabywca wnosi swoje krytyczne uwagi dotyczące oferowanego produktu, 
przedsiębiorstwo powinno jak najszybciej zareagować. Zaniechanie tego działania może 
skutkować utratą klienta. Metody pośrednie analizują wyznaczniki satysfakcji,  
w szczególności zachowania konsumenta.  
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Tabela 5. Proces dyfuzji innowacji produktowych – etap oceny innowacji produktowej przez klientów 
Wyszczególnienie Opis 

Kluczowy element 
procesu 

Rynek/klient 

Działania w ramach 
elementów kluczowych 

Ocena innowacji produktowej przez klientów  

Czynności w ramach 
działań

Identyfikacja czynników satysfakcji klientów i pomiar jej poziomu 
Pomiar satysfakcji ogólnej i na poszczególnych wymiarach 
Analiza lojalności klientów  
Ocena innowacji pod względem zgodności z dotychczasowym 
doświadczeniem 
Ocena innowacji pod względem zgodności z dotychczasowymi 
potrzebami 
Stopień postrzegania innowacji jako trudnej do zrozumienia i użytku  
Ocena innowacji produktowej związana z kosztem 
Ocena innowacji produktowej związana z reputacją
Ocena innowacji produktowej związana z wygodą  
Pomiar wskaźnika względnego popytu niezaspokojonego 
Pomiar wskaźnika zaspokojenia popytu 
Pomiar wskaźnika satysfakcji klientów 

Informacje 
wykorzystywane  
w działaniu 

Stopień lojalności klienta 
Satysfakcja ogólna Czynniki satysfakcji  
Siła oddziaływania czynników satysfakcji 
Atrakcyjność innowacji dla klienta z punktu widzenia reputacji 
Atrakcyjność innowacji dla klienta z punktu widzenia wygody 
Atrakcyjność innowacji dla klienta z punktu widzenia kosztu 
Wyznaczniki wartości produktu dla konsumenta 
Stopień niezgodności produktu z oczekiwaniami 
Uwagi na temat użytkowanego produktu 

Komórka organizacyj-
na odpowiedzialna za 
działanie 

Dział Marketingu 
Dział Obsługi Klienta  

Źródło: opracowanie własne na podstawie studium przypadku CSF Polska Sp. z o.o. 

Wśród metod bezpośrednich i pośrednich do badania satysfakcji klientów 
wykorzystuje się sugestie i skargi konsumentów, analizę wypadków krytycznych, 
badania ankietowe i wywiady. Każda z tych metod możliwa jest do zastosowania przez 
firmę w warunkach realizowania strategii marketingu relacji. Dane mogą być zbierane, 
ewidencjonowane i odpowiednio przetwarzane przez system komputerowy CRM.  

Do oceny poziomu satysfakcji klienta mogą służyć badania ankietowe. 
Realizowane są najczęściej drogą internetową, telefoniczną lub pocztową. Dostarczają
informacji na temat postrzegania przez klienta produktu, wizerunku, poziomu 
satysfakcji z użytkowania produktu. W badaniu tego typu należy przede wszystkim 
pytać o: 

– wyznaczniki wartości produktu dla konsumenta, 
– stopień niezgodności produktu z oczekiwaniami, 
– ogólną satysfakcję z użytkowania produktu, 
– skutki satysfakcji, 
– uwagi na temat użytkowanego produktu. 
Przedsiębiorstwo dysponujące bazą danych klientów może sprawnie i szybko takie 

badanie przeprowadzić, a zwrotność odpowiedzi jest wysoka. W przypadku 
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utrzymywania stałych relacji z klientami istnieje również możliwość przeprowadzenia 
wywiadów osobistych lub telefonicznych. Szczególne znaczenie w badaniu satysfakcji 
klientów mają wywiady pogłębione. W trakcie rozmowy w cztery oczy, respondent 
pytany jest w dogłębny sposób o decyzje zakupowe, ich złożoność, wymagania, 
czynniki subiektywne wpływające na stan satysfakcji zakupowej. Aby pomiar przyniósł 
jak najwięcej korzyści powinien określać9:  

– znaczenie czynników wpływających na odczucie satysfakcji, 
– margines tolerancji klientów (co stanowi dla klienta idealny, co oczekiwany, 

co możliwy do zaakceptowania poziom wartości produktu), 
– priorytety podnoszenia wartości oferowanych produktów. 

Zakończenie 
Przedsiębiorstwa wykorzystujące marketing relacji w swojej działalności, również

w oparciu o system zarządzania relacjami z klientami, mogą w istotny sposób 
usprawnić proces wdrażania innowacji produktowych. Informacje pozyskane od 
klientów w drodze ścisłej współpracy powinny być wykorzystane w procesie dyfuzji 
innowacji produktowych. Będą miały szczególnie zastosowanie przy wprowadzaniu  
i ocenie stopnia akceptacji innowacji produktowej przez klientów.  

RELATIONSHIP MARKETING IN PROCESS OF DIFFUSION  
OF PRODUCT INNOVATIONS 

Summary
Entering into relations with a customer as the recipient of innovation activities is significant 

form the point of view of innovation diffusion process. This way the organization obtains 
information on how the customer perceives innovation, whether the innovation is accepted,  
to what degree and what is the reason for its acceptance or its rejection.  

                                                
9 N. Hill, J. Aleksander: Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 51. 
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Bogumił Czerwiński1  

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA A SPOŁECZNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU INSTYTUCJI 

FINANSOWYCH 

Streszczenie 
Usługi finansowe będące istotną częścią gospodarki w krajach rozwiniętych stały 

się w ostatnich latach jednymi z najbardziej innowacyjnych obszarów działalności 
gospodarczej. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju sektora usług finansowych,  
w artykule przedstawiono podstawowe kategorie determinantów sprzyjających 
rozwojowi innowacji wśród instytucji finansowych. Zwrócono szczególną uwagę na 
związek innowacji z wdrożeniem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, jako 
elementu szczególnie ważnego z punktu widzenia interesariuszy instytucji finansowych  

Wprowadzenie 
W gospodarce światowej, przeżywającej ostatnio bardzo dynamiczne zmiany, 

jednymi z najintensywniej wykorzystujących innowacje są podmioty oferujące usługi 
finansowe. Jednocześnie podmioty te wskazywane są jako współodpowiedzialne  
za powstały stan recesji gospodarki światowej. Coraz częściej podkreśla się, że kryzys 
nie wystąpiłby w tak drastycznej formie gdyby instytucje finansowe stosowały  
w praktyce koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. W artykule przedstawiono 
wzajemne związki, które występują między wykorzystywaniem koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu a działalnością innowacyjną.  

Usługi finansowe w krajach rozwiniętych 
Usługi finansowe stanowią szeroką kategorię powszechnie dostępnych usług 

związanych z obrotem pieniędzy i kapitału. Najważniejszymi kategoriami usług 
finansowych są2: 

– lokaty bankowe, 
– kredyty, 
– poręczenia, 
– ubezpieczenia, 
– transfer kapitału, 
– przechowywanie kosztowności, 
– skup i sprzedaż walut obcych, 
– usługi powiernicze i depozytowe, 

                                                     
1 Bogumił Czerwiński – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 
2 R. Patterson: Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 

Warszawa 2002, s. 467. 
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– doradztwo inwestycyjne, 
– zarządzanie portfelem inwestycyjnym, 
– udzielanie gwarancji, 
– doradztwo finansowe. 
Usługi finansowe świadczone są przez instytucje finansowe takie jak: banki, 

zakłady ubezpieczeń, fundusze emerytalne, towarzystwa leasingowe, towarzystwa 
funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie i inne; od wielu lat są one ważną i stale 
zwiększającą swe znaczenie częścią gospodarki światowej3. W większości krajów 
wysoko rozwiniętych wytwarzają ponad 5% wartości dodanej w gospodarce. 
Największe znaczenie usług finansowych obserwowane jest w Luksemburgu  
i Szwajcarii (tabela 1), czyli w krajach, w których długoletnia tradycja oraz wyjątkowe 
podejście władz państwowych pozwoliły zbudować obecne znaczenie sektorów 
finansowych. Natomiast stosunkowo mniejsze znaczenie spośród krajów OECD 
obserwowane jest w krajach Europy Wschodniej oraz Skandynawii. Można odnieść
wrażenie, że w niektórych krajach, gdzie usługi finansowe miały znaczenie 
ponadprzeciętne obecny kryzys na rynkach finansowych miał najostrzejszą formę. 
Może to prowadzić do wniosku, że nieetyczne (np. w USA) zachowania bardzo silnych 
instytucji finansowych powinny zostać zastąpione przez inny sposób funkcjonowania, 
uwzględniający w większym stopniu interesy szerokiej grupy interesariuszy. 

Tabela 1. Udział usług finansowych w wartości dodanej brutto gospodarek krajów OECD w 2005 roku (w %) 

Lp. Kraj Udział w %
1. Luksemburg 24,2 
2. Szwajcaria 14,3 
3. Irlandia 10,3 
4. Islandia 9,7 
5. Korea Południowa 8,4 
6. Wielka Brytania 8,3 
7. USA 7,9 
… …. … 

 mediana 5,5 
… …. … 
24. Grecja 4,2 
25. Słowacja 4,2 
26. Polska 4,1 
27. Norwegia 3,9 
28. Meksyk 3,4 
29. Republika Czeska 3,3 
30. Finlandia 2,3 

Źródło: OECD in Figures. 2008 Edition, OECD Publications, Paris 2008, s. 20-21. 

Usługi finansowe obejmują przede wszystkim „tradycyjne” rodzaje działalności 
gospodarczej (takie jak usługi bankowe, ubezpieczeniowe, leasingowe, usługi funduszy 
emerytalnych oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego). 

                                                     
3 Zgodnie z konstytucją usług finansowych na rynku Unii Europejskiej instytucje świadczące usługi finansowe dzieli się

na: instytucje kredytowe (w tym banki), instytucje ubezpieczeniowe, instytucje płatnicze oraz instytucje finansowe (w ujęciu 
wąskim, wśród których wyróżnia się m.in. instytucje inwestycyjne). 
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Stanowią one mimo to jedną z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki4. Biorąc 
pod uwagę znaczną innowacyjność sektora finansowego i duże znaczenie  
w gospodarce, przy jednoczesnym dotychczasowym koncentrowaniu rozważań
teoretycznych i badawczych na innowacjach technologicznych, dotyczących  
w większym stopniu działalności przemysłowej istotne wydaje się zwrócenie uwagi na 
innowacje w usługach finansowych. 

Innowacyjność usług finansowych 
Zmieniające się oczekiwania konsumentów usług stały się w ostatnich latach 

jednymi z głównych czynników determinujących rozwój innowacji w sektorze usług 
finansowych. Specyfika działalności instytucji finansowych powoduje bowiem, że 
znaczna część działalności innowacyjnej w tym sektorze polega na przystosowywaniu 
istniejących usług do potrzeb konkretnych użytkowników (np. wprowadzenie nowych 
kanałów dystrybucji usług bankowych i ubezpieczeniowych, poszerzenie oferty 
towarzystw funduszy inwestycyjnych o nowe rodzaje funduszy). Jest to istotna cecha  
w znacznym stopniu różnicująca zachowania innowacyjne w tym sektorze od innowacji 
„technologicznych” częściej obserwowanych w sektorze przemysłowym. Innymi 
ważnymi cechami wyróżniającymi zachowania innowacyjne w sektorze usług 
finansowych są5: 

– mniejszy wpływ działań badawczo-rozwojowych, 
– większa skłonność do naśladownictwa działań organizacyjnych, 
– mniejsze nakłady niezbędne dla wprowadzenia innowacji, 
– większa skłonność do naśladownictwa wcześniejszych inwestycji, 
– większe znaczenie czynnika „ludzkiego”, 
– duże znaczenie innowacji organizacyjnych i marketingowych, 
– kierowanie innowacyjnych usług finansowych głównie do osób poniżej  

55 roku życia6. 
Usługi finansowe charakteryzują się niewątpliwie wysokim stopniem 

innowacyjności, W porównaniu do innych rodzajów działalności usługowej, jak 
również do przemysłu, wyróżniają się zwłaszcza w aspekcie zapotrzebowania na 
innowacje7. Wynika to z chęci korzystania przez klientów z innowacyjnych produktów, 
jak również ze względów bezpieczeństwa. Usługi finansowe są bowiem szczególnie 
narażone na nieuprawnione korzystanie przez usługobiorców. Determinuje to 
konieczność wprowadzania np. nowych form korzystania z produktów finansowych. 
Przykładem takich innowacji jest ewolucja elektronicznych produktów bankowych,  
w których transakcje były zabezpieczane przez tokeny, drukowane hasła jednorazowe, 
hasła wysyłane sms-em. Najnowsze koncepcje dla tych produktów obejmują
zabezpieczenia z wykorzystaniem głosu klienta lub danych biometrycznych.  

                                                     
4 W 2006 roku „pośrednictwo finansowe” wraz z kategorią „poczta i telekomunikacja” były najbardziej innowacyjnymi 

rodzajami działalności usługowej w Polsce. Za: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006. Główny 
Urząd Statystyczny, Warszawa 2007, s. 4. 

5 E.J. Nijssen, B. Hillebrand, P. Vermeulen, R.Kemp: Exploring product and service innovation similarities  
and differences. „International Journal of Research in Marketing” 2006, September, s. 241-251. 

6 W Polsce ponad 90% korzystających z usług finansowych za pomocą Internetu stanowią osoby poniżej 55 roku życia. 
Podobna prawidłowość jest obserwowana również w odniesieniu do innych innowacji w usługach finansowych. 

7 Potwierdzają to badania innowacyjności sektora usług: M. Kanerva, H. Hollanders, A. Arundel: TrendChart report.  
Can We Measure and Compare Innovation in Services?, European Trend Chart on Innovation. European Commission 2006, 
s. 4; A. Arundel, M. Kanerva, A. van Cruysen, H. Hollanders: Innovation Statistics for the European Service Sektor- Final 
Draft. Pro Inno Europe. Inno Metrics, 2007, May 10, s. 27. 
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W usługach finansowych, w przeciwieństwie do innych rodzajów działalności 
usługowej, często występują zatem innowacje technologiczne, co jest dodatkowym 
czynnikiem różnicującym w stosunku np. do mniej innowacyjnych rodzajów 
działalności usługowej, jakimi są np. transport oraz handel, koncentrujących się  
w większym stopniu na innowacjach nietechnologicznych. Należy jednak zwrócić
uwagę, że również w obszarze usług finansowych jest zauważalny duży nacisk 
położony na innowacje nietechnologiczne skoncentrowane na zmianach 
organizacyjnych dotyczących strategii i zarządzania. W tym obszarze badawczym  
w usługach finansowych zaobserwowano wyższy poziom innowacyjności niż  
w pozostałych rodzajach działalności gospodarczej. 

Najbardziej zauważalnym przejawem innowacji w usługach finansowych  
w ostatnich latach stało się świadczenie usług finansowych z wykorzystaniem Internetu. 
Szczególnym obszarem, w którym tego typu innowacje rozpowszechniły się  
w największym stopniu stał się e-banking. W krajach skandynawskich i Holandii  
z e-bankingu oraz innych usług finansowych świadczonych drogą elektroniczną
korzysta już ponad polowa obywateli tych państw8. W tym kontekście wyjątkowo 
nieinnowacyjnie prezentuje się sektor usług finansowych w Polsce. Według badania 
GUS w 2007 roku z usług bankowych za pomocą Internetu korzystało 13 procent 
Polaków w wieku 16-74 lat9, natomiast zakup innych usług finansowych  
z wykorzystaniem Internetu został zrealizowany przez zaledwie 0,3 procenta Polaków10. 
Prawdopodobnie dla upowszechnienia Internetu w świadczeniu usług finansowych 
ważniejsze będzie zatem zwiększenie zaangażowania samych przedsiębiorstw 
usługowych, zwłaszcza że zaobserwowano związek pomiędzy intensywnością
wykorzystywania sprzedaży wielokanałowej (przez placówki usługowe, Internet  
i telefon) a poziomem uzyskiwanej rentowności przez instytucje finansowe11. 

Determinanty rozwoju innowacji w sektorze usług 
finansowych 

Na podstawie dotychczasowego rozwoju innowacji w sektorze możliwe jest 
dokonanie próby wyszczególnienia podstawowych grup czynników, które powinny  
w najbliższym czasie w największym stopniu stwarzać nowe możliwości dla rozwoju 
usług finansowych – rys. 1. Wśród tych grup należy zwrócić uwagę przede wszystkim 
na zmiany technologiczne dotyczące wszystkich obszarów funkcjonowania 
przedsiębiorstw (nie tylko w sektorze finansowym). Rozwój technologii wpłynął  
w znaczącym stopniu na nowe możliwości funkcjonowania firm w obszarach 
rynkowych dynamicznie rozwijających się (np. Internet). Zwiększenie dostępności do 
usług finansowych z wykorzystaniem globalnej sieci musi wiązać się również z nowymi 
standardami bezpieczeństwa oraz udoskonalonymi systemami ustalenia tożsamości,  
z wykorzystaniem np. nanotechnologii. 

                                                     
8 Dotyczy osób w wieku 16-74 lat. Za: European business – 2006 edition. Eurostat, Luxumbourg 2006, s. 410. 
9 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne  

w 2007 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2007, s. 4. 
10 Społeczeństwo informacyjne. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2006 r. Główny Urząd 

Statystyczny, Warszawa, 2007, s. 19-30. 
11 I. Hernando, M.J. Nieto: Is the Internet delivery channel changing banks’ performance? The case of Spanish banks, 

„Journal of Banking & Finance” 2007, nr 31, s. 1097-1099; K. Furst, W. Lang, D. Nolle: Internet banking: Development and 
prospects. „Economic and Policy Analysis Working Paper”, Office of the Controller of the Currency 2000, s. 2000-2009.  
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Rys. 1. Kluczowe determinanty rozwoju innowacji w sektorze usług finansowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Technology and Innovation in Financial Services: Scenarios  

to 2020. World Economic Forum 2007, s. 77. 
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Druga grupa czynników dotyczących makrootoczenia koncentruje się na procesach 
globalizacji, zwiększeniu poziomu dochodów społeczeństw w krajach rozwiniętych 
oraz niebezpieczeństwach, które wiążą się z procesami dotyczącymi zmian  
w makrootoczeniu, takich jak terroryzm czy „pranie brudnych pieniędzy”. 

Czynnikami wpływającymi na możliwość zastosowania innowacji w sektorze usług 
finansowych są również zmiany w samym sektorze. Odejście od rozliczeń
gotówkowych, pojawienie się nowych podmiotów, które wcześniej nie były 
utożsamiane z usługami finansowymi (jak np. firmy telekomunikacyjne) zmieniło 
charakter wielu produktów finansowych. 

Ostatnią, szczególnie ważną, grupą czynników wpływających na innowacje  
w usługach finansowych są klienci banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy 
inwestycyjnych itp. Należy zwrócić uwagę na podstawową różnicę w uwarunkowaniach 
decyzji konsumenckich klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Pierwsza 
grupa w coraz większym stopniu określa swoje pragnienie coraz lepszego dopasowania 
produktów finansowych do indywidualnych oczekiwań. Jednocześnie klienci 
indywidualni posiadając coraz większą wiedzę na temat usług finansowych w dużym 
stopniu gotowi są wykorzystywać samoobsługę jako sposób korzystania z produktów. 
Ważnym wyzwaniem zwłaszcza w obszarze produktów emerytalnych staje się
zauważalne zwiększenie szacowanej średniej długości życia w krajach 
wysokorozwiniętych. Natomiast klienci instytucjonalni w coraz większym stopniu 
zwracają uwagę na konieczność racjonalizowania kosztów również w obszarze usług 
finansowych oraz podlegają ograniczeniom organizacyjnym specyficznym dla każdego 
rodzaju działalności. Wzrastające oczekiwania klientów zarówno instytucjonalnych, jak 
i indywidualnych obligują instytucje finansowe do modyfikowania oferty produktowej. 

Należy również stwierdzić, że obecnie obserwowane innowacje w sektorze 
finansowym są wstępem do zmian, których należy się spodziewać w najbliższym 
czasie. Można przewidywać bowiem koncentrowanie działań innowacyjnych  
w usługach finansowych na kilku obszarach: 

– innowacje w sposobach płatności (np. elektroniczna portmonetka, 
elektroniczne płatności za pomocą telefonów komórkowych), 

– innowacje w systemach dystrybucji i dostępie do urządzeń  
(np. upowszechnienie wielokanałowej dystrybucji i wielofunkcyjnych 
bankomatów – wpłatomatów), 

– innowacje w systemach zarządzania tożsamością (np. wykorzystanie 
nanotechnologii – rozpoznawanie na podstawie danych biometrycznych), 

– innowacje w systemach produkcji i przetwarzania (automatyczne systemy 
underwritingu w ubezpieczeniach, narzędzia dynamicznego ustalania cen). 

Rozważając rozwój innowacyjności sektora usług finansowych, oprócz wyraźnego 
zintensyfikowania innowacji technologicznych, przejawiających się przede wszystkim 
częstszym stosowaniem Internetu i call center należy ponadto zwrócić uwagę na 
konieczność szerszego zastosowania innowacji nietechnologicznych, które niekiedy są
postrzegane jedynie jako uzupełnienie innowacji technologicznych, a bez których 
wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu instytucji finansowych będzie niemożliwe. 
Specyficznym obszarem, z którym część podmiotów finansowych w USA i Europie 
Zachodniej już się uporała jest również zaproponowanie innowacyjnych produktów 
finansowych starszym klientom. Rozszerzenie grupy klientów, do których adresowane 
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są innowacyjne produkty finansowe powinno zwiększyć zainteresowanie usługami 
finansowymi.  

Społeczna odpowiedzialność biznesu w usługach 
finansowych 

Wśród determinantów rozwoju innowacji w usługach finansowych możliwe jest 
zidentyfikowanie czynników funkcjonujących równolegle w koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Społeczna odpowiedzialność biznesu (corporate social 
responsibility − CSR) traktowana jest jako koncepcja funkcjonowania przedsiębiorstw, 
w myśl której dobrowolnie podejmują one działania wychodzące poza wymogi  
i regulacje prawne. Tego typu zachowania mogą być traktowane jako przedsięwzięcia  
o charakterze innowacyjnym. Działania z zakresu CSR kierowane są do interesariuszy, 
do których zalicza się: pojedyncze osoby lub grupy osób, instytucje wywierające wpływ 
na przedsiębiorstwo i jednocześnie będące przedmiotem oddziaływania 
przedsiębiorstw12. Podstawowe związki grup interesariuszy z instytucjami finansowymi 
można zaprezentować jako wyraźnie sprecyzowane oczekiwania – tabela 2. 

Tabela 2. Oczekiwania grup interesariuszy wobec instytucji finansowych 

Grupy interesariuszy Oczekiwania 

klienci produkty o dobrej jakości i niskiej cenie 

pracownicy stałość zatrudnienia, wysokie zarobki 
dostawcy stałe zamówienia, korzystne ceny 

akcjonariusze dywidenda, wzrost wartości kapitału 

społeczności lokalne wpływy z podatków, zaangażowanie w sprawy społeczności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Gostomski: Społeczna odpowiedzialność banków w dobie 
kryzysu finansowego. W: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Red. M. Bąk,  
P. Kulawczuk. Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009,  
s. 39. 

Szczególnie istotnym czynnikiem, swoistym spoiwem, innowacji z koncepcją CSR 
są klienci, wobec których (niekiedy bardzo zróżnicowanych) potrzeb funkcjonowanie 
instytucji finansowej powinno być w dużym stopniu skoncentrowane.  

Koncepcje łączenia CSR z innowacjami pojawiały się w literaturze od kilkunastu 
lat. Szczególną uwagę zwracano na oddziaływanie innowacji na społecznie 
odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Przykładem tego typu funkcjonowania 
przedsiębiorstw jest wdrażanie innowacji produktu (np. szczególnej oferty usług 
bankowych przeznaczonych dla pomijanej dotychczas grupy klientów) ze społecznym 
celem. W konsekwencji pojawiła się usystematyzowana koncepcja społecznej innowacji 
biznesu (Corporate Social Innovation – CSI) wprowadzona przez R.M. Kanter13. 
Należy zatem uznać, że również w usługach finansowych możliwe jest 
wykorzystywanie niezaspokojonych potrzeb grup społecznych jako czynnika 
pozwalającego rozwijać produkty w sposób zgodny z koncepcją CSR.  Niewątpliwe tak 
rozumiane społeczne innowacje pozwalają proponować innowacje produktowe  

                                                     
12 W koncepcji CSR zwraca się dużą uwagę również na środowisko naturalne – jednakże z punktu widzenia instytucji 

finansowych jego znaczenie jest mniej istotne (z wyłączeniem np. funduszy inwestujących swoje środki w określone 
kategorie aktywów). 

13 R.M. Kanter: From Spare Change to Real Change: The Social Sector as a Beta Site for Business Innovation. „Harvard 
Business Review” 1999, nr 77, s. 125. 
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w postaci nowych usług finansowych zaspokajających nie tylko podstawowe potrzeby 
klientów, ale również ich szersze aspiracje jako decydentów i podmiotów rynkowych.  

Związek pomiędzy społeczną odpowiedzialnością biznesu a innowacjami 
zauważalny jest również w nieco szerszym ujęciu uwzględniającym konkurencyjność
usług finansowych. Podstawowymi elementami funkcjonującymi w tym modelu są CSR 
oraz ściśle z nią związana konkurencyjność. Innowacje sprzyjają wprowadzaniu 
społecznej odpowiedzialności instytucji finansowych. Przyczyniają się one również
pośrednio do wzbogacenia wiedzy organizacji zwiększając jednocześnie ich 
konkurencyjność. Wizerunek oraz reputacja, będące konsekwencją stosowania CSR 
bądź wynikające z działań promocyjnych oraz doświadczonej przez klientów (jak 
również innych interesariuszy) jakości produktów są czynnikami wspierającymi 
konkurencyjność – rys. 2. Ważna jest spójność wymienionych elementów z ogólną
strategią funkcjonowania banku lub innej instytucji finansowej.  

Strategia 

Interesariusze 

Odpowiedzialność

Innowacje 

Wizerunek 

Marka 

CSR 

 K
onkurencyjność

Reputacja 

Tożsamość

Wiedza 

Rys. 2. Struktura CSR i konkurencyjności w usługach finansowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Vilanova, J.M. Lozano, D. Arenas: Exploring the Nature  

of the Relationship Between CSR and Competitiveness. „Journal of Business Ethics” 2009, nr 87,  
s. 63. 

Równolegle z podejmowanymi przedsięwzięciami innowacyjnymi realizowane są
procesy tworzące tożsamość. Odpowiedzialność instytucji finansowej, rozumiana 
niekiedy jako jej biznesowa przewidywalność przyczynia się w dużym stopniu do 
kreowania marki. W efekcie przewidywalne działania CSR są często zauważalne wśród 
renomowanych instytucji finansowych, zwracających szczególną uwagę na innowacje 
tworzące nowe produkty. 

Biorąc pod uwagę możliwość zrównoważonego rozwoju, który powinien dotyczyć
interesariuszy instytucji finansowych wydaje się niezbędnym łączenie działań
innowacyjnych, tworzących nowe wartości z praktycznym wprowadzaniem w życie 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotychczasowe doświadczenia 
podmiotów świadczących usługi finansowe wskazują bowiem, że innowacyjne 
funkcjonowanie na rynku często związane z zaspokajaniem potrzeb, które miały 
charakter mniej wyartykułowany, może z powodzeniem sprzyjać funkcjonowaniu na 
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rynku (lub też nowo zidentyfikowanych jego obszarach) z aktywnym zastosowaniem 
CSR.  

INNOVATIVE ACTIVITY AND CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS 

Summary  

The financial services, which are the essential part of the economy in developed countries, 
became one of the most innovative areas of the economic activity in last years. Considering 
perspectives of financial services sector development, the paper presents basic categories  
of determinants supporting the developmental of innovation among financial institutions.  
The special attention was paid on the relationship of the innovation with the implementation  
of the conception of the corporate social responsibility, as a particularly important element from 
the point of the view of financial institutions’ stakeholders. 
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FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW  
I ORGANIZACJI NON-PROFIT W REALIZACJI CSR 

Streszczenie 
W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie społeczną odpowiedzialności 

przedsiębiorstw zarówno pracowników naukowych, jak i menedżerów. Panuje już dość
powszechne przekonanie o potrzebie dobrowolnego uwzględniania przez 
przedsiębiorstwo wymiaru społecznego i ekologicznego w jego ekonomicznych 
działaniach oraz relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Celem artykułu jest ustalenie 
znaczenia i form współpracy między przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  
w urzeczywistnianiu idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. 

Przesłanki rozwoju współpracy 
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest wciąż żywo 

dyskutowana i zyskuje coraz więcej zwolenników zarówno wśród naukowców, o czym 
świadczy rosnąca liczba poświęconych jej publikacji, jak i wśród menedżerów, którzy, 
jak wynika z badań, widzą w jej wdrażaniu szansę na poprawę wizerunku i reputacji 
firmy oraz zwiększenia lojalności klientów2. 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility – 
CSR) najczęściej jest definiowana jako dobrowolne uwzględnianie wartości etycznych, 
społecznych i ekologicznych w ekonomicznych działaniach przedsiębiorstw i ich 
relacjach z wszystkimi interesariuszami. Jej rozwój opiera się na przekonaniu, że: 
nastawiona na maksymalizację zysku działalność przedsiębiorstw nie zawsze przynosi 
pozytywne skutki społeczne, a zatem zachodzi potrzeba harmonizowania korzyści 
własnych przedsiębiorstwa z korzyściami społecznymi – oczekiwania interesariuszy 
dotyczą nie tylko działań wynikających z ekonomicznej i prawnej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, ale i działań ukierunkowanych na zapobieganie i niwelowanie 
negatywnych zjawisk społecznych oraz na ochronę środowiska, przedsiębiorstwa mają
swobodę wyboru zakresu i form swojego społecznego zaangażowania. 

Interesariuszami przedsiębiorstw są osoby fizyczne i prawne, które mają udziały, 
zawarte formalnie kontrakty, umowy, porozumienia lub interesy związane  
z przedsiębiorstwem (akcjonariusze, pracownicy, klienci, dostawcy, społeczności 
lokalne, rząd) lub też mogą wywierać wpływ na jego funkcjonowanie (media, grupy 
interesów). Szczególnym, tzw. milczącym interesariuszem przedsiębiorstw jest 
środowisko naturalne. Oczekiwania wobec przedsiębiorstw są zróżnicowane i zmieniają

                                                
1 Anna Czubała − prof. zw. dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2 Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes. Wiedza – postawy − praktyka. Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 

Warszawa 2003. 
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się w czasie, co jest główną przyczyną wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw 
wdrażaniem koncepcji CSR (tabela 1). 

Tabela 1. Społeczne oczekiwania interesariuszy 
Grupy interesariuszy Oczekiwania w stosunku do przedsiębiorstw 

Akcjonariusze 
i inwestorzy 

– rzetelne zarządzanie w celu zapewnienia uczciwych zysków z poczynionych 
inwestycji, 

– przekazywanie akcjonariuszom i inwestorom istotnych, prawdziwych 
informacji, 

– ochranianie i powiększanie aktywów. 

Pracownicy 

– zapewnianie miejsc pracy i wynagrodzenia, 
– tworzenie warunków pracy, które szanują zdrowie i godność pracownika, 
– unikanie praktyk dyskryminacyjnych i zagwarantowanie równych szans, 
– nastawienie na współpracę w celu rozwiązywania problemów związanych 

z bezrobociem. 

Klienci 

– traktowanie klientów uczciwie, z należnym im szacunkiem, 
– oferowanie produktów i usług o najwyższej jakości, 
– dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, 
– poszanowanie godności ludzkiej w działaniach marketingowych i reklamie. 

Dostawcy 

– rozwijanie długoterminowych relacji z dostawcami, 
– udostępnianie informacji dostawcom oraz włączanie ich w proces planowania,
– terminowa zapłata zgodnie z warunkami umowy, 
– preferowanie takich dostawców, którzy przestrzegają zasad poszanowania 

ludzkiej godności. 

Konkurenci 

– promowanie zachowań konkurencyjnych, które przynoszą korzyści 
społeczeństwu i środowisku, 

– powstrzymanie się od nieuczciwych korzyści majątkowych oraz przywilejów, 
– respektowanie praw własności materialnej i intelektualnej, 
– przeciwstawianie się zdobywaniu informacji gospodarczych w sposób 

nieuczciwy. 

Społeczność lokalna 

– respektowanie oraz promowanie praw człowieka, 
– współpraca z organizacjami działającymi na rzecz podniesienia poziomu 

zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa, 
– stymulowanie zrównoważonego rozwoju, 
– ochrona środowiska naturalnego, 
– wspieranie pokoju, integralności kultur lokalnych, różnorodności i integracji 

społecznej. 

Środowisko naturalne 

– przestrzeganie prawa, 
– ponoszenie odpowiedzialności za zachowanie środowiska w dobrym stanie 

dla przyszłych pokoleń, 
– wprowadzenie ekologicznych rozwiązań do technologii, produktów oraz 

opakowań, 
– utylizacja odpadów. 

Rząd 
– aktywne oddziaływanie na ustawodawstwo (lobbing), 
– inwestycje socjalne i ekologiczne, 
– poprawa infrastruktury. 

Media 
– mobilizowanie opinii publicznej w sprawach dotyczących zdrowia, 

pożądanych zachowań społecznych, zapobiegania patologiom, 
– informowanie o społecznym zaangażowaniu przedsiębiorstwa, 
– współpraca w kampaniach społecznych. 

Źródło: opracowano na podstawie B. Rok: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia 
Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialności Biznesu, Warszawa 2004, s. 14-15;  
J. Adamczyk: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009, s. 87-96,  
M. Rybak: Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2004, s. 43-50. 
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W odniesieniu do każdej z grup interesariuszy niezbędne jest ustalenie 
szczegółowych problemów pozwalających na określenie treści i zakresu społecznej 
odpowiedzialności, które należy uwzględnić w zarządzaniu3. 

Ograniczając rozważania do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec 
interesariuszy zewnętrznych można stwierdzić, że większość podejmowanych w tym 
zakresie działań tradycyjnie realizowana jest przez organizacje non-profit. Głównym 
celem istnienia tych organizacji jest bowiem prowadzenie niezarobkowej działalności 
służącej urzeczywistnianiu celów społecznie użytecznych, obejmującej zarówno 
działania na korzyść pojedynczych osób, jak i na rzecz całego społeczeństwa4. 

Organizacje niekomercyjne mogą być powoływane z inicjatywy organów 
administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego jako instytucje 
publiczne (rządowe) lub z inicjatywy obywateli jako organizacje pozarządowe.  
W większości prowadzą one działalność społecznie użyteczną w sferze zadań
publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, nauki, edukacji, oświaty  
i wychowania, kultury i sztuki, usług socjalnych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, 
ochrony praw konsumentów i in.  

Dynamiczny rozwój i profesjonalizacja organizacji non-profit sprawia, że można 
mówić o ewolucji form ich współpracy z przedsiębiorstwami komercyjnymi 
prowadzącej od konsumentów dotacji poprzez pełnienie funkcji pośrednika 
umożliwiającego przedsiębiorstwu udział w różnych programach po współpracę  
i partnerstwo w rozwiązywaniu różnych kwestii społecznych.  

Formy współpracy 
W ewolucji form współpracy przedsiębiorstw i organizacji non-profit można 

wyróżnić trzy etapy: 
1. Etap odpowiedzialnej postawy. 
2. Etap wykorzystywania okazji. 
3. Etap współtworzenia biznesu. 

W etapie określonym mianem „odpowiedzialnej postawy” przedsiębiorstwa 
wspierają prowadzone przez organizacje non-profit programy uznając, że dany problem 
społeczny jest ważny, godny uwagi i wsparcia, a nie w celu osiągnięcia dla siebie 
korzyści5. Powszechnie stosowanymi formami wsparcia są: darowizny, świadczenia  
w naturze, świadczenia usług, partycypacja w kosztach, delegowanie pracowników do 
współpracy z organizacją, wsparcie organizacyjne i administracyjne programów.  

Te formy wspierania organizacji non-profit przez przedsiębiorstwa wspierają
organizowane w Polsce konkursy o tytuł „Dobroczyńcy roku” (od 1997 r.) oraz „Lidera 
filantropii” (od 2007) przyznawanego w dwóch kategoriach za największą kwotę
darowizn przekazanych przez firmę i za największy procentowy udział darowizn w 
dochodach firmy przed opodatkowaniem. Stanowią one publiczny wyraz wdzięczności 
organizacji non-profit wobec darczyńców, doceniania ich działań wspomagających 
realizację misji organizacji oraz służą promocji przejrzystej, odpowiedzialnej filantropii 
korporacyjnej i wzmocnieniu dotychczasowych wzajemnych relacji6.  

                                                
3 M. Rybak: Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004,  

s. 49. 
4 Por. M. Krzyżanowska: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. WSPiZ, Warszawa 2000, s. 11. 
5 Por. A. Sargeant: Marketing w organizacjach non-profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 206. 
6 Laureatów konkursu przedstawiono w artykule M. Pękacka: Liderzy filantropii. „III Trzeci Sektor” 2007, nr 12, s. 8. 
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Przedsiębiorstwa kierujące się motywem „wykorzystywania okazji” zwracają
uwagę na to, by wspierając organizację non-profit osiągnąć wymierne korzyści 
budowania pozytywnego, prospołecznego wizerunku, zwiększenia zainteresowania 
firmą inwestorów i klientów, zwiększenia lojalności klientów, pozyskania 
przychylności lokalnej społeczności i samorządu, dokonania odliczeń podatkowych, 
wzrostu satysfakcji i zadowolenia pracowników. 

Współdziałanie w tym etapie polega na podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć
wspierających realizację misji i celów komercyjnych przedsiębiorstw. Ważnymi 
formami realizacji tej współpracy są: sponsoring, kampanie społeczno-promocyjne  
i kampanie społeczne.  

Sponsoring jest formą finansowego lub rzeczowego wsparcia przez 
przedsiębiorstwo określonego przedsięwzięcia realizowanego przez organizację non-
profit w zamian za świadczenia promocyjne. Dzięki sponsoringowi organizacja 
uzyskuje środki na realizację społecznie cenionych przedsięwzięć w sferze sportu, 
kultury, ekologii itp., przedsiębiorstwo zaś uzyskuje szansę na budowanie swojego 
wizerunku jako firmy otwartej na potrzeby społeczne oraz przeniesienia pozytywnych, 
życzliwych dla firmy skojarzeń na jej ofertę, lojalność klientów, relacje z partnerami 
biznesowymi.  

Kampanie społeczno-promocyjne polegają na łącznym uwzględnianiu  
w działalności komercyjnej firmy jej celów marketingowych oraz potrzeb społecznych. 
Ta forma społecznie zorientowanego marketingu związanego ze sprawą (Cause Related 
Marketing – CRM) polega na angażowaniu klientów firmy w dofinansowanie 
programów określonych organizacji pozarządowych. W ramach zorganizowanej 
kampanii społeczno-promocyjnej klient przed dokonaniem zakupu jest informowany za 
pośrednictwem mediów lub informacji zamieszczonej na opakowaniu o tym, jaka część
płaconej przez niego ceny zostanie przeznaczona na cel społeczny. Kampanie 
społeczno-promocyjne realizują cele biznesowe i społeczne. Korzyści z udziału w tych 
kampaniach odnoszą przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i ich beneficjenci oraz 
klienci firm. Przedsiębiorstwa mogą realizować takie cele, jak: kształtowanie wizerunku 
firmy społecznie odpowiedzialnej, wrażliwej na potrzeby innych ludzi, wzrost 
lojalności klientów i pogłębianie relacji z klientami, skuteczne wyróżnienie  
i pozycjonowanie produktu, wzmocnienie tożsamości i charakteru marki, wzrost 
sprzedaży promowanych produktów. Organizacje pozarządowe przez uświadomienie 
problemu społecznego i zachęcenie do zakupu określonych towarów mogą zebrać
fundusze niezbędne dla realizacji celów statutowych i budowania marki. Klienci, 
poprzez ścisły związek między wielkością sprzedaży określonych produktów  
a wielkością wpłat na cele charytatywne, aktywnie uczestniczą w tych kampaniach  
i mogą realizować potrzeby niesienia pomocy innym.  

Inną formą wspólnych przedsięwzięć są kampanie społeczne mające na celu 
zmianę postaw lub zachowań społecznych. Kampanie społeczne korzystają z wielu 
narzędzi marketingowych (Corporate Social Marketing − CSM) w celu promocji 
społecznie wartościowych wzorów zachowań, nowych wartości i nowych postaw, 
zwrócenia uwagi społeczeństwa na istotne, nierozwiązane problemy społeczne, 
zachęcanie do działania zapobiegającego lub minimalizującego ich skutki. Kampanie 
społeczne dotyczą przykładowo edukacji dzieci, przeciwdziałania narkomanii, ochrony 
zdrowia, przeciwdziałania wypadkom, promocji zdrowego odżywiania się, ochrony 
środowiska naturalnego i in. Do najczęściej stosowanych w kampaniach społecznych 
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narzędzi marketingowych należą reklama społeczna, publikacje sponsorowane, 
marketing bezpośredni, serwisy, fora dyskusyjne, blogi w Internecie, imprezy masowe 
itp. Zaangażowanie przedsiębiorstw w realizację kampanii społecznych przynosi im 
korzyści związane ze wzmocnieniem wizerunku i budowaniem pozytywnych relacji  
ze wszystkimi interesariuszami oraz tworzeniem nowych grup docelowych, 
kreowaniem i zaspokajaniem ich potrzeb. Z tego względu istotne znaczenie ma dobór 
treści i celów kampanii. Generalnie powinny być one zgodne z misją firmy, jej 
wizerunkiem i kulturą organizacyjną.  

W kolejnym etapie współdziałania przedsiębiorstwa i organizacje non-profit 
nawiązują długoterminowe, partnerskie relacje oparte na współtworzeniu. 
„Współtworzenie wiąże się z rozwojem zintegrowanego modelu biznesowego,  
w którym firma staje się kluczowym elementem zdolności dostarczania przez NGO 
wartości i vice versa”7. „Obie strony wykorzystują zasady i umiejętności w działalności, 
która generuje o wiele większą wartość dla każdej ze stron niż wysiłki podejmowane 
przez każdą ze stron oddzielnie”8. W praktyce oznacza to, że obie strony współpracują
ze sobą na każdym etapie projektu − wspólnie identyfikują rynek, oceniają koszty 
przedsięwzięcia, uczestniczą w jego realizacji. Przykładem takiej współpracy może być
wspólne tworzenie przedsiębiorstw społecznych. Należy do nich m.in. hotel „U Pana 
Cogito” w Krakowie, w którym połowę personelu stanowią osoby po przebytej 
chorobie psychicznej.  

Inną formą konwergencji przedsiębiorstw i organizacji non-profit są fundacje 
korporacyjne. Powoływanie fundacji świadczy o strategicznym podejściu 
przedsiębiorstw do idei społecznej odpowiedzialności. Zamiast poszukiwać partnerów 
przedsiębiorstwa zakładają fundacje, w których pracują specjaliści od zarządzania 
korporacyjnymi projektami związanymi z celami społecznymi i budowaniem 
prospołecznego wizerunku firmy. Fundacje te niekiedy posługują się nazwą
przedsiębiorstwa, ich zarząd powinien być jednak niezależny od firmy. 

Wnioski 
Jak wynika z raportów opracowanych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu około 50% firm w Polsce angażuje się w projekty  
i programy społeczne. Zaangażowanie to przyjmuje najczęściej postać wsparcia 
finansowego organizacji non-profit. Korzysta z niego około 35% organizacji, ale 
stanowi ono zaledwie 4,8% całości ich dochodów. Tylko 11% organizacji uznaje biznes 
za najważniejszego partnera i mimo dużego wzrostu liczby organizacji non-profit rośnie 
w czasie odsetek organizacji deklarujących zupełny brak kontaktów  
z przedsiębiorstwami (w 2004 r. było to 30%, w 2006 − 40% organizacji ogółem)9. 

Obecny stan rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami i organizacjami non-
profit trudno zatem uznać za zadowalający. Można jednak wnosić, że wzorem krajów 
wysoko rozwiniętych współpraca ta będzie w przyszłości rozwijać się i umożliwi 
wykorzystanie silnych stron partnerów w ich społecznej działalności. Rozwój tej 
współpracy wymaga zdefiniowania wzajemności celów, wartości i korzyści, celowego 

                                                
7 J. Brugmann, C.K. Prahalad: Biznes – społeczeństwo: nowa umowa. „Harvard Business Review Polska” 2007, nr 5, s. 64. 
8 Ibidem, s. 67. 
9 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

http://civicpedia.ngo.pl/x/351289#NGO w liczbach. 
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doboru partnerów oraz monitorowania i pomiarów efektywności wspólnie planowanych 
i realizowanych projektów10. 

THE FORMS OF COOPERATION BETWEEN COMPANIES  
AND NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN IMPLEMENTING  

THE CONCEPT OF CSR 

Summary
Over the past few years both scientists and managers have been showing an increasing 

interest in the issues related to corporate social responsibility. There is a common conviction that 
companies, out of their own will, should consider the social and ecological dimensions of their 
business activities as well as in their relationships with all their stakeholders. The objective of this 
paper is to define the role and forms of cooperation between companies and non-profit 
organizations in implementing the concept of corporate social responsibility. 

                                                
10 Szerokie rozważania na ten temat można znaleźć: M. Blowfield, A. Murray: Corporte responsibility a critical 

introduction. Oxford University Press Inc., New York 2008, s. 251-278. 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TSL  
NA PRZYKŁADZIE DB SCHENKER 

Streszczenie 
Procesy zachodzące we współczesnym świecie takie, jak internacjonalizacja, globalizacja 

czy regionalizacja oraz wzrost świadomości społecznej i ekologicznej stawiają przed podmiotami 
gospodarczymi coraz to nowe wymagania. Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego 
biznesu to m.in. realizacja w praktyce koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu.  
W artykule przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz 
zaprezentowano wybrane zagadnienia realizacji tej koncepcji w oparciu o działalność firmy  
DB Schenker należącej do wiodących operatorów logistycznych na polskim rynku. 

Wprowadzenie 
Umiejętność sprostania wymogom nowoczesnego gospodarowania oraz 

kształtowania pozytywnych relacji z szeroko rozumianym otoczeniem wewnętrznym  
i zewnętrznym odgrywa w działalności współczesnego przedsiębiorstwa istotną rolę
decydując w znacznym stopniu o jego pozycji rynkowej. Rynek generuje i wymusza 
zmiany zachowań firm, które muszą szybko reagować, aby dostosować się do 
zmiennych żądań i upodobań klientów, innowacji, lepszej jakości oferowanych usług 
itp. Przedsiębiorstwa coraz intensywniej poszukują również możliwości zmniejszenia 
kosztów działania i zwiększenia swojej efektywności oraz podnoszenia tym samym 
konkurencyjności, jak również coraz częściej zwracają uwagę na konieczność
akceptacji społecznej ich działalności. Najistotniejsze przesłanki dla kreowania nowych 
form działalności to zmiany popytu (wyrażające się m.in. w oczekiwaniach 
konsumentów w zakresie jakości, dostępności, niezawodności, terminowości 
świadczenia usług itp.) oraz zmiany technologiczne w systemach komunikacji (postęp 
w technikach informatycznych, rozwój sieci Internetu), które przyczyniły się m.in.  
do dynamicznego rozwoju usług e-biznesowych o nieograniczonym zasięgu. Ponadto 
procesy zachodzące we współczesnym świecie takie, jak internacjonalizacja, 
globalizacja czy regionalizacja stawiają przed podmiotami gospodarczymi działającymi 
zwłaszcza na rynku międzynarodowym coraz to nowe wymagania. Wymagania te 
wynikają m.in. ze zwiększającej się wymiany międzynarodowej (towarowej, usługowej, 
kulturalnej itp.), rozwoju zakresu działalności, przyspieszenia tempa obrotu 
towarowego, przepływu informacji, znoszenia barier oraz rosnących współzależności 
między państwami. 

                                                
1 Barbara Kos − prof. AE dr hab., Katedra Transportu, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego 

w Katowicach. 
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Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych  
i logistycznych charakteryzuje się przeobrażeniami we wszystkich aspektach 
prowadzonej działalności. Wynika to z procesów transformacji otoczenia 
gospodarczego i społecznego, które wpływają na hierarchię zasobów decydujących  
o efektywności działania i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz na zmianę zachowań
usługobiorców tych przedsiębiorstw. Sprostanie wymaganiom stawianym przez rynek 
wymaga od podmiotów działających w branży TSL elastyczności i szybkości  
w dostosowywaniu się do tych zmian. Wśród tych zmian istotne znaczenie mają relacje 
z usługobiorcami. Utrzymanie klientów wymaga pełnej znajomości ich oczekiwań  
i wymagań, co do oferty usług oraz jej jakości, jak również możliwości  
np. dokonywania zmian w trakcie realizacji usługi. Wymaga to często przedefiniowania 
wielu obszarów ich działania oraz zwrócenia uwagi na relacje z otoczeniem, ponieważ
działalność współczesnego przedsiębiorstwa wpływa na wiele sfer życia społecznego. 

W artykule przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
oraz zaprezentowano wybrane zagadnienia realizacji tej koncepcji w oparciu  
o działalność jednego z operatorów logistycznych DB Schenker. 

Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw − Corporate Social Responsibility

(CSR) związana jest z relacją między biznesem a społeczeństwem. Wraz ze zmianami 
społecznymi w XX wieku wynikającymi ze wzrostu świadomości społecznej  
i ekologicznej społeczeństw współzależność ta uległa zmianie. Przedsiębiorstwa 
musiały znaleźć sposób, aby odpowiedzieć na oczekiwania społeczne i sprostać nowej 
określonej dla nich roli. Coraz większe oczekiwania społeczeństwa w zakresie 
odpowiedzialności przedsiębiorstw wynikają z2: 

– gwałtownej degradacji środowiska naturalnego, 
– procesów globalizacji gospodarki, 
– agresywnego marketingu manipulującego klientem, 
– wzrostu świadomości konsumentów i rozwoju organizacji konsumenckich,
– demokratyzacji społeczeństw. 
Społeczna akceptacja przedsiębiorstwa z punktu widzenia przedmiotu jego 

działalności decyduje często o jego istnieniu. Od przedsiębiorstw oczekuje się3: 
a) powstrzymania i zaprzestania działań uznanych za społecznie szkodliwe, 
b) dostarczania dóbr i usług w dziedzinach niezyskownych, 
c) przyjęcia odpowiedzialności za pozytywny postęp społeczny. 
Praktycznie brak jest jednej uniwersalnej definicji określającej istotę społecznej 

odpowiedzialności przedsiębiorstw. Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się
jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii 
dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje  
z różnymi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia 
wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale również zwiększone inwestycje  
w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne 
zaangażowanie. Społeczna odpowiedzialność jest procesem w ramach, którego 
przedsiębiorstwa zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy 

                                                
2 J. Adamczyk: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009, s. 16. 
3 H.I. Ansoff: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985, s. 54. 
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mogą mieć faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej, należy je zatem 
traktować jako inwestycję, a nie koszt4. 

W większości definicji ujmujących w ten sposób istotę społecznej 
odpowiedzialności pojawiają się następujące stwierdzenia5: 

– społeczna odpowiedzialność jest elementem strategii przedsiębiorstwa 
ułatwiającym jego zrównoważony rozwój poprzez optymalne wykorzystanie 
zasobów, 

– istniejąca konkurencja wymaga od przedsiębiorstw oparcia przewagi 
konkurencyjnej na czynnikach pozaekonomicznych, które w efekcie znajdują
swoje odzwierciedlenie w sukcesie ekonomicznym przedsiębiorstwa, 

– dbanie o grupy związane z przedsiębiorstwem w sferach niezwiązanych 
bezpośrednio z działalnością przedsiębiorstwa pozwala na kreowanie 
lojalności klientów w stosunku do marki przedsiębiorstwa lub przychylności 
potencjalnych klientów. 

CSR nie dotyczy jedynie firm dużych, jak mogłaby sugerować nazwa „corporate”, 
ale również małych i średnich, co zwykło się określać terminem odpowiedzialna 
przedsiębiorczość (responsible entrepreneurship). Co więcej CSR zyskuje też bardziej 
uniwersalny wymiar jako społeczna odpowiedzialność (SR), w której ważną rolę
odgrywa zrównoważony rozwój i która dotyczy różnych organizacji, nie tylko firm, ale 
i organizacji pozarządowych czy agend rządowych. W oparciu o taką formułę
budowany jest standard ISO 260006. Korzyści strategii odpowiedzialności społecznej 
przedsiębiorstwa rozpatrywane powinny być w perspektywie długofalowej. Są to7: 

– wzrost zainteresowania inwestorów, 
– zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy, 
– poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi, 
– wzrost konkurencyjności, 
– podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy, 
– kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników, 
– pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. 
Lista narzędzi stosowanych w zarządzaniu społeczną odpowiedzialnością jest 

obszerna i ściśle związana z kulturą organizacyjną firmy oraz profilem działalności.  
Do tych najszerzej stosowanych należą8: 

a) kampanie społeczne, 
b) marketing zaangażowany społecznie (cause related marketing), 
c) programy etyczne dla pracowników, 
d) nadzór korporacyjny, 
e) eko-znakowanie i znakowanie społeczne, 
f) inwestycje społecznie odpowiedzialne. 
Dzięki zaangażowaniu w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu 

przedsiębiorstwa przyczyniają się do poprawy swojego wizerunku w oczach 
interesariuszy, a także mają możliwość zapewnienia sobie przewagi konkurencyjnej na 
rynku, bowiem obecnie, aby przedsiębiorstwa mogły się właściwie rozwijać, niezbędny 

                                                
4 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html. 
5 J. Nakonieczna: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych. Difin, Warszawa 2008, s. 20. 
6 Portal o społecznej odpowiedzialności biznesu. http://www.csrinfo.org/content/view/45/38/lang,pl/.
7 Co to jest CSR? http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/corporate-social-responsibility-1884152.htm. 
8 Ibidem. 
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jest sprzyjający klimat społeczny, zarówno wewnętrzny – na poziomie pracowników, 
jak i zewnętrzny – w szerokim otoczeniu.  

Realizacja koncepcji CSR w DB Schenker
DB Schenker jest globalnym, sieciowym operatorem logistycznym świadczącym 

usługi dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek, zajmującym 
pierwszą pozycję w europejskim transporcie samochodowym oraz europejskim 
transporcie kolejowym, pozycję drugą w globalnym transporcie lotniczym, pozycję
trzecią w globalnym transporcie oceanicznym oraz pozycję szóstą w globalnej logistyce 
magazynowej. 

Grupa DB Schenker z roczną sprzedażą na poziomie 18 miliardów euro, 
zatrudniająca 88 000 pracowników i mająca 2000 oddziałów na całym świecie  
w 130 krajach, jest jednym z wiodących dostawców zintegrowanych usług 
logistycznych. W oparciu o transport lądowy, lotniczy i oceaniczny DB Schenker 
oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne oraz zarządzanie globalnym łańcuchem 
dostaw. W ramach Deutsche Bahn AG, DB Schenker jest częścią grupy firm 
zajmujących się transportem i logistyką. Schenker Sp. z o.o. to jeden z największych 
operatorów logistycznych na polskim rynku. Firma zatrudnia 1700 pracowników, 
posiada 17 zintegrowanych informatycznie terminali logistycznych, magazyny celne, 
ponad 300 krajowych i ponad 40 międzynarodowych, codziennych, regularnych 
połączeń samochodowych. W sieci Schenker Sp. z o.o. obsługiwane są dziesiątki 
tysięcy krajowych i międzynarodowych przesyłek każdego dnia. Firma oferuje także 
logistykę magazynową. Do podstawowych atutów, z jakich mogą korzystać klienci 
firmy należą: nowoczesne rozwiązania informacyjne, najsilniejsza, obejmująca ponad 
30 państw, sieć połączeń samochodowych na terenie Europy, a także globalna sieć
połączeń w ramach rozwiązań logistyki lotniczej i oceanicznej. Strategiczne cele 
Schenker Sp. z o.o. są silnie związane z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym 
rozwojem. Schenker Sp. z o.o. stawia na budowanie partnerskich relacji w biznesie, 
podejmuje inicjatywy o charakterze prospołecznym i proekologicznym, wspiera rozwój 
nauki i przedsiębiorczości. Misją firmy jest: „Dodajemy wartości. Uwalniamy zasoby” 
natomiast wizją: „Dostarczamy przyszłość”9. 

Strategiczne cele firmy Schenker wiążą się z odpowiedzialnym biznesem  
i zrównoważonym rozwojem. Firma promuje partnerskie relacje w biznesie i aktywnie 
wspiera rozwój nauki oraz przedsiębiorczości, współpracując z wieloma uczelniami, 
kołami naukowymi i organizacjami studenckimi. Angażuje się również w inicjatywy  
o charakterze proekologicznym oraz w akcje społeczne i charytatywne. Firma zachęca 
także swoich pracowników, by w ramach wolontariatu uczestniczyli w życiu  
i problemach lokalnych społeczności. Firma należy do grona wiodących firm  
na polskim rynku realizujących koncepcję społecznej odpowiedzialności od lat 90-tych. 

Jedną z podstawowych grup interesariuszy dla firmy są jej pracownicy. CSR 
adresowany do pracowników to przede wszystkim bycie dobrym pracodawcą. Podstawa 
to wypełnianie zobowiązań prawnych – uczciwe rozliczanie czasu pracy, urlopów, 
terminowość wynagrodzeń. W następnej kolejności budowanie przyjaznego miejsca 
pracy wymaga tworzenia kultury organizacyjnej opartej o wartości, a także 
sprawiedliwego stawiania i rozliczania zadań oraz nacisku na konstruktywną

                                                
9 DB Schenker w Polsce. http://www.schenker.pl/aboutus/dbschenkerinpoland/index.html. 
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komunikację. W tym celu firma zwraca dużą uwagę na to, by jej liderzy doskonalili swe 
umiejętności przywódcze. W DB Schenker funkcjonuje szereg narzędzi, które 
zapewniają skuteczność i efektywność pracowników, ale jednocześnie sprawiają,  
że klimat w firmie jest przyjazny. Te narzędzia to m.in. system ocen rocznych, Indeks 
Lidera, czyli umożliwienie oceny przełożonych przez podwładnych, cykliczne badania 
opinii i zaangażowania pracowników oraz Kodeks Etyczny10. 

Współpraca z uczelniami wyższymi stanowi również ważny element w strategii 
firmy. Firma organizuje dla studentów konkurs Logistyczna Praca Roku, umożliwia im 
odbycie ciekawych praktyk studenckich, a osobom, które mogą pogodzić naukę z pracą, 
oferuje udział w programie stażowym „Praca dla Ciebie”. Dodatkowo, Schenker często 
uczestniczy w konferencjach i wydarzeniach związanych z logistyką, ekonomią, 
zarządzaniem. Pracownicy firmy w ramach wykładów, seminariów i spotkań  
ze studentami przekazują im wiedzę praktyczną na temat rozwiązań logistycznych, 
zarządzania firmą czy odpowiedzialności społecznej. Przykładami takich działań był 
udział przedstawicieli firmy w11: 

– Forum Młodych Logistyków organizowanym przez Politechnikę Poznańską
oraz Wyższą Szkołę Logistyki,

– Forum Młodej Logistyki na Politechnice Warszawskiej,
– Project Management Days, które były organizowane w Szkole Głównej 

Handlowej w Warszawie,
– Debacie „Kto zarabia na CSR?” organizowanej przez Aiesec na Uniwersytecie 

Warszawskim,
– Gali finałowej Konkursu Odpowiedzialni na Akademii Ekonomicznej  

we Wrocławiu. 
Firma stwarza również warunki dla wolontariatu pracowniczego. W DB Schenker 

wolontariat pracowniczy promowany jest na zasadzie konkursu, w którym zespoły 
pracowników mogą przygotować własne pomysły na projekty adresowane do lokalnych 
społeczności. Warunkiem jest ciekawy pomysł, praca zespołowa oraz współpraca  
z lokalną organizacją społeczną lub instytucją publiczną typu szkoła czy szpital. 
Kapituła konkursu, złożona z kluczowych menadżerów, wybiera projekty, które 
otrzymają dofinansowanie firmy na realizację działań. Wolontariat pracowniczy ma tę
przewagę nad darowiznami na rzecz organizacji społecznych, że to właśnie pracownicy 
są aktywnymi uczestnikami tej pomocy12. 

Jedną z inicjatyw w 2008 roku był projekt wolontariacki pt. „Świąteczny Czas 
Pomagania”. Zachęcając pracowników do wolontariatu, Schenker ogłosił konkurs,  
w którym zespoły pracowników mogły przygotować własne pomysły na projekty 
adresowane do lokalnych społeczności. W ramach konkursu Kapituła konkursowa 
wybrała 17 projektów, które otrzymały dofinansowanie firmy na realizację działań. 
Wolontariusze nieśli pomoc społecznościom zlokalizowanym wokół oddziałów firmy 
DB Schenker w Polsce, począwszy od wsparcia domów dziecka, domów opieki 
społecznej, szpitala, poprzez szkoły, świetlice środowiskowe do pomocy na rzecz 
schroniska dla zwierząt. W całej akcji bezpośredni i aktywny udział wzięło 177 
pracowników, poświęcając łącznie 948 godzin pracy wolontariackiej. Pośrednio 

                                                
10 Materiały przygotowane przez A. Dunin-Brzezińską − Koordynator ds. szkoleń, Schenker Sp. z o.o. 
11 Ibidem. 
12 Materiały przygotowane przez B. Konecką, Szefa Marketingu Schenker Sp. z o.o.; P. Koszewska: Społeczna 

odpowiedzialność w DB Schenker. Prezentacja multimedialna. Zespół Marketingu, Schenker Sp. z o.o., Warszawa 2009. 
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projekty wsparło kolejne 475 osób, a pomoc otrzymało 1437 potrzebujących.  
W projekty włączonych zostało 27 klientów firmy oraz 34 współpracujących z firmą
przewoźników13. 

Kontynuacją projektu z 2008 roku jest ogłoszony wiosną 2009 roku kolejny 
konkurs dla pracowników pod nazwą „Zielony Czas Pomagania”. Istotą konkursu jest 
wspieranie pracowników firmy w realizowaniu inicjatyw wolontariackich, związanych 
z ekologią. W drodze konkursu wybranych zostało do realizacji przez Kapitułę
konkursową 11 projektów, których realizacja przypada na czerwiec i lipiec 2009 roku. 
Projekty ekologiczne zakwalifikowane do realizacji w ramach „Zielonego czasu 
Pomagania” to14: 
1. DB Schenker Eko Cup − Wrocław: rewitalizacja boiska w pobliżu Oddziału, 

zorganizowanie turnieju piłki nożnej. 
2. EKOPPOMOC − Olsztyn: wycieczka dla podopiecznych ARKI oraz dzieci 

pracowników i kierowców; wspólne sprzątanie lasu, ognisko, konkursy  
z ekologicznymi nagrodami. 

3. Eko-sprawa to świetna zabawa − Lublin: zagospodarowanie terenów zielonych 
przy szkole; wycieczka do lasu i pogadanka ekologiczna z Leśniczym, ognisko. 

4. Eko-festyn − Łódź: wycieczka i ekologiczne warsztaty dla młodzieży z Ekoklubów, 
dzieci pracowników i kierowców; festyn: konkursy ekologiczne, quizy, zabawy. 

5. Zielony Zagaik Nauki − Białystok: zagospodarowanie terenów zielonych wokół 
szkoły; odnowienie murawy boiska i posadzenie drzewek. 

6. DB Schenker sprząta na lądzie i w wodzie – BZ Warszawa: wykorzystanie pasji 
kadry IT − nurkowania do posprzątania dna jeziora Olecko, porządkowanie 
terenów wokół jeziora. 

7. Zielony Schenker – YES – Katowice: ekologiczne warsztaty dla dzieci; zbiórka 
makulatury. 

8. Zielone Hospicjum – Koszalin: zagospodarowanie terenów zielonych wokół 
nowego Hospicjum. 

9. Pas Zieleni – Konin: zmiana nieużytków rolnych w tereny zielone oraz sportowo-
rekreacyjne. 

10. Pomagamy Sąsiadom – Poznań: uporządkowanie zaniedbanych, opuszczonych 
terenów w Gminie Tarnowo Podgórne. 

11. Oddział Katowice nie miesza – Katowice: wyposażenie Oddziału w pojemniki do 
segregowania śmieci oraz kampania promocyjno-edukacyjna wśród pracowników. 
Wśród wielu innych inicjatyw i programów realizowanych przez firmę można 

wskazać m.in. projekt związany z budowaniem relacji z kluczowymi dostawcami firmy 
w zakresie usług transportowych. Firma nie posiada własnej floty transportowej i nie 
zatrudnia kierowców. Jakość świadczonych przez nią usług zależy również od 
podwykonawców, w tym firm przewozowych i zatrudnionych przez nich kierowców. 
Jednym z elementów budowania przez firmę partnerskich relacji z tą grupą w procesie 
obsługi klientów jest Akademia Kierowcy i Przewoźnika Premium DB Schenker. 
Akademia ta jest autorskim projektem, ukierunkowanym na działania podnoszące 
kwalifikacje zawodowe kierowców zatrudnionych w firmach przewozowych 
współpracujących na stałe z operatorem. W związku z tym, w ramach Akademii 

                                                
13 Materiały Schenker Sp. z o.o.
14 P. Koszewska: op.cit.
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prowadzone są dla kierowców szkolenia np. z zakresu: kontaktu z klientem, reklamacji, 
współpracy z ubezpieczycielem. Dodatkowo, wspólnie z wyspecjalizowanymi 
instruktorami firma przeprowadza szkolenia z zakresu ekonomicznej oraz bezpiecznej 
jazdy. W trakcie takich warsztatów kierowcy mogą sprawdzić, jak w ekstremalnych 
warunkach zachowuje się 40-tonowy samochód. Akademia Przewoźnika Premium  
DB Schenker to program, którego celem jest wsparcie właścicieli firm przewozowych  
w rozwoju ich biznesu. W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia dla ponad 
100 przewoźników – właścicieli firm transportowych współpracujących na stałe  
z DB Schenker. Zakres szkoleń obejmuje m.in. proces rekrutacji i wdrażania kierowców 
do pracy, zarządzanie firmą transportową, zespołem kierowców, zarządzanie zmianą  
z wykorzystaniem metodyki projektowej. W 2008 roku przeszkolono 520 kierowców  
w ramach tzw. szkolenia wstępnego: informacje o firmie, dokumenty, procedury,  
415 kierowców w ramach szkolenia: kontakt z klientem, 168 kierowców w ramach 
szkolenia: reklamacje i współpraca z ubezpieczycielem, 20 kierowców – opiekunów: 
jak wdrażać kandydatów do pracy, dodatkowo w 2008 r. szkolenia z zakresu 
ekonomicznej jazdy, prowadzone przez instruktorów zewnętrznych przeszło  
75 kierowców. Odbył się też pilotaż szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy, w którym 
wzięło udział 15 największych przewoźników DB Schenker. Wszystkie wyżej 
wymienione szkolenia są kontynuowane w 2009 r.15

Innym przykładem działalności ukierunkowanej na społeczeństwo był projekt:  
DB Schenker partnerem logistycznym wystawy United Buddy Bears. United Buddy 
Bears to projekt promujący ideę tolerancji i porozumienia między narodami, kulturami 
oraz religiami. Dzięki zaangażowaniu DB Schenker i kompleksowej ofercie rozwiązań
logistycznych w dniach 10.05. − 22.06.2008 obejrzeć wystawę mieli możliwość
mieszkańcy Warszawy i odwiedzający miasto turyści. Wcześniej wystawa ta gościła już
w najważniejszych metropoliach na 4 kontynentach, m.in. w Berlinie, Hong Kongu, 
Stanbule, Tokio, Seulu, Kairze, Wiedniu, Sydney i Jerozolimie, także dzięki wsparciu 
DB Schenker. Patronat nad polską edycją objęli: Prezydent Warszawy Hanna 
Gronkiewicz-Waltz i Burmistrz Berlina − Klaus Wowereit. Organizacja wystawy 
zlokalizowanej wokół Kolumny Zygmunta była dla firmy dużym wyzwaniem 
logistycznym. Logistyka wystawy obejmowała transport międzynarodowy, 
magazynowanie, dostawę, rozładunek i montaż eksponatów. DB Schenker 
przetransportował 142 skrzynie z figurami Buddy Bears z Berlina do jednego ze swoich 
magazynów pod Warszawą. Pojedynczej figurze towarzyszyła 140-kilogramowa 
podstawa. Zespół kilkunastu pracowników firmy odpowiadał też za demontaż  
i transport powrotny z Placu Zamkowego Buddy Bears oraz innych elementów 
wystawy. DB Schenker odpowiadał również za rozmowy z urzędami miejskimi, w tym 
zapewnienie odpowiednich przepustek zezwalających na wjazd i prowadzenie prac na 
Placu Zamkowym czy zabezpieczeń w trakcie montażu i demontażu. Biorąc pod uwagę
wszystkie edycje, wystawę odwiedziło prawie 20 mln osób, w tym około 2 mln  
w Warszawie. Umożliwiając realizację wystawy United Buddy Bears w Polsce,  
DB Schenker przyłączył się do działań podejmowanych w celu zwiększenia 
świadomości społecznej na temat wielokulturowości, tolerancji oraz szacunku dla 
odrębności. Każdy element wystawy, czyli każda figura Buddy Bear, reprezentowała 

                                                
15 Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki. Raport FOB 2008. 

http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/cms_a/upload/file/Raport%202008/FOB_rap2008_ost.pdf. 
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jeden kraj ONZ i została wykonana przez artystę z danego państwa. Wyrazem 
odmiennego stylu i symboliki każdego twórcy jest krąg wzajemnej tolerancji, 
pokojowego współistnienia i międzynarodowego zrozumienia symbolizowany przez 
Buddy Bears. Zaangażowanie się DB Schenker w obsługę logistyczną wystawy 
pozwoliło wyjść firmie poza ścisły segment odbiorców, przyczyniając się do szerokiej 
promocji idei wystawy − tolerancji i porozumienia między narodami, kulturami  
i religiami. Dotarcie do tak dużej grupy odbiorców (wystawę odwiedziło około 2 mln 
osób) miało wpływ także na zwiększenie świadomości marki wśród szerszej 
publiczności. Szereg działań składających się na projekt pozwolił wzmocnić także 
relacje wśród pracowników. Starannie przygotowana komunikacja projektu wewnątrz 
firmy przyczyniła się do promocji idei wystawy wśród pracowników i dostawców 
firmy16. 

W strategii firmy Schenker istotną rolę odgrywa również działalność w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego. Firma realizuje wiele działań podnoszących 
świadomość i kulturę ekologiczną. Działania te na terenie Polski obejmują17: 

– System Zarządzania Środowiskiem według ISO 14001, 
– sieć koordynatorów ds. ochrony środowiska, 
– szkolenia dla kierowców z zakresu ekonomicznej i ekologicznej jazdy, 
– regularne kontrole samochodów pod względem norm emisji CO2, 
– monitoring wypełnienia pojazdów, 
– roczne wskaźniki zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, wody i gazu, 
– wskaźnik redukcji odpadów (niebezpiecznych, folii, kartonu i papieru), 
– Zielony Czas Pomagania − program wspierania lokalnych inicjatyw 

ekologicznych pracowników firmy, 
– edukacja ekologiczna – informacje na www, Intranecie, gazecie wewnętrznej, 
– współpraca z organizacjami ekologicznymi. 
Do ważnych osiągnięć w tej dziedzinie należy zaliczyć m.in. inicjatywę  

DB Schenker w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi na świecie – „Lighthouse 
projects”, która wyznacza nowe kierunki w logistyce. Elementy Programu Ochrony 
Klimatu DB 2020 przedstawia rysunek 1. 

Inaugurując proekologiczną inicjatywę mającą na celu walkę z globalnym 
ociepleniem DB Schenker stanie się pionierem w sektorze logistyki określanej jako 
ekologiczna czy zielona, umacniając swoją pozycję dostawcy usług transportowo-
spedycyjno-logistycznych przyjaznych dla środowiska naturalnego.  

Program „Lighthouse projects” obejmuje cztery projekty: „Zielone Produkty 
Kolejowe”, „Zielone Sieci Logistyczne”, „Zielona Droga” oraz „Zielone Terminale”. 
Realizacja programu ma wnieść znaczny wkład do „Ekoprogramu DB” – programu 
Grupy DB, mającego na celu walkę z globalnym ociepleniem, którego efektem ma być
ograniczenie emisji dwutlenku węgla na całym świecie w stosunku do wolumenu 
transportu o 20% w latach 2006-2020. 

                                                
16 Ibidem. 
17 P. Koszewska: op.cit.
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Rys. 1. Program Ochrony Klimatu DB 2020. 
Źródło: P. Koszewska: Społeczna odpowiedzialność w DB Schenker. Prezentacja multimedialna. Zespół 

Marketingu, Schenker Sp. z o.o., Warszawa 2009. 

„Zielony Produkt Kolejowy” jest nową usługą wprowadzoną na rynku europejskich 
przewozów kolejowych wolną od emisji dwutlenku węgla. Na życzenie klienta, energia 
niezbędna do transportu towarów, może zostać zastąpiona przez energię pochodzącą  
z odnawialnych źródeł w Niemczech. Wprowadzenie energii ze źródeł odnawialnych  
do sieci Deutsche Bahn pozwala całkowicie uniknąć emisji dwutlenku węgla podczas 
transportu realizowanego dla klienta. Podstawę projektu „Zielone Sieci Logistyczne” 
stanowi gęsta sieć międzynarodowych połączeń DB Schenker, obejmująca wszystkie 
rodzaje transportu na całym świecie, w tym samochody ciężarowe, przewozy 
realizowane drogą kolejową, morską oraz lotniczą. Łącząc zalety każdego rodzaju 
transportu DB Schenker stara się oferować swoim klientom atrakcyjny cenowo oraz jak 
najbardziej przyjazny środowisku produkt końcowy. Inteligentne rozwiązanie, 
polegające na wykorzystaniu różnych modułów transportu, łączy m.in. elastyczność
przewozów drogowych z konkurencyjnym cenowo i energooszczędnym transportem 
kolejowym. W DB Schenker kwestia ochrony środowiska poruszana jest przed doborem 
rodzaju środka transportu. Na stronie www.dbschenker.com/ecotransit klienci mogą
przeprowadzić analizę, na którejkolwiek europejskiej trasie oraz przy wykorzystaniu 
jakiegokolwiek rodzaju transportu. „Zielona Droga” jest projektem łączącym wszystkie 
prowadzone działania, których wynikiem ma być zrównoważony drogowy transport 
lądowy. Zanieczyszczenie środowiska na skutek przewozów drogowych może być
ograniczone poprzez zastosowanie wielu różnych ekologicznych rozwiązań. Należą do 
nich np. szkolenia dla kierowców samochodów ciężarowych w zakresie 
energooszczędnej jazdy, zwiększenie stopnia wykorzystania przewozów kolejowych 
w europejskim transporcie lądowym, optymalizacja wypełnienia samochodów 
ciężarowych, stopniowa modernizacja floty pojazdów oraz użycie ulepszonych paliw. 
W ramach projektu „Zielone terminale” DB Schenker zamierza również ograniczyć
emisję dwutlenku węgla w swoich centrach logistycznych i terminalach. Celem projektu 
jest zwiększenie wydajności energetycznej oraz redukcja emisji dwutlenku węgla w już
istniejących terminalach i magazynach, także kontrola i wprowadzenie 
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zrównoważonych rozwiązań w nowych obiektach oraz podczas modernizacji już
istniejących budynków18.  

Podejmowane przez firmę działania o charakterze prospołecznym  
i proekologicznym, wspierające rozwój nauki i przedsiębiorczości wzmacniają
wizerunek DB Schenker jako profesjonalnego operatora logistycznego na świecie. 

Podsumowanie 
Procesy zachodzące we współczesnym świecie takie, jak internacjonalizacja, 

globalizacja czy regionalizacja oraz wzrost świadomości społecznej i ekologicznej 
stawiają przed podmiotami gospodarczymi coraz to nowe wymagania. Umiejętność
sprostania wymogom nowoczesnego biznesu to m.in. realizacja w praktyce koncepcji 
społecznie odpowiedzialnego biznesu. Firmy, które chcą osiągnąć sukces, muszą
uwzględnić w swych działaniach nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również etyczne  
i ekologiczne. DB Schenker jako firma odpowiedzialna społecznie nastawiona jest na 
budowanie partnerskich i etycznych relacji z różnymi grupami interesariuszy, jak 
klienci, właściciele, pracownicy, dostawcy czy lokalna społeczność. Podejmowane 
przez firmę działania o charakterze prospołecznym i proekologicznym, wspierające 
rozwój nauki i przedsiębiorczości wzmacniają wizerunek przedsiębiorstwa jako 
profesjonalnego operatora logistycznego. 

SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES FROM TSL 
SECTOR ON THE EXAMPLE OF DB SCHENKER 

Summary 
Modern processes such as internationalization, globalisation or regionalization together  

with increasing social and ecological awareness result in new challenges emerging before 
organizations. The ability to live up to requirements of modern business environment includes, 
among others, the realization of conception of socially aware and responsible organization.  
This paper’s goal is to discuss the point of socially responsible organization and present chosen 
aspects of its realization on the example of DB Schenker Company, one of the leading companies 
on the Polish logistic operators market.  

                                                
18 Transportation and logistics in the DB Group. http://www.dbschenker.com/site/logistics/dbschenker/com/en/ 

environmental/environmental.html. 
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ROZWÓJ MARKETINGU W ŚWIETLE  
SPOŁECZNYCH POSTAW KONSUMENTÓW 

Streszczenie 
W artykule podjęto próbę teoretycznych rozważań na temat marketingu społecznie 

zaangażowanego, będącego odpowiedzią firm na coraz silniej ujawniające się społeczne postawy 
oraz oczekiwania klientów. W opracowaniu zaprezentowano definicję marketingu, akcentującą
społeczeństwo jako nowego beneficjenta procesu wymiany marketingowej. Istotę marketingu 
społecznie zaangażowanego przedyskutowano nie tylko w aspekcie jego miejsca i roli  
w koncepcji społecznie zaangażowanej firmy, lecz również przedstawiono w ujęciu jego dwóch 
najpopularniejszych form, tj. marketingu ważnej sprawy oraz marketingu środowiskowego. 

Ewolucja pojęcia marketingu – od marketingu transakcyjnego 
do marketingu społecznie zaangażowanego 

Marketingowa orientacja firmy związana jest z identyfikacją i oceną oczekiwań
klientów oraz ich zaspakajaniem w sposób bardziej efektywny niż konkurencja.  
W odróżnieniu od innych orientacji tj.: produkcyjnej, produktowej i sprzedażowej, 
firmy, które przyjmują perspektywę „konsumencką” zdobywają wiedzę o rynku (mikro- 
i makrootoczeniu), którą następnie wykorzystują w wyborze najbardziej skutecznych 
sposobów zaspokajania potrzeb klientów i realizacji swoich indywidualnych celów. 
N.H. Borden stwierdza wręcz, że „marketing jest sztuką, a menedżerowie 
odpowiedzialni za marketing muszą kreatywnie wykorzystywać wszystkie działania 
marketingowe, aby osiągnąć cele zarówno w krótkim, jak i długim okresie”2. 

Chociaż w literaturze przedmiotu można znaleźć wiele interpretacji samego pojęcia 
„marketing”, to wydaje się, iż najbardziej wartościowymi określeniami są te, które 
przedstawiają marketing w kategorii procesu wymiany, tj.: oferowania i nabywania 
„wartości” pomiędzy kupującym i sprzedającym, dzięki któremu obie strony osiągają
korzyści. Jedna z najczęściej przytaczanych definicji marketingu, zaproponowana przez 
Ph. Kotlera, przedstawia marketing „jako proces społeczny i zarządczy, dzięki któremu 
konkretne osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną poprzez tworzenie, 
oferowanie i wymianę posiadających wartość produktów”3. Traktowanie marketingu  
w ujęciu procesu wymiany znalazło również swój wyraz w definicji zaproponowanej  
w 1985 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (ang. AMA − American 
Marketing Association). AMA zdefiniowało marketing jako „proces planowania  

                                                
1 Wojciech Kozłowski – dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
2 N. H. Borden: The Concept of the Marketing Mix. „Journal of Advertising Research” 1984, vol. II, s. 8-9. 
3 G. Enderle, A.L. Tavis: A balanced concept of the firm and the measurement of its long-term planning and performance. 

„Journal of Business Ethics” 1998, vol. 17, no. 11, s. 1129-1143. 



Rozwój marketingu w świetle… 451 

i realizacji działań, polegających na kreowaniu koncepcji, ustalaniu ceny, promocji  
i dystrybucji pomysłów, dóbr i usług, służący kształtowaniu wymiany umożliwiającej 
osiąganie celów przez jednostki i organizacje”4.  

Spojrzenie na marketing przez pryzmat transakcji wskazuje na jego 
skoncentrowanie się na rozwijaniu takich produktów, które zaspokajają indywidualne 
potrzeby i życzenia konsumentów w zyskowny sposób. Jest to realizowane  
za pośrednictwem tak zwanej mieszanki marketingowej. Na bazie koncepcji  
N.H. Bordena, który jako pierwszy użył tego terminu w 1964 r. dla określenia zestawu 
12. instrumentów marketingowych5, McCarthy rozpropagował w 1969 roku mieszankę
marketingową pod nazwą 4P (ang. product, price, place, promotion), ograniczając tym 
samym liczbę instrumentów do czterech (produktu, ceny, promocji, dystrybucji). 
Poprzez te instrumenty, tworzące wewnętrznie zintegrowaną całość, firma  
w określonych warunkach konkurencyjności rynku, przy danych zasobach 
wewnętrznych i zamierzonych celach oraz zidentyfikowanych potrzebach  
i oczekiwaniach nabywców, dąży do zapewnienia maksymalnego poziomu satysfakcji 
swoim klientom. W praktyce oznacza to oferowanie najbardziej przez nich pożądanych 
cech produktu (użyteczność formy), przy najlepiej akceptowanym poziomie cen 
(użyteczność posiadania), za pośrednictwem najsprawniejszych kanałów dystrybucji 
(użyteczność czasu i miejsca) oraz najskuteczniejszych form promocji i reklamy 
(użyteczność informacyjna).  

W obliczu rosnącej krytyki etyki marketingu i jego roli w zachęcaniu do wzrostu 
konsumpcji oraz coraz większej presji na firmy, co do ich społecznej odpowiedzialności 
obserwuje się rosnące znaczenie marketingu społecznie zaangażowanego. Ten 
innowacyjny marketing celowany jest w klienta społecznie świadomego, którego  
F.E. Webster określa jako tego, który „bierze pod rozwagę społeczne konsekwencje 
swojej prywatnej konsumpcji lub tego, który próbuje wykorzystać swoją siłę zakupową, 
aby doprowadzić do społecznej zmiany”6. Wynikająca z powyższych powodów 
zmieniająca się rola działań marketingowych w kreowaniu „dobrobytu” znalazła także 
swój wyraz w nowej definicji marketingu podanej w 2007 roku przez Amerykańskie 
Stowarzyszenie Marketingu: „marketing jest działalnością prowadzoną przez 
organizacje i jednostki, które obsługiwane są przez zestaw instytucji i procesów dla 
kreowania, komunikowania, dostarczania i wymiany ofert marketingowych, które mają
wartość dla konsumentów, klientów, sprzedawców i społeczeństwa, jako całości”7. 

Marketing społecznie zaangażowany w koncepcji społecznie 
odpowiedzialnej firmy  

Podejmowane przez firmy inicjatywy związane z marketingiem społecznie 
zaangażowanym (ang. societal marketing, social cause marketing) stanowią
praktyczne dowody zaangażowania się firmy w rozwiązywanie problemów 
społecznych. Koncepcja społecznie odpowiedzialnej firmy (ang. CSR − Corporate 
Social Responibility) jest to nowoczesne podejście w zarządzaniu organizacją, które 

                                                
4 S.D. Hunt: A responsibilities framework for marketing as a professional discipline. „Journal of Public 

Policy&Marketing” 2007, vol. 26, no. 2, s. 277. 
5 N.H. Borden: op.cit., s. 8. 
6 F.E. Jr. Webster: Determining the characteristics of the socially conscious consumer. „Journal of Consumer Research”

1975, no. 2, s. 188. 
7 S.D Hunt: op.cit., s. 277. 
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jest zarówno filozofią, jak i strategią działania wykraczającą poza ramy samego 
marketingu, gdzie kwestie społeczne stają się częścią długofalowej strategii 
rozwojowej. Przyjęcie CSR oznacza w praktyce, że podmioty projektując swoje 
działania, podejmują zobowiązania etyczne, ekologiczne i społeczne względem swoich 
interesariuszy, tj. pracowników, udziałowców, konsumentów, klientów oraz 
społeczeństwa. Dlatego też o prawdziwej społecznej orientacji danej organizacji można 
mówić tylko wtedy, gdy działania CSR nie są podejmowane wyłącznie z czysto 
wizerunkowych pobudek, lecz w trosce o coś ważnego z korzyścią dla wszystkich 
interesariuszy. G.P. Lantos wskazuje, że inicjatywy takich zobowiązań pochodzą  
od bezgranicznego i długookresowego „kontraktu społecznego” między biznesem  
i społeczeństwem, w ramach którego firmy zobowiązują się do maksymalizowania 
pozytywnego wpływu swoich działań w społeczeństwie (altruistyczny CSR)  
i minimalizacji jakichkolwiek ich negatywnych skutków (etyczny CSR)8. Właściwie 
wdrożona i praktykowana strategia CSR może przyczynić się nie tylko do wzrostu 
dobrobytu społecznego. Jak podkreśla A. Witek-Grab, dzięki zbudowaniu wizerunku 
„społecznej firmy” wśród klientów, inwestorów, pracowników i społeczności, zwiększa 
się lojalność klientów oraz zainteresowanie inwestorów, wzrastają morale pracowników 
oraz poprawiają się relacje z interesariuszami9. W konsekwencji zwiększa się stopień
realizacji założonych celów biznesowych, tj.: skuteczność działań rynkowych 
podejmowanych przez firmę. 

W odróżnieniu od marketingu transakcyjnego, zorientowanego na zaspokajaniu 
krótkookresowych, indywidualnych potrzeb konsumentów, marketing społecznie 
zaangażowany, będący zewnętrznym wymiarem CSR, jest dodatkowo zorientowany na 
zaspokajaniu długookresowych potrzeb klienta, które mają wyraz społeczny. W tym 
rozumieniu istotą koncepcji marketingowej jest nie tylko zaspokajanie potrzeb 
indywidualnych konsumentów i organizacji, lecz również troska o sprawy 
ogólnospołeczne, gdzie społeczeństwo jako całość staje się nowym beneficjentem.  
W tym miejscu warto podkreślić, iż societal marketing jest często mylony  
z identyfikowanymi z nim, lecz wyraźnie odmiennymi koncepcjami marketingowymi, 
takimi jak marketing organizacji non-profit, a w szczególności marketing społeczny, 
który jest zorientowany na rozwijaniu programów społecznej zmiany, gdzie kluczowym 
założeniem jest dobrowolna zmiana dotychczasowego zachowania10. 

Istota societal marketingu (SM) sprowadza się do stworzeniu wiązki skojarzeń
danej marki (firmy) z jakąś ważną sprawą społeczną. P.N. Bloom, S. Hoeffer,  
K.L. Keller oraz C.E. Basurto Meza definiują takie programy jako „inicjatywy firmy 
angażujące jej pieniądze, zasoby oraz rozgłos na rzecz wspierania społecznie 
wartościowych spraw, aby wywołać pozytywne skojarzenia w umysłach klientów 
między sprawą i firmą lub jej markami”11. Skutkiem stosowania takich programów są
np. kosmetyki nietestowane na zwierzętach, opakowania podlegające biodegradacji czy 
aerozole nie niszczące ozonu. Najbardziej rozpowszechnionymi inicjatywami 

                                                
8 G.P. Lantos: The boundaries of strategic corporate social responsibility. „Journal Of Consumer Marketing” 2001,  

vol. 18, no. 7, s. 600. 
9 A. Witek-Crabb: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej. W: Zarządzanie strategiczne 

w badaniach teoretycznych i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1137, Wrocław 2006, s. 168-176. 
10 A.R. Andreasen: Social marketing in the social change marketplace. „Journal of Public Policy and Marketing” 2002, 

vol. 21, no. 1, s. 3-13.  
11 P.N. Bloom, S. Hoeffler, K.L. Keller, C.E. Basurto Meza: How social-cause marketing affects consumer perceptions. 

„MIT Sloan Management Review” 2006, vol. 47, no. 2, s. 49. 
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związanymi z marketingiem społecznie zaangażowanym są: marketing ważnej sprawy 
(ang. cause-related marketing) oraz marketing zielony (ang. green marketing)12.  

Dotychczasowa praktyka wyraźnie pokazuje, że podejmowanie takich działań
marketingowych pomaga firmom wyróżnić marki na rynku i zyskać przychylność
klientów, co z kolei może prowadzić do szerokiego zakresu pożądanych skutków, 
takich jak wyższe ceny produktów, większy udział w rynku oraz większa lojalność
względem marki i przychylność interesariuszy oraz inwestorów. Pomimo tych 
pozytywnych skutków, jakie może nieść za sobą marketing społecznie zaangażowany, 
wydatki z nim związane wydają się być jednakże ciągle relatywnie małe w porównaniu 
do wydatków ponoszonych na tradycyjny marketing czy inne programy marketingu 
„sympatii” (ang. affiliate marketing), obejmującymi m.in. sport i rozrywkę13. Wynika to 
w dużym stopniu z braku pełnej wiedzy co do skali efektów marketingu 
zaangażowanego społecznie w porównaniu do efektów możliwych do osiągnięcia 
poprzez inne działania marketingowe. Dlatego też, firmy stojące w obliczu wyboru 
między przeznaczaniem części swojego budżetu marketingowego na sprawy społeczne, 
albo na komercyjne przedsięwzięcia, wolą ciągle inwestować w tradycyjne sposoby 
aktywizowania sprzedaży swoich produktów. 

Cause Related Marketing
CRM jest to wyszukana, oparta na długofalowej współpracy między firmą  

a organizacją charytatywną lub non-profit (niedochodową), forma wywierania wpływu 
na decyzje zakupowe konsumentów względem produktów firmy uczestniczących  
w kampanii, z zamiarem realizacji celów biznesowych i społecznych14. Jest on formą
pośrednią pomiędzy marketingiem sensu stricte komercyjnym (zorientowanym  
na realizację celów sprzedażowych) a marketingiem społecznym (zorientowanym na 
podnoszenie kwestii społecznych). Cause Related Marketing łączy cele ekonomiczne 
firmy z celami społecznymi (rozwiązywaniem problemów społecznych) w ramach 
jakiegoś przedsięwzięcia, przez co konsumenci angażują się w wymianę15. Dlatego też
CRM jest definiowany przez biznes w społeczności jako komercyjne działania, dzięki 
którym biznes, organizacje dobroczynne i klienci tworzą ze sobą partnerstwo dla 
osiągnięcia obopólnych korzyści16.  

P.R. Varadarajan i A. Mennon podkreślają, iż CRM jest specyficzną formą
filantropii korporacji związaną z racjonalnym dawaniem opartym na motywie zysku. 
Wskazują oni, że jest to program marketingowy, który ma na celu poprawienie 
wyników działalności firmy oraz pomoc szlachetnej sprawie. Jest to realizowane 
poprzez połączenie wzrostu funduszy z korzyścią dla sprawy z zakupem produktów lub 

                                                
12 Ze względu na objętość niniejszego artykułu, skoncentrowano się na przedstawianiu tylko tych dwóch inicjatyw 

marketingu społecznie zaangażowanego, pomijając inne jego formy takie, jak sponsorowanie ważnej sprawy (ang. cause 
sponsorship), w ramach którego marka jest wyraźne identyfikowana jako wspierająca sprawę oraz reklama społeczna  
(ang. social adveritising), gdzie ważna sprawa jest promowana w reklamie produktu. 

13 Powołując się na IEG Sponsorship Report, wydatki w Ameryce Północnej związane ze sponsorowaniem różnego 
rodzaju inicjatyw były szacowane w 2005 roku na poziomie ponad 12 mld $, z czego wydarzenia sportowe stanowiły 69%,  
a społeczne sprawy 9% (pond 1 mld $). Za: Sponsorship Spending to See Biggest Rise in Five Years. IEG Sponsorship 
Report, Dec. 27, 2004, W: P.N. Bloom, S. Hoeffler, K.L. Keller, C.E. Basurto Meza: op. cit., s. 51-52. 

14 Początki CRM sięgają 1983 roku, kiedy American Express zorganizowała kampanię reklamową opartą na przesłaniu,  
że za każdorazowe użycie tej karty firma przekaże 1 centa na odrestaurowanie Statuy Wolności w Nowym Yorku. 

15 J. Mullen: Performance-based corporate philanthropy: how giving smart can further corporate goals. „Public Relations 
Quarterly” 1997, vol. 42, no. 2, s. 42-48. 

16 S. Adkins: Cause related marketing: Who cares win. Butterworth-Heinemann, Oxford, England 1999, s. XVII. 
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usług firmy17. Choć w przypadku CRM można mówić o filantropijnym motywie, to 
takie wysiłki zmierzają do wyprodukowania relatywnie krótkookresowych efektów 
odniesionych do produktu. Niektóre kampanie CRM mogą trwać przez wiele lat, 
jednakże większość takich programów nie trwa bez końca i koncentruje się  
na osiągnięciu bardziej natychmiastowych efektów.  

Dzięki CRM wszyscy osiągają korzyści. Wzrasta reputacja i wizerunek społeczny 
firmy, co przekłada się m.in. na większą sprzedaż produktów. Organizacje 
niedochodowe realizują natomiast swoje cele społeczne (statutowe) bardziej 
efektywnie, gdyż gromadzą większe fundusze na opiekę medyczną, edukację, ochronę
środowiska naturalnego czy wsparcie kultury i sztuki. Z kolei klienci poprzez zakupy 
produktów z wizerunkiem „wspierający ważną sprawę społeczną” nie tylko realizują
swoje indywidualne potrzeby (związane z zakupem takiego produktu, który najlepiej 
zaspokaja jego oczekiwania), lecz również altruistyczne potrzeby wynikające z troski  
o społeczeństwo czy środowisko. W tym kontekście można wskazać, że CRM będzie 
najbardziej skuteczny w przypadku takich osób, którzy chcą należeć do kategorii 
„wrażliwych, wspaniałomyślnych i szczodrych klientów” będących w stanie zrobić coś
dobrego dla innych.  

Od początku swojego istnienia CRM był manifestowany w różny sposób  
i powiększał się pod względem liczebności, zakresu oraz głębokości programów.  
W ramach CRM podejmowane są działania marketingowe od bardzo prostych posunięć
do bardzo złożonych projektów, spośród których najpopularniejsze formy to18: 
1. Reklama produktu wspierającego ważną społecznie sprawę. W tym wypadku 

promowana jest ważna sprawa, a produkt jest instrumentem za pośrednictwem 
którego gromadzone są fundusze na wsparcie kwestii społecznych. Wykorzystanie 
obietnicy darowizny (mówi się klientom, iż część pieniędzy będzie darowane 
organizacji dobroczynnej za każdym razem, kiedy zostanie dokonany zakup 
produktu) na rzecz szczytnego celu jest najbardziej rozpowszechnioną formą CRM.  

2. Wsparcie inicjatyw społecznych. Firma bierze udział w społecznych inicjatywach 
przez dostarczenie zasobów finansowych i/lub materiałów wywodzących się  
z dochodów określonej współpracy.  

3. Zakupy Plus. W sklepie klient jest pytany, czy chciałby, aby rachunek za jego 
zakupy został powiększony o darowiznę. Zwykle jest to mała kwota, która jest 
przekazywana organizacji niedochodowej, będącej partnerem sklepu.  

4. Sprzedaż licencji. Użyczenie logo i marki organizacji non profit. Biznes płaci za 
wykorzystanie logo na t-shirtach, kubkach czy kartach kredytowych (np. UNICEF).  

5. Wspólne programy i wydarzenia; społeczne oraz usługowe programy 
marketingowe realizowane przez firmę i organizację niedochodową, mające na 
celu zmianę zachowania audiencji.  

6. Public Relations. Firma w środkach masowego przekazu informuje  
o strategicznym partnerstwie zawartym z organizacją niedochodową.
Projektując jakiekolwiek działania CRM, należy mieć na uwadze to, że muszą być

one oceniane, tak jak inne działania marketingowe firmy, pod względem ich 
skuteczności. Dlatego też konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na dwa kluczowe 

                                                
17 P.R. Varadarajan, A. Menon: Cause-related marketing: a co-alignment of marketing strategy and corporate 

philanthropy. „Journal of Marketing” 1988, vol. 52, no. 3, s. 59. 
18 J. Daw: Cause marketing for nonprofits: partner for purpose, passion and profits. AFP Fund Development Series, John 

Wiley&Sons, Inc. 2006. 
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pytania. Po pierwsze: jak klienci postrzegają i reagują na kampanie CRM oraz po 
drugie, jak przygotować i wdrożyć kampanię CRM, aby odniosła ona pozytywny skutek 
przejawiający się w zakupie produktów wspierających ważną sprawę. Pomimo tego, iż
rodzimy dorobek naukowy rozważający tę problematykę jest dość ubogi, to jednakże 
wyniki międzynarodowych badań i dyskusji na ten temat dają już znaczącą wiedzę. 
Tym samym mogą one stanowić cenne wskazówki dla praktyków w obszarze 
optymalizacji skuteczności kampanii CRM19. 

Green marketing 
Jednym z najbardziej krytycznych wyzwań dla współczesnego marketingu jest 

rosnące znaczenie „envorenmentalismu” związanego z coraz bardziej kurczącymi się
zasobami naturalnymi (szczególnie wody pitnej i lasów), postępującym 
zanieczyszczaniem atmosfery i środowiska naturalnego oraz efektem cieplarnianym. 
Skutkiem takiego stanu rzeczy jest wzrost świadomości ekologicznej nie tylko firm  
i konsumentów (użytkowników produktów), lecz również władz centralnych  
i samorządowych oraz instytucji finansowych. W obliczu coraz większego zagrożenia 
dla dobrobytu społecznego, troska o środowisko jest napędzana przez wiele czynników 
włączając w to wzrost nasycenia mediów tymi sprawami, większą świadomość
problemów ekologicznych, rosnącą presję grup aktywistów oraz surowe prawodawstwo, 
zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. W tej sytuacji wiele firm rozwija i wdraża 
strategie tzw. zielonego marketingu (ang. green marketing), którego skutkiem są
środowiskowo przyjazne produkty oferowane konsumentom. 

Ochrona interesów konsumenta w zakresie środowiska naturalnego może 
przybierać dwie formy. Po pierwsze, konsumenci mogą podjąć kroki, aby chronić
środowisko przed dalszymi szkodami poprzez zakupy i zachowania konsumpcyjne 
odpowiednie dla green marketingu (np. kupowanie produktów z „czystej” produkcji, 
zakup produktów w opakowaniach biodegradacyjnych, segregacja odpadów). Po drugie, 
środowiskowy konsumeryzm obejmuje także działania klienta, które wykraczają poza 
natychmiastowe doświadczenia zakupowe. Takimi działaniami mogą być wspieranie 
finansowe organizacji walczących o ochronę środowiska czy angażowanie się  
w polityczną aktywność na rzecz jego ochrony20. 

Green marketing, określany również jako marketing środowiskowy  
(ang. environmental marketing), nie jest altruistyczną, lecz może być zyskowną
inicjatywą marketingu społecznie zaangażowanego, wykorzystywaną w działaniach 
promocyjnych firm produkcyjnych i usługowych, które przedstawiają się jako dbające  
o ekologię. Pomimo optymistycznego rozwoju green marketingu od początku lat 80., 
badania rynkowe z połowy lat 90. zaczęły pokazywać mniejsze zainteresowanie green 
marketingiem, a nawet często brak jego skuteczności. Chociaż produkty zielone ciągle 
są rozwijane i silnie eksponowane na niektórych rynkach takich, jak żywność czy 
turystyka, to na większości pozostałych rynków trudno jest mówić o znaczącym 
wzroście liczby produktów zielonych. Problemy, jakie napotyka na swojej drodze 
„green marketing”, wynikają w dużym stopniu z niezrozumienia, jaka jest jego idea  
i jak go stosować. Rzeczywistość stosowania green marketingu pokazuje, iż bardzo 

                                                
19 Szerzej: W. Kozłowski: Cause-related marketing w badaniach naukowych i praktyce biznesowej. „Marketing i Rynek” 

2008, nr 6, s. 9-14. 
20 Szerzej: S.P. Kalafatis, M. Pollard, R. East, M.H. Tsogas: Green marketing and Ajzen’s theory of planned behavior:  

a cross-market examination. „Journal Of Consumer Marketing”1999, vol. 16, no. 5, s. 441-446.  
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często jest on jedynie kamuflażem, a nie prawdziwą strategią troski o środowisko 
naturalne. Ilustracją tego jest pięć, poniżej przedstawionych nieudanych przejawów 
„zielonego marketingu”21: 
1. Green spinning. Wiele firm, które manifestowały swoje postawy środowiskowe, 

stawało w obliczu ostrej krytyki z różnych stron z tego względu, iż reprezentowały 
one tzw. „brudne przemysły” (ropa, chemikalia, samochody, farmaceutyki). 
Wykorzystywane przez te firmy ofensywne działania sprowadzały się często 
jedynie do działań public relations, a nie obejmowały przyjęcia filozofii zielonego 
marketingu w szerszym kontekście. Dlatego też konsumenci nie byli do końca 
przekonani co do intencji i aspiracji środowiskowych takich firm. 

2. Green selling. Jest charakterystyczny dla firm o typowej orientacji sprzedażowej,  
z których to wiele dostrzegło w marketingu środowiskowym możliwość
zwiększenia sprzedaży, szczególnie w perspektywie krótkookresowej. W tym 
wypadku zainteresowanie środowiskiem zostało ograniczone tylko do promocyjnej 
działalności (poprzez akcentowanie w promocji swoich produktów ich cech 
środowiskowych) z małym lub brakiem rozwoju prawdziwie „zielonych” 
produktów. 

3. Green harvesting. Dla wielu firm krótkookresowe zyski pozostawały ciągle 
kluczowym celem prowadzenia biznesu. Dlatego też takie firmy świadomie nie 
traktowały wyzwań środowiskowych jako impulsu do zwiększenia sprzedaży.  
Z drugiej jednakże strony wiele z nich stało się entuzjastami marketingu 
środowiskowego, żyjąc w przekonaniu, że marketing zielony może kreować
kosztowe oszczędności, gdyż produkty mogą być tańsze do wyprodukowania. Jeśli 
można było mieć do czynienia, w niektórych przypadkach z takimi 
oszczędnościami, to nie przekładało się to na konsumenckie postrzeganie 
produktów, że są one tańsze i bardziej „zielone”. Co więcej produkty „zielone”,  
ze względu na swoją wartość dodaną, prawie zawsze mają wyższe ceny w stosunku 
do konwencjonalnych ofert. W centrum uwagi firm, określanych jako 
konserwatywne (o orientacji finansowej) jest obniżanie kosztów, generowanie 
krótkookresowych zysków oraz wartości dla interesariuszy, dlatego brak jest 
myślenia o marketingu zielonym w kategorii długofalowych inwestycji. 

4. Enviropreneur marketing. W tym wypadku firmy wprowadzały na rynek 
innowacyjne zielone produkty, tzw. nowe marki „green” produktów, które 
pojawiały się na wielu rynkach takich, jak artykuły papierowe, kosmetyki czy 
żywność. W większości przypadków są to firmy o orientacji produkcyjnej, których 
jednakże wysiłki skoncentrowane są na produkowaniu najbardziej przyjaznych 
środowiskowo produktów, a nie takich produktów zielonych, które naprawdę chcą
klienci i które będą akceptowali. 

5. Compliance marketing. Stosowanie przez firm takiego podejście oznacza, że 
reagują one na środowiskowe problemy w stopniu minimalnym. Robią to poprzez:  
– dostosowanie się do minimalnych rządowych regulacji dotyczących 

środowiska,  
– reagowanie na środowiskowe posunięcia konkurencji, lecz nie więcej niż to 

wymaga, aby nie stracić jej z pola widzenia, 

                                                
21 Szerzej: K. Peattie, A. Crane: Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? „Qualitative Market Research:  

An International Journal” 2005, vol. 8 no. 4, s. 357-370. 
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– sprostanie minimalnym oczekiwaniom środowiskowym  zgłaszanym przez 
klienta.  

Każde z tych posunięć nie przekłada się na wzrost akceptacji rynkowej przez 
konsumentów z tego względu, że większość konsumentów może postrzegać takie firmy 
jako niewiele robiące dla środowiska. 

Wskazane inicjatywy podejmowane w ramach marketingu zielonego pokazują,  
iż aby można było mówić o prawdziwym „green marketingu” należy przyjąć postawę
nie defensywną, lecz ofensywną. Marketing środowiskowy powinien mieć perspektywę
konsumencką (rozpoczynać się od badań rynkowych) i długofalową (włączony do 
strategicznego planowania marketingowego), obejmować pełne wykorzystanie 
wszystkich zasobów firmy oraz być innowacyjny w obszarze samych produktów, jak  
i technologii. Tylko w takim przypadku możliwe staje się osiągnięcie zysków  
ze stosowania zielonego marketingu, na bazie kreowania wizerunku firmy troszczącej 
się o środowisko. 

Podsumowanie 
Odzwierciedleniem rosnącej roli firm w zwiększaniu dobrobytu społecznego  

w wymiarze rozwiązywania problemów społecznych oraz pozytywnego oddziaływania 
na środowisko naturalne jest zmieniające się oblicze marketingu w kierunku bardziej 
społecznego podejścia do rynku. Znajduje to swój wyraz nie tylko w nowej definicji 
marketingu, lecz również przejawia się w podejmowaniu przez firmy takich działań
marketingowych, które są inicjowane przez „ważne sprawy” społeczne.  W sytuacji, 
kiedy coraz bardziej świadomi społecznie konsumenci są gotowi płacić znacząco 
wyższe ceny za lepsze środowisko, bezpieczne dla zdrowia produkty czy wspierać
walkę z głodem, zarówno cause related marketing, jak i green marketing mogą
stanowić ogromną siłę w budowaniu wartości i unikalności marki (produktu, firmy), 
przyczyniać się do zwiększenia sprzedaży (zysków) oraz być źródłem przewagi 
konkurencyjnej firmy na rynku. Jest to możliwe dlatego, iż marketing społecznie 
zaangażowany równoważy potrzeby firmy (sprzedaż, zyski) z potrzebami  
i pragnieniami indywidualnych nabywców (zakup produktów) oraz co najważniejsze  
z interesami całego społeczeństwa (w zakresie zdrowia czy środowiska).  

DEVELOPMENT OF MARKETING ACCORDING  
TO SOCIAL ATTITUDES OF CONSUMERS 

Summary
The paper is a theoretical attempt to consider the issues of socially responsible marketing 

that is one of the firms’ possible responding ways to more and more raveling social attitudes  
and expectations of consumers. The paper presents definition of marketing that emphasizes 
society as a new beneficiary of marketing exchange. In the elaboration, the role, value  
and importance of socially responsible marketing in the concept of corporate social responsibility 
are discussed, as well as the most popular two forms of societal marketing, i.e. cause related 
marketing and green marketing. 
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ODBUDOWA ZAUFANIA – KLUCZOWE WYZWANIE 
MARKETINGU W KRYZYSIE 

Streszczenie
Kryzys gospodarczy jest w istocie kryzysem zaufania uczestników rynku. Zaufanie to, choć

decyduje o rozwoju gospodarczym, nie jest wykazywane w statystykach gospodarczych, rzadko 
jest też ujmowane w ekonomicznych modelach. Jego erozja w dobie kryzysu okazuje się
najważniejszą przyczyną pogłębiania ekonomicznej zapaści; bez niego zanika współpraca, 
finansowanie, wyhamowane zostaje inwestowanie. W obliczu takich zagrożeń kluczowym 
wyzwaniem, przed jakim stoi współczesny marketing jest, zarówno na poziomie mikro, jak  
i makro, przyjęcie strategii odbudowy zaufania.  

Wprowadzenie 
Finansowy i gospodarczy kryzys są w istocie kryzysami zaufania uczestników 

rynku – ta konkluzja wyznacza perspektywę badań nad inkorporacją tradycyjnego 
przedmiotu badań nauk społecznych i ekonomicznych. Badania takie są zatem 
niezbędne, tym bardziej, że zaufanie, które stanowi decydujący o rozwoju element 
aktywów, nie jest jednocześnie wykazywane w statystykach gospodarczych i rzadko 
jest ujmowane w ekonomicznych modelach. Tymczasem jest tak kluczowe, że jego brak 
staje się, jak podkreśla laureat Nagrody Nobla K.J. Arrow, najważniejszą przyczyną
ekonomicznych zapaści2. W istocie, gdy każda transakcja niesie w sobie element 
zaufania, to jego erozja oznacza załamanie współpracy, finansowania czy inwestycji.  
 takich warunkach szczególnie ważkim wyzwaniem, przed jakim stoi marketing jest na 
poziomie mikro, jak i makro, przyjęcie strategii odbudowy zaufania. 

Znaczenie zaufania 
W obliczu zjawisk kryzysowych szczególnego znaczenia nabiera rozpatrywanie 

wpływu zaufania na rozwój gospodarczy. To kryzys zaufania osłabia bowiem relacje 
pomiędzy organizacjami gospodarczymi, zwłaszcza określanymi jako „instytucje 
zaufania publicznego” (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe) a ich klientami. 
Prowadzone przez nie transakcje są głęboko osadzone w systemie interpersonalnych 
zależności i warunkowane przez system społeczny, w którym zachodzą3. To dla tych 
racji kryzys zaufania traktowany jest jako kryzys kapitału społecznego, a w licznych 
badaniach pojęcia te („kapitał społeczny” i „zaufanie”) są wręcz tożsame4. 

                                                
1 Jan Kreft – dr, Instytut Filozofii, Socjologii i dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. 
2 K.J. Arrow: Gifts and Exchange. „Philosophy and Public Affairs” 1972, vol. 1. 
3 M. Granovetter: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. „American Journal  

of Sociology” 1985, nr 91, s. 481-510.
4 Szerzej. F. Fukuyama: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. PWN, Warszawa 1997. 
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Jako naukowy problem kapitał społeczny pojawił się w latach 60. ub. w.5, choć był 
opisywany blisko sto lat temu przez L.J. Hanifana6. Późniejsze badania poświęcone tej 
tematyce prowadzili przede wszystkim P. Bourdieu, J. Coleman7 i R.D. Putnam. 
Spośród licznych definicji zjawiska szczególną klarownością cechuje się określenie  
A. Portesa: „gdy kapitał finansowy pozostaje w bankowych księgach, kapitał ludzki  
w ludzkich głowach, to kapitał społeczny zasadza się w relacjach międzyludzkich”8.  
To produktywny zasób i efekt inwestycji9. To jednak przede wszystkim zasób 
generalnie pożądany. 

Powodów, dla których znaczący kapitał społeczny należy traktować za szczególnie 
istotny zasób jest wiele. W klasycznym podejściu R. Putnama wysoki poziom zaufania 
przyczynia się m.in. do redukcji oportunizmu sprzyjając współpracy i jest czynnikiem 
sprawczym rozwoju gospodarczego (network capitalism). Obniża bowiem – to walor 
powszechnie podkreślany − koszty transakcyjne10. Gdy go brakuje, wówczas – jak 
podkreśla F. Fukuyama – zrywane są społeczne więzi, narasta swobodny stosunek  
do prawnych norm i autorytetów, szybko rośnie też ryzyko gospodarowania11. 

Większy kapitał społeczny nie tylko ułatwia wymianę ekonomiczną i współpracę
gospodarczą, ale – to walor uniwersalny − „cywilizuje” konkurencję rynkową12. Jest 
swoistą „niewidzialną ręką rynku”, która wpływa na ograniczenie niepewności i na to, 
że reputacja i sankcje nieformalne stają się istotniejsze od sankcji formalnych13. Wysoki 
poziom postrzeganego przez klientów i kontrahentów kapitału społecznego znakomicie 
ogranicza koszty: 

– ochrony własnych zasobów, 
– gromadzenia informacji o uczestnikach życia gospodarczego,  
– komunikowania własnych cech budzących zaufanie14. 
Podobnie jak inne formy kapitału, kapitał społeczny wpływa na poziom 

efektywności funkcjonowania i rozwoju organizacji przede wszystkim przez ułatwienia 
współdziałania. Dzięki niemu zwiększa się liczba transakcji, obniżają się koszty 
monitorowania, poprawia przepływ informacji15. W tym kontekście należy wskazać, że 
kapitał społeczny wpływa na oddziaływanie kontraktów finansowych poprzez 
dostępność informacji dla każdego członka społeczności. Jego wysoki poziom jest 
związany z wysokim poziomem społecznych interakcji i redukcją asymetrii 

                                                
5 M. Woolcock, D. Narayan: Social capital:  Implications for development theory, research, and policy. „The World Bank 

Research Observer” 2000, nr 15, s. 227. 
6 R.D. Putnam: Democracies In Flux: The Evolution of Social Capital In Contemporary Society. Oxford University Press 

2004, s. 4-5.  
7 J.S. Coleman: A rational choice perspective on economic sociology. W: The Handbook of Economic Sociology.  

Red. N. J. Smelser, R. Swedberg. Princeton University Press, Princeton 1994. 
8 A. Portes: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. „Annual Review of Sociology” 1998,  

vol. 24, no. 1, s. 7.  
9 B. Piazza-Georgi: The role of human and social capital in growth: Extending our understanding. „Cambridge Journal  

of Economics” 2002, vol. 26, s. 461-479. 
10 K. Kaźmierczak: Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść. W: Kapitał społeczny. 

Ekonomia społeczna. Red. K. Kaźmierczak, K. Hernik. Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 46. 
11 F. Fukuyama: Social capital and Civil Society. The Institute of Public Policy, George Mason University 1999. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm. 
12 A. Matysiak: Źródła kapitału społecznego. Wyd. Akademii Ekonomicznej. Wrocław 1999, s. 117.
13 D. Helpern: Social Capital: the new golden goose. Cambridge University 1999. 
14 E. Cierniak-Szóstak: Kapitał społeczny w opisach transformacji gospodarczej. Zeszyty Naukowe Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 27.  
15 S. Knowles: Is Social Capital Part of the Institutions Continuum and is it a Deep Determinant of Developmen. CREDIT 

Research Paper 2006.05.11, Centre for Research in Economic Development and International Trade, University  
of Nottingham. 
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informacyjnej zachodzącej pomiędzy stronami umów16. Podmioty charakteryzujące się
dużym kapitałem społecznym (zaufaniem) odwołują się do: 

– istnienia norm społeczno-gospodarczych determinujących pożądane prawa  
i wytyczających zakres nieformalnej kontroli w miejsce formalnych sankcji, 

– poczucia bezpieczeństwa wynikającego z zaufania do zachowania się innych 
podmiotów zgodnie z uznanymi akceptowanymi oczekiwaniami i normami. 

Rola zaufania w działalności instytucji finansowych 
W obliczu zjawisk kryzysowych kwestia zaufania zyskuje znaczenie szczególne,  

a końcowy dokument szczytu G20 w Londynie zwołanego w obliczu narastającego 
kryzysu finansowego i gospodarczego, rozpoczynający się deklaracją „o potrzebie 
odzyskania zaufania” jest tylko kolejnym potwierdzeniem tego problemu17.  
W metaforycznym ujęciu bowiem „to nie dolar, euro czy funt jest prawdziwą walutą
współczesnego świata, lecz zaufanie, którego bieżąca wartość jedynie wyraża się w tych 
subwalutach”18. 

Szczególnie wrażliwym na wahania zaufania sektorem gospodarki jest sektor 
finansowy. Z funkcjonowaniem instytucji finansowych łączy się bowiem tzw. zaufanie 
publiczne, to samo zaufanie, które jest podstawowym elementem strategii 
marketingowej instytucji finansowej. Uznając, że fundamentem działania firm sektora 
finansowego są powierzone im depozyty, ich działalność może koncentrować się na: 

a) korzyściach własnych, jak i środowiska społecznego, w którym funkcjonują – 
stąd koncepcja odpowiedzialności społecznej instytucji finansowych; uznaje 
się wówczas, że świadczą one usługi publiczne i nie są zwykłymi podmiotami 
gospodarczymi19; element ten, skwapliwie podnoszony w okresie dobrej 
koniunktury, winien być także, a może tym bardziej, wykorzystany jako atut  
w okresie recesji czy kryzysu, 

b) zysku – instytucja finansowa jest wówczas traktowana jako zwykłe handlowe 
przedsiębiorstwo20. 

Podział ten, choć na pierwszy rzut oka racjonalny, z marketingowej perspektywy 
wydaje się jednak sztuczny. W istocie bowiem zaufanie, jakie towarzyszy instytucji 
finansowej jest immanentnym, nierozłącznym elementem jej funkcjonowania; trudno 
formułować i realizować strategię marketingową instytucji finansowej „z założenia 
niegodnej zaufania”. Poza tym to właśnie zaufanie znacząco obniża koszty działalności 
wpływając automatycznie na polepszenie wyniku finansowego. 

W tym kontekście należy podkreślić, że o tym, że np. banki są instytucjami 
zaufania publicznego nie decydują tylko ich oddzielne strategie marketingowe, ale 
postrzeganie ich jako zbiorowości przez dotychczasowych i potencjalnych klientów. 
Nie chodzi jednak o wyjątkowe zaufanie do bankowców jako grupy zawodowej. 
Wydaje się, że w istocie dotyczy to „szczególnego postrzegania banków jako instytucji 

                                                
16 J. Kubik, H.G. Hong, J. Stein: Social Interaction and Stock Market Participation. Stanford Business SchoolWorking 

Paper. http://ssrn.com/abstract=274077 or DOI: 10.2139/ssrn.274077. 
17 Debaty na szczycie. http://www.londonsummit.gov.uk/en/media-centre/latestnews/?view=News&id=15766937. 
18 P. Gabryel: Od redaktora naczelnego. „Wprost” 2004, nr 1, s. 3. 
19 L. Góral: Nadzór bankowy. PWE, Warszawa 1998, s. 29. 
20 A. Janiak: O przywilejach bankowych. „Prawo Bankowe” 2000, nr 11, s. 59.  
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pod specjalnym nadzorem państwa”21. Poza tym zaufanie do banków ma związek  
z rygorystycznie przestrzeganym profesjonalizmem i większą odpowiedzialnością. 

Erozja zaufania na rynku hipotecznym lat 2008-2009 
Stosownym punktem odniesienia rozważań na temat roli zaufania w gospodarce 

jest kryzys na rynku hipotecznym w Stanach Zjednoczonych i jego konsekwencje  
w postaci ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego 2008/2009 r. Z perspektywy 
kapitału społecznego liczne cechy i przejawy tego kryzysu wywodzą się właśnie z jego 
deficytu. Już pobieżna analiza przyczyn zjawiska pozwala uznać, że niski kapitał 
społeczny zasadzający się w otoczeniu marketingowym instytucji finansowych  
i w samych instytucjach, oznacza w praktyce, że przyszły kredytobiorca nie ma 
odpowiednich „kontaktów” i nie ma się do kogo zwrócić o rzetelną poradę, informację
o ryzyku i korzyściach związanych z obciążeniem hipoteki. W środowisku o niskim 
kapitale społecznym brakuje nieformalnych źródeł takiej informacji, ale zaufaniem nie 
cieszą się także źródła bardziej formalne, takie jak broker występujący w interesie 
kredytobiorcy22. 

W efekcie w środowisku biznesowym o niskim kapitale społecznym brakuje też
umiejętności niezbędnych do właściwej krytycznej oceny informacji, ponieważ
członkowie sieci społecznych zależności są ulokowani na podobnym poziomie wiedzy 
np. na temat hipotek. Brakuje im informacji o „uczciwych bankach” i „uczciwych 
pośrednikach”, a sprawiedliwe umowy są mniej dostępne. Inne zjawisko wynikające  
z braku silnych więzi miedzy kredytobiorcą a kredytodawcą to „bariery utraconych 
mediacji”, gdy kredytobiorca popada w problemy z regulowaniem swoich należności. 

W „tradycyjnym modelu” kredytodawcy chronią swego klienta, ponieważ są
zainteresowani utrzymaniem relacji kredytowej. Dysponują zatem specjalistyczną
wiedzą o mikroekonomicznym klimacie w sąsiedztwie kredytobiorcy, szacują jego 
długoterminową zdolność kredytową. Krótkoterminowe modyfikacje warunków 
kredytu są efektem zaufania do kredytodawcy, którego z wyprzedzeniem informuje się
o tymczasowych problemach, ewentualnie o planowanej sprzedaży nieruchomości23.  

W „nowoczesnym modelu” komunikacja pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą
„ogranicza się do wysłania koperty z przypomnieniem o kolejnej racie kredytu”. 
Kredytobiorca nie zna nikogo, do kogo mógłby się zwrócić w razie problemów  
ze spłatą zobowiązań; instytucji, w której zaciągnął zobowiązanie nie ufa tym bardziej. 
Nie zna też pełnych konsekwencji swoich zaniedbań związanych z brakiem 
poinformowania kredytodawcy.  

Opisana asymetria informacji, słabnące relacje oraz brak nacisku  
na odpowiedzialność ze strony rynku ma związek z błędami kapitału społecznego.  

Model Grameen  
W opozycji do powyższego dość lakonicznego opisu stoi szczególne znaczenie 

przykładane do kapitału społecznego w „modelu Grameen”, związanym z pionierską
działalnością mikropożyczek dostępnych w Banku Grammena, którego założyciel  

                                                
21 M. Dąbrowska: Bank jako instytucja zaufania publicznego. http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0100/ 

KAT_B4871.PDF. 
22 R. Brescia: Capital in chaos: The subprime mortgage crisis and the social capital response. Social Science Research 

Network. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124961. 
23 Ibidem.  
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Y. Muhammad został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla za rozwiązanie problemu 
wykluczenia ekonomicznego. Model ten, powielany obecnie na świecie, opiera się na 
fundamentach kreacji i utrzymywaniu zaufania pomiędzy uczestnikami umów, przy 
czym termin „uczestnicy” stosownie oddaje istotę rzeczy (w przeciwieństwie do 
„kredytobiorców”). Osoby szukające pożyczki stają się uczestnikami sieci przyszłych 
pożyczkobiorców, tworzą „krąg pożyczania” decydując, kogo do niego dołączą i kto 
otrzyma ją w pierwszej kolejności, jakie powinny być jej warunki i jaka część zysków  
z tej pożyczki powinna być przeznaczona na wsparcie dla następnego członka kręgu24. 

Cały ten system oparty jest na zaufaniu, współzależności i wspólnych celach. 
Wszyscy członkowie kręgu są współodpowiedzialni za spłatę pożyczki – ten aspekt 
wzmocniony jest tradycyjnymi więziami oraz włączeniem marginalizowanych 
członków społeczności. Wzmocnienie to odbywa się poprzez regularne, formalne 
spotkania, na których obecność jest obowiązkowa, a przywództwo w kręgach jest 
rotacyjne. Z kolei przedstawiciele banku są autentycznie zainteresowani zbudowaniem 
więzów zaufania z uczestnikami.  

Mierzenie braku zaufania 
Z perspektywy niezbędnych w kontekście formułowania strategii marketingowych 

badań rynku i formułowania celów konieczne są badania poziomu zaufania. 
Tymczasem mierzenie społecznego kapitału jest przedsięwzięciem znacznie bardziej 
skomplikowanym niż mierzenie kapitału fizycznego bądź ludzkiego. Politolodzy mierzą
społeczny kapitał połączeniem takich zmiennych, jak udział w stowarzyszeniach  
i aktach wyborczych, czy przedsięwzięciach dobroczynnych – zmienne te łączy element 
troski o wspólne dobro.  

W tym kontekście zwracają uwagę refleksje K. Arrowa, dla którego każda 
transakcja zawiera element zaufania, a kontrakty finansowe są „nasycone zaufaniem  
w sposób szczególny; zaufaniem które jest odpowiednikiem zapisów umownych”25. 
Zaufanie to może wrosnąć w oczekiwaniu konsekwencji prawnych związanych  
z łamaniem umów. Egzekwowanie takiego prawa jest jednak kosztowne i nie zawsze 
skuteczne. Nawet, gdy jest efektywne, to zbyt kosztowne może być narażanie 
finansowych kontraktów. Kontrakty są generalnie z zasady niekompletne, zawsze, 
mimo największej staranności pozostawiają otwarte pole ich interpretacji na niekorzyść
jednej ze stron. Podczas gdy egzekwowanie prawa nigdy nie jest w pełni skuteczne, 
kapitał społeczny pełni rolę wzmacniającą prawne regulacje.  

Na poziomie makro o erozji zaufania mają przekonywać stosowne wskaźniki,  
o których spadku można się przekonać w obliczu sytuacji kryzysowej. Pozwalają one na 
uzyskanie informacji o trendzie obecnym w marketingowym otoczeniu. Do najbardziej 
znanych należy Wskaźnik Zaufania Konsumentów obliczany przez organizację
Conference Board na podstawie comiesięcznej ankiety przeprowadzanej  
w 5 tys. gospodarstw domowych w USA Na wskaźnik składają się dwa subindeksy: 
ocena obecnej kondycji gospodarstwa domowego oraz wskaźnik oczekiwań kondycji 
gospodarstwa w przyszłości. Wskaźnik ten ma dość duże znaczenie, ponieważ zaufanie 
konsumentów wpływa na poziom konsumpcji, która w USA odpowiada  

                                                
24 T. van Bastelaer: Does Social Capital Facilitate the Poor’s Access to Credit? A Review of the Microeconomic 

Literature. „World Bank, Working Paper” 2000, no. 9. http://siteresources.worldbank.org/INTSOCIALCAPITAL/ 
Resources/Social-Capital-Initiative-Working-Paper-Series/SCI-WPS-08.pdf. 

25 K.J. Arrow: op.cit., s. 357. 
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za 2/3 amerykańskiego PKB. Innymi znanymi wskaźnikami są indeks zaufania klientów 
Bloomberga, największej na świecie agencji prasowej, specjalizującej się  
w dostarczaniu informacji na temat rynków finansowych oraz coroczne ogólnoświatowe 
badania w ramach Edelman Trust Barometr26. 

Istnieje także szereg wskaźników pojawiających się w poszczególnych badaniach 
naukowych. Należy do nich wskaźnik ilustrujący gotowość korzystania z czeków − im 
poziom kapitału jest wyższy, tym większa gotowość do korzystania z tej formy 
rozliczeń27. Interesującym wskaźnikiem opisującym relacje pomiędzy zaufaniem  
a funkcjonowaniem rynku finansowego jest skala pożyczek nieformalnych, udzielanych 
przez krewnych i przyjaciół. Większy poziom zaufania prowadzi do częstszego 
korzystania z tego typu wsparcia finansowego. Jednocześnie jednak można wskazać na 
przeciwne tendencję28:  
1. Nieformalne pożyczanie jest substytutem pożyczania formalnego, zwłaszcza gdy 

jest ono niedostępne albo zbyt drogie. Poza tym dostęp do formalnego pożyczania 
jest narażony na brak społecznego kapitału, zatem oczekiwanie pożyczek ze strony 
przyjaciół i rodziny wzrasta na obszarach o niskim kapitale społecznym. 

2. Może zaistnieć efekt substytucji podaży pożyczek, które na terenach o niskim 
kapitale społecznym grupy o relatywnie wysokim zaufaniu aktywizują się  
(np. we wspieraniu finansowym) w porównaniu z innymi.  
Liczne są także opracowania sugerujące, że niskiemu poziomowi zaufania 

społecznego wobec ogólnie „innych” towarzyszy wysoki poziom zaufania  
w podgrupach, takich jak rodzina29. Kwestia ta nawiązuje do „nowo odkrywanych” 
wyników badań E.C. Banfielda z połowy ubiegłego. wieku. Użyty przez niego termin 
„amoralny familizm” (czyli silna identyfikacja i system więzi w ramach pojedynczej 
rodziny, przy jednoczesnej nieufności w stosunku do pozostałych wspólnot rodzinnych  
i definiowanie ich jako potencjalnych rywali w walce o ograniczoną pulę zasobów) 
oznacza istnienie bardzo wysokiego poziomu zaufania w rodzinie i bardzo niskiego  
w większej skali30. Taki stan prowadzi do przesunięcia transakcji finansowych z rynku 
finansowego w kręgi rodzinne i oznacza dodatkowe wyzwanie dla zabiegów 
marketingowych instytucji finansowych. 

Praca „The Moral Basis of a Backward Society” E.C. Banfielda dotyczyła 
południowych Włoch, których gospodarcze opóźnienie autor wiązał z brakiem 
społecznego zaufania wykraczającego poza kręgi rodzinne31. Takie postawy i więzi 
prowadzą do subiektywnie ocenianego jako właściwe preferencyjnego traktowania 
członków własnej rodziny i oznaczają wprost nasilenie zjawiska nepotyzmu. Tezy  
E.C. Banfielda spotkały się początkowo – praca powstała w 1958 r. − z brakiem 
zainteresowania ekonomistów. Nastawienie to zmieniło się dopiero czterdzieści lat 
później, gdy element zaufania zaczął być uwzględniany w modelach ekonomicznego 
rozwoju – to dla tych racji uwagę ekonomistów zwróciły prace R. Putnama  

                                                
26 Trust barometer. www.edelman.com/trust. 
27 L. Guido, P. Sapienza, L. Zingales: The Role of Social Capital in Financial Development. „American Economic 

Review” 2004, XCIV, s. 543. 
28 Ibidem, s. 539.  
29 F. Fukuyama: Social capital…  
30 E.C. Banfield: The Moral Basis of a Backward Society, the Free Press. „American Behavioral Scientist”, Glencoe 1958, 

vol. 2, no. 1, s. 36. http://abs.sagepub.com/cgi/pdf_extract/2/1/36. 
31 Ibidem.  
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i F. Fukuyamy, czy S. Knacka i P. Keefera na temat związku między poziomem 
zaufania społecznego a stopą wzrostu gospodarczego32. 

Generalnie należy stwierdzić, że znaczenie społecznego kapitału na rynku 
finansowym jest większe tam, gdzie egzekwowanie zapisów prawnych nie jest 
powszechnie stosowane, zatem np. we Włoszech i w Polsce oczekiwany jest większy 
pozytywny wpływ kapitału społecznego na postawy na rynku finansowym niż  
np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie normy prawne są bardziej skuteczne. Taki 
charakter otoczenia marketingowego może determinować podejmowane przez 
poszczególne podmioty strategie marketingowe.  

Zaufanie a marka 
Z perspektywy marketingowej odbudowa zaufania wiąże się z koncepcją marki, 

która może tę odbudowę wspierać amortyzując wpływ negatywnych zjawisk 
dotyczących zaufania, a zachodzących w otoczeniu marketingowym i wpływających na 
kapitał społeczny uczestników rynku.  

Już na wstępie należy jednak uznać, że skalę tego problemu wyznacza przede 
wszystkim skala spadku zaufania do uczestników obrotu gospodarczego, a zważywszy 
na doświadczenia lat 2008-2009 można dojść do wniosku, że kryzys zaufania dotyczy 
nawet najsilniejszych marek. Poza tym, warto przypomnieć, iż utrzymanie, ochrona  
i ulepszenie marki jest zazwyczaj procesem długotrwałym pozostając największą sztuką
marketingu33. 

Z tej perspektywy określenie, że dzięki marce podmioty mogą składać obietnicę
ciągłego dostarczania konkretnego zbioru cech, korzyści i usług, gwarantując –  
w przypadku najlepszych marek – jakość produktu i budując w tej sposób lojalność
czytelników i reklamodawców34, winno być nieustannie opatrywane zastrzeżeniem,  
że kryzys zaufania jest zjawiskiem dynamicznym. Innymi słowy, długotrwały proces 
budowania (odbudowy) siły marki zderza się z gwałtownością procesów kryzysowych. 
Nie zmienia to faktu, że silne marki, redukując szereg ryzyk (finansowe, działania 
produktu, społeczne i psychologiczne) znajdują się w lepszej pozycji w obliczu 
drastycznego spadku zaufania na całym rynku. Dysponują bowiem dużym kapitałem 
zaufania. 

Zakończenie
W obliczu kryzysu potrzebą chwili jest odbudowa zaufania pośród uczestników 

rynku, zwłaszcza finansowego. Kwestia ta jest szczególnie istotna w dobie globalizacji, 
np. większość funkcjonujących na polskim rynku banków ma za dominujących 
udziałowców zagraniczne instytucje finansowe, z których część popadła w kryzys 
zaufania klientów na swoich macierzystych rynkach i funkcjonuje dzięki środkom 
pomocowym udzielanym przez państwa. Dotyczy to zwłaszcza tych globalnych 
instytucji finansowych, które „okazały się nie tylko zbyt duże by upaść, ale również
zbyt duże, by można było je uratować bez konsekwencji społecznych, grożących 

                                                
32 S. Knack, P. Keefer: Does Social Capital Have An Economic Payoff? A Cross-Country Investigation 1997. „The 

Quarterly Journal of Economics”, MIT Press, 2006, vol. 112, no. 4, s. 1251-1288. 
33 Ibidem. 
34 J. Kall: Silna marka. Istota i kreowanie. PWE, Warszawa 2001, s. 16.  
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długotrwałą zapaścią współczesnej liberalnej gospodarki rynkowej”35. Problem ten 
dotyczy zwłaszcza tych instytucji finansowych, które przez lata budowały swą pozycję
także podkreślając jako godną zaufania wielkość kapitałów.  

Znaczenie zaufania rozumianego wprost jako kapitał społeczny bądź jako jego 
kluczowy element jest przedmiotem licznych analiz wskazujących na jego 
fundamentalną rolę. Z marketingowego punktu widzenia jego odbudowa wydaje się być
nie tylko najważniejszym, ale także najtrudniejszym wyzwaniem (zwłaszcza  
w kontekście budowy silnej marki), z racji długotrwałości omawianego procesu.  

REBUILDING TRUST - MARKETING'S KEY CHALLENGE  
IN TIME OF CRISIS 

Summary
The real issue of economic crisis is the loss of market participants' trust. Although this trust 

is a deciding factor of economical growth, it is not present in any economical statistics as well as 
it is rarely included in economical models. The erosion of market participants' trust in the time of 
crisis becomes the most important cause of economical collapse. Facing such dangers, the key 
challenge of the present marketing would be implying a strategy of rebuilding trust; this should 
happen on micro, as well as on macro level. 

                                                
35 L. Pawłowicz: Kryzys zaufania na rynkach finansowych z perspektywy kraju goszczącego. 

http://www.rf.edu.pl/uploads/media/L_Paw%C5%82owicz-02_03_2009PL.pdf. 
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
JAKO ELEMENT SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

Streszczenie 
Najważniejszym elementem organizacji w ujęciu systemowym są ludzie. Zarządzanie 

bezpieczeństwem i higieną ich pracy pozwala na zapewnienie pracownikom odpowiednich 
warunków pracy oraz zminimalizowanie ryzyka zawodowego. Troska o warunki pracy wpisuje 
się w nurt koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w myśl której przedsiębiorstwa 
promują aspekty swojej działalności zorientowane na zapewnienie zadowolenia i równowagi 
społecznej oraz środowiskowej. W artykule zaprezentowano koncepcję CSR z punktu widzenia 
bezpiecznych warunków pracy oraz kontrolowania ryzyka zawodowego.  

Wprowadzenie 
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną (bhp) pracy obejmuje politykę, 

cele, zadania, strukturę organizacyjną, podział kompetencji i odpowiedzialności, 
procedury i instrukcje oraz zasoby personalne, techniczne, a także finansowe niezbędne 
do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy2. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) 
definiowana jest jako koncepcja dobrowolnego włączenia przez przedsiębiorstwa 
aspektów społecznych i środowiskowych do działalności gospodarczej i kontaktów  
z klientami zewnętrznymi. Społeczna odpowiedzialność oznacza wychodzenie poza 
wymogi prawne poprzez zwiększone inwestowanie w kapitał ludzki, ochronę
środowiska i relacje z kontrahentami. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz 
dbałość o dobry stan zdrowia pracowników należy także do społecznych obowiązków 
firm i może być uważane za integralną część CSR3. 

Nowoczesne zarządzanie wymaga uwzględnienia wszystkich aspektów 
działalności, zarówno produkcyjnych, społecznych, jak i ekologicznych. Podstawowym 
warunkiem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest odpowiednie 
kształtowanie warunków pracy poprzez analizę oraz ocenę ryzyka w środowisku pracy  
i podjęcie działań korygujących lub eliminujących ryzyko wykonywania zawodu.  
W artykule wyjaśniono rolę bhp w stosowaniu koncepcji CSR. 

                                                
1 Małgorzata Lotko − dr, Katedra Nauk o Jakości, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska. 
2 A. Sobocińska: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy. W: Zarządzanie bezpieczeństwem. Red. P. Tyrała. Wydawnictwo 

PSB, Kraków 2000, s. 342. 
3 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy. Materiały Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa  

i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006, s. 7. 
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Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 
Pojęcie bezpieczeństwa pracy może być interpretowane na wiele sposobów.  

W zależności od dziedziny, której dotyczy oraz konkretnej sytuacji, można wymienić
przykładowe definicje bezpieczeństwa4: 

– brak tych spośród warunków, które mogą powodować śmierć lub zranienie, 
chorobę zawodową lub uszkodzenie albo zniszczenie wyposażenia czy też
nieruchomości, 

– akceptowalny poziom ryzyka oznaczający, że prawdopodobieństwo 
wystąpienia szkody jest dopuszczalnie niskie, 

– brak możliwości zranienia lub śmierci pracowników, brak uszkodzeń i strat 
w wyposażeniu lub nieruchomości. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to stan warunków i organizacji pracy zapewniający 
wymagany poziom ochrony zdrowia oraz życia przed zagrożeniami występującymi  
w środowisku pracy5. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy obejmuje 
świadome działania nastawione na zredukowanie ryzyka utraty życia lub zdrowia  
w środowisku pracy do akceptowalnego poziomu granicznego, a następnie utrzymanie 
go na takim lub niższym poziomie6. Zarządzanie bhp można także zdefiniować jako  
te aspekty ogólnego zarządzania, które wiążą się z rozwijaniem i realizacją polityki 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia7. Nadrzędnym celem zarządzania 
bezpieczeństwem pracy jest minimalizacja ryzyka do poziomu ekonomicznie 
uzasadnionego. Wszelkie działania zmierzające do osiągnięcia tego celu to zarządzanie 
ryzykiem. Jest ono procesem, w którym decyzje służą akceptowaniu ryzyka 
rozpoznanego lub jego eliminacji, względnie złagodzeniu8. Analiza i zarządzanie 
ryzykiem mają za zadanie ocenę zagrożeń występujących w środowisku pracy, 
podejmowanie odpowiednich środków zapobiegawczych oraz kontrolowanie ich 
skuteczności. 

Zarządzanie ryzykiem zawodowym powinno stanowić permanentny element 
strategii organizacji. Jest bardzo ważne z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż
wpływa na wynik finansowy w postaci strat ponoszonych na wypłatę zasiłków 
chorobowych lub odszkodowań, będących skutkiem nieodpowiednich warunków pracy. 
Zarządzanie ryzykiem zawodowym ma także wpływ na wizerunek organizacji  
w środowisku, w którym funkcjonuje, gdyż przedsiębiorstwo, w którym notuje się dużą
liczbę wypadków przy pracy nie jest atrakcyjne dla potencjalnych pracowników, 
klientów czy inwestorów. Analiza ryzyka jest procesem kosztownym, ale jej efekty są
niezwykle istotne dla funkcjonowania organizacji w jej turbulentnym otoczeniu. 

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy powinno być traktowane 
jako integralna część ogólnego systemu zarządzania organizacją. Podstawowe zasady 
postępowania skierowane na zapewnienie należytego bezpieczeństwa oraz ochrony 

                                                
4 A. Sobocińska: op. cit., s. 339.
5 M. Borysiewicz, E. Lisowska-Mieszkowska, J. Żurek: Systemy zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem 

procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko. Wytyczne. Centralny 
Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2001, s. 46. 

6 E. Krzemień: Zintegrowane zarządzanie. Aspekty towaroznawcze, jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo. 
Wyd. Śląsk, Katowice 2003, s. 232. 

7 L. Pietrzak: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 2005, s. 7. 
8 A. Kleniewski: Audit zarządzania ryzykiem. „Problemy Jakości” 2003, nr 6, s. 12-15. 
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zdrowia pracowników zawarte są w stosownych przepisach prawnych i kształtują
system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako zbiór dobrych 
praktyk 

Już pod koniec XIX wieku posiadanie własnych programów socjalnych  
i społecznych było praktykowane przez europejskie firmy. Kiedy jednak coraz więcej 
ustaw zaczęło chronić pracowników i gwarantować bezpieczeństwo socjalne ludności, 
polityka odpowiedzialności społecznej biznesu nie wydawała się już konieczna. 
Dopiero pod koniec XX wieku rozpoczęła się nowa epoka rosnącego zainteresowania tą
ideą9. W 2000 roku, podczas Szczytu Europejskiego w Lizbonie, Rada Europejska 
przedstawiła dziesięcioletni program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, 
nazwany Strategią Lizbońską. Celem Strategii oraz działań z nią związanych, 
określanych procesem lizbońskim jest uczynienie z Unii Europejskiej najbardziej 
konkurencyjnej, dynamicznej, opartej na wiedzy gospodarki świata, zdolnej do 
trwałego, zrównoważonego rozwoju, z większą liczbą miejsc pracy i zapewnieniem 
spójności społecznej. W 2001 roku Komisja Europejska zaprezentowała zieloną księgę
pt. „Promocja europejskiego projektu dla społecznej odpowiedzialności biznesu” 
(Green Paper on Corporate Social Responsibility) w celu wywołania publicznej debaty 
poświęconej odpowiedzialności biznesu. W proces konsultacji włączyły się instytucje 
unijne: dyrekcje generalne Komisji ds. zatrudnienia, spraw socjalnych, przedsiębiorstw 
i społeczeństwa informacyjnego, handlu, ochrony środowiska, przedstawiciele sektora 
przedsiębiorców, związki zawodowe, media, eksperci, organizacje pozarządowe  
i instytucje naukowe. Rok później Komisja przedstawiła strategię realizacji  
i upowszechniania praktyk odpowiedzialnego biznesu w krajach Unii Europejskiej. 
Koncepcja odpowiedzialnego biznesu stała się jednym z kluczowych tematów  
w polityce gospodarczej Unii. Zostały utworzone odpowiednie instytucje,  
w parlamentach narodowych rozpoczęto procesy legislacyjne, uruchomione zostały 
programy badawcze10. 

CSR definiuje się jako pojęcie, za pomocą, którego przedsiębiorstwa integrują
społeczne i środowiskowe aspekty w swojej codziennej działalności oraz  
we wzajemnych stosunkach z klientami zewnętrznymi na zasadzie dobrowolności11. 
Należy zauważyć, że nie chodzi tu jedynie o przestrzeganie przepisów prawa czy 
obowiązujących zasad, a o inwestowanie w zapewnienie pracownikom dobrych 
warunków pracy oraz ograniczenie ingerencji w środowisko naturalne. Każda 
organizacja powinna angażować się w CSR zależnie od swoich kompetencji, zasobów, 
kontrahentów, tradycji kulturowych, sytuacji społecznej i ekologicznej obszaru  
w którym funkcjonuje12.  

                                                
9 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy..., s. 13.
10 Szerzej: Departament Pożytku Publicznego. Serwis informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

http://www.pozytek.gov.pl. 
11 M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Oficyna 

Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 90. 
12 Ibidem, s. 100. 
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Wyróżnia się często trzy aspekty społecznego wymiaru CSR13: 
− wewnętrzny – zarządzanie zasobami ludzkimi, etyka, bezpieczeństwo i higiena 

pracy, przystosowanie do zmian, zarządzanie wpływami na środowisko  
i zasobami naturalnymi, 

− zewnętrzny lokalny – społeczności lokalne, partnerzy handlowi, lokalne 
organizacje pozarządowe, 

− zewnętrzny ogólnoświatowy – dostawcy i konsumenci, inwestorzy, prawa 
człowieka, ogólnoświatowe problemy z zakresu ochrony środowiska, globalne 
organizacje pozarządowe. 

Rola bezpieczeństwa i higieny pracy w programach 
społecznej odpowiedzialności biznesu 

Ewolucja CSR została zapoczątkowana w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego 
wieku rozwojem systemowego podejścia do zarządzania, opartego na normach  
i wytycznych ISO 9000 dotyczących zarządzania jakością, ISO 14001 odnoszących się
do zarządzania środowiskowego, SA 8000 związanych z odpowiedzialnością społeczną
oraz OHSAS 18001 regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy14. Systemy te 
koncentrują się na planowaniu i racjonalnej kontroli działań, dlatego niewiele uwagi 
zwraca się w nich na aspekty ludzkie. W dłuższym okresie może to prowadzić do 
powstania problemów w funkcjonowaniu systemów, gdyż ludzie stanowią podstawę
działania, organizacji, będących złożonymi systemami. Najważniejszym czynnikiem 
każdego systemu zarządzania są ludzie. To właśnie ich postawy, kwalifikacje i wiedza 
decydują o skutecznym jego funkcjonowaniu. Należy pamiętać o istniejących normach 
zachowań i przekonań, które ludzie stosują i które kształtują kulturę organizacji15. 

Bhp jest ważnym składnikiem poczucia odpowiedzialności społecznej, ponieważ
bezpieczeństwo siły roboczej jest jednym z aspektów wykorzystywanych do mierzenia 
ogólnego postępu firm w tej dziedzinie16. Te aspekty to: 

− bezpieczeństwo i zdrowie siły roboczej oraz zdrowy produkt, 
− normy i warunki pracy, prawa człowieka, 
− równe możliwości i dostęp do zatrudnienia. 
Bhp jest uważane za jeden z głównych elementów etyki firmy, która ściśle wiąże 

się z poczuciem odpowiedzialności społecznej, ponieważ wprowadza wartości 
biznesowe do programu działań CSR17. Inne elementy etyki firmy, często w literaturze 
uznawane za ważne, to ochrona środowiska, zachowanie równowagi między życiem 
zawodowym i prywatnym oraz możliwość łączenia pracy z odpowiedzialnością
społeczną. Udane połączenie bhp z odpowiedzialnością społeczną wymaga spełnienia 
pewnych warunków. Odpowiedzialność ta powinna być przede wszystkim uznawana za 
cechę pozytywną. Ważne jest uczciwe i otwarte zachowanie wobec pracowników oraz 
klientów zewnętrznych, aby możliwe było rozwijanie kompetencji moralnych  
z wykorzystaniem dialogu z pracownikami18. Argumenty natury ekonomicznej  

                                                
13 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy..., s. 13. 
14 G. Zwetsloot: From Management Systems to CSR. „Journal of Business Ethics” 2003, nr 44, s. 201-207.
15 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy..,  s. 13. 
16 J.P. Segal i inni: CSR and Working Conditions. Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 2003. 
17 O. Fisscher: Het organiseren van morele competentie – Bedrijfsethiek is ‘in’. W: Gids voor Personeelmanagement, t. 82, 

wyd. 3, s. 12-18. 
18 Ibidem. 
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i strategicznej mogą tworzyć podstawę idei odpowiedzialności społecznej, w tym bhp. 
Jeśli rozwijanie kompetencji moralnych jest zorganizowane i włączone  
w uporządkowany sposób do codziennej pracy organizacji, bhp będzie logicznym 
elementem programu działania z zakresu odpowiedzialności społecznej. W tej sytuacji 
nie tylko odpowiedzialność społeczna, lecz także aspekty bezpieczeństwa stanowią
część programu działania organizacji i dlatego są rozpatrywane w sposób strukturalny19.  

Działania z zakresu bhp, które przynoszą korzyść bezpieczeństwu publicznemu,  
np. zwiększanie bezpieczeństwa w centrach handlowych, to także aspekt 
odpowiedzialności społecznej. Bhp jest zatem ważnym elementem społecznego 
wymiaru CSR. Dzięki poczuciu odpowiedzialności społecznej firm możliwe jest 
włączenie programu bezpiecznej i higienicznej pracy w działania organizacji na 
poziomie strategicznym. Włączenie aspektów bhp do CSR przyczynia się do wzrostu 
społecznego uznania dla organizacji, które według modelu EFQM jest jednym  
z głównych obszarów wyników i ma zasadnicze znaczenie w odnoszeniu sukcesu  
w biznesie. Bhp w CSR przynosi także korzyści w zakresie wartości dodanej dla 
reputacji organizacji, wydajności pracy, lojalności konsumentów i wartości giełdowej 
firmy20. 

Aby odpowiednio ukształtować kulturę bezpieczeństwa i higieny pracy należy 
przekonać wszystkich pracowników, że jest ona tak samo ważna jak wydajność pracy 
czy jakość produktów. Wyrazem właśnie takiego przekonania jest przede wszystkim 
realizowana polityka bezpieczeństwa i higieny pracy21. Jednakże polityka nie może być
jedynie deklaracją, muszą towarzyszyć jej konkretne działania. Niezwykle istotne jest 
zaznaczenie, że w zapewnieniu należytego bezpieczeństwa powinny brać udział nie 
tylko służby nadzoru, ale wszyscy pracownicy. Skoncentrowanie się na strukturze 
formalnej wiąże się z pominięciem wielu czynników decydujących o jego skuteczności.  

Zakończenie 
Organizacje coraz częściej wprowadzają systemy zarządzania bhp mimo, iż nie 

zostały one uregulowane przepisami międzynarodowymi. Czynią to z uwagi na 
uzyskanie korzyści nie tylko ekonomicznych, ale pewnego rodzaju prestiżu związanego 
z posiadaniem certyfikatu. Tak jest w przypadku wdrożenia systemów zarządzania 
jakością i środowiskowego. 

Idea społecznej odpowiedzialności powinna znaleźć odzwierciedlenie w praktyce 
zarządzania organizacją. Kluczowe wartości z niej płynące należy stosować w całym 
przedsiębiorstwie oraz wśród klientów zewnętrznych. Społeczna odpowiedzialność
biznesu powinna być wpisana zarówno w działania operacyjne przedsiębiorstw, jak  
i w strategie zarządzania22. 

Podsumowując, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy stanowi 
kompozycję zasobów, personelu, polityki i procedur, której elementy współdziałają  
ze sobą w zorganizowany sposób. Społeczne zaangażowanie firmy oraz etyczny sposób 
prowadzenia działalności przynoszą szereg korzyści (nie tylko finansowych) zarówno 

                                                
19 Ibidem. 
20 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy.., s. 17. 
21 Z. Pawłowska: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.  

Red. D. Koradecka. Tom 2, CIOP, Warszawa 1999, s. 1227. 
22 M. Żemigała: op. cit., s. 129. 
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społeczeństwu, jak i przedsiębiorstwu23. Jednakże, w Polsce przeważa tradycyjne 
podejście do zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy24. Problematyka ta powierzana 
jest odpowiednim służbom, kierownictwo i pracownicy nie są nią należycie 
zainteresowani. 

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY AS A PART  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Summary
People are the major element of organization in a system approach.  Occupational health  

and safety management of their work allows ensuring correct work conditions for employees and 
minimizing occupational hazard. Care of work conditions is included in Corporate Social 
Responsibility concept. According to this trend, organizations promote these aspects of their 
activities, which are focused on ensuring social and environmental balance. In the paper, the CSR 
concept is presented from the safe work conditions and occupational hazard control point of view.

                                                
23 Ibidem, s. 101. 
24 A. Witkowski: Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. „Atest” 2001, nr 1, s. 49.
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJE 
SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano czynniki wpływające na rozwój CSR. Należy do nich zaliczyć

m.in. proces globalizacji, zmniejszającą się akceptację agresywnych działań sprzedażowych, 
protesty i bojkoty konsumentów, łatwiejsze ujawnianie nieetycznych działań podejmowanych 
przez niektóre przedsiębiorstwa. Wśród uwarunkowań rozwoju CSR nie można pominąć także 
czynników kulturowych oraz realizowanego przez państwo modelu polityki społecznej. Ważną
rolę pełni również edukacja proetyczna. W obliczu zachodzących zmian istnieje potrzeba 
traktowania CSR jako sposobu budowania trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule 
przedstawiono także ekonomiczne i pozaekonomiczne funkcje CSR. 

Wstęp 
Celem artykułu jest przedstawienie podstaw rozwoju koncepcji społecznej 

odpowiedzialności biznesu w kontekście czynników kształtujących ten rozwój, 
głównych zasad i instrumentów wykorzystywanych do realizacji celów i założeń. 
Wzrost znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw  
na współczesnym rynku jest zjawiskiem trwałym i wpływa na zmiany mechanizmów 
prowadzenia działalności biznesowej. Jest swoistym wyzwaniem dla przedsiębiorstw, 
gdyż ich sukces na rynku będzie zależał w coraz większym stopniu od wykształcenia 
postaw wrażliwości społecznej oraz umiejętności reagowania na problemy ważne dla 
społeczeństwa i środowiska. 

Wzrost oczekiwań społecznych wobec przedsiębiorstw 
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw definiowana jest w kategoriach 

wykraczającego poza obowiązujące normy prawne zobowiązania firmy  
do dobrowolnego uwzględniania interesów społecznych i ochrony środowiska w swoich 
strategiach działań na rynku, a także w stosunkach z różnymi grupami interesariuszy2. 
Taka autoregulacja dotycząca pozytywnego wpływu firmy na otoczenie ma 
jednocześnie umożliwić przedsiębiorstwu osiąganie zysku i budowanie trwałej 
przewagi konkurencyjnej.  

                                                
1 Krystyna Mazurek-Łopacińska – prof. zw. dr hab., Katedra Badań Marketingowych, Instytut Marketingu, Wydział Nauk 

Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
Magdalena Sobocińska – dr, Katedra Badań Marketingowych, Instytut Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2 Społeczna odpowiedzialność biznesu dla MSP. http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_pl.htm. 
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Na wzrost zainteresowania wdrażaniem koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu wpłynęły w szczególności rosnące oczekiwania nabywców wobec przedsiębiorstw  
i słabnąca akceptacja agresywnych form sprzedaży, a także działania podejmowane przez 
różnego rodzaju organizacje społeczne, protesty konsumentów i bojkotowanie nieetycznych 
firm. Wśród czynników wpływających na rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu  
i poszukiwanie przez przedsiębiorstwa nowych sposobów budowania trwałej przewagi 
konkurencyjnej należy zwrócić również uwagę na konsekwencje wynikające z procesu 
globalizacji oraz na zmieniające się regulacje prawne.  

Istotna jest także rola Internetu, która wyraża się w łatwiejszej wymianie informacji 
między konsumentami oraz ujawnianiu przez nich nieetycznych działań
podejmowanych przez niektóre przedsiębiorstwa. W konsekwencji prowadzi to do 
zmniejszenia asymetrii informacji i bardziej kompleksowej oceny działalności 
przedsiębiorstw. 

W kontekście przedstawionych uwarunkowań rozwoju społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw interesujące są wyniki międzynarodowych badań
dotyczących opinii konsumentów na temat CSR (rys. 1).  

66%

50%

73%

77%

84%

70%

64%

80%

86%

73%

68%

53%

69%

81%

70%

79%

51%

81%

89%

76%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Przedsiębiorstwa ponoszą taką samą
odpowiedzialność za wprowadzanie 

pozytywnych zmian społecznych 
jak rządy państw

W ciągu ostatnich kilku la t 
zaczęłam/ąłem się bardziej 

interesować zasadami postępowania 
korporacji

Jako konsument czuję się
odpowiedzialna/y za karanie 
nieetycznych firm poprzez 

niekorzystanie z ich produktów

Niezwykle ważne jest, żeby firma 
dążyła do czegoś innego niż tylko 

zysk

Dobrą  rzeczą dla  firm jest 
upublicznianie ich działań z zakresu 

społecznej odpowiedzialności

Francja W.Brytania USA Polska

Rys. 1. Opinie konsumentów o CSR (odsetek opinii potwierdzających poszczególne tezy) 
Źródło: Know. Przyszłość marki korporacyjnej. Raport Euro RSCG. Badanie IMAS International − w Polsce 

(n=505), Market Probe International − w USA (n=700), w Wielkiej Brytanii (n=700) i Francji 
(n=450). Za: CSR 2009 – trendy. Dodatek do miesięcznika „Press”, czerwiec 2009, s. 6.  

Wyniki badań wskazują na to, iż konsumenci oczekują od przedsiębiorstw, aby 
dążyły nie tylko do osiągania zysku, ale również współuczestniczyły w rozwiązywaniu 
problemów społecznych. Wskazuje na to ponad trzy czwarte respondentów z Polski  
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i Wielkiej Brytanii, 86% badanych Amerykanów i aż 89% francuskich respondentów. 
Ponadto w każdym z czterech badanych krajów co najmniej połowa badanych 
respondentów wykazuje rosnącą w ostatnich kilku latach wrażliwość, czego wyrazem 
jest większe zainteresowanie zasadami postępowania korporacji. Istotne jest również to, 
że konsumenci czują się odpowiedzialni za karanie nieetycznych firm poprzez 
zaprzestanie kupowania ich produktów. 

Do przesłanek rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu należy również
zaliczyć wzrost znaczenia niematerialnych zasobów firmy oraz przywiązywanie coraz 
większej roli do zasobów ludzkich organizacji jako źródła innowacyjności. 
Występowanie zróżnicowań w zakresie wdrażania przez przedsiębiorstwa koncepcji 
społecznej odpowiedzialności w różnych krajach sprawia, iż wśród uwarunkowań jej 
rozwoju nie można pominąć także czynników kulturowych, a w tym w szczególności 
wartości i zasad, które w danym społeczeństwie są uznawane za ważne i stanowią
kryterium oceny sposobu postępowania innych. Kolejnym czynnikiem jest również
realizowany przez państwo model polityki społecznej3.  

Odpowiedzialność społeczna biznesu w kontekście kultury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa i koncepcji zarządzania 

Istotna z punktu widzenia rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw 
jest nie tylko kultura narodowa, ale również kultura organizacyjna, która rozumiana jest 
jako zbiór dominujących wartości, norm postępowania, charakterystycznych dla danej 
organizacji, podbudowany założeniami dotyczącymi natury rzeczywistości  
i przejawiający się poprzez językowe, fizyczne i behawioralne artefakty4. Wdrażanie 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu wymaga zidentyfikowania wartości, 
wzorów i wzorców organizacyjnych zachowań, które współtworzą kulturę
organizacyjną, gdyż wywierają one wpływ na sposób pełnienia przez pracowników ról. 
Występowanie zgodności między wartościami związanymi z realizacją strategii 
społecznej odpowiedzialności biznesu, a wartościami związanymi z kulturą
organizacyjną firmy spowoduje utrwalenie tej kultury, a realizacja samej strategii nie 
będzie wymagała wielu zmian.  

Prezentowane zagadnienie dobrze obrazuje przykład przedsiębiorstwa Canon, które 
rozwijając się, uczestniczyło w rozwiązywaniu globalnych problemów. W dużym 
stopniu przyczyniło się do tego wdrażanie filozofii kyosei. Kyosei to japońskie słowo 
oznaczające wspólne życie i pracę dla wspólnego dobra. Wartość ta wyznacza sposób, 
w jaki traktowani są pracownicy i prowadzona jest działalność. Istotą kyosei jest 
zabezpieczenie strumienia zysków i zdobywania silnej pozycji rynkowej, stanowiącego 
podstawę współpracy między menadżerami i pracownikami, którzy czynią z kooperacji 
element własnego kodeksu etycznego i zaczynają postrzegać siebie nawzajem jako 
grupy o dużym znaczeniu dla sukcesu firmy. Kolejny etap procesu wdrażania tej 
filozofii polega na rozszerzeniu współpracy poza obszar firmy i objęcie nią klientów, 
dostawców, różnych grup społecznych, a także konkurentów. W czwartym etapie 

                                                
3 M. Rojek-Nowosielska: Modele polityki społecznej państwa a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw.  

W: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. Red. Z. Pisz, M. Rojek-
Nowosielska. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 42, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego  
we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 90-91.  

4 Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 439, 
542. 
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przedsiębiorstwo zwiększa zasięg swojej działalności poprzez rozpoczęcie działalności 
gospodarczej na dużą skalę w innych krajach. Przedsiębiorstwa realizujące na tym 
etapie działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą uczestniczyć  
w rozwiązywaniu globalnych problemów. Ostatni etap wdrażania kyosei polega na tym, 
że firma wywiera wpływ na polityków, aby podjęli działania mające na celu 
rozwiązywanie globalnych problemów przez tworzenie prawa sprzyjającego  
np. ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, czy odchodzeniu od przestarzałych 
technologii5.  

Wśród uwarunkowań rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu szczególnie 
ważną rolę pełni także proetyczna edukacja realizowana na różnych poziomach edukacji 
szkolnej oraz w przedsiębiorstwach.  

Zaangażowanie przedsiębiorstwa w działania z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu może dotyczyć kwestii ogólnospołecznych lub polegać na 
rekompensowaniu szkód wynikających z działalności przedsiębiorstwa. Zasługującymi 
na szczególne wyróżnienie wariantami prowadzenia działań w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu są inwestycje w doskonalenie łańcucha wartości lub 
otoczenie w taki sposób, aby umacniać pozycję konkurencyjną firmy. Zbudowanie 
przez firmę trwałej przewagi konkurencyjnej wymaga, aby działania z zakresu 
społecznej odpowiedzialności biznesu cechowały się wysoką koncentracją oraz 
specyficznością. Koncentracja dotyczy zbieżności inicjatyw społecznych z misją firmy 
oraz rdzeniem jej działalności. Z kolei specyficzność odnosi się do zakresu, w jakim 
przedsiębiorstwo ma udział w strumieniu korzyści wynikających ze społecznej 
odpowiedzialności biznesu oraz stopnia unikalności prowadzonych działań. Wybór 
wariantu prowadzenia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w dużym stopniu 
wpływa na formę tych działań, gdyż mogą być one prowadzone w postaci dotacji dla 
zewnętrznych podmiotów, np. fundacji lub w oparciu o współpracę przedsiębiorstwa  
z organizacją charytatywną. Mogą one być także realizowane w ramach projektów 
wewnętrznych. Ten trzeci wariant ma charakter strategiczny i wiąże się z realizowaniem 
inwestycji w otoczenie konkurencyjne lub inwestycji w doskonalenie łańcucha 
wartości. Należy jednocześnie podkreślić, że społeczna odpowiedzialność biznesu 
realizowana w ramach projektów wewnętrznych cechuje się wysokim stopniem 
koncentracji i specyficzności6.  

Zasady, instrumenty i korzyści społecznej odpowiedzialności 
biznesu 

Wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności biznesu przekłada się na 
osiąganie przez przedsiębiorstwa wielu ekonomicznych i pozaekonomicznych korzyści, 
które odpowiadają funkcjom spełnianym przez CSR. Przedstawiono je na rysunku 2.  

                                                
5 R. Kaku: Ścieżka kyosei. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Harvard Business School Press, Wydawnictwo 

Helion, Gliwice 2007, s. 117-118; Kyosei. http://www.canon.pl/About_Us/About_Canon/Philosophy/index.asp. 
6 E. Głuszek: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako sfera decyzji menedżerskich. W: Społeczna 

odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. op.cit., s. 148; B.W. Husted: Governance 
Choices for Corporate Social Responsibility: to Contribute, Collaborate or Internalize? „Long Range Planning” 2003, nr 36, 
s. 489. 
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Rys. 2. Przesłanki, zasady oraz efekty wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu  
Źródło: opracowanie własne.  
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– narzędzi komunikowania prowadzonych przez przedsiębiorstwo działań  
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu7. 

Instrumenty te spełniają zarówno funkcję wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Z jednej 
strony służą motywacji pracowników, a z drugiej kreują wizerunek przedsiębiorstwa,  
a w konsekwencji ułatwiają nawiązanie współpracy z kooperantami. Odgrywa to duże 
znaczenie w sytuacji, w której na rynku działa wiele firm o podobnej kondycji 
ekonomicznej i jakości oferowanych produktów. Szczególnie ważną funkcję
wewnętrzną pełni dobrze zaprojektowany program etyczny, ponieważ zmniejsza liczbę
przypadków złych praktyk oraz liczbę sytuacji konfliktowych, a także zwiększa 
zaangażowanie i lojalność pracowników. Funkcja wewnętrzna polega na uświadamianiu 
pracownikom etycznego wymiaru działalności przedsiębiorstwa oraz pokazaniu celów 
firmy i sposobów ich osiągania. Natomiast istotą funkcji zewnętrznej jest budowanie  
i utrzymywanie dobrej reputacji wśród interesariuszy8.  

Do elementów tworzących program etyczny przedsiębiorstwa odpowiadających 
działaniom podejmowanym w celu jego stworzenia zalicza się wybranie wspólnej 
wartości i odwołanie się do niej w misji firmy, określenie standardów etycznych  
i zawodowych, opracowanie kodeksu etycznego oraz podręcznika standardów 
zawodowych, a także programu kształcenia. Zasadne jest również wyodrębnienie  
w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa stanowiska ds. etyki, promowanie 
zachowań etycznych oraz monitorowanie przestrzegania norm etycznych i standardów 
zawodowych. Natomiast wśród czynników warunkujących efektywną realizację
programów etycznych należy zwrócić uwagę m.in. na: 

– adekwatność i zgodność programu etycznego z kulturą organizacyjną firmy, 
– współuczestnictwo pracowników w procesie ich tworzenia, 
– formalną poprawność i spójność wewnętrzną programu, 
– ewolucyjność programu w związku z zachodzącymi zmianami, 
– szkolenia etyczne oraz otwarte kanały komunikacyjne9.  
Kolejnym aspektem realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności 

biznesu jest komunikowanie efektów tych działań. Chociaż komunikowanie efektów nie 
jest głównym celem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, to jednak 
pełni istotną rolę w budowaniu wizerunku firmy. Jedną z najbardziej upowszechnionych 
form informowania o realizowanej przez firmę strategii społecznego zaangażowania 
przedsiębiorstw są raporty. Na rysunku 3 przedstawiono zasady dotyczące 
opracowywania treści raportu, jak i formy prezentacji efektów działań. Ze względu na 
spełniane przez społeczną odpowiedzialność biznesu funkcje, wśród zasad 
przygotowywania raportu w szczególności ważne jest angażowanie wszystkich 
interesariuszy w jego opracowywanie, gdyż przekłada się to na budowanie 
przejrzystych relacji między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem.  

                                                
7 T. Brzozowski: O czym informują przedsiębiorstwa w swoich raportach społecznych. W: Społeczna odpowiedzialność

biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki. op.cit., s. 116; Mapping Instruments for Corporate Social 
Responsibility. Komisja Europejska, Bruksela 2003, s. 12. 

8 M. Żemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji. Wolters 
Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 92. 

9 W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski: Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych.  
W: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy. Red. W. Gasparski, A. Lewicka-
Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski. Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN&WSPiZ oraz Biuro Stałego Koordynatora ONZ  
w Polsce, Warszawa 2002, s. 26, 32-37. 
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Rys. 3. Zasady raportowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu  
Źródło: Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative − GRI.  

Za: I. Pichola: Wykorzystaj międzynarodowe wytyczne w procesie raportowania! „Odpowiedzialny 
Biznes 2009”, dodatek do Harvard Business Review Polska, 1.05.2009, s. 25.  

Dobre praktyki w realizacji społecznej odpowiedzialności 
biznesu 

O rosnącym zainteresowaniu przedsiębiorstw wdrażaniem koncepcji społecznej 
odpowiedzialności świadczą przykłady zaprezentowane w Raporcie „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki”. Dotyczą one zaangażowania przedsiębiorstw  
w takich obszarach jak: 

– miejsca pracy,  
– rynek,  
– społeczeństwo, 
– środowisko naturalne.  
Autorzy Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008” podkreślają, że coraz 

więcej firm wdraża strategie i realizuje projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W 2008 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu otrzymało bowiem 
największą liczbę opisów dobrych praktyk, z których wybrano 88 najbardziej 
wartościowych inicjatyw10. Wybrane przykłady zestawiono w tabeli 1. 

Zaprezentowane w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre 
praktyki” przykłady wskazują na to, że przedsiębiorstwa społeczną odpowiedzialność
biznesu traktują nie tylko w kategoriach prospołecznych działań z zakresu filantropii, 
ale także w kontekście społecznych i środowiskowych oraz gospodarczych skutków 
działalności przedsiębiorstwa. 

                                                
10 Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki.” http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/raport-

odpowiedzialny-biznes-w-polsce--d-253_2326.htm. 

Zasady raportowania GRI 

Zasady dotyczące zawartości raportu  Zasady dotyczące jakości i sposobu 
prezentowania treści 

– zasada istotności 
– zasada kompletności 
– zasada angażowania interesariuszy 
– zasada uwzględniania kontekstu 

zrównoważonego rozwoju 

– zasada wyważenia 
– zasada porównywalności 
– zasada wiarygodności 
– zasada przejrzystości 
– zasada terminowości 
– zasada dokładności 
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Tabela 1. Przykłady działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce 

Istota dobrych praktyk Przykłady z praktyki 

Biznes a miejsca pracy 
W kontekście rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy rośnie znaczenie 
dobrze zmotywowanych i zaangażo-
wanych pracowników jako jednego 
z najcenniejszych zasobów przedsię-
biorstwa. W związku z tym w firmach 
podejmowane są działania służące 
zwiększeniu zadowolenia z pracy, 
uatrakcyjnieniu jej warunków i zwięk-
szeniu efektywności. Korzyścią dla 
firm jest zatrzymywanie cennych pra-
cowników, zmniejszenie fluktuacji 
kadr oraz kosztów związanych z re-
krutacją nowych pracowników. 

Wiele przedsiębiorstw prowadzi działania z zakresu komunika-
cji, których celem jest zapoznawanie pracowników z ważnymi 
dla firmy zasadami jej działalności. Commercial Union Polska 
promuje standardy etycznego postępowania, Danone włącza pra-
cowników w wypracowywanie standardów w firmie. Firmy pro-
wadzą także działania mające na celu ułatwienie pracownikom 
pogodzenia życia zawodowego i osobistego. Bank Zachodni 
WBK, firma Accenture ułatwiają np. pracę młodym matkom. 
Nestlé Polska dużą wagę przywiązuje do edukacji pracowników 
w zakresie wiedzy żywieniowej, co ma pomóc firmie w osiąga-
niu pozycji eksperta i doradcy w dziedzinie żywienia. Praktyki 
realizowane przez PricewaterhouseCoopers i Procter&Gamble 
mają na celu promocję idei równych szans i różnorodności 
w miejscu pracy w zakresie wieku, narodowości oraz wyrówny-
wanie szans kobiet i mężczyzn.  

Biznes a rynek 
Zwiększa się zaangażowanie biznesu 
w odpowiedzialne działania wobec 
klientów, dostawców, partnerów 
biznesowych. Wpływa to na konku-
rencyjność przedsiębiorstw. Firmy 
aktywnie angażują się w edukację
klientów oraz podejmują działania na 
rzecz odpowiedzialnej reklamy, sprze-
daży i konsumpcji oferowanych przez 
siebie produktów. 

Telekomunikacja Polska prowadzi działania w zakresie edukacji 
rodziców na temat zapewnienia bezpieczeństwa korzystania 
z Internetu przez dzieci. Zakłady mięsne PAMSO zrealizowały 
kampanię informacyjną na temat właściwego przechowywania 
produktów mięsnych. Kompania Piwowarska stworzyła program 
edukacyjny polegający na możliwości sprawdzenia stanu trzeź-
wości poprzez wysłanie SMS-a. Coca-Cola zorganizowała szko-
lenia dla kontrahentów na temat lepszego wykorzystania powie-
rzchni handlowej. PricewaterhouseCoopers zaangażował się w 
pomoc organizacji AIESEC Polska w budowaniu strategii CSR. 

Biznes a społeczeństwo 
Zaangażowanie przedsiębiorstwa 
w problemy społeczne przynosi 
korzyści nie tylko społeczeństwu, ale 
także może stać się źródłem przewagi 
konkurencyjnej. Działania podejmo-
wane w tym obszarze dotyczą takich 
powszechnie uznanych za ważne war-
tości, jak zdrowie, bezpieczeństwo, 
wyrównywanie szans. 

Programy edukacyjne i kampanie społeczne dotyczące bezpie-
czeństwa na drogach przygotowały takie firmy, jak 3M Poland, 
McDonald’s Polska, Toyota Motor Manufacturing Poland i Kre-
dyt Bank z Grupą Warta. Z kolei firma Avon Cosmetics Polska 
zaangażowała się w program w zakresie profilaktyki raka piersi. 
Programy edukacyjne wprowadziły także Bank Zachodni WBK 
i Eurobank, które przekazywały młodym ludziom wiedzę i u-
miejętności wzmacniające przedsiębiorczość. Firma PGE KWB 
Bełchatów zogniskowała swoje działania  wokół rozwoju lo-
kalnego, tworząc Ośrodek Sportu i Rekreacji na pokopalnianym 
terenie. 
Biznes a środowisko 

Wiele firm prowadzi działania przy-
czyniające się do realizacji założeń
zrównoważonego rozwoju. Wyrazem 
tych działań są programy edukacji 
ekologicznej, których celem jest pod-
noszenie świadomości ekologicznej. 
Kolejna grupa praktyk dotyczy zinte-
growanych programów redukcji zuży-
cia prądu, papieru, wody i emisji CO2. 
Następnym kierunkiem działań jest 
przyczynianie się firm do odnawiania 
zasobów przyrody. 

Firma Bayer organizuje konkursy oraz debaty ekologiczne. 
IKEA natomiast tworzy„Zielony Dom” wspólnie z WWF. 
PGNiG połączyło edukację ekologiczną z promocją zasad bez-
pieczeństwa nad wodą oraz dbałości o czystość jezior mazur-
skich w programie „Bezpieczne Mazury”. Barlinek z kolei chro-
ni środowisko używając do produkcji wyłącznie drzew, które 
posiadają certyfikat gospodarki leśnej oraz sadząc drzewo za 
każdą paczkę sprzedanej deski barlineckiej. Coca-Cola HBC 
Polska i Coca-Cola Poland Services zaangażowały się w ochro-
nę polskich rzek oraz odrodzenie populacji łososia w Wiśle. 

Źródło: opracowano na podstawie: Odpowiedzialny biznes w Polsce 2008. Dobre praktyki. Raport. Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009 http://www.odpowiedzialnybiznes.pl/cms_a/upload/ 
file/Raport%202008 /FOB_rap2008_ost.pdf. 
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Podsumowanie 
W podsumowaniu należy podkreślić, że na kształt relacji biznesu  

ze społeczeństwem wpływa fakt, że sukces przedsiębiorstwa i dobro społeczne nie 
muszą być „grą o sumie zerowej”. Strategiczne podejście do odpowiedzialności 
społecznej biznesu może przyczynić się do rozwoju społecznego, jak i utrwalenia 
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 

Wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie, przyjaznej środowisku staje się
swoistym zasobem, który może generować korzyści w strategicznym okresie dla obu 
stron, tj. zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i klientów. Aby tak się stało konieczne jest 
umiejętne informowanie otoczenia o podejmowanych działaniach, ich celach  
i spodziewanych efektach. Jednakże skuteczność tych działań w docieraniu do 
świadomości klientów zależy nie tyle od form komunikacji, co przede wszystkim od 
faktycznego włączenia elementów społecznego zaangażowania do misji 
przedsiębiorstwa. Tworzy to podstawę wiarygodności kampanii realizowanych przez 
przedsiębiorstwo. Takie podejście obserwuje się w firmach działających m.in. w USA  
i Szwecji, ale jest to związane z wykształceniem się tam już dawno postaw wrażliwości 
firm na problemy społeczne i reagowaniu na te problemy przy istotnym wsparciu 
rządów tych krajów.  

Tymczasem w Polsce zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw dopiero się
zaczyna i jeszcze trudno mówić o jego trwałym miejscu wśród celów strategicznych 
misji, chyba że kampanie są bezpośrednio związane z produktami przedsiębiorstwa, jak 
to ma miejsce np. w firmach medycznych. Jednakże, jak wykazują badania, ten 
bezpośredni związek tematu kampanii społecznej z oferowanym produktem obniża 
wiarygodność społecznej intencji nadawcy11. W celu uwiarygodnienia tych intencji 
mogą być podejmowane sojusze z organizacjami społecznymi na wzór sojuszy 
zawieranych przez przedsiębiorstwa z organizacjami ekologicznymi. Dobrym 
przykładem może być sojusz zawarty między tymi organizacjami a koncernem 
komputerowym IBM, którego efektem jest łatwiejsze rozwiązywanie problemów 
środowiskowych, większa wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach klientów, a także 
wzrost konkurencyjności12. 

Na koniec trzeba wskazać na systemowe działania w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu podejmowane przez Unię Europejską. W ramach debaty 
unijnej nad CSR ustanowiono Europejski Sojusz na rzecz odpowiedzialności społecznej 
oparty na partnerstwie przedsiębiorstw z sieciami biznesowymi13. Z uwagi na duże 
zróżnicowanie etapów rozwoju przedsiębiorstw w krajach Europy nie można narzucać
jednego modelu działania w tym zakresie. Fundamentem jest jednak budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, w którym wzrastać będzie aktywny udział 
konsumentów, a ich świadomość o odpowiedzialności przedsiębiorstw wymuszać
będzie odpowiednie postawy i formy działań. Wśród narzędzi CSR podkreśla się
zasadność wykorzystywania zamówień publicznych i innych instrumentów polityki 
publicznej w oddziaływaniu na przedsiębiorstwa.   

                                                
11 P. Prochenko: Marketing społeczny. Bardzo to miłe, ale czy ma sens? „Brief” 2003, nr 3.  
12 E. Mazur-Wierzbicka: Wpływ zachowań proekologicznych na konkurencyjność przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo i 

państwo - wybrane problemy konkurencyjności. Red T. Bernat. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007. 
13 Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: nowe partnerstwo. Dokument z posiedzenia 

Parlamentu Europejskiego 20.12. 2006.   
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PREREQUISITES OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONS  
OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Summary
The paper presents factors of development of Corporate Social Responsibility such  

as: globalization, decreasing acceptance of aggressive sales, customers’ protests and boycotts, 
easier revealing of unethical acts of some companies. Among the prerequisites of CSR one cannot 
forget cultural factors nor the social politics model implemented by the state. Pro-ethical 
education is another important part of CSR. In the light of upcoming changes there is a need  
to treat CSR as a way of building stable competition supremacy. In this paper economical  
and other CSR functions have been presented. 
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ANALIZA I OCENA WYBRANYCH ASPEKTÓW 
WDRAŻANIA INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW 

KLASY CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Streszczenie 
W ostatnich latach informatyczne systemy klasy CRM zdobyły bardzo dużą popularność. 

Rynek oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem jest od lat uważany za jeden  
z najszybciej rozwijających się segmentów IT. Mimo dużego wzrostu zainteresowania 
informatycznymi systemami klasy CRM, w przedsiębiorstwach sektora MSP ciągle brak wiedzy 
na temat możliwości ich zastosowania, płynących korzyści z ich wdrożenia oraz ewentualnych 
barier związanych z tymi rozwiązaniami. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań
przeprowadzonych przez autora. Prezentowane wyniki dotyczą głównie możliwości 
wykorzystania systemów CRM oraz analizy i korzyści płynących z zastosowania wybranych 
funkcjonalności.  

Istota i rola informatycznych systemów klasy CRM  
w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

Współcześnie, zarówno w literaturze przedmiotu jak i praktyce uznaje się
powszechnie, iż oparcie działalności gospodarczej na orientacji marketingowej, jest  
w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych niezbędnym elementem do osiągania 
sukcesów biznesowych2. Orientacja marketingowa zakłada, iż jedną z najważniejszych 
wartości przedsiębiorstwa jest klient oraz związane z nim informacje. 

Współczesne podejście do roli i miejsca klienta zakłada budowanie 
długoterminowych więzi z otoczeniem w celu zwiększenia dochodowości firmy, a także 
redukcji kosztów działalności. Warunkiem skuteczności zindywidualizowanego 
marketingu są m.in.: bliskie kontakty z klientem, kontrola, ciągła analiza  przebiegu  
i sposobu prowadzenia tych kontaktów oraz budowa odpowiednich zasobów 
informacyjnych umożliwiających praktyczną realizację założeń nowoczesnego 
marketingu. 

Dzięki precyzyjnej analizie informacji o kliencie i jego zachowaniu 
przedsiębiorstwa są w stanie dokładnie identyfikować i personalizować swojego klienta, 
dokładnie dopasowywać (różnicować ofertę dla grup lub segmentów) ofertę
produktową oraz wykorzystywaną strategię marketingową (reklama, kampanie 
marketingowe, programy lojalnościowe itd.) idealnie do preferencji i potrzeb klienta. 

                                                
1 Tomasz Norek – dr, Katedra Efektywności Innowacji, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 

Szczeciński. 
2 I. Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: Zarządzanie relacjami z klientem. Difin, Warszawa 2005, s. 15. 



Analiza i ocena wybranych aspektów… 483 

Ponadto wykorzystanie informacji o kliencie pozwala podnosić poziom i jakość jego 
obsługi (infolinie, obsługa serwisowa, itd.), co poprzez wzrost zadowolenia sprzyja 
budowaniu lojalności klientów oraz stanowi impuls stymulujący sprzedaż3. 

Sprawne zarządzanie relacjami z klientem wymaga silnego wsparcia 
informatycznego, potrzebne są rozwiązania umożliwiające efektywne gromadzenie, 
analizę oraz zarządzanie informacjami o klientach. Za pionierskie rozwiązania w tej 
dziedzinie uznaje się produkty firmy Siebel System Inc. (31 stycznia 2006 firma została 
przejęta przez koncern Oracle), która wprowadziła na rynek szereg informatycznych 
systemów klasy CRM (ang. Customer Relatinship Management − zarządzanie relacjami 
z klientem)4.  

Informatyczne systemy klasy CRM to szeroka grupa rozwiązań informatycznych 
wspomagająca zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa w obszarze szeroko 
rozumianej obsługi klienta. Rozwiązania w tym obszarze powstały jako odpowiedź  
na zachodzące od wczesnych lat 80. (w Polsce od lat 90-tych) zmiany na rynku, takie 
jak: wzrost konkurencji, fluktuacja i rotacja pracowników przedsiębiorstw, zmniejszenie 
lojalności klientów oraz wzrost kosztów pozyskania i utrzymania klientów. 

Oprócz powyżej wymienionych typowo marketingowych korzyści płynących  
z zarządzania relacjami z klientem, prawidłowe wykorzystanie informatycznych 
systemów klasy CRM przynosi również szereg korzyści wpływających na bezpośrednie 
zarządzanie przedsiębiorstwem. Do najważniejszych z nich można zaliczyć5: 
1. Formalizacja obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie (oferty handlowe, materiały 

informacyjne, raporty handlowe, cenniki). 
2. Skrócenie czasu poświęcanego na czynności administracyjne związane z obsługą

klienta.  
3. Zwiększenie wydajności pracy (usprawnienie rotacji pracowników, usprawnienie 

logistyki działań handlowców). 
4. Zwiększenie skuteczności kontroli pracy pracowników związanych bezpośrednio  

z obsługą klienta. 
5. Redukcja kosztów działalności przedsiębiorstwa. 

Prezentowane korzyści spowodowały, iż w ostatnich latach informatyczne systemy 
klasy CRM stały się bardzo popularnymi narzędziami wspomagającymi działalność
marketingową przedsiębiorstw. Rynkowa oferta systemów tej klasy jest bardzo bogata, 
na polskim rynku swoje produkty oferują uznane firmy zachodnie, jak i polscy 
producenci oprogramowania. Oferowane systemy różnią się funkcjonalnością
(możliwościami), specyfikacją sprzętowo-systemową oraz ceną.

Analiza i ocena możliwości wdrożenia informatycznych 
systemów klasy CRM w MSP 

Informatyczne systemy klasy CRM w ostatnich latach zdobyły bardzo dużą
popularność. Rynek oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem jest od lat 
uważany za jeden z najszybciej rozwijających się segmentów IT. Zdaniem ekspertów 
już za kilka lat wartość wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa na systemy 
klasy CRM zrówna się z wydatkami na rozwiązania typu ERP (szacuje się, iż mimo 

                                                
3 J. Dyche: CRM. Relacje z klientami. OnePress, Warszawa 2002, s. 57. 
4 Szerzej: M. Stanusch: Raport. Wdrożenia CRM w Polsce. Process4E SA, Warszawa 2006. 
5 I. Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc: op.cit.., s. 66. 
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ogólnych spadków w branży IT powodowanych ogólnoświatowym kryzysem 
europejski rynek rozwiązań CRM może wzrosnąć nawet o 4% i osiągnie wartość  
2,4 mld dolarów ). Potwierdza to m.in. raport opublikowany w lutym 2009 przez firmę
badawczą Gartner Group mówiący, iż trzy na cztery europejskie firmy planują
inwestycje związane z systemami klasy CRM. Według specjalistów może to być
odpowiedzią na aktualną sytuację ekonomiczną. Zwiększenie efektywności systemów 
klasy CRM ma przede wszystkim umożliwić zwiększenie sprzedaży najważniejszych 
produktów oraz ułatwić sprzedaż wiązaną. Wśród głównych przyczyn planowanych 
inwestycji wymieniano również m.in.: podniesienie poziomu obsługi klienta6.  

Dodatkowo rozwój systemów CRM wynika z coraz większego zainteresowania 
przedsiębiorstw prawidłowym zarządzaniem relacjami z klientem oraz zrozumieniem 
korzyści biznesowych, które płyną z tego obszaru. 

Pierwotnie tego typu rozwiązania wykorzystywane były głównie przez duże  
i średnie przedsiębiorstwa, co wynikało przede wszystkim z liczby obsługiwanych 
klientów, specyfiki kontaktów z klientami (wpływającej na możliwość pozyskiwania 
informacji) oraz możliwości finansowych umożliwiających wdrażanie systemów 
informatycznych klasy CRM. Obecnie również coraz częściej małe firmy sięgają  
po tego typu rozwiązania informatyczne – odpowiednio dopasowane (technologicznie  
i funkcjonalnie) do potrzeb tej grupy przedsiębiorstw. Po rozwiązania klasy CRM 
sięgają ponadto firmy z coraz szerszego wachlarza branż i rodzajów działalności7.  

Mimo dużego wzrostu zainteresowania informatycznymi systemami klasy CRM,  
w przedsiębiorstwach sektora MSP ciągle brak wiedzy na temat możliwości 
zastosowania tych systemów, płynących z takiego wdrożenia korzyści oraz 
ewentualnych barier związanych z tymi rozwiązaniami. 

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione wybrane wyniki badań
przeprowadzonych przez autora w ramach realizacji grantu „Model hurtowni danych 
klasy CRM wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem”. Prezentowane wyniki będą
dotyczyć głównie możliwości (obszarów funkcjonalnych) wykorzystania systemów 
CRM w małych i średnich  przedsiębiorstwach oraz analizy i korzyści płynących  
z zastosowania wybranych funkcjonalności systemów klasy CRM w badanych 
jednostkach. Celem grantu było wykonanie projektu i fizyczna implementacja 
nowoczesnego systemu klasy CRM w oparciu o szczegółową analizę wymagań
użytkowników8. Zgodnie z założeniami projektowymi system miał być maksymalnie 
dostosowany do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.  

W ramach pierwszego etapu grantu, autor przeprowadził badania, których celem 
było pozyskanie szczegółowych informacji o systemach CRM aktualnie 
wykorzystywanych przez badane przedsiębiorstwa, oceny przydatności tych rozwiązań
w realnych warunkach gospodarczych oraz identyfikacji wymagań stawianych przed 
systemami CRM, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technologicznym9. 

                                                
6 CRM dobry na kryzys. http://www.crmreview.pl/news.php?news=696. 
7 ERP. www.erp-view.pl. 
8 Model hurtowni danych klasy CRM wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Grant wewnętrzny Wydziału 

Zarządzania i Ekonomki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, nr pracy 504-232500-671. 
9 Wykorzystana w badaniu ankieta, liczba i charakterystyka badanych firm oraz pełne wyniki badania są dostępne  

na stronie autora: www.crm.wzieu.pl. Ponadto część wyników badań była już prezentowana w innych publikacjach, por.  
T. Norek: Prognozowane kierunki rozwoju informatycznych systemów klasy CRM. II Konferencja: Informatyka w dobie  
XXI wieku, Politechnika Radomska, Radom 2008. 
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Z uwagi na charakter niniejszej publikacji, autor będzie starał przedstawić wyniki 
badań mające wpływ na marketingowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem.  
W szczególności przedstawione zostaną wyniki związane z potencjalnymi obszarami 
wykorzystania systemów CRM w małych i średnich przedsiębiorstwach, oceną
przydatności (korzyści) poszczególnych funkcjonalności systemów oraz dodatkowymi 
korzyściami płynącymi z wykorzystania opisywanych rozwiązań informatycznych  
w przedsiębiorstwach. Analizie poddane zostały wyselekcjonowane przez autora  
(na podstawie znajomości już funkcjonujących w praktyce systemów CRM) typowe 
moduły informatycznego systemu klasy CRM. Autor w tym opracowaniu pominie 
wyniki badań związane z obszarem czysto informatycznym. 

Rzeczywiste i potencjalne obszary wykorzystania systemów 
klasy CRM w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Pierwszym aspektem poddanym badaniu była analiza rzeczywistych  
i potencjalnych obszarów wykorzystania systemów CRM w przedsiębiorstwach.  
Badaniu zostały poddane przedsiębiorstwa już wykorzystujące systemy CRM 
(wykorzystanie rzeczywiste) oraz przedsiębiorstwa planujące wdrożyć systemy CRM  
w najbliższym czasie (potencjalne wykorzystanie). Analiza ta pozwoliła zbadać różnice 
w ocenie poszczególnych obszarów funkcjonalnych przez rzeczywistych użytkowników 
– mających już doświadczenie z wdrażaniem i wykorzystaniem systemów CRM − oraz 
użytkowników potencjalnych. Uzyskane wyniki przedstawione zostały w tabeli 1 oraz 
na rysunku 1. 

Tabela 1. Rzeczywiste i potencjalne wykorzystanie funkcjonalności systemów CRM 

Obszary wspomagane przez system CRM Rzeczywiste 
wykorzystanie 

Potencjalne 
wykorzystanie 

Baza danych kontrahentów 100% 100% 

Baza danych kontaktów 100% 100% 

Zarządzanie projektami sprzedażowymi 60% 80% 

Obsługa zgłoszeń serwisowych 55% 40% 

Obsługa kampanii marketingowych 45% 60% 

Zarządzanie zadaniami do wykonania 86% 50% 

Baza danych historii kontaktów 100% 100% 

Baza danych oferty produktowej 90% 100% 

Formalizacja obiegu dokumentów 100% 100% 

Analizy marketingowe 45% 60% 

Telemarketing 30% 40% 

Badania marketingowe 8% 43% 

Zarządzanie infolinią 20% 5% 
Źródło: opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki wskazują, iż w takich obszarach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa jak gromadzenie informacji i zarządzanie informacją o kontrahentach, 
kontaktach, historii kontaktów czy też w obszarze wspomagania obiegu dokumentów 
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potencjalne potrzeby badanych przedsiębiorstw pokrywają się z obszarem 
rzeczywistego wykorzystaniem systemów CRM. Pozwala to na dokonanie oceny,  
iż wymienione obszary mają kluczowe znaczenie w realizacji strategii marketingowej 
przedsiębiorstwa i wymagają silnego wsparcia informatycznego. 
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Potencjalne wykorzystanie Rzeczywiste wykorzystanie

Rys. 1. Rzeczywiste i potencjalne wykorzystanie funkcjonalności systemów CRM  
Źródło: opracowanie własne. 

Większe wartości po stronie potencjalnych potrzeb (np.: zarządzanie projektami 
sprzedażowymi, obsługa kampanii marketingowych, baza danych oferty produktowej, 
analizy marketingowe czy też telemarketing) mogą być, zdaniem autora, wynikiem 
przeceniania pewnych obszarów działalności i upatrywania w rozwiązaniach klasy 
CRM narzędzi, które umożliwią w prosty i łatwy sposób zarządzanie wskazanym 
obszarem. Doskonałym przykładem jest tu różnica (35%) między firmami, które 
deklarują, iż dzięki wdrożeniu systemów CRM będą we własnym zakresie prowadzić
(czy też w pewnym stopniu wspomagać) badania marketingowe a firmami, które  
w rzeczywistości takie badania realizują. 

Większe wartości po stronie rzeczywistego wykorzystania są, zdaniem autora, 
wynikiem tego, iż firmy po wdrożeniu systemów klasy CRM oceniły, że mogą pewne 
obszary profesjonalnie realizować i uzyskiwać z nich korzyści – obszary, które bez 
odpowiedniego wsparcia informatycznego nie były obsługiwane. Przykładem tutaj 
może być uruchamianie dzięki wdrożeniu systemów CRM przez część badanych firm 
infolinii czy też profesjonalnego zarządzania zadaniami do wykonania  
w przedsiębiorstwie. 
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Ocena przydatności poszczególnych funkcjonalności 
systemów CRM 

Kolejnym aspektem, który został poddany badaniu była ocena przydatności 
rzeczywiście wykorzystywanych funkcjonalności. Uzyskane wyniki przedstawione 
zostały w tabeli 2 oraz graficznie na rys. 2. 

Tabela 2. Ocena przydatności poszczególnych funkcjonalności systemów CRM 

Obszary wspomagane przez system CRM % pozytywnie oceniających 

Baza danych kontrahentów 94% 

Baza danych kontaktów 92% 

Zarządzanie projektami sprzedażowymi 56% 

Obsługa zgłoszeń serwisowych 82% 

Obsługa kampaniami marketingowych 52% 

Zarządzanie zadaniami do wykonania 95% 

Baza danych historii kontaktów 97% 

Baza danych oferty produktowej 98% 

Formalizacja obiegu dokumentów 89% 

Analizy marketingowe 23% 

Telemarketing 42% 

Badania marketingowe 23% 

Zarządzanie infolinią 15% 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Ocena przydatności poszczególnych funkcjonalności systemów CRM 
Źródło: opracowanie własne. 
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Jak wskazują wyniki najbardziej pozytywnie oceniane są funkcjonalności związane 
z prostym gromadzeniem danych – to oczywisty wynik powodowany faktem,  
iż wykorzystanie systemów w tych obszarach było uproszczone do minimum i nie 
wymagało od użytkowników specjalistycznej wiedzy. Funkcjonalności wpierające 
obszary wymagające od użytkowników bardziej specjalistycznej wiedzy  
(np. zarządzanie projektami sprzedażowymi) zostały ocenione zdecydowanie niżej.  
To prawidłowość powtarzająca się dość często w badaniach przydatności 
oprogramowania. Niższa ocena przydatności jest zdaniem autora raczej związana  
z przygotowaniem merytorycznym użytkowników niż słabością rozwiązań
informatycznych – chociaż nie można wykluczyć niskiej oceny danej funkcjonalności  
z uwagi na rodzaj i specyfikę działalności badanej firmy (niewymagającej 
informatycznego wspierania danego obszaru) czy też rzeczywistego niedopasowania 
funkcjonalności do potrzeb firmy. 

Główne korzyści płynące z wykorzystania systemów klasy 
CRM 

Problem jednoznacznej oceny korzyści płynących z wykorzystania systemów klasy 
CRM jest związany z faktem, iż wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa, na które 
systemy te mają wpływ jest trudnych lub niemożliwych do skwantyfikowania10. 
Przeprowadzone badania w tym zakresie pozwoliły stwierdzić, iż systemy klasy CRM 
wykorzystywane w badanych przedsiębiorstwach wpływały na:  

a) identyfikację, segmentację i personalizację klientów, 
b) wspomaganie działań marketingowych, 
c) wspomaganie działań analitycznych, 
d) wspomaganie obsługi serwisowej, 
e) formalizację obiegu dokumentów (oferty handlowe, materiały informacyjne, 

raporty handlowe), 
f) skrócenie czasu poświęcanego na czynności administracyjne (około 15% ), 
g) zwiększenie wydajności pracy (usprawnienie rotacji pracowników, 

usprawnienie logistyki działań, około 23%), 
h) zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa, 
i) redukcję kosztów działalności (około 12% ). 
Ponadto badanie pozwoliło na uzyskanie informacji o szeregu barier i dysfunkcji 

wykorzystywanych systemów CRM. Ponad 50% badanych przedsiębiorstw jest 
niezadowolonych z aktualnie wykorzystywanych systemów CRM. Większość badanych 
– 67%, jako największy problem wskazuje niedopasowanie funkcjonalności systemów 
do potrzeb przedsiębiorstwa (w szczególności brak pewnych funkcjonalność) oraz brak 
możliwości skutecznej weryfikacji efektywności działania systemu (44% badanych) – 
tak wysoka, negatywna ocena jest w opinii autora powodowana błędnymi założeniami 
projektowymi systemów CRM (w szczególność dotyczy to projektu baz danych 
systemu) lub nienależycie przeprowadzoną przez dostawcę systemu analizą wymagań
biznesowych, którą jest wymagana przed wdrożeniem. Innymi wskazywanymi 
problemami są: brak możliwości prowadzenia zaawansowanych analiz danych (35% 
badanych), trudność z integracją systemu CRM z innymi rozwiązaniami 

                                                
10 Problem pomiaru efektów działania systemów CRM jest szeroko opisywany w literaturze przedmiotu, np.  

D. Buchnowska: CRM. Strategia i technologia. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006. 
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informatycznymi w firmie (22%) oraz brak możliwości wykorzystania (przenoszenia) 
systemów CRM w połączeniu z urządzeniami mobilnymi (14%). Najistotniejsze 
dysfunkcje badanych rozwiązań CRM zaprezentowano w tabeli 3.  

Tabela 3. Najczęściej wskazywane technologiczne dysfunkcje informatycznych systemów klasy CRM 
wykorzystywanych przez polskie przedsiębiorstwa 

Najczęściej wykazywane dysfunkcje systemów CRM  
Liczba odpowiedzi 

liczba udział % 
Trudność w pozyskiwaniu informacji z systemu CRM 78 39,0% 
Brak możliwości prowadzenia złożonych analiz danych za pośred-
nictwem systemu CRM 71 35,5% 
Brak integracji systemu CRM z innymi systemami informatycznymi 
wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie 45 22,5% 
Brak integracji systemu CRM z infrastrukturą telekomunikacyjną
przedsiębiorstwa (np. infolinią) 44 22,0% 
Brak implementacji wybranych modułów systemu CRM na platformy 
mobilne 46 23,0% 
Brak w systemach klasy CRM modułów (funkcjonalności) istotnych 
z punktu widzenia przedsiębiorstwa 135 67,5% 

SUMA  100%
Źródło: opracowanie własne. 

Tak wysoki poziom niezadowolenia z efektów wykorzystania informatycznych 
systemów klasy CRM jest dodatkowo warty podkreślenia z uwagi na fakt, iż większość
badanych firm dostrzega rosnące znaczenie zarządzania relacjami z klientem oraz 
wpływ tego obszaru na efekty biznesowe osiągane przez przedsiębiorstwo. Ponadto  
z badania wynika, że firmy nie poprzestają na kontestacji braku dostatecznych efektów 
wykorzystania systemów CRM. Ponad trzy czwarte (78%) deklaruje, iż jest w trakcie 
wprowadzania zmian i rozbudowy swych systemów. Zmiany te są efektem 
uświadomienia sobie nowych możliwości CRM. Jedynie 11% badanych firm 
całkowicie wyklucza dalsze działania na rzecz poprawy wdrożonego systemu.  

Można zatem przyjąć, iż (w pewnym uproszczeniu) krytyczna ocena możliwości 
wykorzystania systemów CRM powodowana jest następującymi czynnikami: 

a) organizacyjnymi – ogół czynników wynikający z formalnych zasad organizacji 
i funkcjonowania przedsiębiorstwa; czynniki te mają decydujący wpływ na 
wymagane (wykorzystywane w przedsiębiorstwie) funkcjonalności systemów 
CRM, możliwości zasilania tych systemów danymi oraz obszary 
wykorzystania systemu w przedsiębiorstwie; czynniki tej grupy wpływają
znacząco również na skuteczność procedury wdrażania systemu, 

b) technologicznymi – zestaw czynników wynikających z zastosowanych  
w systemach informatycznych klasy CRM rozwiązań technicznych  
i technologicznych; najważniejsze aspekty to: architektura systemu, platforma 
sprzętowa i operacyjna, zastosowany system zarządzania bazą danych, 
wykorzystywany model bazy danych; czynniki tej grupy mają zasadniczy 
wpływ na możliwość rozbudowy systemu czy też możliwość integracji 
systemu z innymi systemami informatycznymi i urządzeniami zewnętrznymi 
wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie11. 

                                                
11 D. Buchnowska: op.cit., s. 46. 
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Wnioski  
Analiza wyników przeprowadzonych przez autora badań pozwala sformułować

wnioski dotyczące kluczowych obszarów wykorzystania informatycznych systemów 
klasy CRM wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem oraz dokonać oceny 
najistotniejszych korzyści płynących z wdrożenia opisywanych rozwiązań. 

Rynek rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie relacjami z klientem 
jest stosunkowo szeroki. Firmy dostarczające oprogramowanie oraz rozwiązania 
informatyczne oferują coraz bardziej zaawansowane i dopasowane do indywidualnych 
wymagań rozwiązania. Oferowane systemy CRM różnią się funkcjonalnością, 
specyfikacją sprzętowo-systemową oraz ceną, niestety dotyczy to większości rozwiązań
dedykowanych dla dużych przedsiębiorstw. Firmy sektora MSP mają mniejszy wybór  
w tym zakresie.  

Badania autora pozwoliły na określenie kluczowych funkcjonalności wymaganych 
przez firmy sektora MSP, wskazały oczekiwane korzyści oraz bariery związane  
z wykorzystaniem opisywanych rozwiązań. Wyniki badań posłużyły autorowi do 
przygotowania projektu i fizycznej implementacji informatycznego systemu klasy 
CRM. W ramach dalszych prac naukowo-badawczych autor będzie testował i poddawał 
ocenie przygotowany przez siebie system w rzeczywistych warunkach gospodarczych. 

ANALYSIS AND ESTIMATION OF CHOSEN PROBLEMS  
OF IMPLEMENTING CRM CLASS IT SYSTEMS IN SME 

Summary 
In recent years CRM class IT systems have become very popular. The market of customer 

relations management software has been considered as one of the fastest developing segments  
of IT in years. Although there is a big interest increase of CRM class IT systems among SME 
sector there is still lack of knowledge for possibilities, benefits and barriers connected with 
implementing of these systems. The paper presents chosen results of author’s research.  
The presented results mainly concern the possibilities of using CRM systems as well as analysis 
and benefits from implementing chosen functionalities. 
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KONCEPCJA CRM W BUDOWANIU RELACJI  
NA RYNKACH B2B NA PRZYKŁADZIE  
SYSTEMÓW FRANCHISINGOWYCH 

Streszczenie 
W dobie Internetu rola systemów CRM (Customer Relationship Management) zmienia się. 

Kadra zarządzająca musi panować nad konkurencją oraz wspomagać przepływ informacji w obie 
strony. Celem artykułu jest ukazanie wykorzystania koncepcji CRM w budowaniu relacji  
na rynkach B2B, ze szczególnym uwzględnieniem systemów franchisingowych. Przedstawiono  
w nim genezę marketingu relacyjnego, jako koncepcji marketingowej leżącej u podstaw 
budowania systemów CRM, scharakteryzowano sam system CRM oraz zaprezentowano wybrane 
moduły systemu CRM stosowane na potrzeby uczestników powiązanych umową franchisingową,  

Wstęp 
Eskalacja nowych kanałów dystrybucji i nowych mediów ze szczególnym 

uwzględnieniem Internetu spowodowała, że organizacje muszą szukać nowych 
sposobów uzyskiwania korzyści z tych źródeł. Wyzwaniem dla uczestników rynku staje 
się poszukiwanie obniżających koszty rozwiązań, które połączą nowe rozwiązania IT  
z już istniejącymi w celu sprostania rosnącym wymaganiom klienta. Sam dostęp do 
sieci Web stały się niewystarczający, organizacje potrzebowały rozwiązania skupionego 
na potrzebach klienta, a zarazem stworzonego na bazie zintegrowanych systemów 
informatycznych. W odpowiedzi na powyższe potrzeby pojawiły się systemy CRM, 
które są obecnie szeroko wykorzystywane zarówno na rynku B2C, jak i B2B. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania 
koncepcji CRM w systemach franchisingowych pozwalających zwiększyć sprawność
jego funkcjonowania. Po wstępnym przedstawieniu filozofii CRM i jej ewolucji  
na przełomie ostatnich 10 lat, zostaną zaprezentowane moduły oraz zasadnicze funkcje 
systemów zarządzania relacjami z klientem wykorzystywane na instytucjonalnych 
rynkach. 

Geneza marketingu relacyjnego 
Korzenie koncepcji marketingu relacji sięgają początków handlu, gdy miejscowi 

rolnicy i rzemieślnicy sprzedawali swoje produkty bezpośrednio klientom. Tworzyło to 
między nimi emocjonalną więź, a ich współpraca owocowała wzajemnym 
zrozumieniem oraz zwiększeniem obustronnych korzyści. Relacje z klientem były więc 
naturalnym podłożem wszelkich transakcji. Przemiany, które następowały w otoczeniu 

                                                
1  Karolina Orzeł – mgr, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny  

w Krakowie. 
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w następnych epokach (tworzenie się rynku ogólnoeuropejskiego, wzrost zaludnienia, 
odkrycia geograficzne, postęp technologiczny) spowodowały stopniowe rozluźnienie 
się tych relacji. Z końcem XX wieku nabywca stał się dla producenta anonimowy, jego 
udział w wymianie był ograniczony do zapłaty za wyprodukowane dobro. 
Przedsiębiorcy skupili się na korzystaniu z efektów skali i dostarczaniu na rynek 
maksymalnej ilości wyrobów sprzedawanych po możliwie najniższej cenie. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej, w Ameryce pojawiła się orientacja 
marketingowa jako koncepcja prowadzenia biznesu. To, co odróżniało ją od 
poprzednich orientacji skupionych na kliencie masowym i wewnętrznym ograniczeniu 
firmy to zdecydowany zwrot na klienta, tzn. działania kierowane są na rozpoznanie  
i zaspokojenie potrzeb nabywców efektywniej niż konkurencja.  

Klasyczna wersja koncepcji działań marketingowych (tzw. marketing transakcyjny) 
oparta jest na procesie segmentacji rynku i planowaniu kompozycji marketingu-mix.  
W tabeli 1 zestawiono cechy marketingu relacyjnego i transakcyjnego, wskazując na 
różnice między nimi. 

Tabela 1. Porównanie marketingu transakcyjnego i relacyjnego

Orientacja na marketing Orientacja na klienta 
Cel działania jest mierzony udziałem w rynku, 
stopniem penetracji, liczbą transakcji. 

Cel działania jest określony poprzez udział 
w „sercu”, „umyśle” i „kieszeni” klienta; 
wskaźnik utrzymania klienta, wartość życiowa 
klienta, wartość dla klienta. 

Marketing jest rozumiany jako funkcja 
realizowana w przedsiębiorstwie. 

Marketing jest rozumiany jako integrator rela-
cji zachodzących między firmą a otoczeniem. 

Produkt rozumiany jest jako „obiekt” lub 
strumień korzyści dla konsumenta, innowacje 
mają charakter incydentalny. 

Produkt-usługa, rozumiany jest jako „proces”, 
seria epizodów składających się na relację
z klientem, jest zróżnicowany, innowacje są
dokonywane w sposób ciągły. 

Cena orientowana na koszty. Cena orientowana na wartość postrzeganą
przez konsumenta. 

Dystrybucja anonimowa, fizyczna. Dystrybucja personalizowana, wirtualna. 
Komunikacja ma charakter masowy, jest pow-
tarzalna, jednokierunkowa, inicjowana zwykle 
przez „nadawcę” (firmę), która ma pozycję
dominującą. 

Komunikacja ma charakter indywidualny, 
personalizowany, dwukierunkowa, inicjowana 
również przez „odbiorcę” (konsumenta). 

Źródło: A. Sagan: Marketing relacyjny. http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/relacyjny.pdf. 

Marketingowy zwrot w kierunku trwałych relacji z klientem nastąpił w 1983 roku 
za sprawą L. Berry’ego, który pierwszy opisał całościowo marketing relacji jako 
koncepcję zarządzania firmą usługową. Liczne publikacje w połowie lat 
dziewięćdziesiątych stopniowo porządkowały kwestie teoretyczne z zakresu marketingu 
relacji. Praktycy wciąż jednak postrzegali nową koncepcję jako zbyt kosztowną
alternatywę wobec marketingu transakcyjnego. 

Dopiero spadek cen sprzętu i oprogramowania komputerowego spowodował 
masowe wykorzystanie marketingu bezpośredniego i baz danych w krajach wysoko 
rozwiniętych. Zauważono, iż marketing relacji zmniejsza koszt i czas transakcji, a jego 
ostatecznym rezultatem jest stworzenie jedynych w swoim rodzaju aktywów 
przedsiębiorstwa w postaci sieci marketingowej2. Rozwój IT oraz wzrost wymagań
                                                

2 M. Mitręga: Marketing relacji. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2005, s. 16. 
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klientów połączony ze spadkiem ich podatności na promocje przedstawił w innym 
świetle możliwości zastosowania marketingu relacji. 

Geneza marketingu relacji nie łączy się jedynie ze zmianami w otoczeniu 
rynkowym przedsiębiorstw na przełomie lat. Niezaprzeczalny wpływ na dzisiejszy 
obraz tej koncepcji marketingowej miały liczne teorie gospodarcze. Marketing relacji 
najlepiej jest rozumieć szeroko, jako proces współdziałania przedsiębiorstwa  
z pracownikami i innymi grupami interesariuszy na rzecz rozwoju zyskownych relacji  
z klientami, które opierają się na ich satysfakcji i zaangażowaniu emocjonalnym. 

Struktura systemu CRM 
Sformułowanie zarządzanie relacjami z klientem pochodzi od angielskiego skrótu 

CRM (Custmer Relationship Management) i odnosi się do koncepcji zarządzania 
powstałej pod koniec lat 90., a rosnącej na popularności w ostatnim dziesięcioleciu.  
Z analizy literatury problemu wynika, iż istnieje problem z jednoznaczną interpretacją
tego terminu. Pojęcie CRM jest bowiem używane jako nazwa rozwiązań
informatycznych stosowanych przez uczestników rynku bądź jako ogólna strategia 
marketingowa mająca swe korzenie z marketingu relacji (Relationship Management)3. 
CRM charakteryzuje się zintegrowanym podejściem do zarządzania relacjami (rys. 1). 

Rys. 1. CRM jako seria relacji. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Gharami, A. Olyaei: The impact of CRM on Customer 

Retention. Lulea Uniwersity of Technologie, Master Thesis, December 2006, s. 26. 

                                                
3 Pojęcie zarządzanie relacjami z klientem i CRM są używane jako synonim takich pojęć jak: marketing relacji z klientem 

(Customer Relationship Marketing), marketing relacyjny przedsiębiorstwa (Enterprise Relationship Marketing − ERM), 
marketing relacyjny wspierany przez technologie (Technology Enabled Relationship Marketing − TERM), związki 
zarządzane przez klienta (Customer Managed Relationships − CMR) lub zarządzanie klientem (Customer Management − 
CM). Za: A. Payne: Handbook of CRM. Achieving Excellence in Customer Management. Butterworth-Heinemann, Oxford 
2006, s. 18. 
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Dzięki ciągłej poprawie usług oraz konkurencyjnemu podejściu do klienta możliwe 
są stałe postępy i reorganizacja procesów biznesowych, która przekłada się na 
wszystkich uczestników relacji. CRM jest systemem informatycznym o budowie 
modułowej gdzie każdy odbiorca może korzystać ze wszystkich bądź z poszczególnych 
elementów. Aby przybliżyć zainteresowanie systemami CRM w Polsce posłużono się
branżowym podziałem nabywców systemów CRM w Polsce, przedstawionym na rys. 2. 

informatyka
38%

handel hurtowy
16%

działalność usługowa związana z 
prowadzeniem interesów

10%

finanse
8%

produkcja aparatury
8%

wydawnicza
4%

inne
16%

Rys. 2. Nabywcy systemów CRM w Polsce (w proc.). 
Źródło: M. Stanusch: Raport − wdrożenia CRM w Polsce. Process4E SA, Warszawa 2002. Za: Rynek 

systemów CRM w Polsce. http://www.crmreview.pl/news.php?news=64l 

Systemy CRM znajdują zastosowanie przede wszystkim w handlu hurtowym  
i działalności usługowej. Działające w tych obszarach firmy mogą dla celów szybkiego 
rozwoju wykorzystywać systemy franchisingowe. 

CRM w systemach franchisingowych 
Rynek Business-to-Business (B2B, instytucjonalny, przemysłowy) z uwagi na 

swoją specyfikę jest obszarem, na którym marketing relacji ma szeroki zakres aplikacji. 
Co więcej, marketing relacji w warstwie teoretycznej, jak i praktycznej ma swoje źródła 
w rynku instytucjonalnym. Na tym rynku znaczenie i rola każdego obsługiwanego 
klienta istotnie wpływa na uzyskiwane przez przedsiębiorstwo wyniki4. Na potrzeby 
niniejszego opracowania posłużono się systemem franchisingowym jako przykładem 
powiązań między uczestnikami rynku, dla których niezwykle istotne są wspólne relacje. 

Europejski Kodeks Etyczny Franczyzy definiuje franchising jako system 
marketingu dóbr, usług i technologii, oparty na ścisłej oraz ciągłej współpracy między 
prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego 
franczyzobiorcami, w ramach której franczyzodawca nadaje swym franczyzobiorcom 
prawo, a także nakłada obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z koncepcją
franczyzodawcy. Prawo to upoważnia i obliguje każdego franczyzobiorcę, w zamian za 
bezpośrednie lub pośrednie świadczenie finansowe, do wykorzystania nazwy handlowej, 
znaku towarowego lub znaku usługowego, know-how, metod handlowych oraz 
technicznych, systemów proceduralnych i innych praw własności przemysłowej lub 
intelektualnej, przy zapewnieniu stałej pomocy handlowej i technicznej, w ramach i na 

                                                
4 O. Witczak: Budowanie związków z klientem na rynku business to business. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 5. 
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czas trwania pisemnej umowy franczyzy, zawartej w tym celu między stronami5. Trzon 
systemów franchisingowych stanowią zatem wspólne relacje pomiędzy uczestnikami 
systemu. Obowiązek utrzymywania tych relacji w dobrej kondycji zależy od obu stron, 
ale inicjatywa ich ulepszenia powinna wychodzić od franczysodawcy jako bardziej 
doświadczonego.  

Istnieje kilka zasadniczych wad postrzeganych od strony franczyzobiorcy, które 
stoją na przeszkodzie ewolucji relacji. Należą do nich m.in.6: 

– konieczność zachowania standardów, ograniczeń swobody franczyzobiorcy, 
– konieczność ścisłej kontroli ze strony franczyzodawcy, 
– trudności w transferze wiedzy, 
– trudności w egzekwowaniu postanowień umowy w sytuacjach jej 

nieprzestrzegania przez którąś ze stron, 
– uzależnienie pozycji franczyzobiorcy od pozycji franczyzodawcy. 
Na potrzeby niniejszego opracowania uwagę skupiono na zastosowaniu systemów 

CRM jako możliwości budowania silniejszych relacji między franczysodawcą  
a fraczysobiorcą. W tabeli 2 wyszczególniono przykłady konkretnych 
narzędzi/modułów działających na korzyść obu stron. 

Tabela 2. Przykładowe moduły wykorzystywane w systemach franchisingowych 
Nazwa Modułu Opis Modułu Forma/Narzędzie 

Scentralizowany system 
komunikacji 
wewnętrznej 

Umożliwia komunikowanie się między sobą uczestników 
systemu w czasie realnym, a co za tym idzie przekazywanie 
wskazówek, technik i wymianę innych doświadczeń
pomiędzy innymi kolegami. 

Biuletyn 
„Tablica Ogłoszeń” 
Wewnętrzne Fora 

Moduł do gromadzenia 
i analizowania danych 

sprzedażowych 

Automatycznie gromadzi najistotniejsze dane dostarczając 
zagregowane informacje na temat poziomu zapasów, mix-u 
produktów oraz cen. 

„Help desk” 

Umożliwia wsparcie doświadczeniem i radą młodszych 
członków systemu franchisingowego na temat codziennych 
operacji, standardów obsługi klienta itp. Monitoruje częstość
i różnorodność problemów operacyjnych. 

Katalogi 
FAQ 

Moduł szkoleń on-line 

Moduł umożliwiający szkolenie franczysobiorców bez 
ograniczenia czasu i miejsca. System daje sposobność
przekazywania wiedzy marki, metod zarządzania, standardów 
obsługi klienta itp. 

Kursy interaktywne 
przez platformy 

System zarządzania 
stroną www franchiso-

dawcy 

Udostępnienie franczysobiorcy indywidualnej strony 
internetowej będącej pochodną strony franczysodawcy. Niesie 
to ze sobą nie tylko korzyści operacyjne i finansowe, ale daje 
również możliwość kontrolowania rozwoju wizerunku marki. 

Miejsce na serwerze 
Graficznie 
ujednolicona strona 
WWW 

Moduł zarządzający 
zaopatrzeniem 

Dostęp do markowych prawnie zastrzeżonych zapasów 
umożliwia nabywanie dóbr przez franczysobiorcę na 
poziomie lokalnym. Znacznie zmniejsza ilość pracy 
„papierkowej” oraz rozszerza wachlarz asortymentowy przez 
franczysobiorcę. 

Systemy zamówień
on-line przez stronę
www franchiso-
biorcy 

Narzędzie 
wspomagające reklamę

Moduł umożliwia korzystanie z gotowych layoutów 
reklamowych, kolorystyki oraz innych komponentów 
reklamowych; franczysodawca może zmniejszyć koszty oraz 
zestandaryzować wychodzące materiały reklamowe. 

Ujednolicone pliki 
graficzne lub teksto-
we gotowe do druku  

Moduł do zarządzania 
wydarzeniami 

Koordynuje kalendarz oraz informuje o zbliżających się
wydarzeniach w branży: konferencjach regionalnych 
i krajowych, szkoleniach, seminariach, itp. 

Internatowy 
kalendarz z funkcją
przypominania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Pearce: How Suppliers Suport Strong Franchise Relations. 
Franchising World, December 2006. 

                                                
5 Definicja franszyzy. http://franchising.pl/abc-franczyzy/162/definicja-franczyzy/. 
6 G. Śmigielska: Systemy Franchisingowe. Materiały z wykładów. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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Zarówno franczysodawca jaki i franczysobiorca zgodnie stwierdzą, że skuteczny 
system franchisingowy to taki, który pozwala maksymalizować wspólne cele  
i minimalizować „obszary niezgody”. Wszystkie wymienione moduły i narzędzia, 
będące częścią zintegrowanego systemu CRM, mają istotny wpływ na relacje 
uczestników systemów franchisingowych, ich ciągłą poprawę oraz ewolucję.  

CRM CONCEPT IN BUILDING RELATIONS ON B2B MARKET – 
THE CASE OF FRANCHISING SYSTEMS 

Summary
In the era of Internet the role of CRM (Customer Relationship Management within  

an organization is changing. Managers have to control competition and support the flow  
of information internally and externally. The aim of this paper is to show how the concept  
of CRM can be used in building relation on business-to-business market, focusing on franchising 
systems. After presentation of relationship marketing as a marketing concept that is the base for 
CRM systems building, the CRM system itself is characterized. The paper also presents chosen 
modules of CRM systems used for the needs of franchising partners.  



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 558                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 41                  2009 

Joanna Petrykowska1 
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Streszczenie 
Wraz ze wzrostem konkurencji tradycyjne koncepcje zarządzania marketingowego są zbyt 

wąskie i niewystarczające dla wielu przedsiębiorstw. Niezwykle ważnym czynnikiem 
gwarantującym osiągnięcie sukcesu na rynku jest kooperacja opierająca się na budowaniu 
długoterminowych związków tworzonych między przedsiębiorstwem i klientami. W tym celu 
stosuje się strategie wykorzystujące technologie informatyczne zwane CRM. 

Istota marketingu partnerskiego 
Marketing partnerski nazywany jest często marketingiem relacji lub relacyjnym  

i jest różnie interpretowany oraz opisywany. Początkowo był definiowany bardzo 
ogólnie. Pierwszą definicję sformułował L.L.Berry, który uznał, że marketing relacji 
oznacza pozyskanie, utrzymanie i wzmacnianie relacji z klientem2. Przełomu  
w badaniach nad tą koncepcją marketingu dokonali naukowcy tzw. szkoły nordyckiej, 
której przedstawicielem jest Ch. Grönroos. Autor ten interpretuje marketing relacji jako 
tworzenie, podtrzymywanie oraz wzbogacanie relacji z klientem i innymi partnerami 
przedsiębiorstwa, w sposób zapewniający osiągnięcie celów obu stron poprzez wspólną
wymianę i realizację złożonych obietnic3. Jego zdaniem koncepcja marketingu 
partnerskiego zakłada, że budowanie relacji pomiędzy przedsiębiorstwem i jego 
klientami przyczynia się do tworzenia wartości dodanej dla wszystkich stron. 
Dodatkowo, trwałe relacje dają klientom poczucie bezpieczeństwa, zaufania  
i możliwość kontroli realizowanych transakcji, zmniejszając tym samym ryzyko 
związane z zakupem. Przedsiębiorstwom natomiast pozwala budować lojalność
klientów4. 

Inaczej definiuje marketing partnerski J. Otto, który podaje, że jest to osobista 
forma marketingu, polegająca na rozpoznaniu i obsłudze wyselekcjonowanych 
klientów, których indywidualne profile są firmie znane5. Z kolei zdaniem J.M. Harkera, 
organizacja zaangażowana w marketing partnerski jest włączona w tworzenie, rozwój  

                                                
1 Joanna Petrykowska – dr, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
2 L.L. Berry: Relatonship Marketing. W: L.L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah: Emerging Perspectives on Service 

Marketing. American Marketing Association, Chicago, IL, 1983, s. 26.  
3 Ch .Grönroos: Service Management and Marketing. Moments of Truth in Service Competition. Free Press, Lexington 

1990, s. 138. 
4 Ch. Grönroos: The relationship Marketing process: Communication, Interaction, Dialogue, Value. „Journal  

of Bussines&Industrial Marketing” 1994, Vol. 19, No. 2, s. 99. 
5 J. Otto: Marketing relacji. Koncepcje i stosowanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 40. 
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i utrzymanie zawansowanych, interaktywnych oraz korzystnych więzi z wybranymi 
klientami (partnerami) przez pewien czas6.  

Zdaniem E. Gummessona, w ostatnim czasie, w wyniku poszerzania zasięgu 
marketingu relacji i postrzegania go z perspektywy wszechstronnego zarządzania,  
a także w kontekście społecznym, definiuje się go jako marketing oparty o wszelkiego 
rodzaju relacje sieci i interakcje uznając, że marketing jest częścią kompleksowego 
zarządzania sieciami organizacji oferującej produkt dla rynku i społeczeństwa. Jest on 
ukierunkowany na tworzenie długoterminowych relacji typu zwyciężyć-zwyciężyć
(win-win) z klientami indywidualnymi, a charakter tych relacji jest wspólnie tworzony 
przez obie zaangażowane strony7. 

Można więc powiedzieć, że w koncepcji marketingu partnerskiego kładzie się
nacisk na proces zarządzania, obejmujący tworzenie, rozwój i utrzymywanie powiązań
firmy z innymi podmiotami. Punktem wyjścia przy podejmowaniu wszelkich decyzji  
i działań jest bezpośredni oraz wielostronny charakter relacji zachodzących pomiędzy 
sprzedającym a nabywcą oraz innymi podmiotami w procesie powstawania i dostawy 
produktów. Ponadto podkreśla się trwały charakter tych relacji. Konsekwencją przyjęcia 
tej koncepcji jest przesunięcie punktu ciężkości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa  
z transakcji jednostkowych w kierunku budowy długookresowych i trwałych relacji8.  

W marketingu partnerskim zasadniczą rolę odgrywa koncentracja na dążeniu do 
pozyskania i utrzymania klientów w długim okresie czasu oraz budowaniu trwałych 
więzi z nimi. Firmy stosujące marketing partnerski oferują nabywcy znacznie więcej niż
tylko sam produkt. Marketing-mix ma jedynie charakter wspierający. Bardzo dużego 
znaczenia nabierają w tym podejściu ścisłe powiązania pomiędzy przedsiębiorstwem  
i jego klientami, w zakresie technologii, przepływu informacji, know-how oraz obsługi 
klienta. Ze względu na długotrwałe i bliskie stosunki firma może w sposób bezpośredni 
poznawać ich osobiste reakcje i opinie na temat własnych produktów oraz działalności. 
Umożliwia to opracowanie rozbudowanej oferty rynkowej dostosowanej do 
indywidualnych potrzeb klientów, pozwalającej firmie na wyróżnienie się w stosunku 
do konkurentów9. Oferta produktowa jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb 
kupującego i możliwości sprzedającego. Cena jest ustalana na poziomie akceptowanym 
przez klienta. Partnerzy wspólnie określają warunki, na jakich produkt będzie 
dostarczony. Promocja traktowana jako komunikacja między partnerami dostosowana 
jest również do oczekiwań klienta − ustala się częstotliwość spotkań, wysyłki 
katalogów, kontaktów telefonicznych, prezentacji itp. Oferta produktowa, oprócz 
samego produktu, zawiera szereg elementów obsługi klienta takich, jak: instalowanie 
produktu, usługi techniczne, dostosowany do potrzeb klienta system fakturowania, 
dostęp do informacji.  

                                                
6 M.J. Harker: Relationship defined? An Examination of Current Relationship Marketing Definitions. „Marketing 

Intelligence&Planing” 1999, Vol.17, No.1, s13-20. 
7 E. Gummesson: Relationship Marketing in the New Economy. „Journal of Relationship Marketing” 1998, Vol.1, No. 1,  

s. 39. 
8 I. Escher, J. Petrykowska: Wpływ marketingu relacyjnego na rozwój współpracy pomiędzy firmami w łańcuchu dostaw.

W: Przedsiębiorstwo w przeddzień integracji europejskiej. Red. E. Niedzielski. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie, Olsztyn 2003, s. 97. 

9 Jednym z istotniejszych założeń marketingu partnerskiego jest zastępowanie tradycyjnej segmentacji klientów 
indywidualnym podejściem do każdego z nich. I.H. Gordon nazywa to zjawisko „masową indywidualizacją” interpretując  
je jako rozwój i dostarczanie produktów wykonanych zgodnie z indywidualnymi preferencjami klienta. Za: H. Gordon: 
Relacje z klientem. Marketing partnerski. PWE, Warszawa 2001, s. 23. 
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Marketing partnerski wymaga od współpracujących firm utrzymywania kontaktu  
z klientami w celu zaspokojenia ich potrzeb. Budowanie długotrwałych więzi pozwala 
na osiąganie szeregu korzyści (na drodze wzajemnej wymiany informacji, wspólnego 
planowania, podziału ryzyka, uzgadniania zakresów działania, wspólnych inwestycji), 
które wiążą się m.in. z: mniejszymi kosztami logistycznymi, większymi obrotami, 
lepszą obsługą finalnego klienta, lepszą obsługą klientów wewnętrznych itd10. Korzyści 
te są możliwe do osiągnięcia, gdy zostaną spełnione określone warunki. 
Przedsiębiorstwo musi realizować strategie mające na celu zwiększanie 
długoterminowej wartości rynkowej firmy poprzez maksymalne wykorzystywanie 
potencjału leżącego w relacji łączącej firmę z jej klientami, które są wspomagane 
odpowiednimi systemami informatycznymi klasy CRM, całościowo obsługującymi 
procesy przepływu informacji. 

CRM i jego obszary 
W literaturze marketingu pojęcia CRM oraz marketing relacji są bardzo często 

interpretowane podobnie. B. Jackson uważa, że CRM to marketing ukierunkowany na 
trwałe, silne relacje z podmiotami indywidualnymi11. M. Cieślak-Grzegorczyk twierdzi, 
że CRM to filozofia i strategia, pozwalająca firmom tworzyć długotrwałe, korzystne dla 
obu stron relacje z klientami, których rezultatem jest zwiększona lojalność oraz wyższe 
zyski12. R. Szymański twierdzi, że CRM to filozofia organizacji, która obejmuje swym 
zasięgiem wszystkie działania firmy. Inaczej jest to strategia biznesowa służąca 
zwiększaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa poprzez skoncentrowanie się na więzi 
z klientem, czyli pozyskaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu właściwych relacji13. 

Inna definicja podaje, że jest to strategia biznesowa, która przy użyciu technologii 
informatycznych dostarcza przedsiębiorstwom wszechstronnych, wiarygodnych baz 
danych integrujących obraz (profil) klienta w taki sposób, aby wszystkie procesy  
i związki z klientami były pomocne w osiąganiu i rozwijaniu wspólnie korzystnych 
relacji14. Podobnie definiują CRM E. Frąckiewicz i E. Rudawska. Autorki te pod 
pojęciem CRM rozumieją model biznesowy, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych 
technologii informatycznych umożliwia budowanie rentownych, długotrwałych relacji  
z klientem15.  

Kolejna definicja interpretuje CRM jako wszechstronną strategię i proces 
umożliwiający organizacji zidentyfikowanie, pozyskanie i utrzymanie wartościowych  
(z punktu widzenia przedsiębiorstwa) klientów poprzez budowanie i utrzymywanie 
długoterminowych związków z nimi16. Autorzy tej definicji uważają, że CRM jest 
wielowymiarową konstrukcją składającą się z czterech pojemnych składników 

                                                
10 I. Escher, J. Petrykowska: op.cit., s. 98. 
11 B. Jackson: Building Customer Relationships that Last. „Harvard Business Review” 1985, Vol. 63, s. 122-128. 
12 M. Cieślak- Grzegorczyk: Grzechy główne, czyli jak uniknąć ceeremowskich błędów. „Modern Marketing” 2001, nr 2,  

s. 34. 
13 R. Szymański: Innowacje ciągnione przez rynek jako źródła budowania więzi z klientem. W: Marketing przyszłości. 

Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem. Red. G. Rosa, A. Smalec. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 438, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 429. 

14 L.O. Malley, M. Patterson: Mapping the Re-engagment of CRM with Relationship Marketing. „European Journal  
of Marketing” 2006, Vol. 40, No. 5/6, s. 575. 

15 E. Frąckiewicz, E. Rudawska: Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem koncepcji Customer Relationship 
Management. „Przegląd Organizacji” 2004, nr 7/8, s. 65. 

16 L.Y.M. Sin, A.C.B. Tse, F.H.K. Yim: CRM: Conceptualization and Scale Development. „European Journal  
of Marketing” 2005, Vol. 39, No. 11/12, s. 1266. 
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behawioralnych, takich jak: koncentracja na kluczowych klientach, organizacja CRM, 
zarządzanie wiedzą, CRM oparty na technologii (rys.1)17. 

Rys. 1. Obszary CRM 
Źródło: L.Y.M, Sin, A.C.B. Tse, F.H.K.Yim: CRM: conceptualization and scale development. „European 

Journal of Marketing” 2005, Vol. 39, No. 11/12, s.1267. 

Koncentracja na kluczowym kliencie wymaga ciągłego stawiania go w centrum 
uwagi przedsiębiorstwa i stałego podkreślania jego wyjątkowego znaczenia poprzez 
oferty ukierunkowane indywidualnie na danego klienta. Główne obszary tych działań
obejmują: marketing skierowany na klienta, identyfikację znaczenia kluczowego 
klienta, personalizację oraz interaktywny marketing współtwórczy. Kluczem jest tu 
współpraca i komunikacja, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą współpracować  
z indywidualnymi klientami w celu dostosowania rozwiązań do ich indywidualnych 
potrzeb, kreowania wartości relacji, poprawienia lojalności i redukowania kosztów 
prowadzenia działalności.  

Kluczowe obszary zarządzania wiedzą zawierają pozyskiwanie, generowanie, 
szerzenie, dzielenie się wiedzą i reagowanie na nią. Wiedza o kluczowych klientach jest 
zasadnicza dla CRM, gdyż może być wykorzystana dla rozwoju „relacji poznawczej”  
z klientami i przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności firmy. Informacje  
o kliencie, takie jak np. o jego potrzebach i preferencjach, mogą być zdobyte zarówno 
bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez dwustronną komunikację przy pomocy 
informacji zwrotnych. Wiedza ma ograniczoną wartość, o ile nie jest posiadana przez 
całą organizację, która może wzrastać poprzez jej szerzenie i dzielenie się nią z różnymi 
działami w firmie. Reagowanie na wiedzę przybiera formę działania w oparciu o wiedzę
generowaną i pozyskaną. Obejmuje selekcjonowanie segmentów docelowych, celowe 
tworzenie marketingowej mieszanki w sposób, który wydobywa korzystne odpowiedzi 
klientów oraz skrupulatne przygotowywanie dla klientów zindywidualizowanych ofert, 
które uwzględniają ich bieżące i przewidywane w przyszłości potrzeby. Jako, że 
marketing zajmuje się obecnie lepszym reagowaniem na wymagania klienta, działania 
podjęte natychmiast nie tylko podnoszą jakość usług, lecz również sprzyjają
długoterminowym relacjom z klientami. 

CRM oparty na technologii zakłada wykorzystanie technologii informatycznych 
w zarządzaniu relacjami z klientami. Zastosowanie odpowiedniego oprogramowania 
komputerowego wraz z bazami danych stwarza firmom możliwość oferowania wyższej 
jakości zindywidualizowanych ofert przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. 
Technologie komputerowe pomagają również pracownikom obsługiwać lepiej klientów. 

                                                
17 Ibidem, s. 1266-1270. 

Zarządzanie 
wiedzą

Koncentracja 
na kluczowych 

klientach 

Organizacja 
CRM 

CRM 
oparty na technologii 

CRM 



Marketing partnerski a CRM 501 

Wiele działań nastawionych na indywidualne potrzeby klienta byłoby niemożliwych 
bez odpowiedniej technologii. 

Zgodnie z powyższymi rozważaniami można powiedzieć, że odnoszący sukcesy 
CRM jest nastawiony na cztery główne obszary: strategię, ludzi, technologię i procesy, 
przy czym wyjątkowa zdolność do budowania relacji z klientem może pojawić się tylko 
wtedy, gdy wszystkie te cztery elementy będą zintegrowane ze sobą18. 

Podobieństwa i różnice pomiędzy marketingiem partnerskim  
i CRM 

Choć przedstawione definicje marketingu partnerskiego i CRM różnią się  
w mniejszym lub większym stopniu, wszystkie wskazują na istotę CRM z perspektywy 
marketingu relacji, która przejawia się w koncentracji na indywidualnych relacjach 
pomiędzy przedsiębiorstwem i jego klientami, przy czym relacje te są z natury 
długofalowe i obie strony wynoszą korzyści z ich nawiązywania. Inaczej mówiąc,  
z perspektywy firmy zarówno pojęcie CRM, jak i marketing relacji mogą być
postrzegane jako oddzielna kultura organizacji, która stawia zachodzące relacje  
w centrum myślenia strategicznego czy też operacyjnego firmy. Pomimo podobieństw, 
istnieją pewne istotne różnice pomiędzy CRM i marketingiem relacji. Przedstawiono je 
w tabeli 1. 

Tabela1. Różnice pomiędzy marketingiem partnerskim a CRM 

Cechy marketingu partnerskiego Cechy CRM 
– ma charakter strategiczny, 
– jest stosunkowo bardziej emocjonalny  

i koncentruje się na takich wartościach 
zmiennych jak: więzi, empatia, wzajemność
i zaufanie, 

– obejmuje budowanie relacji z klientami, 
udziałowcami, dostawcami, pracownikami 
przedsiębiorstwa, zarządem. 

– ma charakter taktyczny, 
– skupia się na zarządzaniu ukierunkowa-

nym na spójne działania prowadzące do 
pozyskania, utrzymania i wzmacniania 
więzi z kinetami, 

– nastawiony jest na budowanie relacji  
z kluczowymi klientami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: L.Y.M. Sin, A.C.B. Tse, F.H.K. Yim: op.cit., s. 1266. 

Podsumowując można powiedzieć, że marketing partnerski wymaga  
od współpracujących firm budowania długotrwałych więzi z klientami w celu 
zaspokojenia ich potrzeb. Sprawne realizowanie działań z zakresu poszczególnych 
obszarów marketingu-mix wymaga wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań
bazujących na filozofii CRM przy zastosowaniu odpowiednich baz danych.

PARTNERSHIP MARKETING AND CRM 

Summary 
With the growth of competition traditional marketing management concept is not enough for 

many enterprises to ensure their success. A very important condition of their successful existing 
on the market is cooperation based on long – term connections created between the company and 
its customers. To this purpose enterprises apply business strategy that uses information 
technology called CRM. 

                                                
18 Ibidem, s. 1266-1270.
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PODSTAWY INFORMACYJNE DECYZJI  
W ZAKRESIE BUDOWANIA RELACJI Z KLIENTAMI  

− MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie informacyjnych podstaw oraz technologii wspierających 

proces decyzyjny w zarządzaniu relacjami z klientem. Autorka podkreśla fakt i znaczenie rozwoju 
marketingu opartego na relacjach oraz prezentuje systemy Business Intelligence, Internet, Intranet 
oraz oprogramowanie ERP/CRM i ich rolę w podejmowaniu decyzji rynkowych.  

Wstęp 
We współczesnej gospodarce realizowanie procesów zarządczych niezależnie od 

szczebla decyzyjnego wymaga dostępu do wielu źródeł informacji. Postęp 
technologiczny i pojawienie się nowych sposobów gromadzenia, przechowywania  
i analizowania danych pozwala na realizowanie tego zadania w sposób pełniejszy, 
bardziej automatyczny i szybszy. Koncepcja marketingu relacyjnego jako jeden  
z nowych sposobów zdobycia przewagi konkurencyjnej wpisuje się w proinformacyjne 
trendy dostarczając decydentom nowych narzędzi oraz możliwości optymalizacji 
decyzji rynkowych. 

Celem artykułu jest próba identyfikacji podstaw informacyjnych decyzji 
podejmowanych w ramach zarządzania relacjami z klientem, a także charakterystyka 
narzędzi i systemów wspomagających ten rodzaj procesu decyzyjnego. Przedstawione 
zostaną również możliwości, które umożliwiają rozwój działań CRM oraz ograniczenia 
wynikające z jego specyfiki scharakteryzowane przy wykorzystaniu badań na rynku 
europejskim oraz polskim. 

Procesy decyzyjne w ramach CRM 
Procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie są kategorią niezwykle istotną, ale 

jednocześnie wymagają szerokiego spektrum wsparcia, czy to na poziomie analiz 
informacji, czy też automatyzacji decyzji zarządczych. Umiejętność syntezy informacji, 
tj. wybór informacji istotnych oraz ich uporządkowanie i umiejętność wykorzystania, 
ma szczególne znaczenie w przypadku podejmowania decyzji strategicznych przez 
liderów zarządzających firmami. Zadania, z którymi ma do czynienia kadra 
zarządzająca w przedsiębiorstwie, dzielą się według H. Simona na trzy grupy2:  

                                                
1 Anetta Pukas – dr, Katedra Podstaw Marketingu, Instytut Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu.  
2 J. Surma, Wsparcie strategicznych decyzji zarządczych z wykorzystaniem Business Intelligence. http://www.surma.edu.pl/ 

wp-content/czestochowa-jerzy-surma-2007.pdf. 
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1. Nadzór, czyli standardowe działania związane z kierowaniem podwładnymi. 
2. Rozwiązywanie zadań (problemów) dobrze ustrukturalizowanych (well-structured), 

czyli decyzje programowalne, które mają charakter rutynowy i powtarzalny oraz 
dla których opracowano ścisłe procedury służące do ich podejmowania. Nie 
występuje zatem np. konieczność rozpatrywania od początku każdego przypadku. 

3. Rozwiązywanie zadań (problemów) źle ustrukturalizowanych (ill-structured), czyli 
decyzje nieprogramowalne, które dotyczą spraw nowych, nie występuje ustalony 
schemat postępowania oraz nie są znane ich następstwa. Nie ma gotowej metody 
rozwiązania. 
Powyższy podział jest szczególnie istotny w ramach nowych rozwiązań

zarządczych, jakim jest podejście relacyjne w marketingu, a szczególnie w przypadku 
zarządzania relacjami z klientem. W zakresie decyzji marketingowych mamy do 
czynienia zarówno z decyzjami programowalnymi, jak i nieprogramowalnymi, a ich 
status zależny jest od charakterystyki rynku/branży oraz jego dojrzałości, pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstwa, a przede wszystkim od zasobów informacyjnych 
firmy, które powodują, iż rozwiązanie problemów marketingowych może być dla 
decydenta dobrze ustrukturalizowane bądź też nie.  

W rozumieniu marketingowym zasoby informacyjne określa się jako zestaw 
niezbędnych danych lub informacji o odpowiednim stopniu przetworzenia, zakresie, 
formie i poziomie aktualności, udostępnianych decydentom w celu3: 

– przygotowania decyzji rynkowych, 
– podjęcia, zaniechania, rezygnacji z decyzji rynkowych, 
– weryfikacji i modyfikacji decyzji rynkowych. 
W ramach procesów decyzyjnych mających na celu zarządzanie relacjami  

z klientem istotne staje się więc również  zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych  
i zakresu ich analiz. Często spotykane jest stwierdzenie: „aby odnieść sukces w CRM, 
po prostu musisz znać swoich klientów”4. Jednak CRM to coś więcej niż tylko bierna 
wiedza. Podstawowe działania i decyzje, które podejmują menedżerowie relacji chcąc 
zbudować długookresowe partnerstwo z klientem to5:  
1. Poznanie klienta i segmentacja (grupowanie, kategoryzacja) – grupowanie według 

osobistych danych, grupowanie według zachowania, grupowanie pochodne 
(całościowa wartość klienta, skłonność do odejścia, potencjalne zwiększenie 
sprzedaży dzięki up-sellingowi i cross-sellingowi), potencjalne powiązania. 

2. Zarządzanie kampaniami marketingowymi (kampanie jednofazowe, kampanie 
wielofazowe, kampanie powtarzane). 

3. Marketing spersonalizowany. 
4. Kontakt z klientem. 

Celem nadrzędnym decyzji w ramach CRM staje się bowiem wybór strategii  
i działań taktycznych, mających na celu zoptymalizowanie całościowej wartości 
klientów.  

                                                
3 B. Sojkin: Informacyjne podstawy decyzji marketingowych. PWE, Warszawa 2009, s. 32. 
4 Ch. Todman: Projektowanie hurtowni danych. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM). Wyd. Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2005, s. 10. 
5 Ibidem, s. 12. 
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Narzędzia i systemy wspomagające procesy decyzyjne 
W trakcie codziennej działalności gospodarczej firmy gromadzą ogromne ilości 

informacji o swoich klientach. Istotną sprawą jest jednak, czy potrafią wykorzystać je  
w podejmowaniu decyzji. Rozwój technologii spowodował, iż obecnie istnieje całe 
spektrum systemów wspomagania decyzji biznesowych (ang. decision support systems) 
budowanych w oparciu o technologie informatyczne. Takie rozwiązania są określane 
jako systemy klasy Business Intelligence (BI) i mają na celu wspieranie procesu 
podejmowania decyzji menedżerskich. W literaturze systemy te są definiowane jako 
zorientowany na użytkownika proces zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy 
danych, który prowadzi do usprawnienia i zracjonalizowania procesu podejmowania 
decyzji. Systemy te wspierają kadrę menedżerską w podejmowaniu głównie 
taktycznych decyzji biznesowych, umożliwiają modyfikację i doskonalenie strategii 
biznesowych oraz procesów tak, aby uzyskać przewagę konkurencyjną, usprawnić
proces, zwiększyć zyskowność, czy też generalnie osiągnąć postawione cele zarządcze6. 

Zastosowanie systemów Business Intelligence we wspieraniu decyzji związanych  
z usprawnianiem procesów biznesowych jest już dzisiaj powszechne. Informacje, czy 
też propozycje decyzji dostarczane przez systemy klasy BI wspierają decydentów  
w zakresie standardowych i najczęściej powtarzalnych decyzji7.

W tym kontekście należy zauważyć, iż w ramach działań marketingowych pojawiła 
się kategoria marketingu bazodanowego. Rozważania nad rolą danych w marketingu 
zaistniały w ramach koncepcji marketingu partnerskiego. Marketing bazodanowy 
(database marketing) to technika zbierania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania 
informacji o konsumentach w celu lepszego poznania ich potrzeb, dopasowania oferty 
do ich wymagań i oczekiwań. Database marketing jest narzędziem mającym na celu 
zoptymalizowanie działań marketingowych ukierunkowanych na klientów8. Im więcej 
wie się o konsumentach, z którymi chce się komunikować, tym lepiej jest się w stanie 
zarządzać relacjami. Na rynku można zauważyć jednak przedsiębiorstwa, które takie 
bazy posiadają, lecz nie umieją ich wykorzystać. Często są to duże, 
kilkudziesięciotysięczne bazy zebrane np. w wyniku konkursów, promocji czy 
programów lojalnościowych9.  

Database marketing pozwala uzyskać informacje nie tylko o swoich obecnych 
klientach, ale także o tych potencjalnych. Dlatego też umiejętność budowania baz 
danych, dostosowywania ich i wykorzystywania w procesie podejmowania decyzji  
w zakresie CRM jest już dziś w działaniach marketingowych sprawą bezsporną. 
Dysponując takim narzędziem przedsiębiorstwo jest w stanie dotrzeć do 
wyselekcjonowanych osób, które rzeczywiście są zainteresowane dedykowaną ofertą. 
Targetowanie deklaratywne, a przede wszystkim behawioralne (na podstawie analizy 
zachowań konsumentów) wraz z personalizacją przekazu udowodniły już w praktyce 
biznesowej swoją wysoką skuteczność10. 

                                                
6 J. Surma: Business Intelligence dla wsparcia strategicznych decyzji zarządczych. W: Strategie wzrostu wartości 

przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.  
7 J. Surma: Wsparcie strategicznych decyzji zarządczych…op.cit.
8 Słów kilka o marketingu baz danych. http://www.wirtualnemedia.pl/ article/131462_Slow_kilka_o_marketingu_baz_ 

danych.htm.  
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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Doskonałym źródłem informacji o klientach, a także kanałem wymiany tych 
informacji jest Internet. Wszelkie dane o aktywności internautów można rejestrować  
i przypisać konkretnemu użytkownikowi w bazie danych przedsiębiorstwa. Na ich 
podstawie można wyciągać wnioski, które w przyszłości pozwolą na podejmowanie 
właściwych decyzji i działania precyzyjnie adresowane i optymalizowane.  

Badanie wykorzystania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w Unii 
Europejskiej w 2007 roku pokazuje, że dziewięć na dziesięć przedsiębiorstw w UE ma 
dostęp do Internetu (94%), przy czym 77% ma łącza szerokopasmowe, 65% 
przedsiębiorstw ma także własną stronę internetową. Statystyki te odnotowały niewielki 
wzrost w porównaniu z 2006 rokiem11. 

W Polsce w ramach statystyki społeczeństwa informacyjnego (opracowywanej 
według zharmonizowanej w Unii Europejskiej metodologii), prowadzone są badania  
w kluczowych obszarach wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 
(w skrócie ICT). W polskich przedsiębiorstwach wykorzystanie technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych w 2008 r. przedstawia się następująco12: 

– 95% przedsiębiorstw korzysta z komputerów, a 93% ma dostęp do Internetu,  
– ponad połowa firm posiada szerokopasmowy dostęp do sieci, 
– 36% pracujących regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzysta  

z komputerów, a 28% − z Internetu, 
– Internet był niemal powszechnie używany przez średnie i duże firmy; wśród 

małych przedsiębiorstw 94% wykorzystywało komputery, z czego 91% 
komputery z dostępem do Internetu  

Należy jednak zaznaczyć, iż wszystkie informacje, również pochodzące z Internetu, 
muszą być nieustannie aktualizowane i analizowane tak, by w porę i elastycznie 
zareagować na sygnały pochodzące od klienta. Istotne jest, iż gwałtowny rozwój 
informatyki (np. technologie OLAP i Data Mining) sprzyja wzrostowi zastosowania 
Marketingu Baz Danych, jednak dla pełnej optymalizacji jego działania niezbędne jest 
połączenie wysiłków różnych działów firmy: marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, 
produkcji itd.13. 

Narzędziem sprzyjającym tej współpracy może być Intranet. Może z niego 
korzystać każda komórka organizacyjna w firmie, jest to bowiem rodzaj sieci 
wewnętrznej w organizacji − system wymiany i publikacji oparty na technologii 
internetowej, ułatwiający komunikację pomiędzy pracownikami, dający łatwy dostęp  
do informacji w firmie14. Intranet pozwala scalać istniejące już w organizacji systemy 
informatyczne i wzbogaca je o różne narzędzia takie, jak platforma wymiany 
informacji, mobilny dostęp do zasobów firmy (z Intranetu można korzystać za pomocą
palmtopów, telefonów komórkowych), platforma e-learning, itp. 

Zaletą Intranetu jest fakt, iż tworząc go w organizacji wykorzystuje się istniejącą
infrastrukturę komputerową: sprzęt, sieć, istniejące systemy baz danych. Dodatkowo nie 
trzeba obawiać się o wyciek danych poufnych, ponieważ obieg informacji w sieci jest 
bezpieczny dzięki szyfrowanym połączeniom. Dlatego w przypadku firm  

                                                
11 Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej. Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. GUS, kwiecień

2008. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Spoleczenstwo_informacyjne_UE(1).pdf. 
12 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez 

osoby prywatne w 2008r. GUS, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_wykorzystanie_tech_infor-
telekom_2008.pdf. 

13 S. Sobolewska: Marketing bazodanowy,. http://www.epr.pl/marketing-bazodanowy,e-mailing,106,1.html. 
14 G. Leloch: Po co firmie Intranet? http://www. egospodarka.pl/article/articleprint/12033/-1/20. 
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o rozbudowanej strukturze: korporacja z oddziałami rozsianymi po świecie, duża firma 
z wieloma oddziałami rozrzuconymi po kraju, duża firma, opierająca się o system pracy 
projektowej i operująca wieloma dokumentami; Intranet jest prawie koniecznością. 

Według badań statystycznych GUS w 2008 roku w Polsce15: w lokalną sieć
komputerową – LAN wyposażonych było 58% firm; co piąte przedsiębiorstwo 
posiadało LAN bezprzewodowy. Sieci LAN, Intranet i Extranet były najczęściej 
wykorzystywane w przedsiębiorstwach dużych i średnich, natomiast w małych firmach 
używa się ich znacznie rzadziej. W przypadku Intranetu różnica pomiędzy dużymi  
i małymi podmiotami sięgała 33 punktów procentowych, a Extranet był używany  
w przedsiębiorstwach dużych blisko trzy razy częściej niż w małych16.  

Z wdrożeniem Intranetu wiążą się nakłady pieniężne. W przypadku dużej firmy 
niezbędne będzie zaangażowanie więcej niż jednej osoby do aktualizowania informacji 
(można podzielić między poszczególne działy). Niezbędne będzie również
przeszkolenie pracowników, a także przekonanie ich do używania Intranetu17. Mimo 
tych wszystkich utrudnień, poniesione nakłady najczęściej szybko się zwracają,  
a pracownicy doceniają aplikację, która ułatwia im wykonywanie codziennych 
biurowych czynności. Istotną sprawą dla procesu podejmowania decyzji jest również
wykorzystanie przez przedsiębiorstwa gotowych systemów informatycznych służących 
procesom zarządczym (np. ERP), w tym systemów z zakresu CRM (tabela 1). 

Tabela 1. Przedsiębiorstwa wykorzystujące wybrane systemy informatyczne i oprogramowanie w 2008 r. 
(odsetek przedsiębiorstw o liczbie pracujących co najmniej 10 osób) − w %. 

Przedsiębiorstwa 
według wielkości 

Bezpłatne 
oprogramowanie, 

systemy open 
source, jak np. 

Linux 

ERP – system 
informatyczny 
do planowania 

zasobów 
przedsiębiorstwa 

CRM – oprogramowanie  
do zarządzania informacjami 

o klientach umożliwiające 
zbieranie, 

przechowywanie 
informacji  

o klientach oraz 
zapewnienie 

dostępu do nich 
innym 

komórkom 
przedsiębiorstwa 

analizowanie 
informacji  

o klientach w 
celach 

marketingowych 
(ustalanie cen, 
zarządzanie, 
promocjami, 

itp.) 

Ogółem 17 12 19 12
małe (10-49 
pracujących)  

13 8 16 10 

średnie (50-249 
pracujących)  

29 23 29 18 

duże (250 i więcej 
pracujących)  

53 51 42 28 

Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 
gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne w 2008r. http://www.stat.gov.pl/cps/ 
rde/xbcr/gus/PUBL_NTS_wykorzystanie_tech_infor-telekom_2008.pdf. 

                                                
15 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach…op.cit.
16 Badanie przeprowadzono w kwietniu 2008 r. na reprezentatywnej próbie 14117 przedsiębiorstw, w których liczba 

pracujących wynosiła co najmniej 10, a prowadzona działalność gospodarcza zaklasyfikowana była według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD). 

17 G. Leloch: op.cit. 
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W 2008 r. co drugie duże przedsiębiorstwo w Polsce używało systemów ERP  
(ang. Enterprise Resorce Planning – system informatyczny do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa), w tym co czwarte średnie przedsiębiorstwo i niespełna co ósme 
małe. Oprogramowanie CRM (Customer Relatioship Management) służące do 
zbierania, łączenia, przetwarzania i analizowania informacji o klientach może mieć
charakter operacyjny i analityczny − pierwszy, używany przez 19% firm w Polsce, 
integruje procesy biznesowe na styku z klientem, a drugi mniej rozpowszechniony – 
wykorzystywany przez 12% podmiotów gospodarczych – obejmuje analizę dostępnych 
w przedsiębiorstwie danych o klientach w celu zdobycia wiedzy o nich i sposobach 
zaspokojenia ich potrzeb18. W tabeli 2 przedstawiono główne korzyści w różnych 
obszarach, uzyskiwane dzięki technologiom informatycznym. 

Tabela 2. Korzyści ze stosowania technologii teleinformatycznych w różnych obszarach działalności 
przedsiębiorstwa w 2008 r. (w %). 

Przedsiębiorstwa według 
wielkości

Obszary działalności przedsiębiorstwa 
reorganizacja 
i uproszczenie 
rutynowych 
czynności 

uwolnienia 
zasobów 

zwiększenie 
dochodów 

rozwój 
nowych 

produktów  
i usług 

Ogółem 20 11 10 10

małe (10-49 pracujących)  16 8 9 9 

średnie (50-249 pracujących)  30 16 14 14 

duże (250 i więcej pracujących)  50 33 26 26 

Źródło: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach…op.cit.

Można zauważyć, iż przedsiębiorstwa odnotowują  główne korzyści ze stosowania 
technologii informatycznych w takich obszarach działalności, jak: reorganizacja  
i upowszechnianie rutynowych czynności (20%), uwolnienie zasobów (11%), 
zwiększenie dochodów (10%), rozwój nowych produktów i usług (10%). Wśród tych 
korzyści niestety nie ma na kluczowym miejscu obszaru zarządzania relacjami  
z klientem. 

Zakończenie  

Podsumowując należy stwierdzić, iż budowanie relacji z klientem jest 
czasochłonne, kosztowne i wymaga określonego wysiłku organizacyjnego. To zadanie 
na miesiące, a często i na lata. Ogromną szansą dla przedsiębiorstw mających 
świadomość tych wymagań jest korzystanie z outsourcingu funkcji ICT/IT. Najwięcej 
firm korzystających z outsourcingu funkcji ICT/IT jest w Danii (76%) i Finlandii 
(70%). Polska znajduje się w środku stawki z 46% udziałem outsourcingu, najniższe 
udziały firm korzystających z outsourcingu funkcji ICT/IT odnotowano w Bułgarii, 
Litwie i na Węgrzech19. By właściwie realizować procesy decyzyjne przedsiębiorstwa 
muszą wyjść poza zwykłe zachowywanie informacji o klientach i zacząć analizować
olbrzymie ilości przechowywanych danych, aby spełnić oczekiwania klientów. 
Przekształcenie danych dotyczących zachowań konsumentów i wydarzeń dla nich 
przełomowych w informacje, dające się zastosować w praktyce umożliwia 

                                                
18 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach…op.cit.
19 Ibidem. 
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przedsiębiorstwom rozpoznanie ich potrzeb i odpowiednią reakcję20. Poza tym systemy 
informatyczne muszą być elastyczne i wydobywać informacje z całego 
przedsiębiorstwa, a także ze źródeł zewnętrznych, aby upełnomocnić personel  
w stosunkach z klientami i podejmowaniu decyzji.  

THE INFORMATIONAL BASES FOR DECISIONS IN THE 
SCOPE OF BUILDING RELATIONS WITH CUSTOMERS – 

OPPORTUNITIES AND RESTRICTIONS 

Summary
The purpose of this paper is to describe the main informational resources and technologies 

that can support decision process in Customer Relationship Management. The author points  
out the fact that development of marketing is based on relations perspective and presents the role 
of Business Intelligence System, Internet, Intranet and ERP/CRM  software in making market 
decisions. 

                                                
20 CRM w Europie: niska jakość obsługi klienta. http://www. egospodarka.pl/article/articleprint /28942/-1/39..
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Ewa Kasperska1 

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH  
I UCZESTNIKÓW LOKALNEGO RYNKU  

W BUDOWANIU OFERTY TURYSTYCZNEJ REGIONU 

Streszczenie 
Atrakcyjną ofertę turystyczną regionu buduje niewątpliwie wielu różnych twórców.  

W działania kreujące turystyczny megaprodukt powinny być, dla ich skuteczności, zaangażowane 
wszystkie grupy interesów występujące na lokalnym rynku. Jednak powodzenie takich 
przedsięwzięć zależy również od rodzaju powiązań z sąsiednimi obszarami i umiejętności 
wykorzystania posiadanych przez nie atutów w budowaniu własnej, komplementarnej oferty. 
Powiązania takie mogą być rozpatrywane na poziomie lokalnym jak również szerzej – 
międzyregionalnym, a nawet międzynarodowym. 

Wstęp 
Atrakcyjność turystyczną regionu buduje wiele składników autorstwa wielu 

różnych twórców. Jest on bowiem kompleksem społeczno-gospodarczym o złożonej 
strukturze, zbiorem jednostek zintegrowanych głównie z powodu lokalizacji na tym 
samym terytorium. Stąd tzw. megaprodukt, czyli produkt turystyczny, jakim jest obszar, 
nie stanowi prostej sumy wszystkich dóbr i usług turystycznych oferowanych na danym 
terenie2. Zazwyczaj jest kombinacją cząstkowych produktów turystycznych, tworzących 
spójną całość połączonych nadrzędną ideą, decydującą o jego oryginalności, odrębności 
i atrakcyjności rynkowej.3  

Zatem podejmowane działania marketingowe zmierzające do stworzenia 
atrakcyjnej turystycznej oferty regionu, muszą uwzględniać jej złożoność i wynikającą  
z niej specyfikę oraz konieczność zaangażowania wielu uczestników bliższego  
i dalszego otoczenia, bez których działania te pozostaną nieskuteczne.  

Składniki megaproduktu 
Oprócz naturalnych walorów obszaru, będących dziełem przyrody czy też

rezultatem historii (co składa się na tzw. dziedzictwo), przy sprzedaży turystycznego 
megaproduktu oferta dla nabywcy obejmuje również usługi świadczone przez różne 
podmioty gospodarcze (bazę noclegową, gastronomiczną, handel, transport, miejsca 
rozrywki, czynnego uprawiania sportu, usługi komunalne, ochrony zdrowia, itp.), 
gościnność i przychylność mieszkańców oraz wizerunek obszaru (w tym istniejące 

                                                
1 Ewa Kasperska – dr, Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
2 O megaprodukcie można mówić nie tylko w kontekście turystyki, lecz również jako obszarze atrakcyjnym  

dla potencjalnych inwestorów, nowych mieszkańców, przyjeżdżających w celach edukacyjnych itd. Por. M. Florek: Podstawy 
marketingu terytorialnego. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007, s. 29. 

3 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa 2005, s. 100. 
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stereotypy), a nawet wydarzenia, które dopiero będą miały miejsce podczas pobytu 
turysty4. Na postrzeganą całkowitą jakość megaproduktu wpływ ma więc jakość jego 
poszczególnych składników. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim5: 

– obiekty gospodarcze (fabryki, warsztaty, magazyny),
– dobra materialne (maszyny, narzędzia, półfabrykaty, surowce), 
– energię (elektryczna, cieplna), 
– składniki infrastruktury technicznej (drogi, sieci energetyczne, łącza 

telekomunikacyjne, urządzenia kanalizacyjne), 
– nieruchomości ziemskie (działki, grunty), 
– usługi publiczne (oświata, edukacja, kultura, ochrona zdrowia), 
– usługi administracyjne (obsługa, świadczenia prawne), 
– usługi bytowe (handel, gastronomia, komunikacja, miejsca rozrywki i rekreacji 

– kina, teatry, galerie), 
– elementy środowiska naturalnego (klimat, lasy, rzeki i jeziora, tereny 

rekreacyjne i plaże), 
– środowisko społeczne (mieszkańcy, nawyki i poglądy). 
Listę tę w odniesieniu do turystyki należy uzupełnić jeszcze o: 
a) infrastrukturę turystyczną (hotele, ośrodki wypoczynkowe, wypożyczalnie 

sprzętu, przystanie jachtowe, itp.), 
b) walory zabytkowe i współczesne lokalnej architektury (zamki, kościoły, 

muzea, obiekty współczesne np. obserwatorium astronomiczne, baseny, 
kręgielnie, nawet centra handlowe), 

a także obyczaje lokalnej społeczności, ich tradycję i kulturę oraz opartą na niej 
sztukę ludową, język, religię, sławne postaci wywodzące się lub żyjące w regionie6. 

Wymieniona infrastruktura turystyczna jest ważnym elementem atrakcyjności 
regionu, nie tylko ze względu na jej rolę w kreowaniu satysfakcjonującego wypoczynku 
dla przyjezdnych i mieszkańców regionu, ale też z uwagi na fakt, że „regiony  
o zdecydowanych walorach turystycznych mogą stwarzać warunki przyciągające kapitał 
skierowany na rozwój usług związanych z obsługą ruchu turystycznego”7. 

Atrakcyjny turystycznie będzie więc region, który posiada zdolność przyciągania 
na swój teren turystów oraz antycypowania i zaspokajania ich potrzeb, w oparciu  
o istniejące na jego obszarze walory naturalne i antropogeniczne, potencjał ludzki  
i kulturę. Będzie to również region wyposażony w umiejętność stworzenia korzystnych 
warunków dla przedsiębiorczości, wyrażających się wsparciem ze strony władz 
lokalnych oraz istnieniem na jego terenie właściwej dla rozwoju infrastruktury. 

Region, w kontekście jego atrakcyjności turystycznej, stanowi zatem zespół 
zmieniających się czynników, kształtowanych przez różnorodne koncepcje realizowane 
zarówno w skali makro – zarządzania całym obszarem, jak też skali mikro – działań
poszczególnych podmiotów obecnych na lokalnym rynku usług turystycznych,  
a realizujących swoje własne cele. Nie mniej ważne są też interakcje, w jakie wchodzi  

                                                
4 Ibidem, s. 102. 
5 A. Szromnik: Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach. „Samorząd 

Terytorialny” 1999 nr 1-2, s. 67. 
6 M. Florek: op.cit., s. 28. 
7 J. Gogolewska: Infrastruktura społeczna jako czynnik podniesienia konkurencyjności regionów na przykładzie Polski  

i niektórych państw UE. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999,  
s. 182. 
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z obszarami ościennymi, powiązanymi z nim administracyjnie, kulturowo, historycznie 
itp. 

Współpraca grup interesów lokalnego rynku 
Produktem regionu (w ogólnym sensie) decydującym o jego atrakcyjności jest, jak 

już powiedziano, zespół warunków występujących na danym terenie, które przyciągną, 
bądź nie, klientów (inwestorów lub turystów chcących odwiedzić dany region i wydać, 
zainwestować swoje pieniądze). Na podstawie powyższych spostrzeżeń można 
zauważyć, iż warunki te współtworzą rozliczne grupy interesów: władze lokalne, 
przedsiębiorstwa działające w turystycznej jak również w pozostałych branżach, 
instytucje bankowe i finansowe, firmy ubezpieczeniowe, konsultingowe, naukowe, 
badawcze, szkoleniowe, agencje i stowarzyszenia wsparcia przedsiębiorczości lub 
rozwoju regionalnego, organizacje społeczne i kulturalne, instytucje ochrony zdrowia, 
edukacji, instytucje użyteczności publicznej, itd. Nie mniej ważni są mieszkańcy 
regionu, zarówno jako dostawcy usług, np. właściciele gospodarstw agroturystycznych, 
czy jako istniejąca siła robocza, ale też jako „zwykli” obywatele, będący nośnikami 
opinii o regionie, jak również swoim zachowaniem tworzący klimat miejsca, w którym 
żyją.  

Trudno jest wyobrazić sobie skuteczne działania marketingowe mające na celu 
wykreowanie regionalnego megaproduktu bez udziału wszystkich członków lokalnego 
środowiska. Poparciem tej tezy są zidentyfikowane przez Ph. Kotlera, D.H. Haidera  
i I. Reina trzy poziomy marketingu terytorialnego, służące wydzieleniu  
i uporządkowaniu podmiotów występujących na rynku i ich wzajemnych powiązań  
w realizacji działań marketingowych (rys. 1.) 

Rys. 1. Poziomy marketingu terytorialnego 
Źródło: A. Szromnik: Marketing terytorialny, Miasto i region na rynku. Oficyna Wolter Kluwers Business, 

Kraków 2007, s. 39. 
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Owe działania powinny być podjęte przede wszystkim przez samorządy lokalne – 
gospodarzy terenu. To do nich należy rola inicjatora i koordynatora oraz nadzór nad 
prawidłowością wykonania realizowanych projektów. Samorządy stoją przed 
koniecznością znalezienia odpowiedzi na pytania: 

− jaką wizję rozwoju regionu turystycznego realizować (aby była skuteczna ale 
zarazem oparta na równowadze – nie zagrażała środowisku naturalnemu), 

− jak pobudzać lokalną przedsiębiorczość do inwestowania w infrastrukturę  
i obsługę ruchu turystycznego, 

− jak organizować kształcenie na rzecz rozwoju turystyki w regionie8. 
Szczegółowe funkcje samorządu zawierają się w obszarach9: 
a) kształtowanie elementów infrastruktury transportowej i komunalnej – 

modernizacje dróg mające na celu zwiększenie dostępności regionu, 
kanalizacja i wodociągi, sieć energetyczna i gazowa, 

b) przygotowanie personelu samorządowego i komunalnego do obsługi petenta  
w urzędzie, a w szerszym sensie – klienta odwiedzającego region, 

c) wykształcenie wśród mieszkańców pro-turystycznych zachowań, rozumianych 
jako dbałość o własne otoczenie i umiejętność zaprezentowania swojej oferty  
z jak najlepszej strony, ale też jako trwały, a nie zarezerwowany tylko dla 
„godzin pracy”, sposób bycia, charakteryzujący się wysoką kulturą, 
życzliwością, gościnnością, elastycznością w dostosowaniu do wymagań
turystów, 

d) organizowanie wydarzeń oraz imprez masowych o różnorodnym charakterze, 
mających za zadanie integrować mieszkańców oraz uatrakcyjniać pobyt 
przyjezdnym, 

e) kształtowanie pozytywnego, trwałego image’u jednostki terytorialnej zarówno 
pośrednio, poprzez wymienione wcześniej inicjatywy, jak też bezpośrednio, 
przez szeroką oraz zintegrowaną działalność promocyjną w mediach, obecność
we wszelkich informatorach, przewodnikach, w Internecie, na targach itp. 

Pozyskanie dla regionu przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem  
w infrastrukturę turystyczną lub paraturystyczną również pozostaje głównie w gestii 
władz samorządowych. To one swoimi działaniami (np. systemem ulg i zwolnień
podatkowych) budują właściwy klimat przedsiębiorczości na danym terenie. Jednak 
wszelkie takie przedsięwzięcia powinny być szeroko rozpropagowane. Sprzyjające 
warunki dla inwestorów nie spowodują napływu przedsiębiorców do regionu, bez 
względu na rozmiar możliwych do uzyskania korzyści, jeśli sami zainteresowani nie 
będą znali skierowanej do nich oferty.  

Funkcje dostarczania informacji powinny pełnić biura promocji miast i regionów, 
czy ośrodki informacyjno-promocyjne, jak również organizacje społeczne, gospodarcze 
i polityczne, izby gospodarcze, instytucje finansowe, szkoły i uczelnie oraz inne 
instytucje z różnych branż. Wiarygodnym źródłem informacji o regionie, poza 
lokalnymi władzami, również mogą i powinni stać się liderzy opinii lokalnej 
społeczności: politycy, przedsiębiorcy, osoby sławne wywodzące się z tego terenu, 
lokalni twórcy, massmedia oraz sami mieszkańcy.  

                                                
8 Metody stymulowania rozwoju gospodarki w ujęciu przestrzennym. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 18. 
9 Marketing terytorialny – strategiczne wyzwanie dla miast i regionów. Red. T. Romański. Centrum Badań i Studiów 

Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 81. 
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Można zatem stwierdzić, iż „skuteczność kompleksowych działań marketingowych 
podejmowanych w regionie jest zdeterminowana współpracą wszystkich jego 
podmiotów. Zadań związanych z marketingiem nie można bowiem realizować jedynie 
na drodze administracyjnej. Cele i działania marketingowe związane z daną przestrzenią
powinny być zaakceptowane i urzeczywistnione przez wszystkie podmioty, a nade 
wszystko, przez społeczność obecną na jej terenie, która jest docelowym beneficjentem 
wszelkich działań podejmowanych w regionie”10. Dla osiągnięcia celów konieczne są
nie tylko wspólne, ale i skoordynowane działania wszystkich grup interesów 
występujących na danym obszarze tak, aby skierowany do potencjalnych nabywców 
(turystów, ale i inwestorów) przekaz był czytelny, jednolity i zgodny z lansowanym 
wizerunkiem regionu. 

Nie tylko od skutecznej informacji, ale również od sprawnego funkcjonowania 
zaangażowanych w przekaz podmiotów, ujętych w system wzajemnych powiązań
zależy powodzenie podejmowanych przedsięwzięć. Stąd procesy zarządzania regionem, 
w tym zwłaszcza procesy rozwoju lokalnego, muszą zmierzać do aktywizacji 
społeczeństwa i lokalnej przedsiębiorczości oraz zmotywowania ich do spójnych 
działań. Przed władzami regionalnymi stoi trudne zadanie pokonania bariery 
zniechęcenia oraz niewiary mieszkańców w rzeczywisty rozwój i, w efekcie, poprawę
własnych warunków życia.  

Na podstawie powyższych spostrzeżeń bezsporna jest konieczność przedsięwzięcia 
w regionie akcji informacyjnych, edukacyjnych skierowanych do jego mieszkańców,  
a zmierzających do tworzenia ich więzi z regionem oraz członków lokalnej 
społeczności. Istotne jest kreowanie pozytywnych postaw wobec polityki władz 
lokalnych, jak też wykształcenie wśród mieszkańców poczucia tożsamości z regionem  
i odpowiedzialności za jego rozwój oraz szerzenia pozytywnych opinii na jego temat. 
Dla osób z zewnątrz występują oni bowiem w roli ambasadorów regionu, a ich zdanie  
o miejscu, w którym żyją, ze względu na swą wysoką wiarygodność, ma podstawowe 
znaczenie w kreowaniu wizerunku. 

Współpraca na poziomie samorządów lokalnych 
Płaszczyzną skutecznego budowania atrakcyjnej oferty turystycznej jest także 

wzajemna współpraca władz samorządowych zlokalizowanych na danym obszarze 
jednostek administracyjnych. Zrównoważony rozwój całego regionu możliwy jest 
wyłącznie przy ścisłej koordynacji działań wszystkich władz lokalnych. Najistotniejsze 
problemy zwykle dotyczą większości, a ich kompleksowe rozwiązanie często 
przekracza możliwości pojedynczych samorządów. Jedyną drogą postępowania jest 
zatem rzeczywista integracja działań.  

Do strategicznych obszarów takiej współpracy należy niewątpliwie infrastruktura 
drogowa. Niewystarczająca ilość dróg, czy zła jakość istniejących skutkuje utrudnioną
dostępnością do całego regionu, co czyni wszelkie inne działania, mające za zadanie 
uatrakcyjnianie którejkolwiek z jego części, w dużej mierze bezcelowymi. Przykładem 
konieczności kompleksowego podejścia do problemów infrastruktury drogowej, 
wykraczającym nawet poza zasięg lokalnych samorządów jest koncepcja 
międzynarodowej trasy Via Hanseatica (rys. 2). Wymaga ona zaangażowania  

                                                
10 M. Florek: Możliwości zastosowania narzędzi marketingu w gminie. W: Obszary i możliwości wykorzystania 

marketingu. Red. H. Szulce. Zeszyty Naukowe nr 34, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 164. 
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w przedsięwzięcie wielu zainteresowanych, co w praktyce oznacza nie tylko 
poszczególne samorządy lokalne, czy władze wojewódzkie, ale nawet rządy 
poszczególnych państw jej przebiegu. 

Rys.2. Przebieg trasy Via Hanseatica 
Źródło: Forum – Trójmiasto, inwestycje drogowe. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=116671.

Kolejną ważną kwestią jest konieczność podziału ról pomiędzy poszczególne 
samorządy lokalne w taki sposób, aby wykluczyć ewentualną konkurencyjność wobec 
siebie, a osiągnąć ich komplementarność i harmonijność w działaniu. Gminy o walorach 
przyrodniczych i antropogenicznych (stworzonych przez człowieka), nastawione na 
obsługę ruchu turystycznego, powinny współdziałać z obszarami rolniczymi  
czy rozwijającymi przemysł i przetwórstwo rolno-spożywcze, dla których mogą
stanowić dogodne, bo ulokowane w sąsiedztwie, chłonne rynki zbytu.  

Gminy regionu nastawione na rozwój turystyki również mogą uniknąć
konkurowania między sobą o klienta, budując zróżnicowaną ofertę na zasadzie 
komplementarności wobec sąsiada. Postulowany podział ról można bowiem rozszerzyć
na posiadaną przez gminy infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza zaś tzw. atrakcje 
turystyczne, których zasięg rozciąga się poza granice administracyjne ich lokalizacji. 
Gminy mogą odnosić korzyści z istniejącej w całym regionie bazy noclegowej, 
gastronomicznej, czy w jeszcze szerszym zakresie, obiektów umożliwiających bierny  
i czynny wypoczynek oraz stanowiących historyczne bogactwo kulturowe obszaru. 
Niewielkie z natury rzeczy, odległości między sąsiednimi jednostkami 
administracyjnymi nie stanowią bowiem dla turystów przeszkody w docieraniu do 
interesujących miejsc. Nawet więcej, wszak z uwagi na sam charakter turystyki 
podróże, zwiedzanie interesujących obiektów i zmiany miejsca pobytu są niejako 
wpisane w statut „prawdziwego turysty”. Kompleksowy, złożony z kilku „części” 
produkt turystyczny, wykraczający poza granice jednej gminy uczyni więc ofertę
regionu znacznie bardziej atrakcyjną dla potencjalnego nabywcy. 



Współpraca samorządów lokalnych… 517 

Przykładem oferty wzajemnie się uzupełniającej jest inicjatywa Koszalińskiego 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego – Wioski Tematyczne. W skład tego 
przedsięwzięcia wchodzi 5 wsi z gmin Malechowo i Sianów województwa 
zachodniopomorskiego, z których każda specjalizuje się w innej tematyce, stanowiąc 
tym samym odmienną atrakcję dla odwiedzających: Podgórki to Kraina Bajek  
i Rowerów, Paproty – Wioska Labiryntów, Dąbrowa – Wioska Dobrego Życia, 
Iwięcino – Wioska Końca Świata, Sierakowo Sławieńskie – Wioska Hobbitów11. 

Ścisła współpraca gmin korzystna jest również przy tworzeniu wszelkich 
materiałów promocyjnych, zarówno drukowanych, jak też tych propagowanych  
w Internecie. Współpraca ta powinna objąć także udostępnianie informacji na temat 
atrakcji i wydarzeń oraz ujednolicenie oznakowania obiektów turystycznych 
usytuowanych w gminach. Propagowanie lokalnej kultury, unikalnych tradycji 
charakterystycznych dla danego regionu powinno również opierać się na zasadzie 
wspólnego promowania istniejących atutów, przede wszystkim za pośrednictwem 
utożsamianych z regionem produktów lokalnych. 

Za przykład takiego działania może posłużyć inicjatywa Naszyjnik Północy, 
podjęta przez Fundację Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej, Stowarzyszenie  
Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno oraz Fundację Partnerstwo dla 
Środowiska. Naszyjnik Północy jest, w zamierzeniu jego twórców, odpowiedzią na 
problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze terenu Pomorza Środkowego, Borów 
Tucholskich i Ziemi Krajeńskiej. Jednym z podstawowych celów jego funkcjonowania 
jest wykorzystywanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu 
jako podstawy miejscowego rozwoju. Cel ten sprowadza się m.in. do angażowania 
mieszkańców w tworzenie produktów lokalnych (rękodzieło, wyroby artystyczne, 
użytkowe, spożywcze) w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców 
lokalnie dostępnych. Produkt taki staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie 
jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru12. 

Należy jednak podkreślić, iż współpraca lokalna powinna mieć charakter 
elastyczny. Zakres i przedmiot tej współpracy winien być sprawnie i jak najszybciej 
dostosowywany do zmieniających się warunków w regionie i jego otoczeniu. 

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym 
Rozwinięciem zaprezentowanego wyżej poglądu jest postulat komplementarności 

nie tylko jednostek administracyjnych w regionie wobec siebie, ale też regionu wobec 
obszarów sąsiednich, zarówno na skalę lokalną, jak i krajową, a nawet 
międzynarodową. Ten sposób budowania atrakcyjnej oferty turystycznej jest wart 
polecenia szczególnie tym obszarom, które nie posiadają znaczących walorów 
pozwalających na wykreowanie na tyle silnej marki, aby sama w sobie mogła dla 
turystów stanowić wystarczający bodziec do przyjazdu. Sposobem na zainteresowanie 
turystów takim regionem może być powiązanie jego oferty z propozycjami obszarów 
sąsiednich proponujących odmienne, lub też składające się na wspólną całość, atrakcje.  

Dla polskiego wybrzeża, a zwłaszcza tych jego odcinków, które poza plażami nie 
posiadają innych atutów, korzystna staje się bliska lokalizacja zamorskiego sąsiada – 
duńskiej wyspy Bornholm. Pozornie stanowi ona poważną konkurencję, jest jednak  

                                                
11 Partnerstwo razem. http://www.wioskitematyczne.org.pl/. 
12 Fundacja Naszyjnik Północy. http://www.naszyjnikpolnocy.pl/. 
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ze swoim specyficznym, śródziemnomorskim mikroklimatem oraz atmosferą małych, 
rybackich miasteczek, raczej produktem uzupełniającym. Bliska lokalizacja tej wyspy 
może bowiem stać się bodźcem do przyjazdu na wybrzeże Bałtyku, a zaoferowanie 
odwiedzin na Bornholmie dodatkowym argumentem za pobytem nad polskim morzem. 
Uruchamianie w ostatnich latach coraz liczniejszych połączeń między polskimi portami 
a tą duńską wyspą dowodzi prawdziwości powyższej tezy.  

Przykładem wykorzystania powiązań z sąsiednimi obszarami w budowaniu własnej 
atrakcyjności jest szlak turystyczny „Śladami Dzielnego Wojaka Szwejka”. W Polsce 
szlak ten rozpoczyna się na przejściu granicznym w Radoszycach i biegnie przez Sanok 
do przejścia granicznego w Krościenku. Stanowi on część Międzynarodowego Szlaku 
Szwejka – bohatera książki napisanej przez Jaroslava Haszka, który w zamierzeniu ma 
biec z Czech, poprzez Austrię, Węgry, Słowację i Polskę, aż na Ukrainę13. 

W tym kontekście, podobną atrakcją turystyczną, w zamierzeniu jego 
pomysłodawców, ma być tzw. Bursztynowy Szlak – rys. 3. Jest to międzynarodowa 
polsko-słowacko-węgierska trasa rowerowa prowadząca od Budapesztu po Hel,  
w Polsce biegnąca przede wszystkim doliną Wisły. Sam program, jak piszą jego autorzy 
„ma na celu inicjowanie, wpieranie i wzmacnianie działań społeczności lokalnych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju regionów (…) w oparciu o atrakcyjną trasę
turystyczną, która pod wspólnym znakiem promocyjnym łączy ciekawe miejsca, ludzi  
i ich inicjatywy, chcemy wspierać praktyczne działania związane z turystyką
dziedzictwa, ekoturystyką i turystyką industrialną, produktem lokalnym”14. Jest to 
kolejny przykład powiązania regionów z ich sąsiadami w celu budowania wspólnego, 
atrakcyjnego produktu turystycznego. 

Rys. 3. Przebieg Bursztynowego Szlaku w Polsce 
Źródło: Bursztynowy Szlak. http://www.greenways.pl/images/uploaded_images/maps/SZB3.jpg. 

                                                
13 Śladami Dobrego Wojaka Szwejka. http://www.przemysl24.pl/szlaki_rowerowe/szlak-sladami-dobrego-wojaka-

szwejka.html. 
14 O bursztynowym szlaku. http://www.szlakbursztynowy.pl/O_Bursztynowym_Szlaku,2,pl.html. 
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Podsumowanie 
Konieczność zaangażowania w budowę atrakcyjnej oferty regionu wszystkich 

uczestników rynku w tym regionie obecnych raczej nie budzi wątpliwości. 
Przedstawione powyżej koncepcje komplementarnego powiązania oferty danego 
obszaru z sąsiednimi ośrodkami wskazują na korzyści płynące również ze współpracy 
takiego typu. Skutkują one dostarczeniem turyście zróżnicowanej, bogatszej oferty, 
która lepiej spełni jego wymagania i zwiększy satysfakcję z pobytu. Dowodzą one więc, 
że oferta regionu nie musi być, co pozornie wydawałoby się nieuchronne, 
ukierunkowana na rywalizację z innymi obszarami. Wręcz przeciwnie, szanse na rozwój 
i wykreowanie znaczącej marki, zwłaszcza dla regionów nieposiadających silnych, 
uznanych atutów, tkwią raczej w szeroko pojętej współpracy i koordynacji działań,  
nie tylko wszystkich grup interesów występujących na lokalnym rynku, ale również
sąsiadujących ze sobą jednostek administracyjnych i szerzej – współpracy 
międzyregionalnej, czy międzynarodowej.  

COOPERATION BETWEEN LOCAL GOVERNMENTS  
AND PARTICIPANTS OF LOCAL MARKET IN CREATING 

TOURIST OFFER OF A REGION 

Summary 
An attractive tourist offer of a region is composed is composed by many various attributes 

made by many various authors. All groups of interest that appear on the local market should  
be involved in order to ensure the efficiency of the actions creating tourism megaproduct. 
However, the success of those depends also on the character of connections with neighboring 
areas and on skills of availing their advantages to build own complementary offer. These 
connections could be analyzed on local level, but also on interregional and even international 
level.   
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ZNACZENIE WSPÓŁPRACY W PROCESIE 
KSZTAŁTOWANIA REGIONALNEGO PRODUKTU 

TURYSTYCZNEGO  

Streszczenie 
W procesie kształtowania produktu obszarowego, obok działań konkurencyjnych, niezbędna 

jest jednoczesna współpraca wszystkich podmiotów mających wpływ na jego ostateczny kształt, 
dająca szansę na powstanie jednolitego produktu turystycznego obszaru, który będzie wyróżniał 
się spośród innych produktów oraz dysponował wyrazistym, pozytywnym wizerunkiem. Celem 
opracowania jest analiza efektów współpracy podmiotów samorządowych w zakresie 
kształtowania regionalnego produktu turystycznego na przykładzie Związku Miast i Gmin 
Dorzecza Parsęty.  

Wstęp 
Kształtowanie regionalnego produktu turystycznego jest procesem ciągłym  

i uzależnionym od szeregu czynników. W sposób bezpośredni wynika to ze złożoności 
tego typu produktu, który składa się z wielu produktów cząstkowych, a ich suma ma  
w ostatecznym efekcie stanowić atrakcyjny i spójny produkt turystyczny danego 
obszaru. Wielość elementów składających się na regionalny produkt turystyczny 
oznacza, że w proces jego powstawania zaangażowanych jest wiele podmiotów, których 
indywidualne cele często są rozbieżne. Jest to związane z konkurencją podmiotów 
(głównie o podobnym profilu działalności, lub podobnych walorach) o potencjalnych 
turystów. W procesie kształtowania produktu obszarowego, niezbędna jest partnerska 
współpraca wszystkich podmiotów mających wpływ na jego ostateczny kształt. Stwarza 
ona szansę na powstanie jednolitego produktu turystycznego obszaru, który będzie 
wyróżniał się spośród innych produktów oraz posiadał wyrazisty i pozytywny 
wizerunek. 

Celem opracowania jest analiza efektów współpracy podmiotów samorządowych  
w zakresie kształtowania regionalnego produktu turystycznego na przykładzie Związku 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Część wstępna zawiera omówienie zagadnień
teoretycznych dotyczących determinant kształtowania regionalnych produktów 
turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zaangażowanych w ten 
proces i ich współpracy. W dalszej części pracy zaprezentowano podmioty tworzące 
Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz cele jego działania. Analiza form 

                                                
1 Beata Meyer – dr hab. prof. US, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Katedra Zarządzania Turystyką, 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
Agnieszka Lewandowska – dr, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Katedra Zarządzania Turystyką, 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
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współpracy podmiotów w ramach ZMiGDP pozwoliła na ocenę ich znaczenia  
w procesie tworzenia regionalnego produktu turystycznego. 

Współpraca jako jedna z determinant kształtowania 
regionalnych produktów turystycznych  

Wśród produktów turystycznych różnego rodzaju zdecydowanie wyróżnia się
produkt turystyczny o charakterze obszarowym (regionalny produkt turystyczny), który 
jest zdeterminowany geograficznie i związany z konkretną lokalizacją w przestrzeni. 
Produkt turystyczny regionu jest rozumiany jako całość złożona z elementów 
materialnych i niematerialnych, stanowiących podstawę istniejącego w umyśle turysty 
wyobrażenia i oczekiwań związanych z pobytem w danym miejscu2. W tym ujęciu jest 
to ogólny (całkowity) produkt turystyczny regionu, który uzupełniany jest przez 
specyficzne produkty turystyczne (dobra i usługi o charakterze komercyjnym)3.  

Produkt turystyczny regionu jest produktem złożonym, kształtowanym przez wiele 
różnych podmiotów, składającym się z wielu pojedynczych elementów – częściowo 
podobnych, częściowo heterogenicznych, ale zawsze komplementarnych4. Produkt 
turystyczny o charakterze obszarowym obejmuje zbiór zróżnicowanych elementów 
będących fragmentami odmiennych poziomów produktu, do których zalicza się5: 

a) dziedzictwo obejmujące ogół elementów powstałych w wyniku naturalnych 
procesów przyrodniczych i działalności człowieka, w tym np.: środowisko 
przyrodnicze czy kultura i tradycja, tworzące bazę dla prowadzenia 
działalności różnego typu i funkcjonowania obszaru, 

b) infrastrukturę obejmującą zasoby związane z rozwojem turystyki  
i uatrakcyjniające ofertę turystyczną obszaru, 

c) wartość dodaną obejmującą atrybuty obszaru przynoszące określoną
satysfakcję turystom, takie jak np.: idea, nazwa, logo czy wizerunek, 

d) organizację i zarządzanie (wszystkie elementy, które pozwalają funkcjonować
pojedynczym elementom w formie spójnej całości, jaką jest obszarowy 
produkt turystyczny). 

Kształtowanie regionalnego produktu turystycznego uzależnione jest od szeregu 
uwarunkowań, identyfikowanych jako determinanty zewnętrzne (egzogeniczne)  
i wewnętrzne (endogeniczne). Determinanty zewnętrzne związane są z otoczeniem 
obszaru i oddziałują na decyzje podejmowane w zakresie specyfiki i charakteru 
produktu tak, aby wpisywał się w aktualne trendy na rynku turystycznym  
i wykorzystywał dostępne możliwości. Do determinant tego typu można zaliczyć6: 

– uwarunkowania ekonomiczne – wszelkie udogodnienia pozwalające na 
korzystne, z punktu widzenia inwestorów (producentów usług turystycznych), 
lokaty kapitału w sektorze turystycznym oraz te elementy rachunku 
ekonomicznego, które stymulują rozwój ruchu turystycznego  

                                                
2 E. Dziedzic: Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania nr 442, 

SGH, Warszawa 1998, s. 22. 
3 A. Niezgoda: Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Prace Habilitacyjne 24.  

Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 65. 
4 Gospodarka turystyczna. Red. A Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 37. 
5 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny. PWE, Warszawa 2005, s. 103. 
6 Ibidem, s. 55-57. 
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(m.in. możliwości kredytowania inwestycji turystycznych, możliwości 
pozyskiwania funduszy na cele turystyczne, ceny), 

– uwarunkowania polityczne – działania podejmowane przez władze państwowe 
i samorządowe, stymulujące rozwój turystyki na wybranym poziomie 
decyzyjnym (kraj, region, powiat, gmina, miejscowość), 

– uwarunkowania kulturowe i psychologiczne – obejmujące sferę zagadnień
związanych z tradycjami wypoczynku na danym terenie oraz jego percepcję
przez potencjalnych turystów, a także aktualne trendy dotyczące najczęściej 
wybieranych form wypoczynku, 

– uwarunkowania technologiczne – stwarzające możliwości pełniejszego 
wykorzystania walorów turystycznych oraz sprawniejszego funkcjonowania 
całego systemu turystycznego (np. przygotowanie obiektów turystycznych  
do obsługi osób niepełnosprawnych, nowoczesne technologie budowlane, 
komputerowe systemy rezerwacji miejsc, elektroniczne formy płatności). 

Determinanty wewnętrzne kształtowania regionalnego produktu turystycznego 
wynikają bezpośrednio z potencjału turystycznego regionu i mają decydujący wpływ  
na ostateczny kształt produktu turystycznego obszaru. Wśród nich można wyróżnić7: 

a) walory środowiska przyrodniczego, 
b) stan ochrony środowiska przyrodniczego, 
c) walory kulturowe, dziedzictwo kulturowe, tradycje, 
d) stan ilościowy i jakościowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, 
e) dostępność komunikacyjną regionu, 
f) przedsiębiorczość miejscowej ludności i zaangażowanie władz regionu  

w zakresie zwiększania inicjatyw proturystycznych, a także pozyskiwania 
inwestorów zewnętrznych (opracowane programy w tym zakresie), 

g) inicjatywę organizacji i instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki  
w pozyskiwaniu środków z programów pomocowych i strukturalnych Unii 
Europejskiej, 

h) strukturę i kwalifikacje kadry turystycznej oraz osób pracujących na rzecz 
obsługi turystów (w sposób bezpośredni i pośredni). 

Na poziomie determinant wewnętrznych wyraźnie widoczne jest, że w proces 
kreowania produktu turystycznego regionu zaangażowanych jest wiele podmiotów  
o zróżnicowanym charakterze, m.in.: przedsiębiorcy, samorządy lokalne, społeczność
miejscowa, organizacje turystyczne. W takiej sytuacji niezmiernie ważne jest 
połączenie w spójną całość jednostkowych interesów podmiotów tak, aby powstał 
satysfakcjonujący turystów produkt turystyczny. Istotna jest świadomość konieczności 
tworzenia wspólnego produktu turystycznego dla regionu, którego powodzenie zapewni 
sukces także wszystkim zaangażowanym w proces jego powstania. Zapobieganie 
procesom wpływającym destrukcyjnie na obszarowy produkt turystyczny związane jest 
z umiejętnością i chęcią nawiązania współpracy przez wszystkie podmioty tworzące 
obszarowy produkt turystyczny.  

Istotne znaczenie ma tu zjawisko koopetycji, czyli jednoczesnej współpracy  
i konkurencji podmiotów kreujących obszarowy produkt turystyczny. Podmioty mające 
wpływ na kształt produktu turystycznego obszaru powinny bowiem współpracować  

                                                
7 E. Nawrocka: Determinanty tworzenia i rozwoju markowych produktów turystycznych obszaru. W: Markowe produkty 

turystyczne. Red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Niechorze 2004, s. 364. 
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w celu wykreowania atrakcyjnego produktu turystycznego regionu (i jego 
prawidłowego wykorzystania), a jednocześnie konkurować pomiędzy sobą o turystę, 
który już podjął decyzję o przyjeździe do danego regionu.  

Dominującą formą relacji pomiędzy podmiotami powinna być współpraca, gdyż
tylko na jej podstawie jest możliwe powstanie atrakcyjnego produktu turystycznego 
i długofalowe korzystanie z jego atutów. W przypadku przewagi zachowań
konkurencyjnych możliwe jest osiągnięcie krótkookresowej przewagi  konkurencyjnej 
przez jeden z podmiotów lub ich grupę (nawet w układzie międzyregionalnym), ale  
w dłuższej perspektywie czasowej, gdy ujawnią się negatywne konsekwencje tego typu 
zachowań (utrata atrakcyjności przez obszarowy produkt turystyczny) podmioty te 
także stracą swoją pozycję. Jedynie przewaga zachowań o charakterze współpracy nad 
zachowaniami konkurencyjnymi może zapewnić wysoką pozycję konkurencyjną wśród 
innych regionów. W sytuacji, gdy istnieje wiele różnych podmiotów zainteresowanych 
kreowaniem obszarowego produktu turystycznego, szczególnie ważne staje się
znalezienie rozwiązań, które będą łączyły w spójną całość pozornie sprzeczne interesy: 
podmiotów gospodarczych i miejscowej ludności, podmiotów prywatnych  
i publicznych, inwestorów doraźnych i perspektywicznych, turystów i mieszkańców, 
turystyki masowej i ochrony środowiska. 

Problematyka współpracy podmiotów w procesie budowania regionalnego 
produktu turystycznego zostanie zaprezentowana na przykładzie działalności Związku 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. 

Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego  
w ramach Związku Gmin i Miast Dorzecza Parsęty 

Podstawę kreowania regionalnego produktu turystycznego w dorzeczu Parsęty 
stanowi istniejące dziedzictwo, związane głównie ze środowiskiem przyrodniczym,  
ale także środowiskiem kulturowym oraz istniejącymi elementami infrastruktury. 
Dorzecze Parsęty obejmuje swoim zasięgiem około 50% wschodniej części 
województwa zachodniopomorskiego8. Jest obszar o wysokim poziomie zalesienia 
(około 31%), ubogi w jeziora, ale z dużą liczbą niewielkich oczek polodowcowych  
o zróżnicowanych formach ukształtowania powierzchni ziem (wzgórza moreny 
czołowej, równiny i niewielkie pradoliny). Użytkowanie powierzchni ziemi ma 
charakter rolniczo-leśny o wyraźnym mozaikowatym rozmieszczeniu płatów i ich 
zróżnicowanej wielkości, co ma decydujący wpływ na strukturę krajobrazu obszaru 
zlewni Parsęty i dolin poszczególnych rzek. W obrębie dorzecza Parsęty występują
walory uzdrowiskowe (np.: Kołobrzeg, Połczyn Zdrój), a także walory krajoznawcze 
(np.: Kołobrzeg, Szczecinek, Tychowo, Borne Sulinowo). Dorzecze Parsęty dysponuje 
określonym potencjałem w zakresie dziedzictwa, ale wykreowanie regionalnego 
produktu turystycznego wymaga rozbudowy infrastruktury, określenia wspólnej idei 
(logo, wizerunku) i określonej organizacji, która pozwoli na funkcjonowanie 
pojedynczych elementów w formie spójnej całości. W Dorzeczu Parsęty leży 20 gmin  
i to charakter ich wzajemnych relacji jest czynnikiem determinującym rozwój 
regionalnego produktu turystycznego na tym obszarze. 

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (ZMiGDP) został utworzony w czerwcu 
1992 r. i zrzesza gminy leżące w dorzeczu rzeki Parsęty oraz gminy położone  

                                                
8 Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęta z siedzibą w Karlinie. www.parseta.org.pl. 
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w sąsiedztwie rzeki. Członkami Związku są 24 gminy, w tym 4 gminy miejskie,  
7 miejsko-wiejskich oraz 13 wiejskich znajdujących się we wschodniej części 
województwa zachodniopomorskiego9. Należy podkreślić, iż w Dorzeczu Parsęty leży 
20 gmin, z czego aż 18 jest w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Do Związku 
należą również trzy gminy leżące w dorzeczu Regi. Podstawowym celem powołania  
i działania Związku jest wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony 
środowiska, promowanie regionu oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego 
przy zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 

Od początku swojej działalności ZMiGDP prowadził działania, których 
ostatecznym efektem była rozbudowa, urozmaicenie i podniesienie atrakcyjności 
produktu turystycznego obszaru dorzecza Parsęty, pomimo tego, że działania cząstkowe 
często nie dotyczyły bezpośrednio turystyki. ZMiGDP bowiem zajmował się głównie 
przygotowywaniem dokumentacji technicznych na zagospodarowanie wód dorzecza 
Parsęty i rozwiązywaniem problemów gospodarki wodno-ściekowej oraz 
opracowywaniem wniosków do różnych funduszy i fundacji o przyznanie środków 
finansowych na realizację swoich celów statutowych10. Głównym z nich jest ochrona  
i kształtowanie środowiska przyrodniczego Dorzecza Parsęty, określające kształt 
produktu turystycznego tego obszaru. Realizacja tego celu możliwa jest m.in. poprzez11: 

– podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, 
powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki 
krajowej i zagranicznej,  

– ukierunkowywanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o walory 
przyrodnicze,  

– reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony  
i kształtowania środowiska przyrodniczego we współpracy z innymi 
podmiotami, zarówno w kraju jak i za granicą,  

– przedstawianie odpowiednim organom władzy publicznej wspólnych 
inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania 
Związku,  

– wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających 
na ochronę i kształtowanie środowiska przyrodniczego,  

– budowę lub pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń
kanalizacyjnych mających wpływ na podwyższenie klasy czystości wód 
Dorzecza Parsęty,  

– rozwój infrastruktury administracyjnej, komunikacyjnej, informatycznej, 
gospodarczej z poszanowaniem naturalnego środowiska Dorzecza Parsęty,  

– edukację ekologiczną, w tym prowadzenie kursów i szkoleń, 
– inspirowanie i promowanie wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej  

i przedsięwzięć gospodarczych przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz 
agroturystyki. 

Dochodami Związku są głównie wpływy ze składek członkowskich, dochody  
z majątku Związku, wpływy z działalności gospodarczej, subwencje oraz dotacje 

                                                
9 Miasta i gminy wchodzące w skład związku: Białogard, Kołobrzeg (miasto i gmina), Świdwin, Barwice, Biały Bór, 

Bobolice, Borne Sulinowo, Karlino, Połczyn Zdrój, Białogard, Biesiekierz, Dygowo, Grzmiąca, Gościno, Kołobrzeg, Rąbino, 
Rymań, Siemyśl, Sławoborze, Szczecinek, Tychowo, Ustronie Morskie. 

10 http://www.parseta.org.pl. 
11 Statut Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. http://bip.parseta.org.pl. 
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celowe na realizację zadań zleconych. W budżecie Związku przyjętym na rok 2008 
przewiduje się dochody w zakresie upowszechniania turystyki w wysokości 
1 734 813,07 zł12. 

Jak wynika z zadań postawionych przed Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
oraz z budżetu Związku, rozwój turystyki i zachowanie walorów naturalnych na 
obszarze będącym w gestii związku jest priorytetowym celem, któremu 
podporządkowane są wszystkie działania realizowane przez Związek. Działania te 
sprzyjają również rozwojowi turystyki aktywnej oraz agroturystyki. Obie formy 
turystyki mają bowiem duże perspektywy rozwoju na obszarze Dorzecza Parsęty,  
a bardzo aktywna działalność tej organizacji sprzyja kreowaniu markowego produktu 
turystycznego regionu. 

Realizowane projekty jako efekty współpracy podmiotów  
w ramach ZMiGDP 

W ciągu szesnastoletniej działalności Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
zrealizował szereg projektów, które odpowiadają przyjętym celom statutowym 
organizacji. Zrealizowane i wciąż realizowane projekty dotyczą ochrony środowiska,  
a przede wszystkim ochrony czystości wód, jak na przykład programy: „Zintegrowany 
system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty”, „Gospodarka wodami 
Parsęty”, czy opracowana Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miast i Gmin Dorzecza 
Parsęty, ale i również wśród działań podejmowanych wspólnie przez gminy znajdują się
inicjatywy o charakterze typowo turystycznym.  

Przykładem takich działań jest zrealizowany w 2004 roku projekt „Program 
Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty”, którego celem było określenie warunków 
istotnych dla powstania produktu turystycznego dorzecza Parsęty poprzez stworzenie 
programu rozwoju turystyki i opracowanie wspólnego znaku graficznego dla całego 
dorzecza promującego jego markę turystyczną. W ramach tego projektu przygotowano 
„Ramowy program rozwoju turystyki Dorzecza Parsęty”, stworzono stronę internetową
oraz opracowano tematyczne materiały promocyjne, jak na przykład przewodniki 
turystyczne dla wędkarzy, kajakarzy, turystów rowerowych i pieszych13. 

Kolejny projekt o charakterze turystycznym dotyczył powołania Lokalnej 
Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty (z siedzibą w Karlinie)mającej zająć się
profesjonalną promocją turystyczną regionu Dorzecza Parsęty. Jako główne zadania 
LOT-u Dorzecza Parsęty określono integrację społeczności lokalnej (głównie jednostek 
samorządu lokalnego i branży turystycznej), tworzenie i rozwój produktu turystycznego 
wokół lokalnych atrakcji turystycznych, oraz gromadzenie i aktualizację informacji  
o atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów 
informacji turystycznej. Opracowano dokument pt. „Program Promocji Turystycznej 
Dorzecza Parsęty”, stworzono stronę internetową: www.lot.parseta.pl, oraz wydano 
materiały promocyjne w trzech wersjach językowych.  

Wśród przedsięwzięć o charakterze turystycznym na uwagę zasługuje także 
„Subregionalny Program Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty” 
realizowany w ramach programu Interreg III A. Celem projektu było wykorzystanie 

                                                
12 Uchwała numer 37/07 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w sprawie uchwalenia budżetu związku 

na rok 2008. http://bip.parseta.org.pl. 
13 Projekty Związku. http://www.parseta.org.pl/Projektyzwiazku.aspx. 
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potencjału rozwojowego obszaru, a mianowicie cennych walorów dziedzictwa 
kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy i rozwoju transgranicznej oferty 
turystycznej. W ramach projektu opracowano strategię rozwoju markowego, polsko-
niemieckiego produktu turystycznego „Szlak Solny” oraz sporządzono Subregionalny 
Plan Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty. W kolejnej inicjatywie 
realizowanej w ramach programu Interreg III B, a mianowicie w projekcie „AGORA − 
Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego” określono 
również produkt turystyczny „Parki Dorzecza Parsęty” jako element „Szlaku solnego – 
markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty”.  

Działania związane z kreowaniem produktu turystycznego obszaru Dorzecza 
Parsęty w oparciu o walory kulturowe widoczne są także w projekcie „Śladami historii 
w Dorzeczu Parsęty − rozwój transgranicznej oferty turystycznej”. Inicjatywa ta 
realizowana w ramach programu Interreg III A, zakładała budowę produktu 
turystycznego w oparciu o „Szlak otwartych kościołów”. W ramach projektu wydano 
materiały promocyjne oraz ustawiono tablice informacyjne przy kościołach, dworach, 
pałacach i zamkach.  

W lutym 2008 roku zakończony został projekt „Zagospodarowanie turystyczne 
obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty”. W ramach tej inicjatywy 
zbudowano 6 przystani kajakowych, opracowano koncepcję zagospodarowania oraz 
dokumentację techniczną dla szlaków pieszych i rowerowych na obszarach cennych 
przyrodniczo ZMiGDP, jak również dokonano szczegółowej waloryzacji przyrodniczej 
obszaru. W ramach projektu zakupiono także 60 kajaków i 6 przyczep do ich transportu. 

Obok przedstawionych projektów realizowanych przez ZMiGDP na uwagę
zasługują także inicjatywy takie, jak Międzynarodowy Spływ Kajakowy rzekami 
Radew i Parsęta oraz Międzynarodowy Rajd Rowerowy szlakami Dorzecza Parsęty, 
które dzięki staraniom Związku mają charakter cykliczny. Wśród planowanych 
projektów znajduje się także modernizacja i zagospodarowanie szlaków turystycznych 
Dorzecza Parsęty. 

W realizowanych przez związek projektach widoczna jest współpraca nie tylko 
wewnątrz związku, ale i również na zewnątrz, czego przykładem może być projekt 
„AGORA” − Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza 
Bałtyckiego”. 

Wynika zatem, iż podjęcie współpracy przez gminy oraz zawiązanie Związku 
Miast i Gmin Dorzecza Parsęty umożliwiło realizację dużych przedsięwzięć
turystycznych o charakterze regionalnym. W celu kreowania atrakcyjnego regionalnego 
produktu turystycznego konieczna jest bowiem współpraca większej liczby podmiotów 
i uwzględnienie wielu czynników wpływających na kształt tego produktu. Wśród 
wspólnie podejmowanych przez gminy działań widoczne są inicjatywy mające 
pozytywny wpływ na walory i ochronę środowiska przyrodniczego, zachowanie 
walorów kulturowych, dbałość o dziedzictwo i tradycje oraz na stan ilościowy  
i jakościowy infrastruktury turystycznej i paraturystycznej.   

Podsumowanie 
Gminy wchodzące w skład Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty poprzez 

połączenie sił i swoją aktywną działalność wpływają na kształtowanie atrakcyjnego 
regionalnego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty. Efektem współpracy są licznie 
realizowane projekty, które determinują rozwój turystyki na obszarze Związku.  
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W realizowanych przez Związek inicjatywach widoczna jest duża świadomość
konieczności współpracy wielu podmiotów przy tworzeniu atrakcyjnego produktu 
turystycznego oraz zapobieganiu procesom mogącym negatywnie wpłynąć na rozwój 
turystyki. 

THE IMPORTANCE OF THE COOPERATION WHILE  
SHAPING A REGIONAL TOURISM PRODUCT  

Summary
In the process of shaping the tourism area product, in addition to competitive activities,  

it is necessary to induce simultaneous efforts of all actors having an impact on its final shape. 
This enables creation of a unique tourism product area, which will be identified among other 
products, and have a clear, positive image. The aim of the study is the analysis of the effect  
of cooperation between municipalities in the field of shaping a regional tourism product using  
the example of the Cities and Municipalities union of the Parsęta Basin. 
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WSPÓŁPRACA W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU 
OBSZARU TURYSTYCZNEGO 

Streszczenie 
Na władzach samorządowych i tworzonych przez nie strukturach spoczywa przede 

wszystkim zadanie tworzenia warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości w turystyce, jak 
również organizowania i wspierania działalności promocyjnej oraz informacyjnej na rynku 
turystycznym, o ile działania związane z kreowaniem produktu stanowią domenę przedsiębiorstw 
i organizacji turystycznych. Połączenie działań tych podmiotów oparte głównie na zasadzie 
komplementarności − w mniejszym stopniu substytucyjności − wzmacnia szanse rynkowe 
zorganizowania sieciowego produktu turystycznego i stanowi warunek spójności wizerunku 
danego obszaru. Celem artykułu jest przedstawienie istoty, korzyści i warunków współpracy  
w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego. 

Wstęp
Współpraca (w sensie prakseologicznym) w szerokim ujęciu jest działaniem,  

w którym uczestnicy zmierzając do osiągnięcia wzajemnie niesprzecznych celów, mogą
pomagać sobie w jego realizacji, poprzez działanie wspólne2. Czasami cele są
wzajemnie sprzeczne w pewnym przedziale czasowym, ale dostrzeżenie wspólnych 
korzyści może zmienić strategie podmiotów działających w danym regionie. 
Współpraca oznacza więzi rynkowe i pozarynkowe kreujące wzajemnie zgodne  
i uzupełniające działania, które mają pozytywne znaczenie z punktu widzenia ich 
wpływu na osiąganie celów podmiotów kooperacji i/lub realizację wspólnej wizji ich 
funkcjonowania w zakresie tworzenia wizerunku obszaru turystycznego3. Kooperacja to 
połączenie sił z innymi graczami rynkowymi, dostawcami, pośrednikami, konkurentami 
i dostawcami produktów komplementarnych, dzięki której wszyscy, poprzez 
zbudowanie pozytywnego wizerunku, wzbogacają się wzajemnie. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty, korzyści i warunków współpracy  
w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego. W pierwszej części omówiono 
teoretyczne zagadnienia związane ze współpracą w zakresie tworzenia wizerunku 
obszaru turystycznego, a następnie przedstawiono przykład układu partnerskiego m.in. 
na rzecz budowania pozytywnego obrazu obszaru turystycznego. Opracowanie jest 
wynikiem analizy literatury przedmiotu, jak i obserwacji własnych autorki. 

                                                
1 Elżbieta Nawrocka – dr, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Gospodarki Regionalnej  

i Turystyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1992, s. 215-216.  
3 M. Januszewska, E. Nawrocka: Klaster turystyczny przejawem przedsiębiorczości lokalnej. W: Organizacje  

w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne. Red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków, 2008, s. 275-284. 
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Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru 
turystycznego – perspektywa teoretyczna 

Konieczność funkcjonowania na danym obszarze znacznej liczby podmiotów 
uczestniczących w kreowaniu, dystrybucji i promocji produktu turystycznego wynika  
z istoty i cech konsumpcji w turystyce, ze specjalizacji przedmiotowej określonych 
podmiotów, instytucji i organizacji, a także natury pierwotnej siły przyciągającej 
turystów, czyli walorów turystycznych, które mają charakter przestrzenny. 
Odwiedzający przybywający na określony obszar korzystają z różnych usług 
poszczególnych podmiotów (nie tylko turystycznych) i oceniają (często w stosunku do 
swoich oczekiwań) pobyt z punktu widzenia całego pakietu świadczeń
zaproponowanych im w danym otoczeniu. Oferta turystyczna obszaru jest tworzona, 
obok walorów turystycznych, przez znaczną liczbę przedsiębiorstw, władze lokalne, 
instytucje wykorzystujące obiekty i urządzenia zaliczane do tzw. infrastruktury 
turystycznej i paraturystycznej. O ile na władzach samorządowych i tworzonych przez 
nie strukturach spoczywa przede wszystkim zadanie tworzenia warunków dla rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości, organizowania oraz wspierania działalności promocyjnej  
i informacyjnej, przy udziale innych organizacji oraz instytucji, o tyle działania 
związane z kreowaniem produktu stanowią domenę przedsiębiorstw turystycznych4. 
Połączenie działań, także w zakresie budowania wizerunku, stanowi warunek sukcesu, 
nie tylko poszczególnych podmiotów gospodarujących, miejscowości, ale także całego 
obszaru na wysoce konkurencyjnym rynku turystycznym.  

Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego może przybierać
zróżnicowane formy, a mianowicie: 
1. Ze względu na rodzaj sektora: 

– kooperacja sektorowa – podmioty uczestniczące należą do jednego sektora,  
np. prywatnego, publicznego, społecznego, 

– współdziałanie międzysektorowe – wspólne działania podmiotów sektora 
prywatnego i publicznego, sektora publicznego i społecznego (np. współpraca 
urzędu gminy z organizacją non-profit), współpraca sektora społecznego  
z prywatnym (np. w formie umowy sponsorskiej), współpraca trójsektorowa – 
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami społecznymi  
i gospodarczymi. 

Najbardziej pożądaną jest współpraca wszystkich zaangażowanych w tworzenie 
produktu turystycznego obszaru. 

2. Z uwagi na charakter więzi: 
– sformalizowana – różne postaci, w tym zróżnicowane formy organizacyjno-

prawne, np. stowarzyszenie,  
–  niesformalizowana – porozumienie nieformalne, przebiegające na podstawie 

umowy ustnej (tzw. gentelman agreement), luźnych kontaktów, wspólnych 
projektów.  

W praktyce, koniecznością staje się poszukiwanie takich kooperacyjnych form 
instytucjonalno-organizacyjnych, które mogą stworzyć lepsze warunki umożliwiające 
realizację celów i uzyskiwanie korzyści z pozytywnego wizerunku. Często 

                                                
4 Obecnie podmioty samorządu terytorialnego szczebla najniższego są inicjatorami, organizatorami, a często inwestorami 

w sektorze atrakcji turystycznych (np. parki rozrywki, aquaparki) – gmina Polkowice, czy miasto Wrocław. 
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niesformalizowane formy mają charakter doraźny, który jest mało skuteczny w tego typu 
działaniach. 

3. Ze względu na przedmiot współpracy: 
− wspólna idea wizerunku obszaru turystycznego, 
− tworzenie strategii działań kształtujących image obszaru, 
− realizacja kampanii wizerunkowej, 
− działania w zakresie budowania spójności atrybutów wizerunku  

(m.in. walorów turystycznych, zagospodarowania turystycznego, wzmacniania 
postaw proturystycznych ludności miejscowej i jej gościnności wobec 
turystów).  

Przedmiot współpracy może być zmienny w zależności od rodzaju partnerów. 
Przykładowo, jednostki administracji samorządowej z sektorem gospodarczym 
współpracują w zakresie wizyt studyjnych dla organizatorów podróży z zagranicy, także 
zagranicznych dziennikarzy, czy wyjazdów na międzynarodowe targi turystyczne, 
organizacji międzynarodowych, krajowych konkursów np. kulinarnych, zaś z sektorem 
społecznym głównie w dziedzinie organizacji imprez o charakterze kulturowym, 
rekreacyjnym, turystycznym, sportowym, propagowanie szlaków turystycznych, historii 
i lokalnej kultury. 

Współpraca w zakresie budowania wizerunku obszaru powoduje szereg korzyści, 
do których można zaliczyć: szybszy i bardziej efektywny przepływ informacji, wspólne 
(często bardziej sprawne) rozwiązywanie problemów technicznych, a także (niekiedy) 
organizacyjnych, co pozwala na osiąganie większej efektywności w doskonaleniu 
działań wizerunkowych, ale przede wszystkim większą spójność i brak dysonansu 
poznawczego u odbiorców otrzymujących różne komunikaty od wielu podmiotów  
z tego samego obszaru. W świetle badań T. Nagle’a można stwierdzić, iż spójny, 
pozytywny wizerunek regionu wywołuje efekt wartości unikatowej, powodującego  
w świadomości klientów trudności w porównaniu ofert i możliwość wyróżnienia, który 
przyczynia się do mniejszej wrażliwości na cenę nabywców produktów turystycznych 
tworzonych na tym obszarze. Spójność wizerunku otrzymuje się w wyniku wymiany 
wiedzy, sprzężenia kompetencji, dostępu do nowoczesnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych uczestników współpracy, a także ich lepszego rozeznania rynku  
i koordynacji podejmowanych działań wizerunkowych. 

Pogłębiona obserwacja rzeczywistości umożliwia dostrzeżenie korzyści pośrednich 
ze współpracy w tworzeniu wizerunku danego obszaru turystycznego, do których 
można zaliczyć następujące: 
1. Wzmacnianie współpracy pomiędzy społecznością lokalną, podmiotami 

prywatnymi, jednostkami administracyjnymi i instytucjami społecznymi  
w realizacji innych projektów, co może przyczynić się do rozwoju wielu dziedzin 
życia społeczno-gospodarczego.  

2. Pozytywny odbiór wspólnych działań w zakresie kształtowania wizerunku obszaru 
turystycznego może wpłynąć na tworzenie pozytywnego obrazu partnerów 
uczestniczących w związku, co z kolei może przyczynić się do wyszczególnienia 
wspólnych cech społeczności lokalnej, organizacji pożytku publicznego, jednostek 
administracyjnych i partnerów gospodarczych. Procesy te umacniają lokalną
identyfikację uczestników partnerstwa z lokalnym środowiskiem przyrodniczym, 
kulturowym i społecznym.  
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3. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Pozytywny wizerunek 
regionu może przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju 
gospodarczego, zachęcić do rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenia inwestycji.  

4. Zmniejszanie różnic pomiędzy mniejszymi jednostkami przestrzennymi  
i podmiotami prywatnymi w działaniach promocyjnych mających na celu 
kształtowanie ich wizerunków.  

5. Utworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w turystyce 
może przyczynić się do wzrostu poziomu gospodarczego, podniesienia jakości 
życia oraz zmniejszenia różnic wewnątrzregionalnych.  

6. Współpraca może być źródłem kapitału społecznego na tym obszarze. Kapitał 
społeczny5 kreowany nie tylko przez jednostki, ale także w instytucjach oraz 
pomnażany w procesie współpracy, przyczynia się do zmniejszania niepewności 
nie tylko między nimi, ale także wywołuje zwiększenie ogólnego poziomu zaufania 
w regionie. W jego tworzeniu uczestniczy zatem całe społeczeństwo, łącznie  
z organami władzy. Dobrą płaszczyzną w tym zakresie mogą być poziome 
struktury zespołowe, w tym lokalne grupy działania na obszarach wiejskich (dalej 
LGD), jednak do zaistnienia efektów synergicznych niezbędne jest równoprawne 
uwzględnianie wszystkich podmiotów podaży turystycznej i instytucji społecznych 
w działaniach administracji rządowej i samorządowej. 
Budowanie więzi wewnątrz obszaru turystycznego powinno opierać się na 

wspólnym rozwijaniu strategii, poszerzeniu ścisłych kontaktów, tworzenia 
kompatybilnych systemów, przede wszystkim komunikacji, współpracy przy 
opracowywaniu projektów nowych produktów, wyrażaniu wzajemnego uznania 
pomiędzy partnerami.  

Przedstawione korzyści są możliwe do osiągnięcia w sytuacji produktywnej 
współpracy, która może prowadzić do rozwinięcia efektywnego układy partnerskiego  
w zakresie tworzenia wizerunku obszaru turystycznego. Efektywność współpracy  
w kształtowaniu wizerunku zależy w dużej mierze od procesów komunikacji pomiędzy 
partnerami, co może przyczynić się do wytworzenia klimatu współpracy opartego na 
zaufaniu. Coraz większą rolę będą tutaj odgrywały elektroniczne systemy wymiany 
informacji. Pozwalają one na ciągły interaktywny kontakt pomiędzy partnerami. Dzięki 
tym systemom (on-line) możliwe jest bezpośrednie i szybkie przekazywanie aktualnych 
informacji zarówno wewnątrz układu, jak i do otoczenia. Wpływa to niewątpliwie na 
zmniejszenie nakładów czasu oraz pracy administracyjnej. Pozwala także na wspólne 
rozwijanie koncepcji wizerunku i marki produktów turystycznych danego obszaru, 
tworzenie wzajemnie zgodnych systemów informacyjnych, czy systemów zarządzania 
jakością, podwyższania poziomu kompetencji i kwalifikacji w tego typu 
przedsięwzięciach. Na efektywność współpracy wpływa także wypracowanie jej zasad  
i metod oraz ich przestrzeganie przez wszystkich członków układu kooperacyjnego,  
a także określenie praw, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych stron, jak 
również sposobu rozstrzygania sporów. Jedną z ważnych zasad w budowaniu 
efektywnego związku partnerskiego jest równouprawnienie wszystkich członków. 

Doświadczenia innych krajów pokazują, iż w rozwoju współpracy ważną rolę
odgrywa przywództwo. Przywództwo w regionie turystycznym dotyczy jednego lub 

                                                
5 Jedna z wielu definicji określa kapitał społeczny jako rodzaj kapitału struktury społecznej, który wytwarza dla 

określonych jednostek lub grup przewagę konkurencyjną w osiąganiu ich celów. Za: Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne  
i praktyczne. Red. H. Janusze. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 27.  
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więcej podmiotów stanowiących centrum decyzji oraz działań w kwestiach związanych 
z szeroko rozumianym rozwojem turystyki i będących w stanie zintegrować inne 
autonomiczne podmioty oraz zapewnić efektywną komunikację6. Przywódcą z reguły 
jest podmiot (lub podmioty) najbardziej świadomy korzyści z partnerstwa  
i zaangażowany we wspólne projekty prorozwojowe, który ma kompetencje 
niwelowania poczucia przymusu stron do prowadzenia wspólnych projektów, 
wprowadzania działania zorganizowanego na zasadzie integracji członków związku,  
z określonym poziomem przyzwyczajenia7. Przywódca często musi wyzwalać w innych 
podmiotach odpowiednie zachowania i postawy, nazywane normami relacyjnymi8

opartymi na podstawowych zasadach: elastyczności – solidarności – wymiany 
informacji – podzielenia się własnymi zasobami z innymi – innowacyjności – 
odpowiedzialności członków. 

Na podstawie przedstawionych powyżej warunków efektywnego związku 
partnerskiego można zbudować model wykreowania spójnego i skutecznego wizerunku 
obszaru turystycznego z perspektywy współpracy (rys. 1). 

motywacja, 
zaufanie zaangażowanie, 

dostrzeganie 
korzyści 

Pojedyncze kontakty Kontakty powtarzane Współpraca przyzwy-
czajenie, 
integracja 
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oznacza wymianę informacji, wewnętrzną integrację działań związku w wielu dziedzinach  

Rys. 1. Model budowania spójnego wizerunku obszaru z perspektywy współpracy podmiotów 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                
6 P. Zmyślony: Potrzeba przywództwa w rozwoju partnerstwa na rzecz zarządzania rozwojem polskich regionów 

turystycznych. W:  Gospodarka turystyczna w regionie. Red. A Rapacz. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Jelenia Góra, s. 171. 

7 Przyzwyczajenie, na podstawie teorii uczenia się, oznacza ludzkie zachowanie wyznaczone przeszłymi doświadczeniami 
własnymi lub cudzymi, które w miarę powtarzania przekształca się w automatycznie wykonywany nawyk. Za:  
K. Doroszewicz: Czy można manipulować innymi, nie zmieniając siebie? „Marketing i Rynek” 2005, nr 6, s. 2-5. 

8 J. Światowiec: Partnerstwo strategiczne a teoria kosztów transakcyjnych. „Marketing i Rynek” 2006, nr 2, s. 8-14. 
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Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru 
turystycznego – studium przypadku partnerstwa na Dolnym 
Śląsku 

Od początku XXI wieku, w Polsce realizowany jest program wdrażania modelu 
współpracy międzysektorowej w ramach partnerstw terytorialnych, na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich9. Partnerstwa tworzone są przez przedstawicieli różnych instytucji, 
głównie samorządy gminne i powiatowe, lokalne i regionalne organizacje pozarządowe, 
firmy usługowe działające w branży turystycznej i drobnej przedsiębiorczości. 
Większość działających obecnie grup zawiązane zostały w 2005 roku jako wynik 
pilotażowego Programu Leader+10. Zwraca uwagę duża aktywność i zaangażowanie 
społeczności Dolnego Śląska pod tym względem, ponieważ na przestrzeni ostatnich dwóch lat 
liczba takich partnerstw podwoiła się (z 10 w 2007 roku do 22 obecnie)11. 

Wybrany do analizy LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy posiada 80 członków,
reprezentujących trzy sektory (społeczny, publiczny i gospodarczy) i powstał w połowie 
2008 roku. Czynnikiem identyfikacji grupy jest rejon przyrodniczy, objęty granicami  
8 gmin członkowskich (Milicz, Cieszków, Krośnice, Żmigród, Twardogóra po stronie 
województwa dolnośląskiego i Przygodzice, Sośnie, Odolanów po stronie regionu 
wielkopolskiego)12. Posiada osobowość prawną, działa w formie stowarzyszenia. 
Głównym inicjatorem i koordynatorem powstania układu kooperacyjnego była 
Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju. LGD wyznaczył sobie trzy priorytety działania na 
najbliższe lata: 
1. Rozwój turystyki i walorów przyrodniczo-kulturowych. 
2. Aktywizacja mieszkańców. 
3. Różnicowanie działalności gospodarczej i rolniczej w powiązaniu ze spójną ofertą

turystyczną (wzrost w dziedzinie usług i produktów lokalnych).
Głównym celem jest zintegrowanie działań i tworzenie sieciowego produktu 

turystycznego, a jednym z celów szczegółowych jest efektywna współpraca usługodawców  
i producentów na rzecz zwiększenia dochodów usługodawców i producentów oraz promocji 
usług i produktów. Należy zwrócić uwagę na podstawowe dokumenty planistyczne, 
które zostały opracowane w pierwszym roku działalności Partnerstwa dla Doliny 
Baryczy, a mianowicie: 
1. Plan promocji turystycznej dla Doliny Baryczy na lata 2008-2015. 
2. Strategia marketingowa dla marki lokalnej Doliny Baryczy na lata 2008-2015. 

Obecnie LGD jest w trakcie opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju. Analizując 
dotychczasowy wizerunek omawianego obszaru należy stwierdzić, iż w wydawniczych 
materiałach promocyjnych Dolnego Śląska jest on fragmentaryczny, ograniczony 
głównie do parku krajobrazowego lub Stawów Milickich. Informacje docierające do 

                                                
9 Jest wyrazem zmiany podejścia w polityce z hierarchicznego, odgórnego i redystrybucyjnego na rzecz oparcia rozwoju 

na zasobach endogennych i strukturach sieciowych, zwiększających udział społeczności lokalnej w podejmowanych 
decyzjach i efektach rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich. 

10 Program Leader ma na celu wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich. Inicjatywa ta jest wdrażana w UE od 1991 roku. 
Przykładowo w latach 1991-1994 ze wsparcia tego programu skorzystało 217 tzw. lokalnych grup działania (LGD)  
w Europie. Za: M. Furmankiewicz: Współpraca międzysektorowa w ramach „partnerstw terytorialnych” na obszarach 
wiejskich w Polsce. „Studia Regionalne i Lokalne” 2006 nr 2, s. 117-136. 

11 W czerwcu 2009r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wybrał 19 organizacji LGD, które będą
realizowały Lokalne Strategie Rozwoju (LSR), dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

12 W Polsce częstym czynnikiem jest także kultura, np. region Kozła położony nad rzeką Obrą zintegrował instrument 
ludowy używany od 300 lat na ziemiach zachodniej Wielkopolski. Za: www.lgdrk.pl (20.05.2009). 
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potencjalnych turystów nie eksponują aktywności możliwych do uprawiania, usług  
i udogodnień, które mogą wskazywać na istnienie spójnego produktu turystycznego. 
Omawiany rejon jawi się nadal odbiorcom jako obszar dziewiczej przyrody, na którym 
nie jest rozwijana turystyka w sposób zorganizowany. Korzystniej ten obraz 
przedstawia się w Internecie. Portal urzędu marszałkowskiego i Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej sporo miejsca poświęcają walorom tego terenu, wspominają  
o bazie noclegowej, żywieniowej i towarzyszącej. Jednak słabo eksponowany jest układ 
pakietowy jego oferty turystycznej. 

Działania grupy przyczyniają się bezpośrednio do tworzenia pozytywnego 
wizerunku całego obszaru. Wśród nich można wymienić przede wszystkim: 
1. Zbudowanie portalu internetowego grupy, który jest prowadzony na wysokim 

poziomie merytorycznym, z podziałem na grupy tematyczne, zawierający wiele 
animacji, które jednak nie zakłócają właściwej percepcji informacji. Na dobrym 
poziomie znajduje się kwestia prezentacji informacji, zaletą jest łatwość
odnajdywania potrzebnych informacji i eksponowanie możliwości spędzenia czasu. 

2. Organizacja imprez o tematyce przyrodniczej, kulturalnej, np. święto bociana, dni 
karpia. 

3. Wyznaczenie i zagospodarowanie ścieżek turystycznych – pieszych, rowerowych, 
kajakowych i konnych. Ostatnią inicjatywą jest uruchomienie tzw. żywej ścieżki 
turystycznej w Rudzie Żmigrodzkiej, która jest wyposażona w tablice 
informacyjne, a na poszczególnych punktach węzłowych na turystów oczekują
mieszkańcy, oprowadzający po swojej rodzinnej okolicy. Na końcu wędrówki 
serwowane są lokalne przysmaki. 

4. W ramach systemu identyfikacji wizualnej opracowanie logo spełniającego funkcje 
promocyjne i wyróżniające oraz hasła – Blisko Natury (ang. Close the Nature). 
Stworzenie systemu certyfikacji produktów i usług o charakterze lokalnym  
(od 2008 roku). Sporządzenie znaku, nawiązującego do promocyjnego logo 
obszaru, określenie warunków13 i zasad udzielania licencji na markowy produkt 
lokalny oraz usługę branży turystycznej. W pierwszym roku przyznano 15 licencji 
na jeden rok (na 15 zgłoszonych do konkursu).  

5. Uruchomienie pierwszych trzech punktów informacji turystycznej. Docelowo ma 
powstać sieć punktów w najważniejszych miejscach obszaru. 

6. Ogłoszenie wśród gminnej społeczności konkursu na pamiątkę lokalną. 
Do 2015 roku planowanych jest wiele projektów, do których można zaliczyć: 

tworzenie baz danych o klientach (w celu opracowania specjalistycznych ofert), 
opracowanie i wdrożenie programu „Dolina Baryczy bez barier”, zaprojektowanie  
i kolportaż materiałów promujących produkty turystyczne obszaru, opracowanie 
systemu badań rynkowych w turystyce, wprowadzenie regionalnej karty turystycznej, 
rozpowszechnienie poradników i materiałów szkoleniowych dla lokalnych 
przedsiębiorców turystycznych i aktywnych mieszkańców, intensyfikacja promocji 
Doliny Baryczy, opracowanie programu dotyczącego integracji mieszkańców wokół 
marki, poprawa systemu informacji turystycznej, szczególnie w zakresie oznakowania 
ścieżek i szlaków tematycznych14. 

                                                
13 Podstawowe warunki są następujące: związki z regionem, wytwarzany zgodnie z zasadami etycznego biznesu  

i charakter ekologiczny. Szerzej: www.barycz.pl. (6.06.2009). 
14: J. Golden: Dokumenty strategiczne dla Doliny Baryczy na lata 2008-2015. Fundacja Doliny Baryczy, Milicz 2008 

(maszynopis powielony). 
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Stworzenie długookresowych strategii (programów) może pomóc w stabilizacji 
partnerstwa i niewątpliwie przyczynić się do kształtowania pozytywnego wizerunku 
omawianego obszaru. 

Pewnym zagrożeniem mogą być następujące obserwowane zjawiska: 
– partykularyzm partnerów, 
– nadmierne upolitycznienie niektórych działań, 
– mała świadomość korzyści ze wzajemnej współpracy pomiędzy 

usługodawcami i producentami (w ramach sektora gospodarczego), 
– mała liczba wyspecjalizowanej kadry w rozwoju usług i produktów  

(np. ratownicy wodni, instruktorzy turystyki, przewodnicy turystyczni, w tym 
ze znajomością języków obcych), 

– kadencyjność samorządu terytorialnego i usztywnienie procedur – zwiększenie 
poziomu biurokracji. 

Zakończenie 
W omówionym przykładzie wiele z wymienionych projektów była realizowana 

przez Fundację Doliny Baryczy, poprzedniczkę LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy. 
Przekształcenia instytucjonalne nie spowodowały jednak zniszczenia dotychczas 
uformowanych powiązań. Prawdopodobnymi przyczynami były: zaufanie, motywacja 
działania wzmacniana perspektywą otrzymania środków finansowych z programów 
unijnych, wspólna wizja przyszłości i chęć podniesienia poziomu życia mieszkańców.  

Z punktu widzenia konieczności budowania spójnego wizerunku obszaru Doliny 
Baryczy na podkreślenie zasługuje brak poważniejszych konfliktów pomiędzy sektorem 
publicznym, społecznym i gospodarczym, co wynika ze wspólnych spotkań, częstych 
konsultacji i wymiany informacji. Dostrzega się zaangażowanie przedstawicieli 
wszystkich sektorów, choć nadal za mało jest animatorów życia lokalnego,  
a podstawowym mankamentem partnerstwa są niewystarczająco określone zasady 
współpracy pomiędzy ośrodkami aktywności i liderami lokalnymi. 

COOPERATION IN CREATING TOURIST AREA IMAGE 

Summary
Local authorities and structures they establish have the major task of creating conditions for 

the development of local entrepreneurship in tourism, as well as organizing and also supporting 
promotional and information activities at the tourist market, while actions focused on creating  
a product are the domain of enterprises and tourist organizations. Combining activities of these 
entities based mainly on the principle of complementing each other – to a lesser extend  
on substitution – strengthens market opportunities for a tourism product network organization and 
constitutes the condition for creating a cohesive image of a given area. The objective of the paper 
is to present the core notion, advantages and cooperation conditions in creating the image  
of a tourist area.  
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WSPÓŁPRACA W RAMACH PPP  
– STUDIUM PRZYPADKÓW 

Streszczenie  
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) czyli współpraca sektora prywatnego i publicznego  

w ramach przedsięwzięć użyteczności publicznej nie jest zjawiskiem nowym. Coraz więcej 
przykładów można zauważyć nie tylko na świecie, ale również w Polsce. W artykule 
przedstawiono podstawowe informacje dotyczące PPP oraz krótko opisano kilka przykładów 
takiej współpracy. 

Wstęp 
PPP, czyli Partnerstwo Publiczno-Prywatne, nie ma jednolitej definicji. Pojęcie to 

może być rozumiane bardzo szeroko, jako każdego rodzaju współpraca sektora 
prywatnego i publicznego, która ma na celu realizację szeroko pojętego dobra 
publicznego, lub też jako współpraca partnerska przy realizacji stosunkowo dużych 
projektów, które mają na celu wykonywanie zadań użyteczności publicznej  
i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Partnerstwo publiczno-
prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego 
przy przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych. Dążeniem do 
współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści zarówno w wymiarze celów 
społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia2. 

PPP to różne formy współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi a prywatnymi, 
których celem jest zapewnienie finansowania, budowy, odbudowy, zarządzania  
i utrzymania infrastruktury lub dostarczanie usług publicznych. Natomiast głównym 
celem przyświecającym tego typu przedsięwzięciom jest optymalizacja wykonania 
zadania publicznego oraz podział ryzyka pomiędzy partnerami (danym ryzykiem 
zarządza strona, która potrafi to robić lepiej). Współpraca w PPP, ujmowana jest  
w różne formy strukturalne i prawne oraz przybiera różne konfiguracje3. W zależności 
od podejścia PPP może obejmować umowy polegające na stosowaniu czystej inżynierii 
finansowej oferowanej i zapewnianej przez partnera prywatnego, umowy oparte na 
podziale zysku, kontraktowanie wykonywania zadań publicznych, tworzenie 
podmiotów o „specjalnym przeznaczeniu” (SPV) czy też konstruowanie i zarządzanie 
całymi programami inwestycyjnymi, aż po prywatyzację4. 

                                                          
1 Anna Rychły-Lipińska − dr, Zakład Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
2 www.ukie.gov.pl (stan na dzień 20.05.2009) 
3 Wybór określonej konfiguracji zależy od zaawansowania zintegrowanego podejścia do projektu, a ponadto, w zależności 

od specyfiki danego zadania i rodzaju zadań, które chce się zakontraktować, może być swobodnie kształtowana przez strony 
zawierające umowę o współpracy.  

4 M. Moszoro: Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej. SGH, 
Warszawa 2005, s. 72. 
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Można jednak określić pewien zestaw cech charakterystycznych, które posiadają
przedsięwzięcia realizowane w formie PPP. Jest to współpraca5: 

– długoterminowa łącząca w sobie zróżnicowane wymiary danego projektu,  
w ramach której zazwyczaj wymagany jest wysoki kapitał początkowy, 

– skonstruowana w oparciu o „produkt końcowy”, 
– oparta na połączeniu finansowym kapitału prywatnego z kapitałem innych 

uczestników procesu, np. pochodzącym od instytucji finansujących, ale  
i również niekiedy od podmiotu publicznego (należy jednak podkreślić, iż to 
partner prywatny ponosi zazwyczaj ryzyko kapitałowe w trakcie realizacji 
projektu), 

– partner prywatny zapewnia realizację poszczególnych elementów projektu,  
a podmiot publiczny koncentruje się na identyfikacji celów, które należy 
wypracować w ramach realizacji projektu i w efekcie interesu publicznego,  
na poziomie jakości i mechanizmie cenowym rządzącym projektem oraz 
odpowiada za monitoring i kontrolę wykonania przedsięwzięcia, 

– bazująca na optymalnym podziale ryzyk pomiędzy partnerów czyli takim, 
który zapewnia, że określonym ryzykiem obciąża się ten podmiot, który nim 
potrafi najbardziej efektywnie zarządzać. 

PPP na świecie6

Partnerstwo publiczno-prywatne jest wykorzystywane do realizacji różnych zadań
publicznych w wielu krajach na świecie. Liczba i wartość zrealizowanych projektów 
PPP stale wzrasta (rys. 1).  
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Rys. 1. Wartość i liczba zrealizowanych projektów PPP w latach 1994-2007 (w mld EUR) 
Źródło: PPP na świecie. http://www.centrum-ppp.pl/na-swiecie,1 (28.05.2009). 

                                                          
5 Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 

Departament Polityki Regionalnej, Warszawa 2005, www.ukie.gov.pl. 
6 PPP na świecie. http://www.centrum-ppp.pl/na-swiecie,1 (28.05.2009). 
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Największe pod względem wartości projekty PPP zostały zrealizowane w państwach 
Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej (rys. 2). Niestety Europa Środkowa  
i Wschodnia nadal są miejscem, gdzie tego typu projektów przeprowadza się niewiele 
(lata 1994-2007). Pod względem wartości zrealizowanych projektów PPP, przodują
takie branże: drogi i transport, ochrona zdrowia, edukacja (rys. 3). 

Europa Zachodnia
170

Europa Środkowa i Wschodnia
10

Ameryka Północna
30

Ameryka Południowa
6

Azja
28

Australia
19

Afryka
24

Rys. 2. Wartość projektów PPP z podziałem na regiony w latach 1994-2007 (w mld EUR) 
Źródło: PPP na świecie. http://www.centrum-ppp.pl/na-swiecie,1 (28.05.2009). 
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Rys. 3 Wartość projektów PPP w latach 1994-2007 w poszczególnych sektorach (w mld EUR) 
Źródło: PPP na świecie. http://www.centrum-ppp.pl/na-swiecie,1 (28.05.2009). 

Korzyści i mankamenty dla sektora publicznego oraz sektora 
prywatnego oraz modele PPP7

Współpraca podejmowana w ramach PPP przynosi korzyści, z których 
najważniejsze to: 

– zwiększenie kapitału, który zostanie przeznaczony na inwestycje w sferze 
usług publicznych poprzez pozyskanie kapitału, 

– pozyskanie wiedzy i doświadczenia sektora prywatnego i tym samym 
zwiększenie wydajności i jakości na polu wykonywania zadań publicznych,  

                                                          
7 A. Grygiel: Partnerstwo publiczno-prywatne. http://www.kolajaandpartners.com/dodatki/prezentacje/PPP_04.2005.pdf 

oraz www.ukie.gov.pl (20.05.2009). 
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– dostęp do innowacyjnych technologii wnoszonych przez partnerów 
prywatnych, 

– lepszy podział ryzyka w ramach realizowanego przedsięwzięcia, co wynika  
z faktu, iż w ramach PPP określonym ryzykiem obarcza się stronę, która ma 
największe możliwości w zakresie udanego zarządzania nim przy danych 
kosztach,  

– większa efektywność w wykorzystaniu zasobów i lepsza jakość usług, 
wynikająca z interesu kapitału prywatnego, jak i nadzoru publicznego,  

– możliwość generowania dodatkowych przychodów od osób trzecich w ramach 
przedsięwzięcia, co ogranicza potrzebę angażowania środków publicznych, 

– zapewnienie optymalnego zarządzania przedsięwzięciem przy jednoczesnym 
ograniczaniu jego kosztów całkowitych; obarczenie partnera prywatnego 
ryzykiem związanym z realizacją projektu jest bodźcem do poszukiwania 
przez niego optymalnych metod zarządzania i wdrażania danych projektów, 
przekłada się to na optymalne wydatkowanie środków pozostających  
do dyspozycji partnera prywatnego i tym samym obniżanie kosztów 
całkowitych na przestrzeni cyklu projektu, 

– zwiększenie roli zarządczej sektora publicznego (w zakresie sektora 
publicznego pozostaje kompetencja i odpowiedzialność za wykonywanie 
przypisanych im zadań publicznych), 

– koncentracja strony publicznej na funkcjach regulacyjnych, planowaniu oraz 
monitorowaniu procesu realizacji przedsięwzięć, których celem jest realizacja 
zadań publicznych, przez takie ukonkurencyjnienie usług publicznych stają się
one bardziej rynkowe, a co się z tym wiąże osiągają maksymalną wartość
zainwestowanych w przedsięwzięcie środków. 

Z realizacją zadań publicznych na zasadach PPP związane są również pewne 
mankamenty. Najczęściej wymieniane to: 

a) wysokie ryzyko projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, wynikające  
z długiego okresu ich realizacji (budowa i późniejsza eksploatacja obiektu 
przez sektor prywatny może trwać nawet 30 i więcej lat), 

b) wyjątkowo złożony, czasochłonny i kosztowny proces przygotowania realizacji 
projektu, 

c) niebezpieczeństwo wykonywania projektów służących nie tyle lokalnej 
społeczności, co interesom przedstawicieli władzy i/lub środowiska 
przedsiębiorców, 

d) prawdopodobieństwo wyznaczania wysokich cen usług świadczonych przez 
podmioty prywatne, które realizują projekty partnerstwa publiczno-
prywatnego, 

e) gra polityczna, spowodowana tym, iż samorząd reprezentowany jest przez 
Radę (Gminy, Miasta, Powiatu), która jest upolityczniona (często może 
pojawiać się krytyka utrudniająca zatwierdzenie projektu, przesunięcia  
w czasie, a nawet odrzucenie). 

W „Wytycznych dotyczących udanego Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”, 
opracowanych przez Komisję Europejską, wskazano na następujące rodzaje partnerstwa 
publiczno-prywatnego:  
1. BOT (ang. Build-Operate-Transfer) − udział inwestora prywatnego jest 

ograniczony do budowy i eksploatowania inwestycji (np. drogi) przez określony 
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czas, a następnie przekazania jej (wraz z prawami do eksploatacji) władzom 
publicznym. 

2. DBFO (ang. Design-Build-Finance-Operate) − inwestor prywatny w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia zapewnia środki finansowe do jej wykonania, natomiast 
koszt bieżącej eksploatacji może być pokrywany z państwowej subwencji.  
Po określonym czasie, (tak jak w BOT) prawo własności przechodzi na władze 
publiczne. 

3. BOO (ang. Build-Own-Operate) − najistotniejszą cechą tego modelu jest 
konieczność pobierania opłat od użytkowników inwestycji przez partnera 
prywatnego (w innych modelach PPP pobieranie opłat może, lecz nie musi mieć
miejsca). W systemie BOO konieczność poboru opłat wynika z tego, iż  
od początku kontraktu to partner prywatny jest właścicielem inwestycji. Aby ją
utrzymać musi więc czerpać przychody od użytkowników. Umowa między 
podmiotem publicznym a prywatnym nie przewiduje ponadto przeniesienia 
własności obiektów wzniesionych i eksploatowanych przez partnera prywatnego  
na podmiot publiczny w żadnym momencie umowy ani po jej zakończeniu. 
Wymienione modele odnoszą się jedynie do sytuacji wiążących się z wykonaniem 

obiektu budowlanego oraz jego użytkowaniem. PPP to natomiast zjawisko znacznie 
szersze. Dotyczy np. wykonywania usług stanowiących zadania publiczne,  
a niewymagających realizacji inwestycji budowlanych. Właśnie w przypadku usług, 
najprostszym modelem jest MO (utrzymuj-operuj-zarządzaj). oznaczający, iż partner 
prywatny odpowiada za utrzymanie infrastruktury i zarządza nią. Partner publiczny 
sprawuje jedynie funkcje nadzorcze. 

Najczęściej wykorzystywane zależności występujące pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym w wybranych krajach UE przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Zależności występujące pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w niektórych krajach UE 

Kraj Zależności występujące pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym 

Niemcy 
− przedsięwzięcia pod kontrolą samorządu terytorialnego 
− powierzanie zarządzania usługami firmom prywatnym 
− model operatora 

Francja 
− delegacja zarządzania bez transferu pieniędzy 
− delegacja zarządzania z transferem pieniędzy 

Włochy 

− kontraktowanie 
− zakładanie przedsiębiorstw-instytucji 
− powoływanie spółek akcyjnych 
− kooperacja między różnymi podmiotami w celu świadczenia usług 

komunalnych 

Polska 

− kontraktowanie 
− kontrakty menedżerskie 
− leasing 
− koncesjonowanie 
− BEP – budowa-eksploatacja-przekazanie 
− przeniesienie prawa własności 
− świadczenie usług przez spółki typu joint venture 
− sekurytyzacja 

Źródło: M. Majchrzak: Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik aktywizujący rozwój sektora usług 
komunalnych. W: Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym. Red. W. Downar. PTE, 
Szczecin 2004, s. 97-105. 
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Poza najczęstszymi modelami PPP można wyróżnić znacznie więcej projektów, 
np.:  

– BDO – Build, Develop, Operate – buduj-rozwijaj-zarządzaj,  
– BOR – Build, Operate, Renew – buduj-zarządzaj-odtwarzaj,  
– BOOT – Build, Own, Operate, Transfer − buduj jako własność-zarządzaj- 

przekaż,  
– BTL – Build, Transfer&Lease – buduj-przekaż-oddaj w leasing,  
– DBFM+O – Design, Build, Finance&Maintain + Separate Operations – 

projektuj-buduj-finansuj-utrzymuj-zarządzaj,  
– DBFMOT – Design, Build, Finance, Maintain, Operate&Transfer – projektuj-

buduj-finansuj-utrzymuj-zarządzaj-przekaż,  
– MMO – Modernize, Maintain&Operate – modernizuj-utrzymuj-zarządzaj. 

Partnerstwo publiczno-prywatne a Unia Europejska − studium 
przypadków8

Komisja Europejska nie definiuje jednoznacznie PPP, a jedynie zakreśla pewne 
ramy, w których mieszczą się zróżnicowane, zależne od specyfiki przedsięwzięcia  
i jego podmiotów, relacje pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. Kluczowe 
kwestie z punktu widzenia Komisji Europejskiej w ramach realizacji przedsięwzięcia  
w systemie PPP to: 
1. Zapewnienie otwartego dostępu podmiotów prywatnych do realizacji zadań

publicznych. 
2. Zapewnienie uczciwej konkurencji w procedurze wyboru partnera. 
3. Ochrona szeroko pojętego interesu publicznego. 
4. Przejrzyste i precyzyjne określenie optymalnego poziomu zaangażowania środków 

publicznych niezbędnych dla osiągnięcia celu przedsięwzięcia, jak i zapobieżenia 
pozyskania nienależnego zysku przez partnera prywatnego. 

5. Wybór optymalnego modelu PPP. 
6. Maksymalizacja wartości dodanej uzyskiwanej dzięki PPP w stosunku do innych 

sposobów realizacji zadań z zapewnieniem jasnych zasad ogólnych i szczegółowych 
realizacji projektu. 
Przykładem partnerstwa PPP jest budowa portu lotniczego Ateny-Sparta  

(im. Elefthoriosa Venizelosa)9. Budżet greckiego państwa nie mógł sam udźwignąć
kosztów inwestycji, tym bardziej, że w drugiej połowie lat 90. Grecy walczyli  
z deficytem budżetowym (w związku z chęcią wejścia do strefy euro). Władze sięgnęły 
więc po jeden z modeli partnerstwa − BOT (wybuduj-wykorzystuj-przekaż). 

Realizację projektu wartego 2,2 mld euro przyznano konsorcjum Athens 
International Airport (AIA). W jego skład weszło państwo greckie (55% udziałów) oraz 
trzy potężne europejskie grupy budowlano-inżynieryjne: niemiecki Hochtief (39,9%) 
oraz szwajcarski ABB i niemiecki Krantz-TKT (pozostałe 5,1%). Istota konsorcjum 
tkwiła w podziale obowiązków; rząd grecki wziął na siebie tylko część kosztów (około 
500 mln euro), udzielił też państwowych gwarancji na zaciągnięty kredyt w EIB (blisko 
1 mld euro). 250 mln euro − za pośrednictwem władz centralnych w Atenach − 

                                                          
8 A. Grygiel: op.cit. 
9 Lotnisko w Grecji − spektakularny przykład Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. http://gospodarka.gazeta.pl/ 

firma/1,31560,1472222.html. 
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przekazała Unia Europejska (w ramach funduszu spójnościowego). Pozostałą kwotę
musieli wyłożyć prywatni uczestnicy konsorcjum: Hochtief, ABB i Krantz-TKT, którzy 
będą przez 30 lat (otrzymana licencja) uzyskiwać zyski m.in. z opłat lotniskowych.  

Budowa lotniska rozpoczęła się w 1991 r. W 2001 roku lotnisko przyjęło pierwsze 
samoloty. Według danych greckiego rządu przy budowie lotniska stworzono 4 tys. 
miejsc pracy. Kolejnych 7-14 tys. będzie się utrzymywać z bieżącej działalności 
lotniska10. 

Innym przedstawionym przykładem jest budowa obwodnicy Aten. Jej celem było11: 
– redukcja ruchu samochodowego w centrum Aten, 
– komunikacyjne połączenie głównych obiektów, np. dojazd do nowego portu 

lotniczego, stacji kolejowych, itp., 
– promocja i rozwój przedmieść Aten, 
– część Europejskiej Sieci Komunikacyjnej (Trans-European Networks −TEN). 
Główne powody zdecydowania się na projekt PPP dotyczyły następującej 

problematyki: 
a) koszty projektu były za wysokie dla budżetu Grecji,  
b) EU naciskało na wykorzystanie PPP w implementacji TEN (Trans-European 

Networks – Europejskiej Sieci Komunikacyjnej), 
c) finansowe i techniczne know-how z sektora prywatnego, 
d) opracowanie dokładnego harmonogram inwestycji z klauzulą kar, 
e) grecka polityka zachęcała sektor prywatny do partycypacji w kosztach rozwoju 

infrastruktury komunikacyjnej. 
W budowie obwodnicy Aten wkład rządu greckiego wyniósł 29% (€ 326m), w tym 

UE dofinansowała 50% tego wkładu z Funduszy Strukturalnych EU oraz budżetu TEN. 
W praktyce rząd poniósł część kosztów spłaty rat kredytowych, pożyczka EIB pokryła 
43% kosztów, 11% stanowiły akcje własne wykonawcy, a banki komercyjne 
dostarczyły 17% z gwarancją EIB na czas budowy. Rząd grecki udzielił gwarancji 
kredytowej na okres użytkowania, zaś banki komercyjne gwarantowały EIB pożyczkę
podczas okresu budowy. 

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce12

Do realizacji pierwszych, niezbyt licznych, projektów partnerstwa publiczno-
prywatnego w Polsce przystąpiono w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Były to 
przede wszystkim drobne inwestycje samorządowe, związane z poprawą stanu lokalnej 
infrastruktury i świadczeniem usług komunalnych dla lokalnych społeczności. 

Najczęstsze przykłady inwestycji samorządowych, realizowanych w partnerstwie 
publiczno-prywatnym, to zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków świadczone przez spółkę Saur Neptun Gdańsk SA oraz modernizacja 
oświetlenia ulicznego w Krakowie, do której przystąpiło konsorcjum Elektrim 
Warszawa-ES System Kraków. Przykłady mniejszych inwestycji komunalnych to: 

– zarządzanie komunikacją miejską w Kaliszu, 
– rewaloryzacja Starego Miasta w Lubaniu, 

                                                          
10 Ibidem. 
11 A. Grygiel: op.cit. 
12 Partnerstwo publiczno-prywatne – czy szansa dla polskiej gospodarki? www.doradcasamorzadowy.pl/partnerstwo-

publiczno-prywatne/2 oraz A. Cenkier: Partnerstwo publiczno-prywatne. BAS − Biuro Analiz Sejmowych. „Infos”, nr 13  
z dnia 10.07.2008, http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C724E202745943CDC1257482002B0E46/$file/infos_037.pdf. 
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– utrzymanie zieleni w Puławach, 
– zarząd nieruchomościami komunalnymi w Sopocie, 
– oczyszczanie miasta w Szczecinie. 
Jednym z nielicznych przykładów wykorzystania partnerstwa publiczno-

prywatnego w realizacji dużych projektów jest również autostrada A2 Konin-Nowy 
Tomyśl, zbudowana i eksploatowana od roku 1993 przez spółkę Autostrada 
Wielkopolska SA. 

Inwestycja budowy międzynarodowego portu lotniczego w Warszawie13 była 
pierwszym przedsięwzięciem pilotażowym typu PPP w ówczesnych krajach 
kandydackich i miała miejsce w latach 1990-1992. Partnerem prywatnym była firma 
Hochtief − międzynarodowa prywatna firma budowlana, a projekt finansowany był 
przez współpracujący z nią CitiBank. Ze względu na dużą wartość inwestycji i jej 
międzynarodowe znaczenie Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) wsparł 
przedsięwzięcie budowy nowego terminalu pożyczką w wysokości 50 mln euro 
udzieloną Przedsiębiorstwu Porty Lotnicze (PPL, które należało wówczas w 100%  
do Skarbu Państwa). Można więc przyjąć, że pożyczka udzielona została podmiotowi 
publicznemu, co również różni tę inwestycje od większości obecnych projektów PPP, 
gdzie podmiot prywatny jest beneficjentem podobnych pożyczek i kredytów. 

Projekt zrealizowany w latach 90. okazał się niewystarczający dla zaspokojenia 
potrzeb dynamicznie rozwijającego się sektora usług transportu lotniczego. W świetle 
nowych prognoz potrzebna jest dalsza, poważna rozbudowa portu lotniczego,  
w związku z czym EBI zdecydował o udzieleniu PPL następnej pożyczki w wysokości 
200 mln euro. Inwestycja ta, oprócz podwyższenia przepustowości lotniska, ma 
pobudzić inne inicjatywy typu PPP, takie jak park technologiczny, centrum logistyczne, 
tereny wystawowe, hala sportowo-widowiskowa itd. 

Podsumowanie 
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) czyli współpraca sektora prywatnego  

i publicznego w zakresie użyteczności publicznej nie jest zjawiskiem nowym. Obecnie 
instytucje rządowe skupiają się przede wszystkim na przedsięwzięciach, gdzie 
występuje podział korzyści i ryzyka pomiędzy partnerów14. Na świecie można jeszcze 
znaleźć liczne przykłady poszczególnych projektów PPP, np.: 

– linia kolejowa Perpignan-Figureas (Francja-Hiszpania), 
– więzienie w Liverpool, 
– rozwój infrastruktury wokół dworca kolejowego Utrecht (Holandia), 
– park rozrywki Bioscope (Francja), 
– tunel drogowy Wijker (Holandia), 
– droga A59 (Holandia), 
– metro w Menchesterze, 
– most Vasco da Gama (Portugalia), 
– most Rio Antio (Grecja), 
– kolej szynowa w Dublinie, 
– renowacja i modernizacja budynków (z uwzględnieniem ergonomiki  

i wydajności pracy) Ministerstwa Obrony w Wielkiej Brytanii. 

                                                          
13 Partnerstwo publiczno-prywatne – czy szansa…op.cit.
14 M. Moszoro: op.cit., s. 69. 
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Partnerstwo publiczno-prywatne pomimo pewnych mankamentów przynosi liczne 
korzyści dla obu partnerów, pozwalając na skuteczniejsze zarządzanie i alokację ryzyka. 

COOPERATION WITHIN THE FRAMEWORK OF PPP 
 – CASE STUDY 

Summary 
Public-private partnership (PPP), which is cooperation between private companies  

and public administration during public utility businesses, is nothing new. There are more and 
more examples of such an activity not only world-wide but also locally in Poland. The paper 
presents basic information regarding PPP and some short description of this kind of cooperation.  
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PARTNERSTWO W KREOWANIU WARTOŚCI 
PRODUKTU TURYSTYCZNEGO OBSZARU RECEPCJI 

Streszczenie 
Celem artykułu jest wykazanie, że poprzez partnerskie stosunki w kreowaniu wartości dla 

klienta-turysty podmioty funkcjonujące na terenie recepcji mogą osiągnąć sukces na 
współczesnym rynku turystycznym. Wyjaśniono istotę wartości produktu turystycznego dla 
klienta-turysty, podkreślając, że na jej ocenę wpływają przede wszystkim korzyści i koszty 
ponoszone w miejscu pobytu turystycznego. Następnie zaprezentowano scenariusze wzajemnych 
stosunków pomiędzy podmiotami współtworzącymi produkt-obszar, wskazując na kooperację, 
jako najbardziej właściwą formę tych relacji. Na koniec wyszczególniono korzyści płynące  
z utworzenia lokalnego łańcucha partnerstwa w kreowaniu wartości dla turysty. 

Wprowadzenie 
Dotychczasowe działania obszarów recepcji turystycznej koncentrowały się na 

nieustannym szukaniu nowych odwiedzających. W obecnych czasach takie podejście 
może przyczynić się do ich upadku. Wytwarzać produkty należy bowiem nie po to, aby 
zrealizować transakcję i szybko zainkasować należną zapłatę, ale w ten sposób i po to, 
aby odbiorca uzyskał jak największą wartość (ang. customer value). „Nadeszła (…) 
dekada wartości”2. Stąd też koncepcja kreowania wartości dla klienta w turystyce staje 
się obecnie jedną z ważniejszych w teorii i praktyce. Warunkiem jej realizacji jest 
tworzenie aliansów strategicznych podmiotów funkcjonujących na obszarze recepcji 
turystycznej i ich kontrahentów. Tylko wtedy można bowiem zaprojektować
satysfakcjonującą odwiedzających ofertę, a następnie przywiązać zadowolonych gości 
do obszaru i zbudować z nimi trwałą więź. Celem artykułu jest zatem wykazanie,  
że poprzez partnerskie stosunki w kreowaniu wartości dla klienta-turysty podmioty 
funkcjonujące na terenie recepcji mogą osiągnąć sukces na współczesnym rynku 
turystycznym. 

Istota wartości produktu turystycznego dla klienta-turysty 
Wartość dla klienta to kategoria marketingowa („marketing polega na tworzeniu, 

utrzymaniu i dostarczaniu wartości dla klienta”3, „marketing występuje wszędzie tam, 
gdzie ma miejsce proces wymiany wartości między jednostkami czy grupami”4). Jest to 
jednak pojęcie trudne do zdefiniowania, aczkolwiek bardzo często pojawia się ono  
w różnych naukach, zwłaszcza społecznych. Do literatury z zakresu zarządzania 

                                                
1 Renata Seweryn – dr, Katedra Turystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2 Ph. Kotler: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004, s. 201. 
3 Ibidem, s. 201. 
4 Ph. Kotler: A Genetic Concept of Marketing. „Journal of Marketing” 1972, Vol. 36, No. 2, s. 46-54. 
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wprowadził je po raz pierwszy w 1954 r. P. Drucker5 – prekursor teorii marketingu  
i zarządzania marketingowego6, ale badaczy dopiero zainspirowała praca M. Portera 
(poświęcona budowie przewagi konkurencyjnej) i stworzony przez niego model 
łańcucha wartości dodanej7.  

Analiza definicji formowanych przez różnych autorów pozwala stwierdzić,  
że wartość dla klienta to stosunek sumy korzyści, jakich produkt dostarcza, do sumy 
kosztów, które klient musi ponieść w związku z nabyciem i użytkowaniem tego 
produktu8. Stosunek ten musi być większy od jedności, tzw. wartość dodana9.  

Jak podkreślają w swoich rozważaniach A. Ravald i Ch. Gronroos10 oraz S. Slater  
i J.C. Narver11 po to, aby zrozumieć czym jest wartość dla klienta, trzeba znać łańcuch 
wartości nabywcy, rozumiany jako sekwencja działań, które podejmuje on w celu 
uzyskania dla siebie wartości. W przypadku turysty na łańcuch ten składają się  
(od momentu opuszczenia miejsca stałego zamieszkania do powrotu do niego)  
w ramach podróży12: 

– wyobrażanej: wizja regionu, oczekiwania przed wyjazdem, przygotowanie 
(ewentualne rezerwacje), 

– rzeczywistej: przejazd, pierwsze wrażenia, korzystanie z walorów oraz usług 
turystycznych i paraturystycznych, kontakty z współtowarzyszami podróży  
i miejscową ludnością, powrót, 

– wspominanej: reminiscencje, kontakty po powrocie, ocena ostatecznej 
wartości. 

W każdym z tych etapów turysta doznaje pewnych wrażeń, przeżyć i doświadczeń, 
uzyskując tym samym pewne korzyści, ale i ponosząc też określone koszty. 

Należy zaznaczyć, że aż pięć ogniw turystycznego łańcucha wartości występuje  
na terenie koncentracji ruchu, czyli na obszarze recepcji turystycznej (ang. tourist 
destination). To tam najczęściej turysta może zrealizować pierwotną potrzebę wyjazdu 
(motyw wypoczynkowy, poznawczy, religijny, biznesowy itd.), korzystając z walorów 
miejsca: oddychając czystym powietrzem, podziwiając krajobrazy, zwiedzając, 
uczestnicząc w nabożeństwach, pływając, jeżdżąc na nartach itp. To tam także 
konsumuje on określone dobra i usługi (zazwyczaj wytwarzane nie przez jedną, a wiele 
różnych firm turystycznych i paraturystycznych13). Dlatego też, co również ewidentnie 

                                                
5 Zob.: P. Drucker: The Practice of Management. Harper&Row, New York 1954, s. 37-41. 
6 W teorii marketingu kategoria ta pojawiła się w latach 60. Za.: Ph. Kotler, S. Levy: Broadening the Concept  

of Marketing. „Journal of Marketing” 1969, Vol. 33, No. 1, s. 10-15. 
7 M. Porter: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985,  

s. 33. 
8 Por.: V. Zeithaml: Consumer Perception of Price, Quality and Value: A Means-End Model and Synthesis of Evidence. 

„Journal of Marketing” 1988, Vol. 52, No. 3, s. 2-22; K. Monroe: Making Profitable Decisions. McGraw-Hill, New York 
1990, s. 46; Ph. Kotler: Marketing. Rebis, Poznań 2005, s. 11; R. Woodruff: Customer Value. The Next Source for 
Competitive Advantage. „Journal of the Academy of Marketing Science” 1997, Vol. 25, No. 2, s. 139-153. 

9 Definiowanie wartości dla klienta jako nadwyżki wynika z faktu, że słowo „wartość” ma z reguły zabarwienie 
pozytywne. Ponadto, wartość dla klienta ma przesądzać o tym, że klient wybierze ten, a nie inny produkt, czyli musi to być
dodatnia cecha oferty.  

10 A. Ravald, C. Gronroos: The Value Concept and Relationship Marketing. „European Journal of Marketing” 1996, Vol. 
30, No. 2, s. 19-30. 

11 S. Slater, J.C. Narver: Intelligence Generation and Superior Customer Value. „Journal of Academy of Marketing 
Science” 2000, Vol. 28, No. 1, s. 120-127. 

12 Por.: K. Weiermair: On the Concepts and Definition of Quality in Tourism. W: Quality Management in Tourism.  
Red. P. Keller, T. Bieger. AIEST, St. Gallen 1997, s. 33-58. 

13 Dzieje się tak dlatego, ponieważ potrzeby turysty są zróżnicowane i jeden podmiot, posiadający ograniczone zasoby  
i specjalizujący się w konkretnej działalności (noclegowej, kulturalno-rozrywkowej, przewodnictwie itd.), nie może ich 
wszystkich zaspokoić. 
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wynika z turystycznego łańcucha wartości, planując podróż, nad miejscem docelowym 
turysta zastanawia się w pierwszej kolejności14. Można zatem postawić tezę, że  
o wartości całego wyjazdu turystycznego w największym stopniu decydują korzyści  
i koszty odnoszące się do pobytu w miejscowości, regionie, kraju. Na współczesnym 
rynku twierdzenie to weryfikuje się w praktyce, gdyż silna konkurencja i zaostrzająca 
się walka o klienta (także ze względu na globalizację i otwarcie granic) rozgrywa się nie 
tyle pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami turystycznymi, co przede wszystkim 
pomiędzy podobnymi pod względem walorów miejscami docelowymi podróży 
(Kraków konkuruje z Pragą i Budapesztem, wybrzeże chorwackie – z plażami 
francuskimi i włoskimi itd.). Sukces danego obszaru recepcji turystycznej zależy  
od tego, czy jest on w stanie zaproponować odwiedzającym gościom kompleksowy 
produkt turystyczny o odpowiedniej i wyróżniającej się wartości. 

Podmioty współtworzące produkt turystyczny obszaru i ich 
wzajemne relacje 

Obszar recepcji turystycznej oferuje odwiedzającym tzw. złożony produkt 
turystyczny o wieloelementowej budowie wewnętrznej (mega produkt, produkt-miejsce, 
ang. community tourism product). Składają się na niego15:  

– podstawowe (walory) i komplementarne (infrastruktura) dobra turystyczne, 
– usługi turystyczne, 
– usługi paraturystyczne, np. komunalne, służby zdrowia, pocztowe.
Należy do tego dodać jeszcze wizerunek, gdyż obszary recepcji turystycznej mogą

mieć swoje „marki”, kojarzone z pewnymi wartościami, np. gościnnością, 
niezwykłością czy swoistym klimatem16. Wszystkie te elementy wymagają podjęcia 
określonych działań, żeby można je było uznać za składniki produktu turystycznego – 
walory muszą zostać udostępnione, obiekty i urządzania infrastruktury turystycznej  
i paraturystycznej – wybudowane, usługi – zaoferowane i wyświadczone, wizerunek – 
odpowiednio wypromowany itp. Działania te wykonują różne podmioty funkcjonujące 
na terenie recepcji turystycznej, wśród których należy wskazać:  
a) w obrębie sektora prywatnego:  

– lokalnych przedsiębiorców turystycznych – gestorów obiektów noclegowych, 
placówek gastronomicznych, urządzeń rekreacyjno-sportowych itp., 

– przedsiębiorców paraturystycznych (np. prowadzących placówki bankowe, 
handlowe, kulturalno-rozrywkowe), 

b) w obrębie sektora publicznego: 
– organy władzy państwowej i samorządowej (gminne, powiatowe, 

wojewódzkie), 
– lokalne organizacje non profit – turystyczne i inne,  

                                                
14 Dopiero po skonkretyzowaniu miejsca docelowego podróży turysta wybiera konkretne przedsiębiorstwa turystyczne,  

z których usług mógłby skorzystać na wybranym obszarze (bo zaspokoją jego potrzeby wtórne – nocleg, wyżywienie, 
zagospodarowanie czasu wolnego itd.). 

15 Szerzej: R. Seweryn: Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego  
w Krakowie, UEK, Kraków 2008, s. 10-11; R. Seweryn: Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze 
recepcji turystycznej. W: Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej. Red. K.A. Kłosiński. IBRKiK, 
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 166-167.  

16 Szerzej: R. Seweryn: Wizerunek marki „Kraków” wśród brytyjskich turystów. W: Marketing przyszłości. Trendy, 
strategie, instrumenty. Specyfika marki we współczesnej gospodarce. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 
2008, s. 335-342. 
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c) instytucje opiniotwórcze (przedstawicieli mediów, kultury, edukacji, sportu, 
ochrony zdrowia, ekologii itd.), 

d) miejscową ludność.  
Wymienione podmioty funkcjonują na różnych poziomach i płaszczyznach 

społeczno-gospodarczych, a ich wzajemne relacje mogą przybierać pewne formy, tj.17: 
– antagonizmu – jedni postrzegają drugich jako przeciwdziałających lub 

przeszkadzających ich celom i interesom, np. sektor prywatny uważa, że sektor 
publiczny nie zapewnia infrastruktury potrzebnej do właściwego rozwijania 
działalności turystycznej oraz odpowiedniej jakości usług publicznych dla 
turystów, że jest tylko organem ściągającym podatki; władze publiczne 
twierdzą natomiast, że sektor prywatny stwarza problemy, zakłóca czy 
uniemożliwia realizację celów publicznych; 

– koegzystencji – podmioty tolerują się wzajemnie, respektują zakresy swoich 
kompetencji, ale działają niezależnie; 

– koordynacji – instytucje mają własne cele, ale świadome znaczenia turystyki 
dla lokalnej społeczności, realizują wspólną politykę informacyjną  
i komunikacyjną (m.in. poprzez grupy robocze, fora, spotkania informacyjne); 

– kooperacji – każdy z podmiotów ma własne cele, ale jednocześnie istnieje 
zgoda co do realizacji celów wspólnych, odnoszących się zarówno do taktyki, 
jak i strategii, a nawet odpowiednich polityk czy wykorzystywanych 
instrumentów. 

Antagonizm nie sprzyja rozwojowi turystyki oraz utrzymaniu konkurencyjności 
terenu recepcji na rynku turystycznym, ponieważ z pewnością pobyt w takim miejscu 
docelowym nie usatysfakcjonuje konsumentów-turystów. Jeżeli bowiem którykolwiek 
element produktu obszaru nie spełni oczekiwań turysty, będzie on postrzegał wszystkie 
inne jego komponenty i w konsekwencji całą destynację negatywnie. Koegzystencja, 
mimo, że jest scenariuszem lepszym od poprzedniego, okazuje się niewystarczająca do 
tego, aby dostarczyć klientom-turystom wartości odpowiedniej na miarę XXI wieku.  
Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest koordynacja lub kooperacja, przy czym ta druga 
ma bardziej postępowy charakter i w jej kierunku powinna iść nowa koncepcja rozwoju 
turystyki na danym obszarze. Tylko bowiem połączenie doświadczeń, wiedzy  
i długoterminowych projektów inwestycyjnych poszczególnych podmiotów oraz ich 
kooperacja na zasadzie partnerstwa może przyczyniać się do wykreowania właściwej 
wartości dla klienta-turysty, a tym samym jego usatysfakcjonowania.  

Łańcuch partnerstwa w procesie kreowania wartości dla 
klienta-turysty przez obszar recepcji turystycznej 

Z dotychczasowych rozważań wynika, że produkt turystyczny obszaru recepcji jest 
z jednej strony swoistym konglomeratem różnych przedsięwzięć, które poszczególne 
podmioty podejmują na rzecz odwiedzających, a z drugiej – kompleksem społecznych, 
politycznych, ekologicznych, technicznych i ekonomicznych warunków realizacji na 
danym terenie celów społeczno-gospodarczych, maksymalizujących dla 

                                                
17 Por.: Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Polityka turystyczna a współpraca między 

sektorem publicznym a prywatnym”. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 23 marca 2005 r., nr 2005/C 74/ 02, s. 8-9, 
http://www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej,seria-C,rok,2005,nr,74.html. 
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zainteresowanych adresatów (turystów) łączną sumę korzyści18 lub minimalizujących 
ich koszty, czyli będących dla nich źródłem wartości. Wykreowanie tej wartości 
wymaga przede wszystkim tworzenia interdyscyplinarnych zespołów roboczych, 
opartych na związkach partnerskich wewnątrz terenu recepcji oraz w jego otoczeniu 
(rys. 1). Relacje wewnętrzne powinny być nawiązywane pomiędzy władzą publiczną  
a lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami społecznymi, instytucjami 
opiniotwórczymi i mieszkańcami, natomiast na zewnątrz – pomiędzy podmiotami 
obszaru a innymi uczestnikami rynku, tj. dostawcami, dystrybutorami, kooperantami19.  

Rys. 1. Łańcuch partnerstwa niezbędny do wykreowania wartości dla klienta-turysty przez obszar recepcji 
turystycznej 

Źródło: opracowanie własne. 

Wszyscy partnerzy muszą stworzyć łańcuch, w którym każdy będzie pracował na 
rzecz wykreowania wartości dla ostatecznego nabywcy – turysty. Przykładowo,
podstawową funkcją sektora prywatnego jest tworzenie własnych atrakcyjnych 
produktów turystycznych, przy czym przedsiębiorcy powinni w tym celu wykorzystać
nie tylko walory obszaru w tradycyjny sposób, ale także odkrywać ich nowe 

                                                
18 Por.: A. Szromnik: Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania. W: Marketing 

terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów. Red. T. Romański. CBiSF ISM Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997,  
s. 41. 

19 Por.: J.P. Cannon, Ch. Hamburg: Buyer-Supplier Relationships and Customer Firm Costs. „Journal of Marketing” 2001, 
Vol. 65, No. 1, s. 29-43; D. H. McQuiston: A Conceptual Model for Building and Maintaining Relationships Manufacturers’ 
Representatives and Their Principles. „Industrial Marketing Management” 2001, Vol. 30, No. 2, s. 165-182. 
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kombinacje i wszelkie inne możliwości (np. loty paralotnią, przejażdżki skuterem, 
rikszą), dbając jednocześnie o ochronę środowiska naturalnego i kulturowego. Wielu  
z tych produktów nie można jednak zrealizować bez pomocy i współudziału lokalnej 
władzy oraz współpracy firm okołoturystycznych, a poinformować o nich 
potencjalnych odbiorców-turystów – bez odpowiednich działań instytucji kształtujących 
opinię publiczną. Wysiłki lokalnej władzy i miejscowych przedsiębiorców wspierać
powinny organizacje non profit. Do mieszkańców (lokalnej społeczności) należy z kolei 
m.in.: tworzenie i utrzymanie zasobów kultury i folkloru (a nawet rozwój własnej 
przedsiębiorczości), przestrzeganie zasad gościnności, przełamanie barier obcości  
w stosunku do gości, zapewnienie turystom odpowiedniej atmosfery pobytu20, ale także 
wsparcie dla inicjatyw zmierzających do aktywizacji turystycznej terenu. 

W łańcuch partnerstwa powinny być ponadto włączone podmioty zewnętrzne, 
powiązane z obszarem różnego rodzaju strumieniami informacyjnymi lub 
zasileniowymi. Chodzi mianowicie o partnerów rynkowych poszczególnych 
przedsiębiorstw turystycznych i paraturystycznych, a także całego obszaru recepcji 
(tzw. miasta, regiony partnerskie). Szczególnie ważną sprawą jest zaproszenie do 
współpracy organizatorów i pośredników turystycznych udostępniających ofertę  
w miejscach zamieszkania potencjalnych turystów, firm transportowych, 
umożliwiających gościom przyjazd do obszaru i powrót do miejsca zamieszkania, 
dostawców środków i przedmiotów pracy niezbędnych do świadczenia usług na rzecz 
turystów, banków i innych organizacji rynku finansowego oraz zewnętrznych 
inwestorów wspomagających finansowo różne przedsięwzięcia, grup nacisku  
(np. organizacji ekologicznych czuwających na zachowaniem środowiska dla 
przyszłych pokoleń itd.)21. 

Zaprezentowane działania poszczególnych podmiotów obszaru recepcji 
turystycznej i ich kontrahentów rynkowych powinny być spójne i ściśle 
skoordynowane. Warunkami mówienia o partnerstwie służącym kreowaniu wartości dla 
klienta-turysty są ponadto22: 

– dobra wola i aktywność wszystkich członków łańcucha,  
– wspólne przedsięwzięcia badawcze, 
– wymiana informacji o rynku turystycznym i odwiedzających obszar gościach, 
– przygotowywanie wspólnych imprez komercyjnych i niekomercyjnych, 
– systematyczna, ciągła komunikacja, konsultowanie ważnych decyzji 

rynkowych, inicjatyw i programów rozwojowych, m.in. poprzez cykliczne 
spotkania, narady, 

– respektowanie etycznych norm postępowania, wzajemny szacunek i zaufanie, 
– orientacja na obopólne korzyści w długim horyzoncie czasowym, 

                                                
20 Zob. m.in.: R. Seweryn: Zastosowanie…, s. 18; R. Seweryn: Unijne zasady polityki regionalnej a wykorzystanie 

koncepcji marketingu terytorialnego do rozwoju turystyki w regionie (gminie). W: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty 
rozwoju turystyki. Red. J. Krupa, T. Soliński. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 
2004, s. 98-99; R. Seweryn: Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej.  
W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. Red.  
G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 12, tom II, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 203-204.

21 Zob. A. Niezgoda: Rola marketingu terytorialnego w rozwoju obszaru recepcji turystycznej. W: Turystyka w ujęciu 
podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 157. 

22 Por. A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 150-
151, 156.
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– utrzymanie nieformalnych relacji (także między personelem). 
Należy ponadto zwrócić uwagę na fakt, że taka współpraca jest najefektywniejsza 

na poziomie lokalnym, gdzie interesy publiczne i prywatne zbiegają się w sposób 
najbardziej konkretny i bezpośredni. To właśnie tutaj można stworzyć odpowiednie 
środowisko dla turystyki, które będzie stymulować lokalny rozwój. 

Zakończenie 
Podsumowując należy stwierdzić, że stosunki partnerskie w kreowaniu wartości 

produktu obszaru dla klienta-turysty występują wówczas, gdy wszystkie instytucje 
wewnętrzne destynacji i współpracujące z nimi firmy zewnętrzne tworzą harmonijnie 
zintegrowany system funkcjonalny, w którym każdy wpływa na innych, a jednocześnie 
sam pozostaje pod wpływem pozostałych. Współdziałając w formie partnerskiej 
kooperacji poszczególne podmioty, zmierzając do osiągnięcia własnych celów 
komercyjnych (wydawać by się mogło prywatnie rozbieżnych), jednocześnie 
przyczyniają się do rozwiązywania kwestii ważnych dla obszaru (ponieważ ich interesy 
są wspólne i wzajemnie powiązane przepływami materialnymi, finansowymi  
i informacyjnymi). Wyłącznie w ten sposób destynacja staje się jednostką ekonomiczną
(a nie jedynie terenem, w którym koncentruje się ruch turystyczny) i tylko wtedy 
możliwe jest tworzenie większej niż konkurenci wartości dla klienta-turysty  
(ze względu na charakter zaoferowanych korzyści bądź wysokość ponoszonych 
kosztów). Powstają bowiem wówczas tzw. zasoby idiosynkratyczne, przez które 
rozumie się swoiste, złożone wiązki posiadanych i kontrolowanych zasobów 
materialnych (walorów i infrastruktury) oraz niematerialnych (np. wiedza o potrzebach  
i oczekiwaniach klientów-turystów, wizerunek, atmosfera, informacja), stanowiące 
trudną do rozdzielenia i jednocześnie skopiowania całość, wyróżniającą dany obszar 
spośród innych23.  

Ważne są przy tym kluczowe kompetencje (ang. core competences), będące 
kombinacją technologii oraz umiejętności produkcyjno-usługowych w wykonywaniu 
poszczególnych działań w turystycznym łańcuchu wartości, dostarczającą możliwości 
rozwoju wielu subproduktów, a tym samym budującą przewagę konkurencyjną na 
zmieniającym się rynku24. Komplementarne wobec kluczowych kompetencji są
zdolności (ang. capabilities), pozwalające na międzyfunkcyjną koordynację działań
wszystkich podmiotów obszaru recepcji, zapewniającą większą wartość dla klienta-
turysty25. Ta ostatnia jest w stanie wygenerować wyższy poziom zadowolenia 
odwiedzających i ich częstsze przyjazdy, które w efekcie doprowadzają do wyższych 
zysków miejscowych przedsiębiorców turystycznych i paraturystycznych oraz do 
wyższych wpływów budżetowych, a tym samym do większych nakładów na inwestycje 
i w konsekwencji do podnoszenia jakości oraz poziomu życia miejscowej ludności. 
Partnerstwo w tworzeniu wartości dla klienta-turysty jest więc kręgiem napędzającym 
systematyczny i dynamiczny rozwój destynacji. 

                                                
23 Por.: M. Szymura-Tyc: Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Prace 

Naukowe AE w Katowicach, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 190. 
24 Por.: C. Prahalad, G. Hamel: The Core Competence of the Corporation. „Harvard Business Review” 1990, Vol. 68,  

No. 3, s. 79-91. 
25 Por.: G. Stalk, Ph. Evans, L. Shulman: Competing on Capabilities. The New Rules of Corporate Strategy. „Harvard 

Business Review” 1992, Vol. 70, No. 2, s. 57-69. 
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PARTNERSHIP IN THE CREATING THE VALUE  
OF RECEPTION AREA TOURISM PRODUCT 

Summary 
The purpose of the paper is indicating that on the modern tourist market the entities 

operating in the reception area can achieve success through partnership in creating the customer-
tourist value. The essence of the tourism product value for the client-visitor was explained, 
pointing out that the benefits and costs incurred at the tourist destination affect mainly on its 
assessment. Then the relation scenarios between the actors co-creating the product-place were 
presented, indicating the co-operation as the most appropriate form of those attitudes. At the end 
the benefits of setting up a local chain of partnership in the creating the customer-tourist value 
were specified. 
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KSZTAŁTOWANIE PARTNERSKICH RELACJI 
WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO 

NFZ Z SAMORZĄDAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI  
W RAMACH PROMOCJI PROGRAMÓW 

PROFILAKTYCZNYCH 

Streszczenie 
Wielkopolski Oddział NFZ, obok zapewnienia finansowania badań mammograficznych oraz 

cytologicznych, przeprowadził w roku 2008 liczne akcje informacyjne, kampanie medialne oraz 
festyny. Celem tych działań było zwiększenie świadomości mieszkańców Wielkopolski  
o korzyściach zdrowotnych związanych z udziałem w tych badaniach. Aby podnieść atrakcyjność
festynów przygotowywanych dla mieszkańców Wielkopolski oraz zwiększyć zasięg 
podejmowanych działań, Fundusz współpracował z lokalnymi samorządami oraz innymi 
instytucjami odpowiedzialnymi za promocję programów profilaktycznych. W roku 2008 
odnotowano znaczący wzrost liczby kobiet korzystających z badań cytologicznych.  

Wprowadzenie 
Wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych należy − 
zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych − do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, związanych z zarządzaniem 
środkami finansowymi (art. 97 pkt 1 ust 5 Dz. U.08. 141.888 art.12). Ta sama ustawa 
wskazuje też na współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego jako na 
jedno z zadań dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ (art. 106 pkt 8 Dz. U.08. 
141.888 art.12). W punkcie 8 art. 106 znajduje się zapis: „dyrektor oddziału 
wojewódzkiego, wykonując zadania, o których mowa w ust. 5, współpracuje  
z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami świadczeniodawców  
i ubezpieczonych działającymi w danym województwie, w celu stałego monitorowania  
i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na terenie danego 
województwa  oraz prawidłowej realizacji zadań Funduszu”2. 

Konieczność prowadzenia populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego 
wykrywania raka szyjki macicy oraz populacyjnego programu wczesnego wykrywania 

                                                
1 Jolanta Sielska − mgr, Zakład Organizacji i Zarządzania, Katedra Nauk o Zdrowiu, Wydział Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  
Alicja Głowacka-Rębała − mgr, Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  

w Poznaniu. 
2 Art. 7 ust 1 pkt 1, art. 8, pkt 1, art. 9 pkt 1 ustawy o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, związanych z zarządzaniem środkami finansowymi. Dz. U. Dz. U.08. 
141.888 art.12. 
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raka piersi zapisana została, m.in. w takich dokumentach, jak „Narodowy program 
zwalczania chorób nowotworowych”3 oraz raport ,,Zdrowie kobiet w wieku 
prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006”4. 

W opisie zadań „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”  
w 2008 roku, zawarty został zapis, iż w ramach programu profilaktyki raka szyjki 
macicy zakłada się współpracę pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia, 
zapewniającym dostępność do świadczeń cytologicznych. W planie działań
zaakcentowano ponadto poprawę świadomości społecznej w zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy oraz podniesienie poziomu zgłaszalności pacjentek do programu. 
Podobny zapis dotyczący współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia znajduje się
w opisie populacyjnego programu profilaktyki raka piersi. W celach programu 
wymieniona została natomiast realizacja akcji medialnych i edukacyjnych dla kobiet5.  

Wśród instytucji, które mają podejmować współpracę z NFZ, wskazany dokument 
wymienia Centralny oraz Wojewódzki Ośrodek koordynujący populacyjny program 
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, jak również Centralny  
i Wojewódzki Ośrodek koordynujący populacyjny program wczesnego wykrywania 
raka piersi6. Wskazane powyżej zapisy pozwalają stwierdzić, że obok Narodowego 
Funduszu Zdrowia, za promocję wymienionych programów profilaktycznych 
odpowiedzialne są także Centralne oraz Wojewódzkie Ośrodki koordynujące pracę obu 
programów. Aby wskazać na zadania władz samorządowych poszczególnych szczebli, 
tj. gminy, powiatu oraz samorządu województwa w zakresie opracowania i realizacji 
oraz oceny programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb 
zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, należy się odwołać do art.  
7-9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych7. 

Rocznie rak szyjki macicy dotyka w Polsce około 4 tys. kobiet. Celem programu 
profilaktyki raka szyjki macicy jest zmniejszenie umieralności z powodu tego 
nowotworu. Program jest adresowany do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie korzystały 
z badań w trzech poprzednich latach. Koszty badań cytologicznych finansowane są  
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia8.  

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku 
zapada na tę chorobę 12 tys. Polek9. Program profilaktyki raka piersi realizowany 

                                                
3 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób 

nowotworowych.
4 Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006. http://www.unic.un.org.pl/ 

show.php?news=907&wid=18&wai=&year=. Raport ten przygotowany został przez Fundusz Ludnościowy Narodów 
Zjednoczonych (UNFPA), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Instytut Matki i Dziecka i Ministerstwo 
Zdrowia. Jest on pierwszym polskim raportem kompleksowo analizującym zagadnienia zdrowia kobiet w wieku 
prokreacyjnym w  Polsce, których populacja wynosi obecnie niecałe 10 milionów.  

5 Opis zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w 2008 r., s. 8-10, http://www.mz.gov.pl/ 
wwwfiles/ma_struktura/docs/opis_zadan_3092009.pdf. 

6 Obok Centralnych Ośrodków Koordynujących obydwa programy profilaktyczne, Ministerstwo Zdrowia powołało do 
życia 16 Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki 
macicy (po jednym na terenie każdego z województw) oraz 16 Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących populacyjny 
program  wczesnego wykrywania raka piersi (odpowiednio po jednym w każdym województwie). 

7 Ustawa  o świadczeniach  opieki zdrowotnej, op. cit., art. 7, 8 i 9. 
8 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W: Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 

25 sierpnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych. http://www.nfz.gov.pl/ 
new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&start=280&limit=20. 

9 S. Dutkiewicz., W. Bichalski: Edukacja zdrowotna warunkiem wczesnego wykrycia raka piersi. W: Promocja zdrowia 
rodziny. Red. W. Śladkowski. VOL.LIX,SUPL XIV, N1 Lublin 2004, s. 482-484. 
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przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW 
NFZ) adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat. Według danych GUS,  
w Wielkopolsce populacja kobiet w wieku 50-69 lat wynosi ponad 395 tys10. Zgodnie 
z założeniami programu, z badań mogą korzystać kobiety, które nie miały 
wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy11.

Cel badań i źródła informacji 
Prezentacja akcji informacyjnych, medialnych oraz festynów organizowanych  

w roku 2008 przez WOW NFZ, przy szczegółowym uwzględnieniu roli i wpływu 
poszczególnych partnerów na ostateczny kształt oraz zasięg akcji, mają wskazać
narzędzia, jakimi posługiwało się Biuro Prasowe Wielkopolskiego Oddziału NFZ 
realizując zadania wynikające zarówno z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, jak i z innych aktów ustawodawczych. Przy 
ewaluacji opisanych działań pod uwagę brane będą takie czynniki, jak: zasięg 
zaangażowanych mediów, pozyskanie partnerów, ocena sposobu organizacji projektów 
przez zaproszonych partnerów oraz wymierna aktywizacja kobiet do udziału  
w promowanych badaniach.  

Niniejsze opracowanie wykorzystuje informacje o działaniach Wielkopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ, których bezpośrednim celem było podniesienie 
poziomu wiedzy mieszkańców Województwa Wielkopolskiego na temat dostępu oraz 
korzyści związanych ze skorzystaniem z programu profilaktyki raka szyjki macicy oraz 
z programu profilaktyki raka piersi. Analizie poddano zarówno kampanie promujące 
obydwa programy, wynikające z ogólnopolskich akcji proponowanych wszystkim 
Oddziałom Wojewódzkim NFZ przez Centralę NFZ, jak również oryginalne programy  
i festyny inicjowane oraz realizowane przez WOW NFZ. Przy każdym działaniu 
wskazane są samorządy, Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące poszczególne programy 
oraz inne instytucje, które odpowiadając na zaproszenie WOW NFZ, wzięły czynny 
udział w przygotowywanych akcjach. Opracowanie uwzględnia też działania 
edukacyjne, których głównych organizatorem były samorządy oraz organizacje 
pacjenckie, a WOW NFZ pełnił rolę jednego ze współorganizatorów. Obszar badawczy 
obejmuje działania realizowane na terenie Wielkopolski w 2008 roku.  

Opisywane działania Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ należy 
rozpatrywać w kontekście marketingu społecznego, gdzie decyzje marketingowe są  
w pierwszym rzędzie nastawione na cele i skutki społeczno-kulturalne a nie wyłącznie 
na rentowność obrotu i zainwestowanego kapitału12. Obok bieżącej satysfakcji 
konsumentów, marketing społeczny ma też zapewnić perspektywiczne dobro, 
zmniejszyć negatywne skutki uboczne gospodarki oraz uwzględniać społeczne 
konieczności rozwoju i społecznie akceptowane wartości, wśród których wymienianie 
jest również zdrowie (obok bezpieczeństwa, wypoczynku, czy warunków rozwoju 

                                                
10 Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. http://www.nfz.gov.pl/ 

new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=218512. 
11 Program profilaktyki raka piersi. http://www.wco.pl/wok/index.php?m=2&id=8. 
12 K. Wojcik: Public relations od A do Z. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001, s. 21. W ujęciu koncepcji 

społecznych marketing to sfera odpowiedzialności public relations. Dla celów pracy, należy wskazać na tę definicję PR, która 
w programach PR uwzględnia nie tylko interes i potrzeby inicjatora PR, lecz także publiczności, otoczenia: public relations 
jest sztuką i nauką społeczną analizującą trendy, przepowiadającą ich konsekwencje, doradzającą kierownictwo 
przedsiębiorstwa oraz wdrażającą zaplanowane programy działania zmierzające do zaspokojenia potrzeb (interesów) zarówno 
organizacji, jak i społeczności publicznych.  
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osobowości). Korzystając z zaproszeń instytucji partnerskich, jak i organizując 
samodzielnie akcje promujące obydwa programy profilaktyczne Biuro Prasowe WOW 
NFZ wprowadzało w życie jedną z zasad public relations, odnoszącą się do wpływu na 
zmiany postaw: „wyjdź do otoczenia zamiast oczekiwać, że przyjdzie ono do ciebie”13. 

Wspólne działania WOW NFZ z samorządami i pacjentami 
Działania promujące populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania 

raka szyjki macicy zainaugurowało w roku 2008 spotkanie w podpoznańskich 
Obornikach. Na zaproszenie Ogólnopolskiej Organizacji „Kwiat Kobiecości”14

przedstawiciele WOW NFZ wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym 15 lutego 
2008r. z młodzieżą dwóch szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania, w których 
uczestniczyli również przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów 
Medycyny IFMSA-Poland, odbywały się w ramach zainicjowanego w 2007 roku przez 
„Kwiat Kobiecości” projektu „Młoda i Zdrowa”15. Prelekcji wysłuchało ponad  
200 dziewcząt z Zespołu Szkół Zawodowych im. T. Kutrzeby oraz Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego. Uczestniczkom spotkania, którego 
gospodarzem była Ida Karpińska, założycielka organizacji „Kwiat Kobiecości”, 
zaprezentowano film dokumentalny ukazujący historię kobiet walczących z rakiem 
szyjki macicy oraz film animowany o wirusie HPV. Od przedstawicieli WOW NFZ 
uczennice dowiedziały się natomiast o wszystkich programach profilaktycznych, 
finansowanych przez Fundusz. Każda z uczestniczek otrzymała dokładną informację, 
gdzie na terenie gminy Oborniki można korzystać z bezpłatnych badań w ramach 
programów profilaktycznych.  

W marcu 2008 r. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ aktywnie włączył się  
w zainicjowaną przez Centralę Funduszu ogólnopolską akcję „8 marca – Dzień Zdrowia 
Kobiet”. Działania informacyjno-edukacyjne w tym zakresie WOW NFZ prowadził  
w lokalnych mediach już od 3 marca. Wielkopolski Oddział Funduszu zawarł umowę  
z największym w regionie dziennikiem „Polska – Głos Wielkopolski”, która 
obejmowała nie tylko ten dziennik, ale również lokalne tygodniki wydawane w całym 
regionie przez wybraną oficynę. Ogłoszenia z adresami placówek wykonujących 
mammografię i cytologię ukazywały się w takich tytułach, jak: „Głos Wielkopolski”, 
„Dzień Wolsztyński”, „Informacje regionalne − tygodnik powiatu krotoszyńskiego”, 
„Dzień Nowotomysko-Grodziski”, „Dzień – Szamotuły”, „Ziemia Kaliska”, „Tygodnik 
Wągrowiecki”, „Tygodnik Śremski”. Ponadto 6 marca redakcja „Polska-Głos 
Wielkopolski” zorganizowała dla swoich czytelników dyżur telefoniczny na temat 
programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ, z udziałem rzecznika 

                                                
13 F.P. Seitel: Public relations. Wydawnictwo Felberg, Warszawa 2003, s. 57.Według autora, postawy dzielone są na 

pozytywne bądź negatywne lub też ich nie ma. Osoba może być zwolennikiem lub przeciwnikiem czegoś albo też zachować
neutralność. Jak wskazują badania, w wypadku jakiegokolwiek zagadnienia, ludziom nie zależy na wyrażaniu ostrej krytyki. 
Ogromna większość znajduje się dokładnie pośrodku: pasywna, neutralna. W literaturze przedmiotu na tę cichą większość
wskazuje się jako na grupę dzierżącą klucz do sukcesu. Jest to bowiem grupa, na którą w największym stopniu wpływa 
przekaz komunikatora. 

14 Ogólnopolska Organizacja na rzecz walki z rakiem szyjki macicy (RSM) jest inicjatywą kobiet, które stoczyły walkę  
z tą chorobą i wygrały. Misją organizacji jest pomoc każdej kobiecie, która zmaga się z RSM oraz tym, które mogą być nim 
zagrożone. Twórcy organizacji stawiają na profilaktykę, edukację, dostęp do informacji i zmianę świadomości w podejściu do 
zdrowia. Dążą do tego, by jak najwięcej mówiło się i pisało o zagrożeniach związanych z RSM.  

15 Ogólnopolska Organizacja ,,Kwiat Kobiecości”, projekt ,,Młoda i Zdrowa”. http://www.kwiatkobiecosci.pl/a/ 
109/stowarzyszenie/aktualnosci/w_dniu_15.02.2008r._odbyly_sie_dwa_spotkania_w_obornikach_w_ramach_akcji_mloda_i_
zdrowa. 
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prasowego Wielkopolskiego Oddziału Funduszu. Relacja z dyżuru została 
opublikowana następnego dnia. Ogłoszenia promujące programy profilaktyczne dla 
kobiet były zamieszczane również na łamach bezpłatnych gazet „Echo Miasta” oraz 
„Metro”, a także na łamach „Gazety Wyborczej”. Wielkopolanie o wspomnianych 
działaniach mogli dowiedzieć się także za pośrednictwem telewizji. Było to możliwe 
m.in. dzięki umowie zawartej pomiędzy WOW NFZ a TVP Oddział w Poznaniu oraz 
Wielkopolską Telewizją Kablową na produkcję i emisję spotów zachęcających kobiety 
do udziału w badaniach profilaktycznych. Ponadto, w Dzień Kobiet WOW NFZ 
zorganizował dyżur telefoniczny dla mieszkańców Wielkopolski zainteresowanych 
korzystaniem z programów profilaktycznych. 8 marca WOW NFZ włączył się  
w działania nadzorowane przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program 
Profilaktyki Raka Piersi w Poznaniu. Na specjalnym stoisku w poznańskim centrum 
handlowym „King Cross Marcelin” były przeprowadzane konkursy o tematyce 
prozdrowotnej i szkolenia z samobadania piersi. Do akcji „8 marca – Dzień Zdrowia 
Kobiet” włączyła się również Komenda Wojewódzka Policji. W Dzień Kobiet 
policjanci z wielkopolskiej „drogówki” wręczali paniom-kierowcom, podczas 
rutynowych kontroli drogowych, materiały informacyjno-edukacyjne oraz drobne 
upominki. Patronat medialny nad akcją objęła TVP Oddział w Poznaniu oraz „Polska-
Głos Wielkopolski”.  

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny, WOW NFZ zwrócił się  
z prośbą do świadczeniodawców o umożliwienie pacjentom skorzystania z badań
profilaktycznych w sobotę 17 maja 2008r. Pozytywnie odpowiedziało 14 placówek,  
z 10 miejscowości w regionie – w 5 gabinetach Wielkopolanki mogły wykonać
mammografię, w 8 placówkach – cytologię, a w 2 podmiotach tego dnia wykonywano 
badania w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia16. W celu nagłośnienia 
akcji w wybranych miejscowościach województwa, WOW NFZ nawiązał kontakt  
z władzami samorządowymi i przygotował dla świadczeniodawców biorących udział  
w obchodach „Dnia Zdrowia Rodziny” plakaty informacyjne.  

„Majówka dla Zdrowia” stała się pretekstem do szerokiej promocji programów 
profilaktycznych w regionalnych mediach. Dlatego 14 maja w siedzibie WOW NFZ 
odbyła się konferencja prasowa na temat samej akcji, jak i programów profilaktycznych 
finansowanych przez NFZ. Ponadto, Wielkopolski Oddział Funduszu przeprowadził  
w dniach od 6 do 16 maja, analogiczną do marcowej, akcję prasową (ogłoszenia  
w dziennikach regionalnych i tygodnikach lokalnych). Uwieńczeniem obchodów 
„Międzynarodowego Dnia Rodziny” w Wielkopolsce był festyn zorganizowany  
1 czerwca przez Urząd Miasta w Poznania oraz „Caritas” Archidiecezjalną. WOW NFZ 
wziął aktywny udział w imprezie i przygotował konkurs wiedzy o profilaktyce. Wzięło 
w nim udział ponad 200 poznanianek. Każda, oprócz nagrody, otrzymała notes  
z nadrukami dotyczącymi zasad korzystania z programów profilaktycznych. 

                                                
16 Zarządzenie nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. Na badania 

wykrywające choroby układu krążenia do swojego lekarza rodzinnego mogą bez skierowania, w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego, zgłosić się pacjenci w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, którzy w ostatnich pięciu latach nie korzystali z tego 
rodzaju profilaktyki. Osoby, które nie spełniają tych kryteriów wiekowych mogą skorzystać z badań, jeśli otrzymają
skierowanie. W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia lekarz zbada poziom cholesterolu i glukozy we krwi 
oraz oceni ryzyko zachorowania na te choroby. Głównym celem programu profilaktyki chorób układu krążenia jest obniżenie 
o około 20 proc. zachorowalności i umieralności z powodu tych chorób. Lekarze będą kładli nacisk na promocję zdrowego 
stylu życia: niepalenia, prawidłowego odżywiania się, aktywności fizycznej.  
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Kolejne spotkanie edukacyjne odbyło się w Poznaniu 20 września 2008 roku, gdy 
WOW NFZ skorzystał z zaproszenia do udziału w festynie zdrowotnym  
organizowanym przez Szpital MSWiA pod hasłem ,,Wrześniowe spotkania  
ze zdrowiem”. Z kolei 26 września, przy wsparciu Gminy Ryczywół oraz Ośrodka 
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, WOW NFZ przygotował 
spotkanie edukacyjne dla mieszkanek gminy oraz pracowników Urzędu Gminy 
Ryczywół. Wybór daty spotkania podyktowany był przyjazdem mammobusu do gminy.  

Jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, jakie ćwiczenia pomagają zapomnieć
o bólach kręgosłupa, w jaki sposób zmienić swoją dietę, czy wykonanie samobadania 
piersi to skomplikowana czynność, jak często korzystać z bezpłatnych badań
profilaktycznych? – odpowiedzi na te pytania można było uzyskać 18 października 
2008 r. podczas festynu zdrowotnego w poznańskim centrum handlowym King Cross 
Marcelin. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w konkursach promujących wiedzę na 
temat badań profilaktycznych. U pielęgniarek można było określić wskaźnik masy ciała 
oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Ponadto, ratownicy medyczni przeprowadzili szkolenia  
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy festynu mogli również pomóc 
osobom czekającym na zabiegi, zgłaszając się do autobusu Rejonowej Stacji 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Partnerami akcji byli: Wojewódzki 
Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, 
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Raka Szyjki Macicy, Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu, Regionalna Stacja 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Kampania poprzedzająca akcję ,,Dzień
Walki z Rakiem w King Cross Marcelin − 18 X” obejmowała umowę z „Polska − Głos 
Wielkopolski” na emisję artykułów w dniach 17 i 18 X 2008, a także umowę z Gazetą
Wyborczą. Radio Merkury wyemitowało natomiast 30 spotów promujących akcję. 

Korzystając z zaproszenia Polskiego Towarzystwa Nauk o Zdrowiu WOW NFZ  
29 października 2008 r., wziął udział w festynie zdrowotnym, który odbył się na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 90 w Poznaniu. Zgodnie z założeniem organizatorów, działania 
promujące programy profilaktyczne kierowane były w tym dniu do trzech pokoleń: 
dzieci, rodziców i dziadków. Wsparcia medialnego udzieliły dwie stacje telewizyjne: 
TVP SA Oddział w Poznaniu oraz telewizja kablowa WTK.  

W ramach działań promujących programy profilaktyczne finansowane przez NFZ, 
Biuro Prasowe WOW NFZ korzystało też z narzędzia, jakim jest strona internetowa 
Wielkopolskiego Oddziału NFZ (www.nfz-poznan.pl), zamieszczając na niej zarówno 
informacje dla pacjentów, dotyczące poszczególnych programów profilaktycznych 
realizowanych przez WOW NFZ, jak i informacje o festynach zdrowotnych oraz 
spotkaniach edukacyjnych. W ramach komunikacji wewnętrznej, pracownicy WOW 
NFZ byli zapraszani na organizowane przez instytucję festyny zdrowotne za pomocą
wewnętrznej strony internetowej Intranetu. 

Zakończenie 
Większość przedstawionych działań prowadzi do efektywnego zwiększenia wiedzy 

Wielkopolan na temat możliwości oraz korzyści zdrowotnych związanych  
z uczestnictwem w badaniach cytologicznych oraz mammograficznych, a co za tym 
idzie do realizacji celów samych programów profilaktycznych (zmniejszenie 
umieralności kobiet i zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnym etapie 
rozwoju) poprzez wykorzystanie procesu internalizacji. W literaturze przedmiotu proces 
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ten opisywany jest jako przyjmowanie przez konsumentów przekonań i sposobów 
zachowania innych ludzi, a w efekcie poszukiwania u nich wskazówek. Proces 
internalizacji rozpatrywany jest najczęściej na przykładzie grup odniesienia, czyli 
zbiorowości ludzi, którzy wchodzą ze sobą w interakcje w danych okolicznościach17. 

Biorąc pod uwagę cele obydwu programów profilaktycznych, należy wskazać, że 
realizacja programów oraz aktywna współpraca WOW NFZ z Wojewódzkimi 
Ośrodkami Koordynującymi programy oraz samorządami lokalnymi, daje podstawy 
stworzenia systemu umożliwiającego wieloletnie, ciągłe prowadzenie aktywnego 
skryningu, poprawy zgłaszalności kobiet na badania mammograficzne i cytologiczne, 
a także zwiększenia świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i raka 
szyjki macicy. 

Analizowane działania WOW NFZ, wpisując się w nurt inicjatyw Centrali NFZ, 
jak np. wysyłka imiennych zaproszeń na badania cytologiczne i mammograficzne oraz 
inicjatyw podejmowanych przez poszczególne samorządy, przyczyniły się ponadto do 
podniesienia poziomu zgłaszalności pacjentek do programu. Tendencja wzrostowa 
widoczna jest w Wielkopolsce szczególnie w odniesieniu do programu profilaktyki raka 
szyjki macicy. Liczba badań cytologicznych wykonanych w Wielkopolsce w roku 2007 
wynosiła 29 900, a w roku 2008 wzrosła do 55 100. 

CREATING PARTNERSHIP BETWEEN THE NATIONAL 
HEALTH FUND OF WIELKOPOLSKA PROVINCE WITH LOCAL 
GOVERNMENTS AND OTHER INSTITUTIONS IN THE FRAMES 

OF PREVENTION PROGRAMS PROMOTION 

Summary 
In 2008 not only did the National Health Fund of Greater Poland Province finance 

mammography and smear tests, but also organised numerous informative actions, media 
campaigns and fêtes, whose aim was to raise Wielkopolska inhabitants' awareness of the benefits 
derived from undergoing preventive medical checks. In order to extend the area of its activity, and 
also to make the fêtes more attractive, the National Health Fund proposed cooperation to local 
governments as well as other institutions responsible for promoting prevention programs.  
As a consequence, 2008 was a year when a considerable increase in the number of women having 
a smear test was observed. 

                                                
17 Grupa odniesienia obejmuje pewną liczbę osób, które mają wspólne cele bądź zamiary i które współdziałają ze sobą  

w dążeniu do ich realizacji; każdy członek grupy jest postrzegany przez innych jako przynależący do grupy, a wszystkich 
członków łącza obowiązujące wzorce i sieć interakcji w czasie. Za: G.R. Foxall, R.E. Goldsmith: Psychologia konsumenta 
dla menedżera marketingu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 237-240. 
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WSPÓŁPRACA PARTNERSKA REGIONÓW – 
WYBRANE PRZYKŁADY 

Streszczenie  
W artykule podjęto problematykę współpracy partnerskiej regionów i jej wpływu 

na ich rozwój. Przedstawiono wybrane przykłady takiej współpracy, która obejmuje 
różne dziedziny. W obecnych warunkach jest ona pożądana, gdyż przynosi wiele 
korzyści, m.in. szybszy rozwój, możliwość ubiegania się o środki unijne. Niestety 
niektóre regiony nadal traktują się jak konkurentów, co utrudnia współpracę na zasadzie 
partnerskiej.  

Wprowadzenie 
Partnerstwo w regionach powinno polegać m.in. na wspólnym dzieleniu się wiedzą, 

swobodnej komunikacji, rozwiązywaniu problemów w sposób zespołowy. Aby było 
skuteczne, musi wynikać z dobrej woli każdego z partnerów. Takie partnerstwo 
przyczynia się do szybszego i efektywniejszego rozwoju danego regionu. Współpraca 
partnerska regionów pozwala na większą integrację mieszkańców, szybszy rozwój 
danych regionów, a także możliwość ubiegania się o środki unijne. Dzięki współpracy 
podmiotów w regionie można dotrzeć z ofertą inwestycyjną do potencjalnych partnerów 
kapitałowych, przyciągnąć turystów, stymulować gospodarkę. Należy podkreślić,  
iż współpraca jest efektywna w momencie, gdy angażuje wszystkie strony. Muszą być
zatem określone jasne zasady partnerstwa, aby wszystkie strony osiągały korzyści. 

Istota i znaczenie współpracy partnerskiej w regionie 
W procesie zarządzania regionem bardzo ważnym elementem jest podejmowanie 

współdziałania. Aby efektywniej i skuteczniej funkcjonować, samorządy terytorialne 
powinny zatem podejmować współpracę na zasadzie partnerstwa nie tylko wewnątrz 
danego regionu, ale i z innymi regionami. Etap początkowy wzajemnych stosunków  
z otoczeniem to stosunki oficjalne, o charakterze poznawczym, etap docelowy to zaś
dojrzałe partnerstwo2. Współdziałanie tworzy platformę dla podejmowania różnych 
decyzji, które wymagają koordynacji na poziomie miasta, powiatu i regionu. Coraz 
częściej podejmowane są w praktyce wspólne przedsięwzięcia. Relacje partnerskie 
stanowią często trwałe, długookresowe związki, oparte na wymianie informacji  
i wzajemnym zaufaniu oraz dzieleniu się wspólnymi korzyściami3.  

                                                
1 Agnieszka Smalec – dr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.  
2 A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 155. 
3 E. Rudawska: Lojalność klientów. PWE, Warszawa 2005, s. 168. 
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Zasada partnerstwa uznawana jest w Unii Europejskiej za istotną wartość
kształtowania warunków do tworzenia konkurencyjnego regionu. Wyróżnia się
następujące aspekty wartości dodanej płynącej z partnerstwa w regionach UE4: 

– zwiększanie zaangażowania partnerów oraz traktowanie rezultatów 
podejmowanych wspólnych działań jako własnych, 

– zmiana charakteru procesu decydowania o rozwoju terytorium z politycznego 
na społeczny, 

– rozwój potencjału instytucjonalnego, który ma wpływ na rozwój regionalny, 
– polepszanie planowania i kształtu procedur wdrażanych w administracji 

publicznej odpowiedzialnej za zarządzanie funduszami strukturalnymi. 
Uwzględniając motywy podejmowania partnerstwa, stawiane cele i horyzont czasu 

ich realizacji można wyróżnić partnerstwo strategiczne oraz operacyjne. Partnerstwo 
strategiczne oznacza współpracę pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami w celu 
najlepszego wykorzystania atutów każdej z nich, przy czym nie następuje tu zmiana 
własności, ponieważ ich synergia i zmniejszenie kosztów są wyłącznie wynikiem 
współpracy. Partnerzy zachowują wspólnie uzgodnioną autonomię i pozostają
jednostkami niezależnymi w zakresie działań nie wchodzących w obszar porozumienia5. 
Dzięki temu partnerstwu wzmacniane są pozycje obu stron w długim okresie. Związki 
oparte na partnerstwie strategicznym zapewniają długotrwałość relacji, zaangażowanie, 
wzajemne uzupełnianie się partnerów, dopełnianie możliwości partnera poprzez 
dostosowywanie umiejętności, zasobów, technologii i działań6. Natomiast partnerstwo
operacyjne najczęściej dotyczy: realizacji wspólnego projektu, wzajemnego 
uzupełniania zasobów, transferu wiedzy, w tym technologii, prowadzenia wspólnych 
działań w określonym obszarze7. Partnerstwo to choć wynika często z konieczności  
i dotyczy krótkookresowych relacji, wymaga również prawidłowej komunikacji. 

Istotnym zagrożeniem dla partnerstwa w regionie są interesy partykularne  
i myślenie krótkoterminowe. Cechą partnerstwa jest różnorodność celów, jakie mogą
być realizowane w ramach współpracy. Mogą to być cele ekonomiczne, społeczne, jak  
i środowiskowe. Należy opracować takie metody działania, które pozwolą na 
wypracowanie kompromisu na zasadzie rachunku korzyści i strat. Partnerstwo jest 
efektywne w momencie, gdy angażuje wszystkie strony. Pozwala ono przejść  
z koncepcji myślenia w kategoriach konkurencji i konfliktu do myślenia w kategoriach 
wzajemnej zależności i współpracy. Partnerstwo to bardzo zaawansowany stopień  
w rozwoju wzajemnych więzi8. 

Marketingowa strategia partnerstwa przygotowywana i realizowana przez władze 
regionów powinna być spójnym i wewnętrznie zharmonizowanym zestawem działań
dostosowawczych do obecnych i przyszłych potrzeb rozwojowych9. Pomyślność

                                                
4 European Commission: Partnership in the 2000-2006 programming period – Analysis of the Implementation of the 

Partnership Principle. November 2005. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/ 
pdf/partnership_report2005.pdf. 

5 A. Sulejewicz: Partnerstwo strategiczne. Modelowanie współpracy przedsiębiorstw. Monografie  
i Opracowania nr 427, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1997, s. 72. 

6 A. Pluta-Zaremba: Wpływ handlu elektronicznego na budowanie długookresowych relacji partnerskich między 
podmiotami gospodarczymi. W: Systemy zarządzania wiedzą i innowacją w polskich przedsiębiorstwach (w warunkach 
wejścia do UE). Red. A. Sosnowska. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2004, s. 97. 

7 J.T. Mentzer, S. Min, Z.G. Zacharia: The nature of interfirm partnering in supply chain management. „Journal  
of Retailing” 2000, vol. 76, no. 4, s. 550. 

8 Szerzej: P. Cheverton: Zarządzanie kluczowymi klientami. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001. 
9 A. Szromnik: op.cit., s. 164. 
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partnerstwa wymaga: wyobraźni, empatii, częstej komunikacji, zarówno formalnej, jak  
i nieformalnej; kooperacyjnego nastawienia stron; zaufania między stronami; otwartej 
informacji; wielodyscyplinarnego zaangażowania10. Partnerstwo ugruntowane 
odpowiednim systemem wartości kreuje oraz wzmacnia więzi między jednostkami  
w regionie, wpływając pozytywnie na efektywność funkcjonowania poszczególnych 
partnerów. Istotą partnerstwa jest współdziałanie w uzgadnianiu wspólnych celów  
i w skutecznej oraz efektywnej ich realizacji. Nie można myśleć o realizacji tylko 
własnych celów, gdyż nie ma wtedy mowy o współpracy na zasadzie partnerstwa.  

Partnerstwo jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania funduszy 
strukturalnych w UE. Realizacja partnerstwa przejawia się przez współdziałanie 
Komisji Europejskiej jako instytucji zarządzającej funduszami a władzami szczebla 
centralnego i regionalnego kraju korzystającego z pomocy11. Koncepcja partnerskiej 
współpracy wymaga zaangażowania partnerów na wszystkich etapach realizacji 
przedsięwzięcia. 

Wspieranie i rozwijanie samorządności regionów, reprezentowanie interesów, 
wspomaganie współpracy między regionami, pomaganie w ich codziennej działalności, 
informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej czy koordynowanie 
i czasem wspieranie współpracy przygranicznej w regionie to tylko niektóre cele 
stosunków partnerskich między danymi regionami. Przyczyniają się one do szybszego 
rozwoju danych regionów i większej integracji społeczności lokalnych. 

Przykłady podejmowanej współpracy partnerskiej regionów12

Prawie każde miasto, gmina podjęła współpracę partnerską z innym regionem. 
Niestety często działania współpracy kończą się w momencie podpisania umowy, 
czasem ograniczając się do sporadycznych działań. Poniżej przedstawiono pozytywne 
przykłady podejmowanej współpracy partnerskiej między regionami. Dzięki takiej 
współpracy regiony szybciej rozwijają się, chętniej podejmując wspólne inicjatywy. 

Miasto i Gmina Kalisz Pomorski położone jest w północno-zachodniej Polsce,  
w województwie zachodniopomorski. Prowadzi ono współpracę przede wszystkim 
międzynarodową z dwoma miastami niemieckimi: Torgelow (od 2007 roku) oraz 
Kaltenkirchen (od 1999). Kaltenkirchen jest to historyczne miasto położone  
w południowej części kraju związkowego Schleswig-Holstein, około 35 km na północ 
od Hamburga, co przyczyniło się do tego, że stało się miastem, w którym osiedla się
coraz większa liczba osób. Torgelow zaś to niewielkie miasteczko pomiędzy 
Pasewalkiem a Ueckermünde, położone nad rzeką Uecker. Otoczone jest lasami 
Puszczy Wkrzańskiej. Warte jest odwiedzin ze względu na trzy atrakcje turystyczne,  
tj. skansen Ukranenland, Castrum Turglowe – naturalnej wielkości rekonstrukcja 
średniowiecznego podzamcza oraz zespół basenów z podgrzewaną wodą.  

Współpraca między Kaliszem a Kaltenkirchen polega między innymi  
na wymianie integracyjnej młodzieży ze szkół: podstawowej, gimnazjum  
i ponadgimnazjalnej oraz na wspólnym zwiedzaniu zabytków każdego z miast. Często 

                                                
10 C. Black, A. Akintoye, E. Fitzgerald: An analysis of success factors and benefits of partnering in construction. 

„International Journal of Project Management” 2000, no. 18, s. 423. 
11 M. Czeszejko-Sochacka, E. Grzędzińska: Zasada partnerstwa w procesie wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. 

W: Partnerstwo w regionie. Red. J. Karwowski. PTE, Szczecin 2004, s. 274. 
12 Opracowano na podstawie materiałów otrzymanych w poszczególnych urzędach oraz stron internetowych danych miast  

i gmin. 
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delegacja z Urzędu Miejskiego jest zapraszana na konferencje związane z integracją do 
Kaltenkirchen, gdzie ma okazję pogłębić wiedzę i wzmocnić stosunki partnerskie  
z władzami tego miasta. Wymiany integracyjne mają na celu zaznajomienie się  
z kulturą i historią regionów, dają również możliwość rozwinięcia słownictwa języka 
niemieckiego lub angielskiego młodzieży, która wyjeżdża. Poznanie infrastruktury 
przemysłowej miasta łączone jest często z warsztatami, w których biorą udział 
uczniowie z obu miast, podzieleni losowo na grupy analizują gospodarkę, tworząc 
fikcyjne przedsiębiorstwa. Wymiany są również organizowane dla klas podstawowych, 
przy czym wyjazdy te są najczęściej realizowane w ramach ferii zimowych lub letnich. 

Z miastem Torgelow władze Kalisza później podpisały porozumienie dotyczące 
integracji i partnerstwa, współpraca realizowana jest w ramach Euroregionu Pomerania. 
Integracja z miastem Torgelow oparta jest o historię i tradycję Kalisza Pomorskiego. 
Duża część mieszkańców Torgelow niegdyś bowiem zamieszkiwała obecne tereny 
gminy Kalisz Pomorski i jest to główna przyczyna partnerstwa obu miast. Wspólne 
szkolenia, spotkania oraz wymiany młodzieży to początki dobrej współpracy obu gmin. 
Władze gminne organizują dla mieszkańców miast wycieczki zapoznawcze, które mają
miejsce przeważnie przy festynach czy innych imprezach organizowanych każdego 
roku.  

Współpraca Kostrzyna nad Odrą z zagranicznymi partnerami rozpoczęła się  
w latach osiemdziesiątych. Początkowo była związana z pomocą charytatywną  
z Holandii i Norwegii. Po przemianach gospodarczych w Polsce na początku lat 
dziewięćdziesiątych nastąpiła zmiana jakości kontaktów między społecznościami i na 
bazie pozyskanych doświadczeń zaczęto poszukiwać nowych form współpracy.  

Pierwszą umowę partnerską miasto Kostrzyn podpisało w 1990 roku z holenderską
gminą Woudrichem. Deklarowana w niej wola współpracy obejmuje całokształt 
kontaktów na zasadzie miast partnerskich. Kolejne miasta i gminy partnerskie miasta 
Kostrzyn nad Odrą to niemieckie miejscowości: Berlin-Spandau, Peitz, Seelow, gmina 
Golzow, Küstrin-Kietz, włoskie miasto Ortona, oraz ukraiński Sambor. Umowy 
koncentrują się na konkretnych dziedzinach życia społecznego. Współpraca z Peitz  
i Spandau, będącymi w przeszłości podobnie jak Kostrzyn nad Odrą twierdzami, opiera 
się prawie wyłącznie na aspekcie historycznym. Gmina Golzow (wraz z Küstrin-Kietz) 
jest najbliższym partnerem, który aktywnie angażuje się w realizację projektów 
gospodarczych, mających na celu poprawę infrastruktury w rejonie przygranicznym. 
Współpraca z Seelow przybiera zaś formy okazjonalnej wymiany kulturalnej  
i sportowej. Partner niemiecki zaangażował się aktywnie w promocję po niemieckiej 
stronie imprezy muzycznej „Przystanku Woodstock” poprzez uruchomienie punktu 
informacyjno-medialnego. Współpraca z odległą Ortoną praktycznie nie ma miejsca.  

Kostrzyńskie szkoły i przedszkola nawiązały również owocną współpracę  
ze swoimi odpowiednikami ze szwedzkiej gminy Tomelilla. Wspólnie realizują projekty 
wsparte ze środków Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius, do których 
włączyły się także szkoły i przedszkola z Portugalii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, 
Francji.  

Można zatem zauważyć, że współpraca na zasadzie partnerstwa obejmuje bardzo 
różnorodne dziedziny i przynosi wielostronne korzyści. Wymiana sportowa i kulturalna 
zdecydowanie uatrakcyjnia imprezy o charakterze masowym. Współpraca w dziedzinie 
oświaty także zajęła dość znaczącą pozycję w kontaktach międzynarodowych miasta. 
Niestety różne systemy podatkowe i rozwiązania prawne, inny podział kompetencji oraz 
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inna mentalność powodują, że wymiana doświadczeń na szczeblu samorządowym jest 
znacznie utrudniona.  

Miasto Kostrzyn nad Odrą z powodzeniem pełniło rolę lidera instytucjonalnego  
i partnera wiodącego międzynarodowego projektu „Kulturowo-turystyczny szlak 
nadbałtyckich umocnień fortyfikacyjnych”. Głównym celem projektu, realizowanego  
w latach 2005-2007, było stworzenie warunków do rozwoju i ekonomicznego 
wykorzystania dziedzictwa kulturowego w krajach rejonu morza Bałtyckiego i tym 
samym rozwoju turystycznego i gospodarczego tych terenów. W ramach 
przedsięwzięcia wykonano: inwentaryzację i dokumentację istniejących obiektów, 
odnowę i ochronę istniejących zabytków. Stworzono także warunki do długotrwałego 
wykorzystania obiektów fortyfikacyjnych w celach turystycznych oraz 
międzynarodową sieć współpracy nadbałtyckich twierdz. W projekcie wzięło udział 
osiemnastu partnerów z Niemiec, Rosji, Litwy, Łotwy, oraz Polski. Projekt posiada 
niezwykle istotne znaczenie dla wielu miast-twierdz w Polsce i krajach sąsiednich. 
Zapewnia międzynarodową promocję turystyczną spuścizny historycznej i ważnych 
zabytków, jakimi są twierdze rozsiane na terenach krajów położonych wokół Bałtyku. 
Realizacja tego zadania wsparła integrację z Unią Europejską i wspomogła rozwiązanie 
trudnych problemów związanych z twierdzami zniszczonymi w wyniku działań
wojennych, a także w okresie zimnej wojny. Projekt przyczynił się do rozwoju turystyki 
na tych terenach. Dzięki współpracy powstało również polsko-niemieckie Biuro 
Promocji Turystycznej13. Pozwoli to na ocalenie od zapomnienia ważnych dla 
dziedzictwa kulturowego, często zdegradowanych i zniszczonych obiektów militarnych. 

W celu wspólnego realizowania określonych zadań mających charakter publiczny, 
reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie, gmina Maszewo
przystąpiła do Związku Gmin Dorzecza Iny. Związek ten został powołany m.in. w celu: 
podejmowania wspólnych działań, wymiany doświadczeń w zakresie realizacji zadań
komunalnych, reprezentowania wspólnych interesów gmin, zgłaszania inicjatyw.  
W roku 2000 w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych 
interesów gmina Maszewo przystąpiła również do stowarzyszenia gmin pod nazwą
„Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania” jako formy współdziałania 
wspólnot samorządowych, którego celem jest14: 

− wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów 
podmiotów będących członkami Stowarzyszenia, 

− inicjowanie, przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięć służących 
rozwojowi współpracy samorządów, 

− informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz  
o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

− koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie, 
− pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej 

oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych dla 
realizacji celów Stowarzyszenia, 

− wykonywanie zadań określonych w promujących ideę samorządności  
i integracji europejskiej. 

                                                
13 http://www.serwis.kostrzyn.pl/turystyka/index.html. 
14 Stowarzyszenie. http://www.pomerania.org.pl/stowarzyszenie.php. 
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Stowarzyszenie realizuje cele poprzez organizację szkoleń, konferencji, 
seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych, prezentacji, prowadzenie działalności 
wydawniczej, upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w prasie, radiu i telewizji. 

W 2002 roku. Gmina Maszewo przystąpiła do „Celowego Związku Gmin R-XXI”. 
Uczestnikami Związku jest 20 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego.  
Do zadań Związku należy wspólne planowanie i wykonywanie zadań z zakresu ochrony 
środowiska i przyrody. W 2004 roku w ramach współpracy z gminami Nowogard, 
Osina i Dobra Nowogardzka oficjalnie uruchomiono międzygminny szlak rowerowy 
„Równina Nowogardzka”, którego trasa prowadzi przez obszary niezamieszkałe oraz 
leśne. Uczestnicy wycieczek rowerowych mają możliwość poznania terenów gmin 
ościennych, ich zabytków i innych walorów. 

Gmina Maszewo współpracuje również z partnerami zagranicznymi. Współpraca 
polsko-niemiecka pomiędzy Maszewem a Mölln koło Hamburga rozpoczęła się w lipcu 
1991 roku, zainicjowana przez Związek Rodaków Massov i Okolic, dawnych 
mieszkańców Maszewa. Od tego czasu corocznie w miesiącu lipcu organizowane są
wspólne spotkania byłych i obecnych mieszkańców Maszewa. W roku 1993 odbyło się
bardzo znaczące spotkanie władz obu miast. Spotkanie to miało na celu wypracowanie 
partnerskiego porozumienia oraz uzgodnienia szczegółów dotyczących renowacji 
pomnika ku czci ofiar poległych w obronie ziem maszewskich w I i II wojnie 
światowej. Spotkanie to zaowocowało podpisaniem Układu o Partnerstwie pomiędzy 
miastem Mölln i miastem Maszewo. Współpraca obu miast opiera się na kontaktach  
i wymianie doświadczeń w dziedzinie kultury, sportu, turystyki, oświaty, a wspólne 
spotkania stały się już tradycją. Należy podkreślić, że bardzo owocnie przebiega 
wymiana młodzieży szkolnej. Dzieci i młodzież nawiązały liczne przyjaźnie, dzięki 
którym poznają w praktyce język niemiecki i chętnie uczą się go w szkole. Poznają
również wzajemną kulturę i tradycję, co pozytywnie wpływa na integrację  
ze społeczeństwem państw należących do Unii Europejskiej.  

Drugim miastem, z którym gmina Maszewo podjęła współpracę to Loitz, z którym 
pierwsze spotkanie odbyło się 5.02.2008 roku. W umowie partnerskiej strony 
zobowiązały się m.in. do tego, że będą starały się wykorzystywać środki pomocowe  
z Unii Europejskiej oraz będą brały udział, a także współpracowały w projektach 
organizowanych przez Unię Europejską. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę  
w zakresie Euroregionu Pomerania. Partnerstwo z niemieckim miastem Loitz, które 
podobnie jak Maszewo jest członkiem Euroregionu Pomerania, stwarza dla obu miast 
nowe możliwości wspólnego aplikowania o środki unijne w ramach takich programów 
jak m.in. Interreg. 

Dębno to niezwykle przyjazna miejscowość, czego wyrazem bez wątpienia jest 
posiadanie pięciu miast partnerskich takich, jak: 

− Strausberg (od 1978 roku) – na płaszczyźnie gospodarki komunalnej, usług  
i handlu, komunikacji, oświaty, turystyki, sportu i wypoczynku, kultury, w tym 
współpraca młodzieży, targi, 

− Renkum (od 1990 roku) – współpraca Państwowej Straży Pożarnej, 
Państwowego Domu Dziecka, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Dębnowskiego 
Ośrodka Kultury, oświata, kultura, współpraca młodzieży, wypoczynek, 
gospodarka komunalna, targi, 

− Kursk (od 2001 roku) – współpraca gospodarcza, wspólny program praktyk, 
wymiana doświadczeń, współpraca handlowa i kulturalna, targi, 
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− Terezin (od 2003 roku) – współpraca gospodarcza, handlowa, kulturalna, 
współpraca młodzieży, sportowa, targi,

− Tczew (od 2000 roku) – współpraca oświaty, kulturalna, współpraca 
młodzieży, wypoczynku, gospodarcza, sportowa, targi 

oraz przynależność do dwóch Euroregionów – Euroregionu Pro Europa Viadrina  
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. i Euroregionu Pomerania z siedzibą w Szczecinie.  
Za owocną i długoletnią współpracę międzynarodową oraz zaangażowanie na rzecz 
rozwoju integracji europejskiej, krzewienia idei jedności europejskiej oraz przyjaźni 
między narodami realizowanej na szczeblu samorządów lokalnych, w 2002 roku miasto 
Dębno zostało wyróżnione przez Radę Europy Dyplomem Europejskim.  

Gmina Police współpracuje również z innymi regionami. W ramach Współpracy 
Miast Partnerskich, 21 sierpnia 1992 r. Police podpisały umowę z gminą KorsØr  
w Danii. Partnerzy gwarantują mieszkańcom obydwu okręgów, szczególnie 
reprezentantom młodszej generacji, możliwość wzajemnego lepszego poznania, 
wymiany poglądów i informacji. Partnerzy wspierają głównie współpracę w zakresie: 
wymiany młodzieży, wymiany oświatowej i kulturalnej, sportu i turystyki, kojarzenia 
przedsiębiorstw i organizacji społecznych. Police należą również do Związku Miast 
Polskich oraz Komunalnego Związku Celowego Gmin Pomorza Zachodniego 
„Pomerania”, w ramach których pozyskują środki z zagranicznych funduszy 
pomocowych. Gmina współpracuje również m.in. z niemieckim miastem Pasewalk. 
Umowa współpracy z Pasewalkiem obowiązuje od roku 1999. Wymiana doświadczeń
dotyczy głównie sfer: administracji, kultury, oświaty, pomocy społecznej, ubezpieczeń. 
Partnerstwo to polega m.in. na poparciu wzajemnie składanych projektów  
o dofinansowanie ze środków europejskich, przygotowywanie także projektów 
komplementarnych. Reprezentanci samorządów z Polic i Pasewalku wspólnie 
uczestniczą w prezentacjach osiągnięć, turniejach, forach, spotkaniach grup roboczych, 
wystawach, koncertach i festynach, co świadczy o tym, że współpraca wykroczyła poza 
ramy spotkań oficjalnych. Gmina Police i Miasto Pasewalk są partnerami  
w Międzykomunalnej Grupie Roboczej Wasserwanderweg zajmującej się
przygotowaniem transgranicznej oferty turystycznej szlaku wodnego Ueckerseen-
Uecker-Zalew Szczeciński-Police oraz jego promocją. 

W maju 2002 roku Rada Miejska w Policach podjęła zaś uchwałę w sprawie 
podpisania umowy o rozwoju przyjacielskich stosunków i współpracy z miastem Nowy 
Rozdół na Ukrainie. Podobnie jak Police miasto to posiada zakłady chemiczne. 
Współpraca jest związana z wymianą młodzieży oraz doświadczeń w zakresie 
funkcjonowania instytucji samorządowych. Gmina Police bierze również udział  
w wielu projektach międzynarodowych, które umożliwiają szybszy rozwój gminy. 
Przykładowo, uczestniczy w projekcie „LAGOMAR – naturalne i kulturalne 
dziedzictwo południowego Morza Bałtyckiego – wyzwania i perspektywy rozwoju 
regionalnego”, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB – 
Region Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest Uniwersytet w Rostocku,  
a partnerami gminy, muzea i organizacje z czterech krajów: Niemiec, Litwy, Rosji 
 i Polski, skupione wokół trzech Zalewów: Szczecińskiego, Wiślanego i Kurońskiego. 
Motywem przewodnim projektu jest „Klucz do przeszłości – kluczem do przyszłości”, 
zaś głównym celem działań jest podniesienie atrakcyjności terenów położonych  
w obrębie szczególnej formy krajobrazu, jaką jest zalew. 
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Gmina Mieszkowice należy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu 
Pomerania. Obejmuje on po stronie polskiej 47 gmin województwa 
zachodniopomorskiego leżących na terenie 12 powiatów. Euroregion został powołany 
15 grudnia 1995 r. w Szczecinie. Zgodnie z umową o utworzeniu euroregionu celem 
współpracy jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego  
i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu 
stronach granicy. Obecnie Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 
zarządza Funduszem Małych Projektów (Fundusz Mikro Projektów) w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A. Fundusz wspiera realizację projektów  
o charakterze „miękkim” realizowanych przez organizacje i władze lokalne,  
w szczególności w zakresie: demokracji lokalnej, rozwoju gospodarczego  
i turystycznego, kultury, ekologii, zdrowia, informacji i komunikacji. Realizowane 
przedsięwzięcia mają charakter działań typu „ludzie dla ludzi”.  

W ramach tego funduszu gmina Mieszkowice realizowała projekty z Priorytetu  
F – Współpraca wewnątrzregionalna, inwestycje na rzecz kultury spotkań takie, jak:  
1. Remont i rozbudowa infrastruktury sportowej w Mieszkowicach. 
2. Utworzenie centrum informacji turystycznej w Mieszkowicach elementem 

promocji polsko-niemieckich terenów nadodrzańskich. 
3. Zagospodarowanie turystyczne miejscowości Gozdowice z uwzględnieniem 

rzecznego przejścia granicznego. 
4. Gmina Mieszkowice – turystyka naszą szansą. 
5. Inauguracja polsko-niemieckiej współpracy nad Odrą, otwarcie sezonu 

promowego. 
6. Spotkania nad Odrą – Mieszkowice 2007. 

Gmina Mieszkowice jest także członkiem Stowarzyszenia Eurodystrykt Oderland-
Nadodrze (EDON). Stowarzyszenie działa od 1994 roku i skupia obecnie 25 członków 
po obu stronach granicy (12 po stronie niemieckiej, zaś 13 po polskiej)15. Są to zarówno 
miasta, jak i gminy oraz urzędy. Eurodystrykt EDON jest luźnym związkiem gmin, 
który rozwija szeroką współpracę w różnych dziedzinach (kultury, turystyki, 
szkolnictwa, polityki samorządowej itp.), lecz ma bardzo ograniczone możliwości 
pozyskiwania środków unijnych na wspólne projekty16. Obecnie prowadzone są starania 
o uzyskanie przez stowarzyszenie osobowości prawnej. Podstawą prawną do tworzenia 
eurodystryktów jest Zarządzenie Komisji Europejskiej z lipca 2006 roku, umożliwiające 
tworzenie ponadnarodowych instytucji posiadających osobowość prawną.  

Gmina Mieszkowice współpracuje także z gminą niemiecką Wriezen (region 
Barnim-Oderbruch). Porozumienie zawarte w 1996 roku jest podstawą do obustronnej 
współpracy. Spotkania odbywają się regularnie na przemian po stronie polskiej  
i niemieckiej. Współpraca obejmuje: umacnianie kontaktów pomiędzy mieszkańcami 
obu gmin, wymianę doświadczeń pomiędzy szkołami, instytucjami, zakładami  
i organizacjami, działania w zakresie ochrony środowiska, komunalną współpracę
gospodarczą, wymianę młodzieży, organizowanie koncertów, wystaw i imprez 
sportowych, rozwój kultury ludowej, współpracę między klubami sportowymi. 

                                                
15 Partnerzy. http://www.border-cros10sing.de/index.php?m=2&lang=pl&id=1650&year=2007&UID=019859863bc6f862 

46fadf1953bec9c0. 
16 Banie i Trzcińsko w EDON. „Gazeta Chojeńska” nr 17, z dnia 24.04.2007. 
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Zakończenie 
Jak można zauważyć po kilku przytoczonych przykładach inicjatyw, wiele gmin, 

miast, regionów podejmuje owocną współpracę. Rozwijanie i umacnianie tego 
partnerstwa władze regionu powinny traktować jako istotne działania mające głównie 
na celu stymulowanie gospodarki, dotarcie z ofertą inwestycyjną do potencjalnych 
partnerów kapitałowych, przyciągnięcie turystów i innych grup odbiorców 
podejmowanych działań. Rola współpracy nie jest jednak w polskich regionach zawsze 
doceniana, gdyż niektóre z nich traktują się jak konkurentów, a nie partnerów  
w realizacji spójnych celów. Współpraca wymaga chęci rozwiązywania problemów  
w sposób zespołowy, wyobraźni, by zrozumieć, co czuje partner i czego w danej chwili 
potrzebuje. Jest też jedną z podstawowych zasad ubiegania się o środki unijne. Aby 
mogła być efektywna i skuteczna musi wynikać z dobrej woli, indywidualnej chęci 
każdego z przyszłych partnerów, a nie przymusu czy konieczności. Podmioty układu 
partnerskiego muszą być przekonane, że inwestują w tworzenie nowej wartości, 
przynoszącej wszystkim stronom korzyści m.in. innowacyjne, gospodarcze czy 
infrastrukturalne. Długookresowe relacje przynoszą bowiem o wiele więcej korzyści niż
pojedyncze, sporadyczne spotkania.  

PARTNERSHIP COOPERATION OF REGIONS  
– CHOSEN EXAMPLES 

Summary 
The paper considers the issues partnership cooperation of region and its impact on their 

development. Chosen examples of such cooperation, which covers various areas, were presented. 
The existing of such cooperation is desired in current conditions, as it brings many benefits, 
among others faster development, possibilities of granting for EU funds. Unfortunately some 
regions still treat one another as competitors, what makes the partnership cooperation harder. 
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Streszczenie 
Dzięki szerokiego wachlarzowi oferowanych możliwości, zintegrowane systemy smart cards 

coraz częściej znajdują zastosowanie jako nowoczesne instrumenty polityki marketingowej 
regionów turystycznych. Władze aglomeracji, które zdecydowały się na implementację kart mogą
liczyć na wzrost zainteresowania i rozwój turystyki miejskiej. W odniesieniu do polskich 
rozwiązań, pożądana jest integracja funkcjonujących systemów kart miejskich i kart turysty. 
Oczekiwana jest także większa współpraca podmiotów już partycypujących w ramach jednego 
przedsięwzięcia. Wzrastające znaczenie będą zyskiwać destynacje promujące się w ramach 
międzynarodowych programów marketingowych kart turystycznych. 

Wstęp  
Mający miejsce obecnie rozwój społeczno-ekonomiczny stawia przed podmiotami 

gospodarczymi coraz to nowe wyzwania. Postępujące procesy rynkowe nasilają walkę
konkurencyjną. Rozwój zachowań konsumenckich cechuje wyraźnie bardziej 
wyrafinowane gusta, szybsze tempo nauki i adaptacji popytowej strony rynku  
do działań podaży. Nieustanna ewolucja gospodarki stymuluje ciągłe poszukiwanie 
nowych rozwiązań, mających na celu zapewnienie efektywnej polityki marketingowej. 
Coraz więcej przedsięwzięć ma charakter wielosektorowego partnerstwa, umożliwiając 
połączenie sił partycypujących w realizacji wspólnego celu. Interesujący kierunek 
innowacji marketingowego instrumentarium stanowią ostatnio międzysektorowe 
systemy smart cards, coraz częściej znajdujące zastosowanie jako narzędzia promocji 
regionu turystycznego. 

Istota i specyfika usług turystycznych
Usługi turystyczne zawsze stanowiły wyzwanie dla instytucji zajmujących się

polityką marketingową. O problematyczności przedmiotu działalności marketingowej 
tego typu w dużej mierze decyduje istota usług turystycznych oraz ich specyfika. 

Wśród usług turystycznych bez problemu można zidentyfikować pojedyncze, jak  
i pakietowe. Ich wytwarzanie, sprzedaż, jak i marketing również mogą odbywać się  
w odniesieniu do jednego dobra, jak i grupy składającej się na pakiet. Jeden produkt 
potrafi być efektem pracy wielu różnego rodzaju podmiotów rynku usług turystycznych 
i rekreacyjnych. Im bardziej kompleksowy charakter usługi turystycznej, tym większa 

                                                
1 Tomasz Taraszkiewicz − dr, Katedra Ekonomiki Turystyki, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia Wychowania 

Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 
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liczba instytucji zaangażowanych w proces produkcyjny i marketingowy. Współczesny 
masowy rynek kształtują głównie pakiety składające się z usługi: hotelarskiej, 
gastronomicznej, transportowej i szeregu różnorodnych dóbr z bogatego wachlarza 
produktów turystycznych. W powszechnym ujęciu usługi te są względem siebie 
komplementarne, współzależą i uzupełniają się. Niekiedy jednak, spoglądając na 
problem zwłaszcza w obrębie jednego sektora, poszczególne usługi potrafią stanowić
dla siebie alternatywę, a nawet konkurencję, co implikuje ich substytucyjny względem 
siebie charakter. Ta wewnętrzna dysproporcja determinuje pod wieloma aspektami 
poziom i jakość obsługi ruchu turystycznego, warunkuje także działania marketingowe. 

Istotną kwestią jest również wieloaspektowe zróżnicowanie obecnych produktów 
turystycznych. Heterogeniczność usług turystycznych wynika zarówno z czasowej, 
geograficznej, jak i rodzajowej niejednorodności poziomu i struktury ruchu 
turystycznego. Specyficzny charakter usług turystycznych podkreśla ich 
problematyczna standaryzacja. Jakość usługi stanowi pojęcie bardzo względne,  
co wynika z przeważnie subiektywnej oceny konsumenta. Trudności standaryzacji 
egzemplifikuje kwestia oceny parametrów usług hotelarskich, gdzie z pozoru 
uporządkowany pod tym względem sektor, charakteryzuje stosowanie gwiazdek, 
punktów, słoneczek czy innych słoników, a międzynarodowy rynek nie wypracował do 
tej pory wspólnego, jednolitego systemu. W takich uwarunkowaniach, prowadzenie 
analizy komparatywnej jest wielce utrudnione, a trafne wnioskowanie w niektórych 
przypadkach wręcz niemożliwe. 

Usługi turystyczne charakteryzują się zdecydowanie mniejszą podatnością na 
implementację osiągnięć postępu technicznego, w konfrontacji np. z produkcją
przemysłową i wykorzystaniem komputeryzacji, robotyki, cybernetyki i automatyki. 
Szczególnie widoczne jest to na etapie produkcji, pewne następstwa można 
zidentyfikować również w działalności marketingowej. Z procesu świadczenia usług 
turystycznych nie można wyeliminować człowieka i pracy ludzkiej. Z uwagi na istotne 
znaczenie właśnie tego czynnika produkcji, kluczowy charakter ma 
wysokokwalifikowany i przyjazny klientowi personel oraz szeroko pojmowane human 
relations. Z uwagi na jednoczesność procesu konsumpcji i produkcji, usług 
turystycznych nie można magazynować i wytwarzać na zapas. Za sprawą obecności 
konsumenta w procesie produkcji, poznaje on niemal wszystkie tajniki funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, zyskuje prawie nieograniczony dostęp do metod i zasad oraz innych 
czynników warunkujących świadczenie usług turystycznych. 

Abstrakcyjny charakter usług turystycznych determinuje ich promocję  
i dystrybucję. Klientowi sprzedaje się coś, co jeszcze nie istnieje. Najpierw następuje 
sprzedaż, potem równoczesna produkcja i konsumpcja. Reklamuje się produkt 
niematerialny, dystrybuuje coś, czego nie można wypróbować, bo próbki wzorcowe  
i testery nie istnieją. Klient nabywa obietnicę wyświadczenia na jego korzyść usługi, 
kupuje wyobrażenie odnośnie produktu, przeświadczenie, że spełni on jego 
oczekiwania. 

Usługi turystyczne stanowią ważny, nierzadko główny czynnik rozwoju 
gospodarczego miejscowości turystycznych, regionów, a nawet całych państw. 
Stanowią podstawę różnorodnej działalności, kreują miejsca pracy w branży 
turystycznej i innych sektorach wspomagających i obsługujących turystykę. O ich 
znaczeniu dla cywilizacji świadczy fakt, iż mimo widocznych spowolnień koniunktury 
gospodarczej i ewidentnych kryzysów finansowych mamy do czynienia nie  
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z drastycznym spadkiem, a jedynie czasowym osłabieniem się ruchu turystycznego,  
a raczej z reorganizacją jego struktury, bowiem człowiek nie rezygnuje z tej formy 
zagospodarowania czasu wolnego2. 

Swoista wyjątkowość usług turystycznych, jako przedmiotu działalności 
przedsiębiorstw determinuje ich podejście do marketingu. Wskutek tych wynikających 
ze specyfiki usług turystycznych ważkich uwarunkowań, polityka marketingowa 
stanowi coraz to większe wyzwanie dla podmiotów branży turystycznej, wymuszając 
wspólne poszukiwanie nowatorskich rozwiązań, będących w stanie zapewnić pożądaną
jakość obsługi ruchu turystycznego i efektywność ekonomiczną przedsiębranych 
działań. 

Karty miejskie jako nowoczesne narzędzie kształtowania 
polityki marketingowej w obsłudze ruchu turystycznego  

Interesującym instrumentem coraz częściej wykorzystywanym do promocji regionu 
turystycznego są karty elektroniczne. O rosnącym znaczeniu tego narzędzia świadczy 
coraz większa popularność tego typu rozwiązań na świecie. W większości przypadków 
początków systemów kart miejskich należy poszukiwać w transporcie municypalnym. 
Ogromna większość ewoluowała właśnie ze zintegrowanych systemów poboru opłat 
implementowanych początkowo w komunikacji miejskiej. 

Konieczność integracji biletowej wymusiła zaoferowanie mieszkańcom, jak 
również turystom, możliwości przemieszczania się po danym obszarze w oparciu 
 o jeden instrument. Problem ten stawał się tym bardziej naglący, im więcej dysfunkcji 
charakteryzowało funkcjonowanie układu komunikacji miejskiej. Ułomności stawały 
się szczególnie widoczne, gdy na danym terenie turystów i mieszkańców obsługiwało 
wielu różnych, niezależnych organizatorów i przewoźników, stosujących swoje własne 
indywidualne systemy taryfowe i biletowe. Dzięki dążeniom instytucji i podmiotów, 
odpowiedzialnych za świadczenie usług transportowych, do zapewnienia klientom 
satysfakcjonującego poziomu kompleksowej obsługi oraz wraz rozwojem nauki  
i techniki, funkcjonujące rozwiązania znacznie ewoluowały. 

W obecnych czasach odchodzi się od biletów papierowych, kart magnetycznych  
w kierunku bezstykowych kart elektronicznych. Coraz więcej miast posiada swoje 
własne systemy wykorzystujące technologię smart cards. Dzięki rozwijającej się
partycypacji, w przedsięwzięciach początkowo jedynie transportowych, coraz większej 
liczby uczestników z różnego rodzaju obszarów poza komunikacją miejską, systemy 
poboru opłat typu smart cards zyskują obecnie niewątpliwie międzysektorowy 
charakter. 

Niestety polska praktyka systemów smart cards nie dostarcza zbyt wielu 
przykładów. Stopień ich zaawansowania, jak i kompleksowość oferowanej obsługi 
prezentuje również odmienny od światowego poziom. Należy jednak zdawać sobie 
sprawę, iż mimo doby 2009 roku, rozwiązania typu smart cards wciąż stanowią  
w Polsce nowość, a funkcjonujące systemy cechuje jeszcze rozruchowe stadium 
rozwojowe. Pomysły na implementację tego typu rozwiązań w polskich miastach nie są
jednak nowe, w Gdańsku pierwsze plany zostały opracowane już nawet w 1997 roku. 
Mimo to, jak pokazuje polska rzeczywistość, z uwagi na szereg różnego rodzaju 
czynników otoczenia, droga do realizacji projektów inwestycji tego typu zawsze była 

                                                
2 Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 18. 
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długa, a podmioty zainteresowane implementacją napotykały zazwyczaj na liczne 
przeciwieństwa i bariery, niekiedy nawet będące w stanie powstrzymać zagraniczne 
przedsiębiorstwa przed powtórnym stawaniem do przetargu na operatora systemu.  
W związku z czym, analizując polskie doświadczenia w dziedzinie kart miejskich, 
należy patrzeć poprzez pryzmat zarysowanych uwarunkowań. 

Zastosowanie polskich kart miejskich można sprowadzić w większości  
do transportu municypalnego. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu 
Sp. z o.o. dla poznańskiej KOMKarty na razie nie przewiduje pozatransportowych 
zastosowań. Tczewska Karta Miejska w nieokreślonej jeszcze przyszłości ma oferować
użytkownikom możliwość opłacania innych usług miejskich, jak np: basen, 
wypożyczalnia rowerów, itp. 

Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska oferuje obecnie następujący zakres: 
elektroniczna karta miejska jako nośnik podpisu elektronicznego, bilet okresowy, 
elektroniczna portmonetka. Za pomocą karty miejskiej Wirtualne Biuro Urzędu Miasta 
Rybnika umożliwia składanie aplikacji on-line, interaktywne wypełnianie wniosków, 
formularzy i składanie podpisu elektronicznego. E-bilet daje możliwość uiszczania 
opłat za przejazd miejskimi środkami transportu. Wnoszone są opłaty za parkingi  
i za korzystanie z miejsc targowych. Rybnicka Elektroniczna Karta Miejska stanowi 
również bilet wstępu w jednostkach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido”3. Z uwagi na niewielki poziom ruchu 
turystycznego w Kaliszu, Rybniku, czy Tczewie, ekspansja zastosowań karty miejskiej 
na inne usługi poza transportem municypalnym niewątpliwie nie stanowi tak aktualnego 
i ważkiego problemu, jak np. w Poznaniu, który niezaprzeczalnie znacznie zyskałby na 
atrakcyjności, rozszerzając obszar zastosowań dla swojej KOMKarty. 

Podatność na implementację zintegrowanych systemów poboru opłat opartych na 
technologii smart cards rośnie wraz z rozwojem turystyki miejskiej, wzrostem 
znaczenia sektora turystyki w lokalnej gospodarce oraz intensyfikacją przyjezdnego 
ruchu turystycznego. Krótkiej analizie warto poddać rozwiązania funkcjonujące  
w Warszawie, Krakowie i Gdańsku , czyli w miastach, które od lat cieszą się uznaną
pozycją na mapie najważniejszych destynacji odwiedzanych przez krajowych  
i zagranicznych turystów. 

W stolicy funkcjonuje nowoczesna bezkontaktowa, zbliżeniowa, elektroniczna 
Warszawska Karta Miejska, wykorzystująca standard MIFARE, oparta na bazie 
pamięciowego układu scalonego. Wykonana jest z tworzywa sztucznego i posiada 
wymiary standardu kart płatniczych (85,8 x 54 x 0,76 mm). Oprócz wtopionego chipa, 
karta posiada poprowadzoną po obwodzie antenę. Komunikacja odbywa się drogą
radiową. Zasilanie następuje indukcyjnie przez urządzenie obsługujące. Karta nie 
emituje samoistnie żadnych pól elektromagnetycznych. Aby dokonać zapłaty za usługę
wystarczy przesunąć kartą w odległości nie większej niż 10 cm od czytnika. Czas 
realizacji transakcji nie przekracza sekundy. Operator zapewnia trwałość  
i prawidłowość funkcjonowania karty w systemie na okres co najmniej 10 lat. 
Warszawska Karta Miejska stanowi instrument płatniczy honorowany w całym 
systemie transportowym organizowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego  
w Warszawie4. W stolicy można również spotkać papierową Warszawską Kartę

                                                
3 Elektroniczna Karta Miejska. http://www.ekarta.rybnik.eu/eportmonetka/. 
4 Warszawska Karta Miejska. http://www.ztm.waw.pl/taryfa/wkm-info.php. 



Smart cards jako nowoczesny… 583 

Turysty. Z zaawansowanym technologicznie instrumentem płatniczym ma ona niewiele 
wspólnego. Na jej podstawie jednak możliwe jest darmowe poruszanie się środkami 
transportu, jak również stanowi ona podstawę uzyskania darmowego wstępu bądź
zniżek na szereg różnego rodzaju usług w 120 obiektach. Z Warszawską Kartą Turysty 
można uzyskać od 3 do 25 procent rabatu w hotelach, hostelach, domach wczasowych, 
zajazdach i kempingach, biurach podróży, restauracjach, herbaciarniach, barach, 
klubach, wypożyczalniach samochodów i rowerów, teatrach, galeriach, salonach 
fryzjerskich i odnowy biologicznej, sklepach, kasynie, kinie oraz innych miejscach 
cieszących się zainteresowaniem ruchu turystycznego. Warszawska Karta Turysty daje 
możliwość zwiedzenia 27 muzeów, niektórych bezpłatnie5.  

Bezpłatny wstęp do muzeów oferuje swoim użytkownikom również Krakowska 
Karta Turystyczna. W zależności od typu, ważność karty wynosi od 2 do 3 dni, a cena 
od 50 do 65 PLN6. Papierowa Krakowska Karta Turystyczna upoważnia także do 
bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Użytkownikom karty 
oferowany jest program 3-40% rabatów w sieci sklepów, głównie jubilerskich  
i pamiątkowych, w wybranych biurach podróży na wycieczki lokalne, w restauracjach, 
pizzeriach, kawiarniach, pralniach, zakładzie fotograficznym i parku wodnym. Należy 
nadmienić, iż w krakowskim systemie transportu municypalnego funkcjonuje również
niezależnie elektroniczna Krakowska Karta Miejska7. 

Dwie, różnych systemów, karty można spotkać także w Gdańsku. Od 2006 roku  
w Gdańsku funkcjonuje mikroprocesorowa, bezkontaktowa karta – bilet elektroniczny 
w komunikacji miejskiej, mająca zastosowanie również jako wydawana przez szkoły 
wyższe legitymacja studencka8. W realizowanym przez Gdańską Organizację
Turystyczną projekcie od czerwca 2009 roku „Gdańsk-Sopot-Gdynia-Plus” emitowane 
są Karty Turysty, na podstawie których oferowany jest w większości darmowy wstęp do 
muzeów i na wystawy oraz bezpłatny bilet na komunikację miejską na terenie całego 
Trójmiasta. Zależnie od rodzaju Karty Turysty, darmowe bilety w komunikacji 
miejskiej są ważne przez 24 lub 72 godziny od momentu zakupu. Do końca 2009 roku 
obowiązują honorowane przez ponad 130 partnerów programu zniżki w wysokości  
5-50%. Z Kartą Turysty „Gdańsk-Sopot-Gdynia-Plus” można uzyskać rabat w hotelach, 
pensjonatach, schroniskach młodzieżowych, ośrodkach edukacyjnych, turystycznych, 
sportu i rekreacji, restauracjach, barach, kawiarniach, pubach i klubach, teatrach, 
operze, galeriach, ogrodzie zoologicznym, wypożyczalniach sprzętu wodnego, 
aquaparku, wyciągach narciarskich, salonach odnowy biologicznej, fitness, 
wellness&spa. Podobnie jak w innych miastach, do karty miejskiej wydawany jest 
przewodnik zawierający mapkę, listę i opis partnerów partycypujących  
w przedsięwzięciu, wysokości rabatów oraz zasady korzystania z karty9. 

Partnerstwo w kształtowaniu polityki marketingowej regionu 
Po analizie spotykanych w Polsce rozwiązań nasuwają się dwa wnioski,  

na podstawie których można sformułować postulaty kierunków ewolucji 

                                                
5 Warszawska Karta Turysty. http://www.warsawtour.pl/index.php?id=85. 
6 Krakowska Karta Turystyczna. http://www.krakowcard.com/?strona,menu,pol,glowna,1402,0,1402,karta,ant.html. 
7 Krakowska Karta Miejska. http://www.kkm.krakow.pl/default.aspx?docId=10. 
8 Gdańska Karta Miejska. https://www.ztm.gda.pl/karta.php. 
9 Karta Turysty Gdańsk - Sopot - Gdynia - Plus. http://www.got.gdansk.pl/kartaturysty. 
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funkcjonujących systemów kart miejskich. Zasadność pożądanych zmian potwierdza 
również analiza komparatywna polskich i zagranicznych systemów. 

Pożądane partnerstwo w kształtowaniu polityki marketingowej powinno polegać na 
wspólnym podejmowaniu działań propagandowych i informacyjnych, mających na celu 
rozwój promocji i wzbudzanie większego zainteresowania danym regionem,  
co niewątpliwe ma szansę przyczynić się do intensyfikacji turystyki miejskiej. 
Przykładem takiego partnerstwa może być projekt European Cities Marketing,  
w którym uczestniczą 134 miasta z 32 krajów. Ich współpraca polega na wspólnie 
podejmowanych przedsięwzięciach, wymianie doświadczeń, ekspertyz, partnerskiej 
promocji, współdziałaniu w rozwoju turystyki miejskiej. W gronie polskich miast 
partycypujących w European Cities Marketing znajdują się obecnie jedynie Kraków, 
Poznań i Warszawa10. Jednym z ostatnich przedsięwzięć realizowanych w ramach 
European Cities Marketing jest projekt European City Cards, propagujący 
wykorzystanie smart cards jako instrumentu marketingowego promocji regionu 
turystycznego. W chwili obecnej udział w nim biorą Amsterdam, Barcelona, 
Bratysława, Bruksela, Budapeszt, Kopenhaga, Kordoba, Dijon, Dublin, Dubrownik, 
Edynburg, Gijon, Goteborg, Innsbruck, Lizbona, Londyn, Norymberga, Ołomuniec, 
Oslo, Praga, San Sebastian, Split, Sztokholm, Tallin, Tarragona, Turyn, Turku, Zagrzeb, 
Saragossa, natomiast z Polski jedynie Kraków11. Miejska karta turystyczna z bogatym 
systemem rabatów stanowi instrument marketingowy znacznie podnoszący atrakcyjność
turystyczną danego regionu. 

Drugi aspekt pożądanego partnerstwa w dziedzinie kart miejskich to postulowana 
międzysektorowa integracja funkcjonujących systemów. Wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej systemy poboru opłat oparte na technologii 
smart cards stanowią wartościowe narzędzie, znacznie usprawniające prowadzenie 
działalności. Umiejętne wykorzystanie działającej w czasie rzeczywistym bazy danych 
o klientach, dokonywanych transakcjach, realizowanym wykorzystaniu oferowanej 
podaży usług i uogólniając, o wieloaspektowym funkcjonowaniu systemu, pozwala 
partycypującym i operatorowi osiągnąć szereg wymiernych korzyści. Możliwe jest 
podniesienie poziomu realizowanego monitoringu układu i szybsze reagowanie na 
ujawniane nieprawidłowości. Sam materiał bazy danych przedstawia niewątpliwie 
większą wartość, bowiem gromadzony jest automatycznie, a nie w toku badań
ankietowych. Na podstawie dostarczanego na bieżąco, wiarygodnego i bardziej 
kompleksowego materiału statystycznego możliwe jest sprawniejsze planowanie 
działalności operacyjnej i strategicznej. System przyczynia się do optymalizacji 
funkcjonowania przedsiębiorstw pod kątem ekonomicznym i finansowym. Pełniejsze 
poznanie zachowań i preferencji użytkowników pozwala na opracowanie oferty  
w większym stopniu odpowiadającej postulatom zgłaszanym przez popytową stronę
rynku. Opracowywane strategie i podejmowane działania marketingowe charakteryzuje 
efektywność na wyższym poziomie. Co więcej, na awersie, jak i rewersie karty można 
umieścić trwały, dowolny komunikat reklamowy, promujący cały region turystyczny, 
miasto, czy konkretne usługi wybranego podmiotu partycypującego w projekcie.  
Co ważne, system pozostaje w zgodności z ideą zrównoważonego rozwoju. 
Wielokrotnego użytku karta plastikowa, której sprawne działanie gwarantowane jest na 

                                                
10 European Cities Marketing.http://www.europeancitiesmarketing.com/listing.asp?cat=10&id=10.
11 European City Cards. http://www.europeancitycards.com/listing.asp?id=5.
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10 lat, stanowi rozwiązanie bardziej ekologiczne niż jednorazowy, nawet 1-3 dniowy 
papierowy bilet.  

Integracja funkcjonujących w Polsce systemów kart miejskich i kart turysty jest 
wysoce pożądana, bowiem umożliwiłaby nie tylko przedsiębiorstwom komunikacji 
miejskiej, ale wszystkim partnerom, wykorzystanie bogatego potencjału smart cards,  
w tym zastosowanie jako instrumentu kształtowania polityki marketingowej. Praktyka 
światowa dostarcza wielu ciekawych przykładów zintegrowanych systemów smart 
cards, łączących w sobie funkcje karty miejskiej i karty turysty. 

Interesującym przykładem współpracy różnego rodzaju podmiotów jest londyńska 
OnePulse. Ta emitowana od września 2007 roku przez należącą do potentata 
bankowego Barclays Bank Public Limited Company spółkę córkę Barclaycard karta 
elektroniczna łączy funkcjonalność działającej w komunikacji miejskiej, wydawanej 
przez Transport for London − Oyster Card − biletu elektronicznego i bezkontaktowej 
karty kredytowej Visa − payWave. System smart cards wykorzystuje komunikację
bezkontaktową, gdzie kartą wystarczy przesunąć w odległości nie większej niż 10 cm 
od czytnika. Środki za dokonane bezgotówkowe płatności pobierane są z konta 
bankowego bądź obciążają limit karty kredytowej w Barclays Bank. W użyciu jest 
również odmiana „pre-paid”, gdzie kartę doładowuje się w specjalnych punktach.  
Za pomocą OnePulse można dokonywać płatności w sieci punktów, do której należą: 
bary, puby, kawiarnie, restauracje typu fast food, księgarnie, instytucje charytatywne, 
gabinety dentystyczne, kosmetyczne, siłownie, centra fitness, pralnie, kwiaciarnie, 
salony fryzjerskie, sklepy, wypożyczalnie DVD, winiarnie, apteki, hotele  
i przedsiębiorstwa taksówkarskie. Niestety, wykorzystując OnePulse można dokonywać
płatności za towary i usługi w kwocie do 10 funtów. Kolejną niedogodnością jest fakt, 
iż około 10% transakcji wymaga wprowadzenia numeru pin (personal identification 
number), co dyskredytuje trochę funkcjonalność tego narzędzia, reklamowanego jako 
szybkie rozwiązanie dla ludzi w pośpiechu. 

Jednak najbardziej znamienitym przykładem nowatorskiego przedsięwzięcia  
w dziedzinie systemów smart cards pozostaje wciąż Octopus w Hongkongu. System 
został uruchomiony już w 1997 roku, a idea integracji pochodzi nawet z 1994 roku, 
kiedy hongkońskie firmy transportowe MTR, KCRC, KMB, Citybus i Yaumati Ferry  
w celu implementacji technologii smart cards do systemu poboru opłat w transporcie 
municypalnym, podpisały porozumienie o powołaniu spółki Creative Star Limited,  
od 2001 r. działającej jako Octopus Cards Limited12. Rozmiar dzisiejszego systemu 
Octopus charakteryzuje funkcjonowanie ponad 50 tys. czytników i 18,7 mln kart  
w obrocie. Dzienna liczba dokonywanych transakcji wynosi ponad 10 mln, a wartość
przekracza kwotę 89,8 mln HK$13. Obecnie w Hongkongu współpracuje ponad  
2000 partnerów akceptujących karty Octopus, czyli dla porównania tyle, ile Grupa 
Kapitałowa Orbis − najstarsze i największe polskie przedsiębiorstwo turystyczne − ma 
podpisanych umów o stałej współpracy.  

Dzisiejszy Octopus z powodzeniem znajduje zastosowanie jako wyrafinowany 
instrument polityki marketingowej regionu turystycznego. Meldującym się gościom 
hotelowym wręczane są elektroniczne klucze do pokojów, będące równocześnie smart 
cards Octopus. Powierzchnia obu stron karty wykorzystywana jest np. na: komunikat 

                                                
12 Hong Kong Smart Card System. http://www.worldbank.org/. 
13 Materiały źródłowe Octopus Cards Limited. http://www.octopus.com.hk/company/en/index.jsp. 
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marketingowy promujący region, wizytówkę hotelu, reklamę dostępnych atrakcji 
turystycznych. Z kartą turyście wręczane są materiały reklamowe z bogatą listą
punktów, gdzie można wykorzystać kartę. Stanowi to świetny instrument polityki 
marketingowej przedsiębiorstw branży turystycznej zainteresowanej promocją swoich 
usług, jak i całego regionu. Turysta ma możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza 
usług: przedsiębiorstw komunikacji miejskiej (co ważne bez konieczności przyswojenia 
sobie wcześniej różnorodnego, skomplikowanego systemu taryfowego), restauracji, 
barów, kawiarni, dyskotek, klubów nocnych, centrów rozrywki, gabinetów 
dentystycznych, salonów fryzjerskich, obiektów sportowych, wellness, SPA, zakładów 
fryzjerskich, fotograficznych, ksero, wypożyczalni samochodów, firm parkingowych, 
butików, kiosków, supermarketów, bazarów, poczt, automatów z napojami, obiektów 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Obcokrajowcy, mając świadomość bycia 
grupą szczególnego ryzyka, nie muszą martwić się o znajomość banknotów i monet 
hongkońskich dolarów oraz umiejętność rozpoznawania fałszywych środków płatności. 
Zafascynowani systemem i usatysfakcjonowani poziomem obsługi turyści opuszczając 
Hongkong nie oddają swoich kart, aby odzyskać wniesioną wcześniej kaucję lub 
zdeponowane środki, tylko zabierają je na pamiątkę.  

Hongkońskie partnerstwo podmiotów współpracujących w systemie Octopus  
z powodzeniem stanowi potwierdzenie zasadności wykorzystania smart cards  
jako nowoczesnego instrumentu kształtowania polityki marketingowej regionu 
turystycznego. 

SMART CARDS AS A MODERN INSTRUMENT OF TOURIST 
REGION MARKETING POLICY  

Summary
Due to the wide range of offered capabilities, integrated smart card systems are more and 

more often used as modern instruments of the marketing policy in tourist regions. The municipal 
authorities, who decide to implement card systems, can count on growth of interest and 
development of municipal tourism. Referring to current Polish solutions, an integration  
of functioning municipal cards and tourist cards systems is much desired. Greater cooperation 
between the participating entities in one venture is expected. Destinations being promoted  
in international marketing programs of tourist cards will be reaching much wider audience and 
gaining increasing importance. 
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WSPÓŁPRACA W KSZTAŁTOWANIU REGIONALNYCH 
PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 

Streszczenie 
Regionalny produkt turystyczny kształtowany jest najczęściej przez wiele podmiotów. Jego 

specyfiką jest złożoność. Oznacza to, że składa się z wielu elementów, które mają jednak 
charakter komplementarny względem siebie. Mimo, że poszczególne elementy zarządzane są
przez różne podmioty, stanowią jedną całość. Współpraca podmiotów, które tworzą regionalny 
produkt turystyczny jest szczególnie istotna, a często nawet warunkuje istnienie takich 
produktów. Szczególne znaczenie ma polityka turystyczna regionu, która powinna być
ukierunkowana na motywację współpracy podmiotów w regionie i poza nim. Współpraca ta 
wpływa między innymi na zakres, strukturę, jakość oraz dostępność i wizerunek regionalnych 
produktów turystycznych

Wprowadzenie  
Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze nie może być rozpatrywana 

wyłącznie z perspektywy poszczególnych podmiotów turystycznych, lecz również  
z perspektywy obszarów recepcji turystycznej. Wynika to z faktu, że na całościowe 
doświadczenie turysty i jego zadowolenie wpływa szereg elementów związanych nie 
tylko z konkretnymi działaniami przedsiębiorstw turystycznych, ale również z szeroko 
rozumianym środowiskiem przyrodniczym, kulturowym, społecznym itp. miejsca 
docelowego.  

Regionalny produkt turystyczny składa się z wielu elementów często 
heterogenicznych i zawsze komplementarnych względem siebie. Na ostateczny kształt 
produktu turystycznego mają wpływ zarówno czynniki wewnętrzne regionu, jak  
i czynniki zewnętrzne. Decyzje dotyczące funkcjonowania produktu i jego elementów 
leżą w kompetencji różnych podmiotów. Umiejętność współpracy tych podmiotów 
stanowi punkt wyjścia do planowanego prawidłowego i dynamicznego rozwoju 
turystyki. Współpraca może odbywać się na różnych poziomach i płaszczyznach, 
przybierać kształt formalnych struktur lub być luźnym nieformalnym porozumieniem. 
Decyzja o formie współpracy zapada w zależności od tego, w jakich uwarunkowaniach 
działają podmioty chcące współpracować, oraz jakie cele i korzyści chcą osiągnąć.  

We współczesnym świecie, w dobie coraz silniejszej konkurencji, istotna staje się
umiejętność tworzenia oferty, która będzie się na rynku wyróżniała i będzie 
zauważalna. W turystyce ważmy jest przede wszystkim wizerunek miejsca docelowego 
(na który składają się poszczególne podmioty obsługi ruchu turystycznego). Coraz 
aktywniej w kształtowaniu produktu i jego promocji uczestniczą: regionalne władze 

                                                
1 Marzena Wanagos – dr, Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska  

w Gdyni. 
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samorządowe, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze. Stworzenie wspólnej 
koncepcji miejsca docelowego wymaga długotrwałej, harmonijnej współpracy wielu 
podmiotów. Szczególną rolę w kreowaniu regionalnego produktu turystycznego mają
lokalne i regionalne organizacje turystyczne. 

Współpraca podmiotów prowadzi do skoordynowanych działań marketingowych, 
tworzy nową wartość w postaci spójnej oferty turystycznej regonu i pozwala 
rozpatrywać ją na wielu płaszczyznach. Prowadzi do systematycznego rozwoju regionu 
oraz podniesienia konkurencyjności obszaru, na czym zyskują zarówno mieszkańcy, 
przedsiębiorcy, jak i sami turyści. 

Istota i specyfika regionalnego produktu turystycznego 
Pojęcie produktu jest pojęciem złożonym. Najczęściej w literaturze spotyka się

odwołania do definicji Ph. Kotlera, który stwierdza, że „produkt to wszystko to, co 
znajduje się na rynku i zyskuje uwagę, zostaje nabyte, użyte lub skonsumowane,  
i zaspokaja czyjeś pragnienia i potrzeby (…); produkt stanowi przedmiot działań
marketingowych ukształtowany zgodnie ze zbadanymi potrzebami odbiorców. 
Przedmiotem działań marketingowych może być rzecz, usługa, czynność, osoba, 
miejsce, organizacja lub idea”2. Produkt więc może przybrać różną postać materialną  
i niematerialną, instytucjonalną, personalną – czasem jego wartość, czyli to co można 
nabyć w wyniku wymiany jest bardzo ulotne, a czasem nawet niemal nieuchwytne.  

Produkt jako termin marketingowy opiera się więc głównie na relacjach oferent-
nabywca. Produkt to przedmiot wymiany rynkowej, zakłada podejście elastyczne,  
a konkretne cechy i specyfikę pozwala określić dopiero na poziomie odrębności 
rozpatrywanej branży i uczestniczących w wymianie klientów. Określenie produkt 
turystyczny staje się uzasadnione i celowe, gdyż z góry wskazuje odbiorcę, dzięki 
czemu jest się w stanie wyłowić określone elementy produktu i cechy obszaru związane 
z jego potrzebami, pragnieniami i ich konsumpcją. 

Zgodnie z definicją Ph. Kotlera, miejsce (region) zasługuje na równe (wraz  
z dobrami materialnymi i usługami) potraktowanie w kontekście wartości, jaka 
uczestniczy w wymianie rynkowej. W turystyce ma to szczególne znaczenie, gdyż
konsument (turysta) „konsumuje” cały złożony pakiet związany z podróżą miejscem 
docelowym a poszczególne usługi, czy dobra materialne stają się tylko elementem jego 
doświadczeń i przeżyć. Najczęściej decyzja klienta o wyjeździe podejmowana jest  
w kolejności:  
1. Cechy obszaru (klimat, ukształtowanie terenu, sytuacja społeczno-gospodarcza, 

kultura itd.). 
2. Konkretny obszar (region, miejscowość). 
3.  Poszczególne usługi (nocleg, wyżywienie itp.). 

Wydaje się więc, że produkt turystyczny posiada szczególny związek z przestrzenią
(turystyka jest zjawiskiem przestrzennym). V.T.C. Middleton więc podaje, że „produkt 
turystyczny jest mieszanką trzech głównych składników: atrakcji i infrastruktury 
turystycznej w miejscu docelowym oraz dostępności do nich”3. 

                                                
2 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s.11. 
3 V.T.C. Middleton: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996, s. 34. 
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Rozpatrując produkt w kategorii przestrzennej, jako „regionalny”, można rozumieć
go jako: 

a) regionalny w sensie lokalizacji, miejsca – zintegrowany z pewną określoną
przestrzenią – utożsamiany z regionem jako kompleksowym dobrem, którego 
konsumpcja kończy się wraz z opuszczeniem obszaru; może przebijać się tu 
jakiś określony wiodący temat, np. kultura (Kaszuby, „Kraina w kratę” itp.), 
forma aktywności (narty, kajaki itp.), ale zawsze każde dobro i usługa 
oferowana na danym terenie jest częścią składową tego produktu; taki produkt 
najczęściej traktuje region jako całość; 

b) regionalny w sensie „wycinka” części przestrzeni, w której występuje wiele 
wątków tematycznych połączonych ze sobą (głównie linearnie, zgodnie  
z kierunkiem przemieszczania się, np. „Szlak bociani”, „Szlak zamków 
gotyckich”) lub niepołączonych (punktowych, np. „Gotyk drewniany”, 
„Kamienne kręgi”); taki produkt ogranicza się do pewnych wątków 
tematycznych związanych najczęściej z głównym zainteresowaniem, 
motywem podróży, formą spędzania czasu; tworzenie takich produktów 
powinno być poprzedzone szczegółową analizą rynku i segmentacją
nabywców, a działania promocyjne należy kierować do konkretnych 
odbiorców; w jednym regionie takich produktów może być wiele; 

c) regionalny w sensie posiadania pewnych swoistych cech regionalnych, 
niespotykanych nigdzie indziej, np. regionalne produkty żywieniowe, jak 
oscypek, bryndza; przykładem może być również strój ludowy itp.; 

d) regionalny w sensie przestrzennego oddziaływania na grupy odbiorców – 
więcej niż lokalny, mniej niż krajowy.  

Produkt regionalny należy rozumieć więc wielopłaszczyznowo, ale zawsze  
w kontekście pewnej przestrzeni geograficznej. Analizując więc produkt w ujęciu 
regionalnym należy zdefiniować również pojęcie regionu. Region jest pojęciem 
geograficznym, kulturowym i cywilizacyjnym. Oznacza system społeczno-gospodarczy 
oraz strukturę zarządzania, stanowiącą spójną organiczną całość o właściwej mu 
specyfice4. W badaniach geograficzno-ekonomicznych najczęściej ma zastosowanie 
podział na tzw. regiony strefowe (jednorodne, powierzchniowe) i regiony węzłowe. 
Regiony strefowe to obszary o strukturze wewnętrznej względnie jednolitej, 
odróżniające się od obszarów sąsiednich cechami-dominantami. Jednolitość ta jednak 
nie jest jednoznacznie określona, gdyż zawsze występuje zróżnicowanie cech 
dopuszczone w ramach przyjętych kryteriów, a różnice nieistotne zostają pominięte5.  
W rozpatrywaniu działalności gospodarczej (turystyka, rolnictwo, transport, itp.),  
jak i zjawisk, procesów fizycznych oraz przyrodniczych (klimat, geologia, 
geomorfologia, hydrologia, itp.) podział ten jest bardzo przydatny.  

Drugim sposobem podziału obszaru na regiony jest podział oparty na jednostkach 
terytorialnych (regiony węzłowe), w których można wyróżnić część centralną-
spełniającą rolę aktywną i części peryferyjne, których zasoby są wykorzystywane do 
zasilania części peryferyjnej6. Często w praktyce podział ten jest wielostopniowy, gdyż
w obszarze peryferyjnym mogą znajdować się mniejsze centra, które stanowią centralną
część dla względnie mniejszej jednostki terytorialnej. Zasada ta wykorzystana jest przy 

                                                
4 Polityka ekonomiczna. Red. B. Winiarski. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1996, s. 226. 
5 R. Domański: Zarys geografii społeczno-ekonomicznej. PWN, Warszawa, 1993, s. 60 i następne. 
6 Polityka ekonomiczna…op. cit., s. 228. 
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tworzeniu podziału administracyjnego, gdzie również mamy podział kilkustopniowy, 
uzależniony od centrów. 

Turystyka jako zjawisko gospodarcze o charakterze przestrzennym również
podlega procesowi regionalizacji. Ruch turystyczny koncentruje się w określonych 
miejscach i wywołuje zjawiska związane z podażą i popytem turystycznym. Najczęściej 
mają one charakter wielostopniowy w odniesieniu do nasilenia ruchu turystycznego 
obszaru, dlatego zazwyczaj przyjmuje się sposób podziału obszaru w oparciu o regiony 
węzłowe7. Dla celów badawczych w zakresie marketingu celowe wydaje się
operowanie regionami administracyjnymi, gdyż właśnie w tym układzie istnieje wiele 
danych statystycznych. W zakresie planowania, jak i podejmowania działań mamy 
również klarowne wskazanie ośrodka władzy – samorządu terytorialnego. 

Podmioty kształtujące regionalny produkt turystyczny 
Produkt turystyczny regionu jest kształtowany przez wiele podmiotów, które 

uczestniczą w sposób bezpośredni lub pośredni w jego powstawaniu, utrzymywaniu, 
dystrybucji, czy promocji. Zawsze jednak, zarówno pod kątem budowy i struktury 
produktu, jak i podejmowanych działań na rzecz jego kreowania i sprzedaży podmioty 
te spełniają funkcje komplementarne względem siebie. Produkt stanowi platformę
współpracy integrując wiele podmiotów przy realizacji wspólnych celów. 

Wśród podmiotów, które uczestniczą w kształtowaniu produktu turystycznego na 
terenie regionu (województwa) wyróżnia się m.in. takie, dla których produkt regionalny 
jest przedmiotem działań z samego założenia istnienia podmiotu np.: 

– rząd (na szczeblu regionalnym – urząd wojewódzki), któremu bezpośrednio 
podlegają np. wojewódzki konserwator zabytków, wojewódzki konserwator 
przyrody itp., 

– samorząd wojewódzki, który odpowiada m.in. za rozwój infrastruktury 
techniczno-ekonomicznej turystyki, określanej często jako infrastruktura 
turystyczna (np. kategoryzacja obiektów hotelarskich) i paraturystyczna lub 
komplementarna dla turystyki (a w tym sieć mediów, urządzenia ochrony 
środowiska, sportowo-rekreacyjne, sieć dróg i in.), 

– podmioty prywatne, które posiadają kompleksową ofertę regionu (np. biura 
podróży) lub ofertę oddziałującą na cały region (np. porty lotnicze), 

– organizacje pozarządowe o zasięgu ponadlokalnym, np. stowarzyszenia (ROT, 
PTTK), 

– inne, np. podmioty szkolące kadry dla potrzeb turystyki, w tym uczelnie 
wyższe, izby gospodarcze itp. 

W kształtowaniu regionalnego produktu turystycznego mają ogromne znaczenie 
podmioty „działające lokalnie”. Przy założeniu, że ich suma tworzy ofertę regionu 
należy bezsprzecznie stwierdzić, że ich działalność stanowi zasadniczo najistotniejszą
część produktu turystycznego regionu. Ponadto należy zauważyć, że są to najczęściej 
podmioty, z których działalnością turysta (konsument) styka się w sposób bezpośredni. 
Do tej grupy podmiotów należą: 

– lokalne przedsiębiorstwa turystyczne, dla których oferta turystyczna jest 
podstawą działalności gospodarczej, a więc przedsiębiorstwa świadczące 
usługi noclegowe, gastronomiczne, lokalni przewoźnicy itp., 

                                                
7 M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny: Gospodarka turystyczna. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 1992, s. 64.
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– przedsiębiorstwa, które mają swoje oddziały na danym terenie i wpływają na 
wielkość i jakość podaży usług turystycznych,   

– podmioty ukierunkowane na turystykę, czyli te, które uzupełniają podstawową
ofertę turystyczną, a więc firmy produkujące i sprzedające wyposażenie oraz 
sprzęt turystyczny i sportowy, pamiątki, wydawnictwa turystyczne, usługi 
parkingowe, itp., 

– podmioty, których przychody pośrednio zależą od zgłaszanego popytu 
turystycznego, np. banki, instytucje ubezpieczeniowe, handel, usługi pocztowe, 
ochrony zdrowia itp., 

– podmioty szkolące kadry dla potrzeb turystyki, w tym zawodowe szkoły 
średnie, podmioty organizujące kursy i szkolenia zawodowe itp., 

– podmioty, na których terenie odbywa się ruch turystyczny i nierozłącznie 
związane są z produktem turystycznym danego terenu np. Lasy Państwowe, 
parki narodowe i krajobrazowe, parki kulturowe (skanseny, stanowiska 
archeologiczne itp.) i in. 

– samorząd lokalny − władze gminy turystycznej (lub gminy nastawionej na 
turystykę), której działania wpływają na jakość infrastruktury, estetykę
miejscowości, organizowane imprezy itp., 

– organizacje pozarządowe – działające lokalnie – w zakresie kultury, sportu itp. 
Działania związane z kreacją produktów turystycznych powinny wiązać się  

z aktywnością wszystkich podmiotów związanych z turystyką i czerpiących z niej 
korzyści na danym obszarze. Należy jednak pamiętać, że największym beneficjentem 
korzyści powinien być turysta. Efekty współpracy można mierzyć nie tylko wielkością
ruchu turystycznego, ale również poziomem satysfakcji turystów. 

Szczególne znaczenie w kreowaniu regionalnego produktu turystycznego mają
regionalne i lokalne organizacje turystyczne. Z założenia podmioty te mają integrować
wszelkie działania marketingowe w zakresie turystyki na określonym obszarze8. 
Współpraca wszystkich podmiotów działających na rzecz rozwoju turystyki w regionie 
może odbywać się dzięki szczególnym zapisom w aktach prawnych – regionalne  
i lokalne organizacje turystyczne na równych prawach skupiają osoby fizyczne oraz 
prawne. Mogą do nich należeć m.in. przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne, 
stowarzyszenia i inne instytucje działające na rzecz rozwoju turystyki danego obszaru,  
a także personalnie przedsiębiorca, rolnik (agroturystyka), czy leśnik (pracownik Lasów 
Państwowych) itd. W ujęciu teoretycznym, założeń organizacyjno-prawnych 
organizacje te mają więc szczególne znaczenie w rozwoju turystyki i budowania 
współpracy. Należy również podkreślić, że w sensie funkcjonalnym regionalne i lokalne 
organizacje turystyczne mają swoją specyfikę i nie należy ich rozpatrywać łącznie. 

Doświadczenie kilku lat istnienia lokalnych i regionalnych organizacji pokazuje, że 
współpraca podmiotów w tych strukturach bywa często ograniczona i nie koncentruje 
się na zasadniczych problemach marketingowych. Różnorodność podmiotów w tych 
organizacjach to również różnorodność celów i motywacji podjęcia współpracy. 
Poszczególne podmioty oczekują zupełnie innych efektów działań – często te cele mogą
być ze sobą sprzeczne. Pytaniem zasadniczym powinno więc być, czy podmioty 
wstępując do tych organizacji mają na myśli swój indywidualny (nawet w sensie 

                                                
8 Ustawa z 25 czerwca 1999 o Polskiej Organizacji Turystycznej z późn. zmianami  (2000, 2001, 2006)  (Dz. U. z dnia  

23 lipca 1999 r., Nr 62, poz. 689). 
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instytucjonalnym) interes, czy interes wspólny konkretnej grupy osób działających na 
danym obszarze. Niestety w związku z tym, że są to stowarzyszenia, a źródła ich 
utrzymywania koncentrują się na finansowaniu własnym członków, główny ciężar 
finansowy spada na samorządy terytorialne. Prowadzi to z kolei do silnego 
upolitycznienia tych organizacji, głównie .na szczeblu regionalnym. 

W kontekście kształtowania regionalnego produktu turystycznego, oprócz 
podmiotów wewnętrznych (zlokalizowana działalność na obszarze regionu) nie mniej 
istotne są podmioty, które występują poza danym obszarem. Region nie jest systemem 
zamkniętym, a jego funkcjonowanie ściśle związane jest z tym, co znajduje się poza 
jego granicami. Szczególną również rolę w planowany i ostateczny kształt produktu 
turystycznego ma sam turysta. W niniejszym opracowaniu należy to zaznaczyć, mimo 
że nie stanowi to głównego problemu.  

Współpraca a konkurencyjność regionalnego produktu 
turystycznego 

Istotą regionalnej polityki turystycznej jest kształtowanie systemu podaży 
turystycznej. Dlatego jednym z jej zadań jest wykreowanie produktów turystycznych, 
które byłyby bezpośrednio kojarzone z określonym obszarem i miały charakter 
markowy. Kojarzenie produktu z określoną przestrzenią wynika ze specyfiki 
podejmowania decyzji przez turystów. Jak już wspomniano, na początku procesu 
decyzyjnego tego specyficznego odbiorcy (turysty) jest określenie kierunku podróży 
wynikającego z cech środowiska (przyrodniczego, kulturowego, gospodarczego, 
społecznego itp.) miejsca docelowego. Wynika z tego, że produkt podmiotu 
działającego w sferze turystyki na danym obszarze uzależniony jest od atrakcyjności 
miejscowości, czy regionu (w kontekście walorów, infrastruktury i dostępności). Nie 
można wykluczyć sytuacji, że produkt jakiegoś przedsiębiorstwa będzie wystarczająco 
atrakcyjny, aby był wiodącą motywacją podróży, np. ośrodek SPA, czy aquapark. 

Należy przyjąć, że w układzie przestrzennym istnieje świadomość podmiotów,  
że współpraca i partnerstwo przynosi korzyści. W turystyce obraz tego dają
niewątpliwie regionalne i lokalne organizacje turystyczne, ale również szereg inicjatyw 
poza tymi organizacjami. Do głównych motywów podejmowania współpracy  
w zakresie turystyki można zaliczyć, np.: 

– przepływ informacji o otoczeniu zewnętrznym podmiotów i zachodzących  
w nim zmianach, 

– synergia środków na promocję – tańsza promocja, 
– kształtowanie infrastruktury turystycznej, 
– podnoszenie kwalifikacji zawodowych − szkolenia, 
– towarzyska integracja środowiska. 
Korzyści ze współpracy mogą być różne dla poszczególnych podmiotów.  

W aspekcie terytorialnym konkretnego obszaru współpraca odbywa się na kilku 
płaszczyznach problemowych, które w praktyce mogą się na siebie nakładać dając 
wymierne korzyści w postaci wzrostu konkurencyjności regionu. Do głównych 
płaszczyzn, które przynoszą konkurencyjność regionu związane ze współpracą należą: 
1. Analiza rynku − współpraca podmiotów pozwala na sprawne przekazywanie 

informacji rynkowych, które są warunkiem skutecznego funkcjonowania 
poszczególnych podmiotów, a co za tym idzie całego regionu. Informacje te 
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(zarówno o warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych) mogą być przetwarzane 
i wykorzystywane, co daje większe możliwości działania w regionie i poza nim. 

2. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji − współpraca podmiotów prowadzi do 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji osób zajmujących się turystyką poprzez 
spotkania środowiska. Ułatwia to również benchmarking, a w dojrzałych 
strukturach nawet organizowanie profesjonalnych szkoleń. 

3. Produkt − współpraca podmiotów pozwala na podnoszenie konkurencyjności 
obszaru turystycznego poprzez skonkretyzowaną ofertę opartą na jasnych 
warunkach cenowych i jakościowych proponowanych przez przedsiębiorstwa 
turystyczne świadczące usługi na danym terenie. Możliwe jest również tworzenie 
kompleksowych, sieciowych produktów turystycznych (obejmujących więcej niż
jeden podmiot na terenie obszaru). 

4. Promocja − współpraca podmiotów pozwala na efektywniejsze wykorzystanie 
narzędzi promocji obszaru − targi, wydawnictwa, study tour itp. Korzyści są tu 
dwojakiego rodzaju: finansowe (synergia środków finansowych), jak i jakościowe 
(weryfikacja merytoryczna, reprezentatywność, konkretyzowanie warunków 
wymiany itp.). 

5. Wizerunek i marka − współpraca podmiotów pozwala na wypracowanie 
jednolitego rozpoznawalnego na rynku wizerunku opartego m.in. na tożsamości 
regionu, a czasem na marce. Efektem współpracy może stać się również silna 
marka. 
Wszystkie te działania prowadzą do zwiększenia konkurencyjności regionu  

i produktu turystycznego danego regionu. Konkurencyjność obszaru recepcji 
turystycznej to nie tylko takie czynniki, jak walory turystyczne, czy dostępność
komunikacyjna; to nie tylko ceny usług na danym obszarze i jakość oferty. Jednym  
z istotniejszych determinantów to efektywny marketing, czyli tworzenie produktu 
sieciowego (powiązanie ze sobą atrakcji i usług na określonym obszarze), poziom  
i skuteczność komunikacji marketingowej, a także polityka marki obszaru. Współpraca 
sprzyja szerszemu wykorzystaniu marketingu w kontekście terytorialnym. Coraz 
większe znaczenie w rozwoju turystyki ma marketing terytorialny, który wykorzystuje 
wiedzę marketingową dotyczących przedsiębiorstw i przekłada ją na instytucje 
zajmujące się rozwojem terytorialnym: samorządy, stowarzyszenia, instytucje 
publiczne. Współpraca podmiotów pozwala wykorzystywać narzędzia marketingowe 
we wspólnych działaniach i inicjatywach, co sprawia że region staje się jednorodnym 
pod kątem funkcjonalnym systemem zdolnym do wykreowania własnych produktów 
sieciowych na określonym terenie (złożonych z ofert kilku podmiotów, atrakcji itp.). 
Wykreowane produkty mogą ze sobą konkurować w układzie wewnętrznym między 
produktami wewnątrz regionu spełniającymi podobne funkcje, ale również w układzie 
zewnętrznym − produktami różnych regionów. Konkurencja wewnętrzna regionu jest 
wskazana, jeśli w efekcie prowadzi do podnoszenia jakości produktów i kreuje nowe, 
coraz efektywniejsze działania marketingowe. Z czasem jednak, w miarę rozwoju 
współpracy, powinna następować synergia podobnych produktów i działań z nimi 
związanych. 

Ewolucja współpracy następuje wraz z rozwojem regionu, ale można powiedzieć, 
że sama w sobie współpraca jest siłą napędową rozwoju regionu i podniesienia jego 
konkurencyjności na rynku. Wysoka konkurencyjność regionu pożądana jest nie tylko  
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z punktu widzenia władz lokalnych, mieszkańców i przedsiębiorców, ale przede 
wszystkich przyjeżdżających turystów. 

Regionalne produkty turystyczne w polityce regionalnej 
Produkt turystyczny w ujęciu terytorialnym w samorządach województw zaczęto 

rozpatrywać dopiero w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Pierwsza dekada 
XXI wieku to niemal „złoty wiek” w rozwoju tej koncepcji. Wiązało się to m.in. z: 

– rozwojem marketingu terytorialnego, 
– przystąpieniem do UE i możliwością korzystania ze środków europejskich, 
– powstaniem Polskiej Organizacji Turystycznej i przejęciem wzorców 

światowych w zarządzaniu turystyką oraz dużym naciskiem na marketing 
terytorialny w turystyce, 

– powstawaniem regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, 
– zwiększaniem świadomości polityków i decydentów korzyści działalności 

turystycznej (rynek pracy, dochody państwa i samorządów terytorialnych itp.), 
– zwiększaniem zasobów kadrowych dla turystyki – rozwój szkolnictwa  

na poziomie średnim i wyższym. 
W wielu regionach Polski można już zauważyć konkretne działania związane  

z kształtowaniem produktów turystycznych. Od początku XXI wieku widać wyraźne 
zmiany w tym zakresie. Proces budowy produktów turystycznych regionu zaczął 
pojawiać się przede wszystkim w dokumentach strategicznych poszczególnych 
samorządów regionalnych. W 2004 roku województwo pomorskie jako pierwsze 
wprowadziło dokument dotyczący konkretnych produktów turystycznych wskazując na 
szczególne znaczenie produktu w procesie rozwoju turystyki w regionie9. Założeniem 
tego dokumentu była szeroka popularyzacja zagadnienia „produktu turystycznego” 
wśród podmiotów w regionie oraz inwentaryzacja potencjału. Prace nad tym 
dokumentem potwierdziły, że podstawą wszelkich postępów w rozwoju turystyki 
regionu jest współpraca poszczególnych podmiotów i budowa produktu turystycznego. 

Dzięki istnieniu produktów turystycznych można skonkretyzować ofertę regionu – 
określić jej jakość, cenę oraz ukierunkować inne działania marketingowe na najbardziej 
korzystne grupy odbiorców. 

Inwentaryzacja produktów turystycznych w regionie wskazuje na silne i słabe 
strony oferty regionu. Pozwala na podjęcie przemyślanych działań i uruchomienie 
mechanizmów wsparcia samorządu województwa i regionalnych organizacji 
turystycznych. Niewątpliwie zainicjowana współpraca w czasie tworzenia programu  
w województwie pomorskim sprowokowała powstanie i ożywienie wielu inicjatyw 
opartych na współpracy w strukturach formalnych i nieformalnych.  

Istnienie produktu turystycznego w regionie warunkuje skuteczność działań
promocyjnych – działania są wówczas ukierunkowane na konkretne grupy odbiorców  
i oparte na najbardziej efektywnych narzędziach oraz technikach promocyjnych.  

Współczesne podejście do marketingu mówi, że marketing jest procesem 
zarządczym ukierunkowanym na maksymalizację zwrotów dla udziałowców przez 
utrwalanie relacji z otoczeniem i tworzenie przewagi konkurencyjnej10. Nie bez 

                                                
9 Program rozwoju produktów turystycznych województwa pomorskiego. Red. M. Wanagos. Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego, Gdańsk, 2004. 
10 P. Doyle: Marketing wartości. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 25.
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znaczenia jest więc to, w jaki sposób kształtowane są procesy rozwoju turystyki  
w regionie. Podejście produktowe i ustalenie konkretnych założeń, co do odbiorców  
i ich satysfakcji jest podstawą do kształtowania polityki turystycznej w regionie.

W krótkim czasie w latach 2005-2009 zaczęły powstawać programy rozwoju 
produktów turystycznych w wielu regionach Polski. Były one formułowane jako części 
strategii rozwoju turystyki (np. województwo świętokrzyskie, województwo łódzkie) 
lub jako niezależne dokumenty mówiące tylko o produktach turystycznych i ich 
kierunkach rozwoju (np. województwo podlaskie, województwo dolnośląskie).  
W województwie pomorskim w 2008 roku powtórzono działania związane z budową
programu. W wyniku tych prac powstał „Program rozwoju produktów turystycznych 
województwa pomorskiego”. Dokument ten zmienił jednak swój kształt – okazało się, 
że aktywność i chęć uczestnictwa w programie poszczególnych podmiotów w regionie 
była tak duża, że nie zdołano podać konkretnych produktów do realizacji, lecz tylko 
nakreślono ramy i kierunki działania. Dokument stracił charakter operacyjny i stał się
jedynie zbiorem wytycznych o charakterze strategicznym, bardzo ogólnym. Niestety 
ogólność tego dokumentu nie sprzyja realizacji konkretnych inicjatyw.  

Przyglądając się działaniom województwa na przykładzie pomorskiego i efektom 
tych działań można stwierdzić, że samorząd województwa jest głównym podmiotem 
odpowiedzialnym za inicjowanie i popularyzację problematyki rozwoju produktu 
turystycznego regionu. Posiada narzędzia i możliwość wykorzystania mechanizmów 
motywujących i gwarantujących powodzenie przedsięwzięć. W efekcie można osiągnąć
szybki rozwój turystyki w regionie. Samorząd wojewódzki poprzez swoje działania 
może inicjować działania, które łączą lokalne inicjatywy w produkt o charakterze 
regionalnym. 

Regionalne organizacje turystyczne w praktyce w większości regionów spełniają
rolę instytucji pomocniczych i wspierających dla samorządu terytorialnego.  
W większości przypadków w Polsce ich silne upolitycznienie i finansowe uzależnienie 
od samorządów terytorialnych sprawiło, że nie mają one tak wielkiego wpływu  
na politykę turystyczną regionów, jak jest to w innych krajach.  

Lokalne organizacje turystyczne powinny pełnić wiodącą rolę w budowie produktu 
turystycznego. Na poziomie lokalnym, tam, gdzie można mówić o konkretnych 
usługach i zetknięciu się z nimi konkretnego odbiorcy, kształtowanie produktu ma 
szczególne znaczenie. Współpraca poszczególnych podmiotów ma tu kluczowy 
charakter od przepływu informacji po budowanie wspólnych pakietów. Jeżeli  
w założeniu działalności lokalnych organizacji turystycznych są działania 
marketingowe to podstawą ich funkcjonowania powinna być budowa produktu 
turystycznego. Produkt turystyczny to dla lokalnych organizacji turystycznych główna 
platforma, która poprzez współpracę różnych podmiotów umożliwia jak najbardziej 
komfortowe dotarcie i konsumpcję produktu turystycznego przez turystów. 

Wobec tego w polityce regionalnej produkt lokalny ma kluczowe znaczenie.  
Na poziomie regionalnym polityka produktów powinna dotyczyć raczej mechanizmów 
wsparcia: finansowych, organizacyjnych, marketingowych (głównie promocyjnych) 
produktu lokalnego. Rolą regionu jest umiejętne łączenie produktów lokalnych, 
poszerzanie terytorialne (np. Zamek w Malborku – Szlak Zamków Krzyżackich)  
i zwiększanie ich znaczenia (z lokalnego na regionalny, międzyregionalny, krajowy, 
międzynarodowy), a co  za tym idzie zwiększania grupy odbiorców − turystów. 
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W polityce regionalnej dotyczącej produktu turystycznego ważne jest, aby 
odpowiednio ukierunkować współpracę na zewnątrz regionu (oprócz wewnątrz regionu) 
zarówno z innymi samorządami, regionalnymi organizacjami turystycznymi, 
instytucjami turystycznymi i całą branżą turystyczną. Dotyczy to kształtowania 
produktów turystycznych i poszerzania ich zasięgu przestrzennego, jak i promocji oraz 
dystrybucji produktów. Kanały promocji oraz kanały dystrybucji w polityce regionalnej 
skierowane są głównie na zewnątrz. 

COOPERATION IN CREATING REGIONAL  
TOURISM PRODUCTS 

Summary
The regional tourism product is most often shaped by a lot of entities. A complexity  

is its specificity. It means that the product consists of many elements. However these elements 
have complementary character towards themselves. Even though individual elements are being 
managed by all sorts of entities, they constitute the one-off. The cooperation of entities which  
are creating the regional tourisn product is particularly significant and often this cooperation is the 
condition of the existence of such products. The tourism policy of a region is of special 
importance and it should be directed on cooperation of entities both in and outside the region.  
The cooperation, among others, influences the scope, the structure, the quality and the availability 
of regional tourism products. 
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PARTNERSTWO W KSZTAŁTOWANIU PRZEWAGI 
KONKURENCYJNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO –WYBRANE ASPEKTY 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji partnerskiego działania na gruncie jednostek 

samorządu terytorialnego z jednoczesnym wskazaniem korzyści płynących ze wspólnie 
podejmowanych inicjatyw. Analizie została poddana w szczególności koncepcja partnerstwa  
w sferze marketingu terytorialnego. Zaprezentowany został również proces kreowania strategii 
partnerstwa w marketingu terytorialnym i wpływ partnerstwa na umacnianie pozycji 
konkurencyjnej JST. 

Wstęp 
Zmienność oraz złożoność współczesnego otoczenia społeczno-gospodarczego 

powoduje, że uczestnicy rynku (w tym jednostki działające w sektorze publicznym) 
dążąc do podnoszenia efektywności swoich działań, kształtują i uczestniczą  
w systemach powiązań oraz interakcji z innymi podmiotami. Stosunki między 
jednostkami mogą przybrać formę zróżnicowanych relacji (w tym postać partnerstwa), 
które może mieć różnorodny charakter. Szczególnym rodzajem partnerstwa jest 
partnerstwo w marketingu. Celem artykułu jest przybliżenie miejsca i roli partnerstwa  
w procesie kreowania przewagi konkurencyjnej jednostek samorządu terytorialnego 
(JST).  

Partnerstwo w jednostkach samorządu terytorialnego 
Obowiązujące w Polsce uregulowania prawne kształtujące ramy funkcjonowania 

samorządu terytorialnego dopuszczają możliwość podejmowania partnerstwa oraz 
innych form kooperacji (porozumienia, związki, stowarzyszenia) pomiędzy JST. 
Partnerstwo jako rodzaj współdziałania pomiędzy równoprawnymi podmiotami ma 
przede wszystkim charakter społeczno-ekonomiczny (rynkowy). Jednostki samorządu 
terytorialnego jako strony partnerstwa uczestniczą i kreują różne formy związków oraz 
relacji z innymi jego uczestnikami. Partnerstwo z udziałem jednostek samorządu 
terytorialnego ma jednak zazwyczaj wymiar bardziej złożony, niż relacje partnerskie 
kształtowane przez podmioty z sektora prywatnego. Jest to uzasadnione większą, niż  
w przypadku podmiotów prywatnych liczbą interesariuszy (ang. stakeholders) 
cechującą sektor publiczny. Stan ten oddziałuje na większą liczbę powiązań i interakcji 

                                                
1 Magdalena Zioło – dr, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 

Szczeciński. 



Magdalena Zioło598

kreowanych przez jednostki kooperujące z sektorem publicznym oraz znacznie bardziej 
złożoną strukturę popytu na usługi publiczne. 

Partnerstwo JST może mieć charakter zewnętrzny, międzysektorowy oraz charakter 
wewnętrzny. Partnerstwo zewnętrzne w odniesieniu do jednostek samorządu 
terytorialnego oznacza nawiązywanie relacji JST z podmiotami spoza danej jednostki, 
które mogą pochodzić z sektora prywatnego (przede wszystkim podmioty gospodarcze) 
oraz/lub sektora użyteczności publicznej (stowarzyszenia, fundacje, organizacje). 
Popularną formą partnerstwa zewnętrznego w krajach europejskich (zwłaszcza państwa 
Europy Zachodniej) oraz pozaeuropejskich (m.in. USA, Nowa Zelandia) jest 
partnerstwo publiczno-prywatne podejmowane w celu podnoszenia efektywności  
i dynamiki inwestycji publicznych2. Przeciwstawna koncepcja partnerstwa 
ukierunkowanego wewnętrznie zakłada współdziałanie podmiotów umiejscowionych  
w tym samym sektorze.  

Stosunki partnerskie pomiędzy stronami są także klasyfikowane z uwzględnieniem 
kryterium: proceduralnego (powiązania formalne i nieformalne), organizacyjnego 
(powtarzalne incydentalne, długo i krótkoterminowe oraz inne), przedmiotowego (cele 
ekonomiczne i pozaekonomiczne), podmiotowego (indywidualne – partnerstwo osób  
i instytucjonalne – partnerstwo grup i instytucji) oraz zasięgu oddziaływania 
(partnerstwo lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe). 

Szczególnym rodzajem partnerstwa jest partnerstwo rynkowe, które stanowi 
przedmiot zainteresowań marketingu partnerskiego i w tym ujęciu postrzegane jest jako 
dynamiczna forma rozwoju wzajemnych powiązań i więzi kształtowanych oraz 
utrwalanych przez pojedyncze transakcje kupna i sprzedaży3. Marketing partnerski 
odzwierciedla założenia i postulaty orientacji relacyjnej bazującej na partnerskim stylu 
działania pomiędzy stronami transakcji4.  

Partnerstwo w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, jako strategiczny punkt 
odniesienia dla podnoszenia efektywności działania i poziomu konkurencyjności JST 
powinno być realizowane poprzez: 

a) zorientowanie na uczestników partnerstwa, 
b) właściwe zarządzanie informacją i przestrzeganie zasady jawności działania, 
c) wdrożenie przyjaznych procedur i budowanie pozytywnych relacji 

(kształtowanie relacji formalnych i nieformalnych, pośrednich i bezpośrednich, 
personalnych i interpersonalnych), 

d) kompleksowe i spójne działanie. 
Istotną cechą efektywnego partnerstwa jest jego warunkowy charakter. Oznacza to, 

że jego budowanie powinno odbywać się w oparciu o przestrzeganie określonych zasad, 
wśród których wymienia się5: 

– istnienie świadomości wspólnych korzyści, 
– budowanie partnerstwa o charakterze długookresowym,
– zespołowe rozwiązywanie problemów, 
– dzielenie się wiedzą, 
– swobodną komunikację interaktywną, 

                                                
2 K. Brzozowska: Partnerstwo publiczno – prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. CeDeWu, Warszawa 2006, s. 68. 
3 A. Szromnik: Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno – koncepcyjne. Zeszyty Naukowe Akademii 

Ekonomicznej w Krakowie nr 694, Kraków 2006, s. 12.
4 Ibidem. 
5 J. Karwowski: Partnerstwo a rozwój regionu. W: Energia Pomorza Zachodniego. Red. S. Flejterski, J. Jasnowska,  

P. Lewandowski, W. Olejniczak. Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego, Szczecin 2006, s. 123. 
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– wypracowanie efektywnego mechanizmu rozwiązywania sporów, 
– jasne zdefiniowanie warunków zmiany zasad partnerstwa i możliwości jego 

rozwiązania. 
Zasada partnerstwa jest jedną z podstawowych zasad funkcjonowania jednostek 

samorządu terytorialnego, które realizując jednocześnie postulaty zasady subsydiarności 
(zwłaszcza w ujęciu poziomym) zostały zobligowane do konsultowania ważnych 
decyzji ze społecznością lokalną i regionalną, przedsiębiorcami, przedstawicielami 
samorządów zawodowych i innych podmiotów lokalnego rynku6. Zasada partnerskiego 
działania wyraża się również w kooperacji między jednostkami sektora publicznego 
reprezentującymi podsektor rządowy, samorządowy i ubezpieczeń.   

JST podejmując decyzje o przyjęciu zasad partnerskiego działania musi wykazać
się umiejętnością wieloletniego planowania. Partnerstwo jako proces długoterminowy  
i wieloetapowy obliguje do perspektywicznego myślenia i działania, wykraczającego 
poza czasookres kadencji władz lokalnych i regionalnych. Czynnikiem istotnie 
wpływającym na powodzenie strategii partnerstwa jest bowiem posiadanie 
odpowiednich środków finansowych i kadry urzędniczej wykazującej zrozumienie oraz 
akceptację dla koncepcji partnerskiego działania. 

Partnerstwo jako nowy kierunek rozwoju marketingu 
terytorialnego 

Marketing terytorialny zdefiniowany został przez A. Szromnika jako rynkowa 
koncepcja zarządzania jednostką osadniczą, jak również zarządzanie zmierzające do 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz „gości” poprzez wcześniejsze ich rozpoznanie 
i przewidywanie zmian, równocześnie oparte na racjonalnym wykorzystaniu 
całokształtu posiadanych zasobów7. Działania marketingu terytorialnego 
ukierunkowane zostały na obszary dotyczące pozyskiwania8: 

a) kapitału krajowego i zagranicznego przeznaczonego na inwestycje w obszarze 
ekologii i infrastruktury technicznej, 

b) przedsiębiorców organizujących nowe firmy lub modernizujących już
istniejące, 

c) turystów i agroturystów, 
d) środków na działalność społeczno-kulturalną. 
Nie należy jednak ograniczać roli marketingu terytorialnego wyłącznie do zakresu 

wymienionych działań. Równie istotnymi sferami aktywności, skoncentrowanymi  
w przedmiocie marketingu terytorialnego, są takie płaszczyzny oddziaływania jak9: 

– obsługa mieszkańców, 
– promocja lokalnych walorów kulturowo-przyrodniczych, 
– diagnozowanie potrzeb. 

                                                
6 J. Sługocki: Zasada subsydiarności poziomej w teorii i praktyce. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. 

Red. B. Filipiak, A. Szewczuk. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 426,  
Tom II, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 195-204.    

7 A. Szromnik: Marketing miast i regionów (marketing terytorialny) – geneza, cechy i cele. W: Marketing w rozwoju 
regionu (wybrane zagadnienia). Red. J. Karwowski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 16.  

8 Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. Dom Organizatora, Toruń
2005, s. 299. 

9 Ibidem, s. 300. 
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W literaturze przedmiotu, celem dostosowania do oczekiwań przedsiębiorców oraz 
podnoszenia jakości i efektywności działań marketingowych, dokonuje się rozróżnienia 
form marketingu terytorialnego, wśród których wyodrębnienia się10:  
1. Marketing reagujący, którego treść stanowi rozpoznawanie potrzeb i na bazie ich 

analizy kreowanie produktu, usługi, która w sposób satysfakcjonujący spełni 
oczekiwania zgłaszane po stronie popytu.  

2. Marketing przewidujący, ukierunkowany na wnioskowanie i prognozowanie 
określonych trendów dokonujących się pod wpływem zmian w otoczeniu oraz 
weryfikowanie pożądanych cech produktu, usługi (zasadniczą rolę w marketingu 
przewidującym odgrywają systemy obserwacji otoczenia oraz metody analizy 
informacji, ich interpretowania oraz przetwarzania).  

3. Marketing kreujący potrzeby, który w warunkach samorządowych jest dość mocno 
ograniczony, a szerokie spektrum jego oddziaływania uwidacznia się zwłaszcza  
w warunkach komercyjnego rynku elektronicznego (wymuszanie zakupu sprzętu 
oprogramowania stale ewoluującego) i odzieżowego.  
Wprowadzenie relacji partnerskich na gruncie jednostek samorządu terytorialnego 

jest niezwykle trudne z uwagi na mnogość interesariuszy i ich oczekiwań,  
co podkreślano już wcześniej. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, orientacja 
relacyjna wymaga koncentracji na konkretnym odbiorcy usług publicznych i budowaniu 
z tym beneficjentem więzi długoterminowych. Marketing partnerski, który 
urzeczywistnia wymienione postulaty określany jest często marketingiem one-to-one
(jeden do jednego) wskazując tym samym na istotę relacji i adresowanie usług, nie do 
segmentu ustandaryzowanych odbiorców, a do zindywidualizowanego nabywcy11.  
W marketingu partnerskim dominuje przekonanie, że korzystniejsze jest utrzymanie 
istniejącej grupy nabywców niż pozyskiwanie nowych klientów12. W jednostkach 
samorządu terytorialnego utrzymanie dotychczasowej grupy beneficjentów usług 
publicznych jest dużo łatwiejsze, niż w przypadku podmiotów sektora prywatnego. 
Wynika to z kilku czynników: 
1. Zakres usług świadczonych przez JST determinują uregulowania prawne (przede 

wszystkim ustawa zasadnicza oraz ustawy kompetencyjne). 
2. Usługi publiczne są świadczone na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych 

zamieszkujących na terytorium, które administracyjnie zostało przypisane danej 
JST; docelowa grupa odbiorców jest wyodrębniona z uwzględnianiem kryterium 
przyporządkowania terytorialnego. 

3. Na rynku usług publicznych nie ma konkurencji (usługi danego rodzaju  
są świadczone przez jeden podmiot). 

4. Zmiana podmiotu świadczącego usługi publiczne przez odbiorcę tych usług 
wymaga zazwyczaj zmiany miejsca jego zamieszkania, co jest procesem złożonym 
i nie zawsze możliwym do realizacji z uwagi na wiele ograniczeń. 

5. Rynek usług publicznych jest rynkiem regulowanym zarówno w sferze określania 
cen usług (np. taryfikacja), jak i w przypadku wskazania podmiotu prywatnego, 

                                                
10 Ibidem, s. 301. 
11 R. Seweryn: Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej. W: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej. Red. G. Rosa, A. Smalec. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 12, Tom II, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, s. 201. 

12 M. Czyż: Koncepcja marketingu partnerskiego w rozwoju bankowości korporacyjnej w Polsce (na przykładzie 
wybranych banków). Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 160. 
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który w ramach outsourcingu usług komunalnych, jest wybierany  
z respektowaniem przepisów prawo zamówień publicznych. 

6. Działania marketingowe w warunkach funkcjonowania JST odnoszą się do każdego 
z obszarów aktywności tych jednostek. W tym ujęciu JST postrzegana jest jako 
podmiot świadczący kompleksowe usługi mające na celu maksymalne 
zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną i regionalną.  
W zależności od stopnia, w jakim działania podejmowane przez JST zaspokajają
oczekiwania mieszkańców, wyróżnia się trzy rodzaje możliwych ich zachowań
zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez J.B. McLoghlina:  
– behavioural (dostosowanie się użytkowników do istniejących warunków), 
– developomental (możliwa zmiana sytuacji w zależności od zgłaszanych 

wymogów), 
– locational (konieczna zmiana lokalizacji miejsca zamieszkania). 
Podejście partnerskie w marketingu z założenia wymaga dłuższej perspektywy 

czasowej niż podejście tradycyjne13. Długoterminowy horyzont działania pozwala na 
utrwalanie i wzmacnianie więzi, które w przypadku JST dotyczą przede wszystkim 
relacji z: 

a) społecznością lokalną i regionalną, jako beneficjentem usług publicznych, 
b) podmiotami z sektora prywatnego i sektora użyteczności publicznej, jako 

kooperantami w procesie świadczenia usług publicznych, 
c) instytucjami rynku finansowego, 
d) innymi JST w ramach zawartych porozumień, związków i stowarzyszeń, 
e) podmiotami administracji rządowej.  
Istotą orientacji partnerskiej jest założenie oferowania nabywcy nie tylko usługi 

(produktu), lecz również, często ważniejszych dla niego ukształtowanych, ścisłych 
powiązań technologicznych, informacyjnych, osobistych oraz know-how14. Podmioty 
sektora publicznego bardzo często w ramach podejmowanych umów partnerstwa 
korzystają z wiedzy i dobrych praktyk wypracowanych przez podmioty gospodarcze. 
Dotyczy to w szczególności adoptowania przez jednostki sektora publicznego 
instrumentów marketingu i zarządzania (m.in. public governance, New Public 
Management), koncepcji i strategii finansowania zadań własnych i przedsięwzięć
inwestycyjnych oraz narzędzi zarządzania ryzykiem.  

Partnerskie działanie pozwala również na podnoszenie efektywności zarządzania 
ryzykiem poprzez jego właściwą alokację pomiędzy stronami partnerstwa. Podział 
ryzyka pomiędzy podmioty kooperujące jest szczególnie ważny w procesie realizacji 
zadań JST. Finansowanie zadań ze środków publicznych cechuje ograniczoność  
i nieadekwatność w stosunku do ich liczby. Ryzyko niewykonania lub niewłaściwego 
wykonania zadań publicznych jest więc szczególnie dotkliwe i niepożądane, oddziałuje 
bowiem bezpośrednio na jakość funkcjonowania wspólnot samorządowych oraz 
zagraża stabilności budżetu JST.  

Realizacja koncepcji partnerstwa na poziomie lokalnym i regionalnym wymaga 
zaangażowania, zrozumienia i akceptacji ze strony wszystkich uczestników tego 
procesu (przede wszystkim urzędnicy, kierownicy jednostek, władze regionalne  
i lokalne). Konieczne jest również zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych 

                                                
13 K. Fonfara: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 67. 
14 Ibidem. 
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do realizacji zamierzenia. W szczególności dotyczy to analizy korzyści z partnerstwa, 
przeszkolenia dotychczasowych pracowników i zatrudnienia nowej kadry oraz 
dostosowania lub stworzenia nowych procedur wspierających podjęte inicjatywy. 
Ważnym elementem jest również analiza SWOT JST oraz dobór instrumentów 
partnerskiego marketingu mix15.  

Kreowanie strategii partnerstwa w marketingu terytorialnym 
Strategie marketingowe JST, jako strategie operacyjne, przybierają formę coraz 

bardziej zdecydowaną i odważną. Wydłuża się również ich perspektywa planistyczna 
(przykład Gminy Miasto Szczecin). Tradycyjne podejście do marketingu terytorialnego 
jest stopniowo zastępowane budowaniem marketingowych strategii partnerstwa 
postrzeganych jako: spójny i zharmonizowany wewnętrznie zestaw działań
dostosowawczych, które stworzą przyjazne środowisko zaspokajania potrzeb 
podstawowych i potrzeb wyższego rzędu zarówno dla osób, jak i całych zbiorowości 
oraz organizacji16.   

Prace nad marketingową strategią partnerstwa powinny zostać podjęte  
po określeniu i zrozumieniu korzyści z partnerstwa. W przypadku jednostek 
samorządowych, bardzo istotne w procesie kształtowania partnerstwa w marketingu 
terytorialnym, jest wyodrębnienie z licznego grona interesariuszy, głównych grup 
odniesienia, z którymi zostaną nawiązane stosunki partnerskie. W stosunku do 
zdefiniowanej grupy, JST oczekują nawiązania takich relacji, które przysporzą korzyści, 
każdej ze stron w długim okresie czasu. Zestaw korzyści powinien zostać
zidentyfikowany jako zbiór spójnych celów wspomagających osiągnięcie rezultatów 
zakładanych w strategii partnerstwa17. Każdy z celów powinien być realny do 
osiągnięcia oraz mierzalny. Powinien także odzwierciedlać stopień zależności  
i powiązań pomiędzy współpracującymi podmiotami.  

Zdefiniowanie grup odniesienia następuje po dokonaniu kompleksowej analizy 
jednostki samorządu terytorialnego, która zamierza zaadaptować orientację relacyjną. 
Analiza taka powinna zawierać ocenę związków danej JST z otoczeniem, które tworzą
mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, sąsiadujące jednostki osadnicze, jednostki 
kształtujące i oddziałujące na przestrzeń działania i możliwości danej JST  
(m.in. samorząd wojewódzki, województwo, administracja rządowa).  

Ważnym elementem oceny jest także analiza konkurencji, zwłaszcza w sferze 
produktu samorządowego oraz przewagi komparatywnej. Analiza konkurencyjności 
JST powinna obejmować w szczególności:   

a) ocenę polityki zarządzania majątkiem, 
b) zarządzanie finansami, zwłaszcza monitoring źródeł finansowania oraz 

kierunki rozdysponowania środków finansowych, 
c) metody aktywizacji działalności gospodarczej oraz poziom bezrobocia, 
d) stan infrastruktury samorządowej, 
e) ocenę środowiska naturalnego, 
f) strukturę wykształcenia mieszkańców oraz ich kwalifikacji weryfikowanych 

pod względem zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek pracy, 

                                                
15 A. Szromnik: Partnerstwo marketingowe…, s. 10. 
16 Ibidem, s. 14. 
17 Ibidem, s. 15. 



Partnerstwo w kształtowaniu przewagi… 603 

g) poziom opieki medycznej, bezpieczeństwo i porządek publiczny, oferowane 
możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego i inne. 

W rezultacie przeprowadzonych analiz powinien zostać zidentyfikowany profil 
danej JST oraz określona diagnoza obecnej sytuacji danej jednostki. Elementem 
trudnym do realizacji w przypadku jednostek samorządu terytorialnego jest 
identyfikacja składowych partnerskiego marketingu-mix. Komponenty tradycyjnego 
marketingu-mix mają bowiem zupełnie inny wymiar w jednostkach publicznych, 
których działalność zasadniczo ma charakter non profit. Produkt samorządowy  
w partnerskim marketingu-mix powinien mieć charakter zindywidualizowany. Jednak 
nie wszystkie usługi świadczone przez JST mogą być całkowicie dostosowane do 
indywidualnych potrzeb ze względu na fakt, iż konsumpcja dóbr i usług publicznych ma 
charakter grupowy (usługi edukacyjne, zdrowotne, wodno-kanalizacyjne itp.). W celu 
lepszego dopasowania usług realizowanych przez JST do oczekiwań społeczności 
samorządowej wykorzystuje się konsultacje społeczne i referendum. Inicjatywy  
te pozwalają na dostosowanie struktury podaży usług publicznych do popytu na nie 
(określenie priorytetów i kierunków alokacji środków publicznych) oraz identyfikację
pożądanej jakości usług publicznych.  

Cena jako element marketingu-mix w przypadku jednostek sektora samorządowego 
może być postrzegana w dwojaki sposób, jakkolwiek w żadnym z ujęć nie jest 
kształtowana przez mechanizm rynkowy. Czyste usługi publiczne świadczone są
nieodpłatnie, kryterium odpłatności (lub częściowej odpłatności) występuje  
w przypadku mieszanych dóbr publicznych, których cechy sprawiają, że mogą być one 
dostarczane zarówno przez podmioty sektora publicznego, jak i prywatnego. W tym 
ujęciu ceny usług publicznych określane są na podstawie taryf, a procedura ich ustalania 
regulowana jest przez przepisy prawa. Dyskusyjnym podejściem do rozumienia cen  
w odniesieniu do usług publicznych jest traktowanie podatków jako swoistego rodzaju 
ceny za usługi (cena podatkowa), choć konstrukcja podatku zakłada, że jest  
to świadczenie nieekwiwalentne. 

Dystrybucja usług publicznych zasadniczo sprowadza się do świadczenia ich  
w siedzibach urzędów i instytucji publicznych lub miejscu określanym przez lokalizację
infrastruktury publicznej (przede wszystkim komunalnej) wspierającej ich świadczenie. 
Obecnie, w związku z dynamicznie rozwijającą się koncepcją eGovernment wybrane 
usługi publiczne świadczone są również w środowisku elektronicznym18.  

Promocja JST ma charakter kompleksowego przekazu informacyjnego, materiały 
reklamowe muszą zawierać informacje istotne z punktu widzenia beneficjentów usług.  

Wdrożenie założeń marketingowej strategii partnerstwa wymaga wyodrębnienia 
środków budżetowych na jej realizację. W szczególności dotyczy to finansowania 
działań w zakresie podjęcia współpracy z agencją marketingową oraz zakupu 
materiałów reklamowych.  

Ostatnim etapem prac w sferze budowania strategii partnerstwa w marketingu 
terytorialnym jest ocena rezultatów i analiza stanu zaawansowania partnerstwa oraz 
kierunków jego rozwoju.  

                                                
18 Szerzej na temat eGovernment: Rozwój eGovernment w Polsce. 3 edycja badań eEurope, Raport Ministerstwa Nauki  

i Informatyzacji, Warszawa 2004. 
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Partnerstwo jako czynnik oddziałujący na konkurencyjność
JST 

Zgodnie z definicją W. Dziemianowicza dotyczącą konkurencyjności w aspekcie 
jednostek samorządowych zagadnienie konkurowania na poziomie JST analizowane 
jest na tle ich zdolności do pozyskania sponsorów lub inwestorów, maksymalizowania 
liczby zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) oraz docelowo koncentruje się na 
wykreowaniu ich pozytywnego wizerunku w otoczeniu19.  

Problematyka poświęcona konkurencyjności gmin i regionów przybliżona została 
również w publikacji B. Filipiak-Dylewskiej i A. Szewczuka. Autorzy uznali, że miasto, 
gmina, bądź region konkurencyjny to: „taki region, w którym poziom wiedzy ludzkiej, 
rozumiany jako zdolność do wyprzedzania potrzeb i odkrywania nowej kombinacji 
zastosowania istniejących lub nowych zasobów rzeczowych pozwala na wytworzenie 
strukturalnej przewagi20”. Inną definicję konkurencyjności prezentuje S. Garelli 
twierdząc, iż główną jej przesłanką w sferze regionalnej jest zdolność do generowania 
trwałego i wysokiego tempa rozwoju gospodarczego21.  

Współcześnie funkcjonujące jednostki sektora samorządowego celem utrzymania 
swojej zdolności konkurencyjnej muszą się wykazać wysokim stopniem 
innowacyjności i kreatywności decyzyjnej pozwalającej na maksymalizację poziomu 
zaspokojenia potrzeb o charakterze użyteczności publicznej22. Badania i rozwój, wiedza 
oraz informacja stały się najbardziej cennymi zasobami determinującymi sukces 
w realizacji przyjętych założeń23. Współcześnie realizowane strategie konkurencyjności 
JST są odpowiedzią na bodźce oddziałujące z otoczenia odzwierciedlające zachodzące 
w nim przemiany. 

Instrumenty budowania przewagi konkurencyjnej JST pozostawały dotychczas 
ograniczone. Jednakże widoczna jest ewolucja polegająca na rosnącej roli instrumentów 
„miękkich”, które uzupełniają instrumentarium konkurowania w sferze jednostek 
sektora publicznego. Instrumenty „twarde”, do których należą m.in. działania  
w przedmiocie inwestycji publicznych, ze względu na możliwość pozyskania 
finansowania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej stały się bardziej dostępne  
i konkurencja w tej sferze stała się wyrównana. Ograniczone możliwości i rezultaty daje 
również konkurowanie z wykorzystaniem instrumentów lokalnej polityki podatkowej  
i pomocy publicznej.  

Dotychczas partnerstwo postrzegane było jako forma współpracy pomiędzy 
podmiotami komunalnymi. Wraz ze wzrostem roli i znaczenia partnerskiego działania 
zmienił się również zakres jego postrzegania, jako sieci stosunków i interakcji 
pomiędzy jednostkami osadniczymi z ich interesariuszami. Partnerskie działanie 
pozwala na uzyskanie efektu synergii. Partnerstwo zwiększa również potencjał 
inwestycyjny JST umożliwia bowiem podejmowanie inicjatyw inwestycyjnych 
o szerszym zakresie oraz zapewnia finansowanie dla większych (wartościowo  

                                                
19 W. Dziemianowicz: Polskie gminy i regiony w globalnej konkurencji. „Wspólnota” 2000, nr 46, s. 30-31.  
20 B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk: Finansowe i organizacyjne determinanty wzrostu konkurencyjności polskich miast  

i gmin. W: Konkurencyjność polskiej gospodarki. Materiały Konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Przedkongresowej 
PTE w Szczecinie, Szczecin 2000, s. 29.  

21 L. Cybulski: Edukacja a konkurencyjność regionów. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wyd. Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 135-139.  

22 J. Baruk: Wiedza i innowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej. „Gospodarka Narodowa” 2001, nr 4, s. 20. 
23 J. Kleer: Głową do przodu. „Polityka” 2001, nr 38, s. 82. 
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i terytorialnie) projektów inwestycyjnych z uwagi na dywersyfikację ryzyka. Strony 
partnerstwa są adresatami programów unijnych, które wspierają rozwój współpracy 
transnarodowej, transgranicznej i międzyregionalnej oraz inicjatywy partnerstwa 
publiczno-prywatnego.  

Partnerstwo w marketingu terytorialnym pozwala na opracowanie i realizację
wspólnej polityki marketingowej dla produktów tworzonych przez jednostki 
kooperujące (produkty regionalne euroregionów). Podejmowane działania 
marketingowe pozwalają na podnoszenie przewagi konkurencyjnej współpracujących 
JST, oddziałują bowiem pośrednio na24:  

a) rozwój przedsiębiorczości społeczności lokalnej i regionalnej, 
b) wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej, 
c) poziom rozwoju lokalnego i regionalnego, 
d) kształtowanie przewagi komparatywnej w stosunku do regionów nieobjętych 

kooperacją. 
Partnerskie działanie jest często limitowane poprzez bariery organizacyjne, 

ekonomiczne, prawne lub terytorialne. Współczesny model działania samorządu 
terytorialnego wymusza jednak przełamywanie tych barier i poszukiwanie partnerów 
dążących do realizacji zbliżonych celów społeczno-ekonomicznych, w celu nawiązania 
długoterminowej współpracy.  

Podsumowanie 
Podczas 18 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce dokonała się

ewolucja w postrzeganiu jednostek samorządowych i ich relacji z odbiorcami usług 
publicznych. Regulacje prawne normujące problematykę finansowania JST, bazujące na 
mechanizmie bezpośredniej zależności, między liczbą aktywnych zawodowo 
mieszkańców JST i przedsiębiorców a dochodami budżetowymi JST (udziały w PIT  
i CIT) przyczyniły się do powstania konkurencji pomiędzy jednostkami 
samorządowymi. Działania konkurencyjne JST skierowane na pozyskanie inwestorów 
oraz ludności aktywnej zawodowo, zobligowały JST do reorientacji relacji 
nawiązywanych z beneficjentami usług publicznych, którzy z roli petenta awansowali 
do roli klienta. Taki rodzaj postrzegania adresatów usług świadczonych przez JST 
wymagał zastosowania właściwych narzędzi komunikacji oraz wdrożenia instrumentów 
zarządzania i marketingu.  

PARTNERSHIP IN CREATING COMPETITIVE ADVANCE  
OF SELF-GOVERNMENT UNITS – SELECTED ASPECTS 

Summary 
The aim of the paper is pointing out the concept of partnership at the self-government level. 

The benefits of commonly undertaken initiatives are also pointed out. In particular, the concept of 
partnership marketing is discussed as a significant form territorial marketing. The paper also 
presents the process of creating partnership strategy in territorial marketing and the impact of 
partnership on strengthening competitive position of a self-government entity. 

                                                
24 A. Panasiuk: Koncepcja marketingu partnerskiego w regionie turystycznym. W: Marketing przyszłości. Trendy. 

Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku. Red. G. Rosa, A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 414, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 761.   
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