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WSTĘP 

W wyniku przemian społeczno-gospodarczych zachodzących na obecnym 
rynku moŜna zaobserwować stały, silny wzrost i zaostrzenie walki konkurencyjnej 
o nabywcę. Przedsiębiorstwa coraz częściej muszą zabiegać o nabywców swoich 
produktów, stosując róŜnorodne metody ich pozyskiwania. Walka o nabywcę staje 
się coraz bardziej wyszukana, analiza zachowań konsumentów bardziej 
szczegółowa, poniewaŜ wiele firm właśnie w tej płaszczyźnie działań 
marketingowych upatruje moŜliwości sukcesów na konkurencyjnym rynku. Nie 
ulega wątpliwości, Ŝe świat się zmienia, a zachowania konsumentów ewoluują  
w zawrotnym tempie, powstają nowe segmenty rynku. Jednym z nich są młodzi 
konsumenci. Jest to stale zwiększająca się grupa odbiorców, mająca juŜ własne 
dochody, elastyczna, komunikatywna i perspektywiczna dla przedsiębiorstw. 
Zachowania nabywców powinny być źródłem pomysłów na produkty oraz 
podstawą kształtowania i weryfikacji decyzji rynkowych. Z tego względu bardzo 
istotna jest analiza ich zachowań i prowadzone badania. Dzięki znajomości 
odbiorców moŜna skuteczniej budować relacje z nimi. Niniejsza publikacja 
Zeszytów Naukowych jest próbą przybliŜenia tej bardzo złoŜonej tematyki. Składa 
się ona z czterech głównych części, do których naleŜą: 

1. Zachowania nabywców na konkurencyjnym rynku. 
2. Młodzi nabywcy jako ewoluujący, przyszłościowy segment. 
3. Budowanie relacji z nabywcami. 
4. Rola informacji i badań w analizie zachowań nabywczych. 

Autorzy publikacji z jednej strony podejmują róŜnorodne tematy dotyczące 
przyszłości marketingu, zaś z drugiej – skupiają się na zachowaniach nabywców, co 
przyczynia się do tego, Ŝe publikacja ta moŜe być przydatna dla szerokiego grona 
odbiorców. RozwaŜania teoretyczne i wyniki badań prezentują autorzy z licznych 
ośrodków akademickich Polski. Publikacje autorów stanowią indywidualne  
i wielowątkowe podejście do poruszanej problematyki.  

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

GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 
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Marcin Awdziej1 

UTRZYMYWANIE NABYWCÓW 

INSTYTUCJONALNYCH  

NA KONKURENCYJNYCH RYNKACH  

Streszczenie  

Zarówno w literaturze naukowej, jak i praktyce marketingu utrzymywanie nabywców 
uwaŜane jest niejednokrotnie za cel działań marketingowych przedsiębiorstwa. Pogląd ten 
upowszechnił się, jak się wydaje, w konsekwencji rozwoju i popularności szkoły marketingu 
relacyjnego. Istotność utrzymywania nabywców, której się obecnie nie kwestionuje, nabiera 
znaczenia w kontekście rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych, charakteryzującego się mniejszą 
liczbą potencjalnych nabywców. W niniejszym opracowaniu omówiono naturę i uwarunkowania 
utrzymywania nabywców instytucjonalnych, a takŜe jego sposoby.  

Wstęp  

W drugiej połowie lat 90. XX wieku w literaturze marketingowej upowszechnił się 
pogląd, Ŝe przedsiębiorstwa, zamiast koncentrować się na sprzedaŜy produktów, 
powinny koncentrować się na utrzymaniu klientów2. W swojej wpływowej pracy „The 
Loyalty Effect” F. Reichheld sformułował prawidłowość, Ŝe im dłuŜej klient korzysta  
z oferty dostawcy, tym wyŜsze zyski przynosi jego obsługa3. Wynikać to ma m.in.  
z tego, Ŝe koszty obsługi lojalnych klientów wykazują tendencję do zmniejszania się 
wraz z wydłuŜaniem czasu pozostawania klienta w związku z dostawcą (potrzebują oni 
mniej informacji; doświadczenie i wiedza, jakie juŜ posiadają, sprawiają, Ŝe nie 
potrzebują aŜ tak intensywnej opieki ze strony dostawcy itp.), mają skłonność do 
kupowania więcej, są mniej wraŜliwi na cenę, a ponadto generują pośrednie efekty ich 
utrzymania – poprzez choćby rozpowszechnianie pozytywnych opinii o dostawcy.  
W wyniku skumulowania się tych korzyści koszt obsługi zatrzymanego lub lojalnego 
(chociaŜ pojęcia te nie są równowaŜne) klienta jest kilkukrotnie niŜszy niŜ koszt 
pozyskania nowego. Utrzymywanie lojalnych klientów jest więc bardziej opłacalne niŜ 
pozyskiwanie nowych, a klienci pozostający długo z dostawcą (określani niekiedy jako 
klienci relacyjni) generują wyŜsze zyski niŜ klienci krótkookresowi (transakcyjni). 
Mimo raczej intuicyjnego charakteru i nieprzekonywujących dowodów empirycznych, 
postulaty F. Reichhelda dość bezkrytycznie przyjęto zarówno w literaturze naukowej, 

                                                 
1 Marcin Awdziej – mgr, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego. 
2 In This Issue, „Harvard Business Review” 1996, July/August, at. 4.  
3 Szerzej: F. Reichheld, The Loyalty Effect, HBS Press, Boston, 1996.  
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jak i praktyce marketingu. Stały się one jednym z koronnych argumentów, jakimi 
posługuje się tzw. szkoła marketingu relacyjnego.  

Badania empiryczne nie dostarczają jednak przekonujących dowodów na 
prawdziwość powyŜszych stwierdzeń4. W literaturze brak choćby jednoznacznie 
rozstrzygających wyników, które potwierdzałyby hipotezy o pozytywnym wpływie 
lojalności klientów na zyskowność dostawców. Brak jest równieŜ zadowalających 
dowodów na pozytywny wpływ czasu utrzymywania klientów na zyski dostawcy. 
Coraz częściej w literaturze przedmiotu postuluje się związek czynników 
kontekstualnych z zyskownością utrzymywania klientów. Oznacza to, Ŝe pewne 
prawidłowości moŜna formułować w odniesieniu do konkretnych rynków, kategorii 
produktów, a nawet konkretnych przedsiębiorstw. Liniową zaleŜność między długością 
trwania związku z klientem a jego zyskownością zakwestionowali na przykład  
W. Reinartz i V. Kumar, którzy wykazali, Ŝe koszty obsługi klientów relacyjnych nie są 
wcale niŜsze niŜ koszty obsługi klientów transakcyjnych5. Ich wnioski pozwalają 
poddać w wątpliwość zasadność przynajmniej części teorii marketingu relacyjnego, 
których podstawowym postulatem jest kreowanie i rozwijanie długotrwałych związków 
z klientem6.  

Problematyka utrzymywania nabywców w literaturze pr zed-
miotu 

Wobec braku jednoznacznie rozstrzygających wyników badań empirycznych w tej 
kwestii dziwi utrzymywanie się poglądu o konieczności utrzymywania klientów, 
traktowanego często jako miara skuteczności działań marketingowych firmy. 
Wprawdzie pogląd, Ŝe podstawą kaŜdej działalności gospodarczej jest najpierw 
pozyskanie, a następnie utrzymanie nabywców, nie budzi wątpliwości7, to coraz 
częściej opatruje się go zastrzeŜeniem, Ŝe przedsiębiorstwo powinno pozyskiwać,  
a następnie utrzymywać nabywców, którzy z perspektywy dostawcy reprezentują jakąś 
wartość. W warunkach rynkowych nabywcy są wartościowi tak długo, jak generują 
nadwyŜkę przychodów nad kosztami ich pozyskania i utrzymania.  

W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć obecnie próby syntetycznego ujęcia tej 
problematyki pod zbiorczym terminem „zarządzanie utrzymywaniem klientów”  

                                                 
4 V. Kumar, W. Reinartz, The Mismanagement of Customer Loyalty, „Harvard Business Review”, July 

2002, s. 86-94. 
5 W. Reinartz, V. Kumar, On the Profitability of Long-Life Customers in a Non − contractual Setting:  

An Empirical Investigation and Implications for Marketing, „Journal of Marketing” 2000, nr 64 (4), s. 17-35;  
W. Reinartz, V. Kumar, The Impact of Customer Relationship Characteristics on Profitable Lifetime 
Duration, „Journal of Marketing” 2003, nr 67 (1), s. 77-99.  

6 S. Hunt, R. Morgan, The Commitment − Trust Theory of Relationship Marketing, „Journal of Marketing” 
1994, nr 58, s. 20-38. 

7 L. Garbarski, Wpływ pozyskiwania i utrzymywania nabywców na efektywność marketingu,  
w: Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa, 2005, s. 84-122.  
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(ang. customer retention management)8. R. Ahmad i F. Buttle dopatrują się 
teoretycznych źródeł koncepcji „zarządzania utrzymywaniem klientów” we 
wcześniejszych obszarach zainteresowań badawczych: marketingu usług oraz 
marketingu dóbr i usług zaopatrzeniowych9. Wkład badaczy koncentrujących się na 
marketingu usług polegał przede wszystkim na analizie związków między jakością 
usług a satysfakcją nabywców, a takŜe stopą zatrzymania/utraty nabywców a jakością 
usług. W tym bogatym dorobku badawczym zidentyfikowano przede wszystkim pewne 
czynniki, które mają wpływ na skłonność nabywców do pozostawania z dostawcą, 
jednak sformułowane w nim prawidłowości odnoszą się do usług, ponadto nie podjęto 
badań nad wpływem utrzymywania nabywców na zyskowność dostawców. 
Perspektywę tę zasadniczo uwzględniono w drugim obszarze badawczym, jakim jest 
marketing dóbr i usług zaopatrzeniowych, gdzie analizowano róŜne rodzaje bodźców  
i efektów utrzymania nabywców. Badania w tym obszarze wskazały na istotny wpływ 
czynników kontekstualnych na utrzymywanie nabywców. Jedne z ciekawszych 
wniosków przedstawili w latach 90. M. Page i inni, którzy podjęli próbę analizy i opisu 
mechanizmów utrzymywania nabywców, a takŜe efektów utrzymywania nabywców  
z perspektywy korzyści dostawcy10.  

Finansowe efekty utrzymywania nabywców badali K. Storbacka i inni, jednak ich 
wyniki potwierdziły intuicyjny pogląd, Ŝe związek pomiędzy utrzymywaniem 
nabywców a zyskownością dostawcy charakteryzuje się wysokim stopniem złoŜoności  
i nie ma bynajmniej liniowego charakteru11. Analiza publikacji, które moŜna 
jednoznacznie określić jako poświęcone wyłącznie „zarządzaniu utrzymywaniem 
klientów”, pozwala stwierdzić, Ŝe koncepcja ta jest jeszcze we wczesnej fazie swojego 
rozwoju. Dominują w niej skomplikowane modele strukturalne, opracowane na 
podstawie obserwacji autorów, analizy literatury, doświadczeń w konsultingu i badań 
empirycznych. Prób tych, jakkolwiek interesujących, nie moŜna uznać za przekonujące. 
Dominujący w tych publikacjach optymistyczny ton wynika z lansowanego poglądu, Ŝe 
wysoki wskaźnik zatrzymania nabywców ma pozytywny wpływ na zyskowność 
dostawcy. Pogląd ten wydaje się być zbyt daleko idącym uproszczeniem i moŜe 
prowadzić do błędnego przeświadczenia, Ŝe przedsiębiorstwo powinno za wszelką cenę 
starać się zatrzymać jak największą liczbę nabywców. W literaturze poświęconej 
„zarządzaniu utrzymywaniem nabywców” trudno jest znaleźć choćby jednoznaczne 
sformułowanie, czym jest „zarządzanie utrzymywaniem klientów”, a obecne procesowe 
jego ujęcia nie są umiejscawiane w szerszej perspektywie działań marketingowych 
przedsiębiorstwa.  

                                                 
8 R. Ahmad, F. Buttle, Customer retention management: a reflection of theory and practice, „Marketing 

Intelligence and Planning”, 2002, nr 20/3, s. 149-161.  
9 Ibidem, s. 150.  
10 M. Page, L. Pitt, P. Berthon, A. Money, Analysing customer defections and their effects on corporate 

performance: the case of Indco, „Journal of Marketing Management” 1996, nr 12, s. 617-627.  
11 K. Storbacka, T. Strandvik, C. Grönroos, Managing customer relationships or profit, „International 

Journal of Service Industry Management” 1994, nr 5, s. 21-28.  
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Pojęcie „utrzymania” nabywcy  

Bez względu jednak na to, jak bardzo koncepcje te poparte są wiarygodnymi  
i powszechnie uznanymi badaniami empirycznymi, kwestią zasadniczą, nadal 
nierozstrzygniętą w zadowalający sposób, jest samo znaczenie pojęcia „utrzymywania” 
klientów. Zdaniem R. Blattberga i innych, „utrzymanie, podobnie jak pozyskiwanie 
[klientów] nie jest [pojęciem] łatwym do zdefiniowania”12. Zgodnie z najprostszą, jak 
się zdaje, przyjmowaną powszechnie i bezkrytycznie definicją, utrzymywanie klientów 
jest sytuacją, w której „klient kontynuuje zakupy przez określony przedział czasu”13. 
Definicję tę moŜna przyjąć, niestety tylko w wypadku zakupów produktów 
standardowych, o relatywnie niskiej wartości, w przypadku których moŜna załoŜyć 
pewną cykliczność czy teŜ powtarzalność zakupów. Nie wydaje się ona mieć 
zastosowania w sytuacji zakupów o wysokiej wartości i dokonywanych nieregularnie, 
jakie charakteryzują zachowania nabywców instytucjonalnych. Co więcej, pewien 
określony przedział czasu wydaje się sugerować zastosowanie arbitralnie czy teŜ 
subiektywnie przyjętego przez dostawcę okresu, zaleŜnego od specyfiki jego sytuacji  
i doświadczeń z klientami. Kiedy klienta moŜna uznać za „zatrzymanego” czy teŜ 
„utrzymanego?” Czy jest to klient ponawiający zakupy u tego samego dostawcy? Ile 
razy musi te zakupy ponowić, aby moŜna go było sklasyfikować jako „zatrzymanego”? 
Jeśli klient powraca, to ile powinien wydać, aby zasłuŜyć na specjalne traktowanie jako 
klient „zatrzymany”? Nie wydaje się, Ŝeby na pytania te moŜna było udzielić 
jednoznacznej i zadowalającej odpowiedzi.  

„Zatrzymanie”, jak sugerują coraz liczniejsze badania, zaleŜy bowiem od 
specyficznego kontekstu branŜy, a nawet sytuacji konkretnego przedsiębiorstwa14. Ta 
ostatnia wydaje się mieć szczególnie istotne znaczenie w sytuacji rynku dóbr i usług 
zaopatrzeniowych. R. Blattberg i inni sugerują dwa alternatywne sposoby rozumienia 
zatrzymania klienta. Dla produktów o krótkich cyklach zakupu zatrzymanie klienta 
naleŜy rozumieć jako sytuację, w której ponawia on zakupy produktu w określonym 
czasie, zaś dla produktów o długich okresach zakupu (czasie pomiędzy kolejnymi 
zakupami), klient zatrzymany to taki, który deklaruje chęć zakupu produktu lub usługi 
przy następnej okazji zakupu15. RozróŜnienie to podkreśla znaczenie czynnika czasu, 
tzn. długości cyklu zakupowego klienta. W najprostszym ujęciu cykl taki moŜe być 
równy długości jednego okresu rozliczeniowego w przedsiębiorstwie dostawcy, jednak 
na wielu rynkach, zwłaszcza dóbr inwestycyjnych, długość cyklu zakupowego 
przekracza znacząco długość okresu rozliczeń finansowych. Intencje zakupu, jakimi 
cytowani autorzy posłuŜyli się w drugim ujęciu zatrzymania klienta, mają niską 

                                                 
12 R. Blattberg, G. Getz, J. Thomas, Customer Equity. Building and Managing Relationships as Valuable 

Assets, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 2001, s. 68.  
13 Ibidem, s. 68.  
14 K. Ericsson, A. Vaghult, Customer Retention, Purchasing Behavior and Relationship Substance  

in Professional Services, „Industrial Marketing Management” 2000, nr 29, s. 363-372.  
15 R. Blattberg, G. Getz, J. Thomas, op.cit., s. 68.  
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przydatność predykcyjną i rzadko pokrywają się z rzeczywistymi zakupami, co pozwala 
kwestionować przydatność tego rozróŜnienia. MoŜna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe 
definicja „utrzymywania” nabywców czy określenie, który klient powinien być 
uwaŜany za zatrzymanego, mają drugorzędne znaczenie i zaleŜą od oceny menedŜera.  
Ci ostatni prawdopodobnie nie poświęcają temu zagadnieniu większej uwagi. Problem 
tkwi jednak w tym, Ŝe sposób definiowania tych zasadniczych pojęć ma bezpośredni 
wpływ na kształtowanie działań marketingowych dostawcy. Zarówno bowiem  
w ujęciach teoretycznych, jak i praktyce marketingu panuje zgodność co do tego, Ŝe 
konieczne jest róŜnicowanie działań marketingowych między pozyskiwaniem  
a utrzymywaniem nabywców w celu maksymalizacji ich wartości lub optymalizacji 
portfela nabywców. Z tego choćby powodu kryteria podziału nabywców,  
a w szczególności określenie grupy nabywców zatrzymanych, ma istotne znaczenie dla 
kształtowania działań marketingowych dostawcy. 

Znaczenie tego rozróŜnienia wykazała jeszcze w latach 80. B. Bund Jackson, której 
typologia zachowań nabywców instytucjonalnych miała istotny wpływ na późniejsze 
prace poświęcone zagadnieniom zyskowności i wartości nabywców16. Zidentyfikowała 
ona dwa rodzaje zachowań, a w konsekwencji dwa róŜne modele utrzymywania 
nabywców. Pierwszy z nich określiła mianem „straconego na zawsze”, czyli takiego, 
który w określonym momencie kupuje wyłącznie u jednego dostawcy17. W sytuacji tego 
typu przyjmuje się załoŜenie, Ŝe konsument lub nabywca instytucjonalny pozostaje 
klientem tak długo, jak generuje transakcje, a w momencie, w którym nie wykazuje 
aktywności, uwaŜany jest za straconego. Gdy taki nabywca ponawia po jakimś czasie 
zamówienie, uwaŜany jest za nowego, a skierowane doń działania dostawcy mają 
charakter pozyskiwania, a nie utrzymywania. Związek z nabywcą równowaŜny jest tym 
samym z liczbą następujących po sobie okresów aktywności klienta. Drugi rodzaj 
zachowania B. Jackson określa mianem „zawsze [jakiś] udział”18. Nabywca tego typu 
ponawia zakupy tej samej kategorii produktów lub usług z róŜnych źródeł w dowolnym 
momencie. W sytuacji tej działania dostawcy opierają się na załoŜeniu, Ŝe klient moŜe 
wznowić swoją aktywność po jakimś czasie, wobec czego uwzględniają raczej 
prawdopodobieństwo jego „reaktywacji” niŜ „przetrwania” i jako takie mają na celu 
raczej jego przywiązanie niŜ pozyskiwanie na nowo. W rzeczywistości zachowania 
nabywców instytucjonalnych charakteryzują się złoŜonością, która niejednokrotnie 
uniemoŜliwia przypisanie ich do którejkolwiek z tych kategorii, wyznaczających 
swoiste ekstrema spektrum zachowań.  

Utrzymywanie nabywców, postulowane jako podstawowy cel w marketingu 
relacyjnym nie wydaje się niczym nowym, zwłaszcza w kontekście rynku 
instytucjonalnego. Jego specyficzne cechy, takie jak relatywnie długi czas 

                                                 
16 B. Bund Jackson, Winning and Keeping Industrial Customers. The Dynamic of Customer Relationships, 

Lexington Books, Lexington, Toronto 1985, s. 13-33.  
17 Ibidem, s. 13-33.  
18 Ibidem.  
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podejmowania decyzji przez nabywców, grupowy charakter tego procesu, złoŜoność 
dóbr i usług, a takŜe geograficzne skoncentrowanie i relatywnie małe segmenty 
nabywców sprawiły, Ŝe menedŜerowie marketingu dostawców instytucjonalnych 
rozumieli od dawna potrzebę nakłaniania nabywców do ponawiania zakupów  
i budowania ich lojalności. JuŜ w latach 60., gdy C. Faris, P. Robinson i Y. Wind 
przedstawili koncepcję teorii klas zakupu, powszechne było przekonanie, Ŝe sukces 
dostawcy zaleŜy od jego umiejętności „pozostawania” z nabywcą, a tym samym 
blokowania innych dostawców19. W marketingu dóbr i usług zaopatrzeniowych normą 
była zawsze koncentracja na utrzymaniu klienta poprzez zapewnienie ciągłości 
kontaktów, wysokiego poziomu usług posprzedaŜowych, dobrych stosunków 
interpersonalnych z kluczowymi decydentami i elastyczność, budująca zaufanie klienta. 
Z tego punktu widzenia moŜna stwierdzić, Ŝe marketing relacyjny nie wnosi nic nowego 
ponad podkreślenie i badanie „miękkich” aspektów towarzyszących działaniom 
marketingowym na rynku instytucjonalnym.  

Uwarunkowania utrzymywania nabywców  

Intensywność utrzymywania nabywców zaleŜy od wielu czynników, wśród których 
za najwaŜniejsze uznaje się: fazę rozwojową rynku oraz jego strukturę podmiotową20. 
Oddziaływania konkurencyjne intensyfikują się przede wszystkim w fazach wzrostu  
i dojrzałości rynku. W pierwszej dostawcy powinni przede wszystkim maksymalizować 
wielkość udziału w rynku i w sytuacji tej punkt cięŜkości działań marketingowych 
połoŜony jest na pozyskiwanie nabywców. W fazie dojrzałości, wraz z ustaleniem się 
pozycji głównych graczy rynkowych, szczególnego znaczenia nabiera problem 
utrzymania pozyskanych wcześniej nabywców. W fazie depresji dostawcy starają się 
ograniczyć koszty działań marketingowych.  

Drugim istotnym uwarunkowaniem określającym intensywność utrzymywania 
nabywców jest struktura podmiotowa rynku. Utrzymywanie nabywców jest szczególnie 
istotne w sytuacji oligopolu, charakteryzującej się względnie ograniczonymi 
moŜliwościami pozyskiwania nabywców. W przypadku rynku dóbr i usług 
zaopatrzeniowych istotne znaczenie wydaje się mieć struktura podmiotowa rynku po 
stronie podmiotów popytu. Charakterystyczna cecha tego rynku, tj. relatywnie 
ograniczona liczba potencjalnych nabywców, moŜe intensyfikować oddziaływania 
konkurencyjne po stronie dostawców, konkurujących o ograniczony rynek bez względu 
na jego fazę rozwojową. Niewielka liczba potencjalnych nabywców czyni rynek, bez 
względu na jego dynamikę, „trudnym” z perspektywy dostawców. Czynniki te nie 
wyczerpują listy determinant intensywności i moŜliwości utrzymywania nabywców.  

W literaturze znaleźć moŜna liczne opracowania empiryczne, w których badano 
wpływ satysfakcji nabywców i kosztów zmiany dostawcy na moŜliwości ich 

                                                 
19 C. Faris, P. Robinson, Y. Wind, Industrial Buying and Creative Marketing, Boston, MA: Allyn and 

Bacon, 1967. 
20 L. Garbarski, op. cit., s. 84.  
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utrzymania przez dostawców21. Badania przeprowadzone przez T. Jonesa i W. Sassera 
uwodniły, Ŝe wysoki wskaźnik satysfakcji nabywców nie gwarantuje ich zatrzymania 
przez dostawcę22. O ile satysfakcja jest istotną determinantą, zaufanie i postrzegane 
przez nabywców koszty odejścia wydają się mieć wpływ na utrzymywanie nabywców, 
oddziałując osobno, jak i jednocześnie. Nie poznano, jak dotąd, związków pomiędzy 
tymi dwoma zmiennymi. Zaufanie do dostawcy, pojęcie często uŜywane w publikacjach 
z zakresu marketingu relacyjnego, wydaje się być blisko związane z satysfakcją, jednak, 
koncepcyjnie, jest to konstrukt o odmiennej naturze, źródłach i wpływie na zatrzymanie 
nabywców23. Jak dotąd nie opublikowano przekonujących wyników badań 
empirycznych, które wyjaśniałyby wpływ satysfakcji i zaufania na pozostawanie 
klientów z dostawcami, zwłaszcza na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych, gdzie, 
zgodnie z powszechnie panującymi poglądami, wybór nabywców jest silnie 
podyktowany motywacjami ekonomicznymi.  

Wpływ kosztów zmiany dostawcy, zwłaszcza na rynku dóbr i usług 
zaopatrzeniowych, nie podlega dyskusji i jest stosunkowo dobrze opisany w literaturze. 
Wpływ kosztów zmiany dostawcy na utrzymywanie nabywców badali np. H. Bansal  
i S. Taylor, którzy potwierdzili powszechnie akceptowany pogląd, Ŝe im wyŜsze koszty 
zmiany dostawcy, tym wyŜsze prawdopodobieństwo zatrzymania nabywcy. Zdaniem 
niektórych autorów, bariery/koszty odejścia mogą być jedynym kluczowym 
czynnikiem, decydującym o pozostaniu klienta z dostawcą24. W sytuacji wysokich 
kosztów zmiany dostawcy, nabywcy mogą pozostawać z nim nawet mimo niskiego 
poziomu satysfakcji. W kontekście rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych prawidłowość 
ta wydaje się być silniejsza niŜ w przypadku rynku dóbr i usług konsumpcyjnych, co 
wynikać moŜe np. ze strategicznego aspektu niektórych zakupów, ograniczonej liczby 
dostawców, czasu poszukiwania alternatyw i często wysoce zindywidualizowanych 
produktów. Dostawcy mogą zwiększać postrzegane koszty odejścia poprzez programy 
nagradzające ponowne zakupy, odpowiednie kształtowanie dóbr i usług, a takŜe 
wykorzystując efekty uczenia się nabywców. W przypadku złoŜonych produktów, 
takich jak systemy komputerowe czy złoŜone technologie produkcji, nabywcy,  
ze względu na czas konieczny do nauczenia się posługiwania produktami oferowanymi 
przez alternatywnych dostawców, mogą mieć niŜszą skłonność do odejścia. Percepcja 
konkurencyjności rynku przez dostawców moŜe mieć wpływ na ich ocenę kosztów 
zmiany dostawcy przez klienta. Wydaje się prawdopodobne, Ŝe w sytuacji, gdy rynek 
jest postrzegany przez dostawców jako trudny, mogą oni wykazywać większą skłonność 

                                                 
21 Ch. Ranawera, J. Prabhu, J., The influence of satisfaction, trust and switching barriers on customer 

retention in continuous purchasing setting, „International Journal of Service Industry Management” 2002,  
nr 14, s. 374-394.  

22 T. Jones, W. Sasser, Why satisfied customer defect?, „Harvard Business Review” 1995, Nov/Dec,  
s. 88-99.  

23 I. Geyskens, J. Steenkamp, N. Kumar, Generalisations about trust in marketing channel relationships 
using meta- analysis, „International Journal of Research in Marketing” 1998, nr 15, s. 223-248.  

24 H. Bansal, S. Taylor, The service provider switching model (SPSM): a model of consumer switching 
behaviour in the service industry, „Journal of Service Research” 1999, nr 2, s. 200-218. 
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do ulegania Ŝądaniom nabywców i starać się ich utrzymywać kosztem swojej marŜy. 
Zagadnienie to jednak nie zostało jak dotąd poddane badaniom empirycznym.  

Wyjątkowość produktu ma pozytywny wpływ na pozostawanie klientów  
z dostawcą25. Dostęp nabywcy do podobnych lub standardowych ofert zmniejsza 
prawdopodobieństwo jego pozostania z dostawcą. Dobra i usługi zaopatrzeniowe 
charakteryzują się zazwyczaj większym zróŜnicowaniem i wyŜszym stopniem 
indywidualizacji niŜ produkty czy usługi konsumpcyjne. Na prawdopodobieństwo to 
zdaje się mieć wpływ juŜ oferta, którą dostawca pozyskał klienta. W procesie 
utrzymywania nabywcy dostawcy mogą intensyfikować utrzymanie nabywców poprzez 
sprzedaŜ dóbr lub usług komplementarnych lub angaŜowanie nabywców w procesy 
tworzenia nowych ofert. Zakup produktów zaopatrzeniowych charakteryzuje się 
relatywnie większym stopniem złoŜoności niŜ zakup na rynku konsumpcyjnym. 
Łatwość zakupu, jak i dostępność produktu mają pozytywny wpływ na 
prawdopodobieństwo pozostania klienta z dostawcą. Prostota procedur i elastyczność 
dostawców w procesach obsługi klientów wiąŜą się z pojęciem obsługi klienta.  

Badania sugerują, Ŝe obsługa klienta moŜe być krytycznym czynnikiem 
decydującym o jego pozostaniu z dostawcą26. Problem w tym, Ŝe obsługa klienta, 
podobnie jak jego zatrzymanie, jest pojęciem nader ogólnym i trudnym do 
zdefiniowania. Pod tym ogólnym pojęciem kryje się wiele komponentów, których 
kombinacja i zastosowanie jest silnie uwarunkowane specyfiką zarówno branŜy, jak  
i sytuacji konkretnego dostawcy. Co więcej, z perspektywy organizacyjnej, obsługa 
klienta nie jest wyłączną prerogatywą działu marketingu, a jej postrzegana jakość zaleŜy 
od pracowników pozornie niezwiązanych z marketingiem. Przykładowo, fakturowanie  
i dostawa znajdują się tradycyjnie poza marketingiem w większości przedsiębiorstw, 
jednak mają one istotny wpływ na postrzeganą jakość obsługi i spełnianie oczekiwań 
nabywców. Zagadnienie „obsługi klienta” jest na tyle istotne, Ŝe w wielu branŜach 
moŜe ona decydować o pozostawaniu nabywcy z dostawcą. Dotyczy to zwłaszcza tych 
kategorii produktów, które charakteryzują się wysokim stopniem standaryzacji lub 
dostępne są ich substytuty. Obsługa klienta generuje stosunkowo wysokie koszty, 
dlatego stopień jej zróŜnicowania ma istotny wpływ na zyski generowane przez 
nabywców. Wydaje się, Ŝe wartość nabywcy jest istotnym kryterium wyboru działań  
z zakresu obsługi klienta, a jej intensywność powinna zaleŜeć od tego, jakich 
nabywców chce zatrzymać dostawca. W najprostszym rozumieniu wartość, jaką 
generują nabywcy, powinna uzasadniać koszty ich obsługi.  

Ostatnim czynnikiem, który naleŜy uwzględnić, jest sam sposób pozyskania 
nabywcy. W procesie tym kształtują się oczekiwania nabywców, w tym równieŜ 
percepcja wartości wyjątkowości oferty dostawcy27. Pierwsze doświadczenia  
z produktem wydają się mieć kluczowe znaczenie dla oceny zaspokojenia oczekiwań 

                                                 
25 R. Blattberg, G. Getz, J. Thomas, op.cit., s. 73.  
26 Ibidem.  
27 Ibidem, s. 71.  
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nabywcy. Czynniki wymienione wcześniej, takie jak koszty zmiany dostawcy, jakość 
obsługi i łatwość zakupu odgrywają rolę w późniejszym czasie i wszystkie mają wpływ 
na długookresowe zachowanie nabywców, jak i prawdopodobieństwo, Ŝe zostaną oni 
zatrzymani.  

Za rynki konkurencyjne uwaŜane są przede wszystkim takie, w których moŜliwości 
ekspansji przedsiębiorstwa są ograniczone, a firmy formułują cele swojego działania  
w kategoriach utrzymania dotychczasowej liczby klientów i/lub udziału w rynku28. 
Dynamika wzrostu rynku ulega w tej sytuacji spowolnieniu, a wielkość rynku moŜe się 
nawet zmniejszyć. W konsekwencji przedsiębiorstwa dąŜą do obniŜania kosztów 
działania, ignorując często ich efekty. Wzrost konkurencyjności rynku skłania 
przedsiębiorstwa do: działań zmierzających do utrzymania klientów o wysokiej 
wartości (stymulowanie lojalności), pozbywania się nabywców o niskiej wartości, 
skłaniania zadowolonych nabywców do ponawiania zakupów29.  

Sposoby utrzymywania nabywców  

Działania marketingowe związane z utrzymywaniem klientów zmierzają przede 
wszystkim do: utrzymania satysfakcji, uproszczenia procesu zakupu, zaoferowania 
produktów substytucyjnych, ograniczenia moŜliwości zmiany dostawcy30.  

Wybór intensywności utrzymywania nabywców ma istotne implikacje finansowe 
dla dostawcy, wymuszają one bowiem na nim ponoszenie określonych inwestycji.  
Na rynkach, charakteryzujących się ograniczonymi moŜliwościami ekspansji lub ich 
brakiem, istotne znaczenie ma segmentacja i wybór runku docelowego. L. Garbarski 
postuluje, Ŝe pierwszorzędne znaczenie ma w tych warunkach uwzględnienie kryterium 
wartości nabywców. W sytuacji intensyfikowania się konkurencji o kurczący się rynek 
przedsiębiorstwa muszą pogodzić wymogi utrzymania wartościowych lub kluczowych 
nabywców z dyscypliną finansową, która pociąga określone skutki w sferze 
kształtowania marketingu-mix. Ograniczanie kosztów działań przy jednoczesnych 
próbach utrzymania nabywców są do pewnego stopnia celami rozbieŜnymi. Wydaje się, 
Ŝe moŜna je pogodzić dzięki doskonaleniu oferty (np. doskonalenie jakości produktu  
i wzbogacanie go o usługi dodatkowe w celu kreowania lojalności nabywców; 
przywiązywanie nabywców poprzez głębszą indywidualizację oferty, upraszczanie 
procedur zakupowych, sprzedaŜ i promocję dóbr i/lub usług komplementarnych). 
ObniŜanie cen czy teŜ udzielanie gwarancji niskich cen lub teŜ stałych cen jest 
działaniem, do którego dostawcy odwołują się bardzo niechętnie, jako do ostatniej deski 
ratunku.  

Podobnie jak rozumienie „utrzymywania”, takŜe pojęcie „konkurencyjności” rynku 
wydaje się do pewnego stopnia zaleŜeć od percepcji menedŜerów i podlegać ich 
subiektywnym ocenom. Konkurencyjność rynku wydaje się być postrzegana przez 

                                                 
28 L. Garbarski, op. cit., s. 120.  
29 Ibidem, s. 121. 
30 Ibidem, s. 95.  
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pryzmat specyficznej sytuacji przedsiębiorstwa i branŜy, w której ono działa. 
Wspomniane fazy rozwojowe rynku i właściwa im dynamika oddziaływań 
konkurencyjnych wydają się w znacznej mierze odpowiadać za postrzeganie rynku za 
konkurencyjny. Nie oznacza to, Ŝe wyczerpują wszystkie moŜliwe źródła percepcji 
konkretnego rynku jako trudnego. W kontekście rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych 
na dynamikę konkurencji mają wpływ specyficzne dla tego rynku czynniki, przede 
wszystkim liczba klientów (mała liczba potencjalnych nabywców nawet na rynku  
o wysokiej dynamice wzrostu czyni go konkurencyjnym), specyfika oferowanych 
produktów (im bardziej standardowe, tym bardziej rynek był postrzegany jako trudny), 
czy teŜ koszty zmiany dostawcy, niezaleŜne w wielu sytuacjach od fazy rozwojowej 
rynku.  

Seria wywiadów pogłębionych, przeprowadzonych przez autora w roku 2009  
w przedsiębiorstwach działających na rynku dóbr i usług instytucjonalnych, wykazała, 
Ŝe wyodrębnienie grupy nabywców zatrzymanych nie było stosowane przez przebadane 
przedsiębiorstwa. Znacznie częściej dzielono klientów na strategicznych lub 
kluczowych i „resztę”, ale nie wydaje się, aby moŜna było utoŜsamiać pierwszą grupę 
nabywców z zatrzymanymi. Znaczenie klientów kluczowych wynikało przede 
wszystkim z ich udziałów w obrotach dostawcy. Badani menedŜerowie często 
posługiwali się pojęciem relacji czy teŜ budowania relacji z klientami, jednak ich 
rozumienie było odmienne od natury relacji w literaturze naukowej.  

Ze względu na ograniczenia wynikające z jakościowej natury sondaŜu, jak  
i małą próbę (11 przedsiębiorstw), jego rezultaty nie są wiarygodne, jednak zaskakująco 
są one zbieŜne z wynikami badania ilościowego przeprowadzonego przez M. Morris  
i innych31. Wykazali oni, Ŝe utrzymanie nabywcy, czy teŜ budowanie z nim relacji, 
rozumiane jest jako jego „zamknięcie”, przywiązanie do dostawcy motywowane jego 
korzyściami. Dominującym podejściem niejednokrotnie wydaje się zatrzymanie za 
wszelką cenę, zawsze jednak istnieją pewne obiektywne granice takiego podejścia, 
wyznaczone przede wszystkim przez relację kosztów i przychodów. MenedŜerowie nie 
wydają się skłonni inwestować w nabywców, preferując bodźce o niefinansowym 
charakterze, tj. poświęcać czas i pracę, koncentrować się na komunikacji niŜ na 
zmianach w swoich przedsiębiorstwach, jakich Ŝyczyłby sobie klient, takich jak 
inwestycje kapitałowe, zmiany procesowe, personalne i technologiczne. MenedŜerowie 
niechętnie uciekają się do obniŜek cen, które uwaŜane są za ostateczność. O ile 
dostawcy wydają się poŜądać relacji z nabywcami, to starają się jednocześnie unikać 
zbytniej zaleŜności od waŜnych nabywców, starając się pozostawić jak najwięcej 
otwartych opcji dla siebie.  

NaleŜy zastanowić się, jak na takie zachowania dostawców wpływa percepcja 
szerszych warunków rynkowych, tj. obecnego spowolnienia ekonomicznego. Ponadto 
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nadal nie ma jasności, jak na utrzymywanie nabywców na rynku instytucjonalnym 
wpływają miękkie aspekty relacji nabywca-dostawca, tj. dynamika oddziaływań 
interpersonalnych. Co więcej, analizy wymaga zagadnienie celowości zatrzymania 
nabywców nierentownych, do utrzymywania których dostawców mogą motywować 
takie cele, jak dostęp do konkretnych zasobów, wykorzystanie pełni mocy 
produkcyjnych, blokowanie konkurentów czy teŜ oczekiwania zysków w bliŜej 
nieokreślonej przyszłości. Wydaje się, Ŝe specyfika rynku dóbr i usług 
zaopatrzeniowych, w szczególności właściwości stosunków między podmiotami tego 
rynku, pozwala na relatywnie łatwiejszą analizę zaleŜności między działaniami 
dostawców a utrzymywaniem nabywców, a takŜe utrzymywaniem nabywców i ich 
zyskownością. Silny wpływ czynników kontekstualnych, zarówno na poziomie 
konkretnego rynku, jak i dostawcy czyni jednak tę analizę trudną.  

Zakończenie  

Podobnie jak wokół lojalności nabywców w klatach 90., tak obecnie wokół ich 
utrzymywania narosło kilka szkodliwych mitów. Utrzymanie nabywców moŜe mieć 
krytyczny wpływ na sukces dostawcy, jednak przedsiębiorstwa nie powinny starać się 
utrzymać wszystkich nabywców. Maksymalizacja liczby zatrzymanych nabywców nie 
jest jednoznaczna z maksymalizacją ich wartości czy przychodów firmy. Odnosi się to 
zwłaszcza do rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych, gdzie relatywnie rzadsze  
– w porównaniu z rynkiem konsumpcyjnym − jest indywidualizacja oferty i działań 
marketingowych na poziomie pojedynczego nabywcy. Celem wyboru intensywności 
utrzymywania nabywców i kształtowanie działań marketingowych powinna być 
maksymalizacja zysków, jakie generują nabywcy. Ich utrzymywanie zawsze generuje 
koszty, które na rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych charakteryzować się będą 
zróŜnicowaniem, wynikającym z róŜnic potrzeb i zachowań konkretnych nabywców 
instytucjonalnych.  

CUSTOMER RETENTION ON COMPETITIVE  

INDUSTRIAL MARKETS 

Summary  

Both academic and managerial communities agree that keeping customers is the ultimate 
goal of any company’s marketing activities. The source of such perception of customer retention 
is possibly “relationship marketing”. The importance of customer retention, which is nowadays 
undisputable, is particularly important on goods and services b2b market, which is characterized 
by lower number of potential purchasers. The nature and conditions of customer retention  
in business to business context, and approaches to its management are discussed in this paper. 
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Aleksandra Burgiel1 

NOWE I TRADYCYJNE PRZEJAWY ODDZIAŁYWAŃ 

SPOŁECZNYCH NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 

W PROCESACH ZAKUPU WYBRANYCH PRODUKTÓW 

Streszczenie  

Opracowanie prezentuje rozwaŜania na temat istotnej roli oddziaływań społecznych 
determinujących zachowania konsumentów oraz zmian, jakie zachodzą w tych oddziaływaniach 
pod wpływem przeobraŜeń we współczesnym świecie. Przedstawiono tu takŜe wybrane wyniki 
badań pierwotnych poświęconych wstępnym rozpoznaniom wybranych aspektów wpływu 
społecznego kształtującego procesy zakupu zróŜnicowanych produktów – obarczonych 
mniejszym i większym ryzykiem.  

Istota i znaczenie wpływów społecznych wobec zmian w oto-
czeniu konsumenta 

Jednym z ogromnie waŜnych problemów dotyczących zachowań konsumenckich 
jest rozpoznanie determinant tychŜe zachowań. Nie moŜna bowiem w pełni poznać  
i zrozumieć konsumenta czy jego postępowania bez znalezienia punktu odniesienia  
w postaci całej gamy czynników kształtujących to postępowanie. Wśród licznych 
determinant kształtujących procesy zakupu realizowane przez konsumentów na rynku 
szczególną rolę pełnią czynniki społeczne, a głównie oddziaływania interpersonalne, 
które – mimo swego ogromnego wpływu na zachowania nabywców – badane są wciąŜ 
zbyt rzadko.   

Analizując zachowania indywidualnego konsumenta, ekonomiści zbyt często zdają 
się zapominać, Ŝe nie Ŝyje on w pojedynkę, w odosobnieniu od innych. Nabywca tkwi 
w złoŜonej, nieustannie zmieniającej się sieci relacji społecznych, poprzez które inni 
determinują jego postępowanie, w tym decyzje rynkowe, ale jednocześnie i on sam 
moŜe kształtować wybory dokonywane przez innych ludzi. Grupy i jednostki, które 
otaczają człowieka − konsumenta, zapewniają mu niemal gotowe wzorce zachowań, 
dostarczają przydatnych informacji, oferują wsparcie i aprobatę albo krytykę i niechęć, 
bardziej lub mniej bezpośrednio wpływając na niemal wszystkie aspekty jego 
postępowania. Oddziałując poprzez róŜnorodne interakcje, determinując potrzeby 
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konsumenta, jego postawy, zachowania, ostatecznie wpływają nawet na to, które  
z dostępnych w otoczeniu wzorców wybierze.  

Oddziaływania tego rodzaju określane są jako tzw. wpływ interpersonalny  
i definiowane jako bezpośrednia interakcja osób, która wpływa na i zmienia przyszłe 
zachowania lub postawy tychŜe osób w takim stopniu, iŜ wspomniane zachowania  
i postawy róŜnią się od tych, jakie przejawialiby uczestnicy interakcji, gdyby do niej nie 
doszło2. Wymienia się dwa podstawowe rodzaje oddziaływania interpersonalnego, 
realizowane w odmiennych warunkach i w odmiennej formie, a mianowicie wpływ 
normatywny i wpływ informacyjny3. 

Oddziaływanie normatywne ma miejsce wtedy, gdy otoczenie społeczne (złoŜone  
z róŜnych grup i jednostek) determinuje zachowania człowieka (konsumenta), 
dostarczając mu norm, które z jednej strony pomagają mu w samookreśleniu, a z drugiej 
mają go skłonić do uległości i dostosowania się do oczekiwań innych ludzi. Normy 
grupowe opisują idealne sposoby postępowania w określonych warunkach, 
obowiązujące członków danej grupy. Stanowią one zatem pewne reguły i standardy 
postępowania oraz wyznaczają granicę pomiędzy dopuszczalnym i niedopuszczalnym 
sposobem zachowania4. Kiedy normy dotyczą poŜądanych zachowań jednostki w sferze 
spoŜycia, w tym np. poziomu i struktury zakupów, miejsc i częstotliwości ich 
dokonywania czy nabywanych marek, wtedy są określane jako normy konsumpcyjne.  

Drugi rodzaj wpływu, oddziaływanie informacyjne, ujawnia się w sytuacji, gdy inni 
ludzie zapewniają jednostce informacje (w postaci faktycznej wiedzy, porad, sugestii, 
własnych opinii itp.), które kształtują jej postawy i zachowania, w tym podejmowane 
przez nią decyzje nabywcze. Podatność na tego typu wpływy przyjmuje postać 
skłonności do akceptowania informacji pochodzących od innych osób, dotyczących np. 
w sferze zachowań konsumenckich miejsc dokonywania korzystnych zakupów, 
producentów i ich ofert, róŜnorodnych cech produktów, ich przydatności w róŜnych 
sytuacjach oraz zasad ich uŜytkowania. Najczęściej dochodzi do oddziaływania 
informacyjnego w trakcie codziennych rozmów toczących się w miejscu pracy lub  
w sklepie, a szczególnie przy okazji spotkań towarzyskich, na których ludzie 
wymieniają się uwagami na temat filmów, kosmetyków, elektroniki itp. Co ciekawe, 
tylko część przypadków oddziaływania informacyjnego polega właśnie na tym, iŜ 
pewna osoba (z własnej inicjatywy lub na prośbę) przekazuje swoje opinie lub 
posiadane informacje na temat produktów innym konsumentom. W rzeczywistości tego 
rodzaju wpływ moŜe mieć miejsce nawet bez świadomego i aktywnego udziału osoby 
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wpływającej, poniewaŜ konsumenci często dowiadują się o istnieniu produktów i ich 
cechach dzięki temu, Ŝe obserwują innych podczas zakupów i w trakcie uŜytkowania 
wyrobów. Uzyskane w ten sposób informacje są następnie (świadomie lub 
nieświadomie) wykorzystywane przez konsumentów w trakcie róŜnorodnych procesów 
decyzyjnych, zarówno tych rutynowych, jak i rozwaŜnych − związanych z zakupem 
droŜszych produktów. Ujmowany w ten sposób wpływ informacyjny przyjmuje 
charakter nieformalnej wymiany informacji (komunikacji nieformalnej, prywatnej,  
z „ust do uszu”, ang. word-of-mouth communication). 

NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w ostatnich latach zarówno rola, jak i przejawy 
wspomnianych oddziaływań w zachowaniach konsumentów ulegają istotnym 
przemianom. Zmiany kulturowe i społeczno-obyczajowe zachodzące we współczesnym 
świecie wywołują określone przekształcenia zarówno w zachowaniach pojedynczych 
konsumentów, jak i w sieciach powiązań interpersonalnych między nimi. 
Demokratyzacja Ŝycia i narastające przekonanie o niemal nieograniczonej swobodzie 
podejmowania decyzji znajdują odzwierciedlenie takŜe w konsumpcji, poniewaŜ coraz 
mniej osób przejmuje się tym, co naleŜy czy wypada w tej dziedzinie robić, a większość 
konsumentów zaczyna ją traktować jak kolejną sferę umoŜliwiającą im „wyraŜenie 
siebie”. Z kolei zmiany ekonomiczne, ujawniające się m.in. poprzez gwałtowny rozwój 
bogatej pod względem ilościowym i jakościowym oferty rynkowej oraz rosnąca 
zamoŜność przynajmniej części społeczeństwa, pozwalają na realizację tej swobody, ale 
w rzeczywistości równocześnie bardzo utrudniają dokonanie satysfakcjonujących 
wyborów rynkowych. Wreszcie nowe sposoby komunikacji, charakterystyczne dla ery 
cyfrowej i popularyzacji wirtualnej rzeczywistości, zmieniają relacje między ludźmi, 
prowadząc z jednej strony do indywidualizacji Ŝycia i ucieczki w prywatność, ale 
jednocześnie umoŜliwiając i ułatwiając kontakty osób zamieszkujących róŜne części 
świata, reprezentujących róŜne kultury, klasy i grupy społeczne. W efekcie tych  
i innych zmian przeobraŜać się będą, bo muszą, formy, zakres i siła oddziaływań 
interpersonalnych na zachowania konsumentów.  

Wolność stanowienia o sobie, prawo do podejmowania niczym nieskrępowanych 
działań w oczywisty sposób determinują mniejszą podatność na oddziaływania 
interpersonalne o charakterze normatywnym. Pewna część społeczeństwa nie przejmuje 
się (lub twierdzi, Ŝe nie przejmuje się) opinią czy oceną zakupu dokonaną przez innych 
konsumentów, choć moŜna się zastanawiać, na ile te deklaracje są zgodne z ich 
podświadomymi motywami, Polacy bowiem lubią robić wraŜenie na innych, nawet jeśli 
oficjalnie się do tego nie przyznają. Badania wskazują, Ŝe dla starszych osób kupowanie 
jest wciąŜ dowodem na poprawę sytuacji, przejawem dobrobytu i świadczy  
o osiągniętym statusie społecznym, a zatem nabywać trzeba te produkty, które  
w najlepszy sposób realizują powyŜsze cele, poniewaŜ są zgodne z określonymi 
standardami i oczekiwaniami społecznymi5. Z kolei wśród młodych konsumentów 
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maleje ranga pozycji społecznej charakteryzowanej przez wielkość konsumpcji, 
natomiast coraz większe znaczenie przypisuje się stylowi Ŝycia. Jednak to właśnie styl 
Ŝycia z jednej strony wymusza pewne zakupy (związane np. z uprawianiem określonych 
sportów czy hobby), ale równocześnie jest przez te zakupy manifestowany. Wydaje się, 
Ŝe rola oddziaływań normatywnych maleje tylko nieznacznie i w pewnych grupach, 
podczas gdy wielu polskich konsumentów nadal poszukuje wzorców, punktów 
odniesienia czy teŜ aprobaty w swoim otoczeniu społecznym.  

Przyjmując jednak, Ŝe potrzeba uzyskania akceptacji innych osób dla decyzji 
nabywczych podjętych przez konsumenta ma faktycznie coraz mniejsze znaczenie jako 
kryterium wyboru produktów, nie moŜna nie zauwaŜyć, iŜ na drodze nabywcy ku 
zadowoleniu z konsumpcji pojawiają się problemy innej natury. OtóŜ w obecnej 
sytuacji rynkowej kaŜdy konsument nie tylko moŜe, ale w zasadzie musi dokonywać 
wyboru produktów spośród ogromnej liczby róŜnorodnych, choć podobnych marek  
i wersji, co wybór ten znacznie komplikuje, często przedłuŜa, a czasem wręcz 
uniemoŜliwia. Co więcej, poza bogactwem produktów, konsument napotyka mnogość 
informacji pochodzących z róŜnych źródeł, których wiarygodność i rzetelność stoi 
często pod znakiem zapytania, co tylko wzmacnia poczucie niepewności i zagubienia. 
W tej sytuacji rośnie znaczenie oddziaływań o charakterze informacyjnym (komunikacji 
prywatnej), poniewaŜ pochodzące od znajomych i nieznajomych informacje 
nieformalne są w oczach konsumenta bardziej wiarygodne niŜ np. opinia ekspedienta 
czy reklama. Z drugiej strony, są one najczęściej oparte na faktycznym doświadczeniu, 
którego nie zapewni nawet najlepszy i najbardziej zaangaŜowany sprzedawca.  
Co więcej, osobiste, barwne relacje uŜytkownika jakiegoś produktu znacznie lepiej 
przemawiają do konsumenta, który rozwaŜa jego zakup, niŜ jakiekolwiek tabele  
z porównaniami6.  

Czynnikiem, który zdecydowanie wzmocnił siłę oddziaływania informacyjnego,  
a jednocześnie zmienił jego charakter było pojawienie się i błyskawiczny rozwój 
Internetu. Medium to jest bowiem powszechnie wykorzystywane przez nabywców jako 
wspaniały kanał komunikacji nieformalnej, poświęconej zakupom i konsumpcji. 
Konsumenci nie tylko gromadzą informacje, bawią się czy dokonują wirtualnych 
zakupów w Internecie, ale bardzo często proszą innych uŜytkowników Sieci  
o informacje na temat dostępnych wyrobów i usług, porównanie konkurencyjnych ofert, 
interesują ich teŜ doświadczenia innych klientów związane z kupowaniem  
i uŜytkowaniem produktów. W odpowiedzi otrzymują mnóstwo porad − szybko, za 
darmo i z niezaleŜnego źródła. Ten sposób zbierania informacji takŜe ma swoje wady, 
poniewaŜ nadmiar wzajemnie sprzecznych rad, opinii i ocen dostępnych na róŜnych 
forach i czatach utrudnia podjęcie decyzji zamiast je ułatwić. Jednak konsumenci uczą 
się w rozsądny sposób korzystać z takiej pomocy, wykorzystują teŜ inne mniej masowe 
i bardziej zobiektywizowane moŜliwości, jakie daje Internet, np. oceny produktów 
                                                           

6 G. Antonides, W.F. Van Raaij, op.cit., s. 354-361; E. Rosen, Fama. Anatomia marketingu szeptanego, 
Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003. 
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wystawiane w sklepach internetowych, konsumenckie rankingi popularności 
poszczególnych ofert itp. W związku z powyŜszym do listy tradycyjnych przejawów 
oddziaływań społecznych dołączyły nowe. Zamiast obserwować sąsiadów lub innych 
klientów w centrum handlowym, aby ustalić, co warto kupić, moŜna obecnie 
„podglądać” uczestników aukcji internetowych, zamiast pytać znajomych o to, jaki film 
nam polecą, moŜna sprawdzić oceny poszczególnych pozycji w repertuarze,  
a jeśli Ŝaden z naszych znajomych nie zna się na telewizorach i ostatnio nie kupował 
sprzętu RTV, moŜna wejść na odpowiednie forum dyskusyjne poświęcone tej grupie 
wyrobów.  

Zmieniający się charakter oddziaływań społecznych rzutuje równieŜ na zmieniającą 
się rolę źródeł tych wpływów. Coraz częściej bowiem źródłem tym stają się obcy 
ludzie, a nie tylko rodzina czy znajomi konsumenta, którym tradycyjnie przypisuje się 
największą moc wpływu. Zasadniczo oddziaływania interpersonalne pochodzą od grup 
społecznych, a właściwie grup odniesienia oraz pewnych jednostek, pełniących 
szczególne funkcje w swoim otoczeniu, określanych jako jednostki znaczące. Pojęcie 
grupy odniesienia jest na tyle złoŜone, Ŝe istnieje wiele jego ujęć, wyróŜnia się takŜe 
róŜnorodne typy grup odniesienia (normatywne, komparatywne, statusowe)7. Najszerzej 
moŜna zdefiniować grupę odniesienia jako rzeczywisty lub wyobraŜony zespół ludzi, 
zazwyczaj tych, przez których konsument chce być aprobowany i akceptowany, których 
wykorzystuje podczas kształtowania swoich indywidualnych opinii, postaw i przekonań 
dotyczących produktów i rynku oraz jako wzorzec zachowań konsumenckich i/lub 
punkt odniesienia dla porównań przy ocenie poprawności własnych postaw  
i postępowania. Najistotniejsze grupy odniesienia tworzą zazwyczaj członkowie 
rodziny, przyjaciele i bliscy znajomi, współpracownicy konsumenta, ale moŜe on 
szukać wzorców postępowania i akceptacji takŜe w grupach społecznych, do których 
sam nie naleŜy, reprezentujących np. inną klasę społeczną8.  

Indywidualni konsumenci, funkcjonujący w obrębie waŜnych dla danej osoby grup 
lub poza nimi, równieŜ mogą stanowić dla niej punkt odniesienia wykorzystywany  
w porównaniach i ocenie jej pozycji lub istotne źródło informacji oraz norm 
społecznych. Przykładem takich jednostek znaczących są osoby odniesienia, choć 
kategoria ta jest w zasadzie tylko uzupełnieniem koncepcji grup odniesienia, przejawy 
ich oddziaływania są bowiem takie same. Innym jednak źródłem wpływu są liderzy 
opinii i wyrocznie rynkowe, a róŜnica polega na tym, Ŝe ich oddziaływanie przebiega 
głównie w trakcie i w formie przekazywania informacji. Mianem liderów opinii  
w odniesieniu do sfery konsumpcji określa się osoby, które nieformalnie, świadomie lub 
nieświadomie wpływają na motywy i zachowania nabywcze innych osób, przekazując 

                                                           
7 Problematyka moŜliwych ujęć terminu „grupa odniesienia” poruszana jest m.in. w pracach: H. Kassarjian, 

T. Robertson, Perspectives in Consumer Behavior, Scott, Foresman and Co., Glenview 1968, s. 280-281;  
J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1993, s. 118-119. 

8 Szerzej: A. Burgiel, Znaczenie…, s. 25-28, 91-97. 
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im informacje i swoje opinie na temat produktów i ich cech9. Wpływ interpersonalny, 
jaki wywiera lider opinii, przyjmuje najczęściej postać transferu informacji (wiedzy, 
poglądów) na temat konkretnej dziedziny (ew. kilku pokrewnych dziedzin), w której 
specjalizuje się dana osoba. Przekaz ten bywa sprowokowany przez pytanie 
zainteresowanego jakąś kwestią lub radą konsumenta, ale moŜe teŜ wynikać z celowego 
i w pełni świadomego działania lidera, który pragnie zmienić opinie i/lub decyzje 
innych. Jednocześnie zdarzają się sytuacje, w których konsument, zdając sobie sprawę  
z ponadprzeciętnej wiedzy lidera na jakiś temat, po prostu naśladuje jego wybory  
i wzory konsumpcji, które zaobserwował lub o których się dowiedział, oszczędzając  
w ten sposób czas i wysiłek. Z kolei wyrocznia rynkowa (ekspert rynkowy, koneser, 
ang. market maven) to osoba, która dysponuje szerszą wiedzą na temat ogółu 
produktów, tego, co i gdzie warto kupować oraz na temat innych problemów 
dotyczących rynku i która inicjuje dyskusje z konsumentami oraz odpowiada na ich 
prośby, udzielając porad i przekazując informacje10. Zatem, podobnie jak liderzy opinii, 
wyrocznie zajmują się zarówno poszukiwaniem informacji, jak i ich 
rozpowszechnianiem, jednak te ostatnie jednostki dysponują znacznie szerszą, ale 
jednocześnie bardziej ogólną wiedzą dotyczącą róŜnych grup produktów, miejsc, gdzie 
moŜna trafić na korzystne promocje, kupić towar po okazyjnych cenach, nabyć coś 
wyjątkowego itp.  

Opisane procesy i interakcje toczą się nieprzerwanie wokół nas i z naszym 
udziałem, nieustannie kształtując większość naszych decyzji. Z niepojętych przyczyn 
siła ich oddziaływania była przez wiele lat ignorowana zarówno przez znaczną część 
ekonomistów, badaczy, jak i przedsiębiorców. Paradoksem było, iŜ wszyscy wiedzieli, 
Ŝe taka wymiana informacji i norm między konsumentami ma miejsce, natomiast 
podjęto niewiele prób, aby te procesy rozpoznać. W związku z tym autorka 
zdecydowała się na identyfikację wybranych aspektów oddziaływań interpersonalnych  
i ich roli w trakcie badań pierwotnych, których wycinek prezentuje dalsza część 
opracowania11. 

 
 

                                                           
9 Zob. L. Price, L. Feick, R. Higie, Information Sensitive Consumers and Market Information, „The Journal 

of Consumer Affairs” 1987, nr 2; A. Czarnecki, Wykorzystanie koncepcji liderów opinii w działaniach 
konkurencyjnych, „Monografie i Opracowania” nr 376, SGH, Warszawa 1993; A. Burgiel, Komunikacja 
nieformalna i jej wykorzystanie w decyzjach nabywczych konsumentów, w: Decyzje konsumentów i ich 
determinanty, red. E. KieŜel. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 151-161 

10 Por. L. Feick, L. Price, The Market Maven: A Diffuser of Marketplace Information, „Journal  
of Marketing” 1987, vol. 51, January. 

11 Podmiotem badania byli indywidualni, dorośli konsumenci, zamieszkali na terenie województwa 
śląskiego. Badanie prowadzone było w listopadzie 2009 r. techniką ankiety bezpośredniej oraz  
– uzupełniająco − techniką ankiety rozsyłanej pocztą elektroniczną. Próba liczyła 300 osób, dobranych na 
zasadzie doboru przypadkowego. Badania te są zaledwie wstępem do realizacji szeroko zakrojonych 
ogólnopolskich studiów poświęconych tematyce oddziaływań społecznych, naśladownictwa oraz wzajemnych 
zaleŜności między konsumpcją i zachowaniami róŜnych konsumentów, planowanych na 2010 rok.  
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Ogólne przejawy oddziaływa ń interpersonalnych w procesach 
zakupu produktów o zró Ŝnicowanym charakterze 

W badaniach podjęto próbę ustalenia, jakie są najbardziej charakterystyczne 
przejawy oddziaływania ze strony innych osób na decyzje nabywcze badanych 
konsumentów. ZałoŜono, Ŝe wpływy te będą przebiegały inaczej w przypadku 
produktów o zróŜnicowanym charakterze, a przede wszystkim – cechujących się 
odmiennym poziomem ryzyka subiektywnie postrzeganego przez konsumentów.  
W związku z tym zdecydowano się na zbadanie form oddziaływań społecznych 
płynących z róŜnych źródeł z uwzględnieniem najprostszego podziału produktów  
– na wyroby tańsze, codziennego uŜytku i produkty droŜsze, skomplikowane 
technicznie, rzadkiego zakupu. Przyjmując taki podział, podjęto próbę ustalenia 
częstotliwości występowania najbardziej charakterystycznych form zachowań, w trakcie 
których dochodzi do oddziaływań społecznych (takich jak: obserwowanie, zdobywanie 
informacji od innych, zwracanie się z prośbą o radę, korzystanie z opisów doświadczeń 
innych konsumentów), z uwzględnieniem typowych równieŜ źródeł tych oddziaływań, 
czyli grup odniesienia (znajomi, rodzina) oraz liderów opinii i wyroczni rynkowych,  
a takŜe dodatkowego potencjalnego źródła, jakim są inni, nieznani respondentowi 
konsumenci.  

Zgodnie z przypuszczeniami poszczególne przejawy wpływów społecznych 
występują z róŜnym natęŜeniem, ten sam wniosek dotyczy teŜ intensywności 
oddziaływań poszczególnych źródeł. Co więcej, w róŜnych procesach zakupu odmienne 
są formy, a zatem i siła oddziaływań społecznych kształtujących wybór produktów.  

W przypadku produktów codziennego uŜytku spodziewano się relatywnie 
mniejszej częstotliwości zachowań, które wskazują na korzystanie z informacji/norm 
oferowanych przez innych konsumentów i faktycznie rezultaty badań potwierdzają, Ŝe 
średnio około 52% badanych nie przejawia wymienionych zachowań lub czyni to 
rzadko, choć wskazania wahają się tu od 30% dla rozmów z członkami najbliŜszej 
rodziny do niemal 80% dla obserwowania innych klientów podczas zakupów (tabela 1). 
Oznacza to jednak, Ŝe co drugi badany z większą lub mniejszą częstotliwością ujawnia 
w procesach zakupu podstawowych produktów takie zachowania, które umoŜliwiają 
wystąpienie oddziaływań interpersonalnych. 

Dla tych procesów najbardziej popularne przejawy oddziaływań społecznych to 
wymiana informacji z członkami najbliŜszej rodziny, które często lub nawet bardzo 
często praktykuje ponad 1/3 badanych. Z kolei około 1/4 ankietowanych często lub 
bardzo często zdarzają się takie zachowania, jak pozyskiwanie informacji  
o doświadczeniach innych osób – znajomych lub nie (tych ostatnich za pośrednictwem 
Internetu). Kolejne 20-30% przyznaje, Ŝe takie poszukiwania praktykuje czasami, przy 
czym dość liczna jest grupa osób, które rzadko lub wcale nie zdobywają takich 
informacji w Sieci, ale to moŜe być związane z dostępnością Internetu. Oznacza to, Ŝe 
w przypadku produktów codziennego uŜytku, poza konsultacjami z rodziną, liczą się 
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przede wszystkim praktyczne informacje o wyrobach, które moŜna uzyskać od ich 
rzeczywistych uŜytkowników. 

Tabela 1. Częstotliwość wybranych form oddziaływań interpersonalnych w procesach zakupu produktów 
codziennego uŜytku (w %) 

Jak często przed zakupem produktów 
codziennego uŜytku zdarzają się Panu/Pani: 

nigdy/ 
rzadko* czasami często/ 

bardzo często* 
rozmowy z członkami najbliŜszej rodziny  
na temat wyboru produktów 

30,2 34,9 34,9 

poszukiwanie w Internecie opisów doświadczeń 
innych klientów 

53,7 20,6 25,6 

zbieranie informacji wśród znajomych nt. ich 
doświadczeń, uŜywanych produktów i marek 

44,7 31,5 23,8 

prośby o radę kierowane do lidera opinii 45,0 31,6 23,4 

wysłuchiwanie opinii i rad znajomych wyroczni 
rynkowych 

41,3 41,6 17,1 

obserwacja znajomych (ich procesów 
decyzyjnych i uŜywanych przez nich produktów), 
ale bez pytania ich wprost 

66,8 23,9 9,3 

obserwacja zakupów realizowanych przez innych 
klientów − w sklepach, na aukcjach 
internetowych 

79,5 12,6 7,9 

* w pytaniu zastosowano skalę 5-stopniową, jednak dla większej przejrzystości danych w tabelach 
skumulowano skrajne odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

Podobnie istotna jest fachowa wiedza, jaką zaoferować mogą liderzy opinii, 
których prosi o radę często lub bardzo często 23% badanych, a kolejne 31% − czasami. 
Mniej popularne są natomiast wyrocznie rynkowe, poniewaŜ wysłuchiwanie ich porad  
z duŜą częstotliwością deklaruje jedynie 17% badanych. To dość niskie wskazanie jest 
do pewnego stopnia zaskakujące, poniewaŜ wydawało się, Ŝe to właśnie wyrocznie  
i typowa dla nich wiedza są bardziej „uŜyteczne” w przypadku codziennych zakupów. 
MoŜe jednak ten niski odsetek był bardziej efektem określonego sposobu 
sformułowania pytania, a nie rzadkiego wykorzystania wyroczni, poniewaŜ aŜ 41% 
ankietowanych czasami wysłuchuje rad wyroczni, a jednocześnie tylko 40% 
respondentów zadeklarowało, Ŝe słucha ich rzadko lub w ogóle, co jest relatywnie 
niskim wskazaniem dla tej częstotliwości w zestawieniu z innymi zachowaniami. 

Zupełnie inaczej kształtują się wskazania opisujące procesy zakupu droŜszych, 
bardziej ryzykownych produktów (tabela 2). Ogólnie większa jest skłonność badanych 
do przejawiania róŜnych zachowań, w których dochodzi do oddziaływań 
interpersonalnych. Średnio aŜ 44% respondentów deklaruje wysoką częstotliwość 
wymienionych form postępowania, a jedynie 1/4 − niską. Proporcje są zatem odwrotne  
w porównaniu z tym, co ustalono dla procesów zakupu tańszych produktów.  

W wypadku bardziej ryzykownych dóbr szczególnie istotne i popularne okazuje się 
korzystanie z rad liderów opinii. Przed zakupem droŜszych wyrobów jedynie co 
dziesiąty badany korzysta z nich rzadko lub wcale, natomiast ponad 2/3 ankietowanych 
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czyni to często lub bardzo często. Drugie w kolejności są rozmowy z członkami 
najbliŜszej rodziny, a zatem i w tym wypadku ta szczególnie waŜna dla konsumentów 
grupa odniesienia ma znaczący wpływ na procesy zakupu. Tylko 15% badanych 
wykazuje względną odporność na ten wpływ, deklarując najniŜszą częstotliwość 
komunikacji z bliskimi, a 1/4 ankietowanych bierze w niej udział czasami. Pozostali 
(60%) rozmawiają z rodziną często lub bardzo często przed zakupem drogich 
produktów. Niemal jednakowo częste są trzy inne przejawy występowania oddziaływań 
społecznych, tj. poszukiwanie w Sieci opisów doświadczeń nieznajomych i znajomych 
konsumentów oraz wysłuchiwanie opinii wyroczni rynkowych. Wysoką częstotliwość 
tego typu zachowań deklaruje około połowa badanych, a niską zaledwie 13-21%.  

Tabela 2. Częstotliwość wybranych form oddziaływań społecznych w procesach wyboru produktów 
rzadkiego zakupu (w %) 

Jak często przed zakupem produktów drogich, 
złoŜonych technicznie zdarzają się Panu/Pani: 

nigdy/ 
rzadko* czasami często/ 

bardzo często* 

prośby o radę kierowane do lidera opinii 11,7 19,9 68,4 

rozmowy z członkami najbliŜszej rodziny  
na temat wyboru produktów 

15,4 24,0 60,6 

poszukiwanie w Internecie opisów doświadczeń 
innych klientów 

21,0 28,1 50,9 

wysłuchiwanie opinii i rad znajomych wyroczni 
rynkowych 

13,2 37,0 49,8 

zbieranie informacji wśród znajomych nt. ich 
doświadczeń, uŜywanych produktów i marek  

18,9 32,0 49,1 

obserwacja zakupów realizowanych przez innych 
klientów − w sklepach, na aukcjach internetowych 

51,8 32,3 16,0 

obserwacja znajomych (ich procesów 
decyzyjnych i uŜywanych przez nich produktów), 
ale bez pytania ich wprost 

49,6 35,5 14,9 

* w pytaniu zastosowano skalę 5-stopniową, jednak dla większej przejrzystości danych w tabeli 
skumulowano skrajne odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

Jak wynika z danych, obserwacja jako zachowanie, w trakcie którego dochodzić 
moŜe do oddziaływań interpersonalnych, jest deklarowana najrzadziej w przypadku 
obydwu typów produktów. Prawdopodobnie przyczyną jest fakt, Ŝe obserwacja kojarzy 
się respondentom ze szpiegowaniem (w odniesieniu do znajomych) lub z podglądaniem 
i bezmyślnym kopiowaniem cudzych zakupów (w przypadku obserwowania obcych 
osób). A zatem wielu konsumentów nie przyznaje się do takich obserwacji z obawy 
przed tymi negatywnymi konotacjami. Tymczasem obserwowanie i naśladowanie 
zakupów realizowanych przez innych wydaje się znacznie częstsze niŜ wskazują na to 
deklaracje badanych. Zresztą 1/3 ankietowanych przyznaje, Ŝe czasem, a około 15% 
często i bardzo często „podgląda” zarówno znajomych, jak i nieznajomych, jeśli chodzi 
o ich wybory dotyczące zakupu drogich produktów. Jednak w przypadku zakupu 
podstawowych produktów wskazania są znacznie niŜsze – tylko 30% respondentów 
deklaruje skłonność do obserwowania innych klientów czasami lub często.  
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PowyŜsze obserwacje i wnioski uzupełnia zestawienie średnich częstotliwości 
przypisanych poszczególnym typom zachowań z uwzględnieniem obydwu rodzajów 
produktów. Jak wynika z rys. 1, szanse na oddziaływania interpersonalne są wyŜsze  
w przypadku produktów drogich, złoŜonych technicznie, poniewaŜ niemal wszystkie 
średnie przekroczyły tu 3, a niektóre zbliŜyły się nawet do 4, potwierdzając, Ŝe takie 
zachowania jak analizowane zdarzają się przynajmniej czasem w procesach zakupu tych 
wyrobów. NajwaŜniejsze źródła oddziaływań w tym wypadku to liderzy opinii, 
członkowie najbliŜszej rodziny, a takŜe wyrocznie rynkowe i znajomi oraz nieznajomi, 
ale doświadczeni w uŜytkowaniu produktów klienci obecni w sieci.  
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Na rysunku przedstawiono średnie z ocen w skali 5-stopniowej, gdzie 1 – najniŜsza częstotliwość,  
a 5 – najwyŜsza. 

Rys. 1. Średnia częstotliwość występowania wybranych form oddziaływań społecznych w procesach wyboru 
produktów codziennego i rzadkiego zakupu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

Tymczasem w odniesieniu do produktów codziennego uŜytku średnie są niŜsze, 
inny jest teŜ ich układ. Tu kluczowym źródłem oddziaływań jest najbliŜsza rodzina 
(tylko dla jej wpływów wskazanie osiągnęło 3), natomiast wpływy pochodzące od 
wyroczni rynkowych, liderów opinii czy wreszcie znajomych, niepełniących Ŝadnych 
specjalnych funkcji, występują rzadziej, ale są wszystkie niemal tak samo popularne. 

Podatność na poszczególne typy oddziaływań społecznych (formy i źródła) okazała 
się skorelowana z niektórymi cechami respondentów. W przypadku analiz procesów 
zakupu droŜszych produktów zaobserwowano, Ŝe częstotliwość niemal wszystkich 
zachowań jest szczególnie determinowana przez wiek badanych, a niektóre z nich 
równieŜ przez płeć i wykształcenie respondentów12. Natomiast dla procesów zakupu 

                                                           
12 Dotyczy to takich zachowań, jak skłonność do rozmów z członkami najbliŜszej rodziny, korzystanie  

z rad wyroczni i liderów opinii, poszukiwanie w Sieci informacji od innych konsumentów, obserwowanie 
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tańszych produktów nieco waŜniejszą determinantą jest wykształcenie badanych, choć 
płeć i wiek równieŜ kształtują skłonność ankietowanych do niektórych zachowań13. 
Sytuacja materialna nie miała istotnego wpływu na odpowiedzi badanych.  

Przejawy i rola wpływów społecznych w procesie zaku pu 
wybranych produktów 

Jak wspomniano, wpływ społeczny o charakterze informacyjnym ujawnia się  
w zachowaniach konsumentów w postaci komunikacji nieformalnej. Ze względu na jej 
szczególne i wciąŜ rosnące znaczenie dla decyzji nabywczych współczesnych 
konsumentów osobnym rozpoznaniom poddano kwestie częstotliwości wymiany 
informacji na temat kilku wybranych grup produktów (strojów wizytowych, 
prywatnych usług dentystycznych, detergentów i produktów nabiałowych w ogóle, 
komputerów i laptopów, mebli i artykułów dekoracyjnych do części dziennej 
mieszkania)14.  

Na wstępie ustalono, Ŝe aŜ 94% badanych uczestniczy w nieformalnej wymianie 
informacji na temat produktów, ich wad i zalet, a takŜe na temat miejsc zakupu, zniŜek  
i promocji. Jednocześnie skłonność ta nie wykazała związku z Ŝadną z cech 
metryczkowych, a zatem jest zgeneralizowana – charakteryzuje wszystkich 
konsumentów w takim samym stopniu. Analizując intensywność tej wymiany poprzez 
określenie częstotliwości rozmów z innymi ludźmi na temat wybranych grup produktów 
stwierdzono, Ŝe produkty najbardziej ryzykowne pod względem funkcjonalnym  
i ekonomicznym, tj. komputery i laptopy, stanowią względnie najczęstszy temat 
rozmów z udziałem badanych (tabela 3). Ponad 40% respondentów często lub bardzo 
często, a kolejna 1/3 czasami uczestniczy w rozmowach na temat tej kategorii 
produktów.  

Nieco niŜszą, choć nadal wysoką, a ponadto dość zbliŜoną częstotliwość rozmów 
odnotowano równieŜ dla dwóch grup produktów o podobnym charakterze, czyli mebli 
do części dziennej mieszkania oraz stroju wizytowego. Są to produkty widoczne i przez 
to obarczone większym ryzykiem społecznym, o których często lub bardzo często 
rozmawia 1/4 badanych, a kolejna 1/3 − czasami.  

 
 
 
 

                                                                                                                                              
procesów wyboru dokonywanych przez znajomych. Statystyczną istotność wspomnianych związków 
potwierdzają wyniki testu chi kwadrat, istotne na poziomie p≤ 0,05.  

13 Chodzi tu o korzystanie z pomocy liderów i wyroczni rynkowych w przypadku płci oraz poszukiwanie 
opisów doświadczeń innych osób w Internecie w przypadku wieku badanych. Korelacje między tymi 
zmiennymi są istotne statystycznie na poziomie p≤ 0,05. 

14 Konkretne produkty (dobra i usługi), których procesy zakupu rozwaŜano w badaniach, zostały dobrane 
na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań ankietowych. Badania przeprowadzono w październiku 
2009 r. w formie ankiety audytoryjnej i indywidualnej na próbie 160 osób. 
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Tabela 3. Częstotliwość komunikacji nieformalnej na temat wybranych grup produktów 

Kategorie produktów 
Rozkład odpowiedzi (w %) 

Średnia Dominanta nigdy/ 
rzadko* 

czasami 
często/ 

bardzo często* 

Komputery, laptopy 26,6 31,6 41,8 3,15 4 

Meble i artykuły dekoracyjne  
do salonu 

38,7 35,1 26,2 2,81 3 

Stroje wizytowe 42,6 33,3 24,1 2,72 3 

Prywatne usługi dentystyczne 54,6 28,4 17,0 2,46 2 

Nabiał 60,1 27,4 12,5 2,25 2 

Detergenty 68,7 22,1 9,3 2,07 1 

* w pytaniu zastosowano skalę 5-stopniową, jednak dla większej przejrzystości danych w tabeli 
skumulowano skrajne odpowiedzi 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań pierwotnych. 

Produkt ryzykowny ekonomicznie, ale i fizycznie, jakim jest z pewnością prywatna 
usługa dentystyczna, okazał się mniej popularnym przedmiotem wymiany informacji 
prywatnych. WiąŜe się to zapewne z charakterem tych usług – są ryzykowne, a zatem 
ich zakup skłania do zapytania o radę, ale raczej jednorazowo niŜ z duŜą 
częstotliwością, bo stan uzębienia i efekty zabiegów dentystycznych naleŜą do 
intymnych tematów, które porusza się tylko w wyjątkowych wypadkach. MoŜna jednak 
załoŜyć, Ŝe ta mniejsza intensywność komunikacji nieformalnej nie oznacza, iŜ w razie 
konieczności dokonania wyboru/znalezienia nowego dentysty konsumenci zrezygnują  
z szansy uzyskania informacji na ten temat od innych klientów. Sporadycznie natomiast 
uwzględniane są w rozmowach takie kategorie produktów, jak nabiał i środki czystości. 
Około 2/3 respondentów dyskutuje na ich temat rzadko lub wcale, podczas gdy tylko co 
dziesiąty często lub bardzo często.  

Kolejnym celem w realizowanych badaniach było określenie roli i intensywności 
oddziaływań społecznych typu normatywnego. W związku z tym poproszono badanych 
o określenie, do jakiego stopnia zaleŜałoby im na uzyskaniu akceptacji dla dokonanego 
przez nich wyboru w przypadku zakupu podanych wyrobów/usługi, taka aprobata 
bowiem jest kluczowym czynnikiem w oddziaływaniach normatywnych, w których 
transmisja i przyswojenie norm są najczęściej wywołane chęcią zdobycia akceptacji  
i poparcia oraz uzyskania/potwierdzenia przynaleŜności grupowej. 

Zgodnie z przewidywaniami, wpływ normatywny wydaje się mniej istotny niŜ 
oddziaływania informacyjne. Najsilniej ujawnia się on w procesach zakupu produktów 
obarczonych znacznym ryzykiem społecznym, czyli widocznych dla innych ludzi 
strojów wizytowych i mebli. W ich przypadku waga akceptacji uzyskanej od innych 
konsumentów została oceniona średnio na 4-4,5 w skali 1-7. Podobne wskazanie 
odnotowano równieŜ dla laptopa, co z jednej strony wynika z faktu, iŜ zakup tego 
produktu jest generalnie bardzo ryzykowny i konsumenci poszukują wszelkiej pomocy  
i wsparcia, aby uczynić go jak najlepszym. Jednocześnie laptop, ze względu na swój 



Nowe i tradycyjne przejawy oddziaływań społecznych… 

 

35 

przenośny charakter, jest takŜe produktem do pewnego stopnia widocznym, który 
wywołuje zainteresowanie i pytania ze strony obserwatorów. Oznacza to, Ŝe takŜe  
w przypadku tego produktu warto zadbać o uzyskanie pozytywnej opinii innych. Drugi 
produkt obciąŜony znacznym ryzykiem finansowym i fizycznym nie ma juŜ takich 
aspektów widoczności, w efekcie wskazanie dla usługi dentystycznej jest znacznie 
niŜsze – wynosi 3,16, czyli poniŜej połowy skali, wskazując na znacznie słabszy wpływ 
społeczny w odniesieniu do produktów tego rodzaju. Wreszcie dwa produkty najmniej 
ryzykowne i najmniej widoczne nie wzbudzają tylu emocji, aby skłonić respondentów 
do poszukiwania akceptacji ze strony innych, co potwierdza wyniki innych studiów.   

Zrealizowane studia, choć opisują pewne aspekty oddziaływań, jeszcze bardziej 
pobudzają ciekawość i rodzą kolejne pytania. Badania o tej tematyce powinny być 
zatem kontynuowane, poniewaŜ jest to obszar wciąŜ za słabo rozpoznany przez 
teoretyków, a dający znaczne moŜliwości wykorzystania praktykom. 

NEW AND TRADITIONAL SYMPTOMS OF INTERPERSONAL 

INFLUENCES ON CONSUMERS’ BEHAVIOR IN THE BUYING 

PROCESSES OF SOME CHOSEN PRODUCTS 

Summary 

The paper presents the importance of social influences determining consumers’ behaviors 
and the transitions which can be observed in these influences being the result of specific changes 
taking place in the contemporary world. It also presents basic results of the primary research 
referring to some chosen aspects of the social influences shaping the processes of purchasing 
products of different character, including different risk level. 
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POSTAWY MIESZKAŃCÓW TRÓJMIASTA WOBEC 

PROEKOLOGICZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 

MIEJSKIEGO 

Streszczenie 

Stale rosnąca potrzeba przemieszczania się ludzi w róŜnych celach na terenie m.in. 
trójmiejskiej metropolii oraz rozwijająca się w sposób niezrównowaŜony komunikacja 
indywidualna zaczęły implikować powaŜne problemy komunikacyjne i ekologiczne. Stąd celem 
niniejszego artykułu jest przedstawienie świadomości ekologicznej mieszkańców Trójmiasta na 
temat jednego z proekologicznych środków transportu, jakim jest trolejbus. W wyniku 
przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe większość mieszkańców Trójmiasta zna i rozumie 
pojęcie zrównowaŜonego rozwoju oraz w większości przypadków postrzega trolejbusy jako 
proekologiczny środek transportu, wskazując jednocześnie na potrzebę dalszego rozwoju tego 
środka komunikacji miejskiej. 

Wprowadzenie 

Postęp techniczny i cywilizacyjny człowieka, cechujący się duŜym dynamizmem 
zwłaszcza od połowy XX wieku, spowodował zmiany w organizacji pracy, sposobach 
wytwarzania i korzystania z dóbr, i skupił miliony ludzi na terenach wielkich metropolii 
i aglomeracji. Szybkie zuŜywanie zasobów naturalnych, dynamiczny wzrost 
demograficzny, migracja ludzi ze wsi do miast oraz narastające zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego, przy równoczesnym niezaspokojeniu potrzeb coraz większej 
grupy ludzi, zaczęły prowadzić do destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-
ekonomicznych. Ponadto stale rosnąca potrzeba przemieszczania się ludzi w róŜnych 
celach na terenie m.in. trójmiejskiej aglomeracji oraz rozwijająca się w sposób 
niezrównowaŜony komunikacja indywidualna zaczęły implikować powaŜne problemy 
komunikacyjne i ekologiczne. Wśród problemów ekologicznych, związanych  
z dynamiczną urbanizacją, moŜna wymienić: zanieczyszczenie powietrza, wód, 
dewastację krajobrazu, a takŜe niezmiernie uciąŜliwy czynnik, pogarszający jakość 
Ŝycia w mieście − hałas. 

                                                      
1 Przemysław Dmowski − dr inŜ., Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni. 
Michał Wasilewski − mgr inŜ., Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni. 
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W Trójmieście funkcjonują trzy środki transportu miejskiego uznawane za 
proekologiczne: tramwaj, trolejbus oraz Szybka Kolej Miejska. Celem niniejszego 
artykułu jest przedstawienie świadomości ekologicznej mieszkańców Trójmiasta na 
temat jednego z proekologicznych środków transportu, jakim jest trolejbus. 

Idea wprowadzenia proekologicznego środka transportu  
w aglomeracjach 

Ograniczenia środowiskowe występują najczęściej w wielkich aglomeracjach 
miejsko-przemysłowych i okręgach górniczo-surowcowych.  NiezrównowaŜony wzrost 
gospodarczy prowadzi do załamania stanu równowagi przyrodniczej, przejawiającego 
się w utracie odporności i zdolności samoregulacji degeneracji układów biologicznych, 
zagroŜeniu dla zdrowia ludzkiego2. Ograniczenia środowiskowe stwarzają więc bariery 
rozwoju wielkich aglomeracji. Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku rosnąca 
świadomość ekologiczna kierowała uwagę na interakcje pomiędzy rozwojem 
gospodarczym i jego konsekwencjami środowiskowymi. W krajach rozwiniętych, pod 
naciskiem opinii publicznej i naukowej argumentacji, doszło do sformułowania 
postulatu, by czynniki środowiskowe były ujmowane w procesie decyzji 
gospodarczych3. 

Jednym z istotnych obciąŜeń dla środowiska naturalnego i mieszkańców 
aglomeracji miejskich, związanych z eksploatacją samochodów, jest hałas.  
W niektórych rejonach miasta okazał się on być tak silny, Ŝe konieczne stały się 
odpowiednie działania podjęte w celu ograniczenia jego skutków. Ustawa z 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska4 określa hałas jako dźwięki o częstotliwościach od 
16 Hz do 16000 Hz. Ochrona przed hałasem drogowym dotyczy działań stosowanych 
zarówno w strefie emisji (generowania), jak i imisji (odbioru) hałasu. Działania  
w strefie emisji polegają na próbie eliminowania hałasu juŜ u źródła jego powstawania. 
Natomiast działania w strefie imisji dotyczą stosowania odpowiednich środków ochrony 
odbiorcy hałasu. W strefie emisji do podstawowych metod i sposobów ochrony przed 
hałasem drogowym zalicza się: działania związane z projektowaniem dróg i doborem 
materiałów, działania związane z organizacją ruchu oraz działania odnoszące się do 
samych pojazdów. Silniki wysokopręŜne posiadające rozregulowane zawory wydają 
podczas swej pracy charakterystyczne, dudniące dźwięki o niskiej częstotliwości.  
W sprzyjających warunkach (odpowiednio rozlokowana zabudowa, prosta arteria 
komunikacyjna) moŜe powstać tak zwana „fala stojąca” wywołana przez poruszające 
się lub teŜ oczekujące w zatorach lub zatoczkach przystankowych autobusy z silnikami 
Diesla. Efektu tego obawiano się w Gdyni na ulicy Świętojańskiej, dlatego teŜ 
wycofano całkowicie stamtąd autobusy, kierując w ich miejsce środki transportu  

                                                      
2 A. Kassenberg, C. Rolewicz, Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce, PWE, Warszawa 

1985, s. 38. 
3 R. Domański, Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa 1993, s. 25. 
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U., nr 62, poz. 627 z późn. zm. 
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z silnikami elektrycznymi – trolejbusy. Kolejnym, znacznie istotniejszym problemem 
związanym z codzienną eksploatacją pojazdów drogowych, w tym spalinowych 
środków komunikacji miejskiej, jest emisja do atmosfery znacznych ilości gazów. 
Emitowane produkty spalania paliw zawierających m.in. węglowodory nie tylko 
zalegają w górnych warstwach atmosfery, powodując wzrost temperatury na 
powierzchni Ziemi, lecz takŜe są przyczyną niebezpiecznego zanieczyszczenia 
powietrza przy gruncie. Ponadto emitowane przez silniki spalinowe gazy niewątpliwie 
wpływają na obniŜenie jakości Ŝycia mieszkańców. Gazy te, zalegając w dolnych 
warstwach atmosfery, są przyczyną wielu niebezpiecznych chorób. Do najgroźniejszych 
związków emitowanych do atmosfery jest ozon, który jest toksyną układu 
oddechowego. Ze względu na niewielką rozpuszczalność w wodzie przenika aŜ do 
oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Gaz ten, występujący przy gruncie, najczęściej  
w smogu fotochemicznym wytworzonym przez reakcje światła słonecznego z tlenkami 
azotu i węglowodorami w spalinach samochodowych, powaŜnie draŜni drogi 
oddechowe, zwłaszcza astmatyków5. 

Równie niebezpiecznym związkiem emitowanym przez środki transportu 
drogowego jest dwutlenek azotu, który jest wysoce trującym gazem atakującym układ 
oddechowy, szczególnie groźnym dla dzieci i osób starszych. Ponadto, oprócz udziału 
w tworzeniu smogu, tlenki azotu opadają w postaci kwaśnego deszczu, niszcząc 
roślinność, budowle i zatruwając wody podskórne. Innym niebezpiecznym zjawiskiem, 
występującym na terenach aglomeracji, jest smog, który tworzą zanieczyszczenia 
pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane m.in. przez silniki spalinowe pojazdów 
mechanicznych) oraz produkty ich fotochemicznych i chemicznych przemian, 
zachodzących w warunkach inwersji temperatury, podczas braku ruchów powietrza 
Powstawaniu smogu sprzyja połoŜenie zagroŜonych nim obszarów w obniŜeniach. 
RozróŜnia się smog fotochemiczny i smog kwaśny. Smog fotochemiczny, zwany teŜ 
utleniającym, tworzy się w czasie silnego nasłonecznienia w wyniku fotochemicznych 
przemian występujących w duŜym stęŜeniu tlenków azotu, węglowodorów, zwłaszcza 
nienasyconych (alkeny) i innych składników spalin (głównie samochodowych).  
Ze związków tych powstają bardzo reaktywne rodniki, które z kolei ulegając 
przemianom chemicznym, tworzą toksyczne związki, głównie nadtlenki, na przykład 
azotan nadtlenku acetylu (PAN). Kolejnym problemem jest emisja cząstek sadzy  
z układu wydechowego pojazdów posiadających silniki wysokopręŜne (autobusy). 
Emisja ta skutkuje przekroczeniem progu dopuszczalnego zadymienia dla silników 
zasilanych olejem napędowym. Problem ten zauwaŜalny jest zwłaszcza w przypadku 
silników wysokopręŜnych wolnossących, spotykanych w starszych modelach 
autobusów miejskich6. 

                                                      
5 S. Zakrzewski, Podstawy toksykologii środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 56. 
6 J. Merkisz, Ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych, Wyd. Politechniki Poznańskiej, 

Poznań 1994, s. 64. 
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Wszystkie te czynniki niewątpliwie sprzyjają rozwojowi proekologicznych 
środków transportu, do których bez wątpienia naleŜą trolejbusy. 

Ekologiczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania tr olejbu-
sów 

Trolejbus, jako pojazd napędzany energią elektryczną, posiada wiele rozwiązań 
techniczno-eksploatacyjnych, które plasują go w aspekcie ekologicznym przed innym 
środkiem transportu zbiorowego, jakim jest autobus z silnikiem spalinowym. Wśród 
zalet trolejbusów, w porównaniu z autobusami, wymienić naleŜy przede wszystkim 
cichszy bieg trolejbusu oraz brak emisji spalin. Ma to szczególne znaczenie w ścisłym 
centrum miasta, gdzie ruch kołowy jest wzmoŜony, a trasy środków komunikacji 
zbiorowej w większości pokrywają się, intensyfikując przy tym ruch duŜych pojazdów. 
Kolejnym atutem jest znikome zuŜywanie się hamulców mechanicznych, gdyŜ trolejbus 
w normalnej eksploatacji hamuje silnikiem. Ponadto taki sposób hamowania powoduje, 
Ŝe występuje tu znikoma emisja zanieczyszczeń dodatkowych wywołanych 
zuŜywaniem się klocków i okładzin hamulcowych, jak ma to miejsce w klasycznych 
pojazdach. Dodatkowo trolejbus potrafi szybciej pokonywać wzniesienia, co wynika  
z moŜliwości przeciąŜania silnika elektrycznego7. 

Silnik trolejbusowy jest prostszy, lŜejszy i wymaga mniej konserwacji niŜ silnik 
spalinowy, a jego trwałość jest znacznie większa. Zalety te, w przypadku silników 
trakcyjnych stosowanych w pojazdach elektrycznych komunikacji miejskiej, związane 
są równieŜ z aspektami ekologicznymi. Wymagana częsta konserwacja silników 
spalinowych nie pozostaje bez znaczenia dla środowiska naturalnego, gdyŜ stwarza 
konieczność zagospodarowania odpadów ropopochodnych oraz zuŜytych części 
mechanicznych. Niskie temperatury powietrza atmosferycznego występujące zimą nie 
stanowią równieŜ problemu dla komunikacji trolejbusowej. Podczas mrozu moc 
silników wzrasta wobec lepszych warunków chłodzenia silnika i oporów rozruchowych. 
Nie występuje więc problem nadmiernego zuŜycia oleju napędowego przez silniki 
Diesla i związanego z tym większego zadymienia. Bardzo waŜnym aspektem 
ekologicznym jest równieŜ fakt, Ŝe podczas eksploatacji trolejbusów nie zuŜywa się 
oleju silnikowego, w związku z czym nie ma problemów z jego utylizacją, podczas gdy 
ilości olejów silnikowych, a takŜe olejów do skrzyń biegów autobusów są znaczne  
i utylizacja ich stanowi powaŜny balast ekologiczny. Ze względu na mniejsze koszty 
energii oraz eksploatacji komunikacja trolejbusowa jest dobrym środkiem transportu. 
Zalety związane z eksploatacją trolejbusów są szczególnie przydatne w terenie 
górzystym (ze względu na łatwiejsze pokonywanie podjazdów) oraz centrach miast  
(z uwagi na brak emisji spalin i cichobieŜność). 

 

                                                      
7 J. Kacprzak, M. Kozierkiewicz, Układy napędowe i układy sterowania trolejbusów, Wyd. Politechnika 

Radomska, Radom 1997, s. 40. 
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Wybrane projekty społeczno-informacyjne dotycz ące działa ń 
proekologicznych w komunikacji miejskiej 

Jednym z projektów społeczno-informacyjnym jest program YOUTH (Youngster 
Overhauls Today’s Urban Transport Habits). YOUTH jest programem dla dzieci  
i młodzieŜy w wieku 7-18 lat zachęcającym do uczestnictwa w szeroko rozumianej 
dyskusji na temat miejskich zwyczajów transportowych w świetle obecnego kryzysu 
energetycznego i problemów środowiskowych. Celem programu YOUTH był wzrost 
świadomości młodych ludzi w zakresie polityki transportowej, problematyki 
zrównowaŜenia rozwoju transportu w aglomeracjach miejskich (ze szczególnym 
uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz wykorzystania energii) oraz 
kształtowanie zachowań komunikacyjnych młodzieŜy zgodnie z zasadami ekorozwoju. 
YOUTH ma na celu zmianę postaw i zwyczajów młodych ludzi oraz zaangaŜowanie ich 
jako promotorów i uczestników prowadzonej w ich środowiskach kampanii na rzecz 
odnawialnych źródeł energii i ich wydajności. Program YOUTH jest takŜe skierowany 
do polityków i urzędników administracji samorządowej, którzy powinni angaŜować 
młodzieŜ w proces rozwoju miejskiej polityki transportowej oraz brać pod uwagę jej 
opinie w procesie podejmowania decyzji politycznych8. 

Inną inicjatywą promującą proekologiczne rozwiązania transportowe jest 
obchodzony w Polsce od 2004 r. Europejski Dzień Bez Samochodu. Akcja ta jest 
międzynarodową kampanią, podczas której centra wielu miast zamykane są dla ruchu 
samochodowego. Pomysł powstał w 1998 r. we Francji. Kampania Europejski Dzień 
Bez Samochodu jest częścią większego projektu pod nazwą Europejski Tydzień 
ZrównowaŜonego Transportu (ETZT), który jest największą ogólnoeuropejską 
inicjatywą poświęconą zrównowaŜonemu transportowi miejskiemu. Projekt jest 
odpowiedzią na negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernego ruchu 
samochodowego w miastach. Skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań 
dotyczących transportu, próby zmiany postaw wobec nadmiernej eksploatacji aut. 
Wskazuje na szkodliwość zanieczyszczeń, hałasu i zbyt duŜego natęŜenia ruchu 
wynikającego z naduŜywania samochodu jako indywidualnego środka transportu  
w centrum miasta. Celem przedsięwzięcia jest ochrona jakości powietrza oraz 
zapobieganie zmianom klimatu przez zachęcanie mieszkańców miast do zachowań 
zgodnych z zasadami zrównowaŜonego rozwoju, zapewnienie mieszkańcom 
moŜliwości uŜytkowania alternatywnych środków transportu, zachęcanie władz 
lokalnych do wprowadzenia oraz promowania środków transportu przyjaznych 
środowisku, w tym trolejbusów oraz pokazywania korzyści płynących z racjonalnego 
uŜytkowania samochodów osobowych9. 

 

                                                      
8 Power up your mobility!, http://www.youth-project.eu. 
9 Nie jeŜdŜę samochodem do kiosku. Popraw klimat swojego miasta, Raport, Ministerstwo Środowiska, 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_12/4047217a5dcb536316be3d5304b79607.pdf. 



Przemysław Dmowski, Michał Wasilewski 42

Świadomo ść ekologiczna u Ŝytkowników komunikacji miejs-
kiej 

Problemy środowiskowe generowane przez rozwój cywilizacyjny w postaci 
zachwiania naturalnej równowagi w ekosystemach, postępującego zanieczyszczenia 
wód i atmosfery, degradacji gleb i naturalnych siedlisk, a takŜe zanikania miejsc  
z nieprzetworzonym przez człowieka krajobrazem wymusiły zmianę postaw  
w zachowaniach ludzi, zmuszając ich do ratowania środowiska naturalnego. Potrzeba 
zahamowania niekorzystnych zmian w ekosystemach wywodzi się ze świadomości 
ekologicznej ludzi. Zdecydowana większość autorów podkreśla wieloznaczność tego 
pojęcia. Mówi się o wąskim i szerokim ujęciu świadomości ekologicznej lub prezentuje 
ujęcia zdominowane przez przedmiot i metodologie badań poszczególnych dyscyplin 
naukowych10. W znaczeniu wąskim świadomość ekologiczna to wiedza, poglądy  
i wyobraŜenia o środowisku. Natomiast w znaczeniu szerokim jest to całokształt 
uznawanych idei, wartości i opinii o środowisku jako miejscu Ŝycia i rozwoju człowieka 
(społeczeństwa). Pojęcie to bardzo często odnosi się równieŜ do róŜnorakich sytuacji  
i stanów psychicznych, wyróŜniając kilka poziomów tego typu świadomości. Pierwszy 
poziom świadomości dotyczy intuicyjnego przekonania o zagroŜeniu istnienia pewnego 
elementu przyrody lub teŜ samego stwarzania zagroŜenia przez ten element dla 
człowieka. Ten rodzaj świadomości występuje w naszym społeczeństwie najczęściej. 
Drugi poziom odnosi się do wiedzy o samych mechanizmach procesów degradacji 
przyrody i oddziaływaniu ich na człowieka i środowisko. Natomiast trzecim poziomem 
świadomości jest reakcja emocjonalna. Informacja ekologiczna moŜe być czynnikiem 
silnie stresogennym, bądź moŜe teŜ oddziaływać pozytywnie, gdy towarzyszy temu 
świadomość zamieszkiwania w nieskaŜonym terenie, na przykład w pobliŜu parku 
krajobrazowego11. 

Dla potrzeb niniejszego artykułu najbardziej uŜyteczna wydaje się być definicja 
określająca świadomość ekologiczną jako zespół informacji i przekonań na temat 
środowiska naturalnego oraz postrzeganie związków między stanem i charakterem 
środowiska naturalnego a warunkami i jakością Ŝycia człowieka.  

Aby zrealizować załoŜony cel, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 
zaprojektowano i wykorzystano kwestionariusz ankietowy, określający postawy 
ankietowanych12. Badanie podzielono na dwie zasadnicze części. W części pierwszej 
sprawdzono, czy respondenci znają pojęcie rozwoju zrównowaŜonego. W drugiej 
respondenci wyraŜali swoją opinię na temat proekologicznego środka transportu, jakim 
jest trolejbus. 

                                                      
10 A. Papuziński, Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, „Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 1, 

s. 33-40. 
11 M. Śmiechowska, Studia nad produkcją, jakością i konsumpcją Ŝywności ekologicznej, rozprawa 

habilitacyjna, Wyd. Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002, s. 126. 
12 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002, s. 32. 
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Badaniu poddano łącznie 112 respondentów. Za próbę przyjęto fragment populacji 
zamieszkującej trójmiejską metropolię, kobiety (około 44%) i męŜczyzn (około 56%)  
w wieku od 17 do 65 lat. Przyjęcie tak szerokiego przedziału wiekowego wśród 
ankietowanych było celowe, gdyŜ wiek był takŜe jednym z czynników róŜnicujących 
populację. Respondenci odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie pisemnie, 
samodzielnie wypełniając formularz. Próbę zróŜnicowano równieŜ pod względem 
wieku i wykształcenia. Badanie przeprowadzono na terenie miasta Gdynia. 

Biorąc pod uwagę znajomość pojęcia zrównowaŜony rozwój, zdecydowana 
większość ankietowanych, zarówno kobiety jak i męŜczyźni, wybrali prawidłową 
odpowiedź. Ponad 68% respondentów wskazała na treść: „rozwój zrównowaŜony 
kojarzy się Pani/Panu z rozwojem cywilizacji, zapewniającym wszystkim ludziom 
spełnienie ich potrzeb oraz ochronę środowiska naturalnego” jako na prawidłową 
definicję. Z pojęciem tym nigdy nie zetknęło się około 16% respondentów. 
Znajomością pojęcia zrównowaŜonego rozwoju wykazała się przede wszystkim grupa 
respondentów posiadająca wykształcenie średnie (około 44%) oraz wyŜsze (około 
40%). Uzyskane przez autorów publikacji wyniki są bardzo zbliŜone do danych 
zaprezentowanych w raporcie przygotowanym przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju13. 
Pytanie drugie dotyczyło chęci wyboru proekologicznego środka transportu 
wykorzystywanego do codziennego przemieszczania się po mieście. 

Większość respondentów wybrała trolejbus jako proekologiczny środek transportu 
(około 54%). Jednak stosunkowo duŜa liczba osób (około 32%) nie zrezygnowałaby  
z podróŜowania samochodem osobowym po mieście pomimo wskazywanych przez 
siebie licznych czynników zniechęcających do podróŜowania samochodem osobowym 
na terenie miasta (rys. 1.). W tej grupie osób udział kobiet i męŜczyzn był niemalŜe 
jednakowy (odpowiednio około 48% i około 51%), przewaŜały osoby z wykształceniem 
średnim (około 63%). Pozostałe osoby wskazały autobus jako codzienny środek 
transportu. 

W celu uzyskania informacji na temat ewentualnej przewagi trolejbusów jako 
proekologicznego środka transportu nad autobusami, wykorzystano niewymuszającą, 
pięciostopniową skalę Likerta. Uzyskane wyniki zaprezentowano w tabeli 1. Analizując 
zawarte w niej dane stwierdzono, Ŝe około 50% respondentów zgadza się ze 
stwierdzeniem, Ŝe trolejbus jest proekologicznym środkiem transportu. Trolejbus został 
takŜe uznany za pojazd pracujący ciszej podczas jazdy niŜ autobus. Jednak dość wysoki 
odsetek badanych, bo aŜ ok. 18%, nie miał zdania w tej kwestii, a ok. 15% nie zgodziło 
się z tym stwierdzeniem. Większość respondentów popiera pomysł elektryfikacji 
większości linii autobusowych w celu uzyskania korzystnego wpływu na czystość 
powietrza w mieście. Pomysł zastąpienia autobusów trolejbusami na trasach został 
przyjęty równieŜ pozytywnie, chociaŜ juŜ nie zdecydowaną większością odpowiedzi. 

                                                      
13 A. Bołtromiuk, Świadomość ekologiczna Polaków – zrównowaŜony rozwój, raport z badań 2009, 

Instytut na Rzecz Ekorozwoju, http://www.ine-isd.org.pl/obrazki/file/Swiad-ekol_2009_formatka.pdf. 
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Rys. 1. Czynniki zniechęcające do codziennego korzystania z samochodu osobowego na terenie miasta. 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 1. Opinie na temat trolejbusu jako proekologicznego środka transportu miejskiego (w %). 

Całkowicie się  
nie zgadzam Nie zgadzam się Nie mam 

zdania Zgadzam się Całkowicie się 
zgadzam 

Trolejbus to proekologiczny środek transportu miejskiego 
3,92 6,86 20,59 49,02 19,61 

Trolejbus napędzany jest energią elektryczną, przez co nie zatruwa powietrza w mieście 
3,64 5,45 10,00 47,27 33,64 

Jazda trolejbusem pozwala ograniczyć emisję spalin do atmosfery 
3,60 3,60 7,21 54,05 31,53 

Trolejbus podczas jazdy pracuje ciszej niŜ autobus 
4,55 10,00 18,18 38,18 29,09 

Elektryfikacja wszystkich linii autobusowych wpłynęłaby korzystnie na czystość powietrza  
w mieście 

3,64 2,73 20,91 52,73 20,00 
Tam gdzie jest to moŜliwe, komunikacja autobusowa powinna zostać zastąpiona  

komunikacją trolejbusową 
5,41 13,51 26,13 37,84 17,12 

Trolejbus nie zatruwa powietrza tylko wokół ulic, którymi kursuje 
9,17 32,11 33,03 14,68 11,01 

Eksploatacja trolejbusów w miastach przyczyni się do zwiększenia zuŜycia kosztownej  
energii elektrycznej 

3,64 10,91 31,82 43,64 10,00 
Zastąpienie autobusów trolejbusami wpłynęłoby na obniŜenie poziomu  hałasu w mieście 

3,64 20,00 26,36 32,73 17,27 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Pytanie zawierające tezę dotyczącą nieemitowania przez trolejbusy spalin tylko  
w miejscach, gdzie kursują, a przyczyniania się do zwiększonej emisji spalin przez 
elektrownie węglowe, z których pozyskiwany jest prąd do tych pojazdów, nie 
przyniosło zdecydowanego rozstrzygnięcia. MoŜna sądzić, Ŝe część ankietowanych 
moŜe posiadać wiedzę na temat wielkości zjawiska wykorzystania przez polskie 
elektrownie paliw stałych do produkcji energii elektrycznej. Natomiast inni nie 
skojarzyli pierwotnego źródła zasilania trakcji trolejbusowej. W kwestii zwiększenia 
zuŜycia energii elektrycznej w skali makro przez trolejbusy aŜ 32% badanych nie ma 
zdania. Jednak większość uznała, Ŝe ogólne zuŜycie energii przez miasta zwiększy się 
(około 4% respondentów). Zaobserwowano takŜe brak udziału większości badanych  
w poparciu stwierdzenia, Ŝe zastąpienie autobusów z silnikami wysokopręŜnymi 
trolejbusami zmniejszy hałas w mieście – około 26% nie ma zdania w tej kwestii,  
a około 24% respondentów nie zgadza się z tym stwierdzeniem. 

Podsumowanie 

Ochrona środowiska naturalnego stała się juŜ obowiązkiem prawnym i w wielu 
krajach świata jest normą. Znaczne wymagania w tej dziedzinie stawia Unia 
Europejska, która nakazała nowo wstępującym krajom członkowskim znaczne 
podniesienie poziomu ochrony środowiska naturalnego. Nakazy równocześnie 
powiązane były ze znaczącą pomocą finansową, skierowaną do poszczególnych 
regionów, przeznaczoną na ten cel. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko” zbudowano w Gdyni nową zajezdnię trolejbusową, 
oddano do uŜytku nowe odcinki sieci, a takŜe zakupiono nowoczesne i komfortowe 
trolejbusy. Badania ankietowe przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy wykazały, 
Ŝe około 66% respondentów opowiedziało się za dalszą rozbudową komunikacji 
trolejbusowej w Trójmieście przy pomocy środków pienięŜnych pozyskanych z Unii. 

Kolejnym etapem rozbudowy tej formy komunikacji będzie realizacja 
podpisanego 26 stycznia 2010 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego projektu „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze 
Metropolitalnym Trójmiasta”, w ramach którego ulegnie znaczącej poprawie układ 
zasilania trakcji trolejbusowej na obszarze Gdyni i Sopotu, trakcja trolejbusowa na 
głównym ciągu ulicznym Gdyni i Sopotu oraz wzrośnie liczba nowoczesnych, 
energooszczędnych trolejbusów niskopodłogowych14. 

Ponadto warunkiem prawidłowego funkcjonowania miast jest właściwie 
działający system komunikacji miejskiej, obejmujący komunikację zbiorową oraz 
indywidualną. Oba rodzaje komunikacji, w ramach tworzącego je systemu, powinny 
mieć wyznaczony racjonalny zakres działalności. Nieracjonalne korzystanie  
z komunikacji indywidualnej oraz złe nawyki komunikacyjne są powodem wielu 

                                                      
14 Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta, Projekt, 

http://www.zkmgdynia.pl/index1.php?action=0302&idn=432. 
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uciąŜliwości dla ogółu osób zamieszkujących metropolię. Rosnący w mieście hałas, 
zanieczyszczenie powietrza, korki sprawiają, Ŝe codzienne podróŜowanie na przykład  
z miejsca zamieszkania do pracy staje się wyjątkowo trudne. Zatory drogowe 
wymieniane były przez około 70% ankietowanych jako najbardziej dla nich uciąŜliwe. 

Stąd na szczególną uwagę zasługują proekologiczne środki transportu, do grupy 
których naleŜy trolejbus. Skierowanie trolejbusów na ulice centrum miasta niewątpliwie 
przyczynia się istotnie do zmniejszenia emisji spalin, a takŜe uciąŜliwego hałasu. 

Podsumowując, większość mieszkańców Trójmiasta zna i rozumie pojęcie 
zrównowaŜonego rozwoju oraz w większości przypadków postrzega trolejbusy jako 
proekologiczny środek transportu, wskazując jednocześnie na potrzebę dalszego 
rozwoju tego środka komunikacji miejskiej. 

ATTITUDES OF TRICITY INHABITANTS TOWARDS 

PROECOLOGICAL URBAN TRANSPORT 

Summary 

The ever increasing need for the movement of people for different purposes, which also 
affects the Tricitiy metropolis and the unsustainably growing personal communication began to 
imply a serious traffic problems and environmental issues. Hence, the aim of this paper is to 
provide ecological awareness of Tricity respondents on one of the proecological means  
of transport, which is the trolley bus. The research found that most inhabitants know and 
understand the Tricity concept of sustainable development, and in most cases perceive trolleys as 
environmentally friendly means of transport. It also points to the need for further development  
of this mean of transport. 
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ZACHOWANIA KLIENTÓW NA RYNKU USŁUG 

EDUKACYJNYCH SZKÓŁ WYśSZYCH 

Streszczenie 

Coraz trudniejsze warunki funkcjonowania na rynku usług edukacyjnych szkół wyŜszych 
powodują, Ŝe uczelnie zmuszone są do podejmowania działań marketingowych skierowanych do 
swoich klientów. Podstawą podejmowania tych działań jest niewątpliwie znajomość zachowań 
klientów. Początkowym etapem relacji pomiędzy uczelnią i jej klientami, jakimi są studenci, jest 
wybór uczelni i kierunku studiów przez kandydatów na studia. Znajomość zachowań klientów na 
tym etapie warunkuje podejmowane przez uczelnię działania i dopasowanie oferty do studentów. 
W artykule przedstawiono najwaŜniejsze modele, a takŜe uwarunkowania procesu decyzyjnego 
studentów. Szczególną uwagę zwrócono na model D.Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou 
wskazujący na cechy charakterystyczne tego procesu w gospodarkach rozwiniętych. Wskazano 
takŜe na konsekwencje zmian zachowań w procesie decyzyjnym, jakie wynikają dla szkół 
wyŜszych. 

Rynek usług edukacyjnych szkolnictwa wyŜszego staje się coraz bardziej 
konkurencyjny. Wpływa na to z pewnością globalizacja, internacjonalizacja, ale 
równieŜ coraz większe wymagania i świadomość studentów. Dodatkowym elementem 
przyczyniającym się do wzrostu konkurencji na polskim rynku jest równieŜ niŜ 
demograficzny. W takich trudnych warunkach szkoły wyŜsze muszą lepiej rozumieć 
potrzeby i oczekiwania rynków, na których działają

2. Zatem jednym z kluczowych 
elementów pozwalających na budowanie dobrej pozycji na rynku jest znajomość 
zachowań klientów. Szkoły wyŜsze swoją ofertę kierują do wielu róŜnych grup 
klientów, jednak najwaŜniejszą, bez istnienia której uczelnie tracą rację bytu, są 
studenci. Początkową fazą relacji pomiędzy uczelnią i studentami jest faza 
dokonywania przez nich wyboru. Zbudowanie relacji z potencjalnymi studentami jest 
pierwszym krokiem do pozytywnych relacji z późniejszymi studentami i ma ogromny 
wpływ nie tylko na zdobywanie klientów, ale równieŜ na kształtowanie oczekiwań co 
do usługi edukacyjnej i lepsze dopasowanie studentów do oferty uczelni. Aby móc 
nawiązać relacje z potencjalnymi studentami, trzeba dobrze znać proces decyzyjny, 
którym kierują się kandydaci na studia.  

                                                 
1 Anna Drapińska – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 
2 D. Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou, A contemporary higher education student-choice model for 

developed countries, „Journal of Business Research” 2007, January, s. 987. 
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Wiedza na temat zachowań konsumenckich naleŜy do podwalin nowoczesnej 
filozofii marketingu, która traktuje klienta jako centrum wszystkich działań i wskazuje, 
Ŝe korzystanie z wiedzy na temat klientów jest koniecznością, jeśli organizacja chce 
osiągnąć swoje cele. W krajach rozwiniętych coraz bardziej widoczny jest wpływ 
klientów na kształtowanie organizacji i jej otoczenia. Niestety ciągle brakuje badań 
dotyczących procesu wyboru kierunku studiów czy uczelni3. 

Przez wybór szkoły (lub zawodu) moŜna rozumieć „decyzję, w wyniku której 
uczeń rozpoczyna pewne działania zmierzające do jej realizacji, niekoniecznie kończące 
się osiągnięciem celu. Niezbędnym warunkiem podjęcia trafnej decyzji zawodowej jest 
istnienie sytuacji, w której praca zawodowa moŜe stanowić obiekt świadomego  
i swobodnego wyboru”4. 

Znajomość procesów decyzyjnych pozwala na zdobywanie studentów, 
odpowiednie kształtowanie oferty edukacyjnej, wpływanie na zachowania rynkowe 
potencjalnych klientów oraz na budowanie relacji5. „Ma to szczególne znaczenie, jeśli 
uznamy, Ŝe powinnością szkoły wyŜszej jest nie tylko identyfikacja potrzeb  
i dostarczanie adekwatnej oferty edukacyjnej, ale równieŜ aktywne kreowanie popytu 
edukacyjnego. Wspomniana aktywność uczelni nie jest jak dotąd powszechną postawą 
wśród szkół wyŜszych w Polsce”6. 

Jednak zrozumienie procesu wyboru uczelni przez przyszłych studentów nie jest 
łatwe. Jest to bardzo skomplikowana i trudna decyzja, poniewaŜ ma długofalowe 
konsekwencje i wpływ na Ŝycie studenta. Wybór ten moŜe wpłynąć na przyszłą karierę 
zawodową, zawiązane przyjaźnie, przyszłe miejsce zamieszkania i osobistą 
satysfakcję7. Tak więc wybór szkoły wyŜszej i kierunku kształcenia ma duŜy wpływ na 
Ŝycie studenta zarówno zawodowe, jak i osobiste. 

W literaturze przedmiotu moŜna spotkać trzy kategorie badań procesu wyboru 
uczelni. Dzielą się one na8: 

a) modele ekonomiczne,  
b) modele osiągnięcia pozycji (status-attainment models), 
c) modele mieszane (Hossler, Schmit, Wesper 1999).  
W modelach tych analizuje się determinanty podejmowania decyzji, a takŜe kolejne 

etapy procesu decyzyjnego. 

                                                 
3 J. Vossensteyn, Perceptions on student loans: Price responsiveness and student borrowing behaviour, 

unpublished manuscript, Enschede: CHEPS za: B. Jongbloed, Marketisation In Higher Education. Clark’s 
Triangle and the Essentials Ingredients of Markets, „Higher Education Quarterly” 2003, vol. 57, no.2, April, 
s. 125. 

4 Wybór zawodu, red. B. Suchodolski, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich PAN, Wrocław 1972, s. 24. 
5 Zob. J. Jerschina, Zastosowanie badań marketingowych na uŜytek szkół wyŜszych, w: Marketing szkół 

wyŜszych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, WyŜsza Szkoła Bankowa, Poznań 2004; K. Krukowski, Badanie 
konkurencyjności organizacji publicznych, „Współczesne Zarządzanie” 2006, nr 3. 

6 P. Bielecki, B. Minkiewicz, Ekonomiczne studia jako wyznacznik karier i aspiracji zawodowych 
absolwentów (na przykładzie SGH), ORSE SGH, Warszawa 1999, s. 110. 

7 Za: M. Raposo, H. Alves, A model of university choice: an exploratory approach, MPRA Paper no. 5523, 
www.mpra.ub.uni-muenchen.de/5523/, październik 2007, s. 2 

8 Ibidem, s. 2, D. Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou, op.cit., s. 988. 
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Modele ekonomiczne oparte są na twierdzeniu, Ŝe student dąŜy do maksymalizacji 
uŜyteczności i minimalizacji ryzyka, w związku z tym wybiera tę uczelnię, która oferuje 
największą wartość. Modele te zakładają, Ŝe zachowanie studenta jest racjonalne  
i wybiera on zawsze to, co jest dla niego najbardziej korzystne. Jednym z takich modeli 
jest model Ph. Kotlera i K. Foxa (1995). Model ten skupia się na wyborze uczelni  
i pokazuje kolejne etapy dokonywanego wyboru (rys 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rys. 1. Etapy dokonywania decyzji 
Źródło: Ph. Kotler, K. Fox, 1995 za: M. Raposo, H. Alves, A model of university choice: an exploratory 

approach, MPRA Paper no. 5523, http://www.mpra.ub.uni-muenchen.de/5523/, październik 2007,  
s. 3. 

Modele związane z osiąganiem pozycji są modelami opartymi na teorii społecznej 
(social theory) skoncentrowanej na takich zjawiskach, jak nawiązywanie więzi, rola 
rodziny, sieci społeczne czy predyspozycje do studiowania. W przeciwieństwie do 
poprzednich, te modele odrzucają tezę o tym, Ŝe studenci i ich rodziny podejmują 
decyzje racjonalnie. Według ich autorów załoŜenie, Ŝe student jest klientem, który 
dokonuje wyboru, korzystając ze wszystkich dostępnych informacji, wydaje się dalekie 
od realiów9. Zdaniem zwolenników tych modeli wybory studentów nie są oparte  
o racjonalne zachowania, gdyŜ przy wyborze uczelni kierują się oni głównie jej 
wizerunkiem10. Modele te zakładają, Ŝe najwaŜniejsze w podejmowaniu decyzji przez 
studentów są determinanty, które rozwijają się przez całe Ŝycie studenta. Wymienia się 
tu głównie czynniki związane z moŜliwościami kandydata na studia (zdolności, 
predyspozycje, oceny) oraz zmienne związane ze środowiskiem i pochodzeniem,  
np. status społeczny rodziców. 

                                                 
9 J. Vossensteyn, op.cit., s. 125. 
10 Zob. C. Berggren, Labour market influence on recruitment to higher education – gender and class 

perspectives, „Higher Education” 2006, no. 52; G. Baldwin, R. James, The Market In Australia Higher 
Education and the Concept of student as Informed Consumer, „Journal of Higher Education Policy and 
Management” 2000, vol. 22, no. 2. 
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Przykładowo C. Berggren wskazuje na dwie formy kapitału niezbędne, Ŝeby 
odnieść sukces w edukacji11: 

a) kapitał kulturowy (cultural capital) (wywodzący się z rodziny i otoczenia); ten 
kapitał jest decydujący dla sukcesów w systemie szkolnym (dostęp do dóbr 
kulturowych, umiejętność wyraŜania siebie, Ŝycia w społeczeństwie i systemie 
szkolnym, znajomość muzyki klasycznej, sztuki itp.); ten rodzaj kapitału jest 
równieŜ uwarunkowany przez kapitał społeczny (relacje z otoczeniem, 
przyjaciółmi), 

b) kapitał szkolny (school capital) − osiągnięty przez samego studenta  
– świadectwo, oceny, osiągnięcia szkolne. 

Według zwolenników modeli osiągania pozycji przy dokonywaniu wyboru 
dotyczącego edukacji bardzo waŜne jest dobre wyposaŜenie w kapitał kulturowy. Bez 
niego przyszły student nie do końca potrafi określić odpowiedni dla siebie rodzaj 
edukacji. Ponadto ma on równieŜ ogromne znaczenie przy wchodzeniu młodego 
człowieka na rynek pracy12.  

Modele mieszane łączą obie hipotezy. Większość z nich wskazuje na trzy fazy 
składające się na proces decyzyjny. Do najwaŜniejszych modeli w tej grupie naleŜą:  
1. Model Hosslera i Gallagera (1987) – wskazujący na fazy: predyspozycji 

(predisposition) (decyzja o kontynuacji nauki na poziomie wyŜszym), poszukiwań 
(search) (zbierania informacji na temat szkół wyŜszych) oraz fazę wyboru (choice) 
(podjęcie decyzji, którą uczelnię wybrać)13. 

2. Model Jacksona – zakładający, Ŝe student przechodzi przed podjęciem decyzji 
przez takie fazy jak: preferencji (na które wpływają np. dotychczasowe osiągnięcia, 
status rodziny), wykluczania uczelni z listy potencjalnych szkół (w zaleŜności od 
posiadanych zasobów), oceny końcowej prowadzącej do ostatecznego wyboru. 

3. Model Hansona i Littena – składający się z: decyzji o studiowaniu, zbierania 
informacji i przygotowania listy alternatyw, aplikacji do uczelni. 

4. Model Chapmana – składający się z dwóch faz: przed poszukiwaniem  
(pre-search) i poszukiwania (search). W pierwszej fazie waŜne są takie czynniki, 
które eliminują wstępnie pewne uczelnie (np. dochody rodziny, moŜliwości 
studenta). Druga faza polega na zebraniu informacji o konkretnych 
wyselekcjonowanych szkołach14. 
Na szczególną uwagę zasługuje model stworzony przez D. Vrontisa, A. Thrassou,  

Y. Melanthiou (rys. 2)15. Podstawą zbudowania tego modelu była teoria zachowań 
konsumentów w krajach rozwiniętych. Autorzy wyszli z załoŜenia, Ŝe w krajach 
rozwiniętych proces decyzyjny jest bardziej skomplikowany, a klienci mają większe 

                                                 
11 C. Berggren, op.cit. 
12 Ibidem. 
13 M. Raposo, H. Alves, op. cit., s. 2. 
14 D. Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou, op. cit., s. 988. 
15 Ibidem. 
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potrzeby niŜ ci z krajów mniej rozwiniętych. Na zdefiniowanie potrzeb klientów w tych 
krajach większy wpływ ma komunikacja marketingowa, która adekwatnie do rosnących 
potrzeb równieŜ się zmienia. Innym załoŜeniem do niniejszego modelu jest fakt, Ŝe 
zachowanie klientów w krajach rozwiniętych zmienia się szybciej ze względu na 
szersze otoczenie marketingowe. Zmieniają się segmenty i ich cechy (np. zyskowność). 
Ze względu na dostępność technologii (np. Internet), intensywność komunikacji 
marketingowej i wzrost liczby dostępnych moŜliwości poszukiwanie informacji przez 
studentów staje się bardziej złoŜone, skuteczne i efektywne.  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Współczesny model wyboru studentów dla krajów rozwiniętych (higher education student-choice 
model for developed countries) 

Źródło: opracowano na podstawie D. Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou, A contemporary higher education 
student-choice model for developed countries, „Journal of Business Research” January 2007, s. 987. 
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Autorzy modelu zakładają, Ŝe podobne zjawiska zachodzą równieŜ w fazie 
przedsprzedaŜowej (dokonywania wyboru). Ich zdaniem coraz większą rolę  
w podejmowaniu decyzji przez kandydatów na studia odgrywa tworzenie marki 
(branding). W fazie sprzedaŜy i konsumpcji natomiast zachowania róŜnicują się pod 
wpływem takich czynników jak: moŜliwości finansowe (płacenia czesnego), 
„doświadczenie” edukacji, moŜliwości korzystania z technologii. W fazie 
posprzedaŜowej waŜną funkcję pełni przekaz ustny. Do najwaŜniejszych determinant 
związanych z indywidualną osobą, zdaniem D. Vrontis, A. Thrassou, Y. Melanthiou, 
naleŜą: wykazywane postawy i wartości oraz motywacja (nacisk na indywidualne 
osiągnięcia). 

W modelu zakłada się takŜe, Ŝe kombinacja czynników ekonomicznych  
i demograficznych wpływa na wzrost atrakcyjności segmentów mniej tradycyjnych 
wiekowo (less-traditional age-group segments) na rynku usług edukacyjnych szkół 
wyŜszych. MoŜe to wymagać przedefiniowania, rozszerzenia lub repozycjonowania 
oferowanych produktów. Ponadto obserwowane jest przesunięcie wpływu na proces 
decyzyjny studentów z rodziny na ich rówieśników (przekaz ustny) i media. Coraz 
mniejsze znaczenie ma równieŜ religia i kultura narodowa. Coraz większą rolę odgrywa 
marketing społeczny i odpowiedzialność społeczna. 

Wszystkie zjawiska zachodzące w otoczeniu, które akcentują autorzy modelu, mają 
wpływ na coraz bardziej konieczne postrzeganie uczelni jako organizacji biznesowej. 
Bardzo konkurencyjne otoczenie pozwala na małą rozbieŜność pomiędzy popytem 
klientów a podaŜą szkół wyŜszych. Większa wartość, jaką uczelnie powinny oferować 
klientom, coraz częściej wynika nie z wyŜszej jakości i mniejszych kosztów, ale  
z innowacji, usług towarzyszących, troski o klienta czy indywidualizacji. Zmiany 
konieczne są równieŜ w komunikacji marketingowej, gdyŜ tradycyjna komunikacja 
staje się coraz mniej efektywna. Kreuje to potrzebę nowych metod i technik 
komunikacji (np. prowadzenia dialogu), a takŜe budowania odpowiedniego wizerunku 
w otoczeniu i zaufania. 

Trzon modelu stanowią kolejne kroki klasycznego procesu podejmowania decyzji. 
Autorzy mocno jednak akcentują, Ŝe postępowanie klientów w kolejnych etapach staje 
się bardziej kompleksowe, efektywne i skuteczne. Tego typu spostrzeŜenia dotyczące 
studentów są spójne z obserwacjami trendów ogólnych przemian w zachowaniu 
konsumentów, którzy wraz z rozwojem gospodarczo-społecznym stają się coraz 
bardziej wymagający oraz świadomi swoich oczekiwań. W takich uwarunkowaniach 
coraz większa jest równieŜ świadomość młodzieŜy, Ŝe nie jest ona skazana tylko na 
określoną uczelnię i kontynuowanie w niej studiów. Umacniają się równieŜ pragnienia 
dowartościowania siebie poprzez trafny wybór studiów i wysoką jakość edukacji, która 
moŜe wpłynąć na uzyskanie lepszej pracy16. 

                                                 
16 J. Dietl, Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyŜszym?, w: Marketing szkół 

wyŜszych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, WyŜsza Szkoła Bankowa, Poznań 2004, s. 16. 
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Rozwój technologii informatycznej niewątpliwie przyczynił się do coraz bardziej 
świadomych poszukiwań, zbierania szerokich informacji, poszerzenia moŜliwości 
wyboru szkoły wyŜszej, nie tylko o zasięgu krajowym, ale równieŜ za granicą. DuŜą 
rolę w procesie podejmowania decyzji odgrywa marka, wizerunek, jaki posiada dana 
uczelnia w otoczeniu. Podkreśla się jednak mocno, Ŝe coraz istotniejszą funkcję pełni 
równieŜ przekaz ustny, który w usługach profesjonalnych jest jednym z waŜniejszych 
narzędzi komunikacji.  

Warto wreszcie zwrócić uwagę na wynikającą z niniejszego modelu konieczność 
budowania pozytywnych doświadczeń w trakcie korzystania z usługi edukacyjnej 
(studiowania) i ukierunkowanie na indywidualne interakcje w poszczególnych aktach  
i epizodach. Wszystkie te działania wskazują na konieczność postrzegania usługi 
edukacyjnej jako usługi profesjonalnej, zastosowania narzędzi marketingowych 
wywodzących się z tego sektora usług i budowania długoterminowych relacji  
ze studentami.  

Z kwestią procesu podejmowania decyzji o kształceniu na poziomie wyŜszym 
wiąŜe się równieŜ problem trafności tego wyboru. O trafności wyboru szkoły moŜna 
mówić, jeŜeli praca, którą student będzie wykonywał po jej ukończeniu, ma charakter 
zgodny z jego zainteresowaniami, zdolnościami, aspiracjami, zdobytą wiedzą  
i umiejętnościami, ukształtowanymi lub rozwiniętymi w toku kształcenia. Wybór 
niewłaściwego zawodu oznacza decyzję podjętą wbrew zainteresowaniom, posiadanym 
zdolnościom, aspiracjom i moŜliwościom danej osoby17.  

Trafność wyboru jest o tyle waŜna, Ŝe wiąŜe się z pojęciem satysfakcji z pracy i jej 
produktywności. Te zaś mają znaczenie nie tylko osobiste, ale równieŜ społeczne  
i ekonomiczne. „Zawód wybrany poniŜej moŜliwości rozwojowych człowieka jest 
ekonomicznym marnotrawstwem, zawód wybrany powyŜej moŜliwości równieŜ 
prowadzi do strat w skali ekonomicznej i rozczarowań w skali Ŝycia jednostki (słaba 
wydajność pracy, zwiększona moŜliwość wypadków, częste zmiany pracy, całkowite 
niewykorzystanie zdobytych kwalifikacji)”18. ZbieŜność interesów jednostki  
i społecznych jest tu oczywista. Dodatkowo moŜna tu rozpatrywać konsekwencje 
ekonomiczne z punktu widzenia perspektyw rozwoju gospodarki związane z trafnością 
wyboru nie tylko pojedynczych jednostek, ale całych grup młodzieŜy. 

Celem szkół wyŜszych powinien więc być taki udział w procesie podejmowania 
decyzji przez przyszłych studentów, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dokonywania 
trafnych wyborów. Będzie to miało nie tylko swoje pozytywne konsekwencje dla 
pojedynczych osób, gospodarki, ale równieŜ uczelni. Student odpowiednio 
przygotowany do studiów, zainteresowany ich przedmiotem, zmotywowany i chętny do 
nauki będzie osiągał lepsze wyniki, a co za tym idzie będzie lepiej przygotowany do 
przyszłej pracy zawodowej. Trafny wybór kierunku studiów będzie równieŜ zapobiegał 

                                                 
17 Wybór zawodu…, s. 31. 
18 Ibidem, s. 37. 



Anna Drapińska 

 

54

odchodzeniu studentów z uczelni przed jej ukończeniem, a takŜe zwiększał 
prawdopodobieństwo kontynuacji studiów na stopniu magisterskim (w przypadku 
studiów dwustopniowych). 

WiąŜe się to z nawiązaniem relacji z przyszłymi studentami i osobami biorącymi 
udział w tym procesie podejmowania przez nich decyzji (rodzice, nauczyciele w szkole 
średniej) na długo zanim zostaną one podjęte. Czas ten jest niezbędny, aby mogło 
nastąpić: 

– rozpoznanie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań (które mogą często 
być mało przejrzyste i nierozpoznane); potoczna opinia, Ŝe kaŜdy zna siebie  
i swoje potrzeby najlepiej nie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości; 
często jest tu niezbędna pomoc osób trzecich (równieŜ specjalistów), 

– szczegółowe rozpoznanie alternatyw – kierunki studiów, nauczane przedmioty, 
metody nauczania (np. projekty), potencjalne zawody i stanowiska pracy oraz 
sytuacja na rynku pracy i prognozy, 

– przygotowanie się do studiów poprzez odpowiednio ukierunkowaną naukę  
(np. akcentowanie przedmiotów humanistycznych lub ścisłych, poszerzanie 
wiedzy i zainteresowań). 

Z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej szczególnie istotną kwestią jest 
wybór odpowiedniego kierunku studiów. Jednak w prowadzonych badaniach na temat 
procesu podejmowania decyzji właściwie nie spotyka się rozdzielenia kwestii wyboru 
kierunku studiów i szkoły wyŜszej. Czasem wręcz stosuje się te wybory zamiennie. 
Dotyczy to zwłaszcza badań prowadzonych w krajach rozwiniętych (Europy Zachodniej 
i USA). Studenci koncentrują się tam głównie na wyborze uczelni, a nie kierunku 
studiów. Wynikać to moŜe z charakteru uczelni, których oferta kierunkowa jest bardzo 
szeroka (od kierunków medycznych, humanistycznych po techniczne). Ukończenie 
odpowiedniej szkoły gwarantuje zajęcie w przyszłości odpowiedniej pozycji na rynku 
pracy. Renoma danej uczelni jest sama w sobie gwarantem dla pracodawców19. Polskie 
uczelnie oferują bardziej wyspecjalizowaną ofertę kierunkową (uczelnie medyczne, 
techniczne, humanistyczne). Rozstrzygnięcie znaczenia wyboru uczelni i kierunku 
studiów w procesie decyzyjnym (zwłaszcza na polskim gruncie) wymaga 
przeprowadzenia dalszych pogłębionych badań. 

Prowadzone badania wykazują natomiast, Ŝe do dokonania właściwego wyboru 
uczniowie potrzebują informacji na temat dziedzin, które rozpatrują, jaki zawód moŜna 
wykonywać po ich ukończeniu, w jakich gałęziach gospodarki moŜna po nich pracować 
oraz jaka jest sytuacja w tym zakresie na rynku pracy20. Niezbędne są takŜe informacje 
o podejściu do nauczania na danym kierunku, które pozwoliłyby studentom na 
rozróŜnienie podejścia w róŜnych uczelniach i wybór takiego, który najbardziej im 

                                                 
19 J. Douglas, A. Douglas, B. Barnes, Measuring student satisfaction at a UK University, „Quality 

Assurance In Education” 2006, vol. 14, no 3, s. 253. 
20 G. Baldwin, R. James, op. cit. 



Zachowania klientów na rynku usług… 

 

55 

odpowiada. Pomogłoby to teŜ w marketingowej dyferencjacji, a nie tworzeniu masowej 
edukacji zgodnie z podejściem, Ŝe wszystko jest dobre dla wszystkich.  

W prowadzonych badaniach mocno podkreśla się takŜe, Ŝe młodzi ludzie 
wybierając kierunek studiów, mają często niewielkie pojęcie, na co się decydują. 
Posiadają oni minimalne informacje na temat czynników, którymi się kierują w procesie 
decyzyjnym. Często decyzje takie dokonywane są „w ciemno” i stosunkowo późno  
− w trakcie ostatniego roku nauki w szkole średniej, a czasem wręcz w ostatniej chwili. 
Na początku klasy maturalnej jedynie co trzeci maturzysta potrafi określić, na jakim 
kierunku chciałby studiować21. Dotyczy to zarówno studentów w Polsce, ale i wielu 
innych krajach. Potwierdzają to badania, które przeprowadzono w Australii. Wykazały 
one ogromną lukę pomiędzy waŜnymi czynnikami w podejmowaniu decyzji przez 
studentów (sami wskazali te czynniki) a ich wiedzą na ten temat. Problemem jest 
równieŜ to, Ŝe zasypani informacjami uczniowie nie potrafią wybrać tego, co jest dla 
nich najlepsze oraz to, Ŝe tak naprawdę „nie wiedzą czego nie wiedzą” 22. Zjawisko to 
wynika poniekąd z istoty usług profesjonalnych, jakimi są usługi edukacyjne, w których 
występuje duŜa asymetria wiedzy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. 

Prowadzone badania na temat procesu decyzyjnego kandydatów na studia 
pokazują, Ŝe proces ten jest dosyć skomplikowany. Badacze wskazują na róŜne grupy 
czynników decydujących o wyborach i o tym, jak dana osoba poradzi sobie na 
wybranych przez siebie studiach. Podkreśla się równieŜ fakt, Ŝe proces ten zmienia się 
pod wpływem zmian zachodzących w ogólnie pojętym otoczeniu. Rozwój technologii, 
globalizacja, internacjonalizacja powodują duŜe zmiany w zachowaniach klientów 
(zwłaszcza w krajach rozwiniętych). Stają się oni coraz bardziej świadomi, wymagający 
i skuteczni. Zjawisko to dotyczy równieŜ potencjalnych klientów szkół wyŜszych. 
Uczelnie powinny podąŜać za tymi zmianami i systematycznie badać zachowania 
swoich klientów, jakimi są studenci i kandydaci na studia. Wśród niezbędnych 
informacji waŜne miejsce zajmuje m.in. rozpoznanie cech potencjalnych studentów, 
znajomość ich motywacji do studiowania, systemów wartości, oczekiwań, 
przygotowania do studiów czy posiadanych zasobów finansowych. 

Trzeba zauwaŜyć, Ŝe dokonujące się zmiany sprawiają, Ŝe potencjalni klienci coraz 
mocniej wywierają nacisk na uczelnie, aby stawały się organizacjami przedsiębiorczymi 
i działały jak przedsiębiorstwa. Od wyników prowadzonych badań powinny zaleŜeć 
podejmowane przez uczelnie działania marketingowe skierowane do klientów. 
Dostosowanie tych działań wpływać będzie nie tylko na zdobywanie nowych grup 
klientów, ale równieŜ ich lepsze dopasowanie do oferty danej uczelni. Wynikiem tego 
dopasowania będzie zadowolenie danej jednostki, ale równieŜ pozytywne skutki mające 
wymiar społeczny i gospodarczy. 

 

                                                 
21 A. Kulig, G. Nowaczyk, Decyzje maturzystów o wyborze uczelni i ich determinanty w: Marketing szkół 

wyŜszych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, WyŜsza Szkoła Bankowa, Poznań 2004, s. 150. 
22 G. Baldwin, R. James, op. cit. 
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THE BEHAVIOR OF CUSTOMERS ON HIGHER  

EDUCATION SERVICES MARKET 

Summary 

Increasingly difficult conditions of performing on higher education services market cause the 
universities being enforced to undertake marketing actions addressed to their customers. These 
efforts are beyond doubt based on knowledge of customers behavior. The initial stage of building 
relationships between the university and its clients, whom students are, is just the choice of the 
university and the studies specialization by the candidates. Knowledge on customers behaviors  
at this stage determines universities undertakings and fitting students needs to its offer. In the 
paper, there were presented the most important models as well as factors determining students’ 
decision making process. Special attention was paid on the model of D. Vrontis, A. Thrassou,  
Y. Melanthiou stressing characteristics of this process in advanced economies. There were also 
indicated consequences of behaviors change in decision making which affect universities due to 
them. 
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ZACHOWANIA KLIENTÓW HIPERMARKETÓW  
A TECHNIKI MANIPULACJI 

Streszczenie 

Rynek detaliczny w Polsce w okresie transformacji zmienił się, głównie pod wpływem 
ekspansji handlu wielkopowierzchniowego. Nowa sytuacja konkurencyjna zmusza podmioty 
działające na tym rynku do poszukiwania sposobów pozyskiwania i utrzymania klientów. Bardzo 
aktywne pod tym względem są hipermarkety, które wykorzystują róŜne techniki marketingowe, 
zwłaszcza w ramach działań promocyjnych. Oddziaływanie na klientów przybiera niekiedy 
charakter manipulacji. W artykule, na bazie badań empirycznych, wskazano na najwaŜniejsze 
techniki wpływu i dokonano oceny ich percepcji przez klientów.  

Wprowadzenie 

Na aktualny obraz handlu detalicznego w Polsce wpłynęła niewątpliwie ekspansja 
handlu wielkopowierzchniowego, głównie międzynarodowych sieci hipermarketów. 
Były one nośnikami postępu i know-how, przyczyniły się do zmian zachowań klientów 
oraz wpłynęły na kształtowanie się ich postaw i zmiany oczekiwań. Stworzyły model 
masowej konsumpcji oparty na chęci dotarcia do wszystkich klientów. Choć  
w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej formuła klasycznego hipermarketu juŜ 
zestarzała się i następuje wyraźny zwrot ku indywidualizacji, to w Polsce nadal stopień 
akceptacji formuły jest bardzo duŜy. Niemniej jednak duŜe sieci handlowe poszukując 
własnej toŜsamości, dywersyfikują działalność, wprowadzają innowacje produktowe, 
nowoczesny merchandising, doradztwo w kierunku dostosowania ich do oczekiwań 
indywidualnych klientów. Nie ulega wątpliwości, iŜ personalizacja podejścia do klienta 
jest w handlu wielkopowierzchniowym ograniczona, a w świadomości klientów kojarzy 
się on z agresywną promocją jako instrumentem walki konkurencyjnej, mimo 
wykorzystywania wielu programów lojalnościowych typowych dla marketingu relacji. 
Intensywny sposób oddziaływania na klientów wywołuje często ich dezaprobatę, 
dlatego teŜ sieci międzynarodowe, korzystając z badań psychologicznych  

                                                 
1 Krystyna Iwińska-Knop − prof. nadzw. dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Łódzki. 
ElŜbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska − dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Łódzki. 



Krystyna Iwińska-Knop, ElŜbieta Jadwiga Biesaga-Słomczewska 

 

58

i socjologicznych, stosują zaawansowane techniki wpływania na kupujących w miejscu 
sprzedaŜy, chcąc wykorzystać zjawisko zakupów niezaplanowanych2. 

Celem opracowania jest przedstawienie wybranych technik wpływu na zachowania 
nabywcze wykorzystywane przez hipermarkety oraz ocena stopnia ich znajomości przez 
klientów. Podstawę źródłową opracowania stanowią badania empiryczne 
przeprowadzone w Katedrze Marketingu UŁ zrealizowane wśród 203 klientów 
hipermarketów w roku 2009 oraz badania empiryczne w innych ośrodkach 
akademickich w Polsce3.  

Teoretyczne aspekty manipulacji 

Zachowania nabywcze są od wielu lat przedmiotem zainteresowania nie tylko 
badaczy, ale równieŜ praktyków gospodarczych, chcących utrzymać swoją pozycję na 
konkurencyjnym rynku. Próby poznania i wyodrębnienia czynników mających wpływ 
na rynkowe decyzje zakupu ciągle jednak nie przynoszą jednoznacznej odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego ludzie kupują4. 

Przyjmuje się, Ŝe na zachowania nabywcze, rozumiane jako przygotowanie decyzji 
wyboru produktu zgodnie z indywidualnymi preferencjami i posiadaną siłą nabywczą 
oraz dokonanie zakupu5, mają wpływ potrzeby i oczekiwania klienta, jego upodobania, 
jak równieŜ cena produktu i wysokość dochodu6, który jest skłonny przeznaczyć na 
zakup. Istotnym czynnikiem wpływu na decyzje nabywcze są równieŜ oddziaływania 
marketingowe. Większość marketingowych sposobów wpływania na zachowania 
klientów jest oparta na manipulacji. Jej celem jest stworzenie lub zmiana zachowania 
danej osoby, bez konieczności jej uświadamiania co do zaistniałej sytuacji7.  

Manipulacja jest formą „zamierzonego wywierania wpływu na drugą osobę czy 
grupę w taki sposób, aby ta realizowała, nie zdając sobie z tego sprawy, działania 
zaspokajające potrzeby manipulatora”8. Jest to zatem oddziaływanie celowe, 
intencjonalne i skryte, które jest zorientowane na stworzenie „fałszywego” obrazu 
rzeczywistości. Skuteczność takiego działania opiera się na braku świadomości klienta 
co do prawdziwych powodów stosowania róŜnych technik oddziałujących na jego 
decyzje nabywcze.  

                                                 
2 L. Witek, Merchandising w małych i duŜych przedsiębiorstwach, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007,  

s. 142. 
3 Badania zostały zrealizowane przez mgr Sylwię Kosmalę w ramach seminarium magisterskiego 

prowadzonego pod kier. prof. ndzw. dr hab. K. Iwińskiej-Knop. 
4 A. Proszowska, Czynniki wpływające na rynkowe zachowania konsumentów − wyniki badań,  

w: Współczesny marketing. Trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 331. 
5 Zachowania konsumenckie − teoria i praktyka, red. J.Woś, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, 

s. 13. 
6 Ibidem, s. 15. 
7 P. Znyk, Od komunikacji do manipulacji, Europsky Institut Skumania Medzinarodnych Vztahov s.r.o., 

Keźmarok 2008, s. 41. 
8 W. Warecki, M. Warecki, Słowo o manipulacji, czyli krótki podręcznik samoobrony, Poltext Warszawa 

2005, s. 11. 
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Większość definicji manipulacji akcentuje jej negatywną konotację, podkreślając, 
Ŝe jest to „wykorzystywanie jakichś okoliczności, naginanie lub przeinaczanie faktów  
w celu udowodnienia swoich racji lub wpływania na cudze poglądy i zachowania”9. 
Tym samym ugruntowuje się pogląd, Ŝe opisywana metoda wywierania wpływu 
prowadzi do degradacji ludzi, gdyŜ traktuje ich jako środek do osiągnięcia celów 
manipulatora. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe pomimo powszechnie odnotowywanego 
negatywnego wydźwięku i permanentnego wykorzystywania manipulacji w róŜnych 
sferach Ŝycia, jest ona jednym z narzędzi komunikacji interpersonalnej, niekoniecznie 
zagraŜającym interesom adresata.  

Istnieje wiele technik manipulacyjnych, których celem jest sprawienie 
przyjemności osobie, wobec której są stosowane, np.: technika podwyŜszania poczucia 
własnej wartości. Niemal wszyscy ludzie odczuwają potrzebę budzenia szacunku  
i uznania. Zatem stosowanie pochwał i komplementowanie przez sprzedawcę wywołuje 
w nich poczucie wdzięczności za podwyŜszenie ich własnej wartości, co  
w konsekwencji (zgodnie z psychologiczną regułą wzajemności) umoŜliwia 
manipulatorowi osiągnięcie zamierzonych celów10. Osoba poddana takiej manipulacji 
czuje się zmotywowana do zachowań zgodnych z jego zamierzeniami, a skuteczność 
jest tym większa, im niŜszy stopień samoakceptacji posiada adresat11. Podobnie działają 
techniki ingracjacyjne, przybierające formę podlizywania się czy nadskakiwania.  
Do najczęściej stosowanych działań w ramach tych technik naleŜą: 

– okazywanie zgodności swoich poglądów z poglądami osoby manipulowanej, 
– „donosicielstwo”, czyli dostarczanie informacji, nie zawsze prawdziwych, 

mających znamiona plotki12, 
– podkreślanie słabości (autodeprecjacja) bądź własnych atutów w zaleŜności od 

przewidywanych oczekiwań osoby, która jest przedmiotem wpływu, w celu 
zdobycia jej przychylności13. 

Kolejna grupa technik manipulacyjnych wykorzystuje skłonność człowieka do 
bycia konsekwentnym. Właśnie konsekwencja postępowania staje się bazą do 
zastosowania technik wywoływania i redukcji dysonansu poznawczego, który oznacza 
stan sprzeczności między informacjami posiadanymi a odbieranymi. Sprzedawca 
stosuje na przykład metodę „stopa w drzwi”, opierającą się na realizowaniu swoich 
zamierzeń małymi kroczkami. KaŜde kolejne warunki stawiane klientowi wydają się 
tylko odrobinę wyŜsze od poprzednich: „W chwili obecnej nie posiadamy lodówek 
reklamowanych w gazetce. Proponujemy jednak Państwu model wprawdzie trochę 
droŜszy, ale znacznie wyŜszej jakości”.  Klient nie chce, by jego wycofanie się  
z deklarowanej chęci zakupu było potraktowane jako przejaw braku rozsądku, pozwala 

                                                 
9 Manipulacja, Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2481186 (8.03.2009). 
10 Na temat wykorzystania reguły kontrastu, konsekwencji, ograniczoności dobra i wzajemności szeroko 

pisze R.B. Cialdini. Por. R.B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1999. 
11 A. Grzywa, Manipulacja. Mechanizmy psychologiczne, Wyd. Mad Graf, Kraśnik 1997, s. 76-92. 
12 G. Beck, Zakazana retoryka. Podręcznik manipulacji, Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 205. 
13 A. Grzywa, op. cit., s. 97-99. 
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sprzedawcy na przedstawianie kolejnych propozycji, aby w ten sposób uniknąć złego 
samopoczucia z tytułu braku konsekwencji. Poza tym, widząc kontrast między dwiema 
ofertami w odniesieniu do ceny i jakości, jest zadowolony ze zrobienia „dobrego 
interesu”. W podobny sposób funkcjonuje metoda „drzwiami w twarz”. Sprzedawca 
przedstawia początkowo wygórowane warunki oferty tylko po to, by za chwilę 
zaproponować ofertę łatwą do zaakceptowania przez klienta. I w tym przypadku klient 
jest zadowolony, bo ma poczucie uzyskania niespodziewanych korzyści.  

Jedną z często stosowanych technik manipulacyjnych jest technika autorytetów, 
opierająca się na potrzebie przynaleŜności i akceptacji. Zachowania, postawy czy 
wyznawane przez autorytety wartości stają się dla danej osoby punktem odniesienia. 
Chcąc być postrzeganym jako członek danej grupy, „wypada” zachowywać się tak 
samo. Tego rodzaju zachowania konformistyczne są wykorzystywane przez 
sprzedawców-manipulatorów, którzy próbują wpływać na zmianę zachowania klienta 
powołując się na opinię określonej grupy autorytetów. Wprawdzie siła oddziaływania 
autorytetów jest róŜna, ale niestety zdarza się, Ŝe zastępuje własne myślenie klienta, 
chcącego dorównać grupie, do której chciałby przynaleŜeć. Podejmuje więc decyzję 
zakupu produktu tylko dlatego, Ŝe na przykład „znana osobistość ze świata show-
biznesu juŜ to ma”. Badania wykazują, Ŝe większym posłuszeństwem wobec grup 
odniesienia będących autorytetami odznaczają się osoby o skłonnościach autorytarnych 
niŜ te, które nie przywiązują wagi do porządku i hierarchii. Wiek, płeć  
i czynniki kulturowe odgrywają w tym przypadku rolę niewielką14. 

Dokonany przegląd technik manipulacyjnych nie wyczerpuje szerokiego wachlarza 
działań opartych na manipulacji. Zadaniem autorek było jedynie zwrócenie uwagi na 
istotę oddziaływania na decyzje nabywcze z wykorzystywaniem manipulacji. Nasuwa 
się jednak pytanie o skalę jej wpływu, zwłaszcza na decyzje impulsywne  
i nieplanowane. 

Decyzje impulsywne w procesie dokonywania zakupów 

W 1994 roku przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych eksperyment, w którym 
przebadano zwyczaje zakupowe 4000 klientów. Wynikało z niego, Ŝe większość 
zakupów nie było przez nich planowanych, a decyzje podejmowane w miejscu 
sprzedaŜy są „raczej regułą niŜ wyjątkiem”15. Z badań wynika, Ŝe zakupy 
niezaplanowane, na które klienci decydują się w sklepie, stanowią 67% wszystkich 
zakupów, co niewątpliwe wskazuje na ich potencjał, o który moŜna walczyć. Nic więc 
dziwnego, Ŝe słuŜby marketingowe hipermarketów prześcigają się w tworzeniu nowych 
i coraz bardziej skutecznych programów oddziaływania na decyzje nabywcze. 

Badania przeprowadzone w Polsce wykazują podobną tendencję. Ponad połowa 
zakupów dokonywanych jest pod wpływem impulsu, a tego typu decyzje mają 

                                                 
14 M. Hołdarf, W posłuszeństwie bez zmian, „Charaktery” 2009, nr 1, s. 60. 
15 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2002, s. 203. 
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tendencję wzrostową. Zakres planowania zakupów jest niewielki. Przed wyjściem  
z domu tylko 11% konsumentów planuje swoje zakupy określając produkt i markę, 30% 
planuje zakup produktu bez określenia marki, 22% planuje tylko niezbędne zakupy,  
a 24% nie planuje ich w ogóle16. 

Istnieje koncepcja opierająca się na dokonywaniu zakupów pod wpływem impulsu, 
która nosi nazwę „teoria strumienia”. Jej istotą jest zasada, Ŝe „konsument powinien 
zostać porwany i wciągnięty jak najgłębiej do wnętrza supermarketu przez strumień 
impulsów”17. Zarządzający sklepami wielkopowierzchniowymi wkładają więc wiele 
wysiłku w organizację sklepu, układ produktów, tworzenie atmosfery, aby skłonić 
klientów do zakupów. 

Techniki oddziaływania na decyzje nabywcze w hiperm arke-
tach 

Początkowo techniki wywierania wpływu na decyzje nabywcze miały na celu 
aktywizację sprzedaŜy i tworzenie aury udanych zakupów. Wraz z intensyfikacją 
konkurencji zaczęły one przybierać charakter manipulacji. Ich liczne formy sprawiają, 
Ŝe konsument nie jest w stanie ich identyfikować. Traktuje je jako element oferty, coś 
normalnego, co sprawia, Ŝe łatwiej jest mu dokonać wyboru, ma poczucie „łapania 
okazji”, co dodatkowo zwiększa jego satysfakcję. 

Trudno do końca zgodzić się ze stwierdzeniem, Ŝe instrumenty marketingowego 
oddziaływania na nabywców w sklepach wielkopowierzchniowych ex definitione 
zawierają w sobie pierwiastek manipulacji i mają na celu „oszukanie klienta”. Niektóre 
techniki są faktycznie inwazyjne, moŜna się w nich doszukać iluzji i złudzeń, 
sterowania wyborem klienta, na ogół jednak instrumenty marketingu mają ułatwić 
klientom wybór, zwłaszcza tym niezdecydowanym, a ponad wszystko tworzyć zdolność 
konkurencyjną przedsiębiorstwa i przyczyniać się do kreowania wartości oczekiwanej 
przez klienta. 

Jak wynika z przeprowadzonych przez autorki badań, działania wykorzystywane 
przez hipermarkety są powszechnie znane, mają spektakularny charakter, klient jest do 
nich przyzwyczajony, akceptuje metody postępowania, co nie oznacza, Ŝe w pełni się  
z nimi zgadza i zawsze aprobuje. Skala ingerencji w podejmowane decyzje jest róŜna, 
tak jak róŜny jest zakres manipulacji. Do najwaŜniejszych technik ocierających się  
o manipulację naleŜą: 
1. Darmowe gazetki, w których eksponuje się głównie promocje cenowe, a tym 

samym skłania klientów do odwiedzenia sklepu.  
2. DuŜe wózki, przez które widać zawartość dokonanych zakupów. Technika 

oddziaływania na wielkość zakupów za pomocą wózka jest dość subtelna, 

                                                 
16 Por. R. Mącik, P. Łukasik, D. Mącik, Determinanty skłonności do zakupów nieplanowanych,  

w: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, PWE, Warszawa 2002, s. 129. 
17 G. Markowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Wyd. Trio, 

Warszawa 2003, s. 36. 
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poniewaŜ z jednej strony jest on ułatwieniem dla klientów, z drugiej zaś 
narzędziem mogącym skutecznie zwiększać ilość dokonywanych zakupów. 

3. Układ sklepu. Wykorzystuje się tu zasadę, Ŝe „klient, który kupuje w całym 
sklepie, kupuje zwykle więcej niŜ taki, który nabywa produkty w określonym 
miejscu sklepu oraz im więcej czasu spędza w  sklepie, tym więcej kupuje”18. 
Układ sali sprzedaŜowej oparty na zasadach ruchu klientów w przestrzeni sprzyja 
dokonywaniu zakupów impulsywnych i niezaplanowanych19. Merchandising jest 
istotnym elementem oddziaływania na zachowania kupujących. Odnosi się on 
głównie do alokacji asortymentu produktów w obrębie sali sprzedaŜowej, układu 
produktów na półce, eksponowania niektórych produktów w strefie kas. 

4. Manipulacja cenowa. Badania wykazują, Ŝe dla 58% kupujących niska cena jest 
silnym motywatorem dokonywania nieplanowanych zakupów, a 50% klientów 
dokonuje zakupów pod wpływem ceny promocyjnej20. Spośród technik cenowych 
stosowanych przez sklepy wielkopowierzchniowe mające wpływ na decyzje 
nabywcze moŜna wymienić: 
– ceny psychologiczne, tzw. ułamkowe21, 
– podawanie części ceny, 
– ceny wabiące, 
– odpowiednie wyeksponowanie obniŜek cen, 
– wszelkie działania wykorzystujące zasadę kontrastu. 
Niestety w przypadku zastosowania powyŜszych technik cenowych obiekty 
wielkopowierzchniowe dopuszczają się wielu nieetycznych zachowań, np. cena 
przy kasie nie jest zgodna z informacją na półce sklepowej, paradoks „obniŜki cen 
bez obniŜki”, umieszczanie cen regularnych na planszach cen promocyjnych. 

5. Oddziaływanie na zmysły poprzez muzykę, kolor, zapach22. Badania dowodzą, Ŝe 
ponad połowa klientów lubi, gdy podczas dokonywania zakupów towarzyszy im 
muzyka23. Ma ona wpływ na wydłuŜenie czasu przebywania w sklepie, oŜywienie 
bądź uspokojenie klienta, sterowanie szybkością ruchu klientów. Wzrost znaczenia 
muzyki w oddziaływaniu na klienta spowodował rozwój audiomarketingu, czyli 
sposobu komunikowania za pomocą muzyki. Jest on powszechnie wykorzystywany 
przez wszystkie duŜe sieci handlowe, a do jego najwaŜniejszych zadań naleŜą: 
– budowanie pozytywnych emocji, 
– tworzenie przyjaznej atmosfery w miejscu sprzedaŜy, 
– przekazywanie informacji, 

                                                 
18 A. Falkowski, T. Tyszka, op. cit., s. 209. 
19 B. Borusiak, Merchandising, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2009, s. 29. 
20 L. Witek, op. cit., s. 147. 
21 D. Mącik, Między przyjemnością a uzaleŜnieniem. Psychologia zakupów niezaplanowanych, Wyd. 

Naukowe Grado, Toruń 2008, s. 28. 
22 M. Klincewicz, P. Goździewicz, Kupują zmysły, „Marketing w Praktyce” 2005, nr 12, s. 30. 
23 A. Baruk, Wybrane działania z zakresu merchandisingu handlowego w opinii polskich nabywców 

finalnych, „Handel Wewnętrzny” 2008, nr 6, s. 46. 
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– utrwalanie wizerunku marki24. 
Klienci podatni są równieŜ na zapach. Dlatego teŜ jego wykorzystanie w strategii 

hipermarketów moŜe wywołać u nabywców uczucie głodu zarówno wewnętrznego, jak 
i konsumpcyjnego. Z kolei poprzez oświetlenie wpływa się na percepcje wzrokową  
i wzmacnia efekt ekspozycji danej kategorii produktowej. 

Na tle tych ogólnych rozwaŜań pojawia się pytanie: czy klienci hipermarketów 
mają świadomość wpływu na ich decyzje i jakich działań to dotyczy? 

Techniki wywierania wpływu w świetle wyników bada ń 
empirycznych 

Badania empiryczne zostało zrealizowane w Katedrze Marketingu Uniwersytetu 
Łódzkiego w listopadzie 2009 roku, na próbie 203 klientów hipermarketów25. Dobór 
próby był celowo-przypadkowy, co ogranicza wartość uogólniającą badań, ale daje 
podstawy do ilustracji interesującego nas problemu. 

Najliczniejszą grupę respondentów stanowili ludzie młodzi w wieku 18-25 lat 
(66%), następnie w wieku 26-35 lat (20,5%), dalej 36-48 lat (6,5%), 49-58 lat (4,5%) 
oraz 59 i więcej (2,5%). Ponad połowa badanych dokonywała zakupów  
w hipermarketach przynajmniej raz tygodniu, a 28% kilka razy w miesiącu. MoŜna 
więc uznać, Ŝe ankietowani dysponowali wiedzą wynikającą z doświadczenia  
i obserwacji odnoszącą się do oceny instrumentów oddziaływania na klientów przez 
hipermarkety. 

Argumentami za dokonywaniem zakupów w hipermarketach są: 
– duŜy wybór produktów (75% respondentów), 
– niskie ceny (29% ankietowanych), 
– okazje i promocje (25%). 
Oprócz tego wskazywano na inne czynniki jak: oszczędność czasu, dogodna 

lokalizacja, godziny otwarcia, wygoda. 
Badania potwierdziły fakt nieplanowania zakupów. Klienci, którzy podjęli decyzję 

zakupu przed półką sklepową stanowili 38% badanych, tylko sporadycznie zdarzali się 
klienci posiadający przy sobie listę zakupów, zaś 21% respondentów nigdy takiego 
spisu produktów nie robiło. Nic więc dziwnego, Ŝe to właśnie tacy klienci są idealnym 
celem stosowania róŜnych technik wywierania wpływu. Jednocześnie 33% 
respondentów prawie zawsze kupuje więcej niŜ zaplanowała, a 48% czyni to bardzo 
często. Z jednej strony świadczy to o skuteczności i sile oddziaływania omawianych 
powyŜej technik, ale takŜe o podatności klientów na kompleksową ofertę hipermarketu.  

                                                 
24 T. Heryszek, Nowy marketing. Muzyka a percepcja konsumentów, w: Zachowania konsumentów. 

Stagnacja czy zmiana, red. Z. Kędzior, G. Maciejewski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Centrum Badań  
i Ekspertyz, Katowice 2008, s. 298. 

25 S. Kosmala, Techniki wywierania wpływu na decyzje nabywcze hipermarketów, praca niepublikowana, 
Łódź 2009. 
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Okazuje się takŜe, Ŝe nawet planowanie zakupów nie chroni klientów przed 
decyzjami impulsywnymi i nabywaniem produktów ad hoc. Z badań wynika bowiem, 
Ŝe 23% respondentów, którzy zawsze posiadają listę zakupów i tak nie stronią od 
dodatkowych, ale 58% respondentów sporadycznie nabywa produkty, które okazują się 
nieprzydatne. Klienci na ogół mają pełną świadomość wpływu na ich decyzje – rys. 1.  

tak
68%

tak, ale mnie to nie dotyczy
26%

nie
6%

 
Rys. 1. Świadomość technik i narzędzi manipulacji klientów hipermarketów 
Źródło: S. Kosmala, Techniki wywierania wpływu na decyzje nabywcze hipermarketów, praca 

niepublikowana, Łódź 2009. 

Nie oznacza to jednak braku akceptacji produktów i rezygnacji z zakupów. MoŜna 
wręcz uznać, ze nawet 26% klientów, którzy nie przyznają się do ulegania wpływom,  
w rzeczywistości mogą być podatni, poniewaŜ, jak wcześniej wspomniano, manipulacja 
działa na podświadomość. W większości wiedza na temat stosowanych technik 
manipulacji pochodzi z własnych obserwacji i doświadczeń − 73% ankietowanych  
– rys. 2. Istotnym źródłem informacji jest Internet i prasa (po 34%). 30% respondentów 
wskazało na: wiedzę wyniesioną ze studiów, znajomych, literaturę fachową, telewizję 
oraz pracę zawodową. 
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Rys. 2. Źródła informacji o technikach i narzędziach manipulacji 
Źródło: S. Kosmala: op. cit. 
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Za najbardziej spektakularną formę manipulacji uznano działania w zakresie cen  
– rys. 3. Odnoszą się one do dezinformacji cenowej oraz końcówek cen. W dalszej 
kolejności wskazywano układ sali sprzedaŜowej i alokację produktów na półkach oraz 
wykorzystywanie promocyjnych trików, np. „do wyczerpania zapasów”. Odnotowano 
niewielki wpływ zapachu na zachowania zakupowe. MoŜna zatem przypuszczać, Ŝe ten 
kierunek oddziaływań hipermarketów ma przyszłość, jako Ŝe świadomość klientów  
w tym zakresie nie jest duŜa. Ponadto klienci wskazywali na następujące techniki 
manipulacji: manipulacja światłem, stosowanie wysp produktów, promocje łączone, 
przestawianie produktów w inne miejsca. 
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manipulacja układem sklepu (produkty pierwszej potrzeby, takie 
jak np. chleb, mleko, jajka umieszczane są na końcu sklepu)

układ towaru na półkach (towar najbardziej atrakcyjny dla sklepu 
znajduje się na wysokości oczu i w zasięgu ręki)

promocje typu „do wyczerpania zapasów”, „ograniczona ilość 
towaru”

strefa kas (umieszczanie produktów w obrębie kas; kupowanie ich          
z nudów albo pod wpływem impulsu)

dezinformacja cenowa - inna cena na półce i inna w kasie

duŜy wózek na zakupy

obecność tylko jednego wejścia i wyjścia na salę sprzedaŜową 
hipermarketu

manipulacja zapachem

Rys. 3. Techniki manipulacji w opinii respondentów 
Źródło: S. Kosmala: op. cit. 

Zakończenie 

Ekspansja handlu wielkopowierzchniowego na polskim rynku i duŜy stopień jego 
akceptacji ze strony klientów spowodowała daleko idące zmiany w zachowaniach 
nabywczych. W pierwszym okresie rozwoju hipermarketów dominujący 
konsumpcjonizm wyzwolił zakupowe emocje. Klienci poddawali się róŜnym formom 
wpływania na ich decyzje. Doświadczenia wielu lat funkcjonowania hipermarketów 
wskazują, Ŝe coraz liczniejsza grupa klientów dostrzega duŜy stopień ingerencji w ich 
decyzje przy pomocy technik manipulacyjnych. Nie zawsze klient jest w stanie się temu 
oprzeć. Jak stwierdzono, manipulacja działa na podświadomość. Jeśli zatem dokona się 
zakupu pod jej wpływem, a nie zburzy to satysfakcji klienta, to moŜna uznać, Ŝe cel, 
jaki stawiają hipermarkety, został osiągnięty. 
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THE BEHAVIOR OF HYPERMARKETS’ CLIENTS  
AND MANIPULATIONS TECHNIQUES 

Summary 

The Polish retail market in the period of transformation has changed significantly mainly due 
to mass retailing expansion. New competitive environment forces entities that operate on this 
market to search for new methods of gaining and maintaining customers. Hypermarkets, which 
are very active in this field, are using different marketing techniques, especially promotional 
activities. Influencing the clients has acquired the form of manipulation. Basing on empirical 
research, the paper underlines the most important influence techniques and their perception by the 
clients. 
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ZACHOWANIA KONSUMENTÓW NA RYNKU 

ARTYKUŁÓW śYWNOŚCIOWYCH  

I NIEśYWNOŚCIOWYCH 

Streszczenie 

Celem artykułu jest poznanie, jakie czynniki wpływają na konsumenta w procesie 
dokonywania zakupów na rynku artykułów Ŝywnościowych i nieŜywnościowych. 
Przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in. ekonomiczne, społeczne, 
psychologiczne. Obecnie moŜna zaobserwować działania podejmowane przez firmę pod 
wpływem zachowań konsumentów. Analiza zachowań konsumenta pozwoli przewidzieć jego 
zachowania w przyszłości. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest trudne na rynku artykułów 
Ŝywnościowych i nieŜywnościowych i wymaga zastosowania odpowiedniej wiedzy, metod  
i instrumentów marketingu. 

Wprowadzenie 

Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw zaleŜy obecnie od poznania potrzeb  
i oczekiwań konsumentów, zaistnienia w świadomości nabywców, co jest niewątpliwie 
trudnym zadaniem z powodu coraz silniej rozwijającej się konkurencji. Obecnie 
przedsiębiorstwom trudniej jest pozyskać klientów, a jeszcze trudniej jest ich 
zatrzymać, by stali się lojalnymi konsumentami. Stąd coraz większego znaczenia 
nabiera poznanie ich potrzeb, stylów Ŝycia, preferencji zakupowych.   

Zachowanie konsumenta wynika z indywidualnego odczuwania potrzeb i obejmuje 
całokształt obiektywnie i subiektywnie określonych, racjonalnych i emocjonalnych, 
świadomych i nieświadomych jego posunięć w trakcie przygotowań do podjęcia decyzji 
na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz w czasie konsumpcji 2. Na proces podejmowania 
decyzji o zakupie produktu przez konsumenta wpływa wiele czynników: 
ekonomicznych, społecznych, psychologicznych i innych, takŜe elementy marketingu 
mix. Zasadnicze znaczenie spośród instrumentów marketingu mix przypisuje się 
promocji, bo pod jej wpływem konsument kształtuje opinie o produkcie, a takŜe 
dokonuje zakupu, coraz większego znaczenia nabiera równieŜ jakość i poziom obsługi. 
Dla przedsiębiorstw waŜne jest, aby zaistnieć w świadomości konsumenta, aby 

                                                 
1 Mariola Michałowska − mgr inŜ., Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej, Wydział Ekonomii  

i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski. 
2 Zachowania konsumenckie, red. W. Patrzałek, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2002, s. 143-

144. 
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dostosować się do jego potrzeb, dostarczyć mu satysfakcji i aby zacząć kreować jego 
potrzeby. 

MoŜna wyróŜnić wiele czynników, które mają wpływ na poziom satysfakcji  
z obsługi, między innymi: wyposaŜenie sklepu, czas oczekiwania, estetyka otoczenia  
i wystrój wnętrza, moŜliwość dojazdu i zaparkowania samochodu, informacje i stopień 
ich szczegółowości, stopień indywidualizacji podejścia personelu do klienta, forma 
płatności3. Współczesne koncepcje zachowania konsumenta opierają się na wzajemnie 
uzupełniających się zasadach4: 

a) konsument nie przestrzega bezwzględnie zasad racjonalności ekonomicznej  
w jej powszechnym znaczeniu, 

b) zachowaniom konsumenta nie przypisuje się jednak przypadkowości, mimo Ŝe 
nie moŜna ich dokładnie opisać za pomocą modeli stochastycznych, 

c) konsument zachowuje się w sposób, który jest efektem potrzeb wrodzonych 
oraz nabytych, a polega on na łączeniu procesów świadomych  
i nieświadomych oraz czynników racjonalnych i emocjonalnych. 

Postępujące zmiany warunków Ŝycia oraz megatrendy w otoczeniu przyczyniają się 
do wykształcenia nowych cech konsumenta5: 

– konsument ma większą świadomość swoich praw oraz bardziej racjonalny 
stosunek do oferty handlowej, 

– potrzeba więzi społecznych prowadzi do korzystania z tych dóbr i usług, które 
łączą te grupy osób, 

– klienci w większym stopniu niŜ dotychczas posiadają strategiczne umiejętności 
zarządzania swoim budŜetem, 

– konsument staje się „wielokulturowy”, z jednej strony dzięki globalnym 
strategiom działania przedsiębiorstw, a z drugiej dąŜy do zachowania 
toŜsamości i specyfiki kulturowej, 

– klienci stają się bardziej mobilni, integrują się w róŜnych działaniach z innymi, 
a takŜe dąŜą do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego  
i konsumowania produktów ekologicznych oraz uŜywania opakowań 
ulegających biodegradacji. 

Organizacja bada ń 

Głównym celem badań było zidentyfikowanie czynników wpływających na proces 
zakupu konsumentów. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: w jaki sposób pozyskać 
konsumentów, w jaki sposób wpłynąć na ich postępowanie w procesach zakupu, jakie 

                                                 
3 P. Łukasik, Marketing w handlu detalicznym produktami spoŜywczymi. Wybrane aspekty zachowań 

nabywców, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s. 10; Zachowania konsumenta. 
Koncepcje i badania europejskie, red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2001, s. 15. 

4 M. Sławińska, Kompendium wiedzy o handlu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 237. 
5 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 

2003, s. 28-29. 
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kierunki działań podjąć, aby firma mogła zapewnić sobie stałe miejsce w ich 
świadomości, a co za tym idzie w ich decyzjach zakupowych. 

Badania nad poznaniem czynników wpływających na postępowanie konsumentów 
na rynku były przeprowadzone od czerwca do grudnia 2008 roku i objęły swym 
zasięgiem 216 osób w wieku od 18 do 46 lat z województwa lubuskiego. W badaniu 
wykorzystano metodę badań naukowych − ankietę, w której instrumentem pomiarowym 
był kwestionariusz ankiety.  

W badaniu uczestniczyła grupa konsumentów określana jako młodzi konsumenci. 
Były to osoby w przedziale wiekowym 18-19 lat. Młody konsument stanowi waŜną 
grupę odbiorców, w przyszłości bowiem stanie się konsumentem, który będzie 
dokonywał zakupów na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Dlatego waŜne 
jest, aby firmy, ich produkty oraz usługi zaistniały w jego świadomości.  

Młody konsument ma więcej czasu, aby dokonać zakupów. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe 
bardziej niŜ inni dostrzega produkty na półkach, a takŜe coraz więcej czasu spędza  
w centrach handlowych. Otoczenie społeczne i fizyczne moŜe w sposób bezpośredni 
wywoływać, kształtować, ułatwiać i uruchamiać działania nabywcy. W tym otoczeniu 
moŜna wyodrębnić pięć grup czynników6: 

a) czynniki fizyczne: połoŜenie geograficzne, wystrój miejsca, dźwięk, 
oświetlenie, sposób wystawienia produktów, 

b) czynniki społeczne, które obejmują innych ludzi, ich cechy, role i interakcje 
między nimi, 

c) perspektywa czasowa, obejmująca porę robienia zakupów, 
d) określenie zadania, czyli zamiar, rola oraz nastawianie nabywców, 
e) stany poprzedzające wizytę w sklepie, obejmujące czasowe nastroje  

i uwarunkowania, które wpływają na zachowania konsumenta. 
R. Hansen i T. Duchtscher, odnosząc się do zagadnienia komponentów 

wpływających na wybór sklepu, wyróŜnili następujące wymiary oraz czynniki, od 
których zaleŜy wybór sklepu7: 

– produkty: jakość, wybór, styl, cena, 
– usługi: personel, moŜliwość otrzymania kredytu, dostarczenie produktów do 

domu, łatwość powrotu, 
– klientela: klienci odwiedzający dany punkt sprzedaŜy, 
– czynniki fizyczne: czystość, łatwość robienia zakupów (odnajdowania 

produktów), porządek, 
– promocja: reklama, 
– atmosfera sklepu: komfort, zabawa, rozrywka, 
– image: reputacja sklepu, 
– element potransakcyjny: satysfakcja. 

                                                 
6 B. Borusiak, Merchandising, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009, s. 20. 
7 R. Hansen, T. Duchtscher, An Empiricial Iinvestigation, „Jurnal of Retailing” 1977, Winter  

w: M. Bartosik-Purgat, Wybór miejsca dokonywania zakupów, „Handel Wewnętrzny” 2007, nr 3, s. 55. 
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Poza tym wizerunek sklepu jest w głównej mierze czynnikiem wpływającym na 
decyzje klientów. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe subiektywne odczucia 
klientów odgrywają przy zakupie znacznie większą rolę niŜ cena czy jakość8. Atmosferę  
w sklepie tworzą róŜnego rodzaju bodźce, których charakterystykę ukazano w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka bodźców oddziałujących na klienta 

Lp. Bodźce Charakterystyka 
1. wizualne – kolory i natęŜenie światła, efekty oświetlenia. 
2. słuchowe – tempo i rodzaj muzyki, natęŜenie i wysokość dźwięków. 
3. zapachowe – rodzaje zapachów, 

– intensywność zapachu, 
– „świeŜość” otoczenia. 

4. dotykowe – miękkość i gładkość materiałów, 
– odpowiednia temperatura otoczenia, 
– wentylacja, 
– moŜliwość kontaktu dotykowego. 

5. smakowe – charakter wraŜeń smakowych, 
– intensywność wraŜeń smakowych. 

Źródło: opracowano na podstawie L. Witek, Merchandising w małych i duŜych firmach handlowych. Teoria  
i praktyka, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 54. 

Analiza wyników i wnioski z bada ń 

Strukturę respondentów pod względem płci ukazuje tabela 2, natomiast strukturę 
wieku respondentów przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 2. Struktura respondentów pod względem płci 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Procent 

1. Kobiety 129 59,72 
2. MęŜczyźni 87 40,28 
3. Razem 216 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

W przeprowadzonym badaniu uczestniczyło 129 kobiet i 87 męŜczyzn, czyli 
kobiety stanowiły 59,72%, natomiast męŜczyźni 40,28%. 

Tabela 3. Struktura wieku respondentów 

Lp. Przedział wieku Liczba osób Procent 
1. 18-19 lat 36 16,67 
2. 20-25 lat 57 26,39 
3. 26-30 lat 21 9,72 
4. 31-35 lat 42 19,44 
5. 36-40 lat 41 18,98 
6. 41-46 lat 19 8,80 
7. Razem 216 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

                                                 
8 L. Witek, Merchandising w małych i duŜych firmach handlowych. Teoria i praktyka, Wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2007, s. 53. 
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Najliczniejszą grupą osób uczestniczących w badaniu były osoby z przedziału  
20-25 lat − stanowiły 26,39%, kolejno z przedziału 31-35 lat 19,44%, z przedziału 36-
40 lat 18,98%, 18-19 lat 16,67%, a z przedziału 26-30 9,72%, najmniej liczną grupą 
uczestniczącą w badaniu były osoby z przedziału 41-46 lat i stanowiły 8,80%.  

Na rysunku 1 przedstawiono wyniki odpowiedzi na pytanie: „Jakie czynniki 
decydują zdaniem Pani/Pana o zakupie produktu na rynku artykułów Ŝywnościowych?”, 
a na rysunku 2 strukturę odpowiedzi na pytanie: „Jakie czynniki decydują zdaniem 
Pani/Pana o zakupie produktu na rynku artykułów nieŜywnościowych?”. 
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Rys. 1. Czynniki decydujące o wyborze produktów na rynku artykułów Ŝywnościowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Dla respondentów najwaŜniejszym czynnikiem decydującym o wyborze produktów 
na rynku artykułów Ŝywnościowych jest cena − 49% wskazań, dalej kolejno jakość  
− 32% wskazań, marka 16%, opakowanie 2%, a wśród kategorii „inne” respondenci 
wpisywali, Ŝe na wybór produktów mają takŜe wpływ degustacje czy promocja 
sprzedaŜy. 
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Rys. 2. Czynniki decydujące o wyborze produktów na rynku artykułów nieŜywnościowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Natomiast najwaŜniejszym czynnikiem decydującym o wyborze produktów na 
rynku artykułów nieŜywnościowych jest marka − 46% wskazań, jakość − 31% wskazań, 
cena − 18%, a wśród kategorii „inne” respondenci wpisywali, Ŝe na wybór produktów 
ma wpływ profesjonalne doradztwo i sposób obsługi. 

Z analizy danych wynika, Ŝe respondenci cenę i jakość traktują jako czynniki 
decydujące w procesie zakupu na rynku artykułów Ŝywnościowych, a w przypadku 
nieŜywnościowych decydujące znaczenie ma marka i jakość produktów. Akcentowano, 
Ŝe w przypadku artykułów nieŜywnościowych liczy się sposób i jakość obsługi, a takŜe 
profesjonalna pomoc przy zakupie produktów. 

Rysunek 3 przedstawia wpływ, jaki ma przy zakupie produktu przez konsumentów: 
porównanie cenowe, opinia sprzedawcy, znajomych czy korzystanie z forum 
internetowego. 
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Rys. 3. Liczba wskazań dla wpływu, jaki ma na dokonanie zakupu porównanie cenowe, opinia sprzedawcy, 

znajomych, korzystanie z forum internetowego przy zakupie produktu przez konsumentów na rynku 
artykułów nieŜywnościowych, trwałego uŜytku według liczby wskazań 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Przy dokonywaniu zakupu na rynku artykułów nieŜywnościowych, trwałego uŜytku 
konsumenci porównują cenę produktów i to ona w głównej mierze wpływa na proces 
dokonywania zakupów przez 121 respondentów. MoŜna równieŜ zauwaŜyć, Ŝe 
respondenci przed zakupem produktu korzystają równieŜ z opinii przyjaciół/znajomych 
(49 wskazań) oraz korzystają z forum internetowego, aby dowiedzieć się więcej  
o produkcie, tylko 3 osoby wskazały na opinię sprzedawcy. 

Przedsiębiorstwa powinny podtrzymywać zainteresowanie produktami, zdobyć 
zaufanie i lojalność konsumentów, docierać do młodych ludzi, poniewaŜ zaistnienie  
w świadomości konsumentów sprawi, Ŝe w przyszłości staną się lojalnymi klientami. 
Młodzi ludzie z reguły uczestniczą jako doradcy w procesie zakupu w przypadku rynku 
artykułów Ŝywnościowych. Model Ŝycia rodziny zmienia się i większość czasu młode 
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osoby spędzają w centrach handlowych. W przyszłości ta grupa konsumentów stanie się 
lojalnymi klientami dzięki swoim przyzwyczajeniom do spędzania w takiej formie 
swojego czasu wolnego. Przedsiębiorstwa muszą analizować zachowania 
konsumentów, poniewaŜ ich potrzeby i oczekiwania podlegają nieustannym zmianom. 
MłodzieŜ w procesach rynkowych odgrywa cztery role9: 

– kupującego bezpośrednio dla siebie, 
– kupującego dla rodziny, 
– projektodawcy zakupów, zwłaszcza artykułów dla niej przeznaczonych, 
– doradcy oraz informatora w stosunku do artykułów, które jej dotyczą.  
Młodzi ludzie są wymagającą grupą konsumentów, wymagają nie tylko jakości, ale 

takŜe korzystnej ceny, jak równieŜ odpowiedniego poziomu obsługi. Osoby te pozostają 
w większości na utrzymaniu rodziców, stąd teŜ często nie dysponują własnymi 
środkami finansowymi. Wybierając dane produkty, kierują się prestiŜem, marką, opinią 
wśród rówieśników, dotyczy to produktów nieŜywnościowych, w przypadku produktów 
Ŝywnościowych biorą pod uwagę cenę. 

Młody konsument staje się świadomym uczestnikiem procesów rynkowych, jego 
decyzje równieŜ moŜna zakwalifikować do decyzji racjonalnych, na które wpływ mają 
przemyślane i rozwaŜne inwestowanie pieniędzy. Młody konsument tworzy segment 
rynku, który firmy biorą pod uwagę i wychodzą naprzeciw jego oczekiwaniom, 
dostosowując swoją ofertę do jego potrzeb. Źródła informacji o produktach 
Ŝywnościowych i nieŜywnościowych przedstawiono w tabeli 4. 

Tabela 4. Źródła informacji o produktach Ŝywnościowych i nieŜywnościowych 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Procent 
1. Reklama telewizyjna 98 45,38 
2. Reklama prasowa 5 2,31 
3. Reklama radiowa   0 0,00 
4. Reklama internetowa 11 5,09 
5. Reklama zewnętrzna 27 12,50 
6. Gazetki promocyjne 68 31,48 
7. Inne: ulotki, foldery reklamowe 7 3,24 
8. Razem 216 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Najczęstszym źródłem informacji o produktach jest reklama telewizyjna  
− 98 wskazań, tj. 45,38%, kolejnym gazetki promocyjne − 31,48%, reklama zewnętrzna 
− 12,50%, a najmniejszą liczbę wskazań otrzymała kategoria „inne”, w której 
respondenci stwierdzili, Ŝe dowiadują się o produktach m.in. z ulotek, folderów 
reklamowych. Pięciu respondentów, tj. 2,31%, stwierdziło, Ŝe dla nich takim źródłem 
informacji jest reklama prasowa. śadna osoba nie zaznaczyła reklamy radiowej. 

W tabeli 5 ukazano znaczenie promocji sprzedaŜy na zakup produktów w opinii 
respondentów. 

                                                 
9 A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Wyd. Difin, Warszawa 2001, s. 19. 
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Tabela 5. Znaczenie promocji sprzedaŜy w opinii respondentów 

Lp. Wyszczególnienie Liczba Procent 
1. Bardzo duŜe 59 27,31 
2. DuŜe 89 41,20 
3. Ani duŜe, ani małe 16 7,41 
4. Bardzo małe 23 10,65 
5. Małe 0 0 
6. Nie mają Ŝadnego znaczenia 29 13,43 
7. Razem 216 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Z analizy danych wynika, Ŝe promocja sprzedaŜy ma duŜe znaczenie przy 
dokonywaniu zakupów przez konsumentów – 89 wskazań, dla 59 osób wywiera bardzo 
duŜy wpływ, dla 23 ma mały wpływ. 29 osób stwierdziło, Ŝe nie ma Ŝadnego wpływu  
i przy dokonywaniu zakupów nie kierują się aktualnie istniejącymi promocjami 
sprzedaŜy, nie zwracają na nie uwagi. 

Na rysunku 4 ukazano wpływ uwarunkowań na zakup nowego produktu z grupy 
artykułów Ŝywnościowych. 
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Rys. 4. Wpływ uwarunkowań na zakup nowego produktu z grupy artykułów Ŝywnościowych według liczby 

wskazań 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

W opinii respondentów uwidacznia się w głównej mierze chęć wypróbowania 
nowego produktu oraz korzyści zdrowotne, które coraz bardziej wpływają na proces 
zakupu produktów, co niewątpliwie jest zjawiskiem pozytywnym i w głównej mierze 
oddziałuje na decyzje zakupowe nabywców. Najmniejsze znaczenie mają degustacje  
i wygląd opakowania. 

Opinie respondentów na temat lojalności wobec marki przedstawiono w tabeli 6.  
W przypadku rynku artykułów Ŝywnościowych 50,46% osób zawsze kupuje produkty 
tej samej marki, 18,52% róŜnych marek, a dla 31,02% marka nie jest kryterium 
decydującym o zakupie. Natomiast inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku 
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artykułów nieŜywnościowych: 22,69% kupuje produkty tej samej marki, dla 53,70% 
osób kupuje produkty róŜnych marek, a 23,61% nie kieruje się przy zakupie marką. 

Tabela 6. Lojalności wobec marki na rynku artykułów Ŝywnościowych i nieŜywnościowych 

Lp. Wyszczególnienie 
Rynek artykułów 
Ŝywnościowych 

Rynek artykułów 
nieŜywnościowych 

Liczba Procent Liczba Procent 
1. Zawsze kupuję produkt tej samej 

marki 
109 50,46 49 22,69 

2. Zawsze kupuję produkty róŜnych 
marek 

40 18,52 116 53,70 

3. Marka nie jest kryterium 
decydującym o zakupie produktu 

67 31,02 51 23,61 

4. Razem 216 100,00 216 100,00 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Marka produktu niesie wiele wartości, za które klienci są w stanie zapłacić wyŜszą 
cenę. Marka z punktu widzenia konsumenta przynosi następujące korzyści10: 

– umoŜliwia identyfikację produktu lub firmy, 
– ułatwia orientację na rynku, 
– ułatwia ocenę wartości nowego produktu, 
– gwarantuje pochodzenie i autentyczność produktu, 
– gwarantuje określoną (znaną juŜ) jakość, 
– upraszcza decyzje zakupu, 
– zmniejsza ryzyko zakupu, 
– umoŜliwia mentalne szufladkowanie informacji i doświadczeń rynkowych, 
– zwiększa satysfakcję z posiadania i uŜytkowania produktu, 
– umoŜliwia kreowanie własnego wizerunku oraz manifestowanie statusu, stylu 

Ŝycia, postaw i wartości. 
Odpowiedzi na pytanie: „Czy wystrój wnętrza w miejscu sprzedaŜy ma wpływ na 

dokonanie przez Pana/Panią zakupów?” ukazuje rysunek 5. MoŜna zauwaŜyć, iŜ 
wystrój wnętrza w miejscu sprzedaŜy ma zasadniczy wpływ na 68% respondentów przy 
dokonywaniu zakupów, przeciwnego zdania było 32% respondentów, dla których nie 
ma znaczenia w procesie zakupu. 

 

                                                 
10 M. Zboralski, Nazwy firmy i produktów, PWE, Warszawa 2000, s. 31, w: R. Matysik-Pejas, Rola marki  

w procesie kształtowania lojalności nabywców produktów Ŝywnościowych, „Handel Wewnętrzny”, 
Konsument a rynek. Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności, red. S. Makarski, numer specjalny, 
czerwiec 2007, s. 131. 
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tak
68,0%

nie
32%

 
Rys. 5. Opinia respondentów dotycząca wystroju wnętrza w miejscu sprzedaŜy na dokonywanie zakupów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Podsumowanie 

Konsumenci mają coraz większą moŜliwość wyboru miejsca dokonywania 
zakupów, począwszy od sklepów spoŜywczych, supermarketów, hipermarketów, 
sklepów dyskontowych do galerii handlowych. Stąd tak waŜne jest dla firm zdobycie  
i utrzymanie klienta, opracowanie odpowiedniej strategii, aby zdobyć jego lojalność  
i zaufanie, poprzez gwarancje najwyŜszej jakości produktów i świadczonych usług, oraz 
miłą i profesjonalną obsługę. 

Współcześni konsumenci są coraz bardziej wymagającymi klientami, oczekują nie 
tylko jakości, korzystnej ceny, odpowiedniej atmosfery oraz odpowiedniego poziomu 
obsługi. Przedsiębiorstwo musi wciąŜ analizować zachowania konsumentów, poniewaŜ 
podlegają one nieustannym zmianom, stąd musi być elastyczne w swych działaniach, 
przyjąć odpowiednią strategię postępowania, dostosowując się do swoich klientów tak, 
aby dostarczyć im najwięcej satysfakcji i zadowolenia w procesie zakupu. Integralną 
częścią wyboru produktu jest nadal cena i jakość produktu na rynku artykułów 
Ŝywnościowych, a na nieŜywnościowych − marka i jakość, jak równieŜ inne czynniki, 
takie jak sposób, jakość i profesjonalne doradztwo obsługi. Konsumenci informacje na 
temat produktów uzyskują w przewaŜającej części z reklam telewizyjnych oraz gazetek 
promocyjnych. W podjęciu decyzji o zakupie ma wpływ miejsce sprzedaŜy (np. wystrój 
wnętrza, kolorystyka) i personel sklepu. 

Przedsiębiorstwa powinny permanentnie analizować zachowania konsumentów  
i dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. W swoim działaniu muszą uwzględniać 
przyszłość, trendy, jakie mogą się pojawić, a takŜe kłaść nacisk na jakość swoich dóbr  
i oferowanych usług, pamiętając, Ŝe tylko dzięki odpowiednio przygotowanej ofercie 
mogą pozyskać klienta. Efektywne i skuteczne wykorzystanie marketingu mix, 
opracowanie strategii działań moŜe przynieść zamierzone rezultaty. Sukces 
przedsiębiorstw zaleŜy nie tylko od dostarczenia właściwego produktu po właściwej 
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cenie, w odpowiednim miejscu i czasie, z wykorzystaniem właściwych środków 
komunikacji, ale od pracowników, stąd tak waŜna jest miła i profesjonalna obsługa. 

CONSUMER BEHAVIOR ON THE FOOD  

AND NON-FOOD MARKET 

Summary 

The objective of this paper is to learn what factors influence consumer purchases during their 
decision processes on the food and non-food market. The company has to take into consideration 
many determinants influencing consumer behavior, e.g. economic, social and psychological. 
Nowadays, one can observe actions undertaken by companies which are the result of consumer 
behavior. The analysis of customer behaviour should predict his behaviour in the future. 
Management of companies on the food and non-food market is very difficult and requires 
knowledge of rules, methods and marketing instruments. 
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SENIORZY JAKO KLUCZOWY SEGMENT 

ODBIORCÓW RYNKU TURYSTYCZNEGO 

 – ANALIZA WYBRANYCH OBSZARÓW ZACHOWAŃ 

Streszczenie 

Celem artykułu jest scharakteryzowanie rynku seniorów w kontekście ich zachowań 
turystycznych. Tak sformułowany cel pozwolił na zaprezentowanie głównych kwestii 
dotyczących populacji seniorów w Polsce i na świecie, aktywności turystycznej polskich 
seniorów na tle wybranych krajów europejskich, a takŜe na zidentyfikowanie pewnych obszarów 
zachowań turystycznych analizowanej grupy społecznej w Polsce. Rozwiązaniu przyjętego 
problemu badawczego posłuŜyły dane z Eurostatu, a takŜe publikowane dane GUS dotyczące 
turystyki i wypoczynku w polskich gospodarstwach domowych.  

Wprowadzenie 

Przemiany demograficzne, jakie zachodzą w świecie, odciskają swoje piętno  
w kaŜdej sferze Ŝycia gospodarczego, w tym równieŜ w turystyce. Proces starzenia się 
społeczeństw, jako jeden z symptomów tych przemian, jest kojarzony z następującymi 
zjawiskami2:  

– starzeniem się pokolenia tzw. baby-boom (1945-1965), 
– znacznym spadkiem urodzeń, 
– wzrostem długości Ŝycia w starszym wieku.  
Tego rodzaju okoliczności wymuszają dostosowywanie się rynków do zaistniałych 

zmian. Rynek turystyczny równieŜ odnotowuje opisywane zmiany. Świadczy o tym 
m.in. raport Future traveller tribes 2020 opracowany przez firmę Henley Centre 
Headlight Vision we współpracy z GDS Amadeus. Zgodnie z nim, przyszłość podróŜy 
turystycznych będzie naleŜała do czterech segmentów turystów. Układ ich tworzą3: 

a) aktywni seniorzy, 
b) globalne rodziny, 
c) dojeŜdŜający globalni pracownicy, 
d) międzynarodowi dyrektorzy. 

                                                           
1 Agata Niemczyk − dr, Katedra Turystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2 Environment and Ageing, s. 7, http://ec.europa.eu/environment/enveco/others/pdf/ageing.pdf (styczeń 

2009). 
3 Future Traveller Tribes 2020, http://www.amadeus.com/corporations/documents/corporate/ 

TravellerTribes.pdf (styczeń 2009). 
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Kluczową pozycję w strukturze przyszłych turystów zajmują seniorzy; plasują się 
oni na pierwszym miejscu w tym rankingu. Taka sytuacja skłania do zweryfikowania 
wiedzy na temat tego segmentu odbiorców rynku turystycznego.  

Celem artykułu jest przedstawienie rynku seniorów w kontekście ich zachowań 
turystycznych. Zostaną w nim zaprezentowane kwestie dotyczące populacji seniorów  
w Polsce i na świecie, aktywności turystycznej polskich seniorów na tle wybranych 
krajów europejskich, a takŜe zidentyfikowane niektóre obszary zachowań turystycznych 
tej grupy. Przydatne do osiągnięcia postawionego celu będą dane z Eurostatu, a takŜe 
dane GUS odnoszące się do turystyki i wypoczynku w polskich gospodarstwach 
domowych.  

Populacja seniorów na świecie i w Polsce 

Segment osób w podeszłym wieku, nazywany równieŜ segmentem „siwych włosów” 
czy „srebrnych głów”, to bardzo liczna i systematycznie powiększająca się grupa 
społeczna. Szacuje się, Ŝe na świecie Ŝyje około 605 mln ludzi starszych. W krajach 
wysoko rozwiniętych stanowią oni 1/5 populacji; w 2050 będzie ich 1/3. Z kolei  
w krajach rozwijających się liczba osób starszych jest znacznie mniejsza (około 8% 
populacji). Nie oznacza to jednak, Ŝe nie wzrośnie. Prognozuje się, Ŝe w 2050 roku ta 
grupa populacji osiągnie juŜ 20-procentowy udział. Średnia wieku mieszkańca świata 
to aktualnie 26 lat, a spośród krajów najmłodszy jest Jemen, gdzie średnia ta wynosi  
15 lat. Najstarsze jest społeczeństwo japońskie ze średnią wieku wynoszącą 41 lat4.  
W Europie populacja seniorów teŜ jest bardzo liczna; stanowią oni juŜ 20%, a w Polsce 
– niemal 13% ogółu mieszkańców. Europa szybko się starzeje, przyrost naturalny 
maleje, w związku z czym przewiduje się, Ŝe w roku 2020 aŜ 25% społeczeństwa UE 
przekroczy 65 lat5. Obecnie najwięcej ludzi starszych Ŝyje we Włoszech i Grecji. 
Analizując długość Ŝycia w zaleŜności od płci zauwaŜa się, Ŝe najdłuŜej Ŝyją Hiszpanki  
– 83,9 lat i Francuzki – 83,8 lat; najkrócej Rumunki – 75,4 lat i Bułgarki – 76,3 lat. 
MęŜczyźni najdłuŜej Ŝyją w Szwecji – 78,4 lat, na Malcie – 77,7 lat, we Włoszech  
– 77,6 lat i w Hiszpanii – 77,4 lat, a najkrócej na Litwie – 65,4 lat, na Łotwie – 65,6 lat  
i w Estonii – 67,3 lat6.  

W Polsce, jak sygnalizowano wcześniej, jest spora grupa seniorów. To następstwo 
licznych przemian demograficznych, jakie ujawniły się w naszym kraju. O ile  
w pierwszych dekadach lat 1950-2008 obserwowany był wyraźny przyrost naturalny, to 
od drugiej połowy lat 90. XX w. monitorowany był spadek dynamiki tego zjawiska. 
Tempo przyrostu ludności w okresie od 1989 r. było bardzo niskie, około 0,08% w skali 
roku, podczas gdy w dekadzie lat 80. wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,66%. 

                                                           
4 J. Śniadek, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce, 

„Gerontologia Polska” 2007, t. 15, nr 1-2, s. 21.  
5 G. Grabowska, Seniorzy w Unii Europejskiej, http://www.zycie.senior.pl/147,0,Seniorzy-w-Unii-

Europejskiej,5406.html (luty 2010).  
6 P. Szumlewicz, Szansa czy zagroŜenie, http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/artykuly/ 

default.aspx?id=81786 (luty2010).  
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W 1997 roku osiągnął on wartość ujemną − minus 0,01% , w 2006 roku − minus 0,08%; 
w 2007 r. − minus 0,03%7. Konsekwencją tych zdarzeń był spadek liczby ludności  
w naszym kraju. W końcu 2007 roku ludność Polski liczyła około 38115 tys. osób,  
tj. o ponad 10 tys. mniej niŜ w roku poprzednim; w latach 1997-2007 ubyło około  
180 tys. Polaków. Opisanym zjawiskom towarzyszy wydłuŜanie się przeciętnego 
trwania Ŝycia. W 2006 roku przeciętne trwanie Ŝycia dla męŜczyzn wynosiło 70,9 lat 
oraz 79,6 lat dla kobiet. W porównaniu do początku lat 90. trwanie Ŝycia wydłuŜyło się 
o prawie 5 lat dla męŜczyzn oraz o około 4,5 roku dla kobiet. W świetle tych informacji 
naleŜy odnotować, Ŝe w 2007 roku w porównaniu do 1997 roku nastąpił wzrost odsetka 
ludności w wieku produkcyjnym o blisko 4 punkty procentowe (w 2007 r. populacja ta 
stanowiła około 64,4% ludności w Polsce), w wieku poprodukcyjnym – o blisko  
3 punkty procentowe (w 2007 r. – 15,9%), a w wypadku ludności w wieku 
przedprodukcyjnym – spadek o blisko 10 punktów procentowych (w 2007 r. – 19,7%)8, 
co jest paralelne do opisanych wcześniej zjawisk. 

Aktywno ść turystyczna polskich seniorów na tle innych 
krajów europejskich – zarys problemu 

PowyŜsze treści skłaniają do zaprezentowania uczestnictwa polskich seniorów  
w turystyce na tle innych krajów europejskich. Analizując dane zestawione w tabeli 1, 
zauwaŜa się, Ŝe średnią unijną − 15% podróŜujących seniorów − zdecydowanie 
przewyŜszali emeryci z Francji i Wielkiej Brytanii. Na przeciwległym końcu pod 
omawianym względem znaleźli się seniorzy z Łotwy, Czech, Estonii i Słowenii,  
a spośród mieszkańców starej Unii – z Belgii.  

MoŜna zauwaŜyć, iŜ najwięcej podróŜy lokalnych realizowali seniorzy z państw 
basenu Morza Śródziemnego, co jest zgodne z tendencjami ogólnymi w turystyce,  
a takŜe mieszkańcy Węgier. Wyodrębnienie tego drugiego obszaru, jako kraju 
emisyjno-recepcyjnego, nie powinno dziwić, zwaŜywszy na fakt, Ŝe Węgry są bogate  
w baseny termalne, a głównymi odbiorcami tego rodzaju oferty turystycznej są  
w szczególności osoby starsze. Z kolei biorąc pod uwagę wyjazdy zagraniczne 
realizowane w tej grupie społecznej, dostrzega się, Ŝe najwięcej tego rodzaju podróŜy 
odbyli seniorzy zamieszkujący Luksemburg (którego mieszkańcy – ze znanych 
względów − w zasadzie wszystkie wakacje spędzają za granicą), Belgię, Holandię, 
Niemcy i Słowenię; najmniej – Hiszpanię, Grecję i Polskę.  

 
 
 
 

                                                           
7 Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2007 roku, 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Sytuacja_demograficzna_2007.pdf (czerwiec 2009). 
8 Ibidem. 
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Tabela 1. Seniorzy (65+) podróŜujący i ich wyjazdy turystyczne (minimum cztery noclegi) w wybranych 
krajach w 2006 r. (w %) 

Kraj  
Seniorzy jako odsetek 

ogółu turystów 
Wyjazdy turystyczne 

krajowe zagraniczne 
UE-27 15 71 30 
Belgia 10 24 76 
Czechy 8 73 27 
Dania 13 x x 
Niemcy 14 51 49 
Estonia 8 x x 
Grecja 14 89 11 
Hiszpania 15 94 6 
Francja 19 83 17 
Włochy 13 85 15 
Łotwa 7 66 34 
Luksemburg 14 <1 >99 
Węgry 14 92 8 
Holandia 15 50 50 
Austria 15 x x 
Polska 9 87 13 
Portugalia 13 85 15 
Słowenia 9 54 46 
Finlandia 11 72 28 
Wielka Brytania 18 60 40 

Źródło: J. Urhausen, Tourism in Europe: does age matter? Statistics in focus – Industry, trade and services 
69/2008, Eurostat, http://www.confturismo.it/unione-europea/studi-pubblicazioni-statistiche/doc 
_download/84-turismo-in-europa-conta-leta (luty 2010). 

Z przedstawionych dotychczas rozwaŜań wynika, Ŝe polscy seniorzy, biorąc pod 
uwagę ich udział w podróŜach turystycznych, uplasowali się na 16. miejscu wśród  
20 krajów przyjętych do analizy, na 4. − pod względem zrealizowanych podróŜy 
krajowych, a na 13. − biorąc pod uwagę aktywność w zagranicznych wyjazdach 
turystycznych. W świetle tych tez naleŜałoby zdiagnozować zachowania turystyczne 
polskiego seniora.  

Zachowania turystyczne polskich seniorów – wybrane 
problemy 

Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, określane równieŜ mianem 
zachowań turystycznych, to, jak podaje T. śabińska, wyróŜniona ze względu na 
specyfikę potrzeby turystycznej klasa zachowań konsumpcyjnych gospodarstw 
domowych. Polegają one na identyfikacji tej potrzeby w zespole innych potrzeb 
konsumpcyjnych gospodarstw domowych, jej akceptacji, czyli przyznania prawa do 
zaspokojenia oraz na podjęciu decyzji9: 

– ogólnych (dotyczących podziału budŜetu gospodarstwa domowego), 

                                                           
9 T. śabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. 

Przyszłość, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1994, s. 29-31. 
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– modalnych (które odnoszą się do wyboru sposobów zaspokojenia danej 
dziedziny potrzeb spośród wielu alternatywnych), 

– szczegółowych (które dotyczą finalnego zakupu, a więc wyboru konkretnego 
dobra lub usługi, wyróŜnionych np. z punktu widzenia ceny, marki itp.).  

Według autorki niniejszego artykułu zachowania turystyczne to ogół działań  
i czynności podejmowanych przez konsumentów o określonych predyspozycjach 
psychofizycznych, związanych z dokonywaniem wyborów w procesie zaspokajania 
potrzeb turystycznych w określonych warunkach ekonomicznych, społecznych, 
demograficznych, politycznych, geograficznych itd. To postępowanie wiąŜe się  
ze zmianą miejsca stałego pobytu jednostki i jest efektem oddziaływania wielu 
czynników, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych (subiektywnych, jak  
i obiektywnych), które z róŜną siłą wpływają na działania, jakie podejmuje człowiek  
w procesie zaspokajania tego rodzaju potrzeb10.  

Do zidentyfikowania zachowań turystycznych polskich seniorów wykorzystano 
dane budŜetów gospodarstw domowych dotyczące turystyki i wypoczynku w 2005 r.11 
opracowane przez GUS. Analizie poddano organizację wyjazdu turystycznego tej grupy 
społecznej, rozumianą jako ogół działań i czynności podejmowanych przez turystów  
w wieku 65+ związanych z dokonywaniem wyborów w procesie zaspokajania ich 
potrzeb turystycznych w określonych warunkach ekonomicznych, społecznych, 
demograficznych, politycznych, geograficznych itd. Zwrócono zatem uwagę na 
następujące kwestie: 

– częstotliwość wyjazdów turystycznych, 
– sezonowość wyjazdów turystycznych, 
– charakter odwiedzanego miejsca, 
– odległość od miejsca zamieszkania, 
– główny cel podróŜy,  
– rodzaje zakupionych usług, 
– pośrednictwo w organizacji wyjazdu, 
– rodzaje bazy noclegowej. 

                                                           
10 Opracowanie własne na podstawie: A. Niemczyk, Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, publikacja w druku, A. Niemczyk, 
Zachowania Europejczyków w czasie wolnym, w: Współczesny marketing. Trendy. Działania, red.  
G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 277, A. Krzymowska-Kostrowicka, Geoekologia turystyki  
i wypoczynku, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 86. 

11 GUS co cztery lata przeprowadza badania modułowe gospodarstw domowych, poświęcone problematyce 
turystyki i wypoczynku. Są to badania reprezentacyjne, uogólnione na całą zbiorowość gospodarstw 
domowych w Polsce. Artykuł został przekazany do druku w kwietniu 2010 r. W tym czasie dostępnym 
źródłem informacji były dane budŜetów gospodarstw domowych, które na próbie 4006 jednostek badawczych 
określiły m.in. sposoby spędzania czasu przeznaczonego na wypoczynek, plany urlopowe, stopień 
uczestnictwa gospodarstw domowych i ich członków w wyjazdach turystycznych itd. w 2005 r. Najnowsze 
dane w tym zakresie odnoszące się do 2009 roku zostaną opublikowane w czerwcu 2010 r.  
Por. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_kts_turystyka_wypoczynek_2009%281%29.pdf (kwie-
cień 2010). 
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Przystępując do diagnozy badanego zjawiska rozwaŜania rozpocznie identyfikacja 
częstotliwości wyjazdów osób w starszym wieku. Dane empiryczne zestawione w tabeli 
2 pozwalają zauwaŜyć, Ŝe aktywność turystyczna seniorów w 2005 r. była odwrotnie 
proporcjonalna do liczby zrealizowanych przez nich podróŜy. Największy procent tej 
grupy osób odbył tylko jedną podróŜ w roku, w tym znacznie większy odsetek 
partycypantów ujawnił się w przypadku podróŜy zagranicznych. Z kolei 6 i więcej 
wyjazdów turystycznych zrealizowało tylko 1,5% seniorów. Częstsze wyjazdy (tj. 4  
i więcej) były charakterystyczne dla podróŜy krajowych.  

Tabela 2. Seniorzy (65+) uczestniczący w podróŜach turystycznych według liczby podróŜy (w odsetkach 
osób wyjeŜdŜających w danej grupie) w 2005 roku 

Rodzaj podróŜy 
Według liczby zrealizowanych podróŜy 

1 2 3 4 5 6 i więcej 
Krajowe podróŜe długoterminowe 
(5 i więcej dni) 

81,5 9,0 5,1 1,3 1,6 1,5 

Zagraniczne podróŜe turystyczne 
(2 i więcej dni) 

86,2 9,8 4,0 x x x 

Uwaga: Krajowe podróŜe krótkoterminowe (2-4 dni): 1 podróŜ  − 51,7%; 2 do 5 podróŜy – 39,1%; 
6 do 10 podróŜy – 9,3%. 

Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r. GUS, http://www.stat.gov.pl/ 
cps/rde/xbcr/gus/PUBL_turystyka_wypoczynek_2005.pdf, s. 140, 156,195. 

Powszechnie na rynku turystycznym obserwuje się prawidłowość kumulacji 
wyjazdów seniorów poza sezonem letnim, z dala od hałasu, tłumu, nadmiaru słońca, 
wysokich cen. Analizując dane zestawione w tabeli 3 nie dostrzega się tej zaleŜności. 
Polacy z grupy wiekowej 65+ najczęściej wyjeŜdŜali w sezonie letnim (lipiec, sierpień), 
a za granicę w czerwcu i lipcu (tabela 3). MoŜna przypuszczać, Ŝe zjawisko to z czasem 
przeorientuje się w kierunku tendencji światowych, co będzie moŜna zweryfikować  
w kolejnych badaniach GUS.  

Tabela 3. Seniorzy (65+) uczestniczący w podróŜach turystycznych według miesięcy (w odsetkach danej 
grupy osób) w 2005 roku 

Rodzaj 
podróŜy 

PodróŜe zrealizowane w miesiącach 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Krajowe podróŜe 
krótkoterminowe 
(2-4 dni) 

2,0 2,4 4,1 10,6 10,0 12,6 16,2 15,5 12,9 2,9 3,6 7,3 

Krajowe podróŜe 
długoterminowe  
(5 i więcej dni) 

3,3 2,2 4,1 6,1 9,7 11,1 19,8 24,3 11,0 3,7 2,8 1,9 

Zagraniczne pod-
róŜe turystyczne 
(2 i więcej dni) 

3,4 x 5,2 8,4 9,1 22,5 20,4 15,3 10,1 1,7 x 3,8 

Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r., op. cit., s. 144, 160, 199. 

Analizując dystans podróŜy turystycznych polskich seniorów moŜna zauwaŜyć, Ŝe 
podróŜe krajowe krótkookresowe realizowane były na małych (do 50 km) odległościach 
− miejsce zamieszkania a miejsce docelowe podróŜy. Zdecydowanie większe odległości 
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były charakterystyczne dla dłuŜszych wyjazdów, przy czym najdłuŜsze dla wyjazdów 
zagranicznych, co prezentuje tabela 4.  

Tabela 4. Seniorzy (65+) uczestniczący w podróŜach turystycznych według odległości (w odsetkach danej 
grupy osób) w 2005 roku 

Rodzaj podróŜy 
Odległość od miejsca stałego zamieszkania (w km) 

do 50 51-100 101-200 201-300 301-500 501-700 701-1000 
powyŜej  

1000 

Krajowe podróŜe 
krótkoterminowe 

41,6 25,5 12,0 10,4 7,6 2,7 0,2* x 

Krajowe podróŜe 
długoterminowe 

11,2 14,4 17,8 18,9 26,1 9,1 2,5 x 

Zagraniczne po-
dróŜe turystyczne 

x x 3,2 x 6,5 23,3 21,5 45,5 

*700 i więcej.  
Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r., op. cit., s. 146, 162, 201. 

Interesujące wydają się równieŜ informacje o preferowanym charakterze miejsca 
recepcji. OtóŜ na podstawie danych z tabeli 5 wnioskuje się, iŜ było nim miasto, ale  
o mniejszej randze niŜ stolica państwa czy aglomeracja, jeśli idzie o podróŜe krajowe, 
natomiast ranga tej przestrzeni turystycznej rosła w odniesieniu do wyjazdów 
zagranicznych. Niezwykle ciekawe wydają się równieŜ informacje na temat wyjazdów 
nad morze. Tego rodzaju miejsce docelowe wskazywano zwłaszcza w przypadku 
wyjazdów krajowych; blisko pięciokrotnie mniejsze wskazanie odnotowano  
w przypadku wyjazdów zagranicznych. Omawiając najczęściej wybierane przez 
seniorów miejsca recepcji biorąc pod uwagę ich charakter, trzeba zwrócić uwagę na 
wysokie wyróŜnienie w tym względzie obszarów górskich, wiejskich, a takŜe 
uzdrowiskowych, jeśli mowa o wyjazdach krajowych.  

Tabela 5. Seniorzy (65+) uczestniczący w podróŜach turystycznych według charakteru odwiedzanego 
obszaru (w odsetkach podróŜy w danej grupie osób) w 2005 roku 

Rodzaj podróŜy 

Charakter odwiedzanego obszaru 

stolica, 
aglome-

racja  

inne 
mia-
sto 

miejsco-
wość tury-

styczna 

obszar 
 górski 

obszar 
wyŜynny 

morze 
uzdro-
wisko 

obszar 
wiejski 

Krajowe podróŜe 
długoterminowe 

10,0 29,0 4,8 13,2 1,2 14,0 12,6 13,1 

Zagraniczne pod-
róŜe turystyczne 

47,9 26,5 6,7 6,7 x 3,7 x 5,2 

Krajowe podróŜe krótkoterminowe (2-4 dni) − brak danych. 
Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r., op. cit., s. 174, 213. 

Jako główny cel swoich wyjazdów turystycznych polscy seniorzy wskazywali na 
odwiedziny krewnych i znajomych i to niezaleŜnie od rodzaju i długości podróŜy 
(tabela 6). Na drugim miejscu pod omawianym względem znalazły się podróŜe 
motywowane wypoczynkiem – w przypadku wyjazdów krajowych, a w relacji do 
podróŜy zagranicznych – zwiedzanie, architektura, kultura, przyroda. W odniesieniu do 
tego ostatniego naleŜy dodać, Ŝe, jak podają liczne źródła, zwiedzanie, poznawanie 
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kultury jest charakterystyczne właśnie dla osób starszych. Tę grupę społeczną jako 
odbiorców turystyki kulturowej wskazuje Europejskie Stowarzyszenie ds. Edukacji  
w Turystyce i Wypoczynku12. Ponadto zauwaŜa się, Ŝe wyróŜnione w tabeli 5 miasta 
jako miejsca recepcji są tym produktem turystycznym, którego poznanie jest główną 
przesłanką podróŜy turystów kulturowych. Jak pisze Ch.M. Law „miasta są 
najwaŜniejszymi miejscami na świecie odwiedzanymi przez turystów”13. 

Tabela 6. Seniorzy (65+) uczestniczący w podróŜach turystycznych według głównego celu podróŜy  
(w odsetkach danej grupy osób) w 2005 roku 

Rodzaj podróŜy 

Główny cel podróŜy 

wypoczynek, 
rekreacja 
wakacje 

zwiedzanie, 
architektura, 

kultura, 
przyroda 

odwiedziny u 
krewnych lub 
znajomych 

uroczystości 
rodzinne 

zdro-
wotny 

religij-
ny 

inny 

Krajowe podróŜe 
krótkoterminowe 

7,4 3,0 66,6 6,9 0,6 7,2 8,2 

Krajowe podróŜe 
długoterminowe 

29,2 1,1 50,7 4,7 14,1 0,3 x 

Zagraniczne pod-
róŜe turystyczne 

8,8 21,3 57,9 3,4 x 3,3 5,2 

Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r., op. cit., s. 148, 163, 202. 

Polacy w wieku 65+ najczęściej organizowali wyjazdy samodzielnie (tabela 7 i 8), 
co potwierdza wcześniejsze spostrzeŜenia dotyczące głównych motywów podróŜowania 
(dominują wyjazdy do krewnych i znajomych).  

Tabela 7. Seniorzy (65+) uczestniczący w podróŜach turystycznych według rodzaju zakupionych usług  
(w odsetkach danej grupy osób) w 2005 roku 

Rodzaj podróŜy 

W tym  
z zaku-
pionymi 
usługa-

mi 

Rodzaje zakupionych usług* Bez 
zaku-
pio-
nych 
usług 

pełny 
pakiet 

turysty-
czny 

noc-
leg 

tran-
sport 

pełne 
wyŜy-
wienie 

częścio-
we wy-
Ŝywie-

nie 

lokalne 
wycie-
czki i 

imprezy 

inne 

Krajowe podróŜe 
krótkoterminowe 

11,3 0,8 6,7 3,1 0,5 1,0 0,4 2,1 88,7 

Krajowe podróŜe 
długoterminowe 

19,6 7,3 11,4 0,7 7,7 0,9 1,7 3,5 80,4 

Zagraniczne pod-
róŜe turystyczne 

47,6 24,7 10,5 12,4 x x x x 52,4 

*W czasie jednej podróŜy moŜna było zakupić kilka rodzajów usług. 
Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r., op. cit., s. 152, 166, 205. 

Spośród tych, którzy korzystali z pośrednictwa w organizacji podróŜy 
turystycznych (tabela 8), znaczący był udział Kościoła i innych organizacji religijnych  
– w odniesieniu do wyjazdów krajowych krótkoterminowych; innego podmiotu, jeśli 
chodzi o wyjazdy krajowe długoterminowe, a biur podróŜy – w odniesieniu do 

                                                           
12 Badania podjęte przez Europejskie Stowarzyszenie ds. Edukacji w Turystyce i Wypoczynku 

w 15 krajach europejskich w latach 1992 i 1997. Rezultaty badań są wynikiem ankiet przeprowadzonych 
wśród 12 tys. turystów kulturalnych. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2007, s. 66-67. 

13 Ch.M. Law, Urban tourism: attracting visitors to large cities, Mansell, London 1993, s. 1. 
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wyjazdów zagranicznych. Ciekawych informacji dostarcza równieŜ tabela 7 
pozwalająca zauwaŜyć, Ŝe wśród róŜnego rodzaju nabywanych usług turystycznych 
dominowały noclegi – w przypadku podróŜy krajowych, a w odniesieniu do wyjazdów 
zagranicznych – pełny pakiet turystyczny.   

Tabela 8. Seniorzy (65+) uczestniczący w podróŜach turystycznych według pośredników nabywanych usług 
(w odsetkach danej grupy osób) w 2005 roku 

Rodzaj podróŜy 

W tym 
organizo-
wane z u-
działem 

pośredni-
ków 

Pośrednicy lub organizatorzy Organizo-
wane bez 
udziału 

pośredni-
ków 

biuro 
podróŜy 

zakład 
pracy, 
szkoła, 
uczelnia 

organizator 
społeczny, 
związkowy 

lub sportowy 

Kościół 
lub organi-
zacja re-
ligijna 

inny 
podmiot 

Krajowe podróŜe 
krótkoterminowe 

11,3 0,2 x 2,5 4,5 4,1 88,7 

Krajowe podróŜe 
długoterminowe 

19,6 3,6 2,4 3,8 0,3 9,5 80,4 

Zagraniczne pod-
róŜe turystyczne 

47,6 29,7 x 12,7 x 5,1 52,4 

Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r., op. cit., s. 154, 167, 206. 

Interesujące są równieŜ obserwacje w zakresie wykorzystania bazy noclegowej. 
Analiza materiału empirycznego zestawionego w tabeli 9 potwierdza wcześniejsze 
obserwacje. ZauwaŜa się wprost proporcjonalną zaleŜność pomiędzy głównym celem 
podróŜy a rodzajem bazy noclegowej. Trzeba równieŜ zwrócić uwagę na znaczny udział 
osób starszych nocujących w sanatoriach i zakładach leczniczych podczas podróŜy 
krajowych, natomiast w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych – w hotelach, 
motelach, zajazdach i pensjonatach.  

Tabela 9. Seniorzy (65+) uczestniczący w podróŜach turystycznych według rodzajów wykorzystywanej bazy 
noclegowej (w odsetkach danej grupy osób) w 2005 roku 

Rodzaj podróŜy 

Rodzaje bazy noclegowej 

hotel, 
motel, 
zajazd, 
pensjo-

nat 

dom 
wycie-
czkowy 
schroni-
sko itp. 

ośrodek 
wczasowy, 
wypocz., 
kolonijny 

itp 

wynaję-
ta kwa-
tera pry-
watna 

kwatera 
agrotu-
rysty-
czna 

miesz-
kanie  

u krew-
nych  

i znajo-
mych 

sanato-
ria lub 
zakład 
leczni-

czy 

inne 
miej-
sce 

Krajowe podróŜe 
długoterminowe 

2,9 2,1 7,8 7,1 0,9 59,2 13,4 6,6 

Zagraniczne pod-
róŜe turystyczne 

31,9 x 1,8 1,8 3,3 64,8 6,9 1,8 

Krajowe podróŜe krótkoterminowe (2-4 dni) − brak danych. 
Źródło: Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2005 r., op. cit., s. 170, 209. 

Podsumowując rozwaŜania, naleŜy stwierdzić, Ŝe o ile daje się zauwaŜyć, iŜ polscy 
seniorzy uczestniczą w turystyce, to odsetek tych partycypantów na tle seniorów  
z Europy nie jest imponujący. Być moŜe wynika to z faktu, iŜ aktywność turystyczna 
dla wielu kojarzy się z luksusem, a spora część społeczeństwa uczestniczy w tym 
luksusie nieświadomie. Odwiedziny krewnych i znajomych to nieświadome uprawianie 
przez nich turystyki, a typowy motyw turystyczny − zgodnie z definicją, np. Światowej 



Agata Niemczyk 88

Organizacji Turystyki14. Mimo to trzeba równieŜ zwrócić uwagę na fakt, Ŝe istotna 
część seniorów podróŜując do krewnych i znajomych, realizuje swoje wyjazdy 
turystyczne w ramach tzw. naturalnej konsumpcji turystycznej. To takie uprawianie 
turystyki, które nie wymaga w zasadzie Ŝadnych dodatkowych wydatków i dokonuje się 
w ramach wydatków na codzienne utrzymanie w miejscowości stałego zamieszkania15.  

Zakończenie 

Obserwując współczesny rynek, naleŜy mieć nadzieję na wzrost wydatków 
związanych z konsumpcją turystyczną, ponoszonych przez polskich seniorów 
wyjeŜdŜających w celach stricte turystycznych. Do takiej tezy skłaniają przedsięwzięcia 
realizowane na rynku turystycznym np. przez rząd Hiszpanii. OtóŜ chcąc oŜywić sezon, 
ogłosił on program Travell Senior, który w swych załoŜeniach zakłada przyciągnięcie 
specjalnymi rabatami, w terminie od października 2009 roku do kwietnia 2010 roku, 
seniorów z całej Europy. Tym samym chce zapełnić puste poza sezonem hotele  
w Andaluzji i na Balearach i dać w tym czasie pracę regionom turystycznym. „Wczasy 
kosztują średnio 343 euro za tydzień. Według hiszpańskiego rządu to taniej o blisko  
150 euro niŜ normalna oferta. I tyle właśnie rząd Hiszpanii dopłaca z własnego budŜetu 
do kaŜdego zimowego turysty. Dokładają się teŜ regiony turystyczne w nadziei na 
pozasezonowy zysk16”. Warunkiem udziału w tym przedsięwzięciu jest ukończone  
55 lat. Jak podają liczne źródła informacji, zainteresowanie tą ofertą okazało się 
ogromne wśród polskich turystów w wieku 55+. 

MoŜna zatem domniemywać, Ŝe w tych okolicznościach nastąpi wzrost konsumpcji 
na obszarze recepcji turystycznej i to nie tylko w ujęciu wartościowym, ale częstokroć 
takŜe pod względem jakości zaspokajania potrzeb. Mowa o dominacji usług w realizacji 
potrzeb turystycznych w miejscu docelowym podróŜy. Wielkość spoŜycia  
w miejscowości turystycznej, mierzona wydatkiem na ten cel, na ogół bywa wyŜsza niŜ 
poziom tej części kosztów utrzymania w miejscu stałego zamieszkania17. WiąŜe się to  
z wydatkami na18: Ŝywność i napoje (dominacja usług gastronomicznych w procesie 
zaspokojenia potrzeb), mieszkanie19 (koszty noclegu), kulturę (opłata za aktywne 
uczestnictwo w kulturze, na ogół wyŜsze niŜ w miejscu stałego zamieszkania), łączność 
                                                           

14 Terminologia turystyczna – Zalecenia WTO, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa 
Organizacja Turystyki, Warszawa 1995, s. 5. 

15 A. Tokarz, A. Lewandowska, Badania rynku turystycznego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 9; A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania  
i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 41. 

16 A. Pezda, Odlot seniorów na Majorkę, http://wyborcza.pl/1,99149,7421680,Odlot_seniorow 
_na_Majorke.html (styczeń 2010). Szacuje się, Ŝe w czasie trwania programu hotele sprzedadzą 500 tys. 
noclegów, o 5,5% więcej niŜ zwykle o tej porze roku. http://www.tur-info.pl/p/ak_id,19992,,europe_senior_ 
tourism_w_hiszpanii,program_dla_turystow_seniorow,andaluzja.html (styczeń 2010). 

17 A. Niezgoda, P. Zmyślony, op. cit., s. 50, 56-57; K. Naumowicz, Turystyka jako sfera zaspokajania 
potrzeb osobistych, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 338, Wyd. Uczelniane Politechniki 
Szczecińskiej, Szczecin 1987, s. 157-158. 

18 A. Niezgoda, P. Zmyślony, op. cit., s. 50-51. 
19 Tego rodzaju koszty są podwójne, gdyŜ obejmują nie tylko koszty noclegu, ale równieŜ stałe opłaty 

mieszkaniowe płacone regularnie przez turystę w miejscu stałego zamieszkania.  
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i komunikację (opłaty telefoniczne, opłaty przewozu), pośrednictwo finansowe 
(ubezpieczenia w podróŜy), inne cele (opłaty klimatyczne, wypoŜyczenia sprzętu itp.). 
To wtedy, jak pisze J. Jaffari, ludzie doświadczają tego „czego im brak przez cały rok. 
To prawda, Ŝe wiele turystycznych wydatków nie mieści się w planowanym budŜecie, 
lecz w owym świecie niecodzienności nie mają zastosowania reguły normalnej 
konsumpcji. Dlatego normą jest błysnąć kartą kredytową, a nie jest nią – uregulować 
rachunek. Sprawy płatności nie naleŜą do świata turystyki, jest to problem przynaleŜny 
do innego czasu i innego miejsca”20. 

SENIORS AS A TARGET SEGMENT OF THE PUBLIC TOURIST 

MARKET − SELECTED AREAS BEHAVIOR'S ANALYSIS 

Summary 

This paper aims to characterize the market for seniors in the context of their travel behavior. 
Such formulated purpose is giving the base for explaining of the main issues concerning the 
elderly population in Poland and worldwide, tourist activity of Polish senior on the background of 
selected European countries, as well as to identify selected areas of tourist behavior analyzed 
social group. Adopted the problem solving test was used data from EUROSTAT, and the 
published GUS data concerning tourism and recreation in the Polish households. 

 

                                                           
20 J. Jafari, System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych i praktycznych, 

„Problemy Turystyki” 1987, nr 3, s. 8. 
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Streszczenie 

Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie regionów  
w kraju. Bogate dziedzictwo kulturowe i religijne jest znane i doceniane równieŜ przez turystów 
zagranicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na 
zagranicznych turystach odwiedzających Kraków i okolice. Jego celem jest zwrócenie uwagi na 
źródła informacji o atrakcyjności Krakowa oraz zachowania zakupowe badanych konsumentów  
w stosunku do produktów regionalnych (rękodzieła). 

Wstęp 

Do Małopolski w ostatnim roku przyjechało 12,5 mln osób z kraju i zagranicy,  
w tym 2,7 mln obcokrajowców. Według badań przeprowadzonych przez Instytut 
Turystyki zdecydowana większość przyjeŜdŜających do Małopolski − bo ponad 7 mln 
osób − odwiedziła Kraków2 . Tak imponujące liczby osób odwiedzających stolicę 
Małopolski mają swoje bezpośrednie przełoŜenie na ilość gotówki pozostawianej  
w hotelach, restauracjach czy sklepach krakowskich (goście krajowi i zagraniczni 
wydali w zeszłym roku podczas pobytu w Małopolsce 7,8 mld zł).  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niektórych wyników badań 
ankietowych zachowań konsumentów – obcokrajowców odwiedzających Kraków3 .  
W pierwszej części zostanie zaprezentowany profil turystów zagranicznych 
odwiedzających stolicę Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem ich wieku  
i miejsca pochodzenia. Następnie prześledzone zostaną wybrane elementy zachowań 
konsumpcyjnych badanych turystów ze wskazaniem na źródła informacji, z których 
korzystają przed wyborem miejsca docelowego podróŜy, grono osób towarzyszących  

                                                 
1  Karolina Orzeł – mgr, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie. 
2 B. Kuraś, Mniej turystów odwiedziło Małopolskę, http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35825,6153408, 

Mniej_turystow_odwiedzilo_Malopolske.html. 
3 Badania zostały przeprowadzone przez Koło Naukowe „Make or Buy” działające przy Katedrze Handlu  

i Instytucji Rynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na przełomie sierpnia i września 2009 na 
terenie Krakowa. Objęto nimi łącznie 150 zagranicznych turystów wypoczywających w stolicy Małopolski. 
Ich celem było zbadanie zachowań zakupowych cudzoziemców oraz zapoznanie się z ich opinią w stosunku 
do produktów pamiątkowych jako kreatorów wizerunku regionu, kraju. 
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w trakcie podróŜy oraz oceny istotności czynników mających wpływ na wybór miejsca 
podróŜy. W części drugiej przedstawione zostaną oczekiwania wobec produktów 
pamiątkowych nabywanych w Krakowie (rękodzieło, rzemiosło itp.), czas poświęcony 
na ich zakup oraz szacowane kwoty wydatków przeznaczonych na ten cel. 

Profil oraz wybrane elementy zachowa ń konsumpcyjnych 
turystów zagranicznych 

Istotną cechą charakteryzującą podmioty zagraniczne odwiedzające Kraków,  
a równocześnie róŜnicującą ich zachowania konsumpcyjne, sposoby i formy spędzania 
urlopu oraz wymagania względem ofert wypoczynku wakacyjnego, jest wiek4 (rys. 1). 

20-29 lat
32,7%

30-39 lat
25,5%

40-49 lat
22,7%

50-59 lat
15,5%

więcej niŜ 60 lat
3,6%

 
Rys. 1. Struktura wieku turystów zagranicznych odwiedzających Kraków 
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zrealizowanych przez Koło 

Naukowe „Make or Buy”. 

Wśród pełnoletnich turystów odwiedzających Kraków liczebnością wyróŜniały się 
dwie grupy wiekowe: 20-29 lat oraz 30-39 lat. Relatywnie duŜa była grupa turystów 
reprezentujących kategorię wiekową 40-49 lat. Najmniejszy udział w gronie 
przebadanych podmiotów mają osoby najstarsze, 60 lat i więcej. Stanowią one łącznie 
zaledwie 3,6%. PowyŜsze dane dotyczące dorosłych turystów zagranicznych 
odwiedzających Kraków nie są zgodne z przedstawionymi w róŜnych publikacjach 
informacjami stwierdzającymi, Ŝe znacząca część cudzoziemców odwiedzających 
turystycznie Kraków to ludzie głównie starsi − emeryci ciekawi świata. PowyŜsze 
wyniki pokazują największy udział najmłodszej grupy wiekowej (do 29 lat). 

Inną istotną cechą charakteryzującą turystów zagranicznych odwiedzających 
Kraków jest kraj ich pochodzenia. Wyniki badań potwierdzają wcześniejsze hipotezy, 
według których wprowadzenie tanich linii lotniczych między Polską a Wyspami 

                                                 
4 Wyniki badań aktywności konsumentów w czasie wolnym, w tym takŜe związków i zaleŜności między 

cechami konsumentów a sposobami i formami wypoczynku, prezentowane są m.in. w pracy Zachowania 
podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej, red. K. Karcz, Z. Kędzior, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 152-160. 
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Brytyjskimi spowodowały liczniejszy napływ turystów z Irlandii i Wielkiej Brytanii.  
Ze względu na ograniczony rejon badań i małą próbę wyniki badań nie odzwierciedlają 
w pełni struktury populacji, niemniej jednak wskazują one trzy najistotniejsze obszary 
generujące popyt turystyczny w Krakowie. Najbardziej istotnym obszarem pod 
względem zgłaszanego popytu była Europa Zachodnia (Irlandia, Wielka Brytania, 
Niemcy, Austria, Turcja), skąd przybyło łącznie 48,2% wszystkich ankietowanych 
turystów (rys. 2). 

Europa  Północna
13,2%

Europa  Południowa
21,9%

Europa  Zachodnia
48,2%

Europa  Wschodnia
1,8%

Ameryka  Północna
8,8%

Australia
2,6%

Chiny
3,5%

Rys. 2. Kraj pochodzenia cudzoziemców odwiedzających Kraków w celach turystycznych 
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zrealizowanych przez Koło 

Naukowe „Make or Buy”. 

Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią mieszkańcy Wysp Brytyjskich (Wielka 
Brytania 27,2%, Irlandia 10,6%). Wspomniane wcześniej tanie linie lotnicze oraz 
korzystne kursy walutowe złotówki w stosunku do brytyjskiego funta bądź euro 
spowodowały, iŜ Kraków stał się atrakcyjnym miejscem wielu wycieczek czy to  
w celach poznawczych, czy teŜ rozrywkowych (clubbing, wieczory panieńskie  
i kawalerskie, jednodniowe „wypady” zagraniczne). Na drugim miejscu znalazły się 
osoby pochodzące z Europy Południowej stanowiące 21,9%. W skład tej grupy 
wchodzą turyści pochodzący z Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Turcji, Słowacji i Włoch. 
Wśród pozostałych grup na wyróŜnienie zasługują przedstawiciele turystów z Ameryki 
Północnej (USA, Kanada), stanowiący wśród badanych niecałe 9%, którzy pomimo 
znaczącej odległości miejsca zamieszkania od Krakowa zdecydowali się odwiedzić to 
miasto. 

Wśród zachowań nabywczych poprzedzających decyzję zakupu istotną rolę 
odgrywa wybór źródeł informacji podczas planowania podróŜy do Polski. Ich poznanie 
ma takŜe duŜe znaczenie marketingowe, gdyŜ umoŜliwia krajowym usługodawcom 
bardziej efektywne stosowanie właściwych metod promocji i dystrybucji oraz 
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weryfikowanie dotychczasowych działań w tym zakresie5. Podczas przeprowadzonych 
badań ankietowych zaprezentowano turystom zagranicznym zestaw hipotetycznych 
moŜliwości, z których mieli wybrać źródło informacji. Wśród podanych grup 
zdecydowanie najchętniej wybierano „rekomendację znajomych”, wybrało ją 31% 
ankietowanych (rys. 3). 
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Rys. 3. Źródła informacji, z których korzystają zagraniczni turyści, planując wizytę w Polsce 
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zrealizowanych przez Koło 

Naukowe „Make or Buy”. 

DuŜy udział wskazań tego źródła informacji moŜe świadczyć nie tylko o jego 
wysokiej randze, ale takŜe o niedostatku innych form informacji o ofertach bądź teŜ  
o braku zaufania do osób spoza grupy wewnętrznych liderów opinii. Na drugim miejscu 
znalazły się „reklamy w branŜowych czasopismach turystycznych” (21% odpowiedzi), 
na dalszych pozycjach uplasowały się „informacje uzyskane od agentów biura podróŜy” 
(17%) oraz „rekomendacje osób poznanych w Polsce” (10%). 

Istotnym elementem zachowań konsumpcyjnych turystów jest wybór osób 
towarzyszących w trakcie podróŜy (rys. 4). Wyniki badań wskazują, Ŝe respondenci 
najczęściej odwiedzają Kraków w gronie przyjaciół (43%). Kolejna pod względem 
liczebności grupą towarzyszącą podawaną przez cudzoziemców turystycznie 
odwiedzających stolicę Małopolski byli członkowie wycieczek zorganizowanych (18%). 
Najmniej wskazań (odpowiednio po 12%) uzyskały dwie opcje tj. respondenci 
podróŜujący samotnie bądź tylko ze współmałŜonkiem. W innym towarzystwie niŜ 
przedstawione respondentom hipotetyczne odpowiedzi podróŜowało niecałe 1% 
turystów zagranicznych. 

 
 
 

                                                 
5 L. Strzębicki, Zachowania konsumpcyjne turystów wypoczywających na obszarach wiejskich Polski, 

Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, nr 716, s. 67. 
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Rys. 4. Osoby towarzyszące turystom zagranicznym w trakcie podróŜy do Polski  
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zrealizowanych przez Koło 

Naukowe „Make or Buy”. 

WaŜną informacją wynikającą z przeprowadzonych badań była równieŜ ocena 
istotności poszczególnych czynników mających kluczowy wpływ na podejmowanie 
decyzji o wyborze miejsca docelowego zagranicznej podróŜy. W pytaniu o wpływ 
poszczególnych determinantów na podjęcie decyzji dotyczącej odwiedzin Krakowa 
(bądź samej Polski) podano respondentom 9 czynników, sugerując zastosowanie 
pięciostopniowej skali ocen, gdzie 1 oznacza czynnik bardzo mało istotny, 2 – czynnik 
istotny, 3 – czynnik mający neutralny wpływ na podjęcie decyzji, 4 − czynnik istotny,  
5 – czynnik bardzo istotny (tabela 1). 

Tabela 1. Czynniki wpływające na podjęcie decyzji dotyczącej odwiedzin Polski (w % odpowiedzi) 

Oceniane czynniki 
Rodzaj oceny 

1 2 3 4 5 

Pogoda, klimat 4,4 5,3 15,8 38,6 36,0 

Kultura (muzea, zabytki itp.) 0,9 0,9 4,4 67,5 26,3 

Tradycje (festiwale, rzemiosło, folklor) 1,8 0,9 22,8 53,5 21,1 

Krajobrazy 1,8 5,3 37,7 42,1 13,2 
Oferta dodatkowa (sport, rozrywka, 
jedzenie itp.) 1,8 1,8 36,0 45,6 14,9 

Zakwaterowanie 0,0 6,1 23,7 53,5 16,7 

Cena 0,9 1,8 23,7 58,8 14,9 

Gościnność 0,9 2,6 35,1 46,5 14,9 

Rekomendacja rodziny lub przyjaciół 0,0 5,3 21,1 47,4 26,3 
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zrealizowanych przez Koło 

Naukowe „Make or Buy”. 

Głównym czynnikiem okazała się oferta kulturowa kojarzona z Krakowem. 67,5% 
respondentów stwierdziło, iŜ ta determinanta jest istotna przy wyborze miejsca 
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docelowego podróŜy. Nic dziwnego − potencjał walorów kulturowych, zgromadzonych 
na terenie województwa obejmuje ogółem6: 
1. Około 50 000 obiektów zabytkowych, zespołów zabytkowych i obiektów 

nieruchomych. NaleŜą do nich: zespoły kościelne, budownictwo rezydencjonalne, 
obiekty techniki, dzieła obronne, cmentarze, pałace i dwory, zamki, obiekty 
techniki, parki i ogrody. 

2. 3036 obiektów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków. 
3. 500 instytucji kultury, takich jak: muzea, biblioteki, teatry, instytucje muzyczne, 

kina, domy i centra kultury oraz galerie sztuki. 
W samym Krakowie na wyróŜnienie zasługuje zespół zabytkowy, wpisany na Listę 

Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO − zabudowa 
śródmieścia w obrębie Plant, zespół budowli Wzgórza Wawelskiego, Kościół Mariacki, 
Sukiennice, kościół p.w. św. Anny, Collegium Maius, Klasztor Jezuitów, Klasztor 
Kamedułów na Bielanach, Klasztor Augustianów, obwarowania staromiejskie  
i Kazimierz ze Stradomiem. Drugim czynnikiem wyróŜnianym przez ankietowanych 
była równieŜ cena (jako „istotny” zaznaczyło ją 58,8% respondentów). W dobie 
ogólnoświatowego kryzysu równieŜ wydatki na turystykę podlegają ograniczeniom. 
Konsumenci szukają tańszych środków transportu, korzystniejszego cenowo 
zakwaterowania – stąd tak wysoka waga przypisywana cenie. 

Atrakcyjność Krakowa tworzą nie tylko miejsca, ale i ludzie, którzy budując ofertę 
kulturalną miasta, starają się uwzględnić potrzeby szerokiego grona odbiorców: 
krakowian i gości. Tu odbywa się wiele festiwali. Liczne z nich mają bogatą tradycję  
i stałą publiczność. Z roku na rok powstają takŜe nowe projekty, m.in.: Misteria 
Paschalia, Sacrum-Profanum, Noc Muzeów, Festiwal Muzyki Polskiej, prezentujący 
dzieła muzyki polskiej w najwybitniejszych światowych wykonaniach oraz Festiwal 
Dramaty Narodów7. Turyści zagraniczni zauwaŜają tę tendencję, gdyŜ wśród wyników 
badań ankietowych właśnie tradycje, folklor i festiwale były przedstawione jako 
czynniki istotne dla 53,5 % ankietowanych. 

Nabywanie produktów pami ątkowych przez turystów 
zagranicznych w Krakowie 

Stolica Małopolski ma do zaoferowania turystom nie tylko bogatą ofertę kulturalną. 
Poza niezapomnianymi emocjami towarzyszącymi podróŜom po Krakowie moŜna tu 
nabyć liczne produkty regionalnego rzemiosła, wyjątkową biŜuterię oraz piękne dzieła 
sztuki. Biorący udział w badaniach turyści zagraniczni zostali poproszeni o wyraŜenie 
swojej opinii w kwestii znaczenia tego rodzaju produktów dla cudzoziemców (rys. 5). 

 

                                                 
6 Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008-2013, 

http://www.malopolskie.pl/Turystyka/Informacje/?id=4098, s. 13. 
7 Inwestujemy w kulturę, http://www.krakow.pl/kultura/inwestujemy/. 
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Rys. 5. Powód, dla którego turyści zagraniczni kupują produkty pamiątkowe podczas pobytu w Krakowie 
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zrealizowanych przez Koło 

Naukowe „Make or Buy”. 

Na pytanie „jakiego rodzaju produkty pamiątkowe chciałbyś zakupić (ewentualnie 
juŜ zakupiłeś)” wi ększość respondentów (44%) udzieliło odpowiedzi „coś, co nie 
pozwoli mi zapomnieć o Polsce”. Wśród najczęściej powtarzających się przykładów 
tego rodzaju produktów pojawiały się: bogato ilustrowane albumy o Krakowie, 
pocztówki, koszulki ze smokiem bądź pamiątkowe lalki w regionalnych strojach 
krakowskich. Na drugim i trzecim miejscu pojawiały się „pamiątki dla przyjaciół  
i rodziny” oraz „coś uŜytecznego”, odpowiednio 16% i 15%. Jako przykład podawano 
wyjątkową biŜuterię oraz produkty robione ręcznie (malowana ręcznie ceramika, 
elementy rzeźbione w drewnie, koronkowe serwety). 

WaŜną informacją uzyskaną z przeprowadzonych badań jest równieŜ ilość czasu, 
jaką poświęcają zagraniczni turyści odwiedzający Kraków na zakup pamiątek (rys. 6). 
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Rys. 6. Czas poświęcony przez turystów zagranicznych na zakup produktów pamiątkowych 
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zrealizowanych przez Koło 

Naukowe „Make or Buy”. 
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Cudzoziemcy odwiedzający stolicę Małopolski najczęściej stwierdzali, iŜ na zakup 
pamiątek potrzebują od 1 do 3 godzin, odpowiedziało tak 38% ankietowanych. Ten 
stosunkowo niewielki czas na zakup pamiątek związany jest z moŜliwością ich nabycia 
w jednym miejscu – okolice Starego Miasta wypełniają małe bądź większe skupiska 
sklepików przeznaczonych wyłącznie do sprzedaŜy pamiątek turystycznych. 

Kolejną przesłanką płynącą z przeprowadzonych badań są łączne kwoty wydane 
(bądź teŜ planowane) na zakup produktów pamiątkowych. Wśród 10 przedziałów 
kwotowych podanych w kwestionariuszu największą popularnością cieszył się przedział 
3 (od 200 do 299$), wybrało go 24,5% respondentów (rys. 7).  
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Rys. 7. Kwoty przeznaczone przez turystów zagranicznych na zakup produktów pamiątkowych  
Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych zrealizowanych przez Koło 

Naukowe „Make or Buy”. 

Pozostałe przedziały w granicach do 500$ wydawanych na zakup pamiątek 
posiadają zbliŜony rozkład procentowy. Ostatnich 5 przedziałów (od 500$ w górę) było 
wybieranych bardzo rzadko.  

Zakończenie 

Ze względu na rosnącą rolę turystyki w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat powstało 
wiele instytucji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, zajmujących się 
badaniem tego sektora. Swoją uwagę skupiły one na analizie liczby turystów, celach ich 
wizyty w Polsce, wydatkach oraz analizie dostępnej infrastrukturze turystycznej. Choć 
wiadomo, Ŝe turystyka promuje region i jego produkty lokalne, w tym pamiątki, 
niewiele badań zgłębia tego rodzaju zaleŜności.  

Wydatki turystów na zakup produktów pamiątkowych są w tym momencie 
stosunkowo niewielkie, więc warto podjąć działania marketingowe w celu ich 
zwiększenia. Przedstawione w tej pracy wyniki badań ankietowych pozwalają na 
zarysowanie profili turystów zagranicznych odwiedzających stolicę Małopolski. 
Obserwujemy tu relatywnie duŜy udział turystów reprezentujących młodsze grupy 
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wiekowe, pochodzących najczęściej z Europy Zachodniej. Podstawowym źródłem 
informacji podczas planowania podróŜy do Polski jest rekomendacja znajomych. 
Cudzoziemcy wypoczywają najczęściej w gronie przyjaciół bądź z wycieczką 
zorganizowaną przez biuro podróŜy. W wyróŜnionych przez turystów opiniach 
najistotniejszym czynnikiem zachęcającym do wyboru Krakowa jako miejsca 
docelowego podróŜy jest oferta kulturalna miasta oraz bogate tradycje i folklor. 
Zachowania zakupowe dotyczące w szczególności nabywania pamiątek pokazują, iŜ 
turyści zagraniczni najchętniej kupują rzeczy, które „nie pozwolą im zapomnieć  
o Polsce”. Jeśli pamiątki, to w szczególności zakupione w sklepikach dookoła Rynku 
Głównego lub w Sukiennicach: koronkowe serwety, bursztynowe korale, ręcznie 
malowane talerze, figurki Krakowianki i Krakowiaka w strojach ludowych. Nie 
poświęcają oni na zakupy zazwyczaj więcej niŜ 3 godziny, a wydatki przeznaczone na 
zakup pamiątek najczęściej zamykają się w kwocie 300$. Kontynuacja tego rodzaju 
badań na szerszą skalę pozwoli dokładniej wyeksponować potrzeby turystów 
zagranicznych oraz lepiej przygotować się na ich obsługę. 

THE CONSUMPTION BEHAVIORS OF FOREIGN TOURISTS 
VISITING CRACOW – SURVEY RESULTS 

Summary 

Malopolskie Province is one of the most tourism attractive regions of Poland. Riche cultural 
and religion heritage is famous and appreciated by many foreign tourists. The paper presents 
survey results conducted on foreign tourists visiting Cracow. It is aimed to point out sources  
of information about Cracow and consumption behaviors in relation to craftsmanship products.  
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MODELE KONSUMPCJI W RODZINACH 

STUDENCKICH NA TLE STRATEGII śYCIOWYCH 

POKOLENIA POSTTRANSFORMACYJNEGO 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia interdyscyplinarny dyskurs nad podmiotami w dziedzinie konsumpcji  
w dobie globalnej kultury konsumpcji ze szczególnym uwzględnieniem teorii zachowań 
konsumenckich i socjologicznej interpretacji współczesnej rodziny oraz ekonomicznej kategorii 
gospodarstwa domowego. Prezentuje badania przeprowadzone pod kierunkiem autorki wśród 
rodzin studenckich we Wrocławiu w zakresie struktury konsumpcji dóbr i usług, sposobów 
podejmowania decyzji konsumenckich, oceny stopnia zaspokojenia potrzeb w dziedzinie 
konsumpcji, a takŜe źródeł dochodów i informacji o produktach. Wyniki badań potwierdziły tezę 
o wysokich aspiracjach i potrzebach tych rodzin nie w pełni zaspokojonych. Na tym tle dokonano 
analizy kolejnych badań prowadzonych pod kierunkiem autorki wśród studentów Wrocławia, 
zaliczonych do pokolenia urodzonego po roku 1989, w aspekcie hierarchii wartości i wydatków 
oraz zachowań w dziedzinie nabywania dóbr. W części podsumowującej dokonano porównań 
sposobów zachowań konsumpcyjnych studentów i rodzin studenckich. 

Rodzina a gospodarstwo domowe w społecze ństwie 
posttransformacyjnym 

RozwaŜania niniejszego artykułu rozpoczęto od uporządkowania pojęć modelu 
rodziny, kategorii gospodarstwa domowego jako podstawowej jednostki w dziedzinie 
konsumpcji ze zwróceniem uwagi na zmiany w orientacji Ŝyciowej pokolenia 
dorastającego po roku 1989. 

W literaturze socjologicznej rodzina najczęściej jest ujmowana jako grupa 
społeczna bądź instytucja społeczna. Ze względu na przedmiot rozwaŜań uwaga 
zostanie w głównej mierze skupiona na instytucjonalnej kategorii rodziny odnoszonej 
do kryterium zaspokajania potrzeb społecznych, a zwłaszcza do ekonomicznych 
preferencji w dziedzinie konsumpcji. Jedynie w węŜszym aspekcie analizie podlegać 
będą grupowe procesy zachodzące wewnątrz rodziny dotyczące komunikacji 
interpersonalnej i kontaktów bezpośrednich między członkami rodziny. Taki 
paradygmat zostanie zastosowany głównie do analizy rodziny studenckiej jako 
specyficznego modelu rodziny i pojawiających się na tym tle barier w zaspokajaniu 
potrzeb. 

                                                      
1 Wanda Patrzałek – dr hab. prof. nadzw. UWr, Zakład Zachowań Konsumenckich, Instytut Socjologii, 

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski. 
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Z perspektywy teorii zachowań konsumenckich pojawia się ekonomiczna kategoria 
gospodarstwa domowego i funkcjonujących w ujęciach socjologicznych alternatywnych 
form Ŝycia rodzinnego na tle cech pokolenia posttransformacyjnego wyraŜonych  
w róŜnych odmianach kohabitacji i wzorach singli. Gospodarstwo domowe jest bazą 
ekonomiczną rodziny lub jednostek powiązanych więzami innego rodzaju, w których 
członkowie łączą swoje przychody oraz wykonują prace w domu i poza domem w celu 
zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego jako całości i jej poszczególnych 
członków2.  

Współczesna rodzina jest zazwyczaj mała – dwupokoleniowa, posiadająca własne 
mieszkanie i prowadząca odrębne gospodarstwo domowe. Nazywana jest mianem 
rodziny nuklearnej na wzór struktury atomowej, co podkreśla jej niezaleŜność od 
innych struktur, zwłaszcza lokalnych. Wewnątrz rodziny panują relacje egalitarne. 
Między jej członkami znika dystans i to zarówno w relacjach małŜeńskich, jak i rodzice 
– dzieci. W strukturze członków rodziny panują stosunki koleŜeńskie. Najczęściej jest 
grupą intymną o słabych więziach ze strukturami lokalnymi3. 

Niektórzy badacze (M.B. Sussman, E. Litwak) podwaŜają teorię rodziny nuklearnej 
twierdząc, iŜ istnieją więzi międzypokoleniowe w rodzinach klas średnich4. Geneza 
tych więzi posiada często podłoŜe ekonomiczne we wspólnej działalności gospodarczej 
w firmach rodzinnych. Krytyka teorii rodziny nuklearnej prowadzi do uznania 
funkcjonowania we współczesnym świecie wielu typów rodzin i jej alternatywnych 
form zdominowanych przez wpływ gospodarstwa domowego na rodzinę i powodujący 
często dominację funkcji ekonomicznych nad emocjonalnymi. 

W drugiej połowie XX wieku w europejskich i innych rozwiniętych ekonomicznie 
krajach na skutek dokonujących się zmian demograficznych nastąpiły przeobraŜenia  
w obrębie modelu rodziny osłabiające  znaczenie małŜeństwa na rzecz kohabitacji5. 
Obok kohabitacji i singli pojawia się nowa forma rodziny: dual career, zwana dinksami 
(Double Inkom No Kids − podwójny dochód i Ŝadnych dzieci), małŜonkowie 
skoncentrowani  na karierze  uzgadniają, iŜ nie chcą mieć dzieci, czasami w przypadku 
kobiet jest to typ decyzji odroczonej6. 

Pokolenie posttransformacyjne stanowią ludzie urodzeni po roku 1980, których 
główną orientacją Ŝyciową jest nastawienie konsumpcyjne, aspiracje posiadania rodziny 
typu dinks, którzy preferują konsumpcję i stabilizację, uznając za najwaŜniejsze 
wartości związane z wykształceniem, pracą i karierą zawodową7. Owo pokolenie 
wyrasta w nowych warunkach funkcjonowania kultury konsumpcji wiąŜącej się  

                                                      
2 Rynkowe zachowania konsumentów, red. E. KieŜel, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, s. 19. 
3 Z. Tyszka, Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Wyd. Pomorze, Bydgoszcz 1988, s. 176-

177.  
4 F. Adamski, Rodzina − wymiar społeczno-kulturowy, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002,  

s. 155. 
5 I. Kotowska, Zmiany modelu rodziny – Polska – Kraje Europejskie, „Polityka Społeczna” 2002, nr 4, s. 2. 
6 Encyklopedia socjologiczna, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 317-320. 
7 Por.: T. Szendlak, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieŜy w kulturze konsumpcyjnej, 

Monografie FNP, Wrocław 2004, s. 111. 
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z systemem wartości będących podłoŜem działań jednostek. Autorzy prac o kulturze 
konsumpcji, między innymi Z. Bauman (1995, 1998, 2000), J. Baudillard (1973),  
G. Simmel (1997), T. Veblen (1971), M. Golka ( 2001), W. Patrzałek (2004) ujmują 
wartości w kontekście postaw powiązanych z systemem wartości wypływających  
z dominującego źródła kultury konsumpcji. 

W róŜnych koncepcjach konsumpcja pojawia się jako waŜny aspekt codziennego 
Ŝycia jednostki. Sama konsumpcja jednak nie jest wartością, lecz środkiem 
zaspokojenia innych wartości autotelicznych jednostki, takich jak: szczęście, zatem 
staje się źródłem przyjemności współczesnego człowieka8. W literaturze przedmiotu 
pojawia się określenie „supermarketyzacji kultury” oznaczające przeniesienie wzorów 
zachowań charakterystycznych dla relacji ekonomicznych na inne pozaekonomiczne 
sfery zachowań ludzi9. 

W zachowaniach rynkowych wybór konsumenta staje się zaś funkcją wartości  
i związanej z tym faktem przynaleŜności do grup społecznych: rodziny, gospodarstwa 
domowego, rówieśników czy innych grup odniesienia. Jest ponadto uzaleŜniony od 
ładunku emocjonalnego towarzyszącego owym wyborom, co w przyszłości oznacza 
powtarzanie bądź unikanie analogicznych decyzji w zaleŜności od osiąganych 
wcześniej stanów emocjonalnych10. 

Tworzeniu kultury konsumpcji towarzyszy przyjęcie jakiegoś stanowiska 
wartościującego. Wraz ze wzrostem znaczenia konsumpcji symbolicznej i wartości 
utylitarnych dominujących w kulturze następuje zjawisko gromadzenia przedmiotów 
ponad rzeczywiste potrzeby konsumenta. W tak rozumianej kulturze konsumenckiej 
produkty zaczynają pełnić funkcję znaków kultury11. 

Najlepiej zarabiające warstwy dochodowe stają się grupą odniesienia dla niŜszych 
warstw, które nie są w stanie sprostać potrzebom zaspokajanym w warstwach 
wyŜszych. Pojawia się postawa konsumencka będąca pewną strategią Ŝyciową związaną 
z korzystaniem z róŜnych ofert rynkowych bez troski o środki finansowe. Owa strategia 
staje się podstawą zachowań irracjonalnych i podwaŜa znaczenie racjonalnych wzorów 
zachowań podmiotów, w tym równieŜ w dziedzinie konsumpcji, co staje się często 
wyznacznikiem globalnej kultury konsumpcji i wiąŜe się z pewnymi strategiami 
przyjmowanymi zarówno przed, jak i w trakcie trwającego kryzysu światowego. 
WyraŜa się ona w następujących zachowaniach: 

– jeŜeli chcę coś mieć, kupuję i nie myślę, czy w tej chwili mogę sobie na to 
pozwolić, 

– kupuję w najlepszych sklepach, 

                                                      
8 M. Golka, Nowe style zachowań, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 171. 
9 T. Szendlak, op. cit., s. 100. 
10 Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, red. W. Patrzałek, Wyd. Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 19. 
11 Ibidem, s. 28-29. 



Wanda Patrzałek 104

– kupuję coś nowego, modnego, choć w domu mam takie same rzeczy nadal 
uŜyteczne, 

– zwykle nie mam czasu na porównywanie cen w róŜnych sklepach, 
– czasami kupuję coś, co moŜe mi się przydać, choć w tej chwili nie jest mi 

niezbędnie potrzebne12. 
Wzrost znaczenia orientacji konsumpcyjnej w społeczeństwie polskim jest 

wynikiem transmisji wzorów globalnej kultury konsumenckiej. W naszej rzeczywistości 
zderzają się dwie odmienne orientacje kulturowe: siermięŜny liberalizm rodzimego 
kapitalizmu z finezyjnym konsumpcjonizmem bogatego świata. Trzecia najmłodsza 
generacja Polaków pokolenia urodzonego w latach osiemdziesiątych, tzw. dzieci 
wolnego rynku, dojrzewała w czasach, kiedy jej orientacje Ŝyciowe kształtowały się pod 
wpływem indoktrynacji ideologii sukcesu i konsumpcjonizmu globalnej kultury13. 
Dominacja konsumpcyjnego stylu Ŝycia jako załoŜona strategia Ŝyciowa pokolenia 
posttransformacyjnego stała się podstawą doboru terenu badań prowadzonych pod 
kierunkiem autorki dotyczących wrocławskich studentów. 

Badacze róŜnie definiują model konsumpcji, często porównując go z kategorią 
wzorca konsumpcji. Najczęściej odnoszą go do przyzwyczajeń i upodobań w zakresie 
rzeczywistej struktury konsumpcji, kiedy wzorzec jest postulatem pod adresem 
racjonalnej konsumpcji, którą chcemy osiągnąć14. Model ma przedstawić konstrukcję  
i strukturę konsumpcji, ukazując waŜne związki oraz zaleŜności ją determinujące, kiedy 
wzorzec zbliŜa nas do jej poŜądanego wymiaru.15 

W celach porównawczych zbadano dwie grupy: młode rodziny studenckie jako 
szczególny typ rodziny i gospodarstwa domowego oraz studentów studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych Wrocławia jako młodych konsumentów. 

Model konsumpcji w rodzinach studenckich 

Rodzina studencka jest szczególnym typem rodziny. Wynika to przede wszystkim  
z faktu studiów obydwojga małŜonków oraz ich młodego wieku. Charakteryzuje ją 
ponadto brak stabilizacji zarówno mieszkaniowej, jak i finansowej. Badaniami 
prowadzonymi pod kierunkiem autorki metodą wywiadu kwestionariuszowego objęto 
rodziny zamieszkujące w rodzinnych Domach Studenckich Wrocławia dobrane  
w sposób celowy, szczegółowej analizie poddano siedemdziesiąt rodzin studenckich. 
Specyficzną cechą młodych małŜeństw jest występowanie duŜej rozbieŜności między 

                                                      
12 W. Derczyński, Postawy i zachowania konsumpcyjne, w: M. Golka, Nowe style zachowań,  

Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 186. 
13 K. Szafraniec, Anemia okresu transformacji a orientacje Ŝyciowe młodzieŜy, w: Kondycja moralna 

społeczeństwa polskiego, red. J. Mariański, Wyd. Naukowe WAM, Kraków 2002, s. 454-455. 
14 J. Woś, Zachowania konsumenckie – teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 

2003, s. 152, W. Patrzałek, Wzory konsumpcji w strukturze lokalnej a proces globalizacji, w: Współczesny 
marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa 2008, s. 167. 

15 Z. Krasiński, J. Piasny, H. Szulce, Ekonomika konsumpcji, PWE, Warszawa 1984, s. 152 i inne. 
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procesem stabilizacji rodzinnej a przebiegiem stabilizacji ekonomicznej i materialnej 
ich gospodarstwa domowego. 

Z badań wynika, iŜ w systemie wartości badanej populacji rodzina zajmuje bardzo 
wysokie miejsce. Wśród badanych 81% wskazało ją na pierwszym miejscu wśród 
takich pozostałych wartości, jak: praca, dobra materialne, czas wolny, wykształcenie, 
religia (tabela 1). Jej znaczenie nieco wzrasta wśród rodzin posiadających dzieci do 
85%. Na drugim miejscu znalazło się wykształcenie i praca, dalej znalazły się religia  
i dobra materialne. 

Tabela 1. Ranking wartości wśród rodzin studenckich 

Wartość 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce 4. miejsce 5. miejsce 6. miejsce 
Rodzina 81 16 1 0 0 1 
Praca 0 29 34 30 30 0 
Dobra 
materialne 

0 7 17 19 19 30 

Czas wolny 1 6 14 19 19 24 
Wykształcenie 3 30 24 23 23 7 
Religia 14 20 6 9 9 36 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W strukturze rodzin studenckich 44% badanych nie posiada dzieci, 53% posiada 
jedno dziecko. Wśród badanych rodzin średnia wieku Ŝon wynosiła 24,2 lata, męŜów 
zaś 25,2 lata. Przeciętny staŜ małŜeński wynosił 2 lata, najwięcej było takich, których 
długość małŜeństwa wynosiła do roku. 

W rodzinach studenckich panuje egalitarny podział większości waŜnych decyzji 
dotyczących: 

– podziału budŜetu – 84 % małŜonków decyduje wspólnie, 
– sposobu Ŝywienia rodziny – 61% wskazuje na wspólne decyzje, 
– urządzania mieszkania – 66% wskazań, 
– powaŜniejszych zakupów – 81% wskazań, 
– spędzania czasu wolnego − 79% wskazań. 
W dalszej części badań zwrócono uwagę na stopień zaspokajania potrzeb 

konsumpcyjnych w rodzinach studenckich. Najlepiej zaspokajaną grupą potrzeb jest 
higiena osobista, aŜ 90% badanych uznało stopień zaspokojenia tych potrzeb za 
wystarczający. Na drugim miejscu znalazły się potrzeby Ŝywieniowe – 80% uznało je 
za zaspokojone wystarczająco. W strukturze tych potrzeb najpełniej zaspokajane były 
kategorie w dziedzinie konsumpcji pieczywa (96%), napojów bezalkoholowych (84%), 
mięsa i wędlin (83%), nabiału (81%) oraz słodyczy (81%). Najsłabiej zaspokajaną 
grupę potrzeb Ŝywieniowych stanowiła konsumpcja owoców i warzyw (33% wskazań 
pewnych braków i 4% duŜych braków), ryb (36% deklaruje pewne braki w konsumpcji, 
14% duŜe braki). 

W zakresie warunków mieszkaniowych sytuacja rodzin studenckich uzaleŜniona 
jest od faktu posiadania dziecka. Rodziny, które nie posiadają dziecka, warunki 
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mieszkaniowe za wystarczające w zupełności uznało 42% badanych rodzin, wśród 
rodzin posiadających dzieci wskaźnik ten obniŜył się do 23%.  

W rodzinach studenckich niezaspokojonym obszarem są usługi konsumpcyjne, 
zwłaszcza w zakresie korzystania z usług turystycznych (57% wskazań) i usług 
kulturalnych (36% rodzin). Niedobory występują takŜe w wyposaŜeniu w sprzęt 
komunikacyjny (56%) i ograniczeniach zakupu ksiąŜek i czasopism (43%), stąd niski 
udział tych wydatków w ogólnej ich strukturze (tabela 2). Udział rekreacji i kultury  
w wydatkach tych rodzin wynosił zaledwie 4%, transportu i łączności 6%. 

Tabela 2. Struktura wydatków w rodzinach studenckich 

Wyszczególnienie Procent 
śywność 36 
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 2 
OdzieŜ i obuwie 7 
Ochrona zdrowie i higiena osobista 7 
Transport i łączność 6 
Rekreacja i kultura 4 
Edukacja 6 
Opłaty za mieszkanie 26 
WyposaŜenie mieszkania 3 
Inne towary i usługi 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Charakterystyczną cechą studenckich gospodarstw domowych są zachowania 
prosumpcyjne oznaczające wysoki udział czynności produkcyjno-usługowych  
w konsumpcji tych rodzin. Przyczyną podejmowania tego typu działań stanowią bariery 
dochodowe dostępności do tych usług świadczonych na rynku (tabela 3). 

Tabela 3. Usługi wykonywane we własnym zakresie przez badane rodziny studenckie 

Wyszczególnienie Procent 
Szycie, przeróbki, naprawa odzieŜy 51 
Naprawa sprzętu AGD 30 
Naprawa sprzętu RTV 30 
StrzyŜenie i układanie włosów 40 
Pranie bielizny 100 
Gotowanie obiadów 99 
Inne 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W zakresie stopnia wyposaŜenia gospodarstw domowych w dobra trwałego uŜytku 
rodziny deklarują wyposaŜenie w: 

– meble będące na stanie akademika za wystarczające (40%), 
– sprzęt RTV za częściowo wystarczające (41%), 
– sprzęt AGD za częściowo wystarczające (41%). 
Poziom wyposaŜenia rodzin studenckich w dobra trwałego uŜytku przedstawia 

tabela 4. 
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Tabela 4. Poziom wyposaŜenia rodzin studenckich w wybrane dobra trwałego uŜytku 

Wyszczególnienie Procent 
Odkurzacz 64 
śelazko 96 
Kuchenka mikrofalowa 33 
Telefon komórkowy 99 
Telewizor 67 
Radiomagnetofon 69 
Aparat fotograficzny 77 
Magnetowid lub DVD 23 
Odtwarzacz CD 63 
Komputer 97 
Drukarka 80 
Kamera wideo   9 
Dostęp do Internetu 96 
Księgozbiór 49 
Zbiór płyt 80 
Samochód 23 
Rower 51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W strukturze posiadania dóbr trwałego uŜytku wśród rodzin studenckich panuje 
specyficzna sytuacja, gdyŜ większość niezbędnych sprzętów jest na wyposaŜeniu 
domów studenckich. Zdecydowanie lepiej przedstawia się wyposaŜenie w sprzęt 
stanowiący dostęp do nośników informacji i rozrywki. Niemal wszystkie rodziny 
wyposaŜone są w telefon komórkowy, komputer i dostęp do Internetu. Korzystanie  
z dóbr trwałych nie pokrywa się z preferencjami w tym zakresie, co odzwierciedlają 
plany ich zakupu w najbliŜszych trzech latach (tabela 5). 

Tabela 5. Dobra trwałego uŜytku planowane w zakupach rodzin studenckich w najbliŜszych trzech latach  

Wyszczególnienie Procent 
Mieszkanie 34 
Samochód 59 
WyposaŜenie mieszkania 47 
Rower 13 
Aparat fotograficzny 13 
Komputer 7 
Inne rzeczy 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Ponad połowa badanych w ciągu najbliŜszych trzech lat zamierza kupić samochód, 
a takŜe prawie połowa wyposaŜenie mieszkania: meble i sprzęty. Mimo iŜ rodziny 
studenckie nie posiadają własnych mieszkań, zaledwie 1/3 zamierza je kupić w ciągu 
najbliŜszych trzech lat. 

DąŜenie rodzin studenckich do wysokiego standardu Ŝycia ograniczone jest 
skromnymi moŜliwościami finansowymi tej grupy. Źródła dochodów tej grupy 
stanowią w 73% stypendia i w 61% pomoc ze strony rodziców. Ponad połowa badanych 
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rodzin korzysta z pomocy rodziców. Spora część członków rodzin pracuje na stałe  
− 42% i dorywczo − 27%. 

W zakresie sposobów robienia zakupów 53% badanych stwierdziło, iŜ zakupy robi 
często, ale tylko to, co jest najbardziej potrzebne przy duŜej kontroli wydatków, co 
wynika z wcześniej przedstawionych barier dochodowych. Ponad 1/3 robi zakupy 
rzadziej niŜ raz w tygodniu, ale kupuje tyle, aby wystarczyło na dłuŜszy czas. Jeśli 
chodzi o miejsce robienia zakupów przez rodziny studenckie poproszono o wskazanie 
dwóch rodzajów sklepów, w których najczęściej dokonywane są zakupy dóbr 
codziennego uŜytku. Zdecydowana większość badanych rodzin robi zakupy w duŜych 
supermarketach: naleŜą do nich gospodarstwa domowe, w których dochód na 1 osobę 
nie przekracza 500 zł miesięcznie (84%), nieco mniejszy odsetek stanowią rodziny 
bardziej zamoŜne z dochodem na 1 osobę miesięcznie w przedziale 501-1000 zł (76%).  
Na drugim miejscu znalazł się mały i średni sklep samoobsługowy, w którym nieco 
częściej robią zakupy rodziny o niŜszym dochodzie (56%) niŜ te o wyŜszym (45%). 
Podobnie przedstawia się robienie zakupów na bazarze − częściej robią je rodziny  
z niŜszym dochodem (40%) niŜ rodziny z dochodem wyŜszym (32%). W małym 
sklepie, gdzie towar podaje bezpośrednio sprzedawca, robią częściej zakupy rodziny  
z wyŜszym poziomem dochodu (24%) niŜ z niŜszym (20%). 

Wśród czynników wyboru dóbr codziennego uŜytku na pierwszym miejscu badane 
rodziny stawiają jakość i cenę (91% i 90%), duŜą rolę odgrywa takŜe przyzwyczajenie 
(40% badanych) oraz znany producent i marka (26%). Do pozostałych czynników 
naleŜą: 

– produkcja danego dobra w Polsce − 17%, 
– pozytywna opinia znajomych, rodziny − 11%, 
– dobra reklama produktu − 8%, 
– ekologiczność produktu − 7%, 
– atrakcyjne opakowanie − 1%. 
Badane rodziny informacje o produktach uzyskują najczęściej od znajomych  

i krewnych − 53% badanych, z reklam produktów − 26%, od sprzedawców zaś 7%  
(tabela 6). 

Tabela 6. Źródła informacji o produktach 

Wyszczególnienie Procent 

Znajomi, krewni 53 
Reklama 26 
Sprzedawcy 7 
Inne 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

W zakresie decyzji dotyczących zakupu róŜnych dóbr obniŜa się poziom 
egalitaryzmu podejmowanych decyzji (z wyjątkiem sprzętu RTV) wraz ze wzrostem 
staŜu małŜeńskiego rodzin studenckich (tabela 7). 
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Tabela 7. Struktura decyzji podejmowanych wspólnie w zakresie zakupu róŜnych dóbr w zaleŜności od staŜu 
małŜeńskiego 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Podsumowując rozwaŜania dotyczące specyfiki modelu konsumpcji w rodzinach 
studenckich na tle współczesnych trendów w dziedzinie konsumpcji, naleŜy stwierdzić, 
iŜ w rodzinach tych dominują zachowania dekonsumpcyjne wynikające z poziomu 
racjonalizacji konsumpcji będącej pod kontrolą i z jej ograniczeniami na tle barier 
ekonomicznych wynikających z niskiego poziomu dochodu w tych rodzinach, gdzie 
głównym źródłem utrzymania są stypendia i pomoc rodziców oraz częściowo praca. 
Rodziny te posiadają wysokie aspiracje dotyczące ich oczekiwanego poziomu dochodu, 
zwłaszcza w rodzinach o wyŜszym statusie dochodowym. Ponadto rodziny te cechują 
zachowania prosumpcyjne, szczególnie w dziedzinie usług, oraz pewien obszar 
zachowań proekologicznych związanych z wyborem produktów bezpiecznych dla 
środowiska. Decyzje dotyczące zakupu dóbr i usług podejmowane są egalitarnie, jednak 
w miarę wzrostu staŜu małŜeńskiego poziom egalitaryzmu ulega stopniowemu 
obniŜaniu się. Główne źródła informacji o produktach w badanej populacji pochodzą od 
znajomych i rodziny, a takŜe, choć w mniejszym stopniu, z reklam. Jeśli chodzi  
o samoocenę bieŜącej sytuacji materialnej, to najwięcej osób oceniło ją jako ani dobrą, 
ani złą, co świadczy o duŜej niepewności badanych rodzin i o nieustabilizowanej 
sytuacji Ŝyciowej. Porównano sytuację tych rodzin w szerszym kontekście pokolenia 
posttransformacyjnego, do których te rodziny naleŜą. 

Strategie Ŝyciowe pokolenia posttransformacyjnego na tle 
konsumpcyjnego stylu Ŝycia 

W celach porównawczych przeprowadzono pod kierunkiem autorki badania 
ankietowe wśród studentów wrocławskich uczelni: Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Uniwersytetu Przyrodniczego i Politechniki Wrocławskiej, metodą ankiety rozdawanej  
i internetowej na próbie dobranej kwotowo stanowiącej około 200 jednostek 
badawczych. Jednym z waŜnych kryteriów doboru kwotowego była przynaleŜność do 
pokolenia posttransformacyjnego młodych osób urodzonych po roku 1980, 
kształtujących swoją toŜsamość w okresie przemian transformacyjnych i tworzącego się 
w naszej rzeczywistości społeczeństwa konsumpcyjnego. Wobec zmian systemowych  
i powodowanych nimi napięć wynikających z konieczności rozwiązywania róŜnych 
problemów pojawiających się w sytuacji konfliktu zachowań wyuczonych  

Wspólne decyzje 
zakupu dóbr StaŜ do 12 miesięcy StaŜ 13-36 miesięcy PowyŜej 36 miesięcy 

śywności 74 65 62 
Sprzętu RTV 74 70 85 
Sprzętu AGD 78 67 71 
KsiąŜek 83 77 77 
Gazet i czasopism 78 59 61 
Alkoholu 60 68 54 
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i nowych, moŜna przyjmować róŜne strategie. Najbardziej znane to stagnacyjna  
i rozwojowa. Pierwsza z nich wynika z postaw konserwatywnych nastawionych na 
zachowanie istniejącego ładu społecznego. Strategia rozwojowa forsowana jest głównie 
przez ludzi niezadowolonych z istniejącego porządku społecznego, zwolenników 
zmian, a takŜe grupy upośledzone ekonomicznie, społecznie bądź politycznie16. 
Pokolenie posttransformacyjne jednostek dorastających po roku 1989 cechuje Ŝyciowa 
orientacja konsumpcjonistyczna wynikająca z faktu zastanej rzeczywistości 
kształtowanej przez konsumpcję i nadpodaŜ17. W polskich realiach dochodzi często do 
synergii wartości wypływających z kultury chrześcijańskiej i jej orientacji altruizmu na 
zewnątrz z wartościami kultury protestanckiej indywidualizmu do wewnątrz18. 

W badaniach za zmienne niezaleŜne uznano płeć respondenta, rok i tryb studiów, 
aktywność na rynku pracy i w kołach naukowych, a takŜe konsumpcję słuŜącą: 

– określeniu prestiŜu społecznego, 
– środka słuŜącego realizacji zasad hedonizmu, 
– pozycjonowania w świadomości społecznej cech produktów, których 

pierwotnie nie posiadały (sfera edukacji i ciała). 
Do zmiennych zaleŜnych zaliczono wymiary Ŝycia jednostki badanej, takie jak: 

edukacja, praca, czas wolny, stosunek do własnego ciała. W analizach posłuŜono się 
kategorią konsumpcyjnego stylu Ŝycia rozumianą jako zachowania jednostki i zespół jej 
motywacji do działań wynikający ze zinternalizowanych wzorów konsumpcji19. 

Wśród motywu wyboru studiów przedstawiciele tego pokolenia kierowali się 
głównie orientacją utylitarną: zapewnienia sobie w przyszłości dobrej pracy i wysokich 
dochodów oraz rozszerzenia moŜliwości wyboru miejsca pracy. Przedstawiciele 
pokolenia posttransformacyjnego decydują się równieŜ na studia pod wpływem 
czynników zewnętrznych, takich jak: aspiracje rodziców − niemal połowa wskazań 
(46%), więzi koleŜeńskie (42%), a takŜe tradycje rodzinne (34%). 

W hierarchii waŜności wydatków na pierwszym miejscu wśród studentów pojawiła 
się chęć posiadania mieszkania. Niemal połowa (48%) jego posiadanie traktuje głównie 
jako dobrą inwestycję, nieco mniej (40%) pragnie go w celu załoŜenia rodziny, wśród 
nich przewaŜają studenci niestacjonarni (52,6%) i w tym samym celu chęć posiadania 
mieszkania wyraŜa 36,4% studentów pracujących oraz 44% studentów aktywnych  
w kołach naukowych, znacznie mniejszy odsetek dotyczy studentów niepracujących 
(18,2%). 

Zachowania osób prezentujących orientację prokonsumpcyjną cechuje skłonność 
do zakupów mimo deklarowanego negatywnego do nich nastawienia. Strukturę 
zachowań konsumpcyjnych uwzględniającą podział na płeć przedstawia tabela 8. 

                                                      
16 K. Wielecki, Społeczne czynniki toŜsamości pokoleniowej młodzieŜy, „Studia Socjologiczne” 1990, nr 2, 

s. 73. 
17 T. Szendlak, op. cit., s. 111. 
18 E. Grzeszczyk, Sukces, amerykańskie wzory – polskie realia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2003, s. 290. 
19 Por. M. Krajewski, Konsumpcja i współczesność, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 3. 
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Tabela 8. Płeć a zachowania konsumpcyjne 

Wyszczególnienie Kobiety MęŜczyźni 
Zakupy to dla mnie konieczność 2 16 
Nie lubię zakupów, ale chęć nabywania jest większa 38 24 
Często dokonuję spontanicznych zakupów 10 10 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

WyŜszy wskaźnik kobiet (38%) niŜ męŜczyzn (24%) nie lubi zakupów, jednak 
posiada do nich skłonność. MęŜczyźni (16%) częściej niŜ kobiety (zaledwie 2%) 
zakupy uwaŜają za konieczność. Wobec spontanicznych zakupów deklarowana jest 
przez obie płcie podobna skłonność − po 10% badanych. W kwestii dokonywania 
zakupów zdecydowana większość (72%) wyraŜa pogląd, iŜ kupowanie pozwala im 
zaspokajać swoje potrzeby. W zakresie kontroli zakupów i racjonalnych decyzji zdania 
są podzielone. Niemal połowa (42%) twierdzi, iŜ kupuje rzeczy najbardziej niezbędne, 
ale 30% badanych nie jest tego pewna. Podobny odsetek badanych twierdzi, iŜ „raczej 
nie” i „zdecydowanie nie” nie kupuje rzeczy niezbędnych. 

Interesujące są równieŜ opinie wobec zachowań dekonsumpcyjnych związanych  
z przestrzeganiem diet. Większość uwaŜa je za wymóg zdrowia (54% badanych), 
egzamin silnej woli (34%), a takŜe przedłuŜenie Ŝycia i młodości (24%), choć 
stosowanie diet z podobnych powodów znacznie się obniŜa – tabela 9. 

Tabela 9. Poglądy studentów w kwestii diet i ich zachowania w tym obszarze w %  

Wyszczególnienie Poglądy w kwestii diet Stosowanie diety 
PrzedłuŜenie zdrowia i młodości 24 14 
Wymóg zdrowia 54 24 
Egzamin silnej woli 34 20 
Moda 22 4 
Wyraz wiedzy o własnym ciele 18 10 
Skuteczne odchudzanie 10 8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Wśród preferencji w zakresie spędzania czasu wolnego dominuje kino (41%), 
clubbing (38%), ale takŜe hobby i lektura w domu − po 36% oraz spacer 35%. 
Szczegółowy rozkład preferencji przedstawia tabela 10. 

Tabela 10. Preferencje spędzania czasu wolnego przez studentów Wrocławia 

Wyszczególnienie Procent 
Shopping 19 
Zakupy 24 
Hobby 36 
Lektura w domu 36 
Spacer 35 
Teatr 21 
Posiłki w restauracji 29 
Kino 41 
Clubbing 38 
Zwiedzanie zabytków 21 
Wycieczki rowerowe 29 
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Wycieczki piesze 28 
Basen 23 
Siłownia 17 
Fitness 18 
Wycieczki zagraniczne 22 
Sporty zimowe 16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Zakończenie 

Podsumowując badania, naleŜy stwierdzić, iŜ studenci wykazują częściej orientację 
utylitarną niŜ hedonistyczną − dominuje ona w sferze edukacji i pracy. Orientacja 
hedonistyczna przewaŜa wśród studentów stacjonarnych niepracujących. Natomiast  
w sferze czasu wolnego przybiera charakter łączenia obu perspektyw: hedonistycznej  
i utylitarnej. Konsumpcyjny styl Ŝycia staje się nieodłączną strategią w Ŝyciu pokolenia 
posttransformacyjnego.  

Porównując obie badane grupy, naleŜy stwierdzić, iŜ dominacja wzorów 
racjonalnych w konsumpcji widoczna jest w rodzinach studenckich, które wykazują 
obszary dekonsumpcji wynikające z barier dochodowych i z podobnych powodów 
przejawiają zachowania prosumenckie. W pokoleniu posttransformacyjnym 
dekonsumpcja wynika częściej z kategorii świadomości i konieczności stosowania diet 
mających wpływ na zdrowie, w pewnych obszarach równieŜ z barier dochodowych, 
zwłaszcza wśród studentów stacjonarnych niepracujących. Bardziej zbliŜoną grupą do 
rodzin studenckich są pracujący studenci niestacjonarni, którzy zakup mieszkania 
postrzegają w perspektywie chęci załoŜenia własnej rodziny niŜ jako inwestycję, który 
to pogląd dominuje wśród studentów niestacjonarnych. Obie grupy posiadają wysokie 
aspiracje w dziedzinie konsumpcji, mające charakter częściej potrzeb odłoŜonych  
i planowanych na okres po studiach, związany z osiągnięciem stabilizacji Ŝyciowej  
i samodzielności finansowej.  

CONSUMPTION MODELS IN STUDENT FAMILIES  

RELATING TO PRACTICAL STRATEGIES  

OF THE POSTTRANSFORMATION GENERATION 

Summary 

The paper presents an interdisciplinary discourse on the players in the field of consumption 
in a global culture of consumption, with particular emphasis on the theory of consumer behavior 
and sociological interpretation of the contemporary family and household economic categories.  
It presents the research under the guidance of the author's family among the students in Wroclaw 
on the structure of consumption of goods and services, consumer decision-making methods, 
evaluation of needs in the field of consumption, and sources of income and product information. 
The results confirmed the theory of high aspirations and needs of these families do not fulfill. 
Against this background, an analysis of subsequent studies conducted under the direction of the 
author among students of Wroclaw assigned to generation, born after 1989 in terms of the 
hierarchy of values and behavior, and expenditure on the purchase of goods. In summary, 
comparisons were made of how consumption patterns of students and student families. 
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CZAS WOLNY JAKO WYRAZ ZACHOWAŃ 
KONSUMENCKICH MŁODYCH POLAKÓW.  

UJĘCIE SOCJOKULTUROWE 

Streszczenie 

W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z wybranymi nowoczesnymi wzorcami  
i trendami (m.in. wirtualizacja, prosumpcja) w konsumpcji młodych Polaków, opartymi na 
konstrukcji teoretycznej i empirycznej pojęcia czasu wolnego. Artykuł składa się z dwóch części. 
Część pierwsza skupia się na pojęciu czasu jako elementu kultury konsumpcyjnej oraz zacieraniu 
się granic konsumpcja – czas wolny w koncepcjach D. Riesmana, T. Veblena, G. Ritzera i ma 
charakter teoretyczno-wprowadzający. W drugiej części omówione zostały wyniki badań 
własnych oraz innych badań empirycznych, które pozwoliły na określenie zakresu 
funkcjonowania nowoczesnych trendów konsumpcji oraz na wskazanie form aktywności  
w zachowaniach konsumpcyjnych młodych Polaków związanych z ich czasem wolnym. 

Czas jako element kultury konsumpcyjnej 

Aby móc korzystać z udogodnień natury konsumpcyjnej, naleŜy mieć wolny czas. 
Pojęcie czasu wolnego jest jednym z wyróŜników kultury masowej, a co za tym idzie  
i kultury konsumpcyjnej. Jest on w pewnym wymiarze udziałem wszystkich członków 
społeczeństwa. Jako fakt i problem społeczny stanowi przejaw kultury konsumpcyjnej. 
Czas wolny staje się masowym społecznym zjawiskiem. Według amerykańskiego 
socjologa T. Veblena jedną z cech „klasy próŜniaczej” (leisure class) jest spędzanie 
czasu nieprodukcyjnie, po pierwsze ze względu na hańbiący charakter pracy,  
a po drugie jako dowód finansowej moŜliwości pozwolenia sobie na bezczynność. 
Majątek moŜna równieŜ manifestować za pomocą ostentacyjnej konsumpcji.  

Według T. Veblena istnieją czynności całkowicie pozbawione praktycznego 
znaczenia. MoŜna do nich zaliczyć konsumpcję, która nie słuŜy zaspokojeniu potrzeb,  
a jest jedynie sposobem na spędzanie wolnego czasu. Robienie zakupów  
w „świątyniach konsumpcji” jest formą rozrywki, formą czynnego wypoczynku. Wiele 
osób rezygnuje ze spaceru z rodziną czy ćwiczeń sportowych na rzecz odwiedzenia 
kolejnego supermarketu. Tu szczególnie widać, jak zmieniają się pewne wartości 
kulturowe kultywowane wcześniej. W wielu krajach skrócono czas pracy (dzień 
roboczy) po to, by wzmagać konsumpcję. Z drugiej strony mamy równieŜ do czynienia 

                                                 
1 Aleksandra Perchla-Włosik – dr, Zakład Zachowań Konsumenckich, Instytut Socjologii, Wydział Nauk 

Społecznych, Uniwersytet Wrocławski. 
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z podejmowaniem dodatkowej pracy po to, aby podnosić swoje zdolności nabywcze do 
poziomu aspiracji rosnących szybko w wyniku pokus, jakie stwarza rynek dóbr 
konsumpcyjnych.  

Paradoks charakterystyczny dla epoki polega na zjawisku dobrowolnego 
ograniczenia czasu wolnego celem nabywania przedmiotów słuŜących do 
uprzyjemniania sobie czasu wolnego2. Rozwój kultury współczesnej zmierza jednak  
w kierunku cywilizacji czasu wolnego. D. Riesman w swojej ksiąŜce pt. „Samotny 
tłum” („Lonely Crown”), rozróŜnia trzy zasadnicze typy osobowości: tradition-directed 
types (typy osobowości skierowane na tradycję – sterowność tradycyjna), inner-directed 
types (typy skierowane na wewnątrz własnej osoby − wewnątrzsterowność) i other-
directed types (zewnątrzsterowność)3. Stwierdza on ewolucję amerykańskiego 
charakteru narodowego w kierunku dominacji konsumpcyjnego typu człowieka 
„skierowanego na zewnątrz, na innych” na rówieśnicze grupy o charakterze 
zabawowym, czyli na typ ostatni. „Osobowość typu skierowanego na innych jest 
urobiona na społeczną modłę rówieśniczej grupy dzieci. Ona nauczyła się tego, jak 
upodabniać się do tych jej rówieśników, z którymi wychowywała się, z którymi 
wyrabiała się we współdziałaniu, w tolerancji i dostosowywaniu się. W tym procesie 
nauczyła się zapominania o tych stronach swojego charakteru, które nie są 
„towarzyskie”, skierowane na innych. Osoba tego typu nieczęsto myśli o swoim Ŝyciu 
w terminach zindywidualizowanej kariery, nie dąŜy do sławy, ale pragnie szacunku, 
więcej niŜ szacunku, sympatii u amorficznego, zmieniającego się, ale współczesnego 
grona rówieśników. Ten sposób utrzymywania się w łączności z innymi prowadzi do 
ścisłego konformizmu w zachowaniu się wskutek szczególnej wraŜliwości na reakcję  
i Ŝyczenia innych. U typu skierowanego na innych nie ma wyraźnego rdzenia ja. Osoba 
posiadająca ten typ osobowości ma poczucie winy, gdy nie przyczynia się do zabawy 
grupy, Ŝe zaleŜy jej więcej na rodzaju i sposobie wykonywania czegoś, niŜ na tym, co 
wykonuje; odczuwa silniej wyłączenie z kręgu zainteresowania innych niŜ z powodu 
naruszenia własności lub zadraŜnionej dumy”4. Konsumpcyjna moralność zabawy 
stanowi obecnie jeden z elementów kultury amerykańskiej, ale nie neguje ona jednak 
innych wartości i norm działania. 

G. Ritzer zajmuje się równieŜ problematyką czasu, jaki konsumenci mają na 
dokonywanie zakupów. Twierdzi on m.in., Ŝe ostatecznym celem gospodarki 
kapitalistycznej, która dominuje obecnie na świecie, jest zapewnienie ludziom 
moŜliwości konsumowania codziennie przez całą dobę. Do analizy kategorii czasu 
stosuje on pojęcie implozji, które oznacza rozpad lub zanik granic, wskutek czego 

                                                 
2 A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981, s. 161. 
3 Szerzej: D. Riesman, Samotny tłum, Wyd. Muza, Warszawa 1996. 
4 D. Riesman, N. Glazur, R Denney, Lonely Crowd, Doubleady Anchor Books. New York 1956, s. 316,  

w: J. Chałasiński, Kultura amerykańska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973, s. 414. 
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twory wcześniej uwaŜane za róŜne zlewają się ze sobą5. Celem jest więc implozja 
wszystkich róŜnic czasowych w sferze konsumpcji. 

Większą ilość czasu, jaką przeznacza się obecnie na konsumpcję (co sprzyja 
rozwojowi konsumpcjonizmu), uzyskaliśmy poprzez zmiany cywilizacyjne pociągające 
za sobą zmiany kulturowe. Wynalezienie elektryczności i nowoczesnych form 
transportu umoŜliwia konsumowanie dóbr o kaŜdej porze. Kiedyś noc zarezerwowana 
była jedynie na wypoczynek. Teraz w większości rozwiniętych państw świata zakupy 
moŜemy robić całą dobę. Zniesiono właściwie wszystkie ograniczenia prawne 
dotyczące czasu sprzedaŜy towarów oraz normy prawne ograniczające konsumpcję.  
W Polsce dawno zapomnieliśmy o moŜliwości zakupu alkoholu dopiero po godzinie 
trzynastej.  

Nastąpiła równieŜ zmiana czasu pracy. Obecnie w większości krajów limity 
tygodniowe obowiązkowych godzin pracy zostały skrócone. Sama praca jest równieŜ 
mniej męcząca i absorbująca, poprzez to ludzie mają więcej czasu i siły na 
konsumpcję6. W latach dziewięćdziesiątych utrzymuje się tendencja do skracania czasu 
pracy.  

Ludzie młodzi i dzieci dysponują o wiele większym zasobem pieniędzy niŜ 
dawniej, a przez to, Ŝe długość Ŝycia wzrasta, emeryci mogą dłuŜej cieszyć się 
moŜliwością korzystania z usług i dóbr konsumpcyjnych. Z usług konsumpcyjnych 
moŜna korzystać obecnie całą dobę równieŜ za sprawą rozwoju handlu w Internecie. 
Zatarła się granica przestrzenna robienia zakupów. Wcześniej nie było moŜliwości 
zaopatrywania się w dobra w domu. Obecnie oprócz sklepów internetowych, sklepów 
telewizyjnych, gdzie zamówienie moŜna złoŜyć telefonicznie, a towar otrzyma się 
pocztą, obserwuje się rozwój akwizycji, która równieŜ umoŜliwia zakup określonych 
dóbr bez konieczności wychodzenia z domu.  

To, Ŝe na konsumpcję potrzebny jest czas, stanowi największy problem 
społeczeństwa konsumpcyjnego. Konsument powinien być zadowolony w „jednej 
chwili” − to znaczy, Ŝe dobra konsumpcyjne muszą przynosić satysfakcję natychmiast, 
nie wymagając szczególnych umiejętności ani wiedzy7. Zadowolenie powinno się takŜe 
skończyć w „bez-czasie”, czyli wtedy, gdy kończy się czas potrzebny na ich 
skonsumowanie. Taką redukcję czasu moŜna osiągnąć wtedy, kiedy konsumenci nie 
potrafią się skoncentrować lub skupić na jednym przedmiocie przez dłuŜszy czas.  

                                                 
5 G. Ritzer, Magiczny świat konsumpcji, Wyd. Literackie Muza, Warszawa 2001, s. 225. 
6 W Polsce praca zawodowa w 1976 roku pochłaniała męŜczyznom około 6,5 godziny dziennie, a kobietom 

3,5 godziny dziennie. Zajęcia domowe zajmowały kobietom 4,5 godziny dziennie, a męŜczyznom 1,1 godziny 
dziennie. W roku 1984 bezwzględny czas pracy zawodowej męŜczyzn uległ skróceniu do 5,1 godziny 
dziennie, a kobiet do 3,1 godziny dziennie. W tym okresie wzrósł jednak czas przeznaczony przez kobiety na 
zajęcia domowe do 4,6 godzin dziennie (męŜczyźni do 1,2). 

7 Z. Bauman, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 
2000, s. 97. 
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„W kulturze społeczeństwa konsumpcyjnego chodzi przede wszystkim o to, aby 
zapomnieć, a nie by się uczyć nowych rzeczy”8. 

Czas wolny jako wyraz zachowa ń młodych konsumentów 
społeczno ści wielkomiejskiej (na przykładzie mieszka ńców 
Wrocławia ) 

Czas wolny jest jednym z pojęć ściśle związanych obecnie z kulturą konsumpcyjną 
czy teŜ kulturą masową. Termin czas wolny zostanie zdefiniowany tu jako czas, który 
moŜe zostać wykorzystany na realizację rozmaitych form aktywności 
pozazawodowych, a skierowany jest bezpośrednio na zaspokojenie innych potrzeb niŜ 
fizjologiczne i higieniczne. 

Według teorii Veblena czas wolny staje się symbolem wysokiego statusu 
społecznego (pozycji klasowej), a wyobraŜenia czasu wolnego uznane zostają za 
wskaźnik, jak i za przedmiot stosunków społecznych. „Najistotniejsze znaczenie 
przypisane zostaje pojęciu konsumpcji i wszystkim jej formom zapowiadającym (…) 
wszelkie analizy późniejsze skupiające się na tym, co zostało określone jako 
społeczeństwo konsumpcyjne”9. 

Wzory spędzania czasu wolnego moŜna traktować „jako specyficzny przejaw 
wzorów konsumpcji, a więc zachowań konsumentów w sferze spoŜycia. Zachowania te 
są odzwierciedleniem preferencji indywidualnych znajdujących swój wyraz w rodzaju, 
formie i hierarchii zaspokajanych potrzeb oraz strukturze rzeczowej spoŜycia. Jeśli 
spośród wszystkich zachowań konsumpcyjnych wyodrębnić te, które następują w sferze 
czasu wolnego, to moŜna mówić o wzorach konsumpcji (spędzania) czasu wolnego”10. 

Analizie zostały poddane nie tylko same formy spędzania czasu wolnego przez 
respondentów, ale równieŜ funkcjonowania nowych wzorców konsumpcji wśród 
mieszkańców Wrocławia, które są ściśle związane z kategorią czasu wolnego, chodzi tu 
przede wszystkim o prosumpcję oraz wirtualizację konsumpcji. 

Pytanie wstępne dotyczyło ogólnego spojrzenia na czas posiadany do dyspozycji  
w powszednie dni tygodnia (tabela 1). Analiza odpowiedzi na tak postawione pytanie 
pozwoli ustalić, jak bardzo mieszkańcy Wrocławia zajęci są pracą zawodową oraz 
domowymi obowiązkami i jaką ilością czasu dysponują dla realizacji swoich osobistych 
potrzeb. Dalsza część analizy natomiast umoŜliwi ustalenie, jakie są formy spędzania 
czasu wolnego, jak duŜo czasu poświęcają badani na konsumpcję dóbr i usług oraz czy 
znacząca część respondentów hołduje nowym formom spędzania czasu wolnego 

                                                 
8 Ibidem. 
9 R. Sue, Contribution à une sociologie historique du loisir, „Cahiers Internationaux de Sociologie” 1991, 

vol 38, no. 91, s. 273, w: Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji, 
red. M. Marody, Scholar, Warszawa 2004, s. 75. 

10 E. KieŜel, Determinanty i wzory wykorzystania czasu wolnego jako podstawa modelowania, w: Zmiany  
w strukturze konsumpcji. Syntezy. Uwarunkowania i modele konsumpcji, red. E. KieŜel, Prace Naukowe, 
Resortowy Program Badań Podstawowych R.P. III.39, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1991, s. 135. 
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opartego właśnie na konsumpcji. Interesujące jest to, w jaki sposób swój czas wolny 
spędzają badani w zaleŜności od wieku, płci, wykształcenia, a takŜe dochodów. 

Tabela 1. Ilość czasu do dyspozycji w powszednie dni tygodnia 

Czas do dyspozycji Częstości Procenty 

Nie starcza czasu nawet na wykonanie koniecznych zajęć 29 9,7 

Starcza czasu tylko na to, co muszę zrobić, ale nie mam czasu 
wolnego dla siebie 

84 28 

Starcza czasu na wszystko bez specjalnego pośpiechu 158 52,6 
Mam za duŜo czasu wolnego 29 9,7 

Ogółem 300 100 
Źródło: badania własne. 

Respondenci najczęściej wybierali odpowiedź „starcza mi czasu na wszystko bez 
specjalnego pośpiechu”. Niniejsze wyniki potwierdzają równieŜ badania prowadzone 
cyklicznie przez CBOS. Natomiast tabela 2 zawiera hierarchię czynności najczęściej 
wykonywanych przez respondentów w czasie wolnym.  

Tabela 2. Czynności najczęściej wykonywane przez respondentów w czasie wolnym 

Czynności wykonywane w czasie wolnym** 
Rozkład odpowiedzi* 

N=300 
Częstości Procenty 

Oglądam TV     B 142 47,3 
Chodzę na spacery  C 73 24,3 
Zapraszam krewnych, znajomych lub ich odwiedzam I  72 24 
Rozmawiam z Ŝoną/męŜem/dziećmi/rodziną I  70 23,3 
Czytam ksiąŜki B 57 19 
Wykonuję zaległe prace domowe C 59 19,7 
Siedzę, leŜę, odpoczywam B 50 16,7 
Słucham muzyki B 48 16 
Pracuję na działce/w ogrodzie C 46 15,3 
Czytam gazety  B 38 12,7 
WyjeŜdŜam na wycieczki za miasto C 33 11 
Wysypiam się B 33 11 
Bawię się w dyskotece, chodzę do kawiarni, restauracji C-I 29 9,7 
Inne czynności 24 8 
Chodzę do kina, teatru, na koncert K 19 6,3 
Wykonuję naprawy i remonty w domu C 18 6 
Oglądam filmy z kaset wideo (DVX, DVD) B -K 14 4,7 
Surfuję po Internecie B 13 4,3 
Chodzę na imprezy sportowe C 10 3,3 
Spędzam czas w centrum handlowym KO  9 3 
Robię zakupy przez Internet KO  − − 

    * Dane nie sumują się, do 100%, poniewaŜ respondenci mogli wybrać więcej niŜ jedną odpowiedź 
** Omówienie skrótów: B – forma bierna, C – forma czynna, I – forma interakcyjna, K – forma 

kulturalna, KO – forma konsumpcjonistyczna 
Źródło: badania własne. 
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Badani mieli do wyboru listę 23 takich czynności i spośród nich mogli wybrać nie 
więcej niŜ trzy. Wskaźnikami zachowań konsumpcjonistycznych mogą tu być dwie 
czynności wykonywane przez respondentów w czasie wolnym, tzn.: „spędzam czas  
w centrum handlowym”, a takŜe „robię zakupy przez Internet”. Pozostałe czynności 
moŜna podzielić na bierne, czynne, interakcyjne, kulturalne oraz typy mieszane 
(oznaczone za pomocą pierwszej litery kaŜdej kategorii w tabeli).  

Najczęściej wykonywaną czynnością przez respondentów w czasie wolnym jest 
oglądanie telewizji (47,3%). Oglądanie telewizji jako forma spędzania czasu wolnego  
w zasadzie nie jest skorelowana z wiekiem, gdyŜ deklaracje dotyczą tu zarówno osób 
młodych, jak i starszych. Sporym zainteresowaniem cieszą się równieŜ spacery na 
świeŜym powietrzu (62%) oraz wizyty lub imprezy u przyjaciół bądź znajomych (62%). 
Ta kategoria spędzania czasu wolnego jest charakterystyczna głównie dla osób młodych 
i stanowi sposób na odpoczynek w zasadzie tylko dla nich11. Jedną z ulubionych form 
spędzania wolnego czasu jest takŜe wyjście do lokalu, pubu, klubu, dyskoteki (60% 
badanych). 

Przejawem sposobu spędzania czasu wolnego przez młodych konsumentów jest 
równieŜ konsumpcja oparta na korzystaniu z Internetu nie tylko jako źródle informacji, 
ale przede wszystkim rozrywki12. Na przestrzeni ostatnich kilku lat czas spędzany  
w sieci systematycznie wzrasta w kaŜdej grupie wiekowej. Obecnie zdecydowanie 
najwięcej czasu na przebywanie w Internecie poświęcają osoby młode w wieku 15-24 
lata – około dwóch godzin dziennie. Jest to o około 30 minut więcej niŜ na surfowanie 
po sieci przeznacza przeciętny polski internauta. Ze względu na rozwój forów 
społecznościowych umoŜliwiających nawiązywanie na nowo starych przyjaźni młodzi 
ludzie spędzają w Internecie jeszcze więcej swojego wolnego czasu. MoŜna traktować 
prawdopodobnie spotkania w przestrzeni wirtualnej jako podtrzymywanie kontaktów  
i interakcji międzyludzkich w czasie wolnym, co deklaruje znaczna liczba 
respondentów na poziomie face-to-face. Wśród uŜytkowników wybranych pięciu portali 
społecznościowych przewaŜają kobiety. Serwisy te takŜe najczęściej odwiedzane są 
przez osoby młode w wieku 15-34 lata13. 

Zjawisko dokonywania zakupów przez Internet, w prowadzonych przez autorkę 
badaniach, jest dość niewielkie − dla całej zbadanej zbiorowości wynosi 7% (przy  
N=300, rok 2005). Natomiast według współczesnych danych Komisji Europejskiej 
(aktualizacja na dzień 02.12.2008) zakupu przez Internet dokonało lub złoŜyło 
zamówienie 12% osób pomiędzy 16 a 76 rokiem Ŝycia. Wskaźnik ten dotyczy okresu 

                                                 
11 Tak wynika równieŜ z badań CBOS, R. Boguszewski, Społeczne więzi Polaków. Komunikat z badań, 

Warszawa, listopad 2005, BS/175/2005, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_175_05.PDF. 
12 Wirtualizacja w sferze konsumpcji przejawia się przede wszystkim w: 

– przenoszeniu się zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, medycznych z instytucji 
publicznych do domu, 

– zastępowaniu kultury znaku przez kulturę obrazu (wizualizacja kultury), 
– rozdwojeniu się Ŝycia ludzkiego na rzeczywiste (świat realny) i wirtualne (to, co na ekranie 

telewizora i komputera). 
13 Polski Internet 2008/2009, Raport Gemius SA, luty 2009, http://www.gemius.pl/pl/raporty/2009-02/01. 
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trzymiesięcznego. Stawia to Polskę w końcówce Europy, gdzie liderem pod tym 
względem jest Wielka Brytania (49% populacji dokonało zakupu lub złoŜyło 
zamówienie). W pierwszej trójce znajduje się jeszcze Dania (47%) oraz Norwegia 
(46%)14. Dokonywaniu zakupów przez Internet sprzyja młody wiek, wyŜsze lub średnie 
wykształcenie oraz dość dobra sytuacja materialna.  

Trzeba natomiast pamiętać, Ŝe w deklaracjach respondentów dokonywanie 
zakupów przez Internet nie jest traktowane jako forma spędzania czasu wolnego, mimo 
tak skonstruowanego pytania. Pozwala to na wysnucie wniosku, iŜ młodzi Polacy 
potrafią na razie odróŜnić czas wolny od czasu przeznaczonego na konsumpcję. 
Potwierdza to równieŜ fakt wskazywania surfowania w Internecie (4,3% deklaracji) 
jako formy spędzania czasu wolnego, a to przede wszystkim koreluje się z młodym 
wiekiem uŜytkownika. Internauci deklarujący korzystanie ze sklepów internetowych 
kupują w nich najczęściej ksiąŜki, płyty i filmy (60%). Drugie miejsce zajmują odzieŜ  
i biŜuteria oraz sprzęt RTV i AGD (po 35%). Produkty najrzadziej kupowane  
w sklepach w sieci to sprzęt sportowy (15%), artykuły dziecięce i zabawki (16%) oraz 
gry komputerowe (18%)15. Zakupy w Sieci są popularne jedynie w miastach powyŜej 
50 tys. mieszkańców. Klientami takich sklepów są najczęściej młodzi męŜczyźni.  

Formy spędzania czasu wolnego zaleŜą od wielu czynników. Badania wykazały, iŜ 
tradycyjny podział ról pomiędzy kobietami a męŜczyznami zasadniczo nie zmienia się. 
Widać to szczególnie w róŜnicy pomiędzy deklaracjami wykonywania pewnych 
czynności związanych z rolami społecznymi, tj. „wykonywanie zaległych prac 
domowych” charakterystyczne jest dla kobiet, a „wykonywanie napraw i remontów  
w domu” – dla męŜczyzn. Rola społeczna determinuje bowiem formy spędzania czasu 
wolnego. Wykształcenie wpływa równieŜ na to, jakie czynności preferowane są  
w czasie wolnym. Świadczy o tym korelacja Spearmana na poziomie 0,332. Jedynie 
8,5% osób z wyŜszym wykształceniem deklaruje oglądanie TV na pierwszym miejscu. 
Ani jeden respondent z wyŜszym wykształceniem nie spędza czasu wolnego w centrach 
handlowych. Natomiast jak wskazuje analiza odpowiedzi na pytanie o miejsce 
dokonywania zakupów przez respondentów, to właśnie osoby z wykształceniem 
wyŜszym najchętniej właśnie tam dokonują zakupów. Czynności nazwane tu 
interakcyjnymi preferowane są częściej przez osoby o średnim i wyŜszym 
wykształceniu, to samo dotyczy czynności kulturalnych, a takŜe korzystania z Internetu. 

Zjawisko prosumpcji nie jest powszechną cechą występującą w badanej 
społeczności i dotyczy częściej osób młodych niŜ starszych. Być moŜe  
w społeczeństwach zachodnich jest to funkcjonujący juŜ nowoczesny wzór konsumpcji. 
Prosumpcja jest zjawiskiem splatania się procesów konsumpcji i produkcji aŜ do 
zatarcia się granic między nimi16. Konsument wypełnia podwójną rolę producenta  

                                                 
14 12% Polaków kupuje przez Internet (skala 3 miesięcy), http://www.internetstats.pl/index.php/ 

2009/01/12-polakow-kupuje-przez-internet-skala-3-miesiecy/. 
15 Polski Internet…. 
16 B. Jung, Kapitalizm postmodernistyczny, „Ekonomista”1997, nr 5-6. 
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i konsumenta jednocześnie (prosument). Termin ten związany jest ściśle z kategorią 
czasu wolnego, gdyŜ jego wzrost jest jednym ze stymulantów pojawiania się i rozwoju 
prosumpcji. Inne czynniki stymulujące to przenoszenie pracy zawodowej do domu  
i przeplatanie jej z czynnościami konsumpcyjnymi oraz ewolucja pracy w kierunku 
twórczości. Jest to jednak pojęcie ściśle związane z postmodernizmem i na gruncie 
niniejszych badań zjawisko to nie występuje lub teŜ jest marginalne.  

Teoretycy tego nurtu twierdzą, iŜ w społeczeństwach współczesnych zanikać 
będzie tradycyjna forma pracy na rzecz twórczości i pracy wykonywanej w systemie 
chałupniczym (J.B. Carpentier)17, natomiast G. Pronovost, socjolog kanadyjski, posuwa 
się jeszcze dalej, twierdząc, iŜ „praca stanie się czasem wolnym, gdy zacznie nabierać 
niektórych jego wartości, jak przyjemność, odpoczynek, kreatywność. Czas wolny 
stanie się zaś pracą, gdy zostanie kupiony, zdobyty lub przypadnie nam  
w nagrodę” 18.Ten sam autor wyraŜa równieŜ inną opinię, która nie ma odniesienia do 
wniosków z niniejszych badań: „W nowym stuleciu [XXI w. − przyp. autorki] znikną 
praca  i czas wolny jako takie. Po pierwsze dlatego, Ŝe nie będzie juŜ miejsca 
przeznaczonego wyłącznie do pracy, odpoczynku, nauki czy spędzania czasu z rodziną. 
Będziemy mogli pracować wszędzie i w dowolnym czasie odpoczywać. JuŜ teraz 
granice czasu i miejsca, w odniesieniu do pracy i odpoczynku zacierają się” 19. Badania 
nie wskazują na zacieranie się granic oraz powstawanie zjawiska implozji czasu 
wolnego. Autorzy zajmujący się postmodernizmem nie zawsze opierają swoje wnioski 
na badaniach empirycznych, często pewne hipotezy czy teorie mają charakter bardziej 
publicystyczny. Oczywiście prawdopodobne jest, iŜ w społeczeństwach nazywanych 
postmodernistycznymi takie pojęcia są mniej marginalne. 

MoŜliwość wykonywania pracy zawodowej deklaruje jedynie 16,7% 
respondentów, co stanowi 50 członków badanej populacji. Badania zostały pogłębione 
poprzez pytanie o częstotliwość wykonywania pracy zawodowej w domu przez osoby 
deklarujące wcześniej taką moŜliwość. Wyniki zamieszczone są w tabeli 3. 

Tabela 3. Jak często zdarza się Panu/Pani wykonywać pracę zawodową w domu 

Częstotliwość wykonywania pracy zawodowej w domu Częstości Procenty 

Bardzo często 15 30 
Raczej często 10 20 
Ani często, ani rzadko 7 14 
Bardzo rzadko 9 18 
Nigdy 9 18 
Ogółem 50 100 

Źródło: badania własne. 

                                                 
17 J.B. Carpentier, Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym, WSZiH, Warszawa 

1996, s. 22 i dalsze. 
18 G. Pronovost, Gdy praca stanie się czasem wolnym, „Rzeczpospolita” 2000, nr 256. 
19 Ibidem. 
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Oprócz wymienionych wyŜej tendencji w organizowaniu czasu wolnego przez 
młodych ludzi moŜna przytoczyć tu wyniki innych badań ogólnopolskich, które 
pokazują, Ŝe najbardziej popularnym zajęciem wybieranym przez młodych ludzi  
w wolnym czasie spędzanym poza domem jest wizyta w centrum handlowym (68%)20. 
Wyniki te potwierdzają równieŜ tezę postawioną w prowadzonych przez autorkę 
badaniach o większych skłonnościach do zachowań konsumpcjonistycznych wśród 
młodych Polaków. Ta tendencja przejawia się równieŜ w formach spędzania czasu 
wolnego. 

Interesująca w przypadku form spędzania czasu wolnego moŜe być równieŜ 
zaleŜność pomiędzy orientacjami na wartości a preferowaniem danych rodzajów 
aktywności (tabela 4). MoŜna postawić tezę, iŜ istnieje zaleŜność pomiędzy róŜnymi 
rodzajami aktywności realizowanej w czasie wolnym a orientacjami na wartości. 

Tabela 4. Korelacja Spearmana pomiędzy zmiennymi syntetycznymi a formami aktywności realizowanych  
w czasie wolnym 

Czynności 
wykonywane  

w czasie wolnym 

Orientacje wartości 
kulturalno- 

aktywistyczna 
konsumpcjonistyczno-

dochodowa 
rodzinno-

edukacyjna 
0,238 -0,041 0,064 

Źródło: badania własne. 

Miary korelacji wskazują na największy związek pomiędzy formami aktywności  
w czasie wolnym a orientacją kulturalno-aktywistyczną. Pozostałe miary korelacji są 
niewyraźne, w związku z czym moŜna sugerować, iŜ pozostałe dwie orientacje nie mają 
wpływu na wybór form aktywności preferowanych przez respondentów. Osoby 
wyznające orientację na wartości częściej niŜ pozostałe preferują formy nazwane tu 
„czynnymi” oraz formy „kulturalne” spędzania czasu wolnego. Przykładowo 
dwukrotnie mniej osób z tej orientacji preferuje jako pierwszą odpowiedź oglądanie 
telewizji w czasie wolnym. Podobne proporcje funkcjonują przy pozostałych biernych 
formach spędzania czasu wolnego.  

Zakończenie  

Badania te potwierdzają tezę, iŜ wyŜsze wykształcenie i niŜszy wiek respondenta 
powoduje obniŜenie czasu spędzanego na oglądaniu telewizji. Młodzi konsumenci 
chętnie poświęcają czas na spotkania towarzyskie oraz aktywność fizyczną. Widać tu 
równieŜ znaczący udział tej kategorii dla rozwoju nowych trendów konsumpcyjnych,  
tj. wirtualizacja. Dodatkowo z obserwacji wynika, iŜ młodzi ludzi chętnie łączą czas 
wolny z czasem na konsumpcję, uczestnicząc w ofertach centrów handlowych (kino, 
restauracja, fast food, bowling, minigolf, fitness club). Młodzi Polacy są obecnie 
najbliŜej ofert oferowanych przez społeczeństwo konsumpcyjne, we wszystkich 
aspektach − zarówno tych związanych z osiąganiem pewnej pozycji społecznej, ale  
i tych pozwalających na realizowanie swoich potrzeb poprzez konsumpcję i czas wolny. 
                                                 

20 PUB and Club 2006. Badania Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych. 
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LEISURE TIME AS THE EXPRESSION  
OF CONSUMER BEHAVIOURS OF YOUNG POLES. 

SOCIOCULTURAL POINT OF VIEW 

Summary 

The paper describes the issues connected to the modern trends and patterns (amongst others 
virtualisation, prosumption) within the consumption of young Poles based upon the theoretical as 
well as empirical structure of the term encompassing leisure time. The paper consists of two parts. 
The first part concentrates upon the notion of time as the element of consumption oriented culture 
as well as upon the obliteration of the borders between consumption - free time within the 
concepts of D. Riesman, T. Veblen, G. Ritzer and of the theoretical – introductory character.  
The second part discusses primary research results as well as the results of other empirical 
research, which have allowed to determine the functioning scope of modern consumption trends 
as well as for the appointment of the activity forms within consumption behaviours expressed by 
young Poles connected to their leisure time. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 594                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 54                  2010 

GraŜyna Rosa1 

OCENA ZMIAN W ZACHOWANIACH NABYWCZYCH 
POLAKÓW – MIEJSCA, STYLE I SPOSOBY 

DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono model postępowania nabywcy oraz czynniki warunkujące to 
postępowanie. Na podstawie wyników róŜnych badań przeprowadzonych przez CBOS 
przedstawiono zachowania nabywcze Polaków oraz wskazano główne czynniki warunkujące ich 
postępowanie. 

Wprowadzenie 

Jeszcze niedawno zakładano, Ŝe podczas dokonywania zakupów znaczna większość 
konsumentów będzie się zachowywać podobnie. Takie myślenie było charakterystyczne 
dla rynku masowego. Wraz ze zmianami zachodzącymi na rynku zmieniły i zmieniają 
się teŜ zachowania konsumentów. Preferują inne formy sprzedaŜy, inne sklepy, 
zmieniają pory zakupów. Konsumenci zachowują się niestandardowo, coraz więcej 
czynników wpływa na ich postępowanie zakupowe.  

Jednym z bardziej istotnych czynników jest sytuacja materialna konsumentów. 
63% polskich gospodarstw domowych nie ma Ŝadnych oszczędności. Prawie połowa 
spłaca poŜyczki i kredyty (46%)2. Konsumenci coraz częściej Ŝyją na kredyt, spłacając 
róŜnego rodzaju raty, poŜyczki, długi czy kredyty. Często wynika to równieŜ ze 
zmieniających się wzorców zachowań przy dokonywaniu zakupów. 

Czynniki warunkuj ące post ępowanie nabywcy  

KaŜdy sprzedawca bada i ocenia (choćby wizualnie i mniej lub bardziej świadomie 
poprzez obserwację) przyczyny zachowań konsumentów na rynku. Ph. Kotler 
opracował model postępowania konsumenta, składający się z trzech członów3: 

a) bodźców marketingowych i niemarketingowych, 

                                                 
1 GraŜyna Rosa – dr hab. prof. US, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, 

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Badanie CBOS, „Kurier Szczeciński” z dnia 21.04.2010. 
3 Por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994, 

s. 161. 
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b) „czarnej skrzynki” kupującego, czyli cech charakteryzujących nabywcę 
(zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) i drogi prowadzącej do zakupu 
oraz odczuć po zakupie, 

c) reakcji (wyboru czynników istotnych w stosunku do konkretnej sytuacji). 
Znajomość tych czynników pozwala na wysyłanie odpowiednich komunikatów  

i stosowanie właściwych technik handlowych. Model postępowania konsumenta 
zawierający powyŜsze elementy przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Model postępowania konsumenta 

Bodźce Czarna skrzynka Reakcja 

Marketingowe 
(instrumenty) 

Niemarketingo-
we (otoczenie) 

Czynniki 
charakteryzujące 

kupującego 
Proces zakupu Decyzje zakupu 

Produkt  
Cena 
Promocja 
Dystrybucja 
Personel 

Ekonomiczne 
Techniczne 
Polityczne 
Kulturowe 

Kulturowe 
Społeczne 
Psychologiczne 
Demograficzne 
Ekonomiczne 

Rozpoznanie 
problemu 
Poszukiwanie 
informacji 
Ocena wariantów 
Decyzja zakupu 
Postępowanie  
po zakupie 

Produkt  
Marka 
Dealer 
Czas zakupu 
Wielkość zakupu 
Punkt sprzedaŜy 

Źródło: opracowanie na podstawie Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, 
Gebethner i Ska, Warszawa 1994, s. 161. 

Na postępowanie konsumenta na rynku oraz podejmowane przez niego decyzje ma 
wpływ wiele czynników. MoŜna je podzielić na instrumenty marketingowe i czynniki 
otoczenia oraz czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, charakteryzujące kupującego.  
Na zachowania nabywcze konsumentów mają wpływ następujące czynniki4: 

a) wewnętrzne: 
– psychologiczne (motywy, działania, potrzeby, przekonania, postawy), 
– demograficzne (wiek, płeć, faza Ŝycia, styl Ŝycia, wykształcenie), 

b) zewnętrzne: 
– kulturowe (kultura, religia, subkultura, klasy społeczne), 
– społeczne (rodzina, grupa odniesienia, lider opinii, status), 
– ekonomiczne (dochody). 

To od nich zaleŜy, jaki produkt, w jakim sklepie, w jakim czasie i przy jakiej 
formie płatności zostanie zakupiony. 

 
 

                                                 
4 Marketing w handlu, red. G. Rosa. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 196-

203. 
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Preferowane miejsca zakupów Polaków w świetle bada ń 
marketingowych 5 

Popularność miejsc, w których Polacy kupują dobra codziennego uŜytku, zmieniała 
się w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Zarówno w przypadku nabywania artykułów 
spoŜywczych, środków czystości, jak i odzieŜy wzrosła rola duŜych sklepów  
– supermarketów, natomiast zauwaŜalnie spadło znaczenie małych sklepów czy 
kiosków. Nadal jednak są to miejsca stosunkowo często odwiedzane.  

Większość dorosłych respondentów (59%) kupuje produkty Ŝywnościowe  
w małych sklepach, w których towar podaje sprzedawca. Od 1997 roku moŜna 
zanotować jednak zmniejszenie odsetka konsumentów, którzy robią tam zakupy 
artykułów spoŜywczych (o 13%). Ponad połowa badanych (54%) wybiera się  
po produkty spoŜywcze do supermarketów. To znacznie więcej niŜ jedenaście lat temu. 
Wówczas kupował tam zaledwie co piąty Polak (19%). Ponad jedna trzecia 
respondentów robiących zakupy (36%) zaopatruje się w artykuły spoŜywcze w małych 
lub średnich sklepach samoobsługowych posiadających nie więcej niŜ trzy kasy. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe od kilku lat ich popularność jest raczej stała.  

Środki czystości Polacy kupują głównie w supermarketach (60% − o 12 więcej niŜ 
w 2004 roku), rzadziej zaś w małych sklepach, gdzie towar podaje sprzedawca (41%, 
spadek o 7% w stosunku do 2004 roku), czy teŜ w małych lub średnich sklepach 
samoobsługowych (30%). Zarówno w przypadku artykułów spoŜywczych, jak  
i środków czystości nieduŜe sklepy samoobsługowe cieszą się niesłabnącą 
popularnością wśród konsumentów. Niewielu ankietowanych kupuje środki czystości 
na straganach (5%), w hurtowniach (5%) czy sklepach patronackich (2%). Nikt 
natomiast nie kupuje środków czystości przez Internet, co zostało przedstawione  
w tabeli 2. 

OdzieŜ, bieliznę i obuwie respondenci nabywają w trzech typach sklepów. Mniej 
więcej jedna trzecia badanych kupuje tego rodzaju towary w duŜych supermarketach 
(30%), małych sklepach, kioskach (29%) oraz na bazarach i targowiskach (28%). 
Wzrost popularności supermarketów w tego typu zakupach osłabił nieco rolę małych 
sklepów, w których towar podawany jest przez sprzedawcę. Co czwarty konsument 
(24%) zaopatruje się w odzieŜ w sklepach określonej firmy. W przypadku zakupów 
odzieŜowych od 1997 roku moŜna zaobserwować stopniowy wzrost znaczenia sklepów 
określonej sieci, patronackich. Co szósty dorosły (16%) kupuje ubrania w nieduŜych 
sklepach samoobsługowych, natomiast bardzo rzadkie są przypadki zaopatrywania się 
w odzieŜ w hurtowniach (2%) lub przez Internet (2%).  

 

                                                 
5 Opracowano na podstawie raportu z badania „Aktualne problemy i wydarzenia”, przeprowadzonego  

w dniach 9-12 maja na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1116 osób  
– CBOS BS/117/2008, M. Feliksiak, Zachowania konsumenckie, Komunikat z badań, Warszawa, lipiec 2008, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_117_08.PDF. 
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Tabela 2. Preferowane miejsca zakupów 

Miejsce 
robienia 
zakupów 

Wskazania osób kupujących 
Artykuły spoŜywcze Środki czystości OdzieŜ, bielizna, buty** 

1997 2002 2004 2008 1997 2002 2004 2008 1997 2002 2004 2008 

w procentach 
Mały sklep, 
towar podaje 
sprzedawca 

72 68 65 59 64 51 48 41 47 42 37 29 

DuŜy 
supermarket 19 41 42 54 17 43 48 60 15 25 18 30 

Mały lub śre-
dni sklep sa-
moobsługowy 

30 38 37 36 25 34 29 30 22 25 18 16 

Bazar, targo-
wisko, stragan 31 15 10 9 31 12 7 5 38 37 32 28 

Hurtownia lub 
sklep hurtowy 12 4 2 2 18 10 6 5 8 4 4 2 

Sklep określo-
nej sieci, fir-
my, sklep 
patronacki 

2 3 4 1 3 3 4 2 18 15 21 24 

Sklep interne-
towy, przez 
Internet* 

   0    0    2 

Inny sklep 2 0 1 1 2 2 0 1 3 3 2 9 
Trudno po-
wiedzieć 2 1 2 1 2 1 2 1 6 4 4 3 

Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, poniewaŜ respondenci mogli wskazywać róŜne miejsca 
* W roku 2008 po raz pierwszy respondenci mogli udzielić odpowiedzi, Ŝe kupują wymienione produkty 

przez Internet. W związku z pojawieniem się dodatkowej odpowiedzi naleŜy zachować ostroŜność przy 
porównywaniu tegorocznych danych z uzyskanymi w poprzednich pomiarach 

** W latach 1997 i 2002 nie pytano o buty, natomiast wymienione były „kosmetyki i inne drobiazgi”,  
o które obecnie pytano osobno, zatem porównanie wyników moŜe być tylko przybliŜone 

 

Źródło: M. Feliksiak, Zachowania konsumenckie, Komunikat z badań, Warszawa, lipiec 2008, 
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_117_08.PDF, s. 3. 

Kosmetyki kupowane są zazwyczaj w supermarketach (44%). Jeszcze w 2004 roku 
Polacy nabywali je przewaŜnie w małych sklepach, gdzie towar podaje sprzedawca. 
Prawie co czwarty badany (23%) kupuje je w nieduŜych sklepach samoobsługowych,  
a 16% – w sklepach określonej firmy. Tylko co dwudziesty konsument (5%) nabywa 
kosmetyki na bazarze, targowisku i ta grupa nie zmieniła się istotnie od 2004 roku. 
Sporadycznie tego rodzaju produkty kupowane są równieŜ w hurtowniach (3%)  
i za pośrednictwem Internetu (2%). 

Dobra takie jak: ksiąŜki, płyty muzyczne i filmy, Polacy nabywają głównie  
w supermarketach (30%). Jedna czwarta badanych (25%) kupuje je w małych sklepach, 
kioskach. Część klientów poszukujących tego typu dóbr straciły równieŜ małe i średnie 
sklepy samoobsługowe, a takŜe targowiska. Tylko nieznacznie więcej nabywców 
ksiąŜek, płyt i filmów niŜ cztery lata temu chodzi na zakupy do sklepów określonej 
firmy lub sieci (23%). Mniej więcej co ósmy (12%) korzysta natomiast  
w tym celu z Internetu. 
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Czynniki społeczne i demograficzne charakteryzujące respondentów równieŜ 
wpływają na to, gdzie kupują oni wymienione towary. Czynniki, które kształtują wybór 
określonych rodzajów sklepów, to wielkość miejscowości zamieszkania, wiek, a takŜe 
status materialny. Szczególnie istotna jest tu odległość od miejsca robienia zakupów. 
Ludzie mieszkający na wsi czy teŜ w mniejszych miejscowościach rzadziej np. 
zaopatrują się w supermarketach niŜ mieszkańcy duŜych miast. Jeśli chodzi o artykuły 
spoŜywcze oraz środki czystości, to w małych sklepach najczęściej kupują je 
mieszkańcy wsi, respondenci gorzej wykształceni i najmniej zarabiający, a takŜe badani 
najstarsi. Osoby z wyŜszym wykształceniem stosunkowo często nabywają te produkty 
w nieduŜych sklepach samoobsługowych. Supermarkety cieszą się większą 
popularnością wśród młodszych ankietowanych, ludzi z większych miast, lepiej 
wykształconych, dobrze oceniających własne warunki materialne. Inaczej jest  
w przypadku towarów takich jak kosmetyki czy odzieŜ. W małych sklepach, gdzie 
towar podaje sprzedawca, relatywnie często kupują mieszkańcy wsi i miasteczek. 
Młodsi ankietowani, jak równieŜ ludzie o najwyŜszym statusie materialnym, częściej 
niŜ inni wybierają w tym celu sklepy określonej firmy, patronackie.  

Hipermarkety są dość popularnym miejscem, w którym kupowane są kosmetyki  
i odzieŜ, szczególnie wśród mieszkańców największych aglomeracji miejskich. 
Niemniej warto zauwaŜyć, Ŝe po odzieŜ częściej udają się tam osoby o najniŜszych 
dochodach, natomiast nabywanie kosmetyków w supermarketach nie jest juŜ znacząco 
zaleŜne od statusu materialnego. Na bazarach odzieŜ częściej kupują najstarsi badani, 
osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, ludzie  
o niŜszym statusie materialnym. W przypadku ksiąŜek, muzyki i filmów sporym 
zainteresowaniem cieszą się sklepy określonej firmy lub sieci, choć wyraźnie częściej 
kupują tam ludzie z miast powyŜej 20 tysięcy mieszkańców niŜ mniejszych 
miejscowości, a takŜe ankietowani o najwyŜszym statusie materialnym. 

Zakupy w warunkach okazji i promocji 

Respondenci odpowiadali, czy często korzystają z róŜnego rodzaju okazji – nie 
tylko, Ŝeby kupić coś taniej, ale takŜe by nabyć jakieś produkty łatwiej, szybciej,  
w sposób wymagający mniejszego wysiłku. W ciągu ostatnich czterech lat popularność 
tego typu zachowań nie uległa znaczącym zmianom. Najbardziej popularne z nich jest 
poszukiwanie przecen i promocji, towarów po obniŜonej cenie. W ten sposób robi 
zakupy ponad połowa badanych (54%). Mniej więcej co piąty (22%) przyznaje,  
Ŝe niezbyt często szuka takich okazji, i niemal tyle samo (23%) twierdzi, Ŝe nigdy nie 
kupuje towarów po obniŜonej cenie, co stanowi nieznacznie mniejszą grupę niŜ cztery  
i sześć lat temu. Od 2002 roku zmalała – choć nieznacznie – grupa, która deklaruje, Ŝe 
nie kupuje w sklepach z uŜywaną odzieŜą. Secondhandy odwiedza (często lub czasem) 
jedna czwarta badanych (26%), a 16% bywa tam sporadycznie. 

Towar po obniŜonej cenie, w promocji częściej nabywają młodsi badani, osoby  
z wyŜszym wykształceniem, mieszkańcy największych miast. Podobne grupy 
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społeczno-demograficzne wyróŜniają się, jeśli chodzi o zamawianie produktów  
z katalogów reklamowych. Warto dodać, Ŝe kupowanie tą metodą jest takŜe zaleŜne od 
dochodów; mniej zarabiający, gorzej oceniający własną sytuację bytową rzadziej kupują 
coś w ten sposób. Jeśli chodzi o sklepy z uŜywaną odzieŜą, to wyraźnie częściej 
odwiedzają je kobiety niŜ męŜczyźni. Do secondhandów częściej chodzą równieŜ osoby 
z największych miast, źle oceniające własne warunki materialne. Kupowanie rzeczy 
uŜywanych za pośrednictwem serwisów internetowych jest bardziej popularne wśród 
ludzi młodszych, lepiej wykształconych, więcej zarabiających i mieszkańców 
większych aglomeracji, czyli wśród tych grup, które częściej korzystają z Sieci.  
W przypadku niemal wszystkich przedstawionych typów produktów konsumenci 
nieporównujący cen produktów w róŜnych sklepach przewaŜają nad tymi, którzy takich 
zestawień dokonują. Jedynie w przypadku odzieŜy oraz artykułów spoŜywczych obie te 
grupy mają zbliŜoną liczebność. Polacy faktycznie rzadziej niŜ kiedyś weryfikują ceny, 
porównując je między sobą, albo teŜ rzadziej się do tego przyznają. Jest zrozumiałe, Ŝe 
wpływ na sprawdzanie i porównywanie cen produktów ma sytuacja materialna 
respondentów. 

Style robienia zakupów 

Badaniu podlegał równieŜ sposób podejmowania decyzji podczas robienia 
zakupów. PrzewaŜająca większość badanych (85%), zarówno obecnie, jak  
i w poprzednich badaniach deklaruje, Ŝe kupuje rzeczy niezbędne i stara się oszczędnie 
gospodarować pieniędzmi. Tylko co dziesiąty dorosły (10%) przyznaje, Ŝe nie kieruje 
się w tym względzie ceną i po prostu kupuje to, co wydaje mu się najlepsze. 
Zdecydowana większość respondentów (82%) przed zakupem dokładnie ocenia, czy 
stać ich na dany produkt, natomiast zaledwie 12% kupuje w sposób spontaniczny, nie 
zastanawiając się, czy moŜe sobie na ów zakup pozwolić. Blisko trzy czwarte dorosłych 
(73%) kupuje produkty, które zna. Tylko nieco ponad jedna piąta badanych (22%) 
eksperymentuje, wypróbowując nowe dla siebie towary. Niemal dwie trzecie 
ankietowanych (64%) woli odłoŜyć pieniądze na kupno czegoś droŜszego niŜ zaciągnąć 
na ten cel poŜyczkę lub kupić na raty. Niemniej dość znaczna grupa (28%) preferuje tę 
drugą metodę.  

Warto zwrócić uwagę, Ŝe w ciągu ostatnich sześciu lat przybyło (o 8 punktów) 
Polaków przyznających, Ŝe kupują na raty, natomiast ubyło (o 12 punktów) 
odkładających pieniądze na droŜsze zakupy. Ponad połowa badanych (55%) bez 
wahania zgłasza reklamację, jeśli produkt ma jakąś wadę, co trzeci zaś (34%) deklaruje, 
Ŝe czuje się niezręcznie, kiedy ma zareklamować wadliwy towar. Jeśli chodzi  
o stosunek do reklam oraz zakupów, opinie są podzielone: 52% ankietowanych 
twierdzi, Ŝe nie zwraca na nie uwagi, a 51% traktuje zakupy jako obowiązek, który 
wykonuje tylko wtedy, gdy trzeba. W przeciwieństwie do powyŜszych stanowisk 
wypowiada się 43% ankietowanych, którzy lubią czytać reklamy i informację  
o produktach, oraz 39% odczuwających przyjemność płynącą ze spędzania czasu na 
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zakupach, oglądania i wybierania towarów. Stosunek do reklam i zakupów jest  
w znacznym stopniu zaleŜny od płci. Kobiety częściej niŜ męŜczyźni deklarują, Ŝe lubią 
zakupy oraz reklamy. Ponadto im młodsi respondenci, tym częściej przyznają, Ŝe 
robienie zakupów sprawia im przyjemność. Sposób dokonywania zakupów 
przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Sposób dokonywania zakupów 

Które z poniŜszych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje 
sposób, w jaki Pan(i) robi zakupy? 

Wskazania respondentów 
robiących zakupy 

1997 2002 2008 

w procentach 

Kupuję to, co potrzebne, starając się oszczędnie gospodarować 
pieniędzmi 

88 89 85 

Zanim coś kupię, dokładnie sprawdzam, czy mnie na to stać, 88 87 82 
Zwykle kupuję produkty, które znam juŜ od dawna 73 74 73 
Szkoda czasu na prowadzenie rachunków, to nic nie daje 70 69 70 
Zanim kupię coś droŜszego, odkładam pieniądze 72 72 64 
Jeśli to, co kupiłem, nie odpowiada mi, albo ma jakąś wadę, bez 
wahania zwracam to do sklepu 

56 55 55 

Nie zwracam uwagi na reklamy i  informacje o produktach 52 51 52 
Zakupy są dla mnie uciąŜliwym obowiązkiem, robię je tylko 
wtedy, kiedy muszę 

− − 51 

Lubię czytać reklamy i informacje o produktach 42 44 43 
Lubię robić zakupy, spędzać czas chodząc po sklepach, 
oglądając i wybierając produkty 

  39 

Czuję się niezręcznie, gdy mam oddać do sklepu kupioną rzecz 31 33 34 
Zaciągam kredyt lub poŜyczkę, by kupić coś droŜszego, kupuję 
na raty  

19 20 28 

Notuję wydatki, poniewaŜ to ułatwia mi gospodarowanie 
pieniędzmi 

26 27 25 

Lubię kupować nowe produkty, Ŝeby je wypróbować 20 22 22 
Jeśli chcę coś mieć, kupuję i nie myślę, czy w tej chwili mogę 
sobie na to pozwolić 

8 10 12 

Kupuję to, co najlepsze, niezaleŜnie od ceny 7 7 10 
Źródło: M. Feliksiak, op. cit., s. 9. 

Większa część badanych (80%) sprawdza datę waŜności nabywanych produktów. 
Znacznie mniej osób (58%) przyznaje, Ŝe zwraca uwagę na skład artykułów, które 
kupuje. W stosunku do badania sprzed czterech lat nie zmieniła się liczba badanych 
robiących zakupy w niedzielę. W ostatni dzień tygodnia zakupy robi często 37% 
ankietowanych, jedna trzecia (34%) sporadycznie, a 29% nigdy nie chodzi do sklepów 
w niedzielę. Zakupy w niedzielę relatywnie częściej robią osoby młodsze, ankietowani 
z największych aglomeracji miejskich, ludzie lepiej wykształceni, a takŜe ci, którzy nie 
uczestniczą w praktykach religijnych bądź praktykują sporadycznie. Ideą centrów 
handlowych, których liczba w Polsce stale rośnie, jest przyciągnięcie klientów nie tylko 
zgromadzeniem w jednym miejscu wielu róŜnych sklepów, ale równieŜ moŜliwością 
spędzenia tam czasu, np. w kawiarniach, restauracjach, kinach i innych miejscach 



GraŜyna Rosa 130

rozrywki. Przebywanie w takich miejscach w jakimś stopniu sprzyja robieniu zakupów, 
nawet jeśli się ich wcześniej nie planowało. Popularność spędzania wolnego czasu  
w centrach handlowych jest – jak wynika z deklaracji – niewielka, ale naleŜy pamiętać, 
Ŝe tego typu miejsca są charakterystyczne dla większych miast, stąd pewne ograniczenia 
w ich dostępności. Tylko co dziewiąty ankietowany (11%) często lub czasami spędza 
wolne chwile w centrach handlowych. Pozostałym badanym albo wcale się to nie 
zdarza (64%), albo robią to sporadycznie (24%). Taka forma spędzania wolnego czasu 
jest bardziej charakterystyczna dla osób młodszych, mieszkańców największych miast, 
ale teŜ dla ludzi o wyŜszym statusie materialnym.  

Synteza bada ń 

W ostatnich latach wzrosła rola duŜych sklepów, supermarketów. To właśnie  
w nich coraz częściej Polacy zaopatrują się w produkty codziennego uŜytku. NaleŜy 
jednak pamiętać, Ŝe dostęp do nich jest nierówny, bo w duŜym stopniu wyznaczany 
przez wielkość miejscowości zamieszkania. Pomijając jednak kwestię miejsc, w których 
Polacy robią zakupy, a koncentrując się na zachowaniach konsumenckich – sposobie 
podejmowania decyzji, strategiach kupowania itp.– moŜna odnieść wraŜenie, Ŝe  
w niektórych przypadkach w ciągu ponad dziesięciu lat niewiele się zmieniło, co moŜe 
świadczyć o trwałości pewnych postaw ukształtowanych przez system wolnorynkowy. 
Jak wynika z uzyskanych deklaracji, Polacy na zakupach są nadal raczej oszczędni  
i ostroŜni, kupują przewaŜnie to, co jest im niezbędne i co dobrze znają. Rzadko teŜ 
ulegają pokusie kupienia czegoś nowego i modnego, gdy posiadają juŜ podobne rzeczy, 
które wciąŜ są uŜyteczne. Przed powaŜniejszymi zakupami raczej odkładają pieniądze 
niŜ kupują na raty, choć obecnie są bardziej otwarci na ten sposób płacenia niŜ kilka lat 
wcześniej, co jest prawdopodobnie spowodowane bardziej korzystną ofertą rynkową  
w tym zakresie6. 

W warunkach postępującego kryzysu gospodarczego okazało się, Ŝe Polacy nie 
oszczędzają na produktach dla dzieci. Preferują towary wysokiej jakości, kupują  
w firmowych sklepach, rezygnują z bazarów. W zakresie Ŝywności dla niemowląt cena 
jest czynnikiem o zdecydowanie mniejszym znaczeniu niŜ marka i jakość7.  

Zakończenie 

Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe zachowania zakupowe Polaków nie zmieniły 
się radykalnie. Niektóre obszary pozostają takie same, w innych na skutek rosnącej 
liczby supermarketów rośnie liczba ich klientów. Popularne stają się teŜ małe sklepiki, 
do których powraca pewna liczba klientów. 

                                                 
6 Szerzej: M. Feliksiak, op.cit. 
7 P. Mazurkiewicz, B. Drewnowska, Wydajemy miliardy na dzieci, „Rzeczpospolita” z dnia 12.04 2010. 
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Polacy są nadal raczej oszczędni i ostroŜni, kupują przewaŜnie to, co jest im 
niezbędne i co dobrze znają. Jedynie w segmencie produktów dla dzieci nie 
oszczędzają, kierując się przede wszystkim marką. 

EVALUATION OF CHANGES IN THE PURCHASING  
BEHAVIOR OF POLES − THE PLACES, STYLES  

AND WAYS OF MAKING PURCHASES 

Summary 

The paper presents the model of buyer behavior and the determinants conditioning the 
behavior. Based on the results of various studies conducted by CBOS the purchasing behavior  
of Poles is presented. The main factors determining their behaviors are also indicated.
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POSTAWY KONSUMENTÓW WOBEC REKLAMY  

NA PRZYKŁADZIE MIASTA TARNOBRZEG 

Streszczenie 

W opracowaniu podjęto próbę identyfikacji postaw konsumentów wobec reklamy oraz jej 
wpływu na decyzje zakupowe. Zagadnienia te zostały wzbogacone o wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych wśród mieszkańców Tarnobrzega. Przeprowadzona analiza teoretyczna 
pozwala stwierdzić, Ŝe postawa konsumentów wobec reklamy jest pojęciem złoŜonym. 
Uwarunkowania zachowań rynkowych konsumentów są determinowane wieloma czynnikami 
wewnętrznymi i zewnętrznymi. Z kolei wyniki badań empirycznych wskazują na negatywny,  
a nawet czasami krytyczny stosunek respondentów wobec reklamy. 

Wstęp 

W dzisiejszym świecie jednym z głównych zadań reklamy jest kształtowanie 
świadomości istnienia produktu lub marki, a takŜe kreowanie potrzeb konsumenckich. 
Reklama wciąŜ się rozwija, ewoluuje, przechodząc przez kolejne fazy swojego 
istnienia. Wraz z narodzinami i rozwojem pierwszych cywilizacji zaczynały się takŜe 
kształtować pierwsze formy reklamy. O pierwszych reklamach moŜna mówić juŜ  
w staroŜytnej Babilonii, gdzie odnaleziono glinianą tabliczkę z wyrytymi uwagami  
o sprzedawcy. W Grecji natomiast była specjalna instytucja herolda, który 
wyśpiewywał na ulicach peany dotyczące przewoŜonych ładunków. W czasach 
staroŜytnych reklama przybierała postać malowideł, napisów na ścianach, a takŜe 
szyldów karczm, zajazdów. Największy rozkwit reklama przeŜyła po wynalezieniu 
druku przez Gutenberga. Druk zrewolucjonizował reklamę, zaczęły pojawiać się 
pierwsze gazety, a w nich pierwsze reklamy prasowe. Wraz z rozwojem cywilizacji 
zaczęły pojawiać się nowe media, to jest: radio, telewizja, Internet. Rozwój nowych 
mediów pozwolił reklamie zwiększyć zasięg oddziaływania, uatrakcyjnić przekaz,  
a takŜe stać się ogólnodostępnym środkiem promocyjnym.  

Obecna sytuacja gospodarcza wymaga przeznaczania duŜych nakładów 
finansowych na narzędzia marketingu mix w celu ustrzeŜenia się przed wciąŜ 
natarczywą i rozwijającą się w szybkim tempie konkurencją. Przytaczając stare 
powiedzenie „reklama dźwignią handlu”, uzmysławiamy sobie, jak waŜne są działania 

                                                 
1 Wiesław Szopiński – dr, Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania, Państwowa WyŜsza Szkoła 

Zawodowa w Tarnobrzegu. 
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promocyjne dla kaŜdej firmy. Naukowcy i specjaliści na całym świecie wciąŜ badają 
sposób oddziaływania reklamy na człowieka, aby w coraz skuteczniejszy sposób 
wpływać na decyzje zakupowe konsumentów. RóŜnorodność czynników wpływających 
na postępowanie zakupowe konsumentów na rynków nie daje nam jednoznacznych 
odpowiedzi, co tak naprawdę skłania ich do zakupu. 

Celem opracowania jest identyfikacja postaw konsumentów wobec reklamy.  
W szczególności starano się sprawdzić, jak reklama wpływa na zachowania nabywcze 
konsumentów. Na tle rozwaŜań teoretycznych ukazano wyniki badań ankietowych 
przeprowadzonych w styczniu 2009 roku wśród mieszkańców miasta Tarnobrzeg. 
Liczebność próby wynosiła 120 respondentów, dobranych na zasadzie doboru 
nielosowego-kwotowego. 

Zachowania konsumentów na rynku 

Termin „zachowanie” jest definiowany jako postępowanie, sprawowanie się, 
reagowanie na coś w określony sposób. Odnosi się do kogoś (wskazanie podmiotu,  
np. konsumentów, inwestorów) i czegoś (wskazanie przedmiotowe lub funkcjonalne, 
np. zachowania konsumentów odnoszą się do zaspokajania potrzeb, inwestycyjne − do 
inwestowania). Jest pojęciem jednoznacznym z terminem „postępowanie”, 
oznaczającym działanie, podejmowanie czynności, obchodzenie się z kimś lub czymś  
w pewien sposób2. 

Pojęcie „zachowania konsumentów” pochodzi od amerykańskich terminów 
„consum behavior” i „ consumer behavior”. W języku polskim terminy te oznaczają 
„behawioryzm”, czyli kierunek w psychologii, który skoncentrowany jest na badaniu 
postępowania człowieka3. Zachowanie konsumenta obejmuje nabywanie, posiadanie,  
a takŜe uŜytkowanie środków zaspokojenia potrzeb. Bardzo waŜnym elementem 
zachowania konsumenta jest nabywanie środków zaspokajania potrzeb. Jest ono 
poprzedzone wyborem, dokonywanym według złoŜonego zestawu róŜnych kryteriów. 

Teoria „zachowania konsumenta” jest koncepcją, która zakłada zachowanie jako 
zorientowanie na określony cel, na środek zaspokojenia potrzeby. Polega to na tym, Ŝe 
konsument dąŜy do osiągnięcia poŜądanego stanu, który jest reprezentowany przez 
potrzeby, te z kolei muszą zostać zaspokojone dzięki nabywanym towarom, produktom. 
W myśl tej koncepcji zachowanie konsumenta − jak wspomniano juŜ wcześniej − moŜe 
być wyjaśnione poprzez opis reakcji wewnętrznych konsumenta na oddziałujące na 
niego bodźce. Zachowanie takie zaleŜy bowiem od tego, jak reakcje są postrzegane  
i tłumaczone przez konsumenta, a takŜe w jaki sposób interpretowane są pozyskane 
przez niego informacje. Aktualne koncepcje zachowań konsumentów koncentrują się na 
trzech zasadach: 
1. Konsumenci zazwyczaj łamią reguły racjonalności ekonomicznej w jej 

                                                 
2 G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006, s. 11. 
3 Ibidem, s. 12. 
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powszechnym rozumieniu, nie przestrzegają ich. 
2. Konsumenci nie zachowują się raczej w sposób przypadkowy, a ich zachowanie 

próbuje się opisać za pomocą róŜnego rodzaju modeli. 
3. Zachowanie konsumenta opiera się na połączeniu świadomych i nieświadomych 

procesów, czynników emocjonalnych i racjonalnych, a przede wszystkim wypływa 
z nabytych i wrodzonych potrzeb ludzkich. 
Zachowania konsumentów na rynku są zachowaniami finalnych nabywców, ściślej 

mówiąc gospodarstw domowych, osób − nabywców związanymi z wyborem towaru, 
zakupem, konsumowaniem, czyli uŜytkowaniem i oceną tegoŜ produktu, w efekcie 
którego nabywcy spodziewają się zaspokojenia odczuwalnych potrzeb4.  

Konsument jest podmiotem systemu społeczno-gospodarczego. Funkcjonalność 
jego w środowisku zarówno społecznym, gospodarczym, jak i przyrodniczym związana 
jest właściwie z zaspokajaniem potrzeb, tj. poŜądania czegoś, stanów odczuwania braku 
czegoś. Braki te konsument zaspokaja poprzez zakup produktów. Konsument  
− nabywca poprzez tworzenie zapotrzebowania na produkty utrzymuje w ruchu 
produkcję i wymusza jej rozwój5. 

Współczesnym konsumentem moŜe być kaŜdy, bez względu na wiek, płeć, 
pochodzenie etniczne, a w niektórych przypadkach nawet dochód nie jest istotny. To, na 
co naleŜy zwracać uwagę i co wyróŜnia nowego konsumenta, to nowe potrzeby, 
postawy, które przyjmuje wobec konsumpcji. Nabywca tradycyjny to zrównowaŜony, 
konformistyczny, raczej słabo poinformowany konsument. Konsument nowej ery jest 
niezaleŜną, zaangaŜowaną jednostką, posiada wiele informacji rynkowych, najczęściej 
odnajdywanych w Internecie i podkreśla swoją indywidualność we wszystkich 
przejawach rynkowej działalności. 

Zachowanie konsumenckie wynika z odczuwania potrzeb i obejmuje swym 
zasięgiem całokształt obiektywnych i subiektywnych, racjonalnych i nieracjonalnych, 
emocjonalnych i świadomych taktyk konsumenta w przygotowywaniu się do podjęcia 
odpowiedniej decyzji co do zakupu danego produktu. WyróŜnia się następujące rodzaje 
zachowań konsumenckich6: 
1. Zachowania racjonalne − to pewne spójne, wewnętrzne postępowanie, które 

pozwala uzyskać jednostce jak największą satysfakcję. Zachowanie konsumenta 
jest racjonalne wtedy, gdy przy danym dochodzie stara się dokonać kupna takich 
ilości dóbr, które najbardziej go zadowolą. Zachowanie takie opiera się na 
następujących załoŜeniach: 
– jednostka ma określony zasób, potrafi w odpowiednich granicach określić 

swoje potrzeby, 

                                                 
4 J. Kufel, H. Mruk, Konsument jako instytucja ekonomiczna i prawna, Zeszyty Naukowe Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu nr 263, Poznań 1998, s. 9. 
5 L. Rudnicki, Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Kraków 2000, s. 22. 
6 A. Gardeła, M. Budzanowska, Nowy niezaleŜny konsument, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 6, s. 14. 
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– jednostka jest wewnętrznie zorganizowana, potrafi uporządkować swoje 
potrzeby, od najintensywniej odczuwanych do tych najmniej poŜądanych, 

– jednostka dąŜy do maksymalizacji swego zadowolenia. 
2. Zachowania irracjonalne − to takie działania, które są wewnętrznie sprzeczne, 

niespójne z interesem jednostki. O wyborach konsumenta decyduje raczej egoizm, 
naśladownictwo, brak własnej motywacji, z czego najczęściej nie zdaje sobie 
sprawy. Nieracjonalność oznacza, Ŝe konsument posiada potrzeby lub przyjmuje 
postawy wbrew dowodom ukazującym ich szkodliwość lub błędność. 
Zachowania konsumentów mogą ilustrować strukturę zaspokajania potrzeb 

ludzkich, dlatego teŜ są ujmowane jako pewien ciąg reakcji na bodźce. Reakcje te 
naleŜy rozpatrywać w odniesieniu do trzech zasadniczych problemów7: 

a) specyfiki i właściwości potrzeb ludzkich, ich rodzajów i kolejności ujawniania 
się, a w rezultacie wyznaczania celów i aspiracji konsumpcyjnych, 

b) wielkości i struktury konsumpcji świadczących o wyborze odpowiednich 
zestawów towarów i usług do zaspokojenia odczuwanych potrzeb, 

c) sposobu organizowania procesu spoŜycia, z czym wiąŜą się decyzje dotyczące 
zdobywania środków materialnych na konsumpcję, tj. pracy zarobkowej  
i pracy na rzecz gospodarstwa domowego, organizacji Ŝycia rodzinnego oraz 
stwierdzenie, kto i jak dokonuje zakupu towarów i usług konsumpcyjnych. 

Konsumenci zazwyczaj nie mają świadomości tego, iŜ ich zachowaniem kierują 
jakiekolwiek zasady czy reguły. Wiedza, dzięki której stosowane są owe reguły, 
nabywana jest poprzez Ŝyciowe doświadczenie i ciągłą edukację. Konsument korzysta  
z nich, choć czasami jest ich zupełnie nieświadomy. KaŜdy konsument ma własną 
ścieŜkę postępowania na rynku i nie jest sprawą łatwą ustalenie wyczerpujących oraz  
w miarę stałych reguł i zasad postępowania, zachowania8. 

Przyjmując załoŜenie, Ŝe konsument w swym zachowaniu kieruje się zbiorem 
pewnych reguł, moŜna dojść do właściwego wniosku, a mianowicie, Ŝe jego 
zachowanie z logicznego punktu widzenia jest jak najbardziej uzasadnione. Jeśli 
konsument potrafi określić i umotywować swoje postępowanie, to wtedy jego 
zachowanie jest racjonalne i nie ma Ŝadnych powodów, aby myśleć inaczej. 

Percepcja .reklamy 

Percepcja jest to organizacja i interpretacja wraŜeń zmysłowych w celu 
zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu 
zmysłowego na bodziec zewnętrzny; sposób reagowania, odbierania wraŜeń. Istnieją 
dwa rodzaje struktur poznawczych9: 

                                                 
7 G. Światowy, op. cit., s. 12. 
8 Podstawy marketingu, red. H. Mruk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 1994, s. 37. 
9 Percepcja, http://pl.wikipedia.org/wiki/Percepcja. 
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a) związana z wyobraźnią − odbierane przez nią wraŜenia zmysłowe zazwyczaj są 
deformowane przez nasze oczekiwania, potrzeby, uczucia i mechanizmy 
obronne, uruchamiane przez podświadomość, 

b) związana z inteligencją − koryguje ona doznania zarejestrowane w naszej 
wyobraźni. 

Systemy percepcyjne człowieka umoŜliwiają mu widzenie, słyszenie, czucie 
smaku, zapachu, dotyku i zmiany temperatury. Jest to takŜe poczucie świadomości 
(otoczenia). Faza percepcji obejmuje proces postrzegania haseł reklamowych  
i przyswajania zawartych w nich treści. Pierwszy kontakt nabywcy z reklamą zaczyna 
się od zwrócenia uwagi na konkretne hasło reklamowe. Przebieg fazy percepcji jest 
uzaleŜniony od dwóch grup czynników:  

– subiektywnych cech nabywcy, 

– obiektywnych właściwości haseł reklamowych. 
Cechy nabywcy, warunkujące proces percepcji, są określone głównie przez jego 

potrzeby i motywy. Potencjalny nabywca interesuje się informacją reklamową, która 
nawiązuje do jego sytuacji motywacyjnej, kształtowanej poprzez uświadomione 
potrzeby i subiektywne prawdopodobieństwo ich zaspokojenia. 

Istotnym subiektywnym czynnikiem wpływającym na proces postrzegania reklamy 
jest skala tzw. błędu percepcyjnego. WiąŜe się on z ograniczoną zdolnością 
„pobierania” informacji znajdującej się na rynku. Tylko niewielka część tej informacji 
jest zauwaŜana i zapamiętywana przez potencjalnych nabywców. 

Wskazując na uwarunkowania percepcji nawiązujące do jakości haseł 
reklamowych, naleŜy pamiętać, Ŝe atrakcyjny apel moŜe przesądzić o sukcesie reklamy 
nawet przy nieco gorszych warunkach przekazu i odwrotnie − źle wyraŜona idea, 
pomimo zaprezentowania jej w nowoczesnej formie, utrudnia, a nawet uniemoŜliwia 
osiągnięcie wyznaczonych celów. Apele reklamowe mogą przybrać charakter: 

a) pozytywny lub negatywny z jednej strony, 
b) racjonalny lub emocjonalny z drugiej. 
Pozytywne apele wzbudzają dodatnie motywacje przez ukazanie korzyści będących 

następstwem skorzystania z oferty (zastosowania się do sugestii zawartych w reklamie). 
Ich przeciwieństwem są apele negatywne, odwołujące się do motywów obaw  
i niepokoju, które naruszają szeroko rozumianą potrzebę bezpieczeństwa. Za pomocą 
reklamy uświadamia się zagroŜenia związane np. z uŜywaniem przestarzałego sprzętu 
czy wykorzystywaniem niewłaściwych narzędzi. Reklama równocześnie wskazuje na 
sposób uniknięcia negatywnych skutków uświadamianych zagroŜeń (dokonanie zakupu 
reklamowanego produktu). 

Hasła racjonalne apelują do świadomości i dzięki logice podawanych informacji 
przekonują konsumenta do oferty. Natomiast argumentacja emocjonalna oddziałuje na 
sferę uczuć i emocji, ukazując radość, zadowolenie związane z posiadaniem  
i uŜytkowaniem produktu. 



Wiesław Szopiński 138

Faza przetwarzania informacji obejmuje zjawiska i procesy, które moŜna 
analizować poprzez zmiany dokonujące się w psychice nabywcy, jak równieŜ poprzez 
skutki tych zmian, które są widoczne w postaci określonego zachowania na rynku. 
Zjawiska te i procesy tworzą dwusekwencyjną strukturę. Pierwsza sekwencja działań, 
prowadząca do powstania chęci zakupu, rozpoczyna się od zrozumienia przez adresata 
treści reklamy. Przekazywana w niej informacja jest konfrontowana przez odbiorcę  
z posiadaną wiedzą i doświadczeniem. W ten sposób zostaje uruchomiony wewnętrzny 
proces wartościowania oferty przedstawionej w reklamie. Im wyŜsze miejsce  
w systemie wartości potrzeb jednostki zajmuje reklamowany produkt, tym większe 
prawdopodobieństwo akceptacji treści zawartych w apelu. Akceptacja hasła 
reklamowego wytwarza pewien rodzaj konfliktu w psychice odbiorcy, wzbudzającego 
tzw. napięcie motywacyjne. Stwarzanie tego stanu i świadome nim sterowanie jest 
bardzo istotnym elementem charakteryzującym istotę psychologii reklamy. Działalność 
jednostki zmierza bowiem do redukcji napięcia motywacyjnego. Zjawisko to brane jest 
pod uwagę w tworzeniu treści przekazu reklamowego przez specjalistyczne agencje 
reklamowe.  

Druga sekwencja ujawnia się w fazie przetwarzania informacji i kształtuje 
określone preferencje rynkowe. Obejmuje ona tworzenie i/lub zmianę nastawienia 
wobec przedmiotu reklamy oraz formowanie wyobraŜenia o produkcie. 

Psychologia określa nastawienie jako oceniający sąd, opinię, stanowisko lub teŜ 
stereotypowy schemat myślowy, jakim potencjalny nabywca operuje w stosunku do 
przedmiotu reklamy. Na obie te zmienne, kształtujące preferencje nabywców, moŜna 
wpłynąć poprzez dobór właściwych środków i treści reklamy. Na „wyjściu” fazy 
przetwarzania informacji pojawia się ewentualna decyzja zakupu. MoŜe ona być często 
poprzedzona kolejnymi próbami poszukiwania przez nabywców dodatkowych 
informacji. 

Faza zachowania (postępowania) nabywcy obejmuje decyzje dotyczące zakupu 
reklamowanego produktu. Na ich podjęcie wywierają wpływ określone motywy chęci 
posiadania oraz preferencje ukształtowane odnośnie do danego produktu. 

Wyjaśniając proces oddziaływania reklamy na konsumentów, naleŜy wskazać 
równieŜ na jego powiązanie z rodzajem reklamowanego produktu oraz na alternatywne 
wersje kolejności poszczególnych etapów działania reklamy, które zostały 
przedstawione przez Michaela Raya w 1982 r.10. Trzy hierarchie w modelu Raya jasno 
tłumaczą, jak działa reklama w odniesieniu do róŜnych produktów. 

1. Standardowa hierarchia efektów. W sytuacji silnego zaangaŜowania w zakup, np.  
w przypadku nabywania samochodu lub komputera, konsument poszukuje 
informacji dotyczących róŜnic w ofertach firm i aktywnie zdobywa wiedzę  
o produkcie. Reklama, zamieszczona w wyselekcjonowanych mediach, dostarcza 
nabywcy argumentów za wyborem proponowanej marki. W odniesieniu do tej 

                                                 
10 J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 1995, s. 33. 
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sytuacji M. Ray wskazuje na standardowy model hierarchii efektów reklamy, 
identyfikujący wymienione wcześniej: świadomość, zrozumienie, przekonanie  
i działanie jako kolejne szczeble przesuwania klienta w kierunku zakupu. 

2. Małe zaangaŜowanie konsumenta. Przy zakupie produktów o niskiej cenie,  
np. lizaków, orzeszków, pianki do golenia, groszku konserwowego, klienci są słabo 
zaangaŜowani w proces zakupu. Nie poszukują celowo informacji o róŜnych 
ofertach, ale dowiadują się o nich przypadkowo. Celem reklamy jest w tym 
przypadku przekazanie nazwy marki oraz prostego, łatwego do zapamiętania 
sloganu (a nie racjonalnych argumentów na korzyść oferty danej firmy, jak  
w przypadku np. reklamy samochodu). Reklama jest bodźcem; próbuje wywołać  
u konsumenta przyjemne i wyjątkowe skojarzenia z daną marką. Poprzez częsty 
przekaz reklamy firma ma nadzieję, Ŝe wyjątkowy wizerunek marki wywoła 
reakcję konsumentów w postaci dokonania zakupu. W tym przypadku 
poszczególne etapy oddziaływania reklamy dotyczą kolejno: świadomości  
i zrozumienia, działania oraz przekonania. 

3. Redukcja dysonansu. Trzecia wersja w modelu Raya związana jest z teorią 
dysonansu poznawczego L. Festingera. Zgodnie z nią człowiek dąŜy do utrzymania 
stanu duchowej równowagi i wszystko, co tę równowagę burzy, powoduje 
dysonans. Ten dysonans moŜe się pojawić po dokonaniu waŜnego zakupu, kiedy 
konsument rozwaŜa słuszność wyboru danej oferty. W celu zredukowania 
dysonansu klient poszukuje takich informacji, opinii, argumentów, które utwierdzą 
go w przekonaniu, Ŝe dokonał właściwego wyboru11. 
Zadaniem reklamy jest więc dostarczenie takich argumentów nabywcy. W tym 

przypadku reklama zaczyna działać w zasadzie po, a nie przed zakupem. Przy 
przedstawianiu procesu oddziaływania reklamy na jej odbiorców i podkreślaniu jej 
wpływu na decyzję zakupu konsumenta przyjmuje się, Ŝe dzięki zdobytej wiedzy  
i zmianie postaw oraz poglądów względem produktu/marki moŜe nastąpić zakup 
reklamowanego produktu. Zdarzają się jednak sytuacje, w których reklama tylko 
przybliŜa konsumenta do danej oferty, a o akcie zakupu dodatkowo decydują inne 
czynniki i uwarunkowania, np. dodatkowe źródła informacji, nowe doświadczenia 
konsumentów, kolejne alternatywy wyboru. 

Rola reklamy w podejmowaniu decyzji zakupowych w op inii 
respondentów 

KaŜdego dnia konsumenci podejmują duŜą liczbę decyzji dotyczących róŜnych 
aspektów codziennego Ŝycia. Decyzje podejmujemy, dokonując zakupów w markecie,  
a takŜe planując zakup samochodu, miejsce spędzenia urlopu itp. Decyzje dokonywane 
są zazwyczaj świadomie, a ich podjęcie inicjuje początek działania. Do podjęcia decyzji 
potrzebne są następujące przesłanki: cena, jakość, trwałość, gwarancja, miejsce 

                                                 
11 J. Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy, PWE, Warszawa 1996, s. 19-26. 
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pochodzenia, rok produkcji, konkurencja na rynku, innowacyjność produktu, 
opakowanie itp. KaŜdy z konsumentów podejmuje decyzje w zindywidualizowany 
sposób, koncentrując się na innych atrybutach produktu i przesłankach. Samo podjęcie 
decyzji wymaga zaangaŜowania róŜnorodnych procesów intelektualnych i moŜe róŜnić 
się u poszczególnych konsumentów12.  

Kiedy w świadomości konsumenta pojawia się problem decyzyjny – problem 
zakupu? UwaŜa się, Ŝe podstawowym warunkiem pojawienia się w świadomości 
decydenta problemu wyboru jest sytuacja, gdy dostrzega on jakąś znaczącą rozbieŜność 
między stanem istniejącym a stanem poŜądanym. Pojawiła się na przykład nowa płyta 
kompaktowa ulubionego zespołu – konsument uświadamia sobie, Ŝe chciałby ją mieć. 
śeby decydent był motywowany do „zajęcia się” zaistniałą rozbieŜnością, musi ona być 
dostatecznie duŜa (nie sprawdzamy codziennie, czy nie powinniśmy juŜ iść do fryzjera) 
i musi dotyczyć dostatecznie waŜnej dla konsumenta potrzeby (nie przejmujemy się 
zbytnio tym, Ŝe nasze skarpetki są cokolwiek poprzecierane – a przynajmniej nie 
wszyscy się tym przejmują). Do uświadomienia sobie przez konsumenta problemu 
decyzyjnego moŜe dochodzić zarówno ze względu na zmiany istniejącego stanu, jak  
i ze względu na zmiany poŜądanego stanu.  

Potoczna obserwacja pokazuje, Ŝe typowy sposób rozpoznania problemu 
decyzyjnego moŜe być pewną indywidualną cechą konsumenta. Niektórzy konsumenci 
rozpoznają problem decyzyjny raczej na drodze reagowania na zmiany stanu 
istniejącego (np. ich buty uległy zniszczeniu), inni zaś na drodze zmiany poŜądanego 
stanu (np. na rynku pojawiała się nowa generacja procesora). Jednym z celów promocji 
jest pobudzenie rozpoznania problemu przez potencjalnych konsumentów. Oddziałuje 
się przy tym albo na stan poŜądany, albo percepcję stanu istniejącego, albo na obie te 
rzeczy. Zatem z jednej strony specjaliści od marketingu podkreślają rozmaite poŜytki 
związane z posiadaniem produktu. Zwiększa to rozbieŜność między stanem istniejącym 
a stanem poŜądanym poprzez „przesunięcie” stanu poŜądanego. Z drugiej strony 
reklama uświadamia konsumentowi jego potrzeby, starając się je wyolbrzymić tak, by 
„przesunąć” stan istniejący i tym sposobem powiększyć rozbieŜność13.  

Konsumenci wykazują róŜnorodny stosunek do reklamy. Wynik przeprowadzonych 
badań odnośnie do stosunku respondentów do reklamy przedstawia rysunek 1.  
Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, Ŝe osoby nielubiące reklamy 37,3%, 
jak i osoby zajmujące stanowisko neutralne 35,8%, posiadają wartości nieodbiegające 
zbytnio od siebie. Zwolenników reklamy jest jedynie 26,8%. Ponadto co trzeci 
ankietowany męŜczyzna jest entuzjastą wszelkich form reklamy, natomiast co piąta 
ankietowana kobieta przyznaje, Ŝe właściwie lubi reklamy. Z analizy udzielonych 
odpowiedzi wynika, iŜ kobiety znacznie częściej deklarują negatywny stosunek do 
reklamy niŜ męŜczyźni. 

                                                 
12 A. Jachnis, Psychologia konsumenta psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań 

konsumenckich, Wyd. Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa, 2007, s. 113. 
13 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk, 2006, s. 114. 
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Rys. 1. Stosunek respondentów do reklamy  
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Wśród kobiet odsetek udzielonych odpowiedzi negatywnych jest o ponad 11 
punktów procentowych większy niŜ u męŜczyzn, gdzie prawie co 3. ankietowany 
odnosi się krytycznie do reklamy. Natomiast zbliŜone wartości prezentują osoby 
zajmujące stanowisko neutralne, tj. kobiety 37,5% i męŜczyźni 34,1%.  

W dalszym toku badania respondenci zostali poproszeni o udzielenie opinii na 
temat: czy reklamy wpływają na decyzje zakupów produktów – rys. 2.  

raczej nie
51%

raczej tak
31%

zdecydowanie tak
1%

zdecydowanie nie
17%

 
Rys. 2. Wpływ reklamy na decyzje kupowanych produktów  
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 
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Ankietowani udzielając odpowiedzi na to pytanie, mieli do wyboru następujące 
warianty odpowiedzi:  

a) zdecydowanie nie – nigdy nie kupuję pod wpływem reklamy, 
b) raczej nie – jeśli zdarzy mi się kupić reklamowany produkt, to głównie  

z innych powodów, 
c) raczej tak – czasami kupuję produkty, które mnie zainteresowały dzięki 

reklamie, 
d) zdecydowanie tak – kupuję jedynie te produkty, które znam z reklamy. 
Ponad połowa ankietowanych udzieliła odpowiedzi „raczej nie”, natomiast co 

trzeci ankietowany zaznaczył odpowiedź „raczej tak”. Odpowiedź „zdecydowanie nie” 
zaznaczyło 17% ankietowanych, a jedynie 1% uczestników badania utoŜsamiło się  
z odpowiedzią „zdecydowanie tak”. 

Innym zagadnieniem, które zostało poddane ocenie respondentów, było 
rozdzielenie 100 punktów między wymienione rodzaje reklamy w taki sposób, aby 
punkty odzwierciedlały to, w jakim stopniu są one waŜne w podejmowaniu decyzji 
zakupowych. Wyniki prezentuje rys. 3.  
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Rys. 3. Podział punktów między wymienione rodzaje reklamy odnośnie do waŜności podejmowanych decyzji 

zakupowych (w pkt.) 
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

W podejmowaniu decyzji zakupowych najwaŜniejszą formą reklamy okazał się 
przekaz telewizyjny, który uzyskał największą łączną liczbę punktów. Co piąty 
ankietowany przyznał w drugiej kolejności najwięcej punktów reklamie prasowej. 
Reklama internetowa, nieźle jak na swój „młody wiek”, uplasowała się na trzecim 
miejscu z łącznym wynikiem 1100 punktów. ZbliŜone wartości punktowe prezentuje 
reklama radiowa – 994 i reklama outdoor 680 pkt. Natomiast najmniej waŜna okazała 
się reklama kinowa zajmująca ostatnie miejsce na rysunku.  
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Respondentów poproszono równieŜ o wyraŜenie opinii w zakresie, która forma 
reklamy jest najbardziej denerwująca i draŜniąca. Badani zostali poproszeni o ocenę 
kaŜdej formy reklamy w następującej skali: 1 – bardzo, 2 – średnio, 3 – wcale. Wyniki 
przedstawia rys. 4.  
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Rys. 4. Formy reklamy najbardziej denerwujące i draŜniące konsumentów  
Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych. 

Respondenci za najbardziej denerwującą i draŜniącą formę reklamy uznali telefon  
– 3/4 oddanych ocen negatywnych. Nieprzychylnie odnieśli się takŜe do telewizji  
i Internetu, oddając kolejno 48% i 47% negatywnych ocen. Za najmniej denerwującą  
i draŜniącą formę reklamy uznali natomiast reklamę outdoor i reklamę prasową. 
Reklama pocztowa i radiowa zajęła pośrednią pozycję.  

Zakończenie 

Reklama w czasach obecnych jest najbardziej popularnym i rozpowszechnionym 
przejawem działań marketingowych. Jest sposobem przedstawienia wybranej idei, 
towaru lub usługi. Wzbudza ona zarówno emocje pozytywne, jak i negatywne. Celem 
reklamy jest wywarcie wpływu na decyzję zakupową konsumenta przez odwołanie się 
do jego emocji, intelektu i pragnień. Reklama ma takŜe wpływ na decyzje zakupowe 
konsumentów, poniewaŜ informuje o towarach, które wchodzą na rynek, wyjaśnia, 
czym dany towar róŜni się od innych. MoŜna śmiało stwierdzić, Ŝe reklama jest główną 
dźwignią handlu, gdyŜ w dobie dostępności na rynku szerokiego asortymentu 
produktów wiele towarów bez reklamy pozostałoby niezauwaŜonych. Jest ona głównym 
nośnikiem przekazującym potencjalnym nabywcom informacje o produktach 
dostępnych na rynku. Reklama łączy w sobie sprzedaŜ i psychologię, poniewaŜ 
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nadawcy reklam często pokazują, jak towar moŜe zaspokoić nie tylko materialne, lecz  
i psychiczne potrzeby konsumenta. 

Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców miasta Tarnobrzeg 
wykazują negatywny, a nawet krytyczny stosunek respondentów do reklamy. 
Zdecydowana większość ankietowanych przyznała takŜe, iŜ reklamy nie wpływają na 
decyzje zakupowe. Jedynie co trzeci ankietowany przyznał, Ŝe reklama ma duŜy wpływ 
na decyzje zakupowe. NajwyŜej ocenianą formą reklamy, która jest waŜna  
w podejmowaniu decyzji zakupowych, okazała się reklama telewizyjna i prasowa. 
Respondenci wskazali takŜe najbardziej denerwującą i draŜniącą formę reklamy,  
to niezbyt zaszczytne miejsce przypadło reklamie telefonicznej. Natomiast za najmniej 
denerwującą ankietowani uznali reklamę zewnętrzną (outdoor).  

CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS ADVERTISING  

ON THE BASIS OF THE CITY OF TARNOBRZEG 

Summary 

In the study, there was an attempt made to identify the attitudes of consumers towards 
advertising and its influence on purchasing decisions. These issues have been supported by survey 
research results conducted among the residents of Tarnobrzeg. The performed theoretical analysis 
allows to claim that consumers’ attitudes towards advertising is a complex issue. Consumer 
market behaviours are determined by many internal and external factors. However, the results  
of empirical research indicate a negative or even critical attitude of respondents towards 
advertising.  
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CHARAKTERYSTYKA KLIENTÓW NA RYNKU BADAŃ 

RYNKOWYCH I MARKETINGOWYCH – WYNIKI 

BADAŃ ANKIETOWYCH 

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat cech podmiotów 
zgłaszających popyt na badania rynkowe i marketingowe. Ich celem było określenie zaleŜności 
pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi jednostki wykorzystujące badania rynkowe  
i marketingowe, a takŜe cechującymi firmy, które ich nie stosują. Dla realizacji tego celu 
wykorzystano metodę analizy czynnikowej.  

Wprowadzenie 

W praktyce zarządzania kaŜdą organizacją bardzo istotne jest trafne podejmowanie 
decyzji. WaŜnym narzędziem wspomagającym doświadczenie i intuicję menedŜera  
w procesie decyzyjnym są badania rynkowe i marketingowe. Właściwie 
przeprowadzone dostarczają danych prawdziwych, aktualnych, szczegółowych  
i adekwatnych do problemu decyzyjnego. Dane i ich przetworzona postać: informacje  
i wiedza, uwaŜane są obecnie za coraz waŜniejszy element aktywów przedsiębiorstwa, 
decydujący o jego zdolności do konkurowania i pozwalający zająć przedsiębiorstwu 
poŜądaną pozycję na rynku2. Powoduje to, Ŝe rozwój dziedziny badań rynkowych  
i marketingowych jest w Polsce bardzo dynamiczny. Powstaje coraz więcej rodzimych 
agencji badawczych3. Zwiększa się wartość usług dostarczonych przez nie róŜnym 
podmiotom gospodarczym4.  

Jak wykazują wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, zakres wykorzystania 
róŜnych technik badawczych jest jednak stosunkowo niewielki. Ich celem było 
określenie zaleŜności między zmiennymi charakteryzującymi jednostki wykorzystujące 
                                                           

1 Urszula Szulczyńska – dr, Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Kamila Czaczyk-Medeksa − mgr, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

2 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2002, s. 65. 

3 A. Kaniewska-Sęba, G. Leszczyński, B. Pilarczyk, Badania marketingowe na rynku business-to-business, 
Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 292. 

4 Badania rynku, metody, zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 7. W latach 1993-2007 
wartość obrotów na rynku badań wzrosła ponad 28-krotnie. Por. Katalog PTBRiO 2008, XIII edycja, red.  
A. Wódkowski, PTBRiO, Warszawa 2008, s. 15. 
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badania rynkowe i marketingowe, a takŜe cechującymi firmy, które ich nie stosują. Dla 
realizacji tego celu wykorzystano metodę analizy czynnikowej.  

Charakterystyka próby 

Badania, których wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu, zostały 
przeprowadzone w sierpniu 2009 r. Populacją poddaną badaniu były podmioty 
gospodarki narodowej zlokalizowane w mieście Bydgoszczy lub na terenie powiatu 
bydgoskiego. Łącznie liczy ona 54,77 tysięcy jednostek. Kwestionariusz ankiety 
rozesłano do dwustu podmiotów mających swoją siedzibę lub oddział na tym terenie. 
Pomimo przypomnień i ponagleń udało się osiągnąć stopę zwrotu ankiet na poziomie 
14,5%. W badaniu zatem wzięło udział 29 przedsiębiorstw. Scharakteryzowano je pod 
względem liczby osób zatrudnionych, obrotów za 2008 rok, zasięgu działania, rodzaju 
działalności, oceny sytuacji ekonomicznej oraz wiedzy decydentów i pracowników 
przedsiębiorstw w zakresie badań rynkowych i marketingowych. Dane opisujące 
strukturę badanej próby ze względu na wymienione cechy zamieszczono na rys. 1-6. 

Rys. 1. Struktura badanych podmiotów pod względem liczby średniorocznie zatrudnianych pracowników 
Źródło: badania własne. 

Rys. 2. Struktura respondentów pod względem rocznych obrotów 
Źródło: badania własne. 

 

31,03% 34,48% 24,14% 10,34%

mniej niŜ 10 pracowników od 10 do 49 pracowników od 50 do 249 pracowników250 i więcej pracowników

6,90% 24,14% 10,34% 6,90% 41,38% 10,34%

<50 tysięcy zł ≤50 tysięcy zł < 1 milion zł ≤1 milion zł < 5 milionów zł

≤5 milionów zł < 10 milionów zł ≤10 milionów zł < 50 milionów zł ≥50 milionów zł



Charakterystyka klientów na rynku badań… 147 

 
Rys. 3. Struktura badanych podmiotów ze względu na zasięg działalności  
Źródło: badania własne. 

 
Rys. 4. Struktura oceny intensywności konkurencji wśród badanych przedsiębiorstw 
Źródło: badania własne. 

 
Rys. 5. Struktura badanych podmiotów pod względem oceny własnej sytuacji ekonomicznej  
Źródło: badania własne. 
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Rys. 6. Ocena poziomu wiedzy decydentów i respondentów-pracowników z zakresu badań rynkowych  

i marketingowych 
Źródło: badania własne. 

Jak wynika z przedstawionych rysunków, wśród badanych podmiotów najliczniejszą 
grupą były małe i mikroprzedsiębiorstwa. Obroty jednostek, które weszły w skład 
badanej próby, były zróŜnicowane. Najwięcej firm deklarowało w 2008 roku obroty  
z przedziału od 10 mln do 50 mln złotych. Najliczniej wśród respondentów 
reprezentowane były przedsiębiorstwa o zasięgu ogólnokrajowym. Zdecydowana 
większość badanych (62,07%) dobrze oceniała swoje wyniki finansowe. śaden  
z respondentów nie wybrał wariantów odpowiedzi określających sytuację ekonomiczną 
ich firmy jako złą lub bardzo złą. Oceny te zostały dokonane subiektywnie, co moŜe 
zniekształcać rzeczywistość. Większość badanych (prawie 59%) określiła konkurencję 
w ich branŜy jako intensywną. Bardzo intensywną konkurencję w swojej branŜy 
odczuwa 20,69% przebadanych. Oznacza to, Ŝe łącznie 79,31% ankietowanych 
odczuwa konieczność intensywnej gry rynkowej. Pozostałe 20,69% podmiotów 
określiło poziom konkurencji na dostatecznym, a nawet znikomym poziomie. Natomiast 
gdy chodzi o deklarowany zakres wiedzy na temat badań rynkowych i marketingowych, 
najwięcej badanych oceniło jej poziom oraz poziom osób zajmujących w firmie 
stanowiska decyzyjne jako ani niski, ani wysoki. WyŜej jednak respondenci oceniali 
poziom wiedzy decydentów niŜ własnej wiedzy w tym zakresie. 

Wykonywanie bada ń rynkowych i marketingowych na bada-
nym obszarze − wyniki analizy czynnikowej 

Wśród przebadanych podmiotów tylko 27,59% deklarowało wykonywanie badań 
rynkowych i/lub marketingowych. Zatem aŜ 72,4% respondentów nie prowadzi badań, 
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a 52,4% z nich nie bierze nawet pod uwagę takiej moŜliwości w swojej firmie. 1/3 
pytanych uzasadnia swój brak zainteresowania badaniami posiadaniem małej liczby 
odbiorców, co według nich umoŜliwia monitorowanie ich potrzeb i postaw na bieŜąco  
– rys. 7. W taki sposób odpowiadały głównie firmy z branŜy budowlanej odnotowujące 
wysokie obroty, na poziomie od 10 do 50 milionów złotych w roku 2008. 
Przedsiębiorstwa te prowadziły działalność o zasięgu krajowym w pięciu na siedem 
przypadków, a w pozostałych dwóch – na rynku międzynarodowym.  

 
Rys. 7. Przyczyny niewykonywania badań deklarowane przez respondentów (dane procentowe) 
Źródło: badania własne. 

Kolejna 1/3 badanych uwaŜała, Ŝe są zbyt małymi firmami, by prowadzić badania. 
Były to podmioty osiągające obroty do 1 miliona złotych rocznie oraz zatrudniające do 
10 pracowników. Tylko jedna z firm, która zaznaczyła tę odpowiedź, osiąga obroty na 
poziomie od 5 do 10 milionów złotych i posiada personel mieszczący się w przedziale 
od 50 do 249 pracowników. Niespełna 1/4 badanej próby przyznała się, Ŝe brakuje im 
środków finansowych na prowadzenie badań. Odpowiedź taką zaznaczyły badane 
gminy, firmy medialne oraz firma zajmująca się handlem. Poziom obrotów 
deklarowanych przez te jednostki był zróŜnicowany. Brak środków na badania w tych 
instytucjach prawdopodobnie wynikał nie z niskiego budŜetu, lecz z wielości zadań  
i kosztów, jakie organizacje te muszą z niego pokryć. Spośród tych jednostek 3 na 4 
bierze pod uwagę moŜliwość wykonywania badań rynkowych lub marketingowych  
w przyszłości. Zestawienie powodów nieprowadzenia badań przez respondentów oraz 
ich planów dotyczących badań przedstawia tabela 1.  

Skrajne postawy przyjęły firmy określające badania jako stratę czasu i pieniędzy. 
Firmy te pochodziły z branŜy budowlanej. Oczywisty jest fakt, iŜ wykluczyły one 
moŜliwość prowadzenia badań w przyszłości. Wśród innych deklarowanych powodów 
był brak czasu na realizację projektu. Odczuwana potrzeba prowadzenia badań wśród 
podmiotów, które deklarowały tę przyczynę, nie jest jednak na tyle wielka, aby do 
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realizacji projektu badawczego zatrudniły one dodatkowych pracowników lub zleciły to 
firmie zewnętrznej.  

Tabela 1. Powody braku prowadzenia badań rynkowych i marketingowych oraz plany przedsiębiorstw na 
przyszłość 

Powody braku prowadzenia badań 
Planowanie badań w przyszłości  

(w %) 

tak nie 
UwaŜamy, Ŝe badania są stratą czasu i pieniędzy 0,0 9,5 
W naszej firmie brakuje środków finansowych 
na badania 

14,3 4,8 

Jesteśmy zbyt małą firmą 14,3 19,0 
Jesteśmy firmą posiadającą mały krąg 
dostawców i odbiorców 

14,3 19,0 

Inny powód 4,8 0,0 
Suma 47,6 52,4 

Źródło: badania własne. 

Korzystając z analizy czynnikowej, dokonano redukcji liczby zmiennych w celu 
określenia, między którymi z nich mają miejsce istotne prawidłowości i zaleŜności.  
W analizie zostały rozpatrzone następujące zmienne: (1) prowadzenie badań, (2) ocena 
poziomu wiedzy decydentów, (3) ocena poziomu wiedzy respondentów z zakresu 
badań, (4) intensywność konkurencji w branŜy, (5) liczba pracowników zatrudnionych 
w jednostce, (6) wielkość firmy mierzona wartością jej obrotów w roku 2008, (7) zasięg 
działania jednostki oraz (8) ocena jej sytuacji ekonomicznej. 

W pierwszym kroku analizy dla rozpatrywanych czynników została sporządzona 
macierz korelacji. Przedstawia ją tabela 2.  

Tabela 2. Macierz korelacji pomiędzy badanymi cechami 

Zmienna 

Korelacje (dane zakodowane) 

Wykony-
wanie 
badań 

Wiedza 
decyden-

tów 

Wiedza 
pracow-

nika 

Intensyw-
ność 

konku-
rencji 

Liczba 
pracowni-

ków 
Obroty 

Zasięg 
działania 

Ocena 
sytuacji 
ekono-
micznej 

Wykonywanie 
badań 

1,00 0,16 0,19 0,07 0,39 0,31 0,26 0,03 

Wiedza decydentów 0,16 1,00 0,48 0,14 0,21 0,20 0,05 -0,20 
Wiedza pracownika 0,19 0,48 1,00 -0,02 0,44 0,56 0,36 -0,07 

Intensywność 
konkurencji 

0,07 0,14 -0,02 1,00 -0,04 -0,27 0,43 0,25 

Liczba 
pracowników 

0,39 0,21 0,44 -0,04 1,00 0,57 0,28 0,04 

Obroty 0,31 0,20 0,56 -0,27 0,57 1,00 0,23 -0,08 

Zasięg działania 0,26 0,05 0,36 0,43 0,28 0,23 1,00 0,01 

Ocena sytuacji 
ekonomicznej 

0,03 -0,20 -0,07 0,25 0,04 -0,08 0,01 1,00 

Źródło: obliczenia własne w programie Statistica. 
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Z macierzy odczytano, Ŝe prowadzenie badań jest przeciętnie skorelowane z liczbą 
pracowników w firmie (r = 0,39) i obrotami (r = 0,31). Słaby wpływ na prowadzenie 
badań w firmach ma ich zasięg działania (r = 0,26). Nikłe znaczenie dla decyzji  
o podjęciu działań związanych z realizacją projektu badawczego ma intensywność 
konkurencji w branŜy, w której funkcjonuje firma (r = 0,07) oraz ocena sytuacji 
ekonomicznej dokonana na podstawie roku 2008 (r = 0,03). Ponadto z macierzy 
wynika, Ŝe wiedza decydentów i pracowników z zakresu badań rynkowych oraz 
marketingowych jest między sobą zaleŜna w stopniu przeciętnym (r = 0,48). 

NaleŜy uznać za interesujące ujemne skorelowanie oceny sytuacji ekonomicznej  
z oceną wiedzy decydentów o badaniach (r = -0,20) oraz wiedzą pracowników  
(r = -0,07) z zakresu badań, gdyŜ oznacza to, Ŝe im lepiej jest oceniana sytuacja 
ekonomiczna firmy, tym niŜszej oceny poziomu swojej wiedzy dokonali respondenci. 
Natomiast zgodny z regułami rynku wydaje się fakt ujemnej korelacji obrotów i oceny 
intensywności konkurencji (r = -0,27). JednakŜe współczynniki te są na niskim 
poziomie. 

Na rys. 8 zaprezentowano badane zmienne przy wykorzystaniu wykresu typu 
ramka-wąsy.  
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Rys. 8. Statystyki opisowe dla badanych cech 
Źródło: obliczenia własne w programie Statistica. 
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Przedstawia on medianę, czyli wartość, poniŜej której znajduje się 50% wartości 
pomiarów5. Wartości minimalne i maksymalne obrazują zaś rozstęp odpowiedzi. 
Wszystkie warianty odpowiedzi z arkusza ankiety zakodowano w skali porządkowej 
przyjmującej wartość liczb całkowitych od 1 do 5, z wyjątkiem czynnika oceny sytuacji 
ekonomicznej. W przypadku tej cechy poziomowi dostatecznemu przyporządkowano 
liczbę 3, ocenie dobrej – liczbę 4, a bardzo dobrej − liczbę 5. 

Po scharakteryzowaniu zmiennych, które zostały poddane niniejszej analizie, 
kolejnym etapem było wyodrębnienie istotnych czynników. W tym celu dokonano 
rozpoznania ich wartości własnych. Szczegółowe dane na ten temat przedstawia  
tabela 3.  

Tabela 3. Wartości własne dla poszczególnych czynników 

Numer 
czynnika 

Wartości własne czynników (dane zakodowane) 
Metoda wyodrębnienia: składowe główne 

Wartość 
własna 

% ogółu 
wariancji 

Skumulowana wartość 
własna 

Skumulowany 
procent 

1 2,642684 33,03355 2,642684 33,0335 

2 1,533956 19,17445 4,176640 52,2080 

3 1,136679 14,20848 5,313318 66,4165 

4 0,845568 10,56960 6,158886 76,9861 

5 0,792625 9,90782 6,951511 86,8939 

6 0,475364 5,94205 7,426876 92,8359 

7 0,321193 4,01491 7,748069 96,8509 

8 0,251931 3,14914 8,000000 100,0000 

Źródło: obliczenia własne w programie Statistica. 

Według kryterium Kaisera istotnymi czynnikami będą te, których wartość własna 
jest większa od jedności6, co nasuwa wniosek, Ŝe do niniejszej analizy wykorzystane 
będą trzy z nich. Dokładna analiza tabeli 3 pozwala na stwierdzenie, Ŝe pierwszy 
czynnik wyjaśnia 33% całkowitej wariancji badanych cech, drugi 19%, a trzeci 14%.  
W sumie te czynniki wyjaśniają 66% całkowitej zmienności. W statystyce korzysta się 
takŜe z drugiego kryterium, którym jest test osypiska Cattella7. Utworzono opisany 
wykres osypiska, czyli wykres wartości własnych dla poszczególnych czynników  
(rys. 9). Przyglądając się grafice na wykresie, moŜna zauwaŜyć dwie pary istotnych 
czynników: pierwsza para to czynniki 1 i 2, a druga to czynniki 3 i 4. 

                                                           
5 S. Kaczmarczyk, Zastosowanie badań marketingowych, PWE, Warszawa 2007, s. 284. 
6 A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki, Tom 3 Analizy wielowymiarowe, Wyd. StatSoft Polska, Kraków 

2007, s. 238. 
7 Ibidem, s. 239. 
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Rys. 9. Wykres osypiska Cattella wartości własnych czynników 
Źródło: obliczenia własne w programie Statistica. 

Łącząc obie metody wyodrębniania czynników istotnych, w niniejszej analizie 
wybrano wariant rozpatrywania trzech czynników. Do ich wyodrębnienia zastosowano 
domyślnie zaznaczoną w programie Statistica metodę głównych składowych. Następnie 
zbudowano tablicę ładunków czynnikowych dla wszystkich analizowanych czynników 
bez rotacji, określając wymaganie, aby wyróŜnione zostały ładunki większe od wartości 
0,7. Zamieszczono ją w tabeli 4. 

Tabela 4. Tablica ładunków czynnikowych przed wykonaniem rotacji 

Zmienna 

Ładunki czynnikowe bez rotacji (dane zakodowane) 
Metoda wyodrębnienia: składowe główne 

Oznaczono ładunki >0,700000 
Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 

Wykonywanie badań 0,547123 0,164882 0,295691 
Wiedza decydentów 0,504757 -0,053854 -0,666551 
Wiedza pracownika 0,795377 -0,078889 -0,216367 
Intensywność konkurencji 0,035692 0,889600 -0,281877 
Liczba pracowników 0,763903 -0,041423 0,310162 
Obroty 0,766996 -0,334189 0,262777 
Zasięg działania 0,523232 0,581042 -0,054714 
Ocena sytuacji ekonomicznej -0,095182 0,505222 0,557171 
Wariancja wyjaśniana 2,64268' 1,53395( 1,13667' 
Udział 0,330335 0,191745 0,142085 
Źródło: obliczenia własne w programie Statistica. 
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Z obliczeń wynika, Ŝe ocena wiedzy pracowników z zakresu badań, liczba 
pracowników w firmie oraz wysokość obrotów mają wysokie ładunki czynnikowe  
w pierwszym czynniku. Natomiast ocena intensywności konkurencji ma wysoki 
współczynnik korelacji z czynnikiem drugim. Po wykonaniu rotacji Varimax otrzymano 
arkusz ładunków czynnikowych przedstawiony w tabeli 5.  

Tabela 5. Tablica ładunków czynnikowych po wykonaniu rotacji metodą Varimax 

Zmienna 

Ładunki czynnikowe (Varimax surowe) (dane zakodowane) 
Metoda wyodrębnienia: składowe główne 

(Oznaczono ładunki >0,700000) 
Czynnik 1 Czynnik 2 Czynnik 3 

Wykonywanie badań 0,601198 0,203764 -0,104901 
Wiedza decydentów 0,188457 0,196376 0,792396 
Wiedza pracownika 0,639465 0,133133 0,508943 
Intensywność konkurencji -0,171111 0,917976 0,012585 
Liczba pracowników 0,823872 0,047604 0,020777 
Obroty 0,835974 -0,220905 0,146170 
Zasięg działania 0,394466 0,672667 0,079314 
Ocena sytuacji ekonomicznej 0,093283 0,341396 -0,670444 
Wariancja wyjaśniona 2,377073 1,560585 1,375660 
Udział 0,297134 0,195073 0,171958 
Źródło: obliczenia własne w programie Statistica. 

W wyniku zastosowania rotacji udało się wartość czynników zbliŜyć do osi 
czynników, uzyskując prostszą strukturę. Rotacja zwiększyła nieznacznie udział 
czynnika drugiego, natomiast trzeciego na tyle, Ŝe uzyskał on wysoki ładunek 
względem zmiennej oceny wiedzy decydentów z zakresu badań. Udział pierwszego 
czynnika zmalał, jednakŜe wysokość ładunków między liczbą pracowników  
i wysokością obrotów wzrosła. Ładunek zmiennej dotyczącej oceny wiedzy 
pracowników z zakresu badań zmalał względem pierwszego czynnika. Istotny jest fakt, 
iŜ dla rozpatrywanych trzech czynników suma wariancji, jaką razem wyjaśniają, przed  
i po rotacji jest taka sama, czyli równa 0,6642. Rotowanie zmienia udział zmiennych 
dla poszczególnych czynników, ale nie zwiększa wartości wyjaśnianej wariancji8. 

Po rotowaniu dokonano zabiegu nazwania czynników. W tym celu zaznaczono dla 
poszczególnych zmiennych czynniki o najwyŜszym współczynniku korelacji. Następnie 
przeanalizowano, jakie zmienne są najistotniejsze dla poszczególnych czynników. 
JeŜeli dana cecha była statystycznie istotna dla więcej niŜ jednego czynnika, dokonano 
jej zasłonięcia. W taki sposób zbudowano grupy zmiennych, które łączą się 
tematycznie. Grupy te to czynniki w niniejszej analizie wyodrębnione następująco: 
pierwszy dotyczy wielkości przedsiębiorstwa, drugi jego pozycji na rynku, a trzeci 
świadomości personelu. Takie uszeregowanie wynika z kompilacji następujących cech 
dla czynnika pierwszego: wykonywanie badań, liczba pracowników, wartość obrotów  

                                                           
8 G. Churchill, Badania marketingowe. Postawy metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,  

s. 819. 
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i zasięg działania. Wszystkie te cechy składają się na określenie wielkości 
przedsiębiorstwa. Pozornie zmienna dotycząca wykonywania badań nie łączy się  
z pozostałymi cechami. JednakŜe niniejsze badania i obserwacja praktyk 
przedsiębiorców pozwalają postawić hipotezę, Ŝe badania incydentalnie wykonywane są 
przez przedsiębiorstwa małe i mikro. Dlatego uznano, Ŝe cecha ta takŜe jest składową 
wpływającą na ocenę wielkości przedsiębiorstwa, ale wyłącznie w sposób pośredni. 
Drugi czynnik określa pozycję na rynku, gdyŜ składa się z cech oceny intensywności 
konkurencji, zasięgu działania oraz oceny sytuacji ekonomicznej. Ostatni, trzeci 
czynnik, został określony jako świadomość personelu, na który składają się zmienne 
wiedzy decydentów i pracowników z zakresu badań oraz ocena sytuacji ekonomicznej. 
Wzięcie pod uwagę ostatniej cechy do zbioru opisującego ten czynnik moŜna 
dodatkowo uzasadnić faktem, iŜ respondenci dokonali własnej, subiektywnej oceny. 
ZaleŜeć ona będzie takŜe od umiejętności dokonania takiej oceny.  

Wracając jeszcze raz do macierzy korelacji, która znajduje się w tabeli 2, moŜna 
zauwaŜyć, Ŝe wiedza decydentów i pracowników z zakresu badań ma ujemną korelację 
z oceną sytuacji ekonomicznej, czyli im wyŜsza ocena sytuacji ekonomicznej, tym 
niŜsza ocena wiedzy o badaniach i odwrotnie. Ocena poziomu wiedzy zawarta  
w kwestionariuszu ankiety dotyczyła co prawda wyłącznie tematyki badań. JednakŜe 
jeŜeli respondenci zaznaczali, Ŝe nie potrzebują prowadzenia badań, bo są zbyt małą 
firmą lub Ŝe mają mało dostawców i odbiorców, co pozwala im na monitorowanie ich 
potrzeb na bieŜąco, pozwala to sądzić, Ŝe decyzje podejmują intuicyjnie. Ponadto 
ograniczając się do małej liczby odbiorców, nie zdywersyfikowali ryzyka z tym 
związanego. Dlatego ich ocena sytuacji ekonomicznej prawdopodobnie takŜe jest 
wyłącznie intuicyjna, oparta na ogólnym wraŜeniu, któremu mogą łatwo ulec.  
Za przykład moŜe posłuŜyć sytuacja, gdy przedsiębiorca dysponuje sporym majątkiem 
trwałym i odnotowuje wysokie obroty, ale nie bierze pod uwagę źródła finansowania 
tego majątku czy stopnia zadłuŜenia. Częstym błędem popełnianym przez 
zarządzających jest niezdywersyfikowanie ryzyka związanego np. z posiadaniem 
głównie jednego odbiorcy (przykład: firmy budującej stacje benzynowe dla duŜego 
odbiorcy, który na rok 2009 wstrzymał inwestycje z uwagi na kryzys gospodarczy, co 
spowodowało 80-procentową redukcję zatrudnienia i ogromne zadłuŜenie firmy).  

Ładunek czynnikowy po rotacji dla zmiennej oceny wiedzy decydentów z zakresu 
badań wyniósł r=0,792. Zatem (0,792)2=R2=0,627, co oznacza, Ŝe 62,7% wariancji 
omawianej zmiennej wyjaśnia czynnik świadomości personelu. Czynnik wielkości 
przedsiębiorstwa i pozycji na rynku dodają kolejno 3,5% oraz 3,8% wyjaśnienia 
wariancji, co w sumie daje dla trzech czynników 70%. Dla zmiennej opisującej ocenę 
intensywności konkurencji w branŜy zasób zmienności wspólnej wyniósł 87,2%, w tym 
największy udział miał czynnik pozycji na rynku, który wyjaśnia 84,3% jej zmienności. 
Liczbę pracowników zatrudnianych w przedsiębiorstwach wyjaśnia w 67,9% czynnik 
wielkości przedsiębiorstwa, natomiast łączny zasób zmienności wyniósł 68,1%.  
Z obliczeń wynika, Ŝe czynnik drugi i trzeci w znikomym stopniu wyjaśniają wariancję 
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rozpatrywanej zmiennej. Ostatnia zinterpretowana zmienna dotyczyła wartości obrotów 
za rok 2008. Współczynnik determinacji dla czynnika pierwszego jest największy  
i wyniósł 69,9%. Dla danej zmiennej pozostała część wariancji przez czynnik drugi  
i trzeci wyjaśnia 7% zmienności. Łącznie zasób zmienności dla obrotów wyniósł 
76,9%.  

Zasoby zmienności wspólnej dla poszczególnych zmiennych zostały przedstawione 
w tabeli 6. Prezentuje ona w kolejnych kolumnach wzrost zasobów pochodzących od 
poszczególnych czynników. W pierwszej kolumnie wartość zmienności, jaką wyjaśnia 
czynnik pierwszy, na przykład dotyczący „wykonywania badań”, wyniósł 0,361439.  
W drugiej kolumnie dla tej cechy zawarta jest zmienność opisana przez czynnik 
pierwszy i drugi. Natomiast trzecia kolumna sumuje R2, jaki otrzymano z trzech 
czynników. W ten sposób otrzymano następujące równanie:  

(0,601198)2+(0,203764)2+(-0,104901)2=0,413963. 

Tabela 6. Sumy kwadratów ładunków czynnikowych dla rozpatrywanych zmiennych  

Zmienna 

Zasób zmienności wspólnej (dane zakodowane) 
Metoda wyodrębnienia: składowe główne 

Rotacia: Varimax sur 

1 Czynnik 
Czynniki  

1 i 2 
Czynniki  
1, 2 i 3 

Wielokr.  
R-kwadr. 

Wykonywanie badań 0,361439 0,402959 0,413963 0,201729 

Wiedza decydentów 0,035516 0,074080 0,701971 0,370813 

Wiedza pracownika 0,408915 0,426639 0,685663 0,527331 

Intensywność konkurencji 0,029279 0,871959 0,872117 0,448044 

Liczba pracowników 0,678766 0,681032 0,681464 0,410089 

Obroty 0,698852 0,747651 0,769017 0,521656 

Zasięg działania 0,155604 0,608085 0,614375 0,442534 

Ocena sytuacji ekonomicznej 0,008702 0,125253 0,574748 0,160880 

Źródło: obliczenia własne w programie Statistica. 

Analizując tabelę 6, moŜna stwierdzić, Ŝe dla zmiennej „wykonywanie badań” 
największy udział zasobu zmienności pochodzi od czynnika pierwszego. Dla cechy 
opisującej „wiedzę decydentów” najwięcej zmienności wyjaśnia czynnik trzeci. „Ocenę 
wiedzy pracowników” wyjaśnia znacznie czynnik pierwszy i trzeci.  

Na rys. 10 znajdują się zmienne w odniesieniu do trzech rozpatrywanych 
czynników. Z analizy wynika, Ŝe czynnik dotyczący wielkości przedsiębiorstwa ma 
największe znaczenie odnośnie do faktu wykonywania przez firmy badań rynkowych  
i marketingowych, wyjaśniając w największym stopniu jego zmienność. 
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Ładunki czyn., czynnik  1 wz. czynn. 2 wz. czynn. 3
Rotacja: Varimax sur

Wyodrębn. : Składowe główne
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Obroty (M3)
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Intensywność konkurencji (35)

 

Rys. 10. Wykres trójwymiarowy ładunków czynnikowych  
Źródło: obliczenia własne w programie Statistica. 

Podsumowanie 

Na badanym obszarze administracyjnym Ŝaden z pytanych podmiotów nie 
współpracował z agencją badawczą z regionu bydgoskiego. Ponadto firmy zapatrują się 
dość negatywnie na współpracę z agencją działającą na lokalnym rynku. MoŜna 
domniemywać, Ŝe jest to spowodowane albo brakiem zaufania do tych firm, związanym 
na przykład z podejrzeniem, Ŝe waŜne informacje dotyczące przedsiębiorstwa  
i badanych przez nie problemów mogą zostać udzielone konkurentom, albo moŜe 
brakiem wiedzy respondentów na temat działalności takich firm na rozpatrywanym 
obszarze lub na temat jakości ich usług. Spośród przebadanych jednostek niespełna 
28% prowadziło badania rynkowe lub/i marketingowe. Pozostałe firmy uwaŜają, Ŝe są 
zbyt małe na prowadzenie badań lub posiadają mały krąg dostawców i odbiorców, co 
pozwala im na nieuregulowane obserwowanie ich i wnioskowanie. Spośród tych, którzy 
nie prowadzą badań, ponad 52% nawet nie bierze pod uwagę moŜliwości ich wykonania 
w przyszłości. Badania w rozpatrywanym regionie prowadzą firmy większe, najczęściej 
o obrotach rocznych powyŜej 10 milionów złotych, zatrudniających powyŜej  
10 pracowników i działających w skali kraju lub na rynku międzynarodowym. Były to 
główne zmienne, jakie charakteryzowały znajdujące się w próbie instytucje wykonujące 
badania. Niestety, z uwagi na małą jej liczebność nie moŜna było wyodrębnić grup 
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branŜowych. Natomiast wiadomo, Ŝe wysokość wydatków na badania jest uzaleŜniona 
takŜe od sektora, w jakim działa organizacja. JednakŜe wyniki badania wskazują, Ŝe  
w powiecie bydgoskim i w mieście Bydgoszczy mała liczba firm przeznacza na badania 
duŜe kwoty. 

CLIENTS CHARACTERISTICS ON THE RESEARCH  

MARKET − SURVEY RESULTS 

Summary 

The paper presents the results of survey on characteristics of firms generating demand for 
market and marketing research. Its goal was to determine the relationship between the variables 
characterizing organizations using market or marketing research as well as companies that do not. 
To achieve this purpose the authors used factor analysis method. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 594                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 54                  2010 

Janusz Śnihur1 

POSTAWY ETNOCENTRYCZNE MIESZKAŃCÓW 
LUBUSKIEGO W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH 

Streszczenie 

Przejawem postaw etnocentrycznych wśród społeczności lokalnej jest proces dokonywania 
zakupu produktów rodzimych. Postawy narodowe mają duŜe znaczenie w procesie akceptacji 
bądź nie produktów zagranicznych. Są równieŜ konsumenci, którzy podejmują decyzje w oparciu 
o świadomość kraju pochodzenia, tzw. efekt „made in”. Są oni skłonni przypisać pewne cechy 
produktowi z racji znajomości i skojarzeń z danym krajem. W celu oceny postaw 
etnocentrycznych oraz znaczenia efektu kraju pochodzenia autor przeprowadził badania 
ankietowe wśród 170 konsumentów z województwa lubuskiego. W niniejszym artykule autor 
zaprezentował niektóre wyniki tychŜe badań. 

Wprowadzenie 

Proces podejmowania decyzji zakupu składa się z wielu etapów i ma wiele 
uwarunkowań, zarówno o charakterze emocjonalnym, jak i racjonalnym. Postawa to 
trwale korzystna lub niekorzystna (wynikająca z doświadczenia) ocena, emocjonalne 
odczucie oraz skłonności związane z określonym przedmiotem lub ideą2. Ostateczny 
wybór dokonywany przez nabywcę jest poprzedzony analizą porównawczą dostępnych 
produktów i warunków, które umoŜliwiają wejście w ich posiadanie oraz zaspokojenie 
potrzeby. Oceniając ofertę, konsumenci korzystają z wielu informacji i wskazówek.  
Te wskazówki mogą być podzielone na wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze z nich 
dotyczą cech fizycznych produktu, natomiast wskazówki zewnętrzne to informacje 
związane z produktem, takie jak: marka, cena lub kraj pochodzenia3. Niektórzy autorzy 
zajmujący się problematyką marketingu i zachowania się konsumenta na rynku 
zakładają, iŜ wszystkie czynniki oddziałujące na nabywcę mają charakter subiektywny  
i psychiczny. Nawet wielkości tradycyjnie uznawane za mierzalne są tylko pozornie 
porównywalne, poniewaŜ wszystko, co konsument bierze pod uwagę, jest tylko 
obrazem w jego świadomości. Obraz ten tworzony jest przez jego mózg na podstawie 
bodźców płynących z otoczenia. Stąd w literaturze pojawiają się następujące 

                                                 
1  Janusz Śnihur − dr, Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 

Uniwersytet Zielonogórski. 
2 Ph. Kotler, Marketing, analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa, 1994, 

s.174.  
3 F.M. Ulgado, M. Lee, Consumer Evaluation of Bi-National Product in the Global Market, „Journal of 

International Marketing” 1993, vol. 1, nr 3. s. 6. 
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stwierdzenia: „Nie ma Ŝadnych faktów. Nie ma najlepszych wyrobów. W świecie 
marketingu istnieją jedynie percepcje w świadomości klienta czy potencjalnego klienta. 
Rzeczywistością jest percepcja. Wszystko poza tym jest złudzeniem czy teŜ prawda  
i percepcje stapiają się w umyśle tak, Ŝe nie ma juŜ między nimi róŜnicy”4. 

Współczesny konsument deklaruje coraz częściej, Ŝe głównym argumentem 
wyboru oferty jest dla niego jakość produktu. W tym ujęciu mamy do czynienia  
z wykreowanym na podstawie posiadanych informacji wyobraŜeniem o jakości dobra, 
poniewaŜ statystyczny konsument nie ma moŜliwości obiektywnej oceny wszystkich 
elementów, o których mowa w licznych definicjach jakości. To jednak, w jaki sposób 
będzie ona postrzegana przez nabywców, ma ogromny wpływ na jego zachowanie.  

Podejmowanie decyzji zakupowej nie odbywa się zawsze w ten sam sposób. Liczba 
pozyskiwanych informacji oraz zaangaŜowanie wynikają między innymi ze stopnia 
pilności potrzeby, która ma być w efekcie zaspokojona. ZłoŜoność tego procesu zaleŜy 
tym samym od charakteru produktu lub usługi, których dotyczy. Jedną  
z obserwowanych w skali globalnej tendencji jest zaleŜność mówiąca o tym, Ŝe im 
wyŜsze jest zróŜnicowanie danej kategorii produktu, tym mocniej postrzegany 
wizerunek produktu wpływa na popyt5. W takich przypadkach producenci komunikując 
się z rynkiem, próbują zwrócić uwagę nabywców na argumenty, które stosunkowo 
szybko i skutecznie wpłyną na wyobraŜenie o produkcie. Bazując na stereotypach 
dotyczących między innymi opinii o kraju producenta, starają się wywołać pozytywne 
skojarzenia i zdobyć przewagę, polegającą na zwiększeniu wyrazistości własnej oferty. 

Kształtowanie świadomości etnocentrycznej wśród społeczności lokalnej jest 
jednym z moŜliwych wariantów działania, które w pewnym stopniu mogą przyczynić 
się do rozwoju regionu. Etnocentryzm w zachowaniach konsumenckich jest wynikiem 
celowych i świadomych decyzji wynikających z podniesienia poziomu edukacji 
społeczno-ekonomicznej konsumentów. Wybór produktów krajowych (lokalnych) 
producentów wymaga od konsumenta posiadania minimalnego poziomu wiedzy 
społeczno-ekonomicznej, która umoŜliwia ocenę sytuacji rynkowej oraz pozwala na 
kształtowanie własnych opinii dotyczących tej kwestii i świadome dokonywanie 
wyboru. Edukacja konsumencka w tej kwestii leŜy w gestii władz lokalnych, które 
mogą zaangaŜować do współpracy zainteresowane przedsiębiorstwa. Warto podjąć 
działania, które uświadomią konsumentom ich siłę oddziaływania na rynek, szczególnie 
ten w najbliŜszym otoczeniu. Taka wzajemna współpraca moŜe przynieść korzyści dla 
wszystkich uczestniczących w tym przedsięwzięciu stron. 

                                                 
4 A.Ries, J. Trout, 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa 2000, s. 33. 
5 I. Lampert, E.D. Jaffe, A dynamic approach to country-of-origin effect, „European Journal of Marketing” 

1998, vol. 32, nr 1/2, s. 62. 
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Etnocentryzm konsumencki  

Podstawy etnocentryzmu konsumenckiego mają róŜne odcienie6: 
– fundamentalny (naturalna, psycho-kulturowa identyfikacja jednostki z własną 

grupą i jej wartościami), 
– umiarkowany (afirmatywna postawa wobec własnych wartości z wielką 

deprecjacją wzorów obcych), 
– agresywny (absolutna hegemonia własnych wartości przy równoczesnej 

nietolerancji wobec innych norm), 
– poziomy (wynikający z mylenia marki z krajem pochodzenia produktu).  
Postawy etnocentryzmu konsumenckiego są odnotowywane we wszystkich krajach 

niezaleŜnie od poziomu rozwoju gospodarczego; w krajach, które cenią sobie własne 
produkty, jak i w krajach słabszych ekonomicznie obawiających się napływu obcego 
kapitału. 

Odrębną kwestią jest problem identyfikacji produktów krajowych i zagranicznych 
przez konsumentów. Tradycyjny podział na produkty krajowe i zagraniczne jest juŜ 
we współczesnym świecie praktycznie niemoŜliwy. Wobec zmian zachodzących  
w gospodarce i na rynku wydaje się juŜ niewystarczające tradycyjne kryterium miejsca 
wytworzenia produktu finalnego. WaŜne mogą być takŜe takie kryteria jak: 

– kraj pochodzenia właściciela przedsiębiorstwa (własność kapitału), 
– kraj pochodzenia marki produktu, 
– kraj pochodzenia technologii, licencji, patentu itp., 
– kraj pochodzenia surowców, podzespołów itp. stosowanych w produkcji7.  
Na rys. 1 przedstawiono czynniki mające wpływ na postrzeganie przez konsumenta 

kraju pochodzenia produktu, co często moŜe decydować o wyborze danego produktu 
czy marki na rynku. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Rys. 1. Czynniki wpływające na identyfikację kraju pochodzenia produktu przez konsumentów 
Źródło:  A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004. 

                                                 
6 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 

2003, s. 44. 
7 K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE Warszawa 2004,  

s. 250. 
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Zasada podejmowania przez konsumenta zakupu z punktu widzenia kraju 
pochodzenia produktu stanowi koncepcję relatywnego postrzegania produktu. 
Głównym załoŜeniem koncepcji jest uznawanie względnego wizerunku produktu jako 
wypadkowej wizerunków kraju produkcji, jak i wizerunku tego kraju jako producenta 
odpowiedniej linii produktów. Efekt kraju pochodzenia dotyczy postrzegania 
konkretnego kraju i przenoszenia tej oceny na produkty wytwarzane w tym kraju. 
Dlatego teŜ często przez pryzmat „made in” oceniamy jakość, niezawodność, nowość  
− modę oraz inne czynniki jako składowe naszych decyzji zakupowych.  

Znaczenie kraju pochodzenia w procesie podejmowania  
decyzji zakupowych w świetle bada ń własnych  

Przeprowadzono badania ankietowe w celu zidentyfikowania − wśród badanej 
zbiorowości – postaw etnocentrycznych oraz opinii na temat znaczenia kraju 
pochodzenia w procesie podejmowania decyzji zakupowych produktów,  
ze szczególnym uwzględnieniem produktów spoŜywczych. Badania przeprowadzono 
wśród 170 respondentów z terenów województwa lubuskiego. Doboru dokonano  
w sposób losowy poprzez metodę doboru jednostek typowych w miejscu pomiaru  
− badaniu poddano co 10. konsumenta (-tkę) wybieranego drogą losową w miejscu 
dokonywania pomiaru − w sklepach wielkopowierzchniowych województwa. Jako 
narzędzie wykorzystano kwestionariusz ankiety, przy konstrukcji którego zastosowano 
skalę nominalną oraz porządkową.  

Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe ponad połowa respondentów stara się 
kupować produkty krajowe (62% respondentów). Trudno jednak na podstawie badań 
wykluczyć, Ŝe postawa ta nie miała charakteru jedynie deklaratywnego. Kwestią 
związaną z badaniem postaw konsumentów wobec produktów zagranicznych jest 
wpływ efektu kraju pochodzenia na zachowania nabywców.  

Przeprowadzone badania dowodzą, Ŝe respondenci, dla których kraj pochodzenia 
jest istotnym czynnikiem determinującym ich decyzje zakupowe, jako główny motyw 
podali, Ŝe dany kraj kojarzy im się z danym produktem oraz Ŝe kraj ten jest liderem  
w produkcji tego wyrobu (tabela 1). W tabeli tej zostały zaprezentowane motywy, 
którymi kierują się konsumenci, identyfikując poszukiwany produkt z danym krajem. 
Kraj pochodzenia produktu moŜe bowiem wpływać na postrzeganie jakości produktu 
określonej firmy oraz kształtowanie wyobraŜeń o marce handlowej, a w konsekwencji 
takŜe na skuteczność działań marketingowych firmy danego kraju. Mamy zatem w tym 
przypadku do czynienia z tzw. efektem kraju pochodzenia rozumianego jako wpływ 
ogólnych wyobraŜeń i opinii o kraju na ocenę produktów lub/i marek pochodzących  
z danego kraju. Wizerunek kraju pochodzenia ma istotne znaczenie w kształtowaniu 
postaw nabywców wobec produktów zagranicznych. Jak wskazują badania, pozytywne 
postawy konsumentów wobec większości produktów przemysłowych pochodzących  
z krajów wysoko rozwiniętych są wynikiem przewagi technologicznej tych krajów, co 
wpływa na obniŜenie ryzyka postrzeganego przez konsumentów.  
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Tabela 1. Motywy decydujące o postrzeganiu przez konsumentów kraju pochodzenia produktu 

Motyw Udział w podejmowanych decyzjach 
zakupowych (wyraŜony w %) 

dany kraj kojarzy mi się z danym produktem 55,62 
dany kraj jest liderem w produkcji tego 
wyrobu 

53,21 

produkty z tych krajów są ogólnodostępne 21,89 
mam dobrą opinię o tym kraju 34,91 
produkty z tych krajów są dobrze promowane 14,20 
produkty z danego kraju są wśród moich 
znajomych modne 

9,28 

inne przyczyny zakupu  2,11 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

W przypadku produktów spoŜywczych – przy wyborze wędlin − dla ponad 70% 
respondentów znaczenie ma kraj pochodzenia, a w przypadku chleba ponad 50% 
respondentów uwzględnia ten fakt, a co więcej respondenci jednoznacznie określili, Ŝe 
„najlepszy chleb i wędliny są produkowane w Polsce”. Takie postawy wśród badanych 
mogą być przejawem postaw etnocentrycznych – tabela 2.  

Tabela 2. Opinie respondentów dotyczące znaczenia kraju pochodzenia przy zakupie wybranych produktów 
spoŜywczych (procent wskazań) 

Wybrane artykuły 
spoŜywcze Zawsze W większości 

przypadków 
Jest mi to 
obojętne Raczej nie Nigdy 

chleb 41,76 12,35 6,47 15,88 20,58 
czekolada 22,35 24,70 24,11 11,76 13,53 
wędliny 44,70 25,88 3,53 7,06 13,59 
piwo 21,18 24,12 21,76 11,17 2,00 
wino 22,94 33,53 15,88 8,82 12,35 
herbata 15,29 31,76 22,94 12,35 12,35 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Konsumenci, którzy preferują wśród produktów spoŜywczych produkty polskie jako 
główny motyw swojej postawy podali fakt, iŜ: „produkty polskie są lepszej jakości” 
(71% respondentów). Dla co drugiego respondenta znaczenie miał to, Ŝe „w ten sposób 
popierają polskie przedsiębiorstwa” (51% wskazań), zatem mamy wśród nich do 
czynienia z tzw. ideologicznym etnocentryzmem konsumenckim. Odczuwane przez 
respondenta zagroŜenie ze strony produktów zagranicznych postrzegane jest jako: 
zagroŜenie zmniejszenia popytu na produkty krajowe, ograniczenie produkcji krajowej, 
zwolnień i zwiększenia bezrobocia, spadku stopy Ŝycia, mniejszego bezpieczeństwa 
socjalnego8. Równie liczna grupa respondentów wskazała, Ŝe „polskie produkty są im 
lepiej znane” (50% wskazań). Co trzeci z badanych podkreślał fakt „lepszej dostępności 
produktów polskich” jako motyw swoich decyzji (35% wskazań), równieŜ dla co 
trzeciego respondenta motywem preferencji wobec polskich produktów jest to, Ŝe „są 

                                                 
8 A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki – istota i uwarunkowania rozwoju, „Marketing i Rynek” 1998, 

nr 11, s. 9-13. 
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tańsze niŜ produkty zagraniczne” (38% wskazań), natomiast jeden na dziesięciu 
respondentów podkreślał fakt, Ŝe „łatwiej zwrócić czy teŜ reklamować produkty 
rodzime” (12% wskazań).  

Przeprowadzone badania wskazują, Ŝe osoby starsze preferują krajowe produkty, 
natomiast młodsze pokolenie zdecydowanie rzadziej deklaruje takie postawy. Badania 
wskazały równieŜ, Ŝe wielu Polaków ma problem z ustaleniem, które produkty są  
w istocie polskie. Wyznacznikiem dla nich często jest brzmienie nazwy marki, co jednak 
moŜe być mylne, np. wielu respondentów wskazywało, Ŝe marka Wittchen jest 
niemiecka, kiedy to właśnie jest polska marka. Preferowanie krajowych produktów 
spoŜywczych moŜe być równieŜ wynikiem tego, Ŝe postrzegane są one jako 
bezpieczniejsze i zdrowsze niŜ zagraniczne.  

Ewoluujące postawy zachowań klientów w Polsce powodują, iŜ produkty rodzime, 
głównie spoŜywcze, postrzegane są jako produkty odpowiedniej jakości i tym samym 
częściej wybierane przez respondentów. Pochodzenie produktów spoŜywczych jest 
kojarzone jako związek z tradycją wytwarzania i właściwymi walorami smakowymi oraz 
odpowiednią marką znaną od lat. Dlatego coraz częściej postrzegamy pozytywnie 
produkty rodzime jako towary o znanej marce, produkowane tradycyjną technologią,  
o mniejszej zawartości konserwantów. Postrzegana wysoka jakość, a tym samym 
zaufanie do produktu to przyczynek do świadomego zakupu, jak równieŜ do plasowania 
produktu. Przejaw patriotyzmu konsumenckiego wobec produktów spoŜywczych staje 
się w Polsce coraz bardziej widoczny. Podejmowane decyzje zakupowe są coraz bardziej 
nacechowane takimi przesłankami jak: zdrowie, ekologia, marka produktu, styl Ŝycia, 
które są przejawem ogólnoświatowego trendu konsumenckiego9. Preferowanie 
produktów rodzimych w tych aspektach to przejaw postaw etnocentrycznych, co moŜe 
wpływać na wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.  

THE CONSUMER ETHNOCENTRISM  
OF INHABITANT FROM LUBUSKIE IN THE LIGHT  

OF QUESTIONNAIRE RESEARCH 

Summary 

A manifestation of ethnocentric attitudes among the local community is the process  
of purchasing home products. National postures have big meaning in the process of acceptance,  
or refusing foreign products. There are also consumers, who make decisions based on the 
consciousness of the country of origin, so called „made in” effect. They are willing to assign 
certain characteristics to the product due to familiarity and associations with the country. In order 
to assess the ethnocentric attitudes and the importance of the effect of country of origin, the 
author conducted a survey among 170 consumers in the province of Lubuskie. In this paper the 
author presented some results of these studies. 

                                                 
9 J. Racocka, Trendy konsumenckie w Polsce jako efekt procesu globalizacji, materiały konferencyjne 

„Konkurencja – mity i fakty”, Katedra Polityki Gospodarczej SGH, Warszawa-Katowice-Szczecin 2001,  
s. 346-362. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 594                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 54                  2010 

Beata Zatwarnicka-Madura1 

MARKETING SKIEROWANY DO KOBIET  

A KOLOR RÓśOWY 

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano podstawy marketingu skierowanego do kobiet, istotę koloru  
w marketingu i psychologiczne badania dotyczące oddziaływania koloru róŜowego. 
Przedstawiono w nim równieŜ kilka etapów ewolucji wykorzystania koloru róŜowego, wpływ 
koloru róŜowego na małe dziewczynki oraz wybrane praktyki działania przedsiębiorstw  
w obszarze stosowania koloru róŜowego. 

Wprowadzenie 

W 2008 roku firma Boston Consulting Group (BCG) przeprowadziła badanie,  
w którym udział wzięło 12 tysięcy kobiet z ponad 40 krajów świata (nie było wśród 
nich Polski). Kobiety odpowiadały na 120 pytań związanych z ich Ŝyciem, pracą 
zawodową, dochodami, zwyczajami zakupowymi, nadziejami i obawami. Na podstawie 
tak szczegółowego zebranego materiału powstał raport „Women want more” 
opublikowany w 2009 roku. Zainteresowanie rynkiem kobiet ma swoje uzasadnienie, 
gdyŜ ze zgromadzonych danych wynika, Ŝe kobiety stanowią połowę społeczeństwa 
Ziemi, ponad miliard kobiet na świecie pracuje zawodowo, więcej niŜ połowę 
studentów stanowią kobiety. JuŜ teraz generują one 20 bilionów dolarów przychodu,  
a szacuje się, Ŝe za 5 lat będzie to juŜ 28 bilionów dolarów. To stawia kobiety na 
pierwszym miejscu najszybciej rozwijających się rynków świata, nawet przed krajami 
azjatyckimi2. Wzrostowi potencjału konsumenckiego i pozycji ekonomicznej kobiet nie 
towarzyszy jednak zmiana myślenia o rynku. Marketerzy często nie potrafią dotrzeć do 
konsumentek. Kobiety czują się pomijane, infantylizowane i dyskredytowane zwłaszcza 
przez stereotypowe przedstawianie ich wizerunku. 

Jednym z pierwszych projektów mających przełamać taki sposób myślenia  
o kobietach – konsumentkach jest powstała 2 lata temu w Polsce agencja specjalizująca 
się w komunikacji marketingowej i działaniach PR-owych skierowanych do kobiet 
Garden of Words. Właścicielka firmy Katarzyna Pawlikowska twierdzi, Ŝe „Marketing 
kobiecy błędnie rozumiany jest jako komunikowanie na róŜowo – a przecieŜ kobiety 
                                                 

1 Beata Zatwarnicka-Madura – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika 
Rzeszowska. 

2 M.J. Silverstein, K. Sayre, Women want more, How to capture your share of the word’s largest, fastest-
growing market, Boston Consulting Group, HarperCollins Publishers, New York 2009, s. 3-6. 
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kupują dziś to samo, co męŜczyźni. Komunikacja marki czy produktu nie musi być 
kierowana do jednej płci. Musi natomiast uwzględniać róŜnice w kobiecym i męskim 
sposobie postrzeganiu świata”3. 

Podstawy marketingu skierowanego do kobiet 

Marketing skierowany do kobiet ma na celu lepsze dopasowanie produktu do 
potrzeb kobiet na podstawie rozpoznania kobiecej hierarchii wartości oraz zachowań. 
Według M. Barletty marketing skierowany do kobiet zyskuje i będzie coraz bardziej 
zyskiwał na znaczeniu z wielu powodów4: 
1. Kobiety decydują o zakupie 80% produktów. Nawet jeśli same nie dokonują 

zakupu, to mają istotny wpływ na decyzję zakupową. 
2. Kobiety lubią kupować produkty posiadające wiele róŜnych funkcji, co wynika  

z tego, Ŝe kobieta potrafi zajmować się kilkoma rzeczami jednocześnie, a ponadto 
oczekuje się od niej, by była wielozadaniowa. Kobiety przywiązują mniejszą wagę 
do opisów technicznych, kładą natomiast nacisk na korzyści wynikające z zakupu 
produktu. Kupując np. telewizor, kobiety będą oczekiwały, aby miał doskonały 
obraz i dźwięk oraz był kompatybilny z innymi urządzeniami, nie będą się skupiały 
na cyfrach lub nazwach poszczególnych technologii.  

3. Przeszukując rynek w poszukiwaniu odpowiedniego produktu, kobiety biorą pod 
uwagę dziewięć razy więcej czynników niŜ męŜczyźni. To wynika z oczekiwania, 
Ŝe rzecz będzie przeznaczona do wielu róŜnych zadań. Na etapie zbierania 
informacji kobieta ma znacznie dłuŜszą listę kryteriów, według których ocenia 
produkt, niŜ męŜczyzna.  

4. Kobiety znacznie częściej rozmawiają ze sobą o róŜnych produktach. Dlatego są 
bardzo dobrymi przekaźnikami informacji w marketingu szeptanym. Zadowolony  
z produktu męŜczyzna powie o nim przeciętnie sześciu osobom, zaś zachwycona 
produktem kobieta opowie o nim aŜ 20 innym ludziom.  

5. Kobiety podczas zakupów koncentrują się nie tylko na produkcie, jak na ogół 
postępują męŜczyźni, ale takŜe na otoczeniu. Odbierając rzeczywistość na wielu 
poziomach percepcji i wielokrotnie bardziej mając wyczulone zmysły słuchu, 
węchu, dotyku, smaku, zwrócą uwagę nie tylko na sam produkt, ale teŜ na sam 
proces jego sprzedaŜy: schludność i czystość miejsca, uprzejmość i kompetencję 
personelu, godziny funkcjonowania placówki.  

6. Kobiety lubią współpracę i budowanie dobrych relacji, dlatego duŜo częściej 
dokonują powtórnych zakupów tam, gdzie były dobrze obsłuŜone, uzyskały 
fachową poradę lub pomoc, oraz były zadowolone z produktu lub usługi. Znacznie 
częściej korzystają takŜe z programów lojalnościowych. Z racji koncentrowania się 
na innych ludziach kobiety większą uwagę zwracają na to, czy producent lub 

                                                 
3 Kobiety rosną w siłę, http://marketing.nf.pl/News/20906/?rss=true. 
4 M. Barletta, Marketing skierowany do kobiet, Cedewu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2003. 
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usługodawca jest zaangaŜowany w działania prospołeczne: charytatywne lub 
ekologiczne.  

7. Kobiety poszukują produktów łączących w sobie 3 cechy: najlepszą cenę, najlepszą 
jakość, podniesienie efektywności funkcjonowania. W tym celu potrafią 
kilkakrotnie dłuŜej robić rozeznanie na rynku niŜ męŜczyźni, co moŜe sprawiać 
wraŜenie, Ŝe są niezdecydowane.  

8. Około 60 % kobiet twierdzi, Ŝe ludzie od marketingu w ogóle ich nie rozumieją. 
9. Mitem jest, Ŝe kobiety przy zakupie kierują się przede wszystkim kolorem.  

Na pierwszym miejscu stawiają funkcjonalność produktu. Natomiast kolor róŜowy 
jest dopiero na dziewiątym miejscu ulubionych kolorów kobiet. 

Istota koloru w marketingu  

Kolor odgrywa waŜną rolę w działaniach marketingowych opartych na odbiorze 
wizualnym. Stanowi on podstawę wyobraŜenia o danej rzeczy lub zjawisku. 
Prawdopodobnie wynika to z faktu, iŜ juŜ w momencie narodzin człowiek posiada 
zdolności do postrzegania barw. Jak potwierdziły badania, rozpoznawanie formy 
stanowi umiejętność wtórną, nabywaną dopiero w okresie niemowlęctwa.  

Coraz więcej badań dotyczy wykorzystania kolorów w merchandisingu. Kolor 
odgrywa waŜną rolę we wszystkich elementach marketingu mix. Dotyczy bowiem 
samego produktu, jego opakowania, róŜnych form promocji, ekspozycji ceny.  
W odniesieniu do dystrybucji istotną kwestię odgrywa kolorystyka ubrań sprzedawców, 
przedstawicieli handlowych czy innego typu handlowców. 

Omawiając zagadnienie koloru konieczne jest uwzględnienie jego wpływu na 
psychikę człowieka oraz symbolikę zawartą w kulturze danego regionu. Istnieje jeszcze 
subiektywne postrzeganie barwy uwarunkowane silnymi pozytywnymi lub 
negatywnymi emocjami. Na preferencje i antypatie kolorystyczne wpływa równieŜ 
środowisko5.  

Potrzeby i preferencje kobiet w zakresie wyboru produktu i komunikacji 
marketingowej postrzegane są często przez stereotypy. Według stereotypowego 
myślenia jednym z gwarantów sukcesu rynkowego jest uŜycie koloru róŜowego  
w działaniach marketingowych skierowanych do kobiet. 

Kolor ró Ŝowy w psychologii  

W pierwszej połowie 1979 roku w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 
pewien eksperyment: w więzieniu pomalowano salę dla zatrzymanych na róŜowo. 
Więźniowie przebywali w niej około 10-15 minut, w czasie gdy przygotowywano ich 
dokumentację. Po 156 dniach władze więzienia stwierdziły, Ŝe stopień agresji wśród 
zatrzymanych wyraźnie zmalał po tych krótkich sesjach. Postanowiono więc 

                                                 
5 B. Kowalik, Przybyłem, zobaczyłem, kupiłem…, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj 

=01&id_numer=881904. 
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pomalować na róŜowo cele więźniów, jednakŜe po czterech godzinach przebywania  
w nich więźniowie stawali się bardziej agresywni i próbowali je zniszczyć. 
Eksperyment ten dowiódł, Ŝe relaksujące i uspokajające działanie koloru róŜowego trwa 
tylko do 30 minut, zaś po upływie tego czasu wzmaga on agresję6. 

Badanie to potwierdza teorię, Ŝe kolory nie tylko sprawiają przyjemność 
wzrokową, ale równieŜ wpływają na samopoczucie i zachowanie. Kolory ciepłe 
postrzegane są jako stymulujące, wesołe, natomiast barwy zimne uwaŜane są za 
spokojne, wyciszające, a nawet deprymujące. Pomimo Ŝe definicje te są czysto 
subiektywne i powodowane indywidualnym postrzeganiem, badania wykazują, Ŝe są 
one wspólne dla większości osób i zdeterminowane są głównie skojarzeniami z naturą.  

Ewolucja wykorzystania koloru ró Ŝowego 

Nowoczesny ruch związany z kolorem róŜowym zaczął się w 1991 r., kiedy 
rozdawano w Nowym Jorku róŜowe wstąŜki kobietom, które zwalczyły raka piersi 
(tabela 1).  

Tabela 1. Ewolucja wykorzystania koloru róŜowego 

Rok Opis wydarzeń 

1955 
Firma Dodge wprowadza róŜowy samochód dla kobiet i dokłada pasującą parasolkę 
i portmonetkę. Pomysł nie odnosi sukcesu i produkt zostaje wycofany w 1957 r. 

1962 Emilio Pucci wprowadza róŜową kolekcję Haute Couture dla Jacqueline Kennedy. 
1965 Stewardessy jednej linii lotniczej mają tradycyjne uniformy koloru róŜowego. 

1980 
Kolor róŜowy staje się kolorem koszulek firmy Lacoste. W latach 80. uznaje się, Ŝe 
kolor róŜowy nie moŜe być kolorem biurowym. Wiele korporacji wprowadza 
politykę stonowanych kolorów. 

1991 
Rozdawane są róŜowe wstąŜki kobietom, które przeŜyły raka piersi oraz 
uczestniczkom wyścigu organizowanego przez Susan G. Komen na rzecz leczenia 
raka piersi w Nowym Jorku. 

1992 
Firma Estee Lauder i magazyn Self rozdają 1,5 mln róŜowych wstąŜek, promując 
tym samym akcję podnoszenia świadomości kobiet o chorobach nowotworowych. 

1993 
Firma Avon zakłada fundację na rzecz walki z rakiem piersi i wprowadza na rynek 
róŜowe przypinki. 

2001 
Reese Witherspoon – główna aktorka w filmie „Legalna blondynka”, daje kobietom 
„licencję” na noszenie róŜowego koloru, a tym samym sygnał o powaŜnym 
traktowaniu kobiet noszących róŜową garderobę. 

2005 Pojawienie się magazynu „Pink”, którego adresatami są kobiety biznesu w USA. 
2009 Kolor róŜowy powraca jako coraz bardziej atrakcyjny. 

Źródło: opracowano na podstawie: B. Brennan, Why She Buys: The New Strategy for Reaching the World's 
Most Powerful Consumers, New York 2009, s. 158-159. 

W 1992 r. firma Estee Lauder w partnerstwie z magazynem Self wyprodukowała 
1,5 mln wstąŜek, które były dołączane do kosmetyków, a rok później firma Avon 
wprowadziła róŜowe przypinki. Kolor róŜowy nie był jednak zawsze tak popularny.  

                                                 
6 B. Kowalewska, Kolorowa psychologia, http://www.styl.kobiety.net.pl/63,0,Kolorowa-psychologia, 

134.html. 
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W latach 80., kiedy kobiety walczyły ze zjawiskiem, określanym jako „szklany sufit”7  
– wiele kobiet na kierowniczych stanowiskach odrzucało ten kolor, czując, Ŝe podwaŜa 
on ich wiarygodność. RóŜ kojarzony był z lalkami Barbie i kolorem lodów, a nie  
z kompetentnymi kobietami, które zasługiwały na tę samą płacę, którą otrzymywali 
męŜczyźni na tych samych stanowiskach. Wiele firm finansowych i przemysłowych nie 
pozwoliło kobietom zakładać odzieŜy koloru róŜowego do biur, promując politykę 
kolorów stonowanych8. 

Oddziaływanie koloru ró Ŝowego na małe dziewczynki 

Od lat istnieje podział na kolory na stoiskach z ubrankami i zabawkami, 
szczególnie dla najmłodszych dzieci. Dla dziewczynek wszystko jest w kolorze 
róŜowym, natomiast dla chłopców w niebieskim. Na początku poprzedniego wieku 
wszystkie niemowlęta były ubierane na biało. Dopiero w latach 20. dzięki projektantom 
mody rozpoczęto osobną produkcję ubranek dla dzieci. Początkowo jednak to 
dziewczynkom przypisano kolor niebieski, a chłopcom róŜowy. W katolickiej Europie 
uwaŜano wówczas, Ŝe kolor niebieski utoŜsamia się z Maryją i wybór niebieskiego 
koloru dla dziewczynek wydawał się naturalny. Dla chłopców wybrano natomiast 
złagodzoną wersję czerwonego, czyli kolor róŜowy. Czerwony bowiem utoŜsamiany 
jest z agresją, władzą i energią. Dopiero w latach 40. kolor róŜowy zaczęto utoŜsamiać  
z kobiecością. Kolorystyka ubranek i zabawek dla dzieci została równieŜ odwrócona. 

W ostatnich latach podział ten jest jeszcze bardziej ostry. Dla dziewczynek 
produkowane są nie tylko róŜowe ubranka, ale i zabawki. Współcześni psychologowie 
mówią wręcz o obsesji róŜowego koloru i tym samym obawiają się, Ŝe kojarzony dzisiaj 
z uległością i przewagą piękna nad rozumem nie wpływa pozytywnie na psychikę 
dorastających dziewczynek9. 

W Wielkiej Brytanii powstała organizacja bojkotująca kolor róŜowy. Kampania 
nazywa się „Pinkstinks” i jest popierana przez tysiące rodziców, a nawet przez 
brytyjską minister sprawiedliwości Bridget Prentice. Kampania zwraca uwagę na to, Ŝe 
produkowanie róŜowych sukieneczek dla dziewczynek od najmłodszych lat kształtuje 
ich psychikę jako osób uległych, bezmyślnych i nastawionych tylko na walory 
zewnętrzne. Kampania domaga się, aby firmy produkujące zabawki dla dziewczynek  
i media starały się zachować równowagę i pokazywały teŜ inne wzorce. „Pinkstinks” 
zwraca równieŜ uwagę na to, Ŝe zabawki produkowane dla chłopców rozwijają 
wyobraźnię, są edukacyjne, natomiast asortyment dla dziewczynek jest zdominowany 
przez róŜowe słodkie zabaweczki i lalki Barbie. Według brytyjskich psychologów 
wychowywanie dziewczynek „w róŜowych spódniczkach dla baletniczek, w róŜowych 

                                                 
7 „Szklany sufit” lub „grząska podłoga” to określenie powstałe w latach 80. oznaczające niewidzialną 

barierę utrudniającą kobietom dojście do wysokich pozycji w biznesie czy polityce. 
8 B. Brennan, Why She Buys: The New Strategy for Reaching the World's Most Powerful Consumers, New 

York 2009, s. 157-158. 
9 J. Biszewska, RóŜowy kolor zawładnął wyobraźnią małych dziewczynek, http://abczdrowie.pl/rozowy-

kolor-zawladnal-wyobraznia-malych-dziewczynek (8.12.2009). 
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skrzydełkach i w róŜowych pokoikach” odbije się na ich dorosłym Ŝyciu, w którym 
chęć bycia piękną zdominuje rozum10. 

Stosowanie koloru ró Ŝowego w aktywno ści marketingowej 
przedsi ębiorstw 

Firmy oferują juŜ wiele produktów w kolorze róŜowym. Są to: samochody, 
komputery, telefony, laptopy, ipody, radia, aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD, 
MP3, MP4, artykuły wyposaŜenia mieszkań i wiele innych. Często tworzone są róŜowe 
wersje istniejących juŜ produktów, rzadziej kreuje się produkty dla kobiet tylko  
w jednym – róŜowym kolorze.  

W opinii wielu firm kobiety kierują się przy wyborze produktów przede wszystkim 
kolorem. Ten stereotyp dotyczy równieŜ sprzętu elektronicznego. W rzeczywistości 
wiele kobiet wybierając np. notebook, zwraca uwagę na jego parametry techniczne, 
niezawodność, długość działania akumulatorów, wagę i cenę. Odpowiednie 
dopasowanie tych elementów do potrzeb kobiety pozwala dopiero zwrócić uwagę na 
kolor i design. Prawdopodobnie dlatego nowy laptop firmy Medion MD95977  
o kiepskiej jakości i róŜowej, ozdobionej trzystoma kryształkami obudowie nie stał się 
przebojem11. 

Kiedyś wydawało się, Ŝe kolor róŜowy jest najmniej odpowiednią barwą dla 
wszelkiego typu sprzętu elektronicznego. Tymczasem wiele zaawansowanych 
technologicznie produktów sprzedawanych jest właśnie w tym kolorze. W 2006 r. 
japońska firma Nintendo wprowadziła na rynek japoński róŜową konsolę gier wideo, 
która bardzo szybko zdobyła olbrzymią popularność. Wcześniej konsola Nintendo DS 
Lite była dostępna na światowym rynku w standardowych dla takiego sprzętu kolorach 
– m.in. białym i czarnym. Wersja w kolorze róŜowym wydawała się z pozoru ofertą 
niszową − dla pewnej grupy kobiet. Największe zainteresowanie produkt wzbudził 
głównie wśród nastoletnich dziewczyn lub kobiet, które swój wizerunek celowo 
stylizują na młodsze. Nabywcami róŜowej konsoli byli równieŜ męŜczyźni, którzy 
kupowali ją np. dla swoich partnerek lub córek12. RóŜową konsolę Nintendo DS Lite 
wprowadzono równieŜ w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii. Trudno jednak 
znaleźć dane dotyczące sprzedaŜy tego modelu w wymienionych częściach świata. 

W umiejętnościach dostosowywania się do gustów kobiet w branŜy telefonów 
komórkowych specjalizuje się Motorola. Wprowadzony w 2005 r. telefon Motorola 
Razr V3 (telefon z klapką) został uznany za najlepszą nowinkę techniczną w zakresie 
komunikacji bezprzewodowej podczas największych targów elektroniki uŜytkowej na 
świecie − Consumer Electronics 2005 International Show w Las Vegas13. Telefon ten 

                                                 
10 Ibidem. 
11 M. Pałyska, RóŜowy laptop, czyli czego potrzebuje współczesna kobieta, Instytut Kreatywności  

i Rozwoju Sp. z o.o., http://www.nf.pl/Artykul/7503/Rozowy-laptop-czyli-czego-potrzebuje-wspolczesna-
kobieta/dyrektor-marketing-obsluga-zarzadzanie/. 

12 G. Miłkowski, RóŜowy ciągle w modzie, http://marketing-news.pl/article.php?art=953. 
13 Motorola V3 w Polsce, http://www.gsmmania.pl/article.php?story=20050119090834807. 



Marketing skierowany do kobiet… 171 

był między innymi oferowany w kolorze róŜowego złota. Pod koniec 2008 r. Motorola 
wprowadziła model skierowany niemal wyłącznie do kobiet – Moto Jewel. Z wyglądu 
przypomina on kryształ i według wiceprezesa firmy Motorola „łączy w sobie trendy 
modowe i najnowsze rozwiązania techniczne14”. Telefon ma metalicznosrebrną 
obudowę, fioletową klawiaturę i posiada zewnętrzny wyświetlacz z ekranem 
reagującym na dotyk. Do kaŜdego telefonu dołączano w prezencie zawieszkę  
z kryształków Swarovskiego. 

Modele telefonów skierowane do kobiet oferuje równieŜ Samsung, proponując np. 
róŜowy i fioletowy model SGH-E570. Telefon posiada wyjątkowo długi zewnętrzny 
wyświetlacz pośrodku przedniej strony obudowy, natomiast z tyłu znajduje się 
elegancki ornament o kwiatowym wzorze. Telefon wyposaŜony jest w menu „śycie 
Kobiet”, pomocne w doborze perfum, policzeniu kalorii, cyklu menstruacyjnego czy 
osobistego biorytmu. Ma równieŜ wbudowany krokomierz.  

W 2009 r. Samsung w ramach działań cross-marketing rozpoczął współpracę  
z Fundacją Amazonki, wspierając w całej Europie akcję „RóŜowa wstąŜka”. Z okazji 
miesiąca walki z rakiem firma wprowadziła na rynek róŜową serię telefonu J600. 
Pierwszą wspólną akcją był Marsz RóŜowej WstąŜki w Warszawie15. 

Znane są juŜ na świecie korporacje taksówkarskie tylko dla kobiet, np. w Bombaju, 
Hebronie czy Londynie. Najczęściej samochody takich korporacji mają kolor róŜowy. 
Za kierownicami takich taksówek siedzą wyłącznie kobiety i tylko kobiety mogą być 
ich pasaŜerkami. 

Zakończenie 

Istnieje wiele skrótów myślowych związanych z potrzebami kobiet. Jednym z nich 
jest oferowanie róŜowych produktów z przekonaniem, Ŝe zakodują się głęboko  
w umyśle kobiety ze względu na kolor. W ten stereotyp nadal wierzy duŜa liczba firm 
reklamowych16. Autorki ksiąŜki „Women want more” uwaŜają, Ŝe kilka lat temu rynek 
był bardziej skupiony na funkcjach, teraz natomiast jest bardziej skupiony na stylu 
Ŝycia. Tworzenie róŜowych produktów moŜe więc mieć uzasadnienie, pod warunkiem 
Ŝe jest to „odpowiedni odcień róŜowego”17.  Wiele produktów oferowanych w kolorze 
róŜowym odnosi sukces, np. róŜowe telefony czy ipody. Nie jest on jednak 
konsekwencją samego wzornictwa, ale przede wszystkim funkcjonalności. Z całą 
pewnością tworząc produkty przeznaczone dla kobiet, nie wystarczy myśleć jedynie  
o kolorze i innych elementach wyglądu.  

Pomimo iŜ róŜowy kolor moŜe kojarzyć się wyłącznie z kobietami, firma Nike 
wprowadziła do swojej kolekcji nowy model buta piłkarskiego Mercurial Vapor Rosa. 

                                                 
14 Women Motorola launch, „Marketing Week” z dnia 2.10.08.  
15 J. Dobrowolska, Jak skutecznie złowić kobietę w sieci?, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 11. 
16 B. Brennan, Why She Buys: The New Strategy for Reaching the World's Most Powerful Consumers, New 

York 2009, s. 21. 
17 M.J. Silverstein, K. Sayre, op.cit., s. 88. 
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RóŜowe buty przeznaczone dla męŜczyzn przeczą stereotypowi, jednakŜe oprócz 
ekstrawaganckiego koloru wprowadzono w nich równieŜ najwyŜszą technologię18. 

KaŜda firma pragnie zwiększać swój udział w rynku. Dodawanie nowej „kobiecej” 
kolorystyki czy teŜ innych elementów wzornictwa do produktów ma na celu 
rozszerzenie rynku przez zwiększenie liczby odbiorców. Opisane w artykule sposoby 
określane są niekiedy techniką „pinking-up”, która wymaga jednak przeanalizowania 
wielu aspektów. 

MARKETING TARGETING AT WOMEN VS. PINK COLOR 

Summary  

The paper presents the bases of marketing targeting at women, the importance of color  
in marketing and psychological research on pink color influence. There are also featured some 
stages of evolution of pink color application and the influence of pink on little girls and the 
enterprise activity in the area of pink color usage. 

                                                 
18 RóŜowe Nike Mercurial Vapor Rosa, http://www.marketingpilkarski.pl/rozowe-nike-mercurial-vapor-

rosa/. 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI NAJCZĘŚCIEJ 
WYKORZYSTYWANE PRZEZ MŁODYCH 

KONSUMENTÓW PODCZAS PODEJMOWANIA 
DECYZJI NABYWCZYCH W INTERNECIE 

Streszczenie 

Z kaŜdym rokiem w Polsce zwiększa się odsetek dokonujących zakupów w Sieci. 
Konsumentowi łatwiej jest znaleźć informację, poniewaŜ w wielu przypadkach dzięki Internetowi 
zniknęły trudności w dostępie do niej. Osłabienie skuteczności tradycyjnych środków przekazu 
prowadzi do szukania alternatywnych i wiarygodnych sposobów docierania do klientów. Dlatego 
tak istotną kwestią w procesie skutecznego przesyłania informacji do konsumentów jest 
pozyskanie źródeł nieformalnych, takich jak osoby z bliskiego otoczenia – rodzina, znajomi czy 
współpracownicy. Konsumenci poszukujący najlepszych ofert na rynku są zainteresowani 
opiniami i doświadczeniami innych konsumentów. 

Wprowadzenie 

Zachowania konsumentów na rynku są zorientowane na realizację określonych 
celów. Konsumenci dąŜą do pewnego poŜądanego stanu określonego poziomem 
pragnień, reprezentowanego przez potrzeby, które muszą zostać zaspokojone dzięki 
nabywanym dobrom materialnym i usługom2. W wielu społeczeństwach korzystanie  
z Internetu jest juŜ czymś zwyczajnym. W Ŝyciu codziennym Polaków Internet jest 
równieŜ coraz częściej obecny, gdyŜ ma wiele do zaoferowania. Ze względu na stale 
rosnącą liczbę internautów na świecie, obserwowanie ich zachowań stało się  
w ostatnich latach istotnym obszarem badań.  

Zachowania konsumentów w Sieci ulegają zmianom w czasie. Zasadniczy wpływ 
na nie mają róŜne czynniki, nie zawsze zaleŜne od firmy. MoŜna do nich zaliczyć 
między innymi pojawienie się społeczeństwa informacyjnego, w którym towarem stała 
się informacja, będąca specyficznym dobrem niematerialnym, czasem wręcz 
cenniejszym od dóbr materialnych. Kolejnym zjawiskiem, charakterystycznym dla 
ostatnich lat, stał się prosument (aktywny konsument), który moŜe stać się najlepszym 
ambasadorem marki (przekazuje informacje innym konsumentom). Poprzez swoją 

                                                           
1 Magdalena Brzozowska-Woś – dr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 

Politechnika Gdańska. 
2 S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997,  

s. 12. 
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rzetelną wiedzę i entuzjazm moŜe przyciągnąć innych konsumentów, poniewaŜ ludzie 
bardziej ufają prywatnej osobie niŜ często zbyt nachalnie prowadzonym działaniom 
promocyjnym. Jednym z nowszych trendów, obserwowanych obecnie wśród polskich 
internautów zainteresowanych zakupami w Sieci, jest zjawisko social shopping. Jest to 
połączenie działania sklepów on-line z systemem aktywnej społeczności uŜytkowników, 
zorganizowanej w celu optymalizacji dokonywanych zakupów. Serwisy te stanowią nie 
tylko platformę do wymiany informacji i opinii na temat róŜnych produktów, ale takŜe są 
miejscem, w którym konsument moŜe dowiedzieć się o róŜnego rodzaju wyprzedaŜach, 
promocjach cenowych, bonusach. Dzięki tego typu witrynom uŜytkownicy mogą nie 
tylko kupować najtaniej, ale takŜe zmniejszać ryzyko zakupowe. 

Internetowe serwisy handlowe najczęściej stosują tradycyjne działania promocyjne 
powiązane z produktem i ceną. Działania te niczym nie wyróŜniają nadawcy takich 
komunikatów spośród innych sklepów o podobnym profilu działalności. Stosowane 
przez sklepy działania są często − z punktu widzenia konsumentów − niepotrzebne,  
a czasem odbierane są przez konsumentów jako niechciane informacje.  
Do najwaŜniejszych przesłanek podjęcia badań naleŜały m.in.: 
1. Wzrastająca z roku na rok liczba polskich internautów robiących zakupy w Sieci. 

Największą grupę stanowiły osoby w wieku 20-29 lat, wśród których duŜą grupą 
byli studenci3. 

2. Pojawianie się nowych trendów rynkowych zachowań konsumentów. 
3. DuŜe znaczenie zachowań rynkowych konsumentów dla kształtowania się kierunku 

zmian w stosowanych narzędziach komunikacji marketingowej, a co za tym idzie  
− duŜe znaczenie rezultatów badań dla praktyki rynkowej. 
Badaniami objęto studentów studiów stacjonarnych magisterskich wydziałów 

zarządzania i przedsiębiorczości trójmiejskich uczelni publicznych4. Wydziały te 
wybrano ze względu na ich specyfikę. Osoby tam studiujące stanowiły grupę 
świadomych respondentów. Ankietowani byli w stanie rozwaŜyć wpływ róŜnych 
czynników, wymienionych w kwestionariuszu, na własne zachowania konsumenckie. 
Autorce chodziło o uzyskanie pełnego zrozumienia pytań przez respondentów, którzy 

                                                           
3 Wyniki badań przeprowadzonych w 2008 roku przez firmę Gemius SA, za: M. Pelc, M. Karbowski, Polski 

Internet 2008/2009, Gemius, Warszawa: luty 2009, s. 60, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/02_2009_ 
Polski_internet_2008_2009.pdf. 

4 Badania pilotaŜowe zostały przeprowadzone w formie ankiety bezpośredniej wśród 40 osób w wieku  
20-24 lat. PilotaŜ, w którym wykorzystano dobór próby jednostek typowych, wykazał, iŜ wśród osób w wieku 
20-22 lat handel internetowy nie był szczególnie popularny. Spośród 26 przypadkowo napotkanych osób  
w tym wieku, aŜ 24 nie robiły nigdy zakupów przez Internet. Stanowiły one ponad 92% osób w przedziale 
wiekowym 20-22 lata. Respondenci w wieku 23-24 lat, studiujący na dwóch ostatnich semestrach studiów, 
duŜo częściej dokonywali zakupów w Sieci. W grupie osób w wieku 23 lat zakupów tego typu dokonywało  
7 na 8 osób (87,5%), natomiast wśród osób w wieku 24 lat wszystkie osoby kupiły choć raz produkt przez 
Internet. Taki wynik pilotaŜu wpłynął na decyzję przeprowadzenia badań wśród studentów, którzy  
w pierwszym semestrze roku akademickiego 2008/2009 mieli ukończone 23 lata i studiowali na dwóch 
ostatnich semestrach. Badania pilotaŜowe wykazały równieŜ większą niezaleŜność finansową studentów 
kończących studia w roku akademickim 2008/2009 niŜ w przypadku młodszych roczników. Powodem był 
fakt, iŜ wielu z nich starało się łączyć studia z pracą. 
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poprzez swoje wykształcenie i doświadczenie obcowania z Internetem (szczególnie  
z serwisami handlowymi) są do tego przygotowani. 

W badaniu właściwym, przeprowadzonym pomiędzy 1 grudnia 2008 roku  
a 20 stycznia 2009 roku, zastosowano pomiar sondaŜowy w formie ankiety 
bezpośredniej. W badaniach przyjęto kwotowy dobór próby5. Przyjętymi w badaniu 
kwotami były: uczelnia, wydział oraz rodzaj studiów. Na podstawie znanej struktury 
badanej populacji6 w odniesieniu do tych cech zostały dobrane odpowiednie kwoty 
jednostek7: 
1. Akademia Morska w Gdyni – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: 123 

osoby (29,67%) będące na jednolitych studiach magisterskich. 
2. Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania: 127 osób (30,46%) będących na 

jednolitych studiach magisterskich. 
3. Politechnika Gdańska − Wydział Zarządzania i Ekonomii: 166 osób (39,87%):  

– 98 osób (58,80%) będących na jednolitych studiach magistersko-inŜynierskich,  
– 19 osób (11,63%) będących na magisterskich studiach uzupełniających  

4-semestralnych,  
– 29 osób (17,61%) będących na magisterskich studiach uzupełniających  

6-semestralnych,  
– 20 osób (11,96%) będących na magisterskich studiach uzupełniających  

5-semestralnych. 
Badania miały charakter niewyczerpujący i objęły swym zasięgiem 55,09% 

populacji. W sumie na terenie trzech uczelni w badaniu wzięło udział 416 respondentów 
w wieku 23-28 lat.   

Charakterystyka grupy respondentów 

W przeprowadzonym badaniu8 studentów ostatnich dwóch semestrów studiów 
stacjonarnych wydziałów zarządzania i przedsiębiorczości trójmiejskich uczelni 
publicznych 40,99% stanowili studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki 
Gdańskiej, 29,38% Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz 29,63% 
Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. 
Większość respondentów stanowiły kobiety, odsetek męŜczyzn wynosił 40,95%. 

Wśród respondentów przewaŜała grupa w wieku 24 lat (58,52%), następną pod 
względem liczności grupę stanowili studenci w wieku 23 lat (30,62%). Pozostałe osoby 
(25-28 lat) stanowiły zaledwie 10,86% ankietowanych. 
                                                           

5 Z uwagi na wykorzystanie nielosowego doboru próby (dobór kwotowy), autorka postanowiła przebadać 
ponad połowę populacji generalnej. 

6 Dane uzyskane w listopadzie 2008 roku z dziekanatów trzech wytypowanych uczelni.  W tym czasie na 
ostatnich dwóch semestrach studiowało 755 osób. 

7 Z uwagi na to, iŜ populacja miała charakter skończony, autorka zamierzała skorzystać z metody 
reprezentacyjnej i przeprowadzić dobór próby według metody losowej warstwowej proporcjonalnej. Jednak  
z powodu braku dostępu do wykazów studentów stanowiących populację generalną, zastosowano − w doborze 
próby z populacji − metodę doboru kwotowego (udziałowego).  

8 Do dalszych etapów redukcji danych zakwalifikowano 405 kwestionariuszy (53,64% badanej populacji). 
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Ponad 35% ogółu badanych studentów łączyło studia stacjonarne z pracą. W grupie 
osób w wieku 24 lat osoby te stanowiły 37,10%, natomiast w grupie studentów  
w wieku 23 lat odsetek osób łączących studia z pracą wynosił 32,48%.  

Największy udział w grupie respondentów miały osoby, których miesięczny 
dochód nie przekraczał 1000 zł (35,59%). Następni w kolejności byli badani 
deklarujący brak dochodu (25,31%) oraz posiadający dochód w wysokości od 1001 zł 
do 2000 zł (23,81%). Wśród ankietowanych, którzy jednocześnie studiowali  
i pracowali, największą grupę stanowiły osoby, których miesięczny dochód wynosił od 
1001 zł do 2000 zł (48,94%). Na uwagę zasługuje teŜ fakt, iŜ 16,31% respondentów, 
starających się pogodzić studia z pracą, deklarowało miesięczny dochód na poziomie 
powyŜej 2000 zł. Jeśli chodzi o respondentów, którzy zajmowali się wyłącznie 
studiowaniem, przewaŜały osoby mające miesięczny dochód w wysokości do 1000 zł 
(39,92%) oraz osoby deklarujące brak dochodu (39,15%). Spośród badanych 7,09% 
odmówiło odpowiedzi na pytanie dotyczące wysokości miesięcznego dochodu. 

Największą grupę respondentów stanowiły osoby korzystające z Internetu „dłuŜej 
niŜ 5 lat” (310 osób – 76,54%). Drugą co do wielkości grupę stanowili studenci 
korzystający z Sieci „między 2 lata a 5 lat” (83 osoby – 20,49%). Pozostałe grupy 
stanowiły 2,97 % respondentów. Jedynie jedna osoba korzystała z Internetu „między 
pół roku a rok”, a trzy osoby „pół roku lub krócej”. Dwóch respondentów w ogóle nie 
udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące staŜu korzystania z Internetu.  

Większość studentów deklarowała, iŜ korzysta z Internetu codziennie (95,04%). 
Trzy do pięciu razy w tygodniu korzystało z Sieci 3,97% respondentów, osoby 
korzystające z Internetu z inną częstotliwością stanowiły znikomy procent. W grupie 
internautów korzystających z Sieci „dłuŜej niŜ 5 lat” aŜ 77,55% twierdziło, iŜ uŜywa 
Internetu codziennie. Wśród respondentów korzystających z Sieci „między 2 lata 
 a 5 lat” 20,10% równieŜ korzystało z Sieci codziennie (tabela 1).  

Tabela 1. Powiązanie pomiędzy staŜem (M9) i częstotliwością korzystania z Internetu (M8) 

M9\M8 Codzie-
nnie 

3-5 razy 
w tygod-

niu 

1-3 razy  
w miesią-

cu 

1-2 razy 
w tygod-

niu 

Rzadziej niŜ 
raz w mie-

siącu 

Ogół 
odpowie-

dzi 
między 2 lata a 5 lat 77 2 1 0 1 81 
dłuŜej niŜ 5 lat 297 11 0 2 0 310 
między rok a 2 lata 5 3 0 0 0 8 
pół roku lub krócej 3 0 0 0 0 3 
między pół roku a 
rok 

1 0 0 0 0 1 

ogół odpowiedzi 383 16 1 2 1 403 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Badania wykazały, iŜ 88,09% badanych dokonało choć raz zakupów z uŜyciem 
Internetu. Największą grupę stanowiły osoby korzystające z Sieci codziennie (83,79%)  
– tabela 2. Wśród nich 40,28% stanowili studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii 
Politechniki Gdańskiej, 30,42% studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 
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a 29,30% studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej  
w Gdyni. 

Tabela 2. Powiązanie pomiędzy częstotliwością korzystania z Internetu (M8) a dokonywaniem zakupów (P1) 

M8\P1 Tak Nie Ogół odpowiedzi 
Codziennie 336 45 381 
3-5 razy w tygodniu 14 2 16 
1-3 razy w miesiącu 1 0 1 
1-2 razy w tygodniu 1 1 2 
Rzadziej niŜ raz w miesiącu 1 0 1 
Ogół odpowiedzi 353 48 401 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Wśród badanych najliczniejszą grupą były osoby, które choć raz dokonały zakupów 
w Sieci i jednocześnie korzystały z Internetu dłuŜej niŜ 5 lat (69,23% respondentów). 
Kolejną pod względem liczebności grupę stanowili ankietowani, którzy dokonywali 
zakupów przez Internet i korzystali z Sieci w okresie od 2 do 5 lat (17,12% osób).  

Źródła informacji na temat produktów i miejsc sprzed aŜy  
w Sieci 9 

Dla badanych Internet był istotnym źródłem informacji na temat produktów. 
Respondenci wykorzystywali go do tego celu duŜo częściej niŜ pozostałe media. 
Jedynie w trzech kategoriach (artykuły spoŜywcze, odzieŜ i biŜuteria oraz kosmetyki), 
spośród dwudziestu10 podanych respondenci jako źródło informacji najczęściej 
wykorzystywane podawali rodzinę oraz znajomych. W pozostałych przypadkach 
źródłem informacji na temat produktów był Internet.  

Jako miejsca pozyskiwania informacji na temat produktów badani najczęściej 
wymieniali wyszukiwarki internetowe (24,32% ogółu odpowiedzi). Na kolejnych 
miejscach znalazły się fora dyskusyjne (15,36% wszystkich odpowiedzi), 
porównywarki cen (14,05% odpowiedzi), komentarze dostępne na stronach serwisów 
aukcyjnych i sklepów internetowych (11,67% odpowiedzi) oraz opisy produktów na 
stronach sklepów i aukcji internetowych (11,34% odpowiedzi). Respondenci 
wymieniali jeszcze inne źródła informacji w postaci katalogów internetowych, 
artykułów, reklam zamieszczanych na stronach internetowych. Najrzadziej respondenci 
pozyskiwali informacje na temat towarów i usług dzięki reklamom w komunikatorach 
internetowych, linkom sponsorowanym w wyszukiwarkach internetowych oraz 
informacjom przesyłanym pocztą elektroniczną (rys. 1). 

                                                           
9 W artykule zaprezentowano jedynie część wyników uzyskanych w badaniach. 
10 1) ksiąŜki, płyty i filmy; 2) oprogramowanie komputerowe; 3) gry komputerowe; 4) produkty 

spoŜywcze; 5) sprzęt komputerowy; 6) sprzęt AGD/RTV; 7) usługi turystyczne; 8) sprzęt fotograficzny;  
9) odzieŜ i biŜuteria; 10) bilety na imprezy, do kina, teatru; 11) bilety na pociąg, autobus, samolot; 12) sprzęt 
sportowy; 13) telefony komórkowe i akcesoria; 14) kosmetyki; 15) artykuły dziecięce i zabawki; 16) artykuły 
dla kolekcjonerów; 17) ubezpieczenia (na Ŝycie, majątkowych, OC, AC); 18) mieszkania (kupno, sprzedaŜ, 
wynajem); 19) meble; 20) samochody i akcesoria motoryzacyjne. 
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Rys. 1. Źródła, z jakich korzystają internauci, szukając informacji o produktach w Sieci 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Większość respondentów poszukiwanie towarów i usług rozpoczynała od 
przeglądania wyników w wyszukiwarkach (29,23% wszystkich odpowiedzi). 
Ankietowani przeszukiwali takŜe oferty znanych serwisów aukcyjnych (26,59% 
odpowiedzi), sklepów internetowych (20,90% odpowiedzi) oraz korzystali z ofert 
porównywarek cen (18,78% odpowiedzi) – rys. 2. 
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Rys. 2. Od czego internauci rozpoczynają poszukiwanie produktów w Sieci? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Największa grupa respondentów poszukując informacji o produktach, korzystała  
z wyszukiwarki Google (54,09% ogółu odpowiedzi). Następne w kolejności były: 
wyszukiwarka portalu Wirtualna Polska (17,88% odpowiedzi), wyszukiwarka portalu 
Onet (14,39% odpowiedzi) oraz Yahoo (7,88% odpowiedzi). Najmniej osób korzystało 
z wyszukiwarek Gooru, Netsprint, wyszukiwarki portalu Interia i innych (rys. 3). 



Źródła informacji najczęściej wykorzystywane… 181 

357

118

95

52

16

10

8

4

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360

Google

Wp

Onet

Yahoo

Interia

Netsprint

Gooru

inne

 
Rys. 3. Wyszukiwarki, z których ankietowani najczęściej korzystają, wyszukując informacje o produktach  

i miejscach sprzedaŜy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Wśród porównywarek cen i produktów najbardziej popularne były: Ceneo 
(37,41% wszystkich odpowiedzi), Skąpiec (30,27% odpowiedzi) oraz Nokaut (12,92% 
odpowiedzi). Ponad 15% respondentów odpowiedziało, Ŝe podczas wyszukiwania 
informacji na temat produktów nie korzysta z porównywarek cen (rys. 4). 
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Rys. 4. Porównywarki cen, z których badani najczęściej korzystają, wyszukując informacje o produktach  
i miejscach sprzedaŜy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Ponad 57% respondentów nie korzystało z pasaŜy handlowych. W grupie 
badanych, którzy jednak z nich korzystali, 13,59% poszukiwało informacji  
o produktach w serwisie Sklepy24.pl. Na pozostałych miejscach znalazły się 
Zakupy.wp.pl oraz Pasaz.onet.pl. Jest to ciekawa sytuacja, poniewaŜ w czasie 
przeprowadzania badań w obu portalach (Wirtualna Polska11 oraz Onet12) działały juŜ 

                                                           
11 W portalu Wirtualna Polska w listopadzie 2007 roku pasaŜ handlowy zastąpiono porównywarką cen.  

W tym przypadku widoczne jest ewidentne niedoinformowanie internautów spowodowane zaniedbaniem 
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porównywarki cen, które zastąpiły wcześniej działające pasaŜe handlowe. W tej sytuacji 
moŜna jedynie stwierdzić, iŜ ankietowani byli niedoinformowani i nie wiedzieli  
o zaistniałych zmianach. Najmniej respondentów korzystało z pasaŜu Wielkiezakupy.pl. 
W zestawieniu pojawiła się równieŜ platforma aukcyjna Allegro.pl. Wprawdzie serwis 
ten naleŜy zakwalifikować do serwisów aukcyjnych, jednak w swoich kampaniach 
reklamowych podawał, iŜ jest pasaŜem handlowym. Zapewne stąd nazwa Allegro.pl 
pojawiła się równieŜ w odpowiedziach dotyczących pasaŜy handlowych, z których 
badani korzystają, wyszukując informacje na temat produktów (rys. 5). 
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Rys. 5. PasaŜe handlowe, z których respondenci najczęściej korzystają, wyszukując informacje o produktach  
i miejscach sprzedaŜy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Z badań wynika, iŜ ponad 96% respondentów spotykało się w Internecie  
z napisanymi przez innych uŜytkowników Sieci opiniami dotyczącymi marek, towarów 
lub usług. Ankietowani równieŜ dzielili się swoimi opiniami z innymi internautami. 
Prawie 46% z nich dzieliło się swoimi dobrymi i złymi doświadczeniami na temat 
produktów i miejsc sprzedaŜy w Sieci. Wśród osób dzielących się informacjami 
dotyczącymi marek, towarów lub usług, które kupili lub o których słyszeli, najwięcej 
było kobiet, deklarujących w badaniu miesięczny dochód do 1000 zł (38,75% osób 
dzielących się swoimi opiniami). Na kolejnym miejscu pod względem udostępniania 
swoich opinii w Sieci znalazły się studentki uzyskujące miesięczne dochody od 1001 do 
2000 zł (28,75%). Podobnie wśród męŜczyzn przewaŜały osoby deklarujące miesięczny 
dochód w wysokości do 1000 zł (32,10% osób dzielących się swoimi opiniami). Jednak 
na kolejnym miejscu znaleźli się męŜczyźni deklarujący brak dochodów (22,16%). 

                                                           

pracowników portalu wp.pl, za: WP ma porównywarkę cen, InternetStandard.pl z dnia 26 listopada 2007, 
http://www.internetstandard.pl/news/132143/WP.ma.porownywarke.cen.html. 

12 W portalu Onet w listopadzie 2008 roku pasaŜ handlowy zastąpiła porównywarka Galeria Handlowa 
OnetZakupy (zakupy.onet.pl). Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe badania konsumentów rozpoczęły się 1 grudnia 2008 
roku, moŜna załoŜyć, iŜ respondenci nie dowiedzieli się jeszcze o zaistniałych zmianach, za: Nowa platforma 
zakupowa Onet juŜ jest, InternetStandard.pl z dnia 12 listopada 2008, http://www.internetstandard.pl/news/ 
173450/Nowa.platforma.zakupowa.Onet.juz.jest.html. 
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Największa grupa badanych podawała fora dyskusyjne jako miejsca, w których 
najczęściej szuka informacji na temat sklepów internetowych (27,80% wszystkich 
odpowiedzi). Następne w kolejności wymieniano serwisy i portale internetowe, prezentujące 
rankingi, oceny oraz opisy sklepów on-line – 23,41% odpowiedzi. Na kolejnych miejscach 
znalazły się rodzina i znajomi oraz porównywarki cen. Niemal 11% respondentów podało, 
iŜ bazuje na własnym doświadczeniu i nie szuka w Sieci dodatkowych informacji na temat 
sklepów internetowych (rys. 6). 
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Rys. 6. Gdzie internauci najczęściej szukali informacji o sklepach internetowych? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Więcej niŜ połowa badanych zawsze brała pod uwagę opinie innych internautów na 
temat sprzedawców korzystających z pośrednictwa serwisów aukcyjnych.  
W najpopularniejszych serwisach aukcji internetowych działają systemy komentarzy, 
pozwalające uŜytkownikom serwisów pisać opinie o kontrahentach (pozytywne, 
neutralne lub negatywne). Prawie 39% respondentów, decydując się na zakup 
produktów na aukcjach, zazwyczaj bierze pod uwagę opinie innych internautów na 
temat tych sprzedawców, jednak nie jest to regułą. Niecałe 3% ankietowanych, 
decydując się na zawarcie transakcji, zazwyczaj nie bierze pod uwagę opinii  
o sprzedawcach. Podobnej wielkości grupa respondentów nie potrafiła sprecyzować,  
w jakim stopniu opiera się na opiniach innych internautów podczas podejmowania 
decyzji o zakupie produktów u sprzedawców działających w serwisach aukcyjnych  
(rys. 7). 

Respondenci, podobnie jak w przypadku sklepów internetowych, najczęściej 
podawali, iŜ opinii na temat aukcji internetowych szukają na forach internetowych 
(32,68% wszystkich odpowiedzi). Jednak w przypadku aukcji na drugim miejscu 
znaleźli się znajomi (25,61% odpowiedzi), a dopiero po nich serwisy i portale 
prezentujące rankingi, oceny i opinie na temat serwisów aukcji internetowych.  
W przypadku aukcji większa była grupa osób, które bazują na własnych 
doświadczeniach i nie poszukują informacji na temat serwisów aukcji internetowych  
– 18,29% odpowiedzi (rys. 8). 
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Rys. 7. Czy respondenci biorą pod uwagę opinie innych internautów zamieszczane w serwisach 

aukcyjnych? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 
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Rys. 8. Gdzie respondenci szukali opinii na temat aukcji internetowych? 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów. 

Ankietowanych zapytano równieŜ, czy zdarzają się sytuacje, gdy w internetowych 
serwisach handlowych szukają dokładnych opisów produktów, których zakupem są 
zainteresowani, a następnie kupują je w tradycyjnych punktach sprzedaŜy. Poproszono 
respondentów o zaznaczenie odpowiedniej częstotliwości występowania takich sytuacji 
przy 20 podanych kategoriach towarów i usług13. W większości spośród wymienionych 

                                                           
13 1) ksiąŜki, płyty i filmy; 2) oprogramowanie komputerowe; 3) gry komputerowe; 4) produkty 

spoŜywcze; 5) sprzęt komputerowy; 6) sprzęt AGD/RTV; 7) usługi turystyczne; 8) sprzęt fotograficzny;  
9) odzieŜ i biŜuteria; 10) bilety na imprezy, do kina, teatru; 11) bilety na pociąg, autobus, samolot; 12) sprzęt 
sportowy; 13) telefony komórkowe i akcesoria; 14) kosmetyki; 15) artykuły dziecięce i zabawki; 16) artykuły 
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kategorii dóbr respondenci zadeklarowali, iŜ nigdy nie zdarzały im się sytuacje, gdy  
w internetowych serwisach handlowych szukali dokładnych opisów produktów, których 
zakupem byli zainteresowani, a następnie kupowali je w tradycyjnych punktach 
sprzedaŜy. Tylko w przypadku trzech grup produktów (ksiąŜki, płyty, filmy; sprzęt 
RTV/AGD oraz telefony komórkowe i akcesoria) badani zadeklarowali, iŜ rzadko 
zdarzały im się takie sytuacje. Natomiast w przypadku sprzętu komputerowego było to 
częste zachowanie. Taki rozkład odpowiedzi moŜe wskazywać, iŜ w przypadku czterech 
wymienionych kategorii respondenci wolą podczas zakupów dokładnie obejrzeć towary, 
aby upewnić się co słuszności swojego wyboru. 

Wnioski 

Konsumentowi w Sieci łatwiej jest znaleźć informację, poniewaŜ w wielu 
przypadkach dzięki Internetowi zniknęły trudności w dostępie do niej. Natomiast coraz 
trudniej jest przedsiębiorcom przekazywać informacje konsumentom szybciej  
i efektywniej niŜ czynią to ich konkurenci. Dotyczy to równieŜ firm działających 
wyłącznie w Internecie.  

Osłabienie skuteczności tradycyjnych środków przekazu prowadzi do szukania 
alternatywnych i wiarygodnych sposobów docierania do klientów. Dlatego tak istotną 
sprawą w procesie skutecznego przesyłania do konsumentów informacji na temat 
oferowanych produktów jest pozyskanie źródeł nieformalnych, takich jak osoby z bliskiego 
otoczenia konsumenta – rodzina, znajomi czy współpracownicy. W tym przypadku 
olbrzymie znaczenie mają działania z zakresu marketingu szeptanego (ang. word-of-mouth 
marketing), które z powodzeniem moŜna wykorzystać w działaniach on-line. Konsumenci 
poszukujący najlepszych ofert na rynku są zainteresowani opiniami i doświadczeniami 
innych konsumentów. Działania, które obecnie zalicza się do word-of-mouth marketing,  
od wielu lat były chętnie wykorzystywane w docieraniu z informacją do konsumentów. 
Jednak dopiero od niedawna zaczęto podejmować aktywne działania w tym obszarze oraz 
próby sterowania aktywnością konsumencką. Oczywiście im wyŜsza cena, tym większe 
ryzyko zakupu danego dobra. W takich przypadkach wzrasta rola informacji pochodzących  
z innych źródeł: eksperckich, analitycznych lub medialnych14. 

 
 
 

                                                           

dla kolekcjonerów; 17) ubezpieczenia (na Ŝycie, majątkowych, OC, AC); 18) mieszkania (kupno, sprzedaŜ, 
wynajem); 19) meble; 20) samochody i akcesoria motoryzacyjne. 

14 J. Tkaczyk, Wiarygodność źródeł informacji a proces podejmowania decyzji przez konsumenta,  
w: Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Wyd. Difin, 
Warszawa 2009, s. 267-268.  
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THE MOST OFTEN USED INFORMATION SOURCES  
BY THE YOUNG CONSUMERS WHILE MAKING  
THE PURCHASE DECISION IN THE INTERNET 

Summary 

The proportion of Poles making purchases on the Web grows steadily every year. It is easier 
for the consumer to find the relevant information as in many cases difficulties in the access the 
information faded due to the internet. Reduction in effectiveness of the traditional media leads to 
the search for alternative and reliable methods of reaching customers. That is why obtaining 
informal sources of information, such as people from the consumer’s close environment: friends, 
relatives or colleagues, are important in the process of effective informing the consumers. 
Consumers seeking the best offers on the market are curious about the opinions and experience  
of others.  
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Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka1 

MŁODZI KONSUMENCI JAKO ODBIORCY  

REKLAM TELEWIZYJNYCH 

Streszczenie 

Reklama kierowana do młodych odbiorców powinna uwzględniać specyficzne rozwiązania 
wynikające z cech charakterystycznych grupy docelowej. W ramach opracowania autorka porusza 
tę kwestię, starając się w oparciu o przegląd dostępnych w literaturze wyników badań wskazać na 
podstawowe zasady konstruowania skutecznej reklamy, wiąŜąc je z uwarunkowaniami 
rozwojowymi młodych konsumentów. 

Wstęp 

Oddziaływanie reklamy tłumaczone jest za pomocą róŜnych modeli, niemniej nie 
dają one jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o elementy skutecznej reklamy.  
D. Vakratasas i T. Ambler po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostępnych  
w literaturze modeli oddziaływania reklamy wskazali na pięć głównych kategorii 
wpływających na skuteczność reklamy niezaleŜnie od modelu tłumaczącego jej 
działanie2. Są to: cel działań reklamowych, rodzaj reklamowanego produktu i stadium  
w cyklu Ŝycia produktu, działania firm konkurencyjnych w obszarze promocji oraz 
grupa docelowa. Autorzy podkreślają, Ŝe odbiorcy reklamy odróŜniają się od siebie ze 
względu na indywidualne róŜnice w odbiorze reklamy i zaangaŜowaniu w proces 
przetwarzania informacji. Wynika z tego, Ŝe skuteczności oddziaływania reklamy 
naleŜy szukać w adaptacji strategii reklamy do specyfiki grupy docelowej, czyli  
we właściwym dopasowaniu reklamy oraz psychologicznej charakterystyce odbiorców 
reklamy. 

W literaturze przedmiotu bez wątpienia moŜna znaleźć wiele argumentów 
przemawiających za tym, Ŝe segmentem wymagającym odmiennych strategii 
reklamowych są młodzi konsumenci. Specyfika tego segmentu rynku wynika  
z uwarunkowań rozwojowych i powiązana jest ze szczególnym sposobem rozumienia 
reklamy. 

Zatem powstaje pytanie, jakie prawidłowości (zasady) konstruowania skutecznej 
reklamy powinny znaleźć zastosowanie w przypadku dotarcia do tak specyficznego 
                                                           

1 Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka – dr, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Wydział Zarządzania  
i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński. 

2 D Vakratsas, T. Ambler, How Advertising Works: What Do We Really Know? „Journal of Marketing” 
1999, Vol. 63, No. 1, s. 26-43. 
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konsumenta, jakim jest młody odbiorca? Niedostateczna liczba badań w tym zakresie 
uniemoŜliwia pełną odpowiedź, jednak przegląd literatury pozwala na nakreślenie 
pewnych tendencji. Celem opracowania jest odniesienie się do dostępnych w literaturze 
przedmiotu informacji, aby w oparciu o dotychczasowe badania dokonać przeglądu  
i podsumowania wiedzy na tematy specyfiki młodych konsumentów jako odbiorców 
reklam. Z racji zróŜnicowania rynku młodego konsumenta rozwaŜania zostały 
ograniczone do dzieci, czyli osób do 11. roku Ŝycia. 

Specyfika młodych odbiorców reklam 

Specyfika młodych konsumentów wynika z głównie z determinant rozwojowych. 
Analizując młodych odbiorców reklam, trzeba pamiętać o uwzględnieniu wpływu 
rodziny, która przede wszystkim odpowiada za socjalizację konsumencką dzieci.  
Z pomocą rodziny nabywają one wiedzę, postawy i umiejętności poŜądane do 
funkcjonowania w roli konsumenta. Rodzicom przypisuje się takŜe rolę „bramkarzy” 
ograniczających młodym odbiorcom kontakt z reklamami. Jak wynika  
z przeprowadzonych przez autorkę badań, ograniczenie oglądania telewizji 
konsumentom w wieku 9-11 lat zwiększa znaczenie rodzica jako źródła informacji 
rynkowej wykorzystywanego do nabywania dóbr (w przypadku matki (p=0,020762),  
w przypadku ojca (p=0,028917)3). 

W analizie młodych odbiorców reklam, jak wspomniano powyŜej, nie sposób 
pominąć ich specyfiki wynikającej z etapów rozwojowych. Najczęściej 
wykorzystywanym opracowaniem tłumaczącym przebieg rozwoju poznawczego jest 
teoria Piageta. Zgodnie z nią w rozwoju inteligencji wyróŜnić moŜna cztery 
podstawowe stadia: inteligencji sensomotorycznej (od urodzenia do 2 lat), 
przedoperacyjnej (2-6 lat), operacji konkretnych (7-11 lat) oraz operacji formalnych 
(powyŜej 11. roku Ŝycia)4. NaleŜy podkreślić, Ŝe przedziały wiekowe mają charakter 
szacunkowy, wskazując na kolejność zmian, co nie oznacza, Ŝe wszystkie dzieci 
osiągną ten sam poziom rozwoju w tym samym czasie. Poszczególne stadia róŜnią się 
poziomem umiejętności intelektualnych i dostępnymi zasobami dzieci. W stadium 
przedoperacyjnym dzieci rozwijają myślenie symboliczne, jednak są nadal bardzo 
skupione na percepcyjnych właściwościach bodźców. Charakteryzuje je tendencja do 
koncentrowania się na pojedynczych atrybutach przedmiotów, gdy dzieci w stadium 
operacji konkretnych mogą uwzględniać kilka cech bodźców w tym samym czasie, 
zestawiać cechy bardziej uwaŜnie i w relatywnie abstrakcyjny sposób. Ostatecznie  
w stadium operacji formalnych dzieci myślą bardziej jak dorośli, wykorzystując ich 

                                                           
3 ZaleŜność mniej istotna w przypadku słodyczy i przekąsek. Za: Społeczne uwarunkowania zachowań 

rynkowych konsumentów w wieku 9-11 lat w środowisku wielkomiejskim, niepublikowana praca doktorska 
autorki, Kraków 2003.  

4 M. Przetacznik-Gierowska, G. Makiełło-JarŜa, Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku 
dziecięcego, WSiP, Warszawa 1992, s. 66. 
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wzorce, są zdolne do bardziej kompleksowego myślenia o konkretnych i hipotetycznych 
obiektach i sytuacjach. 

Rozwój emocjonalny ma takŜe przebieg stadialny. Formowanie uczuć przechodzi 
zmiany w miarę jak dzieci uczą się tworzyć społeczne porównania na bardziej 
zaawansowanym poziomie. Barenboim przedstawił opis rozwojowych sekwencji 
zachodzących między 6. a 12. rokiem Ŝycia5. Przed 6. rokiem Ŝycia dzieci opisują 
innych ludzi za pomocą konkretnych kategorii, często nawiązując do fizycznych cech 
wyglądu czy zachowania. Niemniej opisy te nie pochodzą z porównań z innymi ludźmi. 
W pierwszym stadium wyróŜnionym przez Barenboima – porównania zachowań  
(6-8 lat) – dzieci jako podstawę odczuć traktują porównania uwzględniające konkretne 
atrybuty czy zachowania6. Kolejne stadium − psychologicznych konstrukcji (8-10) 
pozwala na formułowanie odczuć w oparciu o abstrakcyjne atrybuty, ale nie zawierają 
porównań do innych osób. Porównania takie charakterystyczne są dla stadium  
– psychologicznych porównań (11-12 lat i więcej), które cechuje podobne podejście jak  
u dorosłych ludzi. 

Koncepcje rozwoju intelektualnego i emocjonalnego pozwalają na skonstruowanie 
tezy, Ŝe wśród młodych konsumentów pojawiać się mogą zróŜnicowane sposoby reakcji 
na bodźce zawarte w reklamie w zaleŜności od wieku, a co się z tym wiąŜe − etapu 
rozwoju. 

Nastolatki mają krytyczny stosunek do reklam, w ich opinii jest jej za duŜo, jest 
draŜniąca i nieuczciwa. Ponadto nie jest traktowana jako źródło informacji o produkcie, 
ale jako rozrywka. Niemniej, co istotne, jedynie 24% respondentów weryfikuje  
w innych źródłach informacje przekazywane przez reklamę7. 

Najmłodsze dzieci charakteryzuje mały krytycyzm w stosunku do reklam, który się 
zwiększa wraz z dorastaniem młodych odbiorców. Cechą rozwojową dzieci jest ich 
duŜa sugestywność i brak moŜliwości przeciwstawienia się perswazji. Młodzi 
konsumenci z ufnością akceptują przekazy reklamowe, nie odwołując się do 
racjonalnego uzasadnienia, ich działania i reakcje są przede wszystkim emocjonalne. 

Specyfika młodych odbiorców reklam wynika takŜe z ich duŜej chłonności 
informacyjnej. Młodzi konsumenci wykorzystują reklamę telewizyjną jako źródło 
informacji przy podejmowaniu decyzji o zakupie, ponadto reklama uczy dzieci 
umiejętności konsumpcyjnych niezbędnych do właściwego rozumienia rynku. Nie jest 
ona oceniana przez nich jako najbardziej wiarygodne źródło informacji, ale jest 
wskazywana jako najczęściej wykorzystywane. Podobnie istotnym czynnikiem są 
przyjaciele (rówieśnicy). 

                                                           
5 D.J. Roedder, Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-five Years  

of Research, „Journal of Marketing Research” 1999, Volume 26 (December), s. 185. 
6 H. Bee, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań 2004, s. 298-299. 
7 Wyniki badań Centrum Badania Opinii Publicznej, 2006. Badania przeprowadzone na uczniach szkół 

podstawowych i gimnazjów. 
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Jak podkreśla Kirwil, o skuteczności wpływu telewizji, jak i reklamy telewizyjnej 
na dziecko decydują czynniki typu: wiek, płeć, poziom inteligencji i rozwoju 
moralnego, stopień realizmu i utoŜsamiania się z bohaterem oraz czynniki 
środowiskowe, wśród których istotnym jest sytuacja finansowa rodziny. Dla przykładu 
czas spędzony przed telewizorem jest znacznie dłuŜszy w przypadku dziewczynek niŜ 
chłopców w wieku przedszkolnym. Okazują się być znacznie lepiej zorientowane co do 
aktualnej emisji i treści reklamowych, mając przy tym w pamięci nazwy 
reklamowanych produktów oraz slogan reklamowy8. Nie oznacza to jednak, Ŝe są mniej 
podatne na wpływ reklamy telewizyjnej. To dziewczęta w znacznej mierze nakłaniają 
swoich rodziców do zakupu reklamowanego produktu, a w dodatku znacznie częściej 
niŜ to jest w przypadku chłopców przyznają się otwarcie do satysfakcji z zakupu 
reklamowego produktu. 

RóŜnice wynikające z upodobań i zainteresowań młodych odbiorców reklam 
dotyczą takŜe oceny reklamy telewizyjnej. Chłopcy znacznie częściej oceniają reklamy 
jako ciekawe i wesołe. Dziewczęta są bardziej powściągliwe i sceptyczne w swych 
ocenach. Przypisują im i doceniają walory estetyczne, gdzie przymiotniki piękny i ładny 
stanowią wyznaczniki prezentowanego świata i ludzi9. Dziewczęta, krytyczne z natury, 
podchodzą do reklam z ironią, co odróŜnia je od chłopców cechujących się ciekawością 
nowych reklamowanych produktów. 

Reklama telewizyjna skierowana do młodych odbiorców  

Badania pokazują, Ŝe reklama telewizyjna oddziałuje w róŜny sposób na młodych 
konsumentów. NaleŜy podkreślić, Ŝe oddziaływanie reklamy na dzieci powinno się 
rozpatrywać przynajmniej w dwóch obszarach: ich decyzji rynkowych oraz jej wpływu 
na rozwój dzieci. 

Badania nad młodymi konsumentami jako odbiorcami reklam są prowadzone juŜ 
od kilkudziesięciu lat. MoŜna w ramach nich wyróŜnić kilka podstawowych nurtów.  
Po pierwsze badania koncentrowały się na ustaleniu odpowiedzi na pytanie, jak 
telewizja (w tym i treści przekazywane przez reklamę) wpływa na rozwój dzieci 
(przemoc i nawyki Ŝywieniowe). Drugi kierunek badań koncentrował się na reklamie 
telewizyjnej – na umiejętności odróŜniania treści przekazywanych przez reklamę od 
programów TV oraz na jej wpływie na preferencje dotyczące zakupu produktów. 

Telewizja jest jednym z dostępnych mediów reklamowych, za pośrednictwem 
którego moŜna stosunkowo szybko dotrzeć do szerokiego audytorium, szczególnie 
takiego jak młodzi konsumenci. Wynika to przede wszystkim z cech tego medium, 
jakim jest duŜy zasięg oraz  oddziaływanie na wiele zmysłów w tym samym czasie. 
Ogólnodostępność oraz wielokrotne powielanie przekazu reklamowego pozwalają na 
znacznie szybsze dotarcie do odbiorców. Ponadto istotne jest to, Ŝe młodzi konsumenci 

                                                           
8 A. Ryłko-Kurpiewska, Dziecko − odbiorca traktowany instrumentalnie, „Marketing w Praktyce” 2004,  

nr 8, s. 11. 
9 A. Dalidowicz, Dzieci a reklama telewizyjna, „Marketing i Rynek” 2002, nr 5, s. 36-42. 
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spędzają duŜo czasu przed odbiornikami telewizyjnymi. Za przeciętny czas spędzany 
przez dzieci przed telewizorem uznaje się od 1 godziny do 3 godzin w ciągu dnia, przy 
załoŜeniu jednak, Ŝe czynność ta jest wykonywana przez nie codziennie10. 

Analiza reklam skierowanych do dzieci pozwala na stwierdzenie, Ŝe większość 
reklam dla dzieci skonstruowana jest według tego samego schematu. W reklamie dla 
dzieci waŜny jest aspekt emocjonalny (odgrywa on większe znaczenie niŜ w przypadku 
dorosłego audytorium). Aby to osiągnąć, reklamy opierają się na krótkim, prostym 
przekazie, którym młody odbiorca nie zdąŜy się znudzić, operowaniem obrazem, barwą, 
dźwiękiem. Ponadto źródłem przekazu jest często specyficzny dla dziecięcego świata 
bohater (zwierzęta, postaci animowane, modne ikony). 

Niewielką liczbę informacji umieszczoną w reklamach, jak i ich emocjonalny 
charakter wiąŜe się z brakiem znajomości znaczenia potocznie uŜywanych pojęć przez 
młodych odbiorców. Ze względu na ograniczenia rozwojowe dzieci mają problem  
z odtwarzaniem skomplikowanych nazw produktów, którymi często opatrzone są 
produkty kierowane do nich. Łatwiejsze zapamiętywanie trudnych, obcojęzycznych 
nazw produktów oraz ich marek moŜna osiągnąć poprzez wykorzystanie przekazu 
reklamowego zawierającego niewielką ilość treści, w którym zakłada się powtarzalność 
nazwy marki bądź produktu.  

Odbiór reklamy przez młodych konsumentów 

Ostateczny rodzaj i kształt reklamy determinowany jest wieloma czynnikami.  
Z punktu widzenia reklamodawcy podstawowym pytaniem, które sobie zadaje, jest 
wskazanie sposobu konstruowania strategii reklamowej tak, aby była skuteczna. 
Przedmiotem analizy stają się psychologiczne mechanizmy oddziaływania reklamy 
(zasady percepcji, procesy zapamiętywania), specyficzne dla młodych odbiorców 
reklam. 

Z punktu widzenia psychologii reklamy skuteczność jej oddziaływania powiązana 
jest z procesami zapamiętywania treści reklam. U młodych odbiorców reklam 
zauwaŜono wyŜszy wskaźnik opóźnionego zapamiętywania reklam (umiejętność 
przywołania reklamy po upływie pewnego czasu) niŜ u dorosłych11. Czynnikami, które 
modyfikowały zapamiętywalność reklam były poziom zainteresowania i zaangaŜowania 
dzieci oraz rozumienia reklamy (w tym umiejętność identyfikacji marki). Wskaźnik 
zapamiętywania reklam (deklarowany, udowodniony i wspomagany) jest nie tylko 
znacznie wyŜszy u młodych odbiorców, co waŜne − pamiętają oni prawie wszystkie 
elementy spotów, jak i znajdują przyjemność w wielokrotnym oglądaniu reklamy. 

Kolejną prawidłowością charakteryzującą młodych odbiorców jest szybkość 
zapominania reklamy. Oddziaływanie reklamy ma charakter krótkookresowy, młodzi 
odbiorcy przenoszą zainteresowanie na inną, aktualnie promowaną ofertę rynkową. 

                                                           
10 A. Ryłko-Kurpiewska, op.cit., s. 138. 
11 P. Meyer, NextKids: Za co dzieci lubią reklamy, „Brief” 2003, nr 47. 
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Z racji braku umiejętności abstrakcyjnego myślenia w przypadku młodych 
odbiorców waŜne jest powiązanie w reklamie produktu ze wskazówkami przywołania  
i jasnego uwypuklenia oferty. Niespełnienie tego warunku obniŜa efektywność reklamy, 
która pełni w takich okolicznościach jedynie funkcję rozrywkową. Do podobnych 
wniosków doszedł R.S. Rubin, który prowadził badania dotyczące odbioru treści 
reklamy w zaleŜności od rodzaju wykorzystywanych apeli – racjonalnych 
(koncentrujących się na produkcie) bądź emocjonalnych12. ZałoŜył on, Ŝe metoda 
prezentacji treści w reklamie moŜe wpłynąć na jej odbiór przez młodych odbiorców. 
Zadał pytanie o rodzaj informacji asymilowanej przez dzieci w zaleŜności od rodzaju 
reklamy – emocjonalnej bądź produktowej. W badaniach autor skoncentrował się na 
rozpoznawaniu elementów reklamy, marki oraz dodatkowego elementu (postaci). 
Badania miały na celu wskazanie elementów reklamy, które dzieci są w stanie 
przyswoić i we właściwy dla etapu rozwoju sposób zrozumieć. Podstawowym 
wnioskiem było stwierdzenie, Ŝe jeŜeli młodzi odbiorcy nie pamiętają marki, postać 
wprowadzona do reklamy działa jako wskazówka przywołania. 

Ponadto wyniki badań wykazały, Ŝe przypominanie elementów reklamy (nazwy 
produktu czy samego produktu, postaci) nie było uzaleŜnione od rodzaju reklamy. 
Natomiast liczba przypominanych elementów (szczegółów) uzaleŜniona jest od rodzaju 
reklamy. Zdecydowanie mniej przypominały sobie te dzieci, które zobaczyły reklamę 
czysto produktową. Jednak obejrzenie tego typu reklamy powodowało, Ŝe odbiorcy 
przypominali sobie inne elementy, pomijając te związane z charakterystyką (składu) 
produktu. Dzieci przypominały sobie więcej elementów, jeŜeli były one dla nich 
bardziej konkretne niŜ abstrakcyjne pojęcia opisujące walory produktu, wykorzystane  
w reklamach emocjonalnych. Inna moŜliwa interpretacja odnosi się do walorów 
wizualnych reklamy emocjonalnej, gdyŜ miała ona charakter wizualny. 

Kolejnym badanym elementem było przypominanie następstw scen (scenariusza 
spotu). Dzieci, które widziały reklamę produktową, wykazywały silną tendencję do 
przypominania sobie sekwencji następujących po sobie w reklamie, podczas gdy dzieci 
które zobaczyły reklamę emocjonalną, miały z tym duŜy problem. Wydaje się, Ŝe 
wynika to z faktu, iŜ reklamy produktowe miały konwencjonalny liniowy układ 
zdarzeń, podczas gdy reklama emocjonalna miała formę collage’u. 

Rozumienie przeznaczenia produktu zgodnie z wynikami badań było róŜne  
w zaleŜności od formy reklamy. Mianowicie dzieci, które zobaczyły reklamę 
produktową, we właściwy sposób odgadywały przeznaczenie produktu, podczas gdy 
dzieci po zobaczeniu reklamy emocjonalnej przypisywały mu inne zastosowanie. 
Wynika z tego, Ŝe rozumienie celu przekazu reklamowego jest uzaleŜnione od sposobu 
prezentacji treści. Zakładając, Ŝe istotą reklamy jest przekazanie informacji  

                                                           
12 Badania na 72 respondentach w wieku szkolnym do 11. roku Ŝycia, w oparciu o reklamy płatków 

śniadaniowych; emocjonalna – collage z animacjami i zabawką – samochodem wyścigowym. W kaŜdym 
przypadku pojawiła się dodatkowa postać. Za: R.S. Rubin, Chilbren’s Responses to TV Advertising: Product 
Versus Premium Orientation, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1976, Vol 4, No. 4, s-742-752. 



Młodzi konsumenci jako odbiorcy… 

 

193 

o produkcie i jego przeznaczeniu, reklama emocjonalna wprowadza odbiorców w błąd. 
Doprecyzowując, dzieci postrzegały zabawkę (element dodatkowy) jako główny 
komunikat reklamy, czyli przekaz został mylnie zinterpretowany. Dzieci, które widziały 
reklamę produktową, nie miały wątpliwości, Ŝe celem reklamy było poinformowanie  
o produkcie, natomiast w przypadku widzów reklamy emocjonalnej pojawiła się 
wątpliwość, gdyŜ odpowiedź na pytanie o celowość reklamy nie była jednoznaczna, dla 
części dzieci reklama dotyczyła nie produktu podstawowego, ale dołączonej zabawki, 
czyli nie do końca wiedziały, po co reklama jest stworzona. 

Skuteczność reklam moŜe zaleŜeć od cech przekazu i zastosowanych w nim 
mechanizmów dostosowanych do odbiorcy, ale takŜe od wyboru właściwych mediów. 
Tworzenie strategii promocyjnej wymaga zadania sobie pytania nie tylko o przekaz 
reklamowy, ale i o umiejscowienie reklamy w nośniku tak, aby była zauwaŜona  
i zapamiętana. Interesujące zatem wydało się pytanie, czy istnieje róŜnica w odbiorze 
reklamy przez dzieci w zaleŜności umiejscowienia reklamy nie tylko w bloku 
reklamowym, ale w szerszym kontekście tematycznym. W związku z tym V.K. Prasad  
i L.J. Smith postawili sobie za cel badań ustalenie, czy na odbiór reklamy przez dzieci 
wpływa umiejscowienie jej bezpośrednio przed bądź po programie, który zawiera treści 
związane z przemocą oraz czy przekłada się to na rozpoznawalność reklamy. 

Reklama telewizyjna jest waŜnym źródłem informacji konsumenckiej dla dzieci. 
Badania pokazują, Ŝe spora liczba reklam skierowanych do młodych odbiorców 
emitowana jest w trakcie programów zawierających przemoc. W ramach jednych  
z badań udowodniono, Ŝe weekendowy program TV zawiera ponad 25 aktów przemocy. 
Wyniki badań V.K. Prasad i L.J. Smith wskazują, Ŝe reklama oglądana bezpośrednio  
po programach zawierających przemoc obniŜa rozpoznawalność reklamy oraz postawa 
wobec reklamy i promowanej marki jest znacząco gorsza niŜ w przypadku reklam 
emitowanych w trakcie programów z niewielką ilością przemocy13. NiepoŜądane 
oddziaływanie programów zawierających przemoc jest bardziej widoczne w przypadku 
reklam umieszczonych bezpośrednio po scenach przemocy niŜ gdy reklama je 
poprzedza. Badania wykazały, Ŝe poziom przemocy w programie znacząco wpływa na 
odbiór reklam, szczególnie tych, które umieszczane są po scenach zawierających 
przemoc. Respondenci, którzy oglądali reklamę po scenach przemocy, osiągnęli niŜsze 
wyniki w teście rozpoznawalności reklamy, wykazywali mniej pozytywną postawę 
wobec reklamy oraz wobec reklamowanej marki. W przypadku dwóch badanych 
wskaźników rozpoznawalności reklamy oraz postawy wobec reklamowanej marki 
okazało się, Ŝe waŜne jest takŜe umiejscowienie reklam. W przypadku gdy są one przed 
programami (efekt przywołania), reakcje były róŜne w porównaniu z odbiorem reklam 
po tych scenach (tu zdecydowanie negatywne wyniki).  

Wnioski takie zmuszają do zastanowienia się, czy atrakcyjne ze względu na 
oglądalność programy (zasięg i CPT) skierowane do dzieci (głównie do chłopców) 
                                                           

13 V.K. Prasad, L.J. Smith, Television Commercials in Violent Programming: An Experimental Evaluation 
of Their Effects on Children, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1994, Vol 22, No. 4, s. 340-351. 
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zawierające duŜo przemocy są wystarczającym powodem do tego, aby obniŜać 
efektywność przekazu reklamowego. 

Zapewne przedstawione argumenty nie dają pełnego obrazu specyfiki młodych 
odbiorców reklam. Zwiększające się zainteresowanie rynkiem młodych konsumentów 
zapewne powodować będzie zapotrzebowanie na bardziej szczegółową wiedzę w tym 
obszarze. Przytaczane wyniki badań (jak większość dostępnych w literaturze 
przedmiotu) odnosiły się do reklamy telewizyjnej. W przypadku coraz większego 
znaczenia reklamy internetowej waŜne wydaje się skoncentrowanie uwagi na 
oddziaływaniu równieŜ tej formy reklamy. 

YOUNG CUSTOMERS AS THE TELEVISION  

ADVERTISING RECEIVERS 

Summary 

Advertising targeting to young consumers needs specific principles and should assumed 
determinants of the targeted market. The study is a presentation of the collected research results 
which concentrate on young consumers as the television advertising viewers. Results of the 
research allow making a summarize of the main elements of commercials taking into 
consideration the development stages of young customers. 
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MŁODZI KONSUMENCI WOBEC  

SPOŁECZNYCH INSTRUMENTÓW PROMOCJI 

WYKORZYSTYWANYCH NA RYNKU śYWNOŚCI 

Streszczenie 
Głównym celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników kształtujących 

postawy młodych konsumentów wobec problemu działań społecznych firm oraz ocena 
skuteczności wykorzystywanego w strategii firm marketingu społecznego. W analizie oceny 
działań prospołecznych firm uwzględniono głównie ocenę instrumentów promocji. Badani młodzi 
konsumenci doceniają zaangaŜowanie firm branŜy Ŝywnościowej w działania prospołeczne  
i wspierają prowadzone przez nie akcje. Świadomość badanych młodych konsumentów  
w zakresie prowadzonych przez firmy prospołecznych działań jest duŜa. Identyfikują się oni  
z wybranymi akcjami społecznymi, które funkcjonują w mediach i są popularne. Dla badanych 
konsumentów waŜny jest równieŜ sam produkt, a nie tylko chęć wsparcia akcji społecznej. 

Wprowadzenie 

Zmienia się profil młodego konsumenta, który zdecydowanie dynamiczniej 
akceptuje realia rynkowe i stara się aktywnie uczestniczyć w rynku. Młodzi ludzie 
stanowią w kaŜdym społeczeństwie liczącą się jego część. Przez długi okres byli mało 
zauwaŜani przez producentów i występowali jako bierni uczestnicy procesów 
rynkowych. Obecnie młody konsument jest pełnoprawnym partnerem i aktywnym 
uczestnikiem procesów rynkowych. Jako segment bardzo elastyczny i wraŜliwy na 
działania producentów, w wielu przypadkach stał się ich rynkiem docelowym  
w realizacji nowych instrumentów z zakresu marketingu społecznego. Pionierami 
prowadzonych rozwaŜań nad causa-related marketing byli P.R. Varadarajan oraz  
A. Menon (1988). Autorzy ci wskazują, iŜ jest to proces formułowania i wdraŜania 
takich działań firmy w zakresie oferty produktowej bądź innej formy wspierania waŜnej 
sprawy z punktu widzenia społecznego. Dzięki działaniom firmy klienci angaŜują się  
w wymianę zaspokajającą cele zarówno jednostek, organizacji, jak i społeczeństwa2. 

                                                           
1 Mariola Grzybowska-Brzezińska – dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk 

Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
2 P.R. Varadarajan, A. Menon, Cause-related Marketing: A Co-alignment of Marketing Strategy  

and Corporate Philanthropy, „Journal of Marketing” 1988, Vol. 52, s. 23. 
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Działania prospołeczne firm są swoistym dopasowaniem się przedsiębiorstw do 
ukazujących się nowych wymagań konsumentów, którzy doceniają partnerską 
współpracę organizacji społecznych i firm komercyjnych3. 

W ramach marketingu społecznego obok realizacji celów marketingu 
komercyjnego równolegle rozwiązywane są problemy społeczne. W literaturze 
przedmiotu wymienia się kilka pojęć i definicji marketingu społecznego, równieŜ jego 
instrumenty są róŜnie obrazowane. M. Stasiakiewicz (2000) określa marketing 
społeczny jako działania podejmowane z punktu widzenia ogólnospołecznego dobra, 
które mogą przybrać dwie formy. Jako pierwszą formę działania autor określa 
promowanie celów społecznych w ramach marketingu komercyjnego; drugą zaś jest 
podejmowanie działań niekomercyjnych w celu promocji wartości, postaw, wzorców 
zachowań społecznie poŜądanych. Pierwszy rodzaj działań występuje najczęściej  
w formie reklamy społecznej, drugi natomiast w programach społecznych  
i kampaniach, czyli akcjach prowadzonych w szerszym zakresie. W kampaniach  
i reklamach społecznych produktem jest zachowanie, postawa, które proponowane jako 
korzyść rozwiązują problemy odbiorcy. Do dokonania zmiany niezbędne jest 
poniesienie kosztów w postaci wysiłku, inwestycji4. Prospołeczne instrumenty promocji 
wspomagają działania firm w zakresie jej odpowiedzialności społecznej; to są reklamy, 
akcje, wydarzania, konkursy, rabaty cenowe czy sponsoring bądź akcje charytatywne. 

Reklama społeczna w swoim głównym załoŜeniu ma prowadzić do zmiany 
osobowości i postawy odbiorcy. Za pomocą kampanii społecznych nadawca kontaktuje 
się z odbiorcą-konsumentem, informuje o swoich działaniach, priorytetach, celach, 
produktach i usługach. Przekazy reklamy społecznej nie tylko kreują hierarchię 
problemów, ale równieŜ narzucają sposób myślenia o nich. Sam fakt wyboru 
określonego tematu powoduje, Ŝe dana kwestia jest przez nas uznana za stanowiącą 
problem. Narzuca się zatem odbiorcy nie tylko porządek poznania, ale teŜ porządek 
wartościowania, mówi mu się nie tylko, o czym ma myśleć, ale teŜ w jaki sposób ma to 
zrobić5. 

Public relations jest idealnym narzędziem do działań kampanii społecznych, to 
skuteczny element promowania wizerunku, reputacji nadawcy. Dominującym motywem 
PR jest zwiększenie sprzedaŜy produktów lub/i usług na drodze ukształtowanej, 
pozytywnej postawy klientów względem firmy. Przedsiębiorstwa posługujące się 
narzędziami public relations dąŜą do zdobycia zaufania wśród społeczeństwa poprzez 
kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, pragną przekonać otoczenie o społecznej 
potrzebie jej funkcjonowania, pobudzić społeczne zainteresowanie tym, co się w niej 
dobrego dzieje, jak firma reaguje na oczekiwania swoich klientów i róŜnych 

                                                           
3 M. Karwacka, Marketing społeczny w słuŜbie biznesu i społeczeństwa, „Kultura i Edukacja” 2007, nr 2,  

s. 31-32. 
4 M. Stasiakiewicz, Psychologiczne problemy społecznej reklamy, „Człowiek i Społeczeństwo” 2003,  

t. XXI, s. 13-14. 
5 M. Wieczorkowska, Reklama społeczna w Polsce po 1989 roku; zarys problematyki. „Kultura  

i Społeczeństwo” 2005, t. XLIX, nr 1, s. 131-132. 
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zainteresowanych grup. Dzięki temu wokół firmy tworzy się przyjazna atmosfera, 
dająca satysfakcję nie tylko klientom i otoczeniu, ale i pracownikom danego 
przedsiębiorstwa. Za pomocą stworzonego wizerunku firmy prowadzą swoisty dialog 
społeczny6. 

Elementy pozytywnych działań firm, które mogą ukształtować pozytywne postawy 
konsumentów, są działaniami podejmującymi problem społeczny i atrybuty produktu, 
który jest odpowiedzią na ten problem. Tak zrealizowane promocje sprzedaŜy moŜna 
obserwować na rynku Ŝywności, np. dołączenie do produktu pewnego wyjątkowego 
dobra, jakim jest zdrowie, w zamian za zakup produktu mleczarskiego, jak w przypadku 
prowadzonej kampanii „Pij mleko! Będziesz Wielki!”, czy realizowana przez firmę 
Danone „Formuła mocnych kości”. Promocje sprzedaŜy w ramach społecznych działań 
firm to dodatkowe walory cenowe produktu, gdy konsument, nabywając produkt, staje 
się czynnym uczestnikiem akcji społecznych. 

Tematem istotnym i szczególnie eksploatowanym jest ochrona środowiska. 
Konsumenci bardzo chętnie wspierają akcje ratujące naszą planetę. Przykładem takiej 
kampanii jest program „Moje Silne Drzewo” prowadzony przez firmę śywiec Zdrój. 
Głównym celem prowadzonego programu jest rozpowszechnianie świadomych 
proekologicznych postaw Polaków oraz uwraŜliwienie społeczeństwa na kwestię 
konieczności dbania o środowisko naturalne. Zakup wody pozostawia po sobie 
„ekologiczny ślad”, gdyŜ część zysków śywiec Zdrój przekazuje na sadzenie drzew. 
Logo akcji na butelkach i reklamy przypominają konsumentom o tym szczytnym celu. 
Świadomość prośrodowiskowa młodych konsumentów wzrasta, ich obecność na rynku 
jest widoczna, a ich oczekiwania coraz częściej dostrzegają producenci. Aspekt 
marketingu społecznego i ocena jego wpływu na zachowania młodych konsumentów 
jest atrakcyjny, gdyŜ grupa młodych uczestników rynku będzie decydować  
o skuteczności tych innowacyjnych działań, jakie proponują firmy. 

Zakres merytoryczny bada ń 

Głównym celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników 
kształtujących postawy młodych konsumentów wobec problemu działań społecznych 
firm oraz ocena skuteczności wykorzystywanego w strategii firm marketingu 
społecznego. W analizie oceny działań prospołecznych firm uwzględniono głównie 
ocenę instrumentów promocji. 

Badania przeprowadzono w oparciu o metodę wywiadu bezpośredniego  
z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza ankiety. Badania zostały 
zrealizowane na przełomie listopada i grudnia 2009 na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Wywiad bezpośredni przeprowadzono w grupie  
480 respondentów, których kryterium doboru był wiek i były to osoby od 14. do 30. 
roku Ŝycia. 
                                                           

6 J. Olędzki, Public relations − społeczne wyzwania, http://mmpr.id.uw.edu.pl/publikacje/pr_spoleczne 
_wyzwania.htm. 
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Gromadzenie danych realizowano przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety,  
w którym zawarto pytania pomocne przy zebraniu niezbędnych informacji słuŜących do 
określenia świadomości respondentów wobec prospołecznych działań firm, równieŜ 
danych koniecznych do oceny tych działań oraz określenia postaw młodych 
konsumentów wobec społecznych instrumentów promocji.  

W oparciu o przeprowadzone badania starano się odpowiedzieć na pytania, które  
z działań prospołecznych są najbardziej zauwaŜalne przez młodych uczestników rynku  
i jaki mają wpływ na zachowanie badanych respondentów; czy prowadzone działania 
prospołeczne firm przyczyniły się do wzrostu zaufania konsumentów wobec ich 
produktów; jak prowadzone akcje są odbierane przez respondentów i jaki odsetek 
badanych wspiera akcje społeczne? 

Wyniki bada ń 

Prowadzanie działań prospołecznych przez przedsiębiorstwo ma na celu 
zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy nie tylko wśród klientów, ale równieŜ  
w otoczeniu. Przedsiębiorcy chcą poprzez swoje działania zwiększyć zaufanie swoich 
odbiorców, przekonać ich o społecznej potrzebie istnienia firmy. Do odniesienia 
sukcesu firma powinna osiągnąć przychylne nastawienie społeczeństwa, dzięki temu 
zwiększy swoją sprzedaŜ. Wszystkie działania firmy powinny być sprawdzane pod 
względem efektywności, stopnia ich zauwaŜalności, bo tylko tak moŜna ocenić, czy 
działania przyniosą zamierzony skutek lub czy trzeba zmienić dotychczas 
wykorzystywane narzędzia marketingowe. 

Analizie poddano opinie młodych respondentów dotyczące prowadzonych na 
terenie kraju działań prospołecznych. Badani respondenci deklarowali akceptację  
i oceniali skuteczność prowadzonych akcji społecznych w skali od 0 do 3 – tabela 1. 

Tabela 1. Deklaracje poparcia badanych respondentów w zakresie określonych działań społecznych firm 

Wyszczególnienie działań 
Odsetek badanych (w %) 

popieram nie popieram nie słyszałam/-em 
Podziel się posiłkiem 93,40 2,80 3,80 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 98,20 0,94 0,94 
Studnie dla Sudanu 37,74 8,49 53,77 
Mamo, tato, wolę wodę! 35,85 1,89 62,26 
Pij mleko! Będziesz Wielki! 80,19 14,15 5,66 
Ryba wpływa na wszystko 45,28 5,66 49,06 
Nigdy nie jeŜdŜę po alkoholu 90,57 0,0 9,43 
Papierosy poŜerają człowieka Ŝywcem 61,32 0,0 38,68 
Duchy na drodze 21,70 1,89 76,42 
Albo samochód, albo telefon 16,04 5,66 78,30 
Drink pod parasolką 8,49 1,89 89,62 
Zdrowy start w przyszłość 25,47 2,83 71,70 
Moje silne drzewo 16,98 0,94 82,08 
Pajacyk 83,96 1,89 14,15 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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W oparciu o wyniki badań stwierdzono, iŜ respondenci najczęściej popierają 
kampanie: „Podziel się posiłkiem”, „Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy”, „Pij 
mleko! Będziesz Wielki!”, „Nigdy nie jeŜdŜę po alkoholu” oraz akcję „Pajacyk”. Tak 
wysokie poparcie i ocena skuteczności ich działań wynika z faktu, iŜ wyŜej wymienione 
akcje prowadzone są na terenie kraju od dłuŜszego czasu. Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w roku 2010 „zagrała” po raz 18, akcja „Pij mleko! Będziesz Wielki” 
prowadzona jest na terenie kraju od 2002 roku, a kampania prowadzona przez browary 
polskie pod hasłem „Nigdy nie jeŜdŜę po alkoholu” jest realizowana od 2008 roku. Tak 
wysokie poparcie dla akcji „Nigdy nie jeŜdŜę po alkoholu” jest szczególnie waŜne przy 
ocenie postaw ludzi młodych. Najmniej znane i popierane były akcje nowe, prowadzone 
dopiero od niedawna. Przykładem takiej akcji są „Duchy na drodze” czy „Drink pod 
parasolką”, które to były prowadzone po raz pierwszy przez krótki okres, na łamach 
telewizji i w Internecie. 

Skuteczność akcji jest większa, im częściej jest powtarzany i nagłaśniany 
komunikat – rys. 1. Przykładem moŜe być Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą 
kaŜdego roku wspiera większa grupa społeczeństwa czy akcja „Podziel się posiłkiem”, 
która dzięki zaangaŜowaniu klientów firmy Danone z kaŜdym rokiem wydaje więcej 
posiłków. 
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Rys. 1. Ocena skuteczności działań wybranych akcji społecznych według badanych respondentów (według 

wag) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Świadomość akcji społecznych wśród badanych młodych ludzi jest duŜa.  
W segmencie tym zauwaŜa się zainteresowanie problemami społecznymi i akcjami, 
które pomagają je rozwiązać.  

W dalszym etapie badań respondenci wskazywali przewodnie hasło jednej  
z prowadzonych na terenie kraju kampanii społecznych. Wyniki były zaskakujące: o ile 
wielu respondentów deklarowało popieranie akcji społecznych, o tyle tylko 30% 
respondentów było w stanie podać przewodnie jej hasło. Do najczęściej podawanych 
haseł naleŜały: „Pij mleko! Będziesz Wielki!”, „Zły dotyk boli przez całe Ŝycie”, 
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„Podaruj dzieciom słońce” i „Nigdy nie jeŜdŜę po alkoholu”. Zdecydowana większość, 
około 70% badanych młodych ludzi, pomimo poparcia dla akcji i świadomości ich 
istnienia nie pamięta głównych jej haseł. Badani respondenci wspierają prowadzone 
akcje, ale nie zwracają uwagi na całą „otoczkę” wypracowywaną w celu dotarcia do 
nich. Powodów moŜe być wiele: spot reklamowy nie był zbyt zrozumiały, hasło było za 
trudne do zapamiętania lub w ogóle nie pasowało do tej akcji. Często respondenci 
pamiętają elementy spotu, jednak treści nie mogą odtworzyć. Badani respondenci 
doceniają sam fakt wzięcia udziału w akcji społecznej, a hasła z nią związane nie są dla 
nich istotne. 

Kolejnym problemem badawczym było stwierdzenie, czy kampanie społeczne 
wpływają na postawy badanych respondentów. Skuteczność prowadzonych przez firmę 
działań moŜna ocenić takŜe na postawie wzrostu poziomu zaufania i uznania dla firm, 
które podejmują się patronowania lub prowadzenia we własnym zakresie róŜnych akcji 
prospołecznych. Badani respondenci aŜ w 80% uznali, Ŝe udział firm w akcjach 
społecznych wpływa na jej wizerunek i pogłębia ich zaufanie, natomiast nie przyczynia 
się jednocześnie do wzmoŜonych zakupów i zmiany marki. Badani respondenci 
wskazują, Ŝe zaufanie firmy muszą budować ofertą, jej wysoką jakością, relacjami  
z klientami, a wówczas mogą być wiarygodne w zakresie oddziaływania na otoczenie. 
Akcje, zdaniem respondentów, nie dają wymiernego efektu, więc zaufanie buduje się 
współpracą z klientem, a akcje dają ewentualnie uznanie i są aktywniej popierane przez 
firmy, którym ufają klienci. 

Kontynuując problem zaufania badanych młodych ludzi do działań i akcji 
społecznych respondenci określili swoje opinie dotyczące rzetelności rozliczeń 
środków, jakie są gromadzone w ramach tych promocji społecznych – tabela 2.  

Tabela 2. Opinie respondentów na temat przekazywania przez firmy środków, które gromadzą w ramach 
akcji społecznych  

Wyszczególnienie Struktura badanych (w%) 
Część z tych środków trafia do potrzebujących 53 
Cenię firmy, które podejmują te działania i wierzę, Ŝe 
przekazują wszystkie zgromadzone środki potrzebującym 

26 

Nie ufam tym działaniom, są to środki reklamy firmy 7 
Jestem przekonany/-a, Ŝe te środki nie trafiają dla 
potrzebujących 

6 

Nie mam zdania na ten temat 8 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Część badanych uwaŜa, Ŝe środki, które firmy pozyskują z prowadzonych działań 
rzeczywiście trafiają do potrzebujących − jest to około 26%. Natomiast ponad 50% 
wskazuje, Ŝe tylko część z tych środków jest przeznaczana na cel, jaki podejmują firmy. 
Nagłaśniany problem wzbogacania się osób prowadzących akcje społeczne sprawił, iŜ 
respondenci są ostroŜni co do oceny skuteczności i celowości akcji. Paradoksalnie 
pomimo świadomości, Ŝe część pieniędzy zebranych na Wielką Orkiestrę Świątecznej 
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Pomocy przekazywanych jest na wynagrodzenie osób zajmujących się organizacją tej 
akcji, nadal cieczy się ona duŜym poparciem.  

Kolejnym powodem budującym nieufność społeczną jest fakt braku danych 
dotyczących rozliczenia firmy z prowadzonych działań. Społeczeństwo informowane 
jest o powodzeniu akcji, jej trwaniu, natomiast wydatki i efekty pokazywane są 
okolicznościowo. Skala osiągniętego wyniku i następstwa jego wykorzystania 
motywują społeczeństwo do dalszego wspierania firm. 7% badanych nie ufa tym 
działaniom i uwaŜa, Ŝe są to środki reklamy firmy. Trudno się z nimi nie zgodzić, gdyŜ 
kaŜde postępowanie niesie za sobą podwójny skutek. Pomoc innym i reklamowanie 
firmy bowiem nie wykluczają się.  

W celu wyłonienia najbardziej prospołecznej firmy, poproszono badane osoby  
o wskazanie firm, których akcje społeczne są przez nich najlepiej znane (rys. 2). 

Danone
69%

Lubella
5%

Grupy Browarnicze
11%

Winiary
5%

śywiec Zdrój
6%

Cisowianka
4%

 
Rys. 2. Firmy ukierunkowane prospołecznie w opinii respondentów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród wielu firm największy procent głosów uzyskała firma Danone (wskazało na 
nią aŜ 69% badanych respondentów). W segmencie badanych osób firma Danone 
najskuteczniej kreuje wizerunek i dociera do młodych klientów tej firmy. Kolejną 
typowaną przez respondentów firmą społeczną są Polskie Grupy Browarnicze 
prowadzące m.in. akcję „Nigdy nie jeŜdŜę po alkoholu” oraz kampanię podejmującą 
walkę ze sprzedaŜą alkoholu nieletnim. Te dwie firmy wymieniane były najczęściej ze 
względu na bogactwo swojego asortymentu oraz częstość zakupów danych produktów. 
Najrzadziej wymieniano Cisowiankę oraz Lubellę, gdyŜ firmy te od niedawna prowadzą 
działania prospołeczne. Realizowane społeczne akcje promocyjne trafiają do klientów 
danej marki. Badani respondenci dokonując zakupów produktów Ŝywnościowych, 
zauwaŜają informacje o działaniach producenta na opakowaniu czy mediach, gdyŜ są to 
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marki im znane i zainteresowanie produktem powoduje wzrost świadomości co do 
organizowanych akcji. 

Problemów społecznych jest wiele, są bardziej i mniej popularne. Badanych 
młodych konsumentów poproszono o określenie stopnia istotności zjawisk, które uznają 
za waŜne i chcą popierać. Istotność prowadzenia przez firmy działań prospołecznych 
(rys. 3) respondenci oceniali w skali od 0 do 5, gdzie 0 − jest mi to obojętne, 1 − mało 
istotne, 2 − średnio istotne, 3 − dość istotne, 4 − istotne, 5 − bardzo istotne.  
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wykorzystywanie surowców z krajów biednych

 
Rys. 3. Ocena istotności działań prowadzonych przez firmy w opinii respondentów (w skali od 0 do 5) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największy odsetek odpowiedzi przypisano pomocy w doŜywianiu. Zdaniem 
respondentów jest to najwaŜniejszy problem społeczny i firmy, które prowadzą 
działania prospołeczne w tym zakresie, cieszą się duŜym uznaniem i wsparciem. 
Kolejnym waŜnym czynnikiem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Zwiększona 
świadomość ekologiczna konsumentów, chęć ochrony natury stają się w opinii młodych 
badanych osób równieŜ istotne. Najmniej istotne zdaniem respondentów jest 
wykorzystanie surowców z krajów biednych. MoŜe to się wiązać z brakiem informacji 
na temat sytuacji danego kraju, często społeczeństwo nie wie, z jakimi problemami 
borykają się inne narody, liczy się dla nich produkt, mniej waŜne jest to, z czego został 
wytworzony.  

Akcje społeczne prowadzone przez przedsiębiorstwa w celu wzmocnienia swojego 
wizerunku są oceniane przez badanych pozytywnie. Firmy takie zdobywają uznanie 
wśród swoich klientów. Bardzo waŜny przy tego typu działaniach jest czas poświęcony 
na ich nagłaśnianie. Im dłuŜej prowadzona akcja, tym lepsze jej efekty końcowe. 
Wielokrotnie powtarzany przekaz pozostawia trwały ślad w pamięci swojego odbiorcy, 
wpływa na jego zachowania i postawy.  

Aby prowadzone działania odniosły sukces, firma musi dokładnie zapoznać się  
z problemem, który chce wspierać. Odpowiednio dobrana grupa docelowa odbiorców 
oraz szerokie kanały przekazu umoŜliwi ą dotarcie nawet do najbardziej opornych 
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klientów. NaleŜy równieŜ pamiętać, iŜ dobór narzędzi musi być adekwatny do grupy 
odbiorców. Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa zarówno tą prozdrowotną, jak 
i prośrodowiskową powinno rosnąć zaangaŜowanie firm w tych kwestiach.  

Podsumowanie  

Wraz ze zmieniającą się świadomością prośrodowiskową oraz prozdrowotną 
społeczeństwa, zmieniają się determinanty wpływające na zachowania nabywcze 
konsumentów. Pomimo innowacyjności marketingu społecznego jest on skutecznym  
i coraz częściej wykorzystywanym narzędziem w strategii długoterminowej firm, który 
umoŜliwia realizację misji firmy ukierunkowanej na budowanie relacji z otoczeniem. 

Nowe produkty czy zjawiska obserwowane na rynku zauwaŜają młodzi, którzy są 
pionierami w zakresie wielu działań rynkowych. Taki teŜ problem uwzględniały 
przeprowadzone badania. Causa marketing jako forma korzystnego połączenia pomocy 
społecznej z osiąganiem celów marketingowych stał się działaniem, które jako nowe 
zjawisko moŜe być kierowane do młodych konsumentów. 

Badani młodzi konsumenci doceniają zaangaŜowanie firm branŜy Ŝywnościowej  
w działania prospołeczne i wspierają prowadzone przez nie akcje. W marketingu 
społecznym bardzo waŜnym czynnikiem jest jego długofalowość. Im dłuŜej 
prowadzona akcja, tym lepsze jej efekty końcowe. Wielokrotnie powtarzany przekaz 
pozostawia trwały ślad w pamięci odbiorcy, wpływa na jego zachowania i postawy. 
Świadomość badanych respondentów w zakresie prowadzonych przez firmy 
prospołecznych działań jest duŜa. Identyfikują się oni z wybranymi akcjami 
społecznymi, które są znane i utrwalone. Konieczne wydaje się, przy zwiększaniu 
skuteczności prowadzonych przez firmy działań, postawienie na potrzebę ciągłego 
powtarzania komunikatu do odbiorców. 

Działania prospołeczne przyczyniają się do wzrostu uznania społecznego, jednak 
aby otrzymać zaufanie od konsumentów, firmy w opinii badanych młodych 
konsumentów muszą o nie zabiegać i wypracować je nie tylko w oparciu  
o wykorzystane narzędzia public relations. Dla badanych konsumentów waŜny jest 
równieŜ sam produkt, a nie tylko chęć wsparcia akcji społecznej. Aspektem istotnym, 
który akcentują badani, jest konieczność informowania o efektach działań, jakie podjęto 
w ramach akcji społecznych. Zdaniem badanych buduje to większe zaufanie do 
uczestniczących firm i organizacji i zwiększa aktywność konsumentów. 

YOUNG CONSUMERS’ ATTITUDE TOWARDS  

THE SOCIAL INSTRUMENTS OF PROMOTION  

USED IN THE FOOD MARKET 

Summary 

The main objective of the conducted study was to identify factors influencing the attitudes  
of young consumers to the problem of social activities of companies and evaluate  
the effectiveness of strategies used in social marketing. In the analysis of pro-social evaluation  
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of companies were included mainly evaluation of the instruments of promotion. The respondents 
(young consumers) appreciate the involvement of food industry companies in pro-social activities 
and promote actions conducted by the enterprises. Awareness of young consumers of the firms 
pro-social activities is high. They identify with selected social actions that operate in the media 
and are popular. For surveyed consumers also the product itself is very important, and not just 
willingness to support social action. 
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NR 594                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 54                  2010 

Agnieszka Kacprzak-Choińska1 

ZJAWISKO KONSUMPCJI IMPULSYWNEJ  

WŚRÓD MŁODYCH NABYWCÓW W POLSCE 

Streszczenie 

W artykule omówiono zjawisko konsumpcji impulsywnej wśród polskiej mlodzieŜy.  
W pierwszej części przedstawione jest oddziaływanie na zachowania konsumenckie trendu 
konsumpcjonizmu, którego jednym z przejawów jest częste dokonywanie zakupów pod wpływem 
impulsu. Następnie zaprezentowane są definicje, przejawy oraz typy zakupów impulsywnych. 
Druga część artykułu skupia się na przedstawieniu wyników dotychczasowych badań 
dotyczących występowania tego typu zachowań wsród mlodzieŜy. W ostatniej części autorka 
przybliŜa wyniki badań własnych, wskazując na aspekty konsumpcji impulsywnej, na jakie 
młodzi ludzie w Polsce są szczególnie podatni, jak równieŜ analizuje wpływ płci na częstotliwość 
dokonywania tego typu zakupów oraz bada związek między konsumpcją impulsywną oraz 
częstotliwością wizyt w centrach handlowych.  

Wstęp 

Konsumpcjonizm jest to trend społeczny, przejawiający się w tym, Ŝe coraz 
większa grupa ludzi w konsumpcji upatruje sposobu na osiągnięcie szczęścia oraz 
zaspokojenia wszystkich potrzeb fizycznych i duchowych2. Obserwuje się obecnie 
nadmierną konsumpcję dóbr i usług, niemającą odzwierciedlenia w rzeczywistych 
potrzebach. Podstawowym celem Ŝyciowym jednostki staje się kupowanie  
i konsumowanie wielości dóbr, które staje się równieŜ głównym sposobem na tworzenie 
przez jednostki własnej toŜsamości3. Jak zauwaŜa A. Aldrige, konsumpcjonizm 
utoŜsamiany jest z określonym sposobem Ŝycia, oznaczającym przesadne i patologiczne 
zainteresowanie konsumpcją oraz nastawienie na posiadanie i materializm4.  

Ludzie w kaŜdej epoce byli konsumentami. RóŜnica jest jednak taka, Ŝe w dawnych 
czasach całkowita suma towarów konsumpcyjnych, niezbędna do zaspokojenia ludzkich 
potrzeb, była w kaŜdym momencie stała: miała dolny i górny pułap. Konsumpcja, która 
nie była na usługach potrzeb, nie zaliczyła się do konsumpcji uzasadnionej. Celem 

                                                           
1 Agnieszka Kacprzak-Choińska – dr, Zakład Socjologii Organizacji, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 

Warszawski. 
2 P. Murphy, The Commodified Self in Consumer Culture: A Cross-Cultural Perspective, „Journal of Social 

Psychology” 2000, Vol.140 (Iss.5), s. 636-647. 
3 M. Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, Szkoła Główna 

Handlowa, Warszawa 2006, s. 77. 
4 A. Aldrige, Konsumpcja, Wyd. Sic!, Warszawa 2006, s. 14. 
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konsumpcji było przeŜycie biologiczne i społeczne. W momencie gdy cel ten został 
osiągnięty, a więc gdy potrzeby zostały zaspokojone, dalsze konsumowanie nie miało 
sensu. Na przekroczenie górnego pułapu konsumpcji patrzono bardzo krytycznie, co 
wynikało z idei religijnych5. O ile w czasach przednowoczesnych pogląd o konsumpcji 
jako metodzie osiągania szczęścia ograniczał się do wąskich warstw społecznych, to 
współcześnie doktryna ta jest powszechnie akceptowana i masowo urzeczywistniana.  
W społeczeństwie konsumpcyjnym konsumpcja uwolniła się instrumentalności i nie 
słuŜy juŜ do zaspokajania potrzeb, tylko do dostarczania przyjemności6. 

Skrajną odmianą konsumpcjonizmu jest affluenza7, czyli „rodzaj schorzenia 
cywilizacyjnego, spowodowanego rozbuchanymi oczekiwaniami konsumenckimi  
i ciągłym poszukiwaniem satysfakcji w przedmiotach, które nie są w stanie jej 
dostarczyć” 8. Skutkiem affluenzy jest stres spowodowany nadmiarem dostępnych na 
rynku dóbr i usług, jak takŜe zanik więzi rodzinnych i towarzyskich oraz narastające 
zadłuŜenie, spowodowane nałogiem robienia zakupów. O tym, Ŝe affluenza ogarnia 
coraz szersze rzesze obywateli państw zachodnich, świadczy chociaŜby rosnący poziom 
zadłuŜenia gospodarstw domowych. Rys. 1 pokazuje poziom zadłuŜenia gospodarstw 
domowych w wybranych krajach jako procent nominalnych dochodów do dyspozycji  
w latach 1995, 2000 i 2005.  

 
Rys. 1. Poziom zadłuŜenia gospodarstw domowych jako procent nominalnych dochodów do dyspozycji  

w latach 1995, 2000 i 2005. 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie danych OECD i NBP (www.oecd.org, www.nbp.pl). 

                                                           
5 Z. Bauman, Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, WAM, Kraków 2006, s. 211. 
6 A. Lewicka-Strzałecka, Etyka w Ŝyciu gospodarczym, „Annales” 2003, nr 6, s.132-138. 
7 Termin powstał z połączenia angielskich słów affluence (dostatek) i influenza (grypa). 
8 M. Ziemkowski, Affluenza – społeczna choroba czy warunek prosperity, w: Na pokaz. O konsumeryzmie 

w kapitalizmie bez kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Wyd. UMK, Toruń  2004, s. 238. 
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W większości krajów, za wyjątkiem Niemiec, moŜna zaobserwować zdecydowaną 
tendencję wzrostową, a przeciętny poziom zadłuŜenia wśród wszystkich krajów OECD 
wzrósł między 1995 a 2005 rokiem dwukrotnie (z 40% dochodów do dyspozycji  
do 80%). 

Zjawisko konsumpcji impulsywnej – definicja i przej awy 

Jednym z przejawów konsumpcjonizmu jest powszechność impulsywnych 
wzorców konsumpcji. Konsumpcję impulsywną moŜna najprościej określić jako 
nieplanowane zakupy niepotrzebnych dóbr i usług, będące odpowiedzią na problemy 
psychologiczne jednostki9. Zdaniem Z. Baumana, współczesny marketing sprzyja 
rozwojowi tego typu zachowań z uwagi na to, Ŝe swój przekaz buduje coraz częściej nie 
na realnych potrzebach konsumenta, ale na zachciankach, które moŜna mnoŜyć bez 
ograniczeń10. Zakupy impulsywne wcale nie dotyczą tylko przedmiotów o małej 
wartości i wymagających małego zaangaŜowania, ale mogą teŜ dotyczyć na przykład 
sprzętu gospodarstwa domowego, samochodu czy wycieczki wakacyjnej. 

Zdaniem M. Evansa, A. Jamala i G. Foxalla zakupy impulsywne związane są  
z hedonizmem, gdyŜ wraŜenie przygody i podniecenia prowadzi do obniŜenia 
samokontroli11. Autorzy zauwaŜają równieŜ, Ŝe niektóre rodzaje otoczenia, takie jak 
lotniska, parki rozrywki czy kasyna w szczególny sposób sprzyjają zakupom 
impulsywnym.  

W powszechnym przekonaniu specjaliści do spraw marketingu mogą stwarzać 
sytuacje sprzyjające zakupom impulsywnym, na przykład poprzez redukcję stresu  
i niepokoju odczuwanego przez konsumenta, wysoką atrakcyjność sklepów czy 
odpowiednie materiały promocyjne. Jednak, jak zauwaŜają A. Falkowski i T. Tyszka, 
nie wszystkie nieplanowe zakupy dokonywane są w sposób bezmyślny, jako rezultat 
zastosowanych przez sprzedawcę technik marketingowych12. Po pierwsze człowiek ma 
ograniczone moŜliwości poznawcze i często dopiero w sklepie, widząc dany produkt, 
moŜe sobie przypomnieć, Ŝe go potrzebuje. Po drugie często dopiero w miejscu zakupu 
moŜna uzyskać waŜne informacje na temat produktu lub jego ceny. Zakupy impulsywne 
moŜna więc sklasyfikować w następujący sposób13: 
1. Czyste zakupy impulsywne. Konsument przerywa dotychczas utarte wzorce zakupu 

i nagle, w sposób nieplanowany, kupuje coś nowego.  
2. Przypominające zakupy impulsywne. Konsument nagle sobie przypomina,  

Ŝe zawsze chciał mieć taki produkt albo Ŝe ma za małe zapasy danej rzeczy. 
3. Zakupy impulsywne pod wpływem sugestii. Konsument wcześniej nie wiedział,  

Ŝe taki produkt istnieje, ale gdy go zobaczył, to zapragnął go mieć. 

                                                           
9 M. Evans, A. Jamal, G. Foxall, Consumer Behaviour, Wiley, New York 2006, s. 310. 
10 Z. Bauman, Konsumpcja Ŝycia, w: Konsumpcja: istotny wymiar globalizacji kulturowej,  

red. A. Jawłowska, M. Kempny, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2005. 
11 M. Evans, A.  Jamal, G. Foxall, op.cit.,  s. 88. 
12 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006, s. 217. 
13 A. Stern, The significance of impulse buying today, „Journal of Marketing” 1962, nr 26, s. 59-62. 
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4. Planowane zakupy impulsywne. Konsument chce coś kupić, ale nie wie jeszcze co, 
na przykład chce się zorientować, jakie są promocje. 
Skrajną formą kupowania pod wpływem impulsu jest tzw. konsumpcja 

kompulsywna. Charakteryzuje się ona niekontrolowaną chęcią kupowania, 
powodowaną psychologicznym napięciem powstającym z powodu czynników 
wewnętrznych, któremu towarzyszy poczucie frustracji spowodowane przez 
uzaleŜniającą naturę tego zachowania. Konsumpcję kompulsywną moŜna określić jako 
skrajne stanowisko na skali ogólnej skłonności do kupowania14. Niektórzy konsumenci 
nie są kompulsywni cały czas, ale prezentują od czasu do czasu zachowania 
dysfunkcyjne. RóŜnica pomiędzy kupowaniem kompulsywnym a kupowaniem 
impulsywnym to cały proces myślowy, który prowadzi daną osobę do łączenia swojej 
nierównowagi emocjonalnej z aktem zakupu. Konsument impulsywny odczuwa nagłą 
potrzebę kupowania, znajduje się w stanie nierównowagi emocjonalnej, w której 
występuje konflikt między id i superego. Nie martwi się o konsekwencje, gdyŜ jest  
w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego i słabej kontroli poznawczej. Konsument 
kompulsywny natomiast widzi akt kupowania jako środek do zredukowania napięcia 
psychicznego, często nie dąŜąc przy tym wcale do posiadania dóbr. Cechuje go silne 
pobudzenie emocjonalne i wysoka kontrola poznawcza15. Zdaniem A. Falkowskiego  
i T. Tyszki, klienci kompulsywni tym róŜnią się od normalnych klientów, Ŝe juŜ samo 
chodzenie po sklepach sprawia im przyjemność i daje zadowolenie, a przeŜywanie 
pragnienia zakupu jest dla nich waŜniejsze niŜ sam jego przedmiot 16. Kupowanie takie 
dostarcza teŜ satysfakcji społecznej, umoŜliwia uzyskanie zainteresowania i szacunku 
ze strony sprzedawców.  

Istnieje równieŜ typologia zakupów, dokonywanych pod wpływem impulsu, oparta 
na jego charakterze. Cztery wyróŜnione typy zakupów impulsywnych przedstawiają się 
w tym przypadku następująco17: 

a) kupowanie pod wpływem impulsu przyspieszającego, które kierowane jest 
odczuwaną potrzebą zabezpieczenia sobie zapasów na przyszłość, 

b) kupowanie pod wpływem impulsu rekompensującego, które ma miejsce, kiedy 
kupujący źle się czuje, ma niskie poczucie własnej wartości i uŜywa zakupów 
w celu polepszenia sobie samopoczucia albo nagrodzenia się, 

c) kupowanie pod wpływem nagłego impulsu, które moŜe dotyczyć bardzo 
drogich produktów, takich jak samochody, a nawet domy, kiedy kupujący stara 
się rozwiązać jakiś trudny problem Ŝyciowy przy pomocy nagłego zakupu, 
który ma zmienić jego Ŝycie, 

                                                           
14 A. D’Astous, An Inquiry into the Compulsive Side of „Normal” Consumers, „Journal of Consumer 

Policy” 1990, No 13 (Iss 1), s. 15-30. 
15 G. Valence, A. D’Astous, Compulsive Buying: Concept and Measurement, „Journal of Consumer Policy” 

1988, No 11 (Iss 4), s. 419-434. 
16 A. Falkowski, T. Tyszka, op.cit., s. 218. 
17 G. Bayley, C. Nancarrow, Impulse purchasing: A qualitative exploration of the phenomenon, 

„Qualitative Market Research: An International Journal” 1998, Vol. 1. No. 2, s. 99-114. 
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d) kupowanie pod wpływem ślepego impulsu, które odbywa się bez Ŝadnego 
określonego powodu i zaspokojenia jakiejkolwiek potrzeby praktycznej, 
psychicznej czy społecznej. 

Stan bada ń nad konsumpcj ą impulsywn ą wśród młodzie Ŝy 

Jeśli chodzi o badania prowadzone na Zachodzie, to warto przyjrzeć się rezultatom 
pracy A. D’Astousa, J. Maltaisa i C. Roberge’a, którzy skupili się na młodzieŜy 
kanadyjskiej w wieku 13-19 lat18. Wykazali oni, Ŝe nastolatki są bardziej podatne na 
zakupy impulsywne niŜ konsumenci dorośli. Na taki stan rzeczy wpływają przyczyny 
środowiskowe i osobowościowe. Badacze znaleźli pozytywną korelację między 
podatnością na konsumpcję impulsywną a oglądaniem telewizji, wpływem 
rówieśników, zakupami kompulsywnymi rodziców, problemami rodzinnymi oraz 
hojnością. Natomiast negatywnie na skłonność do impulsywnych zakupów wpływają 
częste rozmowy w rodzinie na temat konsumpcji, poczucie własnej wartości, wiek oraz 
klasa społeczna. H. Dittmar potwierdziła spostrzeŜenie o większej podatności 
młodzieŜy na dokonywanie zakupów impulsywnych19. Jej zdaniem, nie wiadomo, czy 
ta predyspozycja zniknie wraz z wiekiem i w miarę dojrzewania młodzi ludzie nauczą 
się racjonalnie kupować, czy teŜ jest to swojego rodzaju rys pokoleniowy. Według jej 
badań, najczęściej przedmiotem zakupów impulsywnych jest markowa odzieŜ, 
natomiast najrzadziej podstawowe produkty spoŜywcze. Coraz więcej nastolatków 
wydaje więcej, niŜ pozwala im na to ich sytuacja finansowa. Młodzi ludzie przyznają 
takŜe, Ŝe trudno im kontrolować własne zakupy oraz coraz częściej traktują je jako 
środek do poprawy swojego stanu psychicznego. Skalę zakupów impulsywnych wśród 
młodzieŜy w Polsce pokazuje fakt, iŜ zaledwie 15% badanych nie zgadza się ze 
stwierdzeniem, iŜ zakupy sprawiają im przyjemność, a aŜ 40% deklaruje, Ŝe lubi zakupy 
wszelkiego rodzaju. Jednocześnie zaledwie co piąty ankietowany planuje zakupy co do 
grosza, za to co trzeci przyznaje, Ŝe ma skłonność do bezmyślnego wydawania 
pieniędzy. 60% badanych nastolatków przyznaje, iŜ często postępuje pod wpływem 
chwili, a 30% uwaŜa, Ŝe czasami kupuje rzeczy zupełnie niepotrzebne20. Na podstawie 
przedstawionych wyŜej wyników dotychczasowych badań moŜna postawić następującą 
hipotezę: 

H1: MłodzieŜ w Polsce będzie prezentować skłonność do konsumpcji impulsywnej 
oraz będzie często dokonywać w ten sposób zakupów. 

A. D’Astous, J. Maltais i C. Roberge stwierdzili, Ŝe większą podatność na 
konsumpcję impulsywną wykazują kobiety21. Do podobnych wniosków doszli  

                                                           
18 A. D’Astous, J. Maltais, C. Roberge, Compulsive Buying Tendencies of Adolescent Consumers, 

„Advances of Consumer Research” 1990, s. 306-312. 
19 H. Dittmar, Compulsive buying – a growing concern? A examinantion of gender, age and endosement  

of materialistic values as predictors, „British Journal of Psychology” 2005, Vol. 96, s. 467-491. 
20 SMG/KRC. (2007, styczeń-czerwiec). Target Group Index (dla osób urodzonych w 1989 roku). 
21 A. D’Astous, J. Maltais, C. Roberge: op.cit., s. 310. 
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C. Bakewell i V. Mitchell22. ZauwaŜają oni, Ŝe młode kobiety traktują zakupy  
w kategoriach rozrywkowych, spędzają więcej czasu w sklepach, przez co są bardziej 
skłonne do klasyfikowania zakupów w kategoriach przyjemności, a nie obowiązku.  
Nieco inaczej przedstawia to H. Dittmar, która porównując wzorce konsumpcji 
dorosłych i młodzieŜy, doszła do wniosku, Ŝe o ile u ludzi dojrzałych 90% osób 
podatnych na zakupy impulsywne to kobiety, to te róŜnice płciowe są duŜo mniej 
widoczne u młodzieŜy23. Druga hipoteza, która zostanie poddana weryfikacji w toku 
analizy wyników badania własnego, brzmi więc następująco: 

H2: Kobiety częsciej niŜ męŜczyźni będą dokonywać zakupów pod wpływem 
impulsu. 

Zdaniem G. Makowskiego, najpełniej i z największym rozmachem zachowania 
związane z konsumpcją impulsywną realizują się w wielkich galeriach i centrach 
handlowych24. Wyniki cyklicznego badania studentów „Studentbus” pokazują, Ŝe 10% 
badanych odwiedza centra handlowe kilka razy w tygodniu, 40% kilka razy w miesiącu, 
39% mniej niŜ raz w miesiącu, a zaledwie 4% nie bywa tam wcale25. Według badań 
IRWiK, aŜ 63% nastolatków (70% dziewcząt i 56% chłopców) udaje się do centrów 
handlowych nie tylko na zakupy, ale równieŜ w celach rozrywkowych26. Hipoteza 
trzecia przedstawia się w następujący sposób: 

H3: Wystąpi istotny statystycznie związek między częstotliwością wizyt w centrach 
handlowych i dokonywaniem zakupów pod wpływem impulsu. 

Metodyka badania 

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 309 młodych osób, uczęszczających do 
klas drugich szkół średnich. Ankietowane osoby pochodziły z dziewięciu róŜnych miast 
Polski. Badana próba obejmowała swym zasięgiem 164 kobiety (53%) i 145 męŜczyzn 
(47%) uczących się w liceach ogólnokształcących oraz róŜnych typach szkół 
zawodowych. 

Do pomiaru konsumpcji impulsywnej uŜyto skali obejmującej 8 stwierdzeń 
wyskalowanych według 5-stopniowej skali Likerta (od „całkowicie się zgadzam” do 
„całkowicie się nie zgadzam”). Przy układaniu pytań wykorzystane zostały po 
odpowiednim zmodyfikowaniu i dostosowaniu do specyfiki grupy docelowej niektóre 
stwierdzenia z narzędzia R. Fabera i T. O’Guinna27. Lista stwierdzeń dotyczących 

                                                           
22 C. Bakewell, V. Mitchell, Generation Y  female consumer decision-making, „International Journal  

of Retail and Distribution Management” 2003, Vol. 31 (Iss.2/3), s. 95-106. 
23 H. Dittmar, op.cit., s. 480. 
24 G. Makowski, Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Trio, 

Warszawa 2004, s. 35. 
25 B. Loba, Wpływ obcych wzorców kultury na zachowania konsumenckie polskiej młodzieŜy,  

w: Zachowania konsumenckie młodzieŜy, red. A. Grzegorczyk, WSP, Warszawa 2006, s. 38. 
26 A. Olejniczuk-Merta i in., Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, PWE, 

Warszawa  2007, s. 138. 
27 R. Faber, T. O’Guinn, A Clinical Screener for Compulsive Buying, „Journal of Consumer Research” 

1992, Vol.19 (Iss.12), s. 459-469. 
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konsumpcjonizmu przedstawiona jest w tabeli 1. Uzupełniająco zostały równieŜ 
wykorzystane dwa pytania zamknięte dotyczące częstotliwości określonych zachowań 
(„Jak często kupujesz pod wpływem impulsu?”, „Jak często odwiedzasz centra 
handlowe?”). 

Wyniki badania 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe większość młodych ludzi (56%) ma 
wraŜenie, Ŝe inni byliby przestraszeni, gdyby dowiedzieli się o tym, ile i jak kupują  
– tabela 1. Kolejne 60% deklaruje, Ŝe ich rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, ile 
pieniędzy ich dzieci wydają na zakupy. 57% ankietowanych ma zwyczaj kupowania 
sobie czegoś „w nagrodę” po cięŜkim dniu w szkole, a więc traktuje konsumpcję jako 
środek do poprawy nastroju (kupowanie pod wpływem impulsu rekompensującego). 
Zaledwie 21% stara się zawsze planować przed wyjściem na zakupy, co dokładnie chce 
kupić. Co ciekawe, jedynie 20% traktuje zakupy w kategoriach przyjemności. 
Najwidoczniej nie wszystkie typy zakupów dają się w przypadku młodych ludzi 
zakwalifikować jako rozrywka. W mniejszości są równieŜ osoby, którym zdarza się coś 
kupić za pieniądze przeznaczone na coś innego (30%).  

Tabela 1. Zestawienie wyników badania 

Wyszczególnienie 
Całkowicie 

się zga-
dzam 

Raczej 
się zga-
dzam 

Ani się 
zgadzam 
ani się nie 
zgadzam 

Raczej 
się nie 

zgadzam 

Całkowicie 
się nie 

zgadzam 

Mam wraŜenie, Ŝe inni byliby 
przestraszeni, gdyby dowiedzie-
li się o tym, ile i jak kupuję 

30,4% 25,6% 27,2% 9,7% 7,1% 

Zdarza mi się kupić sobie coś za 
pieniądze, które powinienem 
przeznaczyć na coś innego 

13,3% 16,8% 13,9% 38,2% 17,8% 

Kupuję sobie rzeczy tylko po to, 
Ŝeby lepiej się poczuć 

20,4% 25,9% 25,2% 19,4% 9,1% 

Moi rodzice nie zdają sobie 
sprawy z tego, ile wydaję 

34,6% 25,2% 15,5% 16,5% 8,1% 

Staram się zawsze zaplanować 
przed wyjściem na zakupy, co 
dokładnie chcę kupić 

7,1% 15,2% 18,1% 34,0% 25,6% 

Mam zwyczaj kupowania sobie 
czegoś „w nagrodę” po cięŜkim 
dniu w szkole  

28,2% 28,5% 19,1% 16,8% 7,4% 

Lubię, gdy sprzedawcy w skle-
pie interesują się mną i dora-
dzają mi w zakupach 

20,7% 21,0% 19,7% 23,3% 15,2% 

Chodzenie na zakupy sprawia 
mi przyjemność 

9,4% 11,7% 18,1% 25,2% 35,6% 

Źródło:  badania własne. 
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Jeśli chodzi o deklarowaną częstotliwość dokonywania zakupów pod wpływem 
impulsu, to, jak widać na rysunku 2, zaledwie 5% ankietowanych zadeklarowało, iŜ 
nigdy nie kupuje pod wpływem impulsu, co czwarty czyni to rzadko, 43% czasami,  
a kolejne 25% często i zawsze. W związku z tym naleŜy stwierdzić, Ŝe hipoteza 
pierwsza została zweryfikowana częściowo pozytywnie.  

 
Rys. 2. Jak często kupujesz pod wpływem impulsu? 
Źródło:  badania własne. 

Aby sprawdzić zaleŜność między płcią badanej osoby a skłonnością do 
dokonywania zakupów impulsywnych, konieczne było przeprowadzenie testu  
chi kwadrat, w wyniku którego okazało się, Ŝe płeć ma istotny statytycznie wpływ na 
częstotliwość dokonywania zakupów pod wpływem impulsu (χ

2=22,622, df=4, 
p=0,0001). 35% ankietowanych kobiet i zaledwie 17% męŜczyzn dokonuje zakupów 
pod wpływem impulsu przy okazji kaŜdych zakupów lub często. Dwa razy więcej 
męŜczyzn niŜ kobiet równieŜ deklaruje rzadko lub nigdy takie zachowania (41% 
męŜczyzn wobec 21% kobiet).  

Rysunek 3 prezentuje częstotliwość wizyt w centrach handlowych wśród młodych 
ludzi. 47% z nich odwiedza je przynajmniej raz w tygodniu, kolejne 39% raz lub kilka 
razy w miesiącu, a zaledwie 14% czyni to rzadziej. Odpowiednie testy statytystyczne 
(ANOVA oraz chi kwadrat) wykazały, iŜ moŜna pozytywnie zweryfikować hipotezę 
trzecią o istotnej statystycznie zaleŜności między czestotliwością wizyt w centrach 
handlowych a skłonnością do dokonywania zakupów pod wpływem impulsu (F=6,950, 
df=5, p=0,0001) oraz deklarowaną częstością ich dokonywania (χ2=53,933, df=20, 
p=0,0001). 
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Rys. 3. Jak często odwiedzasz centra handlowe? 
Źródło:  badania własne. 

Wnioski 

Przeprowadzone badania własne pokazały, iŜ polska młodzieŜ prezentuje dosyć 
wysoki poziom konsumpcji impulsywnej, przejawiający się zwłaszcza w braku 
wcześniejszego planowania swoich wydatków oraz wydawaniu zbyt duŜych sum  
w nieprzemyślany sposób. Co ciekawe, nie znalazła potwierdzenia teza o tym, Ŝe 
większość młodych ludzi będzie traktować zakupy jako przyjemność. Być moŜe wynika 
to z faktu, iŜ nie wszystkie rodzaje zakupów mogą być przez młodzieŜ w ten sposób 
zakwalifikowane i inaczej odbierają oni wizytę w centrum handlowym w towarzystwie 
przyjaciół, a inaczej pomoc w zakupach artykułów spoŜywczych świadczoną rodzicom. 

Częste reprezentowanie przez młodych ludzi w Polsce impulsywnych wzorców 
konsumpcji moŜe być wykorzystane na poziomie marketingowych decyzji 
strategicznych związanych z pozycjonowaniem marki i projektowaniem 
poszczególnych elementów mieszanki marketingowej, takich jak projektowanie 
opakowań produktów, odpowiednia ekspozycja towarów w sklepach oraz ich wystrój  
i atmosfera zachęcająca do jak najdłuŜszej wizyty, czy teŜ szerokie wykorzystywanie 
narzędzi promocji sprzedaŜy. Czynniki te będą szczególnie istotne w przypadku 
kierowania przez firmę swojej oferty do młodych kobiet, które wykazują istotnie 
statystycznie większą podatność na dokonywanie zakupów pod wpływem impulsu niŜ 
męŜczyźni. 

IMPULSIVE CONSUMPTION AMONG YOUNG  

CONSUMERS IN POLAND 

Summary 

The paper discusses the impulsive consumption patterns among Polish youth. In the first part 
the influence of consumerism on consumer behavior is presented. One of its symptoms is  
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a tendency to buy on impulse. Subsequently the definition, different aspects and types of 
impulsive consumption are presented. The second part of the paper focuses on research results 
referring to appearance of such a behavior among young people. In the last part the author 
presents the results of own survey, showing to which aspects of impulsive consumption are 
susceptible teenagers in Poland. Moreover the influence of gender on frequency of such  
a consumer behavior is analyzed. The correlation between the impulsive consumption and visiting 
the shopping malls is checked. 
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MARKETING DOŚWIADCZEŃ A ZACHOWANIA 

RYNKOWE MŁODYCH NABYWCÓW 

Streszczenie  

Marketing doświadczeń, opierając się na analizie przeŜyć konsumenckich, wskazuje na 
wartości, jakie towarzyszą nabywcy w kontakcie z danym produktem. Marketing doświadczeń 
jest coraz częściej wykorzystywany przez marketerów do kreowania takich produktów, które 
tworzą styl Ŝycia młodych ludzi, pozwalając im jednocześnie na wyróŜnianie się w swoich 
grupach, a firmie zapewniając długoterminowego odbiorcę swoich produktów.  

Marketing nowej ery wymaga nie tylko inwestowania w takie narzędzia jak np. 
monitorowanie systemów obsługi klientów, ale i stałego poszukiwania nowych metod 
pozyskiwania konsumentów i zdobywania wiedzy o ich percepcji i preferencjach 
nabywczych. Tradycyjne pola aktywności marketingowej bliskie są wyczerpania,  
a konsument XXI wieku, Ŝyjący szybko i niekonformistycznie, jest w coraz większym 
stopniu znudzony stosowaniem przez marketerów tych samych, co wszyscy oferenci, 
metod zabiegania o zaistnienie w jego świadomości. 

W związku z tym powstaje konieczność ciągłego wzbogacania produktów o nowe 
czynniki, tworzące szeroko pojmowane i dynamiczne w czasie pojęcie wartości 
uŜytkowej. Wartość uŜytkowa przedmiotu/usługi, który zabiega o prymat na rynku, 
powinna pozwolić nie tylko na zaspokojenie uŜyteczności w odniesieniu do jego 
podstawowego przeznaczenia, ale dać takŜe maksimum satysfakcji posiadaczowi. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe uŜyteczność tworzy nie tylko funkcjonalność, czyli zdolność 
do realizacji określonych celów obiecanych przez oferenta, ale takŜe wymagania i gusty 
uŜytkownika. UŜyteczność dobrej marki powinna dać takŜe maksimum satysfakcji  
z tytułu jej posiadania. KaŜdy bowiem nabywany produkt stanowi dla kupującego nie 
tylko środek do rozwiązania problemu, np. idzie zima − muszę kupić dobre buty, ale 
równieŜ ma być w stanie zaoferować uczucia wyŜszego rzędu (źródło przyjemności). 

Działania polegające na dostarczaniu nabywcy szeregu czynności, wywołujących  
u niego pozytywne przeŜycia i emocje, dając mu tym samym satysfakcję, co jest 
podstawą budowy długoterminowych relacji z klientem, stanowią filozofię marketingu 
doświadczeń. 
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Marketing doświadczeń opiera się na rosnącej roli przeŜyć, jakie powinny 
towarzyszyć nabywcy podczas kontaktu z daną marką, zarówno przed, jak i po jej 
nabyciu. Warto zaznaczyć bardzo bliskie związki marketingu doświadczeń z reklamą 
emocjonalną. Wiele firm pojęło, Ŝe ich produktom jest coraz trudniej wyróŜnić się  
w natłoku bliźniaczo podobnych. Dodatkowym utrudnieniem w przebiciu się na rynku 
jest fakt, Ŝe marki, które mają juŜ ugruntowaną pozycję rynkową, konkurują ze sobą, 
będąc w trzeciej fazie cyklu Ŝyciowego (okres dojrzałości rynkowej). Dobrym 
sposobem na poprawę wyników sprzedaŜy jest w takiej sytuacji właśnie reklama 
emocjonalna, która opiera się na wykreowaniu emocjonalnego nastawienia odbiorcy, co 
ma słuŜyć podniesieniu atrakcyjności produktów. 

PowaŜnym utrudnieniem w utrzymaniu wysokiej sprzedaŜy jest takŜe postępująca 
standaryzacja, co odbiera markom cechy ich wyjątkowości. Takie zjawisko jak 
hiperkonkurencyjność, której aspekt praktyczny sprowadza się do szybkiego 
kopiowania przewagi konkurencyjnej jednej firmy przez drugą, naśladownictwo czy teŜ 
benchmarking powodują, Ŝe firmy zaczynają pojmować, Ŝe ich produktom jest coraz 
trudniej być atrakcyjnymi. Problemem jest teŜ to, Ŝe produkty kopiowane są ulepszane  
i wprowadzane przez naśladowców po niŜszych cenach, jako Ŝe nie ponoszą oni 
kosztów wytwarzania popytu konsumenckiego (reklama). Koszty te poniósł lider. 

Marketing doświadczeń chętnie korzysta z wyników badań dotyczących związków 
między pakietem pozytywnych emocji wzbogacających konglomerat pojęć „marka”  
a reklamą opartą na budowie odczuć. Marka, która konkuruje na dojrzałym rynku, 
pozycję swoją zawdzięcza temu, Ŝe walcząc o prestiŜ posiadania, odbiera część rynku 
markom konkurencyjnym. Rywalizacji cenowej nie sprzyja fakt, iŜ róŜnicowanie 
produktu jest coraz bardziej ograniczone.  

Komunikacja marketingowa aktualnie posługuje się juŜ nie tylko dodawaniem 
róŜnego rodzaju fizycznych gratyfikacji, ale głównie polega na sprzedawaniu 
oŜywionych faktów i emocji. SłuŜy to skłanianiu konsumentów do konkretyzacji 
swoich marzeń i prezentacji potrzeb, które utoŜsamiają ich z firmą. Realizuje się to przy 
pomocy marketingu doświadczeń, który stanowi zespół działań realizowanych  
z uŜyciem odpowiednich środków i narzędzi będących odpowiedzią na zachowanie  
i postępowanie konsumenckie, które prowadzą do podjęcia decyzji zakupowych. 
Działania te, aby były w pełni skuteczne, muszą ekstrapolować w przyszłość, tworząc 
warunki do prospektywnej obecności firmy na rynku, w której klient jako dawca 
informacji o uŜywanym produkcie odgrywa rolę pierwszoplanową. Ten stały, 
zaprzyjaźniony klient informuje ponadto o poczynaniach konkurencji. Sztuka 
zdobywania nowych uŜytkowników, w tym szczególnie w segmencie młodych 
nabywców, polega na tym, aby nie pokazywać, Ŝe chodzi o sprzedaŜ. Psychologie 
takich zachowań analizuje model Mc Cracena powstały na początku lat 80. Model ten 
nosi nazwę transferu znaczeń kulturowych. Jak wiadomo, kaŜdy produkt moŜe nieść ze 
sobą określone znaczenie, np. ekskluzywny samochód często oznacza wysoki prestiŜ 
społeczny. Znaczenie to, szczególnie w przypadku prestiŜowych marek, jest zwykle 
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wspierane wizerunkiem znanej osobowości (celebrity endorsement). UŜytkownicy na 
tej podstawie kreują strategię budującą styl Ŝycia w swoim środowisku czy teŜ grupie 
młodzieŜowej. Zwykle wystarczy stwierdzenie sprzedawcy, Ŝe przykładowo takiego 
modelu telefonu uŜywa znany aktor, który jest idolem młodego pokolenia, aby wywołać 
u młodego człowieka chęć kupna. Ta szczególna symbioza produktu z celebrytami ma 
rosnący udział we wzroście zainteresowania ze strony marketerów marketingiem 
doświadczeń. Na świecie bardzo silne jest przekonanie, Ŝe najwaŜniejsi są ludzie 
młodzi, to do nich naleŜy kierować kampanie informacyjne, o nich jako o przyszłych 
długoterminowych klientów naleŜy szczególnie zabiegać. 

Marketing doświadczeń przyczynia się do uświadomienia i wytworzenia (poprzez 
kampanię reklamową) potrzeby u nabywców. Potrzeba ta zamieniona na intencję 
zakupu powinna być finalizowana poprzez sztukę zaoferowania unikatowych wręcz 
korzyści, których nie jest w stanie zapewnić konkurencja. Potrzeby konsumenckie są 
bardzo róŜne, gdyŜ są wynikiem wielu składników, wśród których do najwaŜniejszych 
naleŜy zaliczyć: 

– gusty konsumenta, jak mówi stara łacińska maksyma: „De gustibus non est 
disputandum”,  

– czynnik materialny odgrywa równieŜ istotną rolę tworzącą potrzeby ludzkie. 
Kto z nas nie chciałby spędzać urlopu na Hawajach? A ilu z nas na to stać? 

Głównym czynnikiem kształtującym potrzeby konsumenckie są preferencje 
nabywcze stanowiące zbiór ocen produktów, z którymi spotykamy się na rynku. KaŜdy 
konsument stosownie do swojej zamoŜności, zainteresowań czy teŜ kręgu kulturowego  
i zawodowego, w którym przebywa, posiada własną hierarchię potrzeb, które mogą 
zostać zrealizowane, o ile będą ku temu odpowiednie warunki − to znaczy takie, jakich 
oczekuje uŜytkownik. 

Procter&Gamble w 2000 r. załoŜyła Tremor − pierwszą firmę marketingu 
szeptanego skierowanego do młodych ludzi. Panele konsumenckie tej firmy skupiają 
juŜ 800 tys. nastolatków i młodych matek.  

Podobną strategię wykorzystania marketingu szeptanego przyjęła w 2008 r. 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 konsumencką, która wyznacza przyszłe trendy 
produktowe na bazie marketingu doświadczeń uŜytkowników2. Widać z powyŜszego, 
jak szerokie jest pole do działania marketerów zajmujących się marketingiem 
doświadczeń. Na decyzję zakupu wpływa przecieŜ cała gama czynników tworzących 
popyt (np. reklama, obniŜka cen, oddziaływanie handlowców, moŜliwości finansowe 
nabywców). Działania marketingowe stanowiące przedmiot zainteresowań marketingu 
doświadczeń mają słuŜyć stymulowaniu zachowań wszystkich konsumentów, bez 
względu na to, jakimi racjami kierują się w momencie podjęcia decyzji zakupowych. 

                                                 
2 P. Gotkowski, Szeptanie w komunikacji marketingowej, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 4, s. 35. 



Jacek Stanisław Ławicki 

 

218

Marketing doświadczeń opiera się głównie na takich pojęciach jak satysfakcja  
i lojalność. Przy myśleniu w kategorii satysfakcji konsumenckiej sprawą podstawową 
jest przyznanie klientowi absolutnego priorytetu. Na rynku nasyconym w róŜne dobra 
nabywca jest najwaŜniejszy i dlatego praktycznie nie ma on Ŝadnych ograniczeń. 
NaleŜy przyjąć a priori, Ŝe konsument ma swobodę wyboru niemalŜe nieograniczoną. 
Natomiast producenci i handlowcy są w znacznie gorszej sytuacji, poniewaŜ segmenty 
rynku kurczą się wskutek nie tylko silnej konkurencji ze strony wiodących marek, ale 
takŜe malejącej wierności klientów. 

Budowanie lojalności powinno zaczynać się juŜ od wieku dziecięcego, czyli od 
okresu tworzenia świadomości uŜytkownika. Dobrym przykładem tego typu 
prokonsumenckich zabiegów moŜe być szczególna troska o klientów-dzieci przez 
przewoźników lotniczych. Dziecko w wieku od 3 lat moŜe juŜ gromadzić punkty 
uzyskiwane za przelot (przelicznik milowy), a gdy stanie się posiadaczem karty VIP 
Junior, ma do swojej dyspozycji wydzieloną poczekalnię z róŜnymi atrakcjami wieku 
dziecięcego, rodzice mogą takŜe liczyć na specjalną opiekę na pokładzie samolotu. 
Tego typu myślenie marketerów stanowi podwaliny budowania wieloletnich kontaktów 
z klientami, którzy powinni zawsze mieć świadomość, Ŝe Ŝadna inna firma nie zadba  
o nich tak jak ta, z której usług korzystają od niepamiętnych czasów. 

Kluczowym zagadnieniem w budowie trwałych związków z klientami jest 
umiejętność pozyskania lojalności nabywcy. Lojalność w kontekście prowadzonych 
rozwaŜań naleŜy rozumieć jako gotowość danej osoby do inwestycji czy teŜ do 
pewnych wyrzeczeń w celu pogłębienia relacji z określoną marką. W przypadku klienta 
lojalnego oznacza chęć utrzymywania więzi z dostawcą, na którego moŜe liczyć, gdyŜ 
gwarantuje on określone korzyści w dłuŜszej perspektywie. Wiadomo takŜe, Ŝe 
prawdziwie lojalni klienci mają skłonność do tego, by z czasem dokonywać coraz 
droŜszych zakupów w danej firmie, nawet wtedy gdy podnosi ona ceny. 

Podobnie jak identyfikatorzy nowych trendów, tak i lanserzy stanowią rodzaj 
barometru trendów tego, co podoba się młodym ludziom i co będzie modne jutro. 
MłodzieŜ dobrze juŜ wie, Ŝe reklama jest opłaconym komunikatem, w którym mówi się 
to, czego oczekuje zleceniodawca, w związku z czym nie moŜna jej ufać. JeŜeli 
natomiast jakąś rzecz poleci kolega, to sprawa przybierze zupełnie inny obrót. Obok 
Coca Coli Services Poland, która jako pierwsza juŜ sześć lat temu wprowadziła  
w Polsce działania polegające na tworzeniu potencjalnych grup docelowych (target), 
swoich lanserów ma takŜe Sony Music Polska, która wykorzystuje ich do promocji 
swoich płyt w klubach. Warto podkreślić, iŜ obie te firmy prowadzą aktywny marketing 
doświadczeń, wykorzystując do celów przyszłościowych dane o rynku uzyskane od 
swoich młodych marketerów działających w środowiskach młodzieŜowych3. 

Amerykańskie badania wskazują na to, Ŝe firmy, które są cenione za wysoką jakość 
obsługi klienta, są duŜo rentowniejsze od tych, które oferują gorszy poziom obsługi. 

                                                 
3 J.St. Ławicki, Marketing sukcesu − partnering, Difin, Warszawa 2005, s. 50. 
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Konkurencja nieprzywiązująca wagi do tworzenia wysokich standardów obsługi klienta, 
chcąc utrzymać się na rynku, konkuruje wyłącznie poprzez oferowanie swoich 
produktów po niskich cenach. Wysoki poziom obsługi zapewnia komfort  
i bezpieczeństwo, jakie niesie posiadanie określonej marki, przyczyniając się tym 
samym do zwiększenia jej udziału w rynku.  

System obsługi, który podlega ocenie przez kupującego, pełni istotną funkcję jako 
instrumentarium marketingu doświadczeń. Jest on trudny do precyzyjnego 
zdefiniowania, jako Ŝe w sensie fizycznym nie istnieje, tym niemniej zawsze jest 
oceniany. Gdy ocena jest pozytywna, powstanie satysfakcja tworząca z czasem 
lojalność wobec marki, osoby handlowca, sklepu itd. Natomiast gdy nabywca oceni 
aparat obsługi negatywnie, względnie dokona zakupu bez przekonania, powstanie tzw. 
dysonans pozakupowy. Oznacza on niekorzystny, czyli niesprzyjający przyszłym 
kontaktom, stan psychiki konsumenckiej, co moŜe doprowadzić do zmiany zachowań 
nabywczych. Szczególnie chętny jest do tego typu zachowań rynkowych segment 
młodych nabywców, to jest w wieku do 30. roku Ŝycia. Konsument w tym przedziale 
wiekowym wykazuje się duŜą chęcią do stałego penetrowania rynku. 

Marketing doświadczeń, jak sama nazwa wskazuje, musi w działaniach opierać się 
na obserwacjach i badaniach zachowań konsumenckich. Wyniki tych badań słuŜą do 
analiz, których celem jest zapewnienie nabywcy poŜądanych „stanów ducha”  
i zaistnieniu w swoich grupach społecznych. Najbardziej znaną firmą tworzącą  
i badającą swoje trendy w modzie i muzyce, jest amerykańska Youth Intelligence  
z siedzibą w Nowym Jorku. Zajmuje się znajdowaniem nowych mód wśród 
mieszkańców metropolii, aby potem na podstawie ich obserwacji kreować pozytywny  
i atrakcyjny wizerunek nowych produktów, jak i opiekować tymi, które od dawna 
obecne są na rynku. Firma ta prowadzi zarówno tradycyjne badania focusowe, dyskusje 
panelowe, jak i obserwuje młodych Amerykanów w ich środowisku. Z badań tej firmy 
korzystają tacy liderzy w swoich branŜach jak: Garnier, Lancôme, Levis, Motorola czy 
Sony.  

Do skutecznych metod badania lojalności nabywców, które są wykorzystywane 
przy konstruowaniu strategii bliskości z klientami, naleŜy zaliczyć metodę „tree m” 
(TRI*M), pochodzącą od trzech angielskich słów: measuring, managing, monitoring. 
Metoda TRI*M wykorzystuje indeks TRI*M i mapę TRI*M. Indeks TRI*M stanowi 
ilościową miarę zadowolenia i przywiązania klientów wyraŜoną przy pomocy 
diagramów ukazujących procentowe wielkości grup klientów. KaŜdy prostokąt to grupa 
klientów począwszy od bardzo lojalnych, poprzez lojalnych, neutralnych, łatwych do 
utracenia, prawie utraconych. Badania są proste, realizowane przy pomocy 
kwestionariuszy ankietowych, zapewniają moŜliwość monitorowania klientów w czasie. 
Wartość indeksu w praktyce waha się od 0 do 100 punktów, a wskaźnik powyŜej  
70 wskazuje na silną relację z klientami. Wskaźnik od 40 do 70 punktów powinien 
skłaniać do zastanowienia się nad słabościami relacji z klientami. PoniŜej 40 punktów 
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jest wynikiem złym i wskazuje na potrzebę gruntownej przebudowy relacji  
z nabywcami. 

Indeks TRI*M stanowi sumaryczną miarę emocjonalnych i racjonalnych 
elementów lojalności klientów. WyraŜa stopień przywiązania klientów i moŜe być 
wykorzystany do monitorowania poziomu lojalności klientów w czasie. Indeks TRI*M 
jest takŜe wykorzystywany do podziału i budowy typologii konsumentów – rys. 14. 

 
Rys. 1. Typologia konsumentów według metody TRI*M 
Źródło: Marketingowe badania bezpośrednie, red. R. Milic-Czerniak, Difin, Warszawa 2005, s. 99. 

Grupa klientów „wyznawców” to nabywcy, którzy są bardzo zadowoleni  
z kontaktów z firmą i są jej gorącymi orędownikami. Szacuje się, Ŝe średnio ponad 60% 
klientów polskich w segmencie wiekowym 16-25 lat stanowią tzw. brand believers, 
czyli nabywcy, którzy uŜywają tylko określonej marki, która jako wyróŜniająca się 
rynkowo (design, wyraźne oznaczenia) pozwala im na zajmowanie znaczącej pozycji  
w grupach rówieśników. 

Dobre kontakty z firmą są szczególnie istotne dla osób o najwyŜszych dochodach. 
Biorąc pod uwagę, iŜ grupa konsumentów o najwyŜszych dochodach będzie w Polsce 
rosła, naleŜy oczekiwać wzrostu zainteresowania praktycznym wykorzystaniem wiedzy, 
jaką niesie marketing doświadczeń. Na marginesie rozwaŜań naleŜy zaznaczyć, iŜ 65% 
respondentów krajowych uwaŜa, Ŝe koncentrowanie się na nazwach marek, etykietach  
i innych symbolach statusu produktów będzie wzrastać w nadchodzących latach. MoŜna 
zatem zakładać, Ŝe akceptacja tych zjawisk rynkowych będzie wzrastać w miarę 
dorastania i dojrzewania rynkowego uŜytkowników.  

„Terroryści” to klienci rozczarowani swoimi relacjami z firmą. Klienci tacy  
po doznanym dysonansie pozakupowym uprawiają skuteczną antyreklamę. Są oni 
gotowi zniechęcić tzw. klientów obojętnych, czyli takich, którzy dokonują zakupów, 

                                                 
4 Marketingowe badania bezpośrednie, red. R. Milic-Czerniak, Difin, Warszawa 2005, s. 97. 
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kierując się np. wygodą (np. jedynym walorem placówki handlowej jest to, Ŝe znajduje 
się blisko domu). 

„Zakładnicy” to ci, którzy nabywając dany produkt, zostali niejako zobowiązani do 
korzystania z innych produktów tego samego producenta lub oferowanych przez 
handlowca usług, z którym zawarli umowę handlową. Bardzo chętnie zmieniliby 
producenta, ale jest to zwykle trudne, gdyŜ zostali związani długoterminowymi 
umowami (np. telefonia komórkowa). 

Grupa „wyrachowanych” to tacy, którzy w swoich decyzjach kierują się wyłącznie 
ceną, a sprawa jakości schodzi na drugi plan. Metoda TRI*M, pozwalając na 
wyodrębnienie poszczególnych grup klientów, pomaga określić czynniki tworzące 
lojalność konsumencką. Mapa pozwala odpowiedzieć na pytania typu: „co jest dla 
klientów najwaŜniejsze i na ile są zadowoleni z poszczególnych produktów”5. 
PrzewaŜająca większość rodzimych firm nie zbiera rzetelnych informacji na temat 
jakości obsługi klienta oferowanej przez konkurentów. Szacuje się, Ŝe średnio tylko 
około 15-20% firm polskich posiada głębszą wiedzę na temat swoich uŜytkowników  
i ich oceny firmy. Problemy powstają dopiero wtedy, gdy niedoceniana konkurencja 
zacznie powiększać swój udział w rynku dzięki wyŜszemu poziomowi obsługi klienta. 
Warto pamiętać, Ŝe nadeszły czasy, w których o sukcesie firmy zaczyna decydować 
jakość interakcji z nabywcą, co wpływa na rosnącą popularność marketingu 
doświadczeń. Koniecznością stało się nie tylko opracowanie skutecznego systemu 
tworzenia nowej jakości w zdobywaniu i utrzymywaniu przy firmie rzesz klienckich, 
ale takŜe uzmysłowienia sobie roli, jaką odgrywają badania poziomu lojalności 
nabywców. Badania te spełniają funkcję narzędzi marketingowych słuŜących do 
budowania koncepcji marketingu doświadczeń. 

Marketing doświadczeń pojawił się jako rozwinięcie pola zainteresowań 
marketingu holistycznego, którego istota równieŜ tkwi w koncentracji na kliencie. 
Prospektywne myślenie o potencjalnym nabywcy zmierza zaś do pełnej personalizacji, 
czyli dostosowania produktu do często specyficznej potrzeby określonego odbiorcy 
(mass customization). Jeszcze ściślejsze relacje istnieją między marketingiem 
doświadczeń a marketingiem syntonicznym, czyli tzw. marketingiem współbrzmienia. 

Idea myśli marketingowej nowej ery koncentruje się wokół humanizacji relacji  
z uŜytkownikami, co naleŜy rozumieć jako sztukę działania w kategoriach tworzenia 
emocji i pozytywnych przeŜyć konsumenckich, które mają słuŜyć optymalizacji 
kontaktów nabywcy z daną marką. W działaniach tych uwzględnia się takŜe aspekt 
moralny, a więc zachowanie firmy zgodne z normami etycznymi czy teŜ oczekiwaniami 
społecznymi (np. udział w Akcji Słoneczko).  

Wyraźnie widać, jak waŜną rolę w marketingu doświadczeń odgrywa zarządzanie 
marką. Rynkowe spojrzenie nowej ery zakłada, Ŝe marka ma słuŜyć nadrzędnemu 
celowi, jakim jest zwiększanie wartości dostarczanej przez klientów (customer equity). 

                                                 
5 S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku, Difin, Warszawa 2005, s. 81-82. 
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Zagadnieniom tym naleŜy szczególnie przyjrzeć się w kontekście analizy relacji między 
młodymi nabywcami a budową strategii marketingowej firmy. Praktyka pokazuje 
bowiem, iŜ dla znakomitej większości rodzimych firm waŜniejsze jest zarządzanie 
marką niŜ budowa relacji z uŜytkownikami. Takie podejście do spraw rynku nie ma 
jednakŜe nic wspólnego z wykorzystywaniem obserwacji rynkowych do wzrostu 
wartości postrzegania marki oczami konsumentów, szczególnie tych młodych, czyli 
potencjalnych bardzo długoterminowych nabywców. Oni Ŝyją szybko i są skłonni bez 
zbędnych sentymentów zmienić swojego dostawcę rynkowego. 

Dopiero te wszystkie łącznie traktowane czynności pozwalają ogarnąć pełne 
spektrum działania marketingu doświadczeń, wywołując u konsumenta te przeŜycia  
i emocje, które stworzą klimat zaufania w jego kontaktach z produktem. Warto takŜe 
podkreślić, Ŝe humanizacja relacji z uŜytkownikami oraz przyciąganie nowych 
konsumentów, zwłaszcza ludzi młodych, którzy robią dynamiczną karierę zawodową, 
czyli tych, którzy gotowi są w sposób szczególny ponieść koszty prestiŜu uŜytkownika, 
pomaga wielu z nich zapewnić awans na drabinie społecznej. 

Identyfikatorzy nowych trendów, lanserzy, cool-hunterzy, są krytykowani za to, Ŝe 
„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, Ŝe posługują się językiem oraz mają styl Ŝycia i hierarchię wartości jak grupa 
docelowa − nastawieni na konsumpcję młodzi ludzie, o których dusze i portfele 
zabiegają międzynarodowe firmy”6. 

Marketing doświadczeń, daleko wykraczając poza formułę „4 P” czy teŜ nawet  
„4 C”, buduje wizję firmy, która wysoko ustawia poprzeczkę konkurencji, daleko 
odchodząc od wąsko pojętej rywalizacji w dziedzinie fizycznej jakości produktu. 
Marketing doświadczeń to ten rodzaj marketingu, który będzie cieszyć się coraz 
większym zainteresowaniem marketingowców, jako Ŝe era kryzysu nadpodaŜy rodzi 
potrzebę poszukiwania nowych instrumentów docierania do świadomości odbiorców.  

THE EXPERIENCE MARKETING ROLE  

IN YOUNG CUSTOMERS MARKET BEHAVIOR 

Summary  

The experience marketing, basing on the analysis of consumers feelings and emotions, 
indicates the values that accompany the buyer while experiencing a product. The experience 
marketing is increasingly being used by marketers to create such products, which form  
the lifestyle of young people, while allowing them to differentiate themselves in their groups, and 
providing long-term customer for the company’s products. 

                                                 
6 J.St. Ławicki, Identyfikatorzy nowych trendów, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. 

Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 88. 
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ZACHOWANIA MŁODYCH KONSUMENTÓW  

NA RYNKU HERBATEK ZIOŁOWO-OWOCOWYCH 

Streszczenie 

Zachowanie konsumenta na rynku warunkuje wiele róŜnorodnych czynników. Specyficzną 
grupą konsumentów są ludzie młodzi, dla których innowacyjność produktów oraz nowoczesność 
są bardzo istotnymi czynnikami przy podejmowaniu decyzji. W przypadku wyboru produktów 
spoŜywczych, jakimi są herbatki ziołowo-owocowe, badani kierują się głównie smakiem  
i zapachem tych produktów, preferując mieszanki wieloskładnikowe o czerwonej barwie naparu  
i smaku owocowym oraz łatwością sporządzania – torebki ekspresowe. Zakupu tych produktów 
dokonują w duŜych sklepach, równieŜ za pomocą Internetu, co gwarantuje im duŜy wybór  
i łatwość zakupu. Najczęściej wybierane przez konsumentów marki herbatek pokrywają się  
z tymi o największym udziale w rynku i najskuteczniejszym przekazie marketingowym. 

Wstęp 

Nowoczesny marketing bardzo interesuje się róŜnicami między konsumentami, 
dlatego teŜ ich zachowanie na rynku produktów spoŜywczych jest ciągle monitorowane 
przez producentów Ŝywności. Firmy chcące znaleźć swoje miejsce na ciągle 
rozwijającym się rynku, muszą rozwijać strategie analizujące segmentację rynku  
i traktować odmiennie róŜne typy konsumentów2. Wśród wielu typów konsumentów 
jako grupa wyróŜniają się młodzi konsumenci − dzieci i młodzieŜ w wieku od 0 do 19 
lat. Najczęściej za tę grupę konsumentów uwaŜa się dzieci i młodzieŜ od 7 do 19 lat, 
którzy juŜ sami dokonują zakupów i często posiadają środki pienięŜne na ich realizację. 
Grupa ta nie jest jednolita, róŜni ją wiek, płeć, zainteresowania. W Polsce 
wyodrębnienie się rynku dziecięco-młodzieŜowego datuje się na początek lat 90. XX 
wieku3. W ciągu ostatnich 20 lat zmianom uległa struktura wiekowa ludności Polski. 
Rzeczą charakterystyczną jest powolne zmniejszanie się liczby osób w wieku 
przedprodukcyjnym, a zwiększanie w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. 
Wszystkie te tendencje stwarzają wiele moŜliwości i szans dla pewnych produktów, 
pozwalają teŜ producentom dostosowywać linie produkcyjne do potrzeb klientów. 

                                                 
1 Joanna Newerli-Guz – dr inŜ., Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni. 
2 T. Bock., M. Uncles, A taxonomy of differences between consumers for market segmentation, 

„International Journal of Research in Marketing” 2002, 19, s. 215-224. 
3 G. Adamczyk, Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, „Roczniki 

Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2007, nr 9, s. 7-11. 
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Istotnym przeobraŜeniom podlega rodzina jako podstawowa jednostka konsumpcyjna. 
Przyczyniają się do tego: rozpad jej tradycyjnej struktury, upowszechnianie 
zatrudnienia kobiet, zmiana roli dziecka w podejmowaniu decyzji konsumpcyjnych4. 
Wiek wpływa na podejmowanie decyzji o zakupie, im klienci są starsi, tym stają się 
bardziej konserwatywni w swoich wyborach i cenią w produktach ich wartości 
uŜytkowe, trudniej skłonić ich do zakupu nowości czy dodatków.  

W hierarchii waŜności wydatków dzieci i młodzieŜy znajduje się kilka pozycji,  
w której znaczący udział mają takŜe wydatki na produkty Ŝywnościowe, przede 
wszystkim na napoje, słodycze i przekąski5. Dzieci i młodzieŜ przyjmują róŜne role  
w procesie podejmowania decyzji zakupowych w rodzinie. Badania G. Adamczyk 
dowiodły, Ŝe wraz z wiekiem dziecka wzrasta stopień samodzielności w podejmowaniu 
decyzji odnośnie wielu produktów i usług Ŝywnościowych6. Ponad połowa badanych 
dzieci wskazała, Ŝe w ich domach zakupy zaspokajające podstawowe potrzeby 
realizowane są wspólnie z rodzicami, ale teŜ na wyraźną prośbę dzieci. Młodzi 
konsumenci w sondaŜu przeprowadzonym przez CBOS na zlecenie Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów uwaŜają, iŜ reklamy nie są uczciwe, bo pokazują rzeczy 
lepszymi niŜ są w rzeczywistości7. Co trzeci konsument wiedzę o produktach czerpie 
wyłącznie z przekazu marketingowego. Z badań tych wynika, Ŝe młodzi konsumenci 
często dokonują zakupów domowych, co piąty chodzi codziennie na zakupy, 28%  
3-4 razy w tygodniu, a 70% (z ponad 3000 badanych) co najmniej raz w tygodniu 
towarzyszy dorosłym na zakupach. To sprawia, Ŝe dzieci i młodzieŜ mają wpływ na 
wiele domowych zakupów. Na postrzeganie marki i chęć płacenia więcej za produkty 
markowe wpływa płeć (markę wyŜej cenią chłopcy), wiek (rośnie wraz z wiekiem) oraz 
wykształcenie rodziców. 52,5% młodych konsumentów wydaje własne pieniądze na 
napoje gazowane, 48,6% na soki, 20,7% na napoje energetyzujące i izotoniczne i 13,2% 
na mleko8.  

Herbaty i herbatki ziołowo-owocowe na rynku 

Herbata jest to wodny napar z liści kamelii chińskiej (Camellia sinensis), herbatką 
naleŜy zaś nazywać napary sporządzone z ziół, owoców, przypraw, czasami 
produkowane z dodatkiem herbaty czarnej lub zielonej jako jednego ze składników. 
Herbatki mogą być jedno- i wieloskładnikowe, przy czym uwaŜa się, iŜ te pierwsze 
uŜywane są głównie ze względu na walory lecznicze składnika, z którego je 
wyprodukowano. 

                                                 
4 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Wrocław 1997, s. 16. 
5 G. Adamczyk, K. Łuczak, Zachowania młodych konsumentów na ryku napojów, Badania własne, AR 

Poznań 2006. 
6 G. Adamczyk, Młody konsument.., s. 9. 
7 K. Staszyńska, Młody konsument w świecie reklamy – Raport UOKiK, Warszawa 2006. 
8 Ibidem. 



Zachowanie młodych konsumentów na rynku… 

 

225 

Rynek herbat w ostatnich latach charakteryzuje się dynamicznym rozwojem. O taką 
koniunkturę dbają czołowi producenci, importerzy i dystrybutorzy herbat, 
wprowadzając na rynek cały czas nowe produkty. Nowe smaki, opakowania, promocje  
i innowacje widoczne są w kaŜdym segmencie – od herbat czarnych, przez ziołowo 
-owocowe do tzw. herbat funkcjonalnych9. Przeciętny polski konsument rocznie kupuje 
około 0,5 kg herbaty, na którą wydaje około 20 zł. Od lat spoŜycie utrzymuje się na 
podobnym poziomie. Polscy konsumenci są pod względem wielkości spoŜycia  
w europejskiej czołówce. W zeszłym roku na rynku herbat największy wzrost 
odnotowano w przypadku herbatek owocowych. W niewielkim stopniu zwiększyła się 
teŜ sprzedaŜ herbatek ziołowych − ilościowo o 0,4% oraz funkcjonalnych – ilościowo  
o 0,3% przy spadku wartości o 0,1%. Według danych firmy ACNielsen, Polacy w 2006 
roku wydali na zakup herbaty łącznie 951,86 mln zł, z czego 34,92 mln zł na zakup ziół 
aptecznych10. Jednocześnie wzrosła o prawie 7% − tj. do 27 tys. ton – liczba herbat 
zakupionych przez mieszkańców Polski w sklepach spoŜywczych. Największy, choć 
malejący udział w rynku mają herbaty czarne (w tym earl grey i aromatyzowane). 
Według danych AC Nielsen ich łączny udział w rynku w okresie od sierpnia 2005 do 
lipca 2006 roku wyniósł ilościowo 69,6%. Jednak wartościowo ten najbardziej 
klasyczny segment stanowił juŜ tylko 55,4% w rynku herbat. Gdy sprzedaŜ herbat 
czarnych spada, rośnie sprzedaŜ herbatek ziołowo-owocowych, które zwiększyły swój 
udział w wartości sprzedaŜy z 31,9% do 34,3%. Zdaniem producentów w przypadku tej 
kategorii moŜna mówić o sporym skoku. Według AC Nielsen największy udział  
w segmencie herbat „non black” mają herbaty ziołowe (w 2006 r. – 44%), zaś 
najszybszy wzrost w ostatnim roku wskazał rynek herbat owocowych (wzrost sprzedaŜy 
w skali roku o 39%).  

Rynek herbat zdominowany jest przez trzy firmy: Unilever – z marką Lipton oraz 
Sagą z jej owocowymi odmianami, Premium Foods z marką Vitax oraz Herbapol 
Lublin m.in. z marką Herbaciany Ogród, które łącznie sprzedają prawie dwie trzecie 
wszystkich herbat i realizują ponad 67% przychodów ze sprzedaŜy całego segmentu. 
Czwarte miejsce w wartościowym rankingu zajmuje firma Bio-Active. W ilościowym 
zestawieniu wyprzedza ją Posti i Biofluid, a takŜe marki własne sieci handlowych, 
zajmujące 2,5% wolumenu i zaledwie 1,5% wartości sprzedaŜy11.  

Metoda badawcza i charakterystyka próby 

W pracy wykorzystano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2008 
na grupie 100 osób. Materiał badawczy stanowiły standaryzowane kwestionariusze 
ankietowe, w których odpowiedzi miały charakter zamknięty i półotwarty. 
Kwestionariusz ankietowy złoŜony był z dwóch części: pierwszej będącej zbiorem  

                                                 
9 R. Olejniczak, Raport: Rynek kawy i herbaty w Polsce, Pentor, Instytut Badania Opinii i Rynku, Poznań, 

2008, http://www.poradnikhandlowca.com.pl/bezcms/archiwum/online05/09/raport1.html. 
10 AC Nielsen, Panel handlu detalicznego, 2006. 
11 R. Olejniczak, op. cit. 
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17 pytań dotyczących częstotliwości i celowości stosowania herbatek ziołowo 
-owocowych, rodzaju stosowanych herbatek, miejsca i czynników wpływających na 
wybór oraz zakup; drugą część kwestionariusza stanowiła tzw. metryczka, czyli 
charakterystyka socjodemograficzna konsumenta. Opracowania wyników dokonano 
przy uŜyciu programu StatSoft Statistica 7.0, określając akceptację (%).  

W przeprowadzonym badaniu ankietowym udział wzięło 100 osób, w tym  
68 kobiet oraz 32 męŜczyzn. Populację badanych reprezentowały osoby w wieku 18-19 
lat. Wszyscy badani byli studentami i mieli wykształcenie średnie, zamieszkiwali: 46% 
duŜe miasta, 41% małe miasteczka i 13% było mieszkańcami wsi. 37% ankietowanych 
uwaŜało swoją sytuację materialną za dobrą, 60% za średnią, a 3% za złą. 

Zachowania młodych konsumentów na rynku herbatek zi oło-
wo-owocowych w świetle bada ń własnych 

Konsumenci herbat i herbatek ziołowo-owocowych mają bardzo duŜy wybór 
produktów występujących na rynku herbatek. Mają moŜliwość podjęcia decyzji zakupu, 
kierując się wieloma wyróŜnikami. KaŜdy konsument jest indywidualną jednostką, 
która posiada odrębne zdanie na temat tego, jakie walory powinna posiadać herbatka 
owocowo-ziołowa. Dlatego teŜ istotnym pytaniem w przeprowadzonej ankiecie było 
pytanie dotyczące rozumienia pojęcia herbatki ziołowo-owocowej. Respondenci 
najczęściej wybierali odpowiedź określającą herbatki ziołowo-owocowe jako mieszanki 
ziół i przypraw posiadające walory zdrowotne oraz smakowo-zapachowe (67% 
odpowiedzi), rzadziej ankietowani wybierali odpowiedź, iŜ są to mieszanki o istotnych 
walorach smakowo-zapachowych (24%) lub wyłącznie zdrowotnych (9% odpowiedzi). 
Jak pokazują wyniki innych niepublikowanych badań autorki, ankietowani z przedziału 
wiekowego 61+ uwaŜają za herbatki ziołowo-owocowe produkty o walorach głównie 
zdrowotnych, złoŜone z ziół oddziałujących na organizm człowieka (69% odpowiedzi).  

Na podstawie analizy uzyskanych odpowiedzi stwierdzić moŜna, iŜ dominującym 
czynnikiem wyboru konkretnych herbatek ziołowo-owocowych, decydującym  
o wyborze tego a nie innego produktu, były walory smakowo-zapachowe herbatek  
– rozumiane jako właściwy im smak i zapach (65%). Dlatego teŜ w kolejnym pytaniu 
ankiety proszono o wskazanie najbardziej preferowanych smaków herbatek. Najbardziej 
poŜądanym smakiem był smak ziołowy − 35% odpowiedzi, smak słodki wskazało 28% 
badanych, orientalny 23%, zaś kwaśny 14%. 

W dobie rozwoju rynku zorientowanego na potrzeby konsumenta waŜnym 
czynnikiem w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktów spoŜywczych są 
jego preferencje dotyczące m.in. walorów sensorycznych, rodzaju i przeznaczenia. 
Dlatego teŜ kolejne pytanie ankiety miało na celu zbadanie preferencji konsumentów co 
do ilości składników oraz składu herbatek. Ankietowani preferują herbatki 
wieloskładnikowe (79%), owocowe (38%) i ziołowo-owocowe (35%), czyli 
o nietuzinkowych smakach, bardziej zróŜnicowane i atrakcyjne smakowo od herbatek 
jednoskładnikowych. Zwolennikami herbatek tradycyjnych jednoskładnikowych są 
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osoby starsze. Wcześniejsze wyniki badań autorki pokazały, Ŝe osoby powyŜej 61. roku 
Ŝycia wybierają herbatki o działaniu zdrowotnym. Starsi ankietowani wykazywali 
równieŜ przywiązanie do tradycyjnych produktów, istniejących na rynku od lat, czyli 
standardowych suszy ziołowych12.  

Istotnym czynnikiem wpływającym na wybór herbatek ziołowo-owocowych jest 
teŜ barwa naparu. Ankietowani wskazywali na kolor czerwony jako na ten najbardziej 
poŜądany (35%) oraz brązowy (33%), czyli kolory, które moŜna uzyskać z mieszanek 
owoców i ziół, rzadziej na kolor słomkowy i zielony, często pochodzący od herbaty 
zielonej. 

Badani uwaŜają herbatki za mniej popularne aniŜeli tradycyjne czarne herbaty 
(53%). 30% ankietowanych uwaŜa równieŜ, Ŝe herbatki ziołowo-owocowe posiadają 
niezwykły aromat, lecz są produktem często za drogim (62% wskazań), choć 
smacznym. Ankietowani wysoko ocenili zwłaszcza takie cechy, jak dostępność  
i łatwość w przyrządzaniu − 72% badanych woli je przyrządzać w formie torebek 
ekspresowych. Respondentów spytano równieŜ o walory herbatek ziołowo-owocowych, 
którymi badani kierują się przy zakupie – rys. 1.  
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Rys. 1. Walory herbatek owocowo-ziołowych, którymi badani kierują się przy zakupie 
Źródło: opracowanie własne. 

Grupa ankietowanych za najwaŜniejsze walory herbatek ziołowo-owocowych 
uwaŜa walory sensoryczne oraz ich oddziaływanie na organizm człowieka. W tej grupie 
wiekowej najmniej istotnymi przy zakupie okazały się forma, w jakiej występują 
herbatki ziołowo-owocowe (14% odpowiedzi ankietowanych) oraz barwa naparu (28%) 
i marka (29%). 

Pomimo iŜ marka nie determinowała w ocenie badanych decyzji o zakupie, 
zbadano, jakie marki są przez nich kupowane, prosząc o wskazanie trzech najczęściej 
                                                 

12 J. Newerli-Guz, M. Śmiechowska, Determinanty zakupu herbatek ziołowych, w: Zarządzanie produktem 
– teoria, praktyka, perspektywy, red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2008, s. 437-
442.  
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kupowanych. Jak przedstawiono na rysunku 2, według opinii ankietowanych najczęściej 
kupowaną marką herbatek był Lipton, najrzadziej natomiast Phytopharm. Jak wynika  
z danych GUS, marka Lipton ma ogólnie 10,5% udziałów ilościowych i 21,4% 
udziałów wartościowych na polskim rynku herbat. Pod marką Lipton sprzedawane są 
herbaty będące mieszanką czarnej herbaty i mieszanek ziół i owoców, jak na przykład 
seria Lipton Sun Tea oraz Lipton Herbaty Świata.  
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Rys. 2. Marki herbatek owocowo-ziołowych najczęściej kupowane przez ankietowanych.   
Źródło: opracowanie własne. 

Równie chętnie wybieraną marką był Vitax, marka znana z produkcji szerokiej 
gamy herbatek ziołowo-owocowych. Jak moŜna zauwaŜyć, ankietowani wybierali 
marki herbat znane przede wszystkim z reklam, tj. Lipton, Dilmah, Vitax, Tetley. 
Osoby młode częściej w porównaniu ze starszymi zwracają uwagę w przekazie 
reklamowym na to, jaki produkt jest reklamowany i jaka firma jest jego producentem, 
potwierdzają to równieŜ badania autorki13. 

Kolejne pytanie dotyczyło miejsca zakupu herbatek ziołowo-owocowych. 
Najczęściej wskazywanymi miejscami zakupu herbatek były sklepy 
wielkopowierzchniowe typu super/hipermarket (54% wskazań), następnie sklepy 
osiedlowe (29%), 9% badanych wskazało na Internet jako na miejsce zakupu herbatek. 
Najrzadziej młodzi konsumenci dokonywali zakupów tego rodzaju produktów w aptece 
− 8%. Wybór sklepów wielkopowierzchniowych wiąŜe się z wygodą robienia zakupów 
w sklepie samoobsługowym, bogatym asortymentem, długimi godzinami otwarcia oraz 
zakresem usług. Potwierdzają to badania innych autorów, gdzie młodzi konsumenci 
częściej niŜ inni deklarowali zakupy w super- i hipermarketach14. PowaŜną konkurencją 
dla tego rodzajów zakupów moŜe stać się Internet − forma zakupu dostępna całą dobę, 
gdzie zainteresowani mogą znaleźć gatunki i rodzaje herbatek niespotykane w sklepach. 
                                                 

13 Reklama a konsument, Raport UOKiK, Warszawa 2004, s. 33. 
14 K. Gutkowska, I. Ozimek, Wybrane aspekty zachowań konsumenckich na rynku Ŝywności – kryteria 

zróŜnicowania, Wyd. SGGW, Warszawa 2005, s. 34. 
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Podsumowanie 

Atrybuty produktów, ich funkcjonalność są bardzo waŜne, lecz stanowią tylko małą 
część tego, co determinuje w rzeczywistości decyzje nabywcze konsumentów15. 
Obecnie konsumenci produktów spoŜywczych muszą dokonywać wielu wyborów. Mają 
oni moŜliwość wyboru sposobu i miejsca dokonywania zakupów; bogaty asortyment, 
zróŜnicowany jakościowo i cenowo równieŜ wyboru im nie ułatwia. Z drugiej strony 
nowoczesny konsument posiada nieograniczony dostęp do informacji na temat 
produktów i tylko od niego zaleŜy, jak je wykorzysta, czy ulegnie sile reklamy  
i reklamowanych produktów. 

Analiza uzyskanych wyników pozwala na sformułowanie następujących wniosków 
dotyczących zachowania młodych konsumentów na rynku herbatek ziołowo 
-owocowych: 
1. Młodzi konsumenci są zwolennikami herbatek wieloskładnikowych. 
2. Młodzi konsumenci herbatek owocowo-ziołowych deklarują hedonistyczne 

podejście do spoŜywanych produktów, podejmując decyzje o zakupie herbatek, 
kierują się takimi elementami jak: smak i zapach, barwa naparu, rzadziej działanie 
na organizm oraz skład herbatki. 

3. Ankietowani preferują herbatki o smaku: ziołowym, słodkim i orientalnym. 
4. Młodzi konsumenci herbatek ziołowo-owocowych uwaŜają je za produkty mniej 

popularne od tradycyjnych herbat, ale deklarują ich częsty zakup.  
5. Ankietowani wyraŜają równieŜ zgodną opinię, Ŝe często cena herbatek jest  

za wysoka. 
6. Konsumenci chętnie dokonują zakupu herbatek owocowo-ziołowych w sklepach 

wielkopowierzchniowych, a takŜe wykazują chęć do zakupów dokonywanych 
drogą internetową. 

YOUNG CONSUMERS BEHAVIOR ON THE MARKET  

OF HERBAL-FRUIT TEA 

Summary 

Consumer behavior on the market determines a lot of different factors. Specific consumer 
group are the young consumers for whom product innovation and modernity are crucial factors 
when choosing. In case of the choice of products such as herbal - fruit teas respondents are guided 
mainly by taste and smell of these products, preferring compound blends with red colored 
infusion and fruity taste, and  ease of preparation - teabags. They are making a purchase of these 
products in large stores, including through the Internet which provides them a large selection and 
easiness of purchase. Brands chosen by consumers of teas most often coincide with those the 
greatest market share and the most efficient marketing transmission. 

                                                 
15 G. Zaltman, How consumers think, Essential insights into the mind of the market, Harvard Business 

School Press, Boston, 2003, s.18-19. 
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ZACHOWANIA MŁODYCH KLIENTÓW NA RYNKU 

USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zachowania młodych klientów towarzystw ubezpieczeniowych, 
opisując zakres usług, z jakich oni korzystają. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono badanie 
ankietowe na temat liczby posiadanych polis ubezpieczeniowych oraz rodzaju ubezpieczenia, jaki 
posiadają młodzi klienci towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. 

Zachowania klienta stanowią część zachowań człowieka w ogóle. W najszerszym 
znaczeniu zachowanie definiuje się jako kaŜdą reakcję (lub ogół reakcji) organizmu na 
bodźce środowiska z ustosunkowaniem się do tego środowiska2. Zachowania klienta na 
rynku są zdeterminowane splotem czynników o róŜnym charakterze, działających  
z róŜną siłą. Systematyka tych czynników moŜe być dokonana z uwzględnieniem wielu 
kryteriów i zaleŜnie od jej celów. Do najczęściej spotykanych kryteriów róŜnicujących 
czynniki kształtujące zachowania klientów na rynku zalicza się: 

– kryterium źródła pochodzenia czynników, dzieląc je na czynniki ekonomiczne  
i pozaekonomiczne, 

– kryterium zakresu działania czynników, wyróŜniając zewnętrzne i wewnętrzne, 
– kryterium zaleŜności czynników od warunków społeczno-ekonomicznych  

i kulturowych kraju, regionu itp., wyróŜniając czynniki obiektywne oraz 
subiektywne, 

– kryterium siły wpływu czynników na zróŜnicowanie zachowań 
konsumpcyjnych, wyodrębniając czynniki bezpośrednie i pośrednie, 

– inne kryteria, np. mierzalności czynników3. 
Mając na względzie specyficzny charakter usług ubezpieczeniowych oraz analizę 

czynników warunkujących zachowania klientów w aspekcie kształtowania lojalności 
wobec towarzystw ubezpieczeniowych, naleŜy przyjąć najszersze kryterium ich 
podziału, tj. według źródła pochodzenia. Wśród czynników ekonomicznych 
kształtujących zachowania klientów na rynku usług ubezpieczeniowych naleŜy 
wyodrębnić: 
                                                           

1 Beata Nowotarska-Romaniak – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna  
w Katowicach. 

2 S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994, s. 7. 
3 Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994, s. 266. 
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a) czynniki wewnętrzne (poziom dochodów pienięŜnych i materialnych, stan 
posiadania dóbr trwałego uŜytku, stan oszczędności dotychczasowych, 
strukturę zakupu usług ubezpieczeniowych), 

b) czynniki zewnętrzne (podaŜ usług ubezpieczeniowych, zakres oferty 
ubezpieczeniowej, relacje składek ubezpieczeniowych). 

Zaś wśród czynników pozaekonomicznych moŜna wyróŜnić: 
– czynniki wewnętrzne (potrzeby, nawyki, motywy, preferencje, zwyczaje,  

a takŜe wiek, płeć, wykonywany zawód, wykształcenie), 
– czynniki zewnętrzne (struktura wiekowa klientów, poziom wykształcenia 

społeczeństwa, zmiany kulturowe). 
Punktem wyjścia wszelkich działań klienta, w tym zachowań w sferze konsumpcji, 

są potrzeby. Zarówno funkcjonowanie, jak i cała działalność człowieka są 
nierozerwalnie powiązane z powstawaniem potrzeb i dąŜeniem do ich zaspokojenia. 
Przez potrzeby naleŜy rozumieć stan (lub proces, w którym taki stan występuje) braku 
czegoś i zarazem czynnik motywujący do działania w celu odpowiedniej zmiany tego 
stanu)4. Poprzez odczuwanie potrzeby rozpoczyna się proces myślenia o dokonaniu 
zakupu.  

Cechą charakterystyczną związaną z potrzebą zakupu usługi ubezpieczeniowej jest 
jej ekonomiczny charakter. Dlatego waŜnym czynnikiem ekonomicznym istotnie 
kształtującym i warunkującym zachowania klientów na rynku usług ubezpieczeniowych 
jest dochód rozpatrywany zarówno z punktu widzenia gospodarki jako całości (podział 
dochodu narodowego), jak i z punktu indywidualnego gospodarstwa domowego czy 
jednostki. Ponadto do czynników tych naleŜy zaliczyć poziom i relację składek 
ubezpieczeniowych, a takŜe ofertę usług ubezpieczeniowych. 

Składka ubezpieczeniowa stanowi jeden z najwaŜniejszych elementów 
wywierających wpływ na decyzję zakupu określonych usług ubezpieczeniowych. Warto 
podkreślić, Ŝe to zmiany prawne związane z organizacją sektora usług 
ubezpieczeniowych wprowadzone w 1990 roku stworzyły warunki do rozwoju  
i poszerzenia oferty rynkowej towarzystw ubezpieczeniowych. Bogata oferta usług 
ubezpieczeniowych i dobra lokalizacja towarzystw ubezpieczeniowych ułatwia zakup, 
ale utrudnia decyzję ich wyboru.  

Oprócz dochodów, wysokości składki ubezpieczeniowej i oferty usług 
ubezpieczeniowych, waŜnymi czynnikami wpływającymi na zachowania klientów są 
wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Aby określić przyczyny zachowań 
klientów na rynku usług ubezpieczeniowych, naleŜy uwzględnić wymienione czynniki, 
dokonując analizy ich oddziaływania. Nie naleŜy jednak rozpatrywać wpływu kaŜdego 
czynnika indywidualnie, lecz w sposób łączny. Czynniki warunkujące zachowania 
klientów często wzajemnie się modyfikują, stwarzając tym samym nowe warunki 

                                                           
4 Leksykon marketingu, red J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 276. 
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kształtujące te zachowania5. 
Chcąc analizować zachowania młodych klientów na rynku ubezpieczeniowym, 

naleŜy pamiętać, Ŝe dochody mogą być bezpośrednią przyczyną, dlaczego młodzi 
klienci często nie do końca czują potrzebę ubezpieczania się i sporadycznie korzystają  
z ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Wielu z nich opłaca tylko coroczną składkę 
ubezpieczeniową w szkole czy na uczelni i w ten sposób zostaje objęta zbiorowym 
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednak młodzi ludzie to 
spora grupa, która wydaje się być idealną grupą potencjalnych klientów towarzystw 
ubezpieczeniowych. Dlatego ubezpieczyciele coraz częściej podejmują walkę  
o wykreowanie wśród młodych ludzi potrzeby skorzystania ze swoich usług. W tym 
celu tworzą specjalne oferty właśnie dla osób uczących się i aktywnie spędzających 
czas. Oczekiwania co do form ubezpieczenia młodych ludzi często znacznie odbiegają 
od oczekiwań ich rodziców i dziadków. Dlatego kierowane do nich propozycje róŜnią 
się od standardowych ofert proponowanych przez dotychczasowych ubezpieczycieli. 
Najpopularniejszą ofertą skierowaną do młodych są karty ubezpieczeniowe. Na rynku 
jest wiele propozycji tego typu; do tych najczęściej wybieranych naleŜą Karta 
EURO<26, Karta ISIC, Karta Planeta Młodych.  

Wszystkie te specjalne formy ubezpieczenia są do siebie bardzo podobne. Pomysł 
tego typu ubezpieczeń polega na oferowaniu zupełnie nowego produktu zawierającego 
w sobie kilka róŜnych produktów. Wymienione powyŜej karty są połączeniem, zaleŜnie 
od emitenta, polisy ubezpieczeniowej, karty rabatowej, międzynarodowej legitymacji 
studenckiej, karty płatniczej z międzynarodową legitymacją nauczycielską.  
Od niedawna nie trzeba być studentem czy nauczycielem, aby zostać objętym takiego 
rodzaju ubezpieczeniem. 

Jedynym kryterium, które musi spełnić potencjalny nabywca, jest wiek, nie moŜe 
on mieć więcej niŜ trzydzieści lat6. Takie połączenie ubezpieczenia, legitymacji 
studenckiej i karty rabatowej jest dla młodych ludzi bardzo atrakcyjną propozycją. 
Dodatkowo ubezpieczyciele wzbogacają swoją ofertę o konkursy dla posiadaczy karty, 
w których moŜna wygrać atrakcyjne nagrody. Polisa ubezpieczeniowa nie we 
wszystkich rodzajach kart jest identyczna, zaleŜna jest od indywidualnych potrzeb. 
Młodzi ludzie chętnie wykupują polisy z ubezpieczeniem sportów ekstremalnych czy 
ubezpieczeniem world, które jest ubezpieczeniem o zasięgu międzynarodowym.  
Co więcej, zniŜki oferowane na kartach, szczególnie tych skierowanych do studentów, 
pozwalają na korzystanie ze zniŜek w muzeach, hostelach i restauracjach w całej 
Europie. Wysokość zniŜek i liczba miejsc zaleŜna jest od rodzaju karty, gdyŜ kaŜda 
firma współpracuje z innymi partnerami. Karta typu EURO<26, ISIC, Planeta Młodych 
stała się dla wielu osób substytutem klasycznego szkolnego ubezpieczenia, poniewaŜ 
wielu młodych ludzi uŜywa jej jako wymaganego ubezpieczenia podczas odbywania 

                                                           
5 S. Smyczek, Zachowania konsumentów na rynku usług bankowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Katowice 2001, s. 49. 
6 Euro 26, http://euro26.pl/pl/karty/euro_26_classic/. 
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praktyk studenckich. Permanentna reklama tego typu polis ubezpieczeniowych  
w Internecie czy młodzieŜowych czasopismach wytworzyła swoistą modę na posiadanie 
tego typu ubezpieczenia. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe walcząc o klienta, starają się dotrzeć bezpośrednio 
do docelowej grupy klientów, dlatego teŜ coraz więcej firm ma w swojej ofercie 
specjalny rodzaj ubezpieczenia dla kierowców przeznaczonego dla młodych klientów. 
Ubezpieczenie OC dla młodych kierowców jest zwykle bardzo drogie, bo powszechnie 
uwaŜa się, Ŝe niedoświadczeni kierowcy stwarzają zagroŜenie na drodze i statystycznie 
w tej grupie jest największy odsetek sprawców wypadków. Niestety ta grupa nie ma 
równieŜ moŜliwości korzystania ze zniŜek − te otrzymują bardziej doświadczeni 
kierowcy, którzy płacą przez lata ubezpieczenie7. Taka strategia towarzystw 
ubezpieczeniowych nie powinna dziwić, jednak stosując taką politykę, ubezpieczyciele 
nie powinni być zaskoczeni faktem, iŜ wielu młodych ludzi nie decyduje się na 
rejestrację własnego samochodu na swoje nazwisko. MoŜna się zastanawiać, czy taka 
polityka naprawdę ma jakikolwiek sens, bo z jednej strony ubezpieczyciele widzą  
w młodych ludziach swoich potencjalnych klientów, a z drugiej strony, stosując taką 
strategię, tylko zraŜają do siebie młodych ludzi. 

Jednak jest taki rodzaj ubezpieczeń, który wśród młodych ludzi zyskuje na 
popularności: są to dodatkowe ubezpieczenia przy wyjazdach zagranicznych. Z roku na 
rok liczba wyjazdów turystycznych rośnie. Zmieniają się pomysły ludzi na spędzanie 
wolnego czasu, coraz więcej osób, przede wszystkim młodych, spędza swój wolny czas 
aktywnie. Sportowy charakter wyjazdów pociąga za sobą ryzyko nieszczęśliwego 
zdarzenia losowego. Wysokie koszty leczenia, transportu medycznego w krajach 
zachodniej Europy oraz moŜliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za 
spowodowanie wypadku, powoduje, Ŝe wielu młodych ludzi wybierających się na narty 
czy snowboard do krajów alpejskich, wykupuje dodatkowe ubezpieczenie8. Klasyczna 
karta wydawana przez NFZ, która upowaŜnia do darmowego leczenia na terenie Unii 
Europejskiej, nie zawsze gwarantuje pokrycie kosztów akcji ratunkowej czy transportu 
poszkodowanej osoby do szpitala. Ze względu na ogromne koszty akcji ratowniczych 
ubezpieczenie wydaje się być rozsądnym rozwiązaniem. Najpopularniejszym 
ubezpieczeniem tego typu jest oferowana przez PZU polisa o nazwie WojaŜer.  
W ramach polisy agenci PZU na całym świecie organizują pomoc medyczną, transport 
medyczny, usługi assistance, a ubezpieczyciel pokrywa koszty tych usług do limitów 
polisy9. Podobne ubezpieczenia posiadają równieŜ inne towarzystwa ubezpieczeniowe, 
jak Allianz czy Warta. Taka polisa stała się bardzo popularna wśród osób studiujących 
za granicą bądź wyjeŜdŜających na stypendia czy praktyki zagraniczne na całym 
świecie. 

                                                           
7 Ubezpieczenie oc dla młodych kierowców, http://kalkulator-oc.com.pl/ubezpieczenie-oc-dla-mlodych-

kierowc%C3%B3w. 
8 Ubezpieczenia narciarskie, http://www.rzu.gov.pl/porady-sezonowe/Ubezpieczenia_narciarskie__25. 
9 Ubezpieczenie WojaŜer, http://www.pzu.pl/?nodeid=452. 
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PowyŜsze przykłady jasno pokazują, Ŝe dobrze przygotowana oferta odpowiadająca 
oczekiwaniom młodych klientów ma szansę powodzenia na rynku. Dlatego teŜ 
towarzystwa ubezpieczeniowe powinny skoncentrować się na penetracji tego segmentu.  

Aby określić zachowania młodych klientów na rynku usług ubezpieczeniowych, 
przeprowadzono badanie ankietowe. Badania prowadzono w okresie od 15 września 
2009 do 10 stycznia 2010 roku. Badaniem objęto klientów (dobór celowo 
- przypadkowy) odwiedzających w okresie badania firmy ubezpieczeniowe (Allianz 
Polska, Allianz śycie, Amplico Life, Commercial Union, Compensa, Comenta śycie, 
Ergo Hestia, Ergo Hestia śycie, Generali, Filar, ING Nationale Nederlanden, PZU SA, 
PZU śycie, Tryg Polska, PTU, UNIQA, UNIQA śycie, Warta, Warta Vita, Skania 
śycie) na terenie miast województwa śląskiego (Katowice, Gliwice, Bielsko-Biała, 
Tychy). Otrzymano 289 prawidłowo wypełnionych ankiet.  

Analizy wyników dokonano w przekroju płci (męŜczyzn 57%, kobiet 43%), 
wykształcenia (wyŜsze 29%, średnie 59%, zawodowe 12%), wieku (18-22 lat 11%, 23-
26 lat 36%, 27-30 lat 53%), miejsca zamieszkania (miasto 88%, wieś 12%). Analizując 
metryczkę, moŜna stwierdzić, Ŝe młodzi klienci rzadko odwiedzają firmy 
ubezpieczeniowe w okresie badania − tylko 11% klientów było z przedziału wiekowego 
18-22 lata. MoŜna to określić jako lukę rynkową, równieŜ młodzi klienci zamieszkujący 
tereny wsi stanowią taki segment dla towarzystw ubezpieczeniowych (12%). Pierwsze 
zadane pytanie dotyczyło liczby posiadanych polis ubezpieczeniowych (rys. 1). 

jedna
52%

dwie
27%

trzy 
7%

cztery i więcej
1%

Ŝadna
13%

 
Rys. 1. Liczba polis ubezpieczeniowych posiadanych przez młodych klientów 
Źródło: opracowanie własne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe ponad połowa respondentów (52%) posiada 
jedną polisę ubezpieczeniową, a blisko jedna trzecia (27%) ma dwie polisy, trzy posiada 
tylko 7%, a 13% nie posiada Ŝadnej polisy ubezpieczeniowej. Z badania wynika, Ŝe jest 
to segment, którym towarzystwa ubezpieczeniowe powinny się zainteresować, 
poniewaŜ duŜa część osób nie posiada Ŝadnego ubezpieczenia. 

Następne pytanie dotyczyło usług ubezpieczeniowych, z których korzystają młodzi 
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klienci, w podziale na: ubezpieczenia majątkowe (tabela 1) i Ŝyciowe (tabela 2). 

Tabela 1. Najczęściej kupowane ubezpieczenia majątkowe wśród młodych klientów 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia majątkowego Procent wskazań 
1. OC komunikacyjne 37,8 
2. AC (lub pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych) 21,2 
3. Ubezpieczenie nieruchomości 16,0 
4. Inne 13,2 
5. śadne 24,0 

Odsetki wskazań nie sumują się do 100% ze względu na wielokrotność wyboru. 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 2. Najczęściej kupowane ubezpieczenia Ŝyciowe 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Ŝyciowego Procent wskazań 
1. Ubezpieczenie na wypadek śmierci 49,2 
2. Opcje dodatkowe (NW, LS) 59,7 
3. Ubezpieczenie wraz z inwestycją 29,6 
4. Inne 9,2 
5. śadne 19,1 

Odsetki wskazań nie sumują się do 100% ze względu na wielokrotność wyboru. 
Źródło: opracowanie własne. 

Analizując wyniki moŜna stwierdzić, Ŝe badani klienci korzystają z podstawowych 
usług ubezpieczeniowych i nie wykorzystują w pełni szerokiej oferty towarzystw 
ubezpieczeniowych. Spowodowane jest to słabą wiedzą klientów na temat usług 
ubezpieczeniowych i wysokością składek ubezpieczeniowych. 

Respondenci odpowiadali równieŜ na pytanie dotyczące czynników wpływających 
na wybór usługi ubezpieczeniowej, mając do wyboru moŜliwość zakreślenia kilku 
odpowiedzi (tabela 3). Wyniki badań jednoznacznie wskazują, Ŝe najwaŜniejszym 
czynnikiem dla młodego klienta podejmującego decyzje o zakupie danej usługi 
ubezpieczeniowej jest składka ubezpieczeniowa, czyli cena (89,2% respondentów), 
następnie marka firmy ubezpieczeniowej (57,1%) oraz fachowość personelu (49,9%). 

Tabela 3. Czynniki warunkujące wybór usługi ubezpieczeniowej 

Lp. Czynniki warunkuj ące wybór usługi ubezpieczeniowej Procent wskazań 

1. Wysokość składki 89,2 

2. Fachowość personelu 49,9 

3. Wyniki finansowe firmy ubezpieczeniowej 39,2 

4. Szybkość obsługi 46,3 

5. Marka firmy ubezpieczeniowej 57,1 

6. Jakość usług 38,9 

7. Procedury 17,2 

Odsetki wskazań nie sumują się do 100% ze względu na wielokrotność wyboru. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Klient, który wcześniej korzystał z oferty firmy, przy ponownym zakupie kieruje 
się równieŜ jakością świadczonych usług ubezpieczeniowych (38,9%) i szybkością 
świadczonych usług (46,3%). Taki rozkład odpowiedzi jest obiecujący dla firm 
ubezpieczeniowych, gdy chodzi o moŜliwości kształtowania lojalnych postaw. 

Podsumowując moŜna stwierdzić, Ŝe młody klient podejmując decyzję zakupu 
usługi ubezpieczeniowej wybiera taką usługę, która ma cechy, jakich on poszukuje. 
Jednak podejmując decyzję zakupu, klient rzadko ma pełne rozeznanie o wszystkich 
występujących na rynku towarzystwach ubezpieczeniowych i rodzajach oferowanych 
przez nie usług. Stąd na jego decyzje o zakupie wpływają głównie: wysokość składki 
ubezpieczeniowej, czyli cena, i znajomość dotychczasowej marki lub marek. Młody 
klient często równieŜ kieruje się przy wyborze usługi ubezpieczeniowej reklamą lub 
dodatkowymi korzyściami, jakie moŜe otrzymać przy zakupie określonej usługi 
ubezpieczeniowej. Rozpoznanie to moŜe stanowić istotną podstawę dla kierunków 
i narzędzi kształtowania lojalności klientów firm ubezpieczeniowych. 

BEHAVIORS OF YOUNG CUSTOMERS  

IN THE INSURANCE SERVICES MARKET 

Summary 

In the paper behaviors of young customers of insurance companies are presented, describing 
a range of services they are using. For the purpose of the paper a questionnaire survey was 
conducted on the amount of owned insurance policies and the type of insurance that young 
customers of insurance companies owned in Poland have. 
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Alina Oczachowska1 

WPŁYW DZIECI NA ZACHOWANIA  

NABYWCZE ICH RODZICÓW 

Streszczenie  

Obecnie na kształtowanie obrazu świata dziecka mają ogromny wpływ media, zwłaszcza 
telewizja. KaŜde nieomal dziecko pod wpływem perswazji reklam telewizyjnych pragnie mieć 
reklamowany produkt. Z kolei dziecko stosując swoje środki oddziaływania, namawia rodziców 
do kupna wybranego przez siebie produktu; dzieje się tak w 90% przypadków. Poza tym dzieci są 
wręcz ekspertami w znajomości rynku i odgrywają wiele ról w procesie podejmowania decyzji 
przy zakupie produktów przeznaczonych dla całej rodziny. 

Wprowadzenie 

Rynek młodego konsumenta obejmuje umownie dzieci i młodzieŜ w wieku do 
dziewiętnastego roku Ŝycia, jednak za najbardziej samodzielne rynkowo grupy uznaje 
się przedział od siódmego do dziewiętnastego roku. Liczne badania potwierdzają, iŜ 
grupa młodych konsumentów ma róŜne potrzeby, a czynnikami róŜnicującymi ich 
zachowanie są przede wszystkim: wiek, płeć, zainteresowania, stosunek do nauki  
i Ŝycia oraz pochodzenie społeczne. Pomimo coraz szerszego uczestnictwa rynkowego, 
naleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ dzieci i młodzieŜ wciąŜ są jednostkami niedojrzałymi  
i raczej zmiennymi w swoich postawach i preferencjach. Stwarza to szerokie pole do 
działania oferentom wszelkich dóbr na rynku, którzy wykorzystują duŜą wraŜliwość  
i podatność młodych konsumentów na wpływy zewnętrzne. Zatem reklamodawcy 
manipulują zachowaniem młodego konsumenta, a młody konsument w sposób jeszcze 
doskonalszy manipuluje swoimi rodzicami.  

Dzieci obecnie nie tylko wpływają na zakupy produktów, które spoŜywają same, 
ale równieŜ mają wiedzę o produktach róŜnego typu i współdecydują albo próbują 
wpływać na zakupy innych towarów. Dzieci poniŜej dwunastego roku Ŝycia stanowią 
15% populacji, jednak dzieci starsze często kupują za kieszonkowe róŜne produkty, 
najczęściej takie jak: słodycze, karty do telefonu, napoje, gazety, zabawki, kosmetyki, 
gry komputerowe, ubrania, przybory szkolne, ksiąŜki itp2. Najwięcej takich produktów 
jak: zabawki, słodycze czy ubrania kupują im jednak rodzice i dziadkowie. Dodatkowo 

                                                           
1 Alina Oczachowska – dr, Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
2 L. Witek, Merchandising w małych i duŜych firmach handlowych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007,  

s. 206. 
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opiekunowie wybierają się z dziećmi do parków rozrywki, Disneylandu, na plaŜę  
i wielu innych obiektów. 

Wpływ rodziny na zachowania konsumpcyjne 

Rodzina jest najmniejszą podstawową komórką społeczną, która występuje we 
wszystkich znanych i cywilizowanych społeczeństwach oraz zapewnia utrzymanie 
ciągłości biologicznej i kulturowej. Rodzinę tworzą osoby połączone związkiem 
małŜeńskim i rodzicielskim. Jest to wspólnota ludzi Ŝyjących ze sobą i dla siebie,  
w której człowiek zaspokaja swoje podstawowe potrzeby miłości, przynaleŜności  
i samorealizacji. Poza tym rodzina jest ostoją bezpieczeństwa, a wsparcie bliskich 
pozwala członkom rodziny na spełnienie innych potrzeb Ŝyciowych i osiąganie 
sukcesów. Wśród grup odniesienia, które odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu 
czy zmianie postaw zachowań jednostki, w tym takŜe zachowań konsumpcyjnych, 
naleŜy wymienić właśnie rodzinę. Rodzina przekazuje podstawowe wartości, normy  
i wzory zachowań niezbędne do Ŝycia w danym społeczeństwie, a takŜe wpływa na 
pierwotne postawy oraz sposoby zachowania dzieci, modyfikowane w późniejszym 
okresie pod wpływem własnych doświadczeń oraz innych grup społecznych. 

Dzieci i młodzieŜ stanowią szczególną grupę odbiorców reklamy, gdyŜ  
w znacznym stopniu wpływa ona na ich sposób myślenia i zachowania. Pewne aspekty 
rzeczywistości dzieci widzą w sposób właściwy, ale część ich wyobraŜeń o świecie 
stanowią fantazje lub błędne przekonania. Interesujące jest równieŜ to, jaki wpływ mają 
rodzice na odbiór reklamy przez dzieci oraz ich postawy i zachowania konsumpcyjne,  
a takŜe to, jaki wpływ na zachowania konsumpcyjne rodziców mają reklamy 
adresowane do dzieci. Dzieci pozostając pod silnym wpływem telewizji, są naraŜone na 
działania takich środków perswazji jak: powtarzalność informacji, operowanie 
symbolami, niezwykłość i sugestywność, a w związku z tym są bardziej podatne na 
wpływ reklamy3.  

MoŜna załoŜyć, Ŝe podatność dzieci na reklamę ma pośredni wpływ na rodziców, 
którzy w wielu wypadkach zaspokajają zachcianki dzieci, by po prostu je uszczęśliwi ć 
czy uniknąć ich rozczarowania istniejącym światem. JednakŜe kontrowersyjność 
reklamy, którą odbierają, wiąŜe się nie tylko z tym, Ŝe wpływa ona na kształtowanie 
postaw i zachowań konsumpcyjnych dzieci, a pośrednio i rodziców, ale równieŜ z tym, 
Ŝe tworzy mylne wyobraŜenia na temat otaczającej nas rzeczywistości. Takie czynniki 
jak brak kontroli rodziców nad odbiorem przez dzieci i młodzieŜ programów 
telewizyjnych, w tym reklamy, ich materialne podejście do rzeczywistości czy teŜ błędy 
wychowawcze utrwalające u dzieci materialny stosunek do Ŝycia mogą w znacznym 
stopniu ograniczyć moŜliwości kształtowania racjonalnych postaw i zachowań u dzieci  
i młodzieŜy. Jednak naleŜy pamiętać, Ŝe dzieci, zwłaszcza te najmłodsze, nie są w stanie 

                                                           
3 M. Piotrowski, Szkodzi czy pomaga? O reklamie skierowanej do dzieci, „Aktualności Telewizyjne” nr 4 

OBOP, Warszawa 1994, s. 81, za: A. Kozłowska, Reklama. Socjotechnika oddziaływania, Wyd. Szkoły 
Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 123-124. 
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odróŜnić prawdy od fikcji, a gdy okazuje się, Ŝe produkt reklamowany nie spełnił ich 
oczekiwań, czują się oszukane i rozczarowane. Niezadowolenie klienta z dokonanego 
zakupu prowadzi do zjawiska dysonansu pozakupowego. Zjawisko to jest związane  
z przeświadczeniem konsumenta o podjęciu przez niego niewłaściwej decyzji4.  

Tabela 1. Potencjalne zachowanie dziecka po emisji reklamy 

Produkt Sposób przedstawiania Zachowanie dziecka jako 
konsumenta 

Danonki 

Przedstawiona jest kość, która ma 
niedobór wapnia, przez co jest 
cała dziurawa. Danonki zaś mają 
duŜo wapnia, więc dzieci, które je 
jedzą, mają zdrowe kości. 

Dzieci lubią owocowy smak, do-
datkowo jedząc serek wzmacniają 
kości, więc czują się silniejsze. 

Budyń Paula 

Paula to krowa, dzięki której 
budyń jest pełen łat, Paula to 
smaki ukochane przez najmłod-
szych, moŜna wybrać budyń 
waniliowy w czekoladowe łaty 
lub budyń czekoladowy w wani-
liowe łaty. 

KaŜde dziecko woli jeść wymyślny 
budyń dwukolorowy, który ma dwa 
smaki niŜ tradycyjny jednosmako-
wy, dodatkowo dziecko staje się 
bardziej „modne”, jedząc budyń 
Paula niŜ zwykły. 

Milky Way 

Lekki batonik o puszystej konsy-
stencji w mlecznej czekoladzie. 
Reklama pokazuje, jak batonik 
Milky Way pływa na powierzchni 
mleka. 

Dzieci kupują Milky Way, aby zro-
bić eksperyment i sprawdzić, czy 
naprawdę nie topi się w mleku. 

Mleko 

Mleko jest reklamowane przez 
osobę lubianą, aktorkę lub aktora, 
np. Bogusława Lindę. Slogan: 
,,Pij mleko, będziesz wielki”. 

Dla dzieci reklama jest atrakcyjna, 
poniewaŜ ekspertem jest ulubiona 
postać. Poza tym kaŜde dziecko 
chce szybko stać się duŜe, pije więc 
mleko, aby szybko dorosnąć. 

Mamba 

To guma rozpuszczalna o róŜnych 
smakach. W reklamie występują 
dzieci uśmiechnięte, radosne, 
które Ŝują Mambę: „Wszyscy 
mają Mambę” i odpowiedź: 
„Mam i ja”. 

Wszystkie dzieci dąŜą do bycia  
w grupie, a wraŜenie, Ŝe wszyscy 
mają Mambę, wzmaga przekaz  
i zachęca do kupna. 

Toffifee 

Reklama przedstawia dzieci 
bawiące się na dworze, które 
nagle woła mama, dając im cze-
koladowe cukierki. 

Produkt jest bardzo słodki i sma-
czny, a slogan: „Zabawa tkwi  
w Toffifee” jest łatwy do zapa-
miętania. 

Źródło: opracowanie na podstawie obserwacji uczestników seminarium. 

KaŜdy producent powinien dąŜyć do tego, by reklama danego produktu 
odzwierciedlała stan faktyczny. Jeśli produkt nie spełnił oczekiwań klienta, będzie on 
rozczarowany. Te odczucia będą miały z pewnością wpływ na to, czy konsument kupi 
dany produkt kolejny raz i czy będzie wyraŜał o nim pozytywne opinie. Im większa jest 
luka między oczekiwaniami a faktycznymi cechami produktu, tym większe poczucie 
                                                           

4 S. Smyczek, Dysonans pozakupowy − poraŜka czy obszar działania firmy? „Marketing i Rynek” 2002,  
nr 3; L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 74. 
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zawodu konsumenta. Szczególnie groźne dla producentów jest rozczarowanie młodego 
konsumenta, dziecka czy nastolatka, którego decyzje zakupowe bacznie śledzą jego 
rodzice i podejmują odpowiednie kroki w kierunku ich naprawy czy modyfikacji.  
W celu uniknięcia przykrych sytuacji pozakupowych rodzice powinni uczyć dzieci, jak 
funkcjonuje rynek dóbr i usług. W ramach edukacji konsumenckiej rodzice powinni 
rozmawiać o tym, jak działają reklamy i jakie są ich cele. Rodzice powinni 
przeciwdziałać tworzeniu się niekorzystnych wzorców zachowań konsumpcyjnych 
poprzez dostarczanie wzorów racjonalnego Ŝywienia i kształtowanie odpowiedniego 
systemu wartości. Pomimo wielu pułapek reklama moŜe odgrywać takŜe pozytywną 
rolę, moŜe ułatwiać późniejsze funkcjonowanie dzieci na rynku, np. reklama pasty czy 
szczoteczki do zębów kształtuje właściwe wzorce zachowań. 

Większość decyzji zakupowych jest podejmowana w gospodarstwie domowym, 
dlatego nie indywidualny klient, ale jego rodzina powinna być przedmiotem analizy  
w badaniach zachowań konsumentów. WaŜną kwestią jest sposób podejmowania 
decyzji w rodzinie i skutki decyzji dla zachowań indywidualnych. W praktycznej 
działalności gospodarstw domowych decyzje są podejmowane grupowo lub 
indywidualnie przez gospodynie domowe, głowę rodziny albo innych członków 
rodziny, rzadziej osoby spoza gospodarstwa domowego. Ostateczna decyzja dotycząca 
zakupu produktu zaleŜy od pełnienia przez członków rodziny róŜnych ról (tabela 2). 

Tabela 2. Role członków rodziny w podejmowaniu decyzji kupna 

Nazwa Działania 
doradca – dostarcza informacji o produkcie, przez co wpływa na jego wybór 
bramkarz – kontroluje dopływ informacji o produkcie 
decydent  – podejmuje decyzje, rozstrzyga konflikty, dysponuje zasobami 

finansowymi 
nabywca – rzeczywiście dokonuje zakupu 
przygotowujący – przekształca produkt i doprowadza go do stanu zdatności do 

spoŜycia 
uŜytkownik – konsumuje produkt 
serwisant  – obsługuje i naprawia produkt, aby był ciągle sprawny i gotowy do 

uŜytkowania 
pozbywający się  – określa, kiedy naleŜy zaprzestać uŜytkowania produktu i co z nim 

zrobić 
Źródło:  G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006, s. 107. 

Rola w procesie podejmowania decyzji zakupu zaleŜy od wieku, wykształcenia  
i zakresu wiedzy członków rodziny. Niektórzy mogą pełnić kilka funkcji jednocześnie, 
a dzieci dziś pragną coraz bardziej współdecydować o zakupie produktów. 

Reklamodawcy wiedzą doskonale, Ŝe prawdopodobieństwo, iŜ rodzice ulegną 
namowom swoich dzieci jest duŜe. Wiele tu jednak zaleŜy od dynamiki danej rodziny  
i od samych rodziców. Niektórzy z nich są bardzo wyrozumiali, inni zaś bardziej 
wymagający i ingerują w decyzje zakupowe swoich dzieci, które przyjmują wiele 
strategii w dotarciu do celu. Najczęściej proszą o jakąś rzecz, czasem jednak uciekają 
się do innej taktyki, mówią, Ŝe widziały daną rzecz w telewizji, podkreślają, Ŝe ich 
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rówieśnicy juŜ to mają lub deklarują, Ŝe w zamian za spełnienie ich zachcianki będą 
wykonywały jakieś dodatkowe obowiązki domowe. Zdarza się, Ŝe maluchy podejmują 
bardziej radykalne kroki, same wkładają pewne produkty do wózka czy koszyka lub 
przez dłuŜszy czas marudzą, starając się swoim zachowaniem wymusić na rodzicu 
zakup upragnionego produktu. Dzieci są takŜe fanami reklam dla dorosłych, które 
ukazują wyidealizowany świat. Chętnie oglądają reklamy, które są nadawane w blokach 
reklamowych i mają trudności z ich selekcją. Małe dziewczynki oglądające reklamę 
szminek dla dorosłych kobiet uczą się kojarzyć ten kosmetyk z pięknem i urodą. Nie 
ulega wątpliwości, Ŝe dzieci przejmują od otoczenia koncepcje płci. Prawdopodobnie 
dzieje się tak juŜ gdy mają rok lub dwa lata, gdyŜ trzyletnie dziecko klasyfikuje 
prowadzenie cięŜarówki jako zajęcie męskie, a gotowanie i sprzątanie jako zajęcie 
kobiece. Bajki zdecydowanie wpływają na postrzeganie świata − dobre bezbronne 
postacie bajkowe noszą zazwyczaj sukienki z falbankami. Producenci zabawek 
utrwalają te stereotypy, zachwalając zabawki przeznaczone dla dzieci róŜnej płci za 
pomocą reklam, które określają rolę poszczególnych płci. Jedną z funkcji dziecięcych 
zabaw jest przygotowanie się do dorosłego, samodzielnego Ŝycia.  

Dzieci odgrywają róŜne role, które pomagają im poznać świat. Przemysł 
zabawkarski dostarcza dzieciom rekwizytów potrzebnych do zabaw. W wieku mniej 
więcej pięciu lat, a czasem jeszcze wcześniej, zaczynają uwidaczniać się rozbieŜności 
odnośnie preferencji dotyczących zabawek: dziewczynki wybierają lalki, natomiast 
chłopcy są bardziej zainteresowani zabawkami wymagającymi działania. Z tego 
powodu wiele firm zdecydowało się na zmianę wystroju swoich sklepów, oddzielając 
sekcje dla dziewczynek od działu dla chłopców. Jednak nie da się nie zauwaŜyć 
współczesnej tendencji, szeroko omawianej przez socjologów, iŜ wiele zabawek czy 
przedmiotów skierowanych do dzieci nie ma charakteru czysto kobiecego czy 
męskiego, np. gry komputerowe, telefony komórkowe, rowery czy ksiąŜki. 

Dziecko zaczyna towarzyszyć rodzicom podczas robienia zakupów juŜ od 
najwcześniejszych miesięcy swego Ŝycia, autonomiczne decyzje dotyczące zakupów 
zaczyna natomiast podejmować w wieku czterech lat. JuŜ najmłodsi konsumenci chcą 
podejmować samodzielne decyzje i podkreślają, Ŝe dokonując zakupu, kierują się 
przede wszystkim własną opinią. Nie oznacza to, Ŝe ich decyzje są racjonalne. Częste 
wspólne zakupy z rodzicami uczą dzieci dokonywania wyborów i podejmowania 
właściwych decyzji. Skłonność do kupowania, oglądania produktów, spędzania duŜej 
ilości czasu w sklepie moŜe prowadzić do lepszego poznawania ofert i w efekcie do 
racjonalnego dokonywania wyborów.  

Wpływ reklamy na dzieci jest jednak nieświadomy, gdyŜ dziecko nie zdaje sobie 
sprawy, Ŝe jest manipulowane. Jeśli dziecko pod wpływem reklamy, w której dzieci 
bawią się zabawkami ukrytymi w czekoladowym jajku, zapragnie mieć „Kinder 
niespodziankę”, to jest to wynik modelowania. Modelowania nie moŜna jednak 
ograniczyć do jednego konkretnego zachowania, o które chodzi producentowi reklamy. 
JeŜeli dziecko naśladuje osoby widziane w reklamie, moŜe się to odnosić nie tylko do 
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pragnienia zjedzenia czekolady, ale równieŜ do sposobu ubierania się, mówienia  
i innych zachowań. 

Wpływ reklam kierowanych do dzieci na zachowania na byw-
cze rodziców 

W celu rozpoznania zachowań nabywczych rodziców przeprowadzono badania 
sondaŜowe na niewielkiej próbie. Zebrano informacje dotyczące respondentów, ich 
rodzin, liczby dzieci, znajomości reklam przez dzieci, wpływu tych reklam na dzieci 
oraz rodziców, częstotliwości nagabywania rodziców przez dzieci w kwestii zakupu 
reklamowanych produktów oraz własnych spostrzeŜeń badanych na temat reklam 
kierowanych do dzieci. W badaniu wzięło udział 100 osób, połowa kobiet, połowa 
męŜczyzn. Przeprowadzone były w maju 2009 roku na terenie województwa 
zachodniopomorskiego, za pomocą instrumentu pomiarowego: kwestionariusza 
wywiadu. Badanie dotyczyło 192 dzieci: 7 lat miało 26 dzieci, 8 lat − 27, 9 lat − 42, 10 
lat − 27, 11 lat − 27, 12 lat − 21, 13 lat − 22 dzieci. Wiek ich rodziców przedstawiono 
na rys. 1. 
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Rys. 1. Wiek badanych rodziców 
Źródło: badania własne.  

Wydawało się istotne określenie, komu z otoczenia przypada rola uszczęśliwiania 
dzieci zakupem produktu reklamowego. Jak się było moŜna spodziewać, ponad 60% 
uwaŜało, Ŝe funkcję tę pełni matka dziecka, a 24%, Ŝe ojciec. 12% respondentów 
wskazało na innych członków rodziny, takich jak babcia, dziadek, wujek czy ciocia. 
Aby dowiedzieć się, z jakim typem reklam dzieci spotykają się najczęściej, zapytano  
o to rodziców, przy czym była moŜliwość wyboru więcej niŜ jednej odpowiedzi.  
Z reklamą telewizyjną dzieci spotykają się w 100%, prasową 72%, internetową 47%, 
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radiową 43%, zewnętrzną 38%. Z danych tych wynika, Ŝe telewizja odgrywa ogromną 
rolę w Ŝyciu młodego konsumenta. ChociaŜ prasa była wymieniona na drugim miejscu, 
to aŜ prawie 50% dzieci ma kontakt z Internetem i umieszczaną tam reklamą. Radio  
i reklama zewnętrzna nie były takie popularne, ale i tak współczesne dziecko ma bardzo 
duŜy kontakt z mediami, które istotnie wpływają na jakość jego Ŝycia. 

Z jednej strony interesujące było zjawisko częstotliwości występowania próśb 
dzieci co do kupna reklamowanego produktu, z drugiej zaś odwaga rodziców do 
przyznania się, jak często oni tym prośbom ulegają. Wyniki zostały zaprezentowane na 
rys. 2 i 3. 
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Rys. 2. Częstotliwość występowania po obejrzeniu reklamy próśb co do zakupu reklamowego produktu 
Źródło: badania własne.  
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Rys. 3. Częstotliwość ulegania przez rodziców prośbom dzieci co do zakupu reklamowanego produktu 
Źródło: badania własne.  

Sumując pozytywne wyniki częstotliwości występowania po obejrzeniu reklamy 
próśb dzieci, aby dany produkt kupić, naleŜy stwierdzić, Ŝe ponad 90% dzieci domagało 
się zakupu (jest to suma wariantów: zawsze, bardzo często, często, czasami). Jest to 
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więc znaczący procent badanej populacji. NaleŜy uwzględnić, Ŝe rodzice z takimi 
zachowaniami spotykają się codziennie, gdyŜ nie ma dnia, w którym dziecko nie 
oglądałoby telewizji, a reklam z kaŜdym dniem przybywa. Tak więc waŜne jest, jak 
bardzo rodzice są odporni na tego rodzaju nagabywania, bo naleŜy załoŜyć, Ŝe nie kupią 
dziecku wszystkich reklamowanych dla niego produktów z powodu braku czasu czy 
środków. Bardzo często rodzice zakupują reklamowany i „wyproszony” przez dziecko 
produkt: 23% bardzo często, 27% często, 24% czasami, 15% rzadko. Dodając do tego 
1% wskazań na wariant: „zawsze”, okazuje się, Ŝe rodzice aŜ w 90% ulegają swym 
pociechom. Niektórzy częściej, inni rzadziej zakupują produkty reklamowane, ale 
zjawisko to jest nagminne. Rodzice pozostają pod silnym wpływem swych dzieci, a te  
z kolei pod wpływem reklam. Podjęto próbę zbadania, czy płeć respondentów wpływa 
w istotny sposób na ich uległość względem dzieci. Wydawać by się mogło, Ŝe to 
męŜczyźni ulegają dzieciom bardziej, gdyŜ mają z reguły zasobniejszą kieszeń, rzadziej 
wychodzą z dziećmi na zakupy, więc skoro juŜ to robią, to jest dla nich specjalna okazja 
do świętowania, a takŜe wydawania pieniędzy na potrzeby dziecka. Okazuje się, Ŝe 
kobiety zdecydowanie częściej ulegają prośbom swoich dzieci co do zakupu produktu: 
32% kobiet robi to bardzo często, 30% często, natomiast męŜczyźni ulegają dzieciom 
jedynie czasami (32%) lub rzadko (20%) – rys. 4. 

2%

32%

30%

16%

10%

8%

2%

0%

14%

24%

32%

20%

6%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

zawsze

bardzo często

często

czasami

rzadko

bardzo rzadko

nigdy

męŜczyzna

kobieta

 

Rys. 4. Wpływ płci na częstotliwość ulegania naciskom dzieci co do zakupu reklamowanego produktu  
Źródło: badania własne.  

Trudno przyjąć, Ŝe męŜczyźni są rozsądniejsi w podejmowaniu decyzji zakupu i nie 
dają się tak łatwo zmanipulować jak przedstawicielki płci przeciwnej, gdyŜ, jak 
wspomniano, rzadziej spędzają czas z dziećmi. Być moŜe męskie decyzje są 
pozbawione chwilowych fascynacji i bardziej racjonalne. 

Obecnie twórcy kampanii marketingowych, nie tylko produktów typowo 
dziecięcych, ale równieŜ wakacji, samochodów, a nawet domów, zaczynają uwaŜnie 
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przysłuchiwać się głosom najmłodszych konsumentów. Teraz dzieci wyraŜają swoje 
opinie o wszystkim, przejmują coraz więcej ról w procesie dokonywania zakupów, a ich 
wpływ na wydatki rodziców przekłada się na ogromne sumy pieniędzy. DuŜa liczba 
rodziców przyznaje, Ŝe ich dzieci aktywnie uczestniczą w decyzjach zakupowych,  
a współcześni rodzice chętnie sprawiają przyjemność dzieciom między innymi dlatego, 
Ŝe zgadzanie się na ich prośby czy Ŝądania ułatwia im Ŝycie. Rodzice często są bardzo 
zabiegani, wyczerpani i kierują się poczuciem winy z powodu tego, Ŝe nie poświęcają 
dzieciom wystarczającej ilości czasu. NiezaleŜnie od powodu jedna rzecz jest pewna: 
współczesna generacja najmłodszych opanowała bardzo istotne narzędzie marketingu  
− moc przekonywania. 

UmoŜliwiono rodzicom szansę wypowiedzi w kwestii najczęściej kupowanych 
produktów dla dzieci. Dzięki uzyskanym danym moŜna było stwierdzić, które produkty 
dziecięce są kupowane pod wpływem sugestii dziecka. Najpopularniejszym produktem 
są: słodycze (43,61%), które lubią zarówno maluchy, jak i starsze dzieci, następnie 
zabawki 38,33%, odzieŜ 15,42%, ksiąŜki 1,76%, materiały biurowe 0,88% − rys. 5. 
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Rys. 5. Najczęściej kupowane produkty dla dzieci 
Źródło: badania własne.  

Takie wyniki mają związek z faktem, Ŝe rodzice przede wszystkim oczekują od 
produktów, Ŝe będą cieszyły ich dzieci, a dopiero potem rozwijały ich umiejętności  
i były bezpieczne.  

Zbadano stopień zadowolenia klientów po zakupie danego reklamowanego 
produktu – rys. 6. Ponad połowa rodziców (51%) była raczej zadowolona, podczas gdy 
dzieci były zadowolone w 33%, a zdecydowanie zadowolone w 27%, natomiast 
zdecydowanie zadowolonych rodziców było tylko 4%, a zadowolonych 29%. Badani 
wykazywali tu postawę wobec reklamowanych produktów: skoro je kupili, to zostają im 
w pewnym sensie wierni i nie skarŜą się, Ŝe kupili coś nieodpowiedniego. 
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Rys. 6. Stopień zadowolenia dzieci i rodziców, jaki następuje po zakupie reklamowanego produktu 
Źródło: badania własne.  

Atrakcyjność reklam, a zwłaszcza reklam kierowanych do dzieci, jest bardzo duŜa. 
Z badania wynika, Ŝe wpływ reklam przeznaczonych dla dzieci odnosi skutek w postaci 
próśb dziecka o zakup danego produktu. MoŜna wywnioskować, Ŝe reklamy kierowane 
do dzieci są w stanie zmanipulować nie tylko najmłodszych, ale równieŜ samych 
rodziców, którzy nie zawsze zdają sobie z tego sprawę. Respondenci nawet nie 
zaprzeczali, Ŝe często kupują produkty pod wpływem nalegań dzieci. 

THE INFLUENCE OF CHILDREN  

ON THEIR PARENTS’ BUYING BEHAVIORS 

Summary 

Today media enormously influence the process of forming the image of the world that 
children have. Almost every child under the pressure of TV commercials wants to have  
an advertized product. A child applying one’s persuasive measures importunes parents for buying 
the product selected by him or her. It is so in 90% of the cases. Besides, children play many roles 
and are experts in the process of taking decisions concerning buying products dedicated to the 
whole family. 
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OCENA SKUTECZNOŚCI PROGRAMÓW 

LOJALNOŚCIOWYCH W KSZTAŁTOWANIU 

LOJALNOŚCI SEGMENTU MŁODYCH DOROSŁYCH 

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych, dotyczących oceny skuteczności 
programów lojalnościowych w odniesieniu do segmentu młodych dorosłych (osoby w wieku  
18-29 lat). Przeanalizowano między innymi ich popularność w badanym segmencie rynku, 
przyczyny przynaleŜności młodych klientów do programów, ocenę nagród oferowanych  
w programach, a takŜe ich skuteczność w kreowaniu przywiązania do marki. 

Wprowadzenie 

Segment „młodych dorosłych” tworzą osoby w wieku 18-29 lat. Wiele firm 
interesuje się tym segmentem rynku, poniewaŜ stanowi on około 20% polskiego 
społeczeństwa2. Dodatkowo osoby z tego segmentu moŜna traktować jako wiarygodny 
wskaźnik postępowania nowych grup klientów, wychowywanych w gospodarce 
kapitalistycznej. Jest to bowiem pierwsze pokolenie Polaków, na które od najmłodszych 
lat oddziałują liczne instrumenty promocji (w 1989 roku mieli najwyŜej 8 lat). Oznacza 
to konieczność poznawania potrzeb tej licznej i specyficznej zbiorowości, a takŜe 
dostosowywania do niej podaŜy produktów i sposobu obsługi rynkowej, w tym równieŜ 
komunikacji marketingowej. Autorka postanowiła zbadać popularność programów 
lojalnościowych wśród młodych dorosłych, a takŜe ich skuteczność w budowaniu 
przywiązania do marki oraz określić moŜliwości ich usprawnienia. 

Metodyka badania 

Artykuł bazuje na wynikach autorskich badań przeprowadzonych w okresie 
styczeń-kwiecień 2009 roku na próbie 886 osób w wieku 18-29 lat. Przeprowadzone 
badanie miało charakter ilościowy. Ze względu na duŜą liczebność wymaganej próby 
wykorzystano kwestionariusz ankiety, a badanie zostało przeprowadzone za pomocą 
specjalnie skonstruowanej strony internetowej. Zastosowano dobór kwotowy; skład 

                                                 
1 Izabela Ostrowska – dr, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2009, s. 115-116. 
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próby został określony proporcjonalnie do udziału poszczególnych warstw w badanej 
populacji w Polsce (pod względem wieku oraz płci).  

Popularno ść programów lojalno ściowych 

Współczesna literatura z zakresu marketingu nie zawiera jednoznacznej  
i powszechnie przyjętej charakterystyki, którą powinien spełniać program 
lojalnościowy. Przyjmuje się, Ŝe programem lojalnościowym są zorganizowane 
działania marketingowe firmy, w ramach których klientom oferowane są dodatkowe 
nagrody lub inne wartości3. Mechanizm programu lojalnościowego polega na określeniu 
poŜądanych, z punktu widzenia firmy, zachowań i opracowaniu czytelnego dla klienta 
systemu ich nagradzania.  

Skokowy wzrost liczby wdroŜeń tego typu programów nastąpił w latach 90. dzięki 
rozwojowi technologii informatycznych. Największą popularnością programy cieszą się 
na rynkach: amerykańskim, brytyjskim, kanadyjskim oraz australijskim. Z badań  
AC Nielsen wynika, Ŝe aŜ 97% Kanadyjczyków bierze udział w przynajmniej jednym 
tego typu programie4. W latach 2003-2008 mniej więcej 2/3 Polaków miało styczność  
z programami lojalnościowymi, z czego moŜna wnioskować, Ŝe są one powszechnie 
stosowane takŜe w Polsce. JednakŜe prześledzenie uczestnictwa Polaków w tym rodzaju 
promocji pokazuje, Ŝe następuje powolna rezygnacja konsumentów z udziału  
w programach. O ile do roku 2005 następował skokowy wzrost liczby osób biorących  
w nich udział (od 15% do 31%), to juŜ od 2006 roku obserwować moŜna spadek 
zainteresowania tą formą promocji. Obecnie szacuje się, Ŝe około 26% polskich 
konsumentów uczestniczy w przynajmniej jednym programie lojalnościowym, jest to 
więc niewielki odsetek5. 

Rysunek 1 prezentuje rozkład odpowiedzi na pytanie o przynaleŜność osób  
z segmentu młodych dorosłych do programów lojalnościowych6. W badanym 
segmencie rynku ponad połowa badanych bierze udział w przynajmniej jednym 
programie lojalnościowym. Jednocześnie 33% badanych naleŜy do kilku tego typu 
programów. W porównaniu do całego polskiego społeczeństwa jest to dwukrotnie 
większy odsetek. Wynika to z faktu, Ŝe młodsi klienci są bardziej otwarci na róŜnego 
rodzaju działania marketingowe. Warto jednak zauwaŜyć, Ŝe nadal 48% badanych do 
Ŝadnego nie naleŜy, a więc potencjalne rozszerzenie grona uczestników z tej grupy 
wiekowej jest moŜliwe.  

 

                                                 
3 G. Leszczyński, P. Kwiatek, Konceptualizacja oddziaływania programu lojalnościowego na relacje 

pomiędzy przedsiębiorstwami, w: Budowanie związków z klientami na rynku business to business, red.  
O. Witczak, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 129-130. 

4 R. Lacey, J.Z. Sneath, Customer Loyalty Programs: Are They Fair to Customers? „Journal of Consumer 
Marketing” 2006, No. 7. 

5 Trudna lojalność polskiego konsumenta, ARC Rynek i Opinia, http://www.marketing-news.pl/ 
theme.php?art=830 (12.06.2009). 

6 Do programów lojalnościowych zaliczono równieŜ posiadanie karty stałego klienta. 
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Rys. 1. Udział w programach lojalnościowych osób z segmentu młodych dorosłych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n= 886. 

Nie moŜna zaobserwować duŜych odchyleń w odpowiedziach na powyŜsze pytanie 
pomiędzy męŜczyznami i kobietami. O 5% więcej kobiet naleŜy do kilku programów, 
zaś o 3% więcej męŜczyzn nie naleŜy do Ŝadnego. MoŜna wywnioskować, Ŝe kobiety są 
przychylniej nastawione do tego instrumentu promocji. 

W rozkładzie wiekowym dostrzegalne są większe rozbieŜności. O 9% więcej osób 
młodszych nie naleŜy do Ŝadnego programu lojalnościowego. Prawdopodobnie są oni 
mniej aktywnymi klientami i nie widzą korzyści z uczestnictwa w programie. Starsi 
badani (z grupy wiekowej 25-29 lat) w większym zakresie włączają się do programów 
lojalnościowych – do kilku programów naleŜy o 8% więcej badanych z tej grupy 
wiekowej. Wynikać to moŜe z faktu, Ŝe z powodu większej częstotliwości 
dokonywanych zakupów częściej otrzymują propozycję zapisania się do programu,  
a takŜe ze względu na większe sumy wydawane na zakupy liczą oni na większe 
korzyści z uczestnictwa. 

Programy lojalnościowe są stosowane w Polsce w wielu branŜach, mają jednak 
róŜne formy: od prostych kart rabatowych aŜ po najbardziej złoŜone kluby klientów.  
W kolejnym pytaniu dokonano analizy, do programów z jakich branŜ najchętniej 
zapisują się młodzi dorośli. Rysunek 2 prezentuje rozkład odpowiedzi. 
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Rys. 2. Rodzaje programów lojalnościowych do których naleŜą osoby z segmentu młodych dorosłych  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n= 451 (uczestnicy programów). 

W badanym segmencie rynku najbardziej popularne są programy organizowane 
przez: sieci paliwowe (47% badanych w nich uczestniczy), operatorów telefonii 
komórkowej (46%) oraz hipermarkety (35%) i firmy odzieŜowe (25%).  

W rozkładzie odpowiedzi na powyŜsze pytanie pomiędzy badanymi kobietami  
i męŜczyznami zaobserwować moŜna znaczące odchylenia. Kobiety w szerszym 
zakresie naleŜą do programów organizowanych przez firmy kosmetyczne (o 19%), 
odzieŜowe (o 16%) oraz hipermarkety (6%). MęŜczyźni chętniej uczestniczą  
w programach naleŜących do stacji paliwowych (o 22%), operatorów sieci 
komórkowych (o 9%), branŜy bankowej (o 8%) oraz rozrywkowej7 (o 5%). Te róŜnice 
wynikają prawdopodobnie z poczucia nabywców, Ŝe opłaca się zapisywać do programu, 
jeśli kupuje się w danej firmie często i większe ilości produktów.  

W udzielonych odpowiedziach zauwaŜyć moŜna niewielkie róŜnice między 
młodszymi i starszymi badanymi. Młodsi badani (18-24 lata) naleŜą chętniej do 
programów z branŜy rozrywkowej (o 10%), odzieŜowej (o 8%) oraz bankowej (o 4%). 
Starsza grupa wiekowa (25-29 lat) w większym stopniu uczestniczy w programach sieci 

                                                 
7 Do branŜy rozrywkowej moŜna zaliczyć programy organizowane przez kina, teatry, kluby sportowe, 

dyskoteki. 
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paliwowych (o 5%), być moŜe więcej osób ma w tej grupie własne samochody. 
Podobnie jak przy róŜnicach między płciami powyŜsze niewielkie odchylenia wynikają 
prawdopodobnie z róŜnic w zainteresowaniach i stopniu korzystania z usług danego 
rodzaju. 

Przyczyny przynale Ŝności do programów 

Następnym waŜnym zagadnieniem jest analiza przyczyn przynaleŜności do 
programów osób z badanego segmentu rynku. Rysunek 3 obrazuje rozkład odpowiedzi 
na pytanie o powody przynaleŜności młodych dorosłych do programu lojalnościowego. 

 
Rys. 3. Przyczyny przynaleŜności do programów lojalnościowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n= 451 (uczestnicy programów). 

Główne korzyści z przynaleŜności do programu, jakie wymieniają badani, to: 
otrzymywanie zniŜek przy zakupach (77% odpowiedzi), szansa na otrzymanie 
atrakcyjnych nagród za zebrane w programie punkty (70%), dostępność do 
dodatkowych, bezpłatnych usług (35%). Są to więc głównie korzyści ekonomiczne.  
W przewaŜającej większości młodzi klienci naleŜą do programu, bo im się to opłaca. 
Jedynie 10% badanych czuje się wyróŜnionych przynaleŜnością do klubu, a 27% dzięki 
przynaleŜności do programu dostaje aktualne informacje od firmy o ofercie czy 
promocjach. Warto podkreślić, Ŝe 20% badanych naleŜy do programu w sposób 
automatyczny – będąc klientem firmy, jest do niego zapisywana. Warto zauwaŜyć, Ŝe 
10% badanych stwierdziło, Ŝe właściwie to nie wie, dlaczego naleŜy do programu. 
Osoby te nie dostrzegają Ŝadnych korzyści z uczestnictwa w programie, z czego moŜna 
wywnioskować, Ŝe są one biernymi uczestnikami.  

Kobiety są bardziej świadome korzyści, wynikających z udziału w programach. 
Prawie 10% więcej niŜ męŜczyzn liczy na zniŜki czy drobne upominki przy kolejnych 
zakupach, zbiera punkty, by wymienić je na nagrody czy oczekuje informacji o ofercie 
firmy, przesyłanej na komórkę czy e-mail. Wśród męŜczyzn jest większy odsetek 
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włączonych do programu w sposób automatyczny (o 8%) i więcej z nich nie wie, czemu 
do niego naleŜy (o 5%). 

Młodsi badani (18-24 lata) w większym stopniu dostrzegają korzyści  
z uczestnictwa w programach. Co naleŜy podkreślić, aŜ o 7% więcej niŜ starszych 
badanych przynaleŜy do programu, bo czuje się dzięki temu wyróŜniona. Młodszym 
nabywcom bardziej zaleŜy na zniŜkach (o 10% więcej wskazań niŜ w grupie starszych), 
drobnych upominkach przy powtórnych zakupach (o 9% więcej), dostępie do 
dodatkowych usług i informacji o ofercie, przeznaczonych tylko dla uczestników 
programów (o 8% więcej odpowiedzi). 

Ocena bod źców motywacyjnych 

RozwaŜając skuteczność programów lojalnościowych, naleŜy przeanalizować, jak 
często ich uczestnicy otrzymują nagrody i czy są one dla nich atrakcyjne. Wszystkie 
nagrody, upominki, zaproszenia na róŜne imprezy i inne przywileje są dodatkową 
wartością dla klienta. Skuteczność programów lojalnościowych jest uzaleŜniona od 
subiektywnej oceny klienta atrakcyjności bodźców. Nabywca zestawia otrzymane 
korzyści (wartość nagrody) z wartością poniesionych nakładów. Z tego powodu, nawet 
drobna nagroda wyda się klientowi atrakcyjna, jeśli w jej otrzymanie nie musiał 
wkładać duŜego wysiłku. Potwierdzają to badania prowadzone w Europie Zachodniej: 
szczególnie młodzi klienci coraz częściej odchodzą od gromadzenia punktów  
w programach na rzecz nagród szybciej otrzymywanych, ale o mniejszej wartości8. 
Dlatego z punktu widzenia skuteczności programu byłoby lepiej, gdyby nagrody były 
nawet niewielkie, ale częściej przyznawane. Na przykład za zakupy i okazanie karty na 
stacji – kawa lub słodka niespodzianka gratis (bez konieczności zbierania określonej 
liczby punktów). Rysunek 4 obrazuje odpowiedzi na pytanie o częstotliwość odbierania 
nagród w programach lojalnościowych. 

Prawie 1/5 osób naleŜących do programu lojalnościowego nigdy nie otrzymała 
nagród, czyli nie była motywowana ani wyróŜniana za udostępnienie firmie informacji 
o sobie. Kolejne 19% badanych odbierało nagrody tylko raz, zaś 63% badanych 
przynajmniej kilka razy. Większość uczestników programów nagrody odbierało. 
JednakŜe by program rzeczywiście zachęcał do powtórnego wyboru marki, kaŜdy 
uczestnik powinien otrzymać chociaŜ drobną nagrodę, aby bardziej zaangaŜował się  
w relację z marką. 

W programach punktowych (na stacjach paliwowych czy w hipermarketach) ich 
uczestnicy często nie wiedzą, ile mają w danym momencie punktów i czy mogą je 
zamienić na jakieś nagrody. Powoduje to zniechęcenie uczestnika i rezygnację  
z noszenia karty identyfikacyjnej, czyli tak naprawdę bierne uczestnictwo w programie. 
Wydaje się, Ŝe firmom powinno bardziej zaleŜeć na nagradzaniu uczestników 
programów.  

                                                 
8 P. Kwiatek, Programy lojalnościowe, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 91. 
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Rys. 4. Częstotliwość odbierania nagród w programach lojalnościowych  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n= 451 (uczestnicy programów). 

MęŜczyźni są w większym stopniu biernymi uczestnikami programów − 20%  
z nich nie otrzymało nigdy nagrody w programie (o 3% więcej niŜ kobiet), a kolejne 
20% tylko raz (o 2% więcej). Z drugiej strony o 5% więcej kobiet otrzymywało nagrody 
w programach wielokrotnie. Na tej podstawie moŜna wywnioskować, Ŝe więcej kobiet 
uczestnicy w programach świadomie, a więc zbiera punkty, które wymienia na 
upatrzone nagrody. Z punktu widzenia organizatorów warto by było spowodować 
większe zainteresowanie męŜczyzn programem, na przykład przez dobór atrakcyjnych 
dla nich nagród lub oferowanie przez pracownika obsługi zamiany zebranych punktów 
na nagrodę przy zakupach. 

W układzie wiekowym równieŜ zauwaŜyć moŜna róŜnice w odpowiedziach. O 10% 
więcej osób z młodszej grupy wiekowej (18-24 lata) odbierało nagrody w programach 
tylko raz, zaś w starszej grupie o 5% więcej badanych odbierało je kilka razy,  
a o 4% więcej wielokrotnie. Zdaniem autorki te róŜnice wynikać mogą z krótszego 
okresu przynaleŜności do programów lub z mniejszych zakupów dokonywanych przez 
młodszych badanych, co powoduje, Ŝe mają oni mniejszą liczbę punktów na koncie  
w programie. Jednak fakt, Ŝe takŜe młodsi uczestnicy odbierają nagrody, świadczy  
o tym, Ŝe angaŜują się w udział w programach. 

Odbiór nagród przez uczestników nie oznacza, Ŝe są one dobrymi motywatorami  
i powodują większą lojalność w stosunku do marki. Ocenić naleŜy, czy z punktu 
widzenia uczestników programu oferowane nagrody są atrakcyjne. Jak szacuje  
A. Łapeta, wartość bodźca w większości programów punktowych waha się w zakresie 
1-3% wartości środków wydatkowanych przez klienta9. Wydaje się, Ŝe jest to zbyt 

                                                 
9 A. Łapeta, Programy bez gwarancji lojalności, „Marketing w Praktyce” 2003, nr 10, s. 26. 
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mało, by nabywca oceniał, Ŝe otrzymał coś cennego. Rysunek 5 pokazuje układ 
odpowiedzi na pytanie o atrakcyjność nagród w programie w ocenie badanych. 

Rys. 5. Ocena atrakcyjności nagród w programach lojalnościowych  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n= 451 (uczestnicy programów). 

Otrzymane odpowiedzi pokazują, Ŝe nagrody są naprawdę atrakcyjne jedynie dla 
8% badanych, zaś dla 54% są one dość atrakcyjne. Z drugiej strony, jest grupa 
uczestników programów (30%), którym nagrody się nie podobają, a więc nie motywują 
ich do zaangaŜowania się w relację z marką. Zaś 8% uczestników w ogóle  nie orientuje 
się, jakie są nagrody w programie, do którego naleŜą, a więc na pewno nie będą 
zmotywowani do aktywnego zbierania punktów. Jak wynikało z udzielonych 
odpowiedzi na wcześniejsze pytania, dla około 60% badanych osób z segmentu 
młodych dorosłych, uczestnictwo w programie lojalnościowym z atrakcyjnymi 
nagrodami ma wpływ na powtórne zakupy marki. Warunkiem jest, aby te nagrody 
rzeczywiście były atrakcyjne dla osób naleŜących do programu.  

Kobiety są zdecydowanie bardziej zadowolone z oferowanych nagród  
w programach, aŜ o 10% więcej z nich ocenia, Ŝe nagrody są atrakcyjne. O 4% więcej 
męŜczyzn nie orientuje się, jakie są nagrody, co potwierdza tezę, Ŝe zapisywani są 
często do programów w sposób automatyczny. Wnioskować moŜna równieŜ, Ŝe  
w katalogach przewaŜają nagrody atrakcyjne dla kobiet – drobne sprzęty gospodarstwa 
domowego, akcesoria kosmetyczne i zabawki dla dzieci. Być moŜe naleŜałoby 
wprowadzić więcej działów hobbystycznych skierowanych do młodych męŜczyzn (np. 
akcesoria sportowe – takŜe do sportów ekstremalnych, akcesoria fotograficzne, 
kosmetyki dla męŜczyzn, gadŜety elektroniczne), tak aby takŜe oni bardziej 
zaangaŜowali się w program. 

W przekroju wiekowym warto dostrzec, Ŝe młodsi badani lepiej oceniają nagrody 
w programach lojalnościowych (o 8% więcej odpowiedzi, Ŝe nagrody są dość i bardzo 
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atrakcyjne). O 4% więcej młodszych badanych nie orientuje się jednak, jakie są 
nagrody, co wynikać moŜe z krótszego okresu przynaleŜności do programów. Dla 13% 
więcej osób starszych (25-29 lat) nagrody są mało lub wcale nieatrakcyjne. Konieczne 
wydają się bardziej pogłębione badania w tym zakresie, zwłaszcza w programach,  
w których badana grupa wiekowa stanowi znaczący odsetek uczestników. NaleŜy 
pamiętać, tę grupę stanowią osoby posiadające własne gospodarstwa domowe i rodziny, 
a więc być moŜe nagrody w programach powinny być dostosowane do ich potrzeb. 
Warto, by organizatorzy programów przeanalizowali, jakie mają potrzeby  
i zainteresowania osoby z segmentu młodych dorosłych. NaleŜałoby dobrać taki system 
nagród, wśród których takŜe młodzi klienci znajdą atrakcyjne dla siebie upominki. 

Skuteczno ść programów lojalno ściowych 

Firmy organizujące programy lojalnościowe, zwłaszcza systemy punktowe  
z kartami chip, wydają duŜe sumy na ich stworzenie i bieŜącą obsługę. NaleŜałoby się 
zastanowić, czy programy lojalnościowe spełniają swoje zadanie. Rysunek 6 prezentuje 
wyniki odpowiedzi na pytanie: Czy dzięki udziałowi w programie lojalnościowym jest 
Pan(i) bardziej lojalnym klientem (kupuje Pan(i) prawie zawsze w tej firmie)? 

Rys. 6. Ocena skuteczności programów lojalnościowych przez ich uczestników 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n= 451 (uczestnicy programów). 

Jak wynika z analizy udzielonych odpowiedzi, uczestnicy programów 
lojalnościowych nie są przekonani co do ich skuteczności. Jedynie 9% badanych 
stwierdziło, Ŝe dzięki udziałowi w programie kupuje prawie zawsze w tej samej firmie. 
Z drugiej strony osób, które są przekonane o ich nieskuteczności, jest takŜe niewiele 
(równieŜ 9 %). W sumie prawie 60% badanych osób, biorących udział w programach 
lojalnościowych, udzieliło odpowiedzi pozytywnej („tak” i „raczej tak”).  
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W odpowiedziach na to pytanie zaobserwować moŜna pewne odchylenia  
w udzielanych odpowiedziach pod względem wieku i płci badanych (rysunek 7). 

Rys. 7. RóŜnice w ocenie skuteczności programów lojalnościowych z podziałem na płeć i wiek  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n= 451 (uczestnicy programów). 

Większy odsetek kobiet stwierdza, Ŝe dzięki udziałowi w programie są bardziej 
lojalnymi klientkami (o 7% więcej odpowiedzi „tak” i „raczej tak”). MęŜczyźni bardziej 
sceptycznie odnoszą się do ich skuteczności (o 14% więcej odpowiedzi „nie” i „raczej 
nie”). PowyŜsze róŜnice mogą wynikać z kilku powodów: 

– większy odsetek męŜczyzn jest zapisanych do programów w sposób 
automatyczny, 

– męŜczyźni są bardziej sceptycznie nastawieni do działań z zakresu promocji 
podejmowanych przez firmy, 

– męŜczyźni są bardziej racjonalni w podejściu do programów – kalkulacja 
rzeczywistych korzyści i kosztów, 

– męŜczyźni postrzegają nagrody w programach, które mają motywować 
uczestników, jako nieatrakcyjne. 

Wyniki te mają swoje uzasadnienie takŜe w psychologii. Dla młodych męŜczyzn, 
którzy chcą być zdobywcami – przyznanie się, Ŝe są lojalni wobec marek, a takŜe 
podatni na zabiegi marketingowe firm, jest trudne i koreluje z wizerunkiem, jaki chcą 
posiadać.  

Młodsi klienci (18-24 lata) częściej stwierdzają, Ŝe uczestnictwo w programie 
powoduje ich większą lojalność (o 8% więcej odpowiedzi „tak”). Starsza grupa 
wiekowa jest juŜ trochę bardziej sceptycznie nastawiona do tego narzędzia promocji  
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(o 4% więcej odpowiedzi negatywnych). Większy krytycyzm starszej grupy wiekowej 
wynikać moŜe z większego doświadczenia z programami (częściej niŜ młodsi w nich 
uczestniczą oraz więcej nagród juŜ otrzymali), a takŜe dokonywania kalkulacji korzyści 
i kosztów udziału w programie. Pomimo zauwaŜalnych róŜnic takŜe w tej grupie 
wiekowej 55% uczestników zauwaŜa, Ŝe dzięki udziałowi w programie jest bardziej 
lojalna w stosunku do marki. 

Wady programów lojalno ściowych 

Jak wynika z udzielonych odpowiedzi na wcześniejsze pytania, prawie połowa 
badanych osób z segmentu młodych dorosłych nie naleŜy do Ŝadnego programu. 
Dodając do tego uczestników, którzy nie uwaŜają ich za skuteczne narzędzie  
w budowaniu lojalności, okaŜe się, Ŝe 70% osób z segmentu młodych dorosłych odnosi 
się sceptycznie do skuteczności programów lojalnościowych. Rysunek 8 prezentuje 
rozkład odpowiedzi na pytanie o zauwaŜane przez młodych klientów wady programów 
lojalnościowych. 

 
Rys. 8. Wady programów lojalnościowych według badanych z segmentu młodych dorosłych  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n= 886  

Podstawową wadą programów lojalnościowych podkreślaną przez segment 
młodych dorosłych jest słaby przelicznik zebranych punktów na nagrody. Współcześni 
młodzi klienci są generalnie bardziej wymagający − jest to spowodowane rosnącą 
konkurencją na rynku i wzrastającą świadomością w zakresie oferty rynkowej. Młodzi 
takŜe zdają sobie sprawę, Ŝe mają określoną wartość dla firm i za swoją lojalność mają 
prawo Ŝądać określonych korzyści (na przykład za przedłuŜanie umowy z operatorem 
telefonii komórkowej na kolejne lata chcą dostać nowy aparat telefoniczny).  

Udostępnienie klientowi katalogu z nagrodami powoduje przeliczanie, ile  
w rzeczywistości uczestnika „kosztują” nagrody (ile trzeba wydać na paliwo, by 
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otrzymać parasolkę). Ze względu na to, iŜ klient zna przybliŜone ceny poszczególnych 
nagród, to wnioskuje, Ŝe nie warto wydać np. 400 zł na paliwo, by otrzymać nagrodę za 
20 zł. Podstawową korzyścią dla klienta z relacji z firmą powinno być zadowolenie  
z produktu i sposobu jego dostarczenia, zaś program lojalnościowy i nagrody w nim 
oferowane powinny mieć mniejsze znaczenie. Jeśli jednak dwie konkurencyjne firmy 
(np. sieci paliwowe czy komórkowe) dostarczają zbliŜony produkt w podobnej cenie, 
moŜe się okazać, Ŝe dodatkowe korzyści z programu mogą przesądzić o wyborze 
dostawcy. Klienci kalkulują, co im się opłaca. Przy niektórych programach początkowo 
naleŜą do kilku z danej branŜy (na stacjach benzynowych czy w hipermarketach),  
a następnie wybierają ten, w którym dodatkowe korzyści są dla nich większe.  

Budowanie programów lojalnościowych, w których jedyną korzyścią są oferowane 
nagrody, powoduje, Ŝe takie „merkantylne” podejście się utrwala. Konsumenci 
oczekują od programów czegoś więcej niŜ tylko nagród rzeczowych, co moŜna 
zauwaŜyć w udzielonych odpowiedziach. Dla 26% badanych uciąŜliwością jest 
konieczność noszenia karty identyfikującej, 24% uwaŜa, Ŝe za duŜo z nimi problemów 
w stosunku do korzyści, które oferują. Dodatkowo prawie 1/5 badanych uwaŜa, Ŝe 
osoba będąca uczestnikiem programu powinna być traktowana inaczej niŜ pozostali 
klienci. Uczestnicy programów chcieliby posiadać dodatkowe przywileje i to 
niekoniecznie finansowe. Dla 16% badanych programy są zbyt skomplikowane, zaś 
jedynie 8% badanych uwaŜa, iŜ nie mają one wad. Z odpowiedzi respondentów moŜna 
wyciągnąć wniosek, Ŝe to klient musi wkładać sporo wysiłku w program (wypełnienie 
formularza, zrozumienie zasad uczestnictwa, noszenie karty identyfikacyjnej), a firma  
w zamian niewiele oferuje uczestnikom. 

Dodatkowe przywileje nie muszą wiele kosztować, a ich elitarność sprawia,  
Ŝe klient czuje się wyróŜniony, co ma dla niego duŜą wartość. Tymczasem jedynie  
w niewielu programach lojalnościowych klienci VIP posiadają dodatkowe przywileje  
– np. w sklepach Makro są dla nich osobne kasy, mogą takŜe odpocząć w wydzielonym 
pokoju, wyposaŜonym w Internet, z bezpłatnymi napojami. 

Młodsi badani w mniejszym stopniu zauwaŜają wady programów lojalnościowych. 
Osoby ze starszej grupy (25-29 lat) mają większe doświadczenie i tym samym wyŜsze 
oczekiwania w stosunku do programów. AŜ 16% więcej osób z tej grupy wiekowej 
podkreśla słaby przelicznik punktowy, a po 6% zauwaŜa brak dodatkowych 
przywilejów dla klientów „z kartą” oraz przewagę komplikacji z programami nad 
korzyściami, jakie dają ich uczestnikom.  

Podsumowanie 

Autorka, obserwując programy lojalnościowe wdraŜane przez firmy na rynku 
(koncerny paliwowe, hipermarkety, banki), zauwaŜa, Ŝe oparte są one głównie na 
bodźcach ekonomicznych, czyli odwołują się do racjonalnego elementu postaw 
klientów. Przy takim podejściu moŜna jednak liczyć jedynie na nawykową lub pasywną 
lojalność nabywców, która opiera się na przyzwyczajeniu i nawyku powtarzania 
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określonego zachowania. Jest to typ lojalności, który powoduje, Ŝe klient pozostaje 
wraŜliwy na działania konkurencji. W efekcie uczestnik jest lojalny wobec programu,  
a nie wobec marki produktu. W przypadku zaproponowania większych korzyści przez 
konkurencję moŜe on łatwo dać się przekonać do zmiany marki. 

W Stanach Zjednoczonych ogromna popularność i powszechność wprowadzania 
programów lojalnościowych spowodowała powstanie segmentu konsumentów, który 
nazwano „chronicznymi uciekinierami” (ang. chronic switchers)10. Są to klienci 
zupełnie nielojalni w stosunku do marki produktu, czy to z powodu ciągłego 
poszukiwania najatrakcyjniejszej oferty cenowej, róŜnorodności, czy zwykłej 
przekorności. Jest to sytuacja niepokojąca dla firm, pogłębia konkurencję cenową,  
a takŜe wprowadza destabilizację i brak moŜliwości bliŜszej współpracy z nabywcami.  

Jak wynika z przedstawionych wyników badania, młodzi dorośli chętnie zapisują 
się do programów lojalnościowych, szczególnie do tych organizowanych przez firmy,  
z których usług często korzystają. Głównymi korzyściami z przynaleŜności do 
programu są uzyskiwane korzyści ekonomiczne, zwłaszcza zniŜki i moŜliwość 
uzyskania nagrody za zebrane punkty. Większość uczestników programu nagrody juŜ 
odbierało (82%), ale jest grupa nieaktywnych uczestników, którzy naleŜą do programu 
w sposób bierny. W ocenie osób z badanego segmentu (57%) uczestnictwo  
w programie skłania do bycia lojalnym klientem, a w kaŜdym razie do kupowania 
prawie zawsze w tej samej firmie. ZauwaŜalnym problemem jest dobór nagród  
w programach. Oferowane przez firmy nagrody są nieatrakcyjne dla 30% badanych, zaś 
główną wadą programów jest trudność w ich zdobyciu (dla 57% badanych). Segment 
młodych dorosłych to osoby chętnie biorące udział w programach lojalnościowych, 
jednak ich konstrukcja i dobór bodźców motywacyjnych sprawia, Ŝe z czasem stają się 
sceptyczni i oceniają, Ŝe to firmy mają więcej korzyści z programu, aniŜeli klienci 
którzy mają być nagradzani za lojalność. 

Firmy popełniają istotny błąd, wynikający z bardzo wąskiego pojmowania 
korzyści, jakie moŜna zaoferować w programie. Uczestnikom za zachowanie lojalne,  
tj. powtarzanie zakupów, proponuje się nagrody rzeczowe (wybierane przez nabywcę  
z katalogu), zniŜki cenowe czy dodatkowe bezpłatne usługi. Tymczasem nowoczesne 
technologie eksploracji danych stwarzają duŜe moŜliwości personalizacji oferty  
i przekazu marketingowego, które nie są jednak powszechnie wykorzystywane.  
W opinii autorki do programów lojalnościowych naleŜy wprowadzać w szerszym 
zakresie elementy budowania więzi emocjonalnej (tzw. korzyści miękkie). Są one 
trudniejsze do bezpośredniej wyceny przez klienta. Mogą to być róŜnego rodzaju 
przywileje, jak na przykład dostęp do dodatkowych usług, specjalne stanowiska obsługi 
czy linie telefoniczne. Wybranym klientom moŜna zaproponować przynaleŜność do 
elitarnej społeczności, do której dostęp mają jedynie wybrani nabywcy. Dla klienta 
bycie w ekskluzywnym klubie jest wyróŜnieniem, a jeśli dodatkowo wiąŜe się  

                                                 
10 A. Fazlagić, Uwaga lojalny klient, „Modern Marketing” 2004, nr 1, s. 35. 
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z określonymi przywilejami zarezerwowanymi tylko dla tej społeczności, to 
wytworzone więzi z firmą będą mocniejsze. 

ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF LOYALTY  

PROGRAMS IN SHAPING THE LOYALTY  

IN THE SEGMENT OF YOUNG ADULTS 

Summary 

The paper presents the results of the study regarding the evaluation of the effectiveness  
of loyalty programs in relation to the segment of Young Adults (aged 18-29). The author has 
analyzed, among other things, their popularity in the surveyed segment of the market, causes  
of belonging young clients to the programs, evaluation of prizes offered in the programs and their 
effectiveness in building brand loyalty. 
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Paweł de Pourbaix1 

PROCES ZAKUPOWY MŁODYCH NABYWCÓW 

Streszczenie 

Zachowania młodych konsumentów na rynku są specyficzne. Wpływ na to mają ich cechy 
psychomotoryczne, społeczne i ekonomiczne. MłodzieŜ wykazuje swą odmienność od innych 
grup, tj. dziecięcych i dorosłych konsumentów. W przyszłości młodzi konsumenci będą 
odbiorcami „dorosłych” dóbr i usług, dysponując ponadto własnymi i relatywnie większymi 
środkami finansowymi. Z punktu widzenia firm działających na tym rynku oznaczać to moŜe 
szansę na długookresową inwestycję w obecnie młodych, a w przyszłości dorosłych klientów. 
Zachowania rynkowe tej grupy naleŜy systematycznie obserwować, a działania do nich 
kierowane opierać na zdobytej w ten sposób wiedzy. Młodzi konsumenci juŜ dziś stanowią  
i w przyszłości stanowić będą wyzwanie dla coraz efektywniejszych działań rynkowych 
producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców kierujących swoją ofertę do tej grupy 
konsumentów.  

Zapoczątkowany w latach 90. proces reform rynkowych pokazał, Ŝe młodzi 
konsumenci w przedziale wieku 16-19 lat2 są interesującą, łatwą we współdziałaniu, 
elastyczną, komunikatywną, a w konsekwencji liczącą się obecnie na rynku oraz 
perspektywiczną grupą konsumentów3. 16-19-latkowie to aktualnie w Polsce prawie 6% 
ogółu społeczeństwa. Jest to grupa licząca ponad 2,2 miliona osób4. Szczególnie istotne 
zmiany tej grupy dotyczą czynności poznawczych, obrazu własnej osoby oraz sfery 
emocji. Zmieniają się interakcje z rodzicami oraz otoczeniem dalszym i rówieśnikami5. 
Tę grupę konsumentów cechuje dość duŜa aktywność na rynku. Wynika to z jednej 
strony z osiągania przez nich wysokiego stopnia dojrzałości społecznej i emocjonalnej, 
z drugiej zaś – z posiadania środków finansowych. 

Środki własne, jakimi dysponują młodzi konsumenci (kieszonkowe), sięgają 
średnio 130 zł na osobę na miesiąc. Wydatkowane zaś przez 16-19-latków kwoty  
w skali rocznej wynoszą około 4 mld zł. Obroty realizowane w tym segmencie rynku 

                                                 
1 Paweł de Pourbaix – dr, Katedra Marketingu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
2 Powszechnie przyjmuje się, Ŝe termin młodzi konsumenci obejmuje populację od 0 do 19. roku Ŝycia.  

Ze względu na poziom aktywności i zachowań rynkowych na potrzeby pracy analizie podlega grupa 16-19-
latków. W opracowaniu zamiennie uŜywane są terminy młodzieŜ, nastolatkowie, młodzi ludzie, młodzi 
nabywcy, młodzi konsumenci. 

3 Szerzej: A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001; A. Olejniczuk-
Merta, Współczesne dylematy młodych konsumentów, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 
Warszawa 2003. 

4 Stan na dzień 31 grudnia 2007 roku. Za: Rocznik demograficzny 2008, GUS, Warszawa 2009. 
5 Ibidem, s. 197-198. 
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zarówno przez młodzieŜ, jak i przez jej rodziców, a dotyczące zakupu dóbr i usług dla 
nich przeznaczonych, oscylują wokół 21,4 mld zł. 

Zachowania rynkowe 16-19-latków dyktowane są przynaleŜnością do róŜnych grup 
młodzieŜowych, mających swoje podłoŜe w poszukiwaniu odrębności6. Będąc w grupie, 
młodzi konsumenci wymieniają wiele informacji, między innymi takich, które dotyczą 
oferty handlowej przedsiębiorstwa i wiąŜą się z jej zaaprobowaniem lub odrzuceniem. 
DąŜą do akceptacji w grupie rówieśników i to dąŜenie dyktuje rodzaj zbieranych 
informacji i dokonanych zakupów. Klienci w wieku 16-19 lat poza tym, Ŝe kupują dla 
siebie, wpływają takŜe na decyzje zakupowe rówieśników i rodziców. Czynią to 
inspirując (jako projektodawcy zakupów), doradzając (jako doradcy, informatorzy  
w stosunku do wielu artykułów), a nawet współdecydując lub decydując o zakupie. 
Ponadto występują w roli ekspertów przy zakupach róŜnych dóbr, szczególnie 
elektroniki i produktów opartych na najnowszych technologiach. Istotne jest równieŜ, 
Ŝe w kontaktach z firmami młodzi konsumenci cechują się większą komunikatywnością 
niŜ dorośli.  

PowyŜsze cechy młodzieŜy sprawiają, Ŝe potwierdza się zaobserwowane na 
początku lat 90. zainteresowanie tą grupą wśród producentów i dystrybutorów, które 
nadal wzrasta. Zachodzące obecnie w Polsce przemiany społeczno-ekonomiczne 
powodują, Ŝe system wartości nastolatków nie jest stały. Cechuje ich róŜnorodność  
i zmienność postaw oraz preferencji. Dotyczy to takŜe zachowań rynkowych, gdzie 
obserwujemy zjawisko heterogeniczności. 

Postępowanie nabywców na rynku w literaturze przedmiotu nie jest definiowane  
w sposób jednoznaczny. Dynamika oraz złoŜoność działań i procesów w zakresie 
poruszanej problematyki ma wpływ na kształtowanie się wielu koncepcji, wśród 
których moŜna wyróŜnić dwie podstawowe, a mianowicie szerokie i wąskie ujęcie 
postępowania nabywców na rynku. W szerokim rozumieniu obejmuje ono zakupy  
i działania prowadzące do jego dokonania, uŜytkowanie produktu oraz wymianę 
informacji (pomiędzy konsumentami a firmami oraz pozostałymi konsumentami), które 
jednocześnie stanowią trzy typy reakcji konsumenta: zakupu, konsumpcji  
i komunikowania się. Drugie ujęcie zawęŜa obszar obserwacji do procesów konsumpcji 
i kieruje uwagę głównie na te procesy7. 

W obrębie róŜnych koncepcji moŜna wyróŜnić elementy o wspólnym charakterze, 
które tworzą proces zakupowy, a jego składowe stanowią etapy postępowania 
zakupowego. Są to: uświadomienie potrzeby, identyfikacja sposobów zaspokojenia 
potrzeby, ocena alternatyw wyboru, zakup i jego ocena8. 

                                                 
6 A. Jachnis, J.F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 

1998, s. 357 i n. 
7 Klasyczne (szerokie) ujęcie reprezentuje F. Hansen. WęŜsze pojmowanie postępowania nabywców 

przedstawia kilku autorów, m.in. T.S. Robertson i S. Ward oraz C.G. Walters, za: L. Garbarski, I. Rutkowski, 
W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 135-136. 

8 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, op. cit., s. 135-136. 
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Jak zatem postępują młodzi konsumenci na rynku, który z jednej strony oferuje im 
wiele dóbr i usług, z drugiej zaś wymaga i skłania wręcz do określonego działania? 
Autor prześledzi proces decyzyjny młodego nabywcy na rynku, poczynając od 
uświadomienia potrzeby, poprzez identyfikację sposobów zaspokojenia potrzeb, ocenę 
alternatyw wyboru, a na zakupie i jego ocenie kończąc. Aby zilustrować jego działanie 
wśród analizowanej grupy nabywców, przedstawione zostaną sytuacje oraz problemy, 
które młody nabywca napotyka, stając przed złoŜoną sytuacją zakupu. 

Uświadomienie potrzeby rozpoczyna proces postępowania konsumentów,  
w którym następuje zauwaŜenie problemu lub uświadomienie potrzeby. Wynika to  
z faktu dostrzeŜenia przez konsumenta róŜnicy pomiędzy stanem, w którym się znajduje 
a stanem, w którym chciałby się znaleźć. Potrzeba moŜe zostać wyzwolona za pomocą 
bodźców wewnętrznych, wynikających przede wszystkich z naturalnych potrzeb 
ludzkich, np. jedzenie, picie, lub zewnętrznych, gdzie podstawowy wpływ mają 
czynniki i sytuacje wzbudzające zainteresowanie produktem, np. znana marka, 
posiadanie produktu przez rówieśnika, produkt reklamowany w telewizji.  

Analiza zachowań młodych konsumentów podczas pierwszego etapu procesu 
decyzyjnego pozwala wyodrębnić główne źródła uświadomienia określonej potrzeby. 
Jednym z nich jest odczucie braku. Inicjuje ono proces zakupu artykułów codziennych, 
w tym przede wszystkim Ŝywnościowych. Najczęściej dotyczy to batonów i wafli, gum 
do Ŝucia oraz napojów. W związku z odczuwanym brakiem kupowane są równieŜ 
produkty i usługi związane ze spędzaniem czasu wolnego, hobby, rozrywką i kulturą. 
Są to produkty, których podaŜ przez wiele lat była niewystarczająca. W tym przypadku 
nabywcy kierują się ponadto modą i poradą rówieśników czy rodziców.  

Kolejnym źródłem uświadomienia potrzeby bywa pojawienie się dodatkowych 
moŜliwości finansowych. Ponad 1/3 respondentów postawiona w hipotetycznej sytuacji 
posiadania kwoty 2500 złotych wydatkowałaby ją na zakup ubrania i obuwia, ponad 
10% sfinansowałoby wyjazd na wycieczkę, zakupy sprzętu elektronicznego (komputera 
i akcesoriów, telewizora, odtwarzacza MP3, telefonu, wieŜy hi-fi) lub zaoszczędziłoby 
tę kwotę9.  

Jeszcze innym źródłem uświadomienia potrzeby jest ujawnienie się nowych 
potrzeb, które najczęściej wywołane są zauwaŜeniem określonego produktu w ofercie 
sprzedawców lub posiadaniem go przez rówieśników. Takie zachowanie obserwować 
moŜna na rynku odzieŜowym, gdzie główną przyczyną powstania potrzeby jest uznana 
przez nastolatków marka. DąŜenie do posiadania i zakupu produktów takich marek, jak 
Adidas, Nike, Reebok, Puma, Umbro, Fila wynika głównie z faktu, Ŝe posiadają je ich 
rówieśnicy. Decydujący wpływ kolegów w wyborze produktów wyraźny jest równieŜ  
w przypadku kosmetyków i środków higieny (m.in. Avon, Nivea, Adidas, L’Oreal, 
Dove, Oriflame, Garnier, Max Factor, Maybelline)10.  

                                                 
9 Raport z badań ankietowych na temat zachowań nabywców, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, 

Warszawa 2006. 
10 Ibidem. 
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Z powyŜszego wynika, Ŝe uświadomienie potrzeby przez młodych konsumentów 
ma charakter motywacyjny. Po pierwsze, następuje ono w wyniku ich reakcji na 
określone działania marketingowe oferentów. Kierowane do nich produkty młodzi 
oceniają przez pryzmat podstawowych dla nich kryteriów, z łatwością identyfikując 
sposób(y), w jaki dany produkt zaspokaja ich potrzebę(y). Po drugie, uświadomienie 
potrzeby jest reakcją młodych konsumentów na pojawiające się czynniki sytuacyjne, 
np. nowe moŜliwości finansowe, zmianę sytuacji rodzinnej, reklamę itp.  

Analiza tego etapu procesu decyzyjnego prowadzi ponadto do wniosku, Ŝe młodzi 
konsumenci wypracowują własne, specyficzne potrzeby, prowadzące do zakupu 
róŜnych dóbr, niezaleŜnie od grupy asortymentowej. Niejednokrotnie włączają się w to, 
co się dzieje na rynku, kupując produkt „cooltowy”, to znaczy taki, który oprócz tego, 
Ŝe spełnia ich podstawowe oczekiwania, przede wszystkim musi być akceptowany  
w środowisku, stając się niejako przedmiotem „kultu”. Młodzi konsumenci często teŜ 
przejmują wzorce zachodnie, kupując na przykład te same marki, które preferują ich 
zachodni rówieśnicy. 

Pobudzony określoną potrzebą konsument zaczyna identyfikować moŜliwe sposoby 
zaspokojenia potrzeby i poszukuje bardziej szczegółowych i interesujących go 
informacji. NiezaleŜnie od charakteru nabywanego produktu wykorzystuje posiadaną 
wiedzę i własne doświadczenie oraz/lub odwołuje się do doświadczeń innych osób bądź 
korzysta z zewnętrznych źródeł informacji.  

Młodzi konsumenci interesują się wszystkim, co ich otacza, ale przede wszystkim 
tym, co jest dla nich przeznaczone. Motywacja zmierzająca do zaspokojenia określonej 
potrzeby powoduje, Ŝe są wyczuleni na prezentowane w ich otoczeniu produkty, 
zwracają uwagę na reklamy, zapamiętują nazwy marek, uwaŜnie analizując docierające 
z zewnątrz sygnały. Jak pokazują badania, młodzi konsumenci są zainteresowani 
wiedzą o rynku. Głównymi źródłami informacji są przede wszystkim reklamy 
emitowane w telewizji krajowej (59,4%) oraz tzw. źródła osobowe, czyli koledzy, 
koleŜanki, znajomi (56,9%). Istotnym miejscem, w którym młodzieŜ poszukuje 
informacji o interesującym ich produkcie, jest Internet (48,5) oraz katalogi firm 
(36,3%). Często korzystają z reklam, informacji zamieszczonych w prasie 
młodzieŜowej, na bilbordach lub w ulotkach i folderach, rzadziej wykorzystują prasę 
fachową i reklamy radiowe11. 

Będąc w grupie, młodzi poszukują okazji do wymiany informacji, które mają 
istotny wpływ na ocenę produktu i jego akceptację. Czynią to m.in. podczas konsumpcji 
lub uŜytkowania produktu w obecności innych osób, oceny produktu i jego działania 
lub w wyraŜaniu zdania na temat produktu (np. ze względu na fakt, Ŝe jest on 
skomplikowany technologicznie)12. Pozytywna, często bardziej wiarygodna od własnej, 
ocena grupy na dłuŜej zapada w pamięci i wywołuje większy efekt w działaniu, 

                                                 
11 Ibidem. 
12 A. Jachnis, J.F. Terelak, op.cit., s. 283. 
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zwiększając prawdopodobieństwo akceptacji produktu i dokonania zakupu. Potwierdza 
to fakt, Ŝe młodzieŜ poszukując informacji, czyni to świadomie, gdyŜ chce redukować 
ryzyko związane z kupnem i uŜytkowaniem produktu.  

Wraz z rozszerzaniem się zasobów informacyjnych młodzi konsumenci pogłębiają 
swoją wiedzę o konkretne aspekty przyszłego zakupu, uczestnicząc w rozmowach na 
temat poszczególnych produktów, marek, firm czy sklepów. Sprzyjają temu relacje 
przyjaźni panujące w grupie, dostarczające licznych okazji do dyskusji, które 
przebiegają nawet wtedy, kiedy jej uczestników nie stać na dokonanie zakupu. Z punktu 
widzenia młodzieŜy informacje pochodzące od osób, które nie reprezentują Ŝadnych 
źródeł marketingowych oraz nie czerpią z tego tytułu korzyści materialnych, stają się 
dla nich bardziej wiarygodne i są częściej wykorzystywane, niŜ gdyby pochodziły ze 
źródeł formalnych. Informacje przekazywane za pomocą róŜnych mediów nie do końca 
spełniają ich oczekiwania. 

Aktywny wysiłek młodych konsumentów włoŜony w poszukiwanie informacji  
o moŜliwych sposobach zaspokojenia potrzeby zaleŜy przede wszystkim od siły 
motywacji, stanu dotychczas posiadanej wiedzy, wagi, jaką przykładają do 
pozyskiwanych dodatkowych informacji, a takŜe satysfakcji, którą chcą osiągnąć.  
W sytuacji gdy zakup moŜe wywołać konsekwencje natury osobistej bądź mieć wpływ 
na wizerunek, tzn. bycie zaakceptowanym w środowisku, młodzi angaŜują się  
w szeroko zakrojone poszukiwanie informacji, rozwaŜając wiele cech produktu, marek. 
W przypadku produktów o niskiej cenie i duŜej częstotliwości uŜytkowania, np. napój 
orzeźwiający, baton, młodzi klienci szybko podejmują decyzję, bez zaangaŜowania  
w poszukiwanie informacji. 

W celu poszukiwania informacji młodzi konsumenci często wykorzystują coraz 
popularniejsze źródło informacji, jakim jest Internet, dostrzegając jego nieograniczone 
zasoby i moŜliwości. Jednocześnie młodzi mają ograniczone zaufanie do 
zamieszczonych w nim informacji, ufając jedynie duŜym portalom internetowym. 

NaleŜy wspomnieć równieŜ o ogromnej roli rodziców, którzy dostarczają młodym 
ludziom wielu okazji do zdobywania informacji, a przez to wzorów racjonalnych 
zachowań na rynku. Rodzice mogą rozwijać bądź ograniczać kontakt z róŜnymi 
źródłami wpływu społecznego, np. grupą rówieśników, środkami przekazu informacji,  
a takŜe dostarczają okazji do obserwowania własnego zachowania, sposobów 
podejmowania decyzji w odniesieniu do róŜnych dóbr, stając się wzorem do 
naśladowania nawyków konsumenckich.  

Młodzi konsumenci z jednej strony poszukują róŜnych informacji (sposobów 
zaspokojenia potrzeby), z drugiej zaś nie zawsze są w stanie zidentyfikować wszystkie 
moŜliwe sposoby realizacji określonych potrzeb, gdyŜ albo nie są świadomi istnienia 
róŜnych moŜliwości, albo wcale tego nie chcą. Często interesują się tylko tym, co 
posiadają ich znajomi bądź co znajduje się w najbliŜszym im otoczeniu. MoŜna 
zaryzykować i powiedzieć, Ŝe ten etap ograniczają do podstawowych działań lub 
czasem go w ogóle pomijają. Postępują tak, gdy są przekonani, Ŝe decydujący wpływ na 
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zakup mają rodzice, niezaleŜnie, czy go akceptują, czy nie, przeznaczając na ten cel 
określone środki finansowe. Warto dodać, Ŝe krytycyzm wobec natłoku informacji 
bywa u młodych obniŜony. Ponadto brak jest często ukształtowanych w świadomości 
młodych konsumentów mechanizmów ochronnych przed skutkami perswazji. 

Nabywca po rozpoznaniu sposobów zaspokojenia potrzeby znajduje się w sytuacji, 
w której ma do wyboru kilka alternatyw. Podlegają one ocenie, która słuŜy 
kształtowaniu się opinii dotyczących róŜnych sposobów zaspokojenia potrzeby oraz 
formowaniu postaw, a w konsekwencji prowadzi do powstania zamiaru zakupu lub 
zaniechania dalszego działania zmierzającego do zakupu.  

Ocena alternatyw i kształtowanie się opinii wśród młodych konsumentów następuje 
na podstawie istotnych dla nich kryteriów. NaleŜy stwierdzić, Ŝe w niektórych 
przypadkach dokonują oni uwaŜnych kalkulacji, a niekiedy wcale się nie zastanawiają 
nad róŜnymi moŜliwościami bądź czynią to pobieŜnie, polegając na intuicji. Świadoma 
ocena dotyczy najczęściej takich czynników, jak miejsce zakupu, marka, cena i kraj 
pochodzenia, która róŜni się w zaleŜności od branŜy i oferowanych produktów. 

Wybór miejsca zakupu wiąŜe się z oczekiwanymi korzyściami, moŜliwością 
zaspokojenia indywidualnych potrzeb związanych z produktem, jakością obsługi, 
wygodą zakupu. Młodzi konsumenci preferują przede wszystkim specjalistyczne sklepy 
młodzieŜowe, określane przez nich jako tzw. sklepy markowe (ponad 63% badanej 
populacji), hipermarkety (38%) oraz sklepy branŜowe niemarkowe (28,1%). Znaczna 
część młodzieŜy kupuje na bazarach i targowiskach (19,15%) oraz na giełdach 
specjalistycznych (13,2%). W minimalnym zakresie młodzieŜ dokonuje zakupów  
w second-handach (4,3%)13. 

DuŜą popularnością wśród nastolatków cieszą się takŜe super- i hipermarkety oraz 
centra handlowe. Wybór taki jest wysoce racjonalny: młodzi chcą porównywać 
dostępne oferty, a takŜe zaoszczędzić własne (rodziców) pieniądze. Centra takie są 
zazwyczaj zlokalizowane w największych aglomeracjach. Zapewniają one moŜliwość 
odwiedzenia wielu sklepów róŜnych branŜ, oferujących głównie produkty markowe, 
dostępne pod jednym dachem. Poza tym o popularności centrów handlowych świadczy 
fakt, Ŝe znacząca część młodzieŜy (prawie 50%) odwiedza je nie tylko w celach 
zakupowych, lecz takŜe rozrywkowych. Warto dodać, Ŝe dokonywanie zakupów w tego 
typu placówkach redukuje znacznie wpływ rodziców, a jednocześnie powoduje wzrost 
wpływu rówieśników na ocenę alternatyw wyboru. Młodzi kupują teŜ  
w lokalnych/osiedlowych sklepach. Dotyczy to przede wszystkim zaspokajania 
bieŜących potrzeb i zakupów dokonywanych w małych ilościach.  

Nie bacząc na inne czynniki, młodzi konsumenci preferują markę produktu lub jego 
stopień nowości/nowoczesności, wysoko oceniając i w konsekwencji kupując produkty, 
które przede wszystkim umoŜliwiają im utoŜsamianie się z grupą. Bezpośrednią 
przyczyną takiego stanu rzeczy jest z jednej strony świadomość, Ŝe produkty markowe 

                                                 
13 Raport z badań ankietowych... 
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są trwalsze, lepszej jakości i ładniejsze (70% badanych). Z drugiej – jest to wyrazem 
pewnego rodzaju snobizmu, który wynika z przekonania, Ŝe posiadanie produktu 
markowego, z oryginalną metką lub etykietą, stanowi przepustkę do grupy (uwaŜa tak 
prawie co trzeci badany). NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe młodzi ludzie wybierają 
jednocześnie produkty/usługi markowe i niemarkowe (72%)14. 

Dokonując oceny alternatyw wyboru młodzi klienci dopiero w dalszej kolejności 
kierują się ceną. Odgrywa ona duŜe, choć nie największe znaczenie w przypadku 
artykułów Ŝywnościowych, odzieŜy, kosmetyków, obuwia oraz sprzętu elektronicznego. 
Analiza wpływu poszczególnych czynników na ocenę alternatyw wyboru pokazuje 
proces dojrzewania młodych klientów i dostosowania się do zmieniającego się rynku. 
Generalnie młodzi konsumenci dysponują duŜą wiedzą o rynku oraz świadomie 
odbierają zachodzące na nim zmiany. Niewielka grupa młodzieŜy wykazuje 
niezdecydowanie w dokonywanej ocenie alternatyw wyboru, co moŜe świadczyć o jej 
niedostatecznej dojrzałości rynkowej. 

Ukształtowane przez młodych klientów opinie dotyczące moŜliwych alternatyw 
wyboru, z punktu widzenia istotnych dla nich cech, stają się podstawą do formowania 
się określonych postaw. Powstanie zamiaru zakupu przesądza o duŜym 
prawdopodobieństwie dokonania transakcji, a decyzja o zakupie stanowi kolejny etap  
w procesie postępowania nabywców. Intencja zakupu moŜe zostać zmieniona przez 
postawy innych osób lub pewne nieprzewidziane czynniki sytuacyjne15. Zdobywane  
w trakcie uŜytkowania produktu doświadczenia mają najczęściej decydujący wpływ na 
późniejsze powtórne decyzje zakupu oraz decyzje zakupowe znajomych i rodziny. 

Dokonywanie zakupów własnych przez młodych konsumentów stanowi kolejny 
etap w usamodzielnianiu się na rynku. Są oni postawieni wówczas w sytuacji wyboru, 
konieczności podjęcia decyzji, a takŜe poniesienia odpowiedzialności finansowej.  
Z wyjątkiem sprzętu elektronicznego (oprócz płyt CD, DVD, gier komputerowych, 
zegarków, odtwarzaczy MP3, MP4) 16-19-latkowie większości zakupów dokonują 
samodzielnie16.  

Zachowania rynkowe młodych konsumentów w miejscu dokonywania zakupu 
przejawiają się wyraŜaniem preferencji, oczekiwań i opinii dotyczących sprzedawanych 
produktów czy oferowanych usług. Następuje jednak przede wszystkim wydatkowanie 
własnych pieniędzy lub kształtowanie wydatków osób uczestniczących w zakupie  
– rodziców lub rówieśników. Młodzi konsumenci odznaczają się duŜą samodzielnością 
przy zakupach i wyborach produktów dla siebie. Zdecydowana większość młodzieŜy 
kupuje bądź wybiera dla siebie słodycze, napoje (prawie 85%), ubrania (prawie 70%), 
ubrania i obuwie sportowe (ponad 60%) oraz kosmetyki (ponad 60%). DuŜa 

                                                 
14 Ibidem. 
15 Ph. Kotler, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 294; L. Garbarski, Zachowania 

nabywców, PWE, Warszawa 1998, s. 73.  
16 Raport z badań ankietowych na temat …. 
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samodzielność występuje przy zakupach sprzętu elektronicznego i komputerowego oraz 
sprzętu sportowego/rekreacyjnego i zajęć sportowych (ponad 30%)17. 

Młodzi konsumenci nie tylko samodzielnie dokonują zakupów, wydając „własne” 
pieniądze, lecz takŜe wpływają na decyzje o zakupach rodzinnych. W wielu 
przypadkach występują w roli ekspertów przy zakupach róŜnych dóbr. W szczególności 
dotyczy to elektroniki i produktów opartych na najnowszych technologiach (wskaźnik 
uczestnictwa sięga 65%). Włączanie się do rodzinnych zakupów obserwować moŜna 
głównie w przypadku towarów konsumpcyjnych słuŜących całej rodzinie (przede 
wszystkim Ŝywność), ale takŜe przy zakupach telefonu komórkowego, wycieczek  
i wczasów, sprzętu i oprogramowania komputerowego (35–40%)18. Młodzi włączają się 
w dokonywanie takich zakupów głównie z tego powodu, Ŝe nie mają większych oporów 
przed dokonywaniem zakupów produktów o skomplikowanych, nowoczesnych, 
innowacyjnych technologiach. Przede wszystkim to oni często stają się 
uŜytkownikami/współuŜytkownikami nabywanego dobra. 

Zakup produktu nie kończy procesu postępowania młodych konsumentów.  
W dalszej kolejności następuje uŜytkowanie produktu, a takŜe gromadzenie 
określonych wraŜeń związanych z nabyciem i korzystaniem z nabytego przez nich 
dobra. Na zadowolenie młodych konsumentów w analizowanej grupie produktów 
wpływa przede wszystkim cena, oferta produktowa oraz rodzaj produktu. Satysfakcja 
młodych konsumentów lub jej brak po dokonaniu zakupu i wyraŜanie takiego stanu 
mogą świadczyć o wyŜszym poziomie świadomości i oczekiwań oraz samodzielności 
rynkowej. Deklaracja powtórnego zakupu stanowi o przemyślanym wyborze oraz 
dojrzałości w podejmowaniu decyzji rynkowych. MłodzieŜ w tej grupie wiekowej jest 
lojalna wobec kupowanych marek, gdyŜ ich zdaniem są one dobre i sprawdzone19. 

PURCHASE PROCESS OF YOUNG CUSTOMERS 

Summary 

In general, behavior of young consumers is distinctive than of the other segments, like 
children and adults. These differences result from their different psycho-motoric, social  
and economic characteristics. In the future their purchasing power will grow considerably, and 
they start to consume „adult” products and services. From a company’s perspective this creates an 
opportunity to invest in „development” of young/ teenage consumers, to turn them into future 
„adult” customers. However, development and implementation of marketing strategies targeted  
at teenage segment poses many difficulties. It especially requires systematic observation and 
research to acquire necessary knowledge about teenagers. They are „difficult” customers, 
challenging common knowledge of managers of companies targeting them. 

                                                 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Młodzi konsumenci na rynku. Raport z badań, op. cit., s. 18. 
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CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZACHOWANIA 
NABYWCZE MŁODYCH KONSUMENTÓW 

Streszczenie 

Artykuł dotyczy specyfiki docierania do segmentu młodych konsumentów przez 
przedsiębiorstwa. Podano wyniki badań wskazujące na to, iŜ dzieci i młodzieŜ to segment rynku 
róŜniący się znacznie od dorosłych. Przedsiębiorstwa kierujące swoje przekazy marketingowe do 
tych grup powinny je dostosować do preferencji i oczekiwań segmentu młodych konsumentów, 
którego rola staje się coraz waŜniejsza. 

Wstęp 

Początki tworzenia się rynku młodzieŜowego moŜna łączyć z upowszechniającym 
się w okresie powojennym nowoczesnym marketingiem i postępującą segmentacją 
rynku, która wówczas wyraŜała nie tylko proces badawczy, zmierzający do 
rozwarstwienia całości rynku na mniejsze i bardziej jednolite części składowe, lecz 
takŜe określoną politykę marketingu, dostosowaną do właściwości najbardziej 
dynamicznych segmentów rynku. Proces ten moŜna teŜ wiązać ze zmianami sytuacji 
społecznej i ekonomicznej dzieci i młodzieŜy2. 

W Polsce w latach 60. i 70. XX w. głównym powodem zainteresowania się 
młodymi konsumentami był ich wysoki udział w liczebności populacji Polaków. 
Wiązało się to m.in. z widocznymi sukcesami rozwoju tego rynku na Zachodzie. Jednak 
dopiero z początkiem lat 90., wraz z transformacją systemową, pojawiły się realne 
warunki sprzyjające kształtowaniu się rynku młodych konsumentów3. Do jego 
wyodrębnienia przyczyniły się m.in.: wzrost liczby dzieci i młodzieŜy, wzrost poziomu 
Ŝycia, intensywny rozwój sieci dystrybucyjnych, upowszechnianie się marketingu  
z ukierunkowaniem na segmentację rynków zbytu i powszechna rewolucja 
informatyczna.  

MłodzieŜ stanowi grupę społeczną, która osiągnęła wiek dojrzewania, lecz wciąŜ 
znajduje się pod opieką rodziców bądź opiekunów. Liczebność segmentu konsumentów 
w wieku 15-24 lata szacowana jest obecnie na blisko 6 mln osób, co stanowi ponad 
15% ogółu ludności Polski (rys. 1). Szacuje się, Ŝe nastolatki miesięcznie wydają około 

                                                 
1 Karolina Zięba – dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie. 
2 A. Olejniczuk-Merta, Rynek młodych konsumentów, Difin, Warszawa 2001, s. 12-13. 
3 Ibidem, s. 33. 
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200 mln zł4. Wiek młodzieńczy charakteryzuje się kluczowymi dla dalszych etapów 
cechami, które pozwalają na ewolucję charakteru młodego człowieka i kształtowanie 
własnych poglądów lub zachowań. Jest to takŜe okres buntu i potrzeby wyraŜenia 
skrajnego czasami nonkonformizmu, objawiającego się chęcią przynaleŜności np. do 
subkultury, organizacji, udzielania się na forum publicznym ze swoimi poglądami.  
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2 845
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Rys. 1. Liczba młodzieŜy w wieku 15-24 lata w Polsce w latach 1990-2008. 
Źródło: Rocznik Demograficzny 2009, GUS, Warszawa 2009, s. 75, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_ 

3697_PLK_HTML.htm. 

Obecnie dzieci i młodzieŜ coraz częściej dysponują własnymi pieniędzmi, które 
wydatkują według indywidualnych potrzeb i preferencji. Stają się świadomymi,  
o róŜnym stopniu racjonalności, uczestnikami procesów rynkowych, a ich aktywność 
powoduje, Ŝe stają się waŜnym odbiorcą działań marketingowych. Przedsiębiorstwa 
wykorzystują relatywnie duŜą wraŜliwość i podatność młodych konsumentów na 
wpływy zewnętrzne i przez odpowiednie działania kształtują i ukierunkowują ich 
preferencje, postawy i aktywność rynkową5. 

Wzrastająca aktywność rynkowa młodych konsumentów sprawia, Ŝe 
wyodrębniono, posługując się róŜnymi kryteriami, autonomiczne grupy młodych 
nabywców i próbowano określić ich cechy charakterystyczne. MoŜna np. wyróŜnić 
następujące cztery grupy: 

– osoby towarzysko przedsiębiorcze, 
– wszechstronni uczestnicy, 
– pasywni introwertycy, 

                                                 
4 Dzień Dziecka – prawa najmłodszych, http://www.uokik.gov.pl//aktualnosci.php?news_id=162. 
5 G. Adamczyk, Młody konsument jako uczestnik procesów rynkowych i jego aktywność, Roczniki 

Naukowe Akademii Rolniczej w Poznaniu, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2007, nr 4, s. 7. 
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– zorientowani na sport6. 
Osoby określane jako „towarzysko przedsiębiorcze” są otwarte na zmienność 

otoczenia. Ta grupa szybko kumuluje wiedzę, adaptując ją w codziennym Ŝyciu. 
„Wszechstronni uczestnicy” to osoby w mniejszym stopniu wraŜliwe na nowości  
i oddziaływanie nowych mediów. Osoby te są bardziej naśladowcami niŜ pionierami 
zakupu nowych dóbr. Nowe technologie traktują jako uzupełniające źródło wiedzy 
niezbędne do podejmowania decyzji o zakupie (rola informatora). Z kolei „pasywni 
introwertycy” poprzez swoje nastawienie do świata wydają się w najmniejszym stopniu 
wraŜliwi na zabiegi marketingowe wykorzystujące narzędzia elektroniczne. Ostatnia 
grupa, „zorientowani na sport”, skupia się na kulturze fizycznej, aktywnie uprawia jakąś 
dyscyplinę lub staje się fanami klubów i poszczególnych druŜyn sportowych. Mogą na 
nią oddziaływać przekazy podkreślające sprawność fizyczną, aktywność i atrakcyjny 
wygląd7.  

Oceniając rolę młodych konsumentów w aktywności rynkowej gospodarstw 
domowych, moŜna stwierdzić, Ŝe wzrasta ich znaczenie w podejmowaniu decyzji  
o zakupie. Dzieci i młodzieŜ w coraz większym stopniu stają się inspiratorami zakupu 
wielu dóbr adresowanych do nich bezpośrednio, jak i słuŜących wszystkim 
domownikom. Młodzi ludzie, posiadając większy niŜ wcześniejsze pokolenia dostęp do 
informacji, stają się równieŜ informatorami dostarczającymi gospodarstwu wiedzę na 
temat nowych produktów (m.in. elektroniki uŜytkowej, sprzętu gospodarstwa 
domowego, ale równieŜ i środków czystości). Kolejna rola, którą odgrywają młodzi 
konsumenci w gospodarstwie domowym, to przekonywanie do pomysłu kupienia 
określonego produktu. Rola ta jest spełniana intensywniej, jeśli osoba odgrywająca ją 
była inicjatorem zakupu8. Zatem młodzi konsumenci w procesach rynkowych występują 
jako: 

– kupujący bezpośrednio dla siebie, 
– kupujący dla rodziny, 
– projektujący zakupy, zwłaszcza artykułów dla nich przeznaczonych, 
– doradzający oraz informujący o artykułach, które ich nie dotyczą. 

Czynniki wpływaj ące na decyzje zakupowe konsumentów 

Decyzje zakupowe nie są wynikiem działania jednego bodźca. Do głównych 
czynników wymienianych w literaturze przedmiotu wymienia się: społeczne, 
ekonomiczne, kulturowe, osobowościowe i psychologiczne. 

Do czynników społecznych zalicza się głównie: płeć, wiek, dochód, poziom 
wykształcenia, zawód, sytuację rodzinną. Przykładowo, kobiety częściej kierują się 

                                                 
6 W. Pizło, Znaczenie członków gospodarstwa domowego w procesie zakupu dóbr konsumpcyjnych  

w społeczeństwie postindustrialnym, Roczniki Naukowe SGGW, Wyd. Naukowe SGGW, Warszawa 2007,  
s. 678. 

7 Ibidem. 
8 Ibidem.  
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emocjami, łatwiej podejmują decyzje pod wpływem impulsu czy otoczenia, natomiast 
męŜczyźni przywiązują większą wagę do uŜyteczności, jakości produktu i rzadziej 
ulegają zachętom promocyjnym. Według D. Maison część róŜnic wynika z tego, Ŝe 
kobiety są zwykle odpowiedzialne za zakup innych produktów niŜ męŜczyźni. Biorąc 
pod uwagę wpływ wieku na podejmowanie decyzji zakupowych, moŜna stwierdzić, Ŝe 
im klienci są starsi, tym stają się bardziej konserwatywni i utylitarni oraz wśród nich 
wzrasta potrzeba oszczędzania9. 

Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o decyzjach zakupowych jest 
dochód. Rynek dóbr droŜszych, markowych to takŜe domena osób z wykształceniem 
wyŜszym. Klienci z tej grupy przywiązują wagę do opakowania, jakości, estetyki 
produktu. Im społeczeństwo bardziej wykształcone i bogatsze, tym szerszy staje się 
segment towarów drogich, a towary stają się bardziej estetyczne.  

Kolejną grupę czynników wpływających na decyzje konsumenckie stanowią 
czynniki kulturowe: otoczenie, środowisko, subkultura, klasa społeczna. W niektórych 
grupach środowiskowych pewne produkty mogą być modne, w innych − nie. Wśród 
młodzieŜy zauwaŜa się na przykład podział na tych, którzy noszą tylko markowe 
produkty i tych, którzy naszywki z markami usuwają. Biorąc pod uwagę cechy 
osobowości, przykładowo osoby nieśmiałe wybierają zwykle produkty polecane przez 
innych i częściej to, co jest w danym momencie popularne. Zapewne łatwiej ulegają teŜ 
reklamom. Przeciwieństwem tej grupy konsumentów są klienci poszukujący 
oznaczników odmienności, indywidualności; ich produkty równieŜ muszą potwierdzać 
ten status.  

Do czynników psychologicznych zalicza się m.in. doświadczenia i nawyki 
zakupowe. Jak wykazują badania, Polacy deklarują, Ŝe przy zakupie produktów 
codziennego uŜytku w 74% zwracają uwagę głównie na cenę, a następnie na jakość 
(63%). Znacznie mniej liczą się doświadczenia związane z uŜytkowaniem produktu 
(37%)10.  

Badania dotycz ące zachowa ń młodych konsumentów na pol-
skim rynku  

W 2006 r. Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badania na ponad 
3,3 tys. uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum dotyczące ich 
zachowań zakupowych. Okazuje się, Ŝe młodzieŜ stara się kupować racjonalnie: niemal 
połowa badanych decyzję o tym, co chce kupić, podejmuje, zanim pójdzie do sklepu. 
Chłopcy są bardziej stanowczy i zdecydowani niŜ dziewczęta. Te chętnie rozmawiają  
o zakupach z koleŜankami; radzą się ich, gdzie zrobić zakupy i jaki wybrać towar.  
Z badań wynika, Ŝe nastolatki robią zakupy do domu − najczęściej w małych sklepach 
osiedlowych lub supermarketach. Co piąty nastolatek jest w sklepie codziennie. 

                                                 
9 M. Wirecka-Zemsta, Psycholog w sklepie, 2007, www.fmcg.kolporter.com.pl/psycholog-w-sklepie/. 
10 Ibidem. 
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Niektórzy robią zakupy dla całej rodziny, inni kupują tylko dla siebie; głównie 
słodycze, napoje i czasopisma11. 

W wielu rodzinach nastolatki nie tylko same robią zakupy, ale teŜ podejmują 
decyzje na temat powaŜnych zakupów wspólnie z wszystkimi domownikami. Oznacza 
to, Ŝe rodzice liczą się ze zdaniem dzieci i proszą je o radę12. Z czysto finansowego 
punktu widzenia wcale nie dziwi fakt, Ŝe pokolenie to skupia na sobie tak wiele uwagi  
i wywarło tak wielki wpływ na przedsiębiorstwa i marki ich produktów13. Badania 
wskazują, Ŝe dzieci i młodzieŜ wpływają na zakupy dokonywane przez rodziców 
dotyczące głównie następujących dóbr i usług: ksiąŜki (84%), zabawki (82%), ubrania 
(74%), Ŝywność (70%), meble (53%), sposób spędzania wakacji (51%), środki higieny 
(41%), sprzęt elektroniczny (40%)14. 

Na podstawie badania przeprowadzonego wśród młodzieŜy przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w 2003 r. wyróŜniono, ze względu na stosunek do 
konsumpcji następujące grupy odbiorców: 

– młodzi entuzjaści konsumpcji, 
– młodzi kontestatorzy konsumpcji, 
– młodzi beneficjenci konsumpcji. 
Entuzjaści konsumpcji to częściej dziewczęta niŜ chłopcy. Pochodzą z rodzin  

o średnich warunkach materialnych, ich rodzice nie mają wyŜszego wykształcenia. Jest 
wśród nich relatywnie mało uczniów liceów, uczą się w technikach i liceach 
profilowanych oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Mają drobne kwoty na własne 
wydatki. Kontestatorzy konsumpcji mało interesują się zakupami, nie lubią 
hipermarketów i centrów handlowych. Kupują produkty znane od dawna i znanych 
powszechnie marek. Kupują ostroŜnie, gdyŜ mało wiedzą o dostępnych produktach  
i markach. Są bardzo krytyczni wobec reklamy, stosowanych w niej uproszczeń  
i stereotypów. Sądzą, Ŝe reklama rozbudza niepotrzebne aspiracje konsumpcyjne, 
nakłaniając do kupowania tego, co nie jest im potrzebne. Do grupy tej naleŜą częściej 
chłopcy niŜ dziewczęta; pochodzą z rodzin dobrze i średnio sytuowanych, ich rodzice 
mają średnie wykształcenie. Wśród wszystkich młodych konsumentów mają największe 
kwoty na swoje wydatki. Z kolei beneficjenci konsumpcji kupują to, co chcą mieć, nie 
zwracając uwagi na cenę. Zakupy nie są ich pasją, nie lubią hipermarketów ani wielkich 
centrów handlowych. Mają krytyczny stosunek do reklam, w których nie dostrzegają 
źródła informacji o produktach15. 

                                                 
11 Moje konsumenckie ABC, materiały konferencyjne, UOKiK, Poznań, 6 czerwca 2006. 
12 Ibidem. 
13 M. Lindstrom, Dziecko reklamy, Świat KsiąŜki, Warszawa 2005, s. 22. 
14 A. Gąsiorowska, Siła młodych konsumentów, http://www.uokik.gov.pl/download/Z2Z4L3Vva2lr 

L3BsL2RlZmF1bHRfYWt0dWFsbm9zY2kudjAvMTIwLzIxMS8xL3NpbGFfbWxvZHljaF9rb25zdW1lbnRv
d19hZ2F0YV9nYXNpb3Jvd3NrYS5wcHQ. 

15 K. Staszyńska, Młody konsument: obszary bezradności w świecie konsumpcji, http://www.uokik.gov.pl/ 
download/Z2Z4L3Vva2lrL3BsL2RlZmF1bHRfYWt0dWFsbm9zY2kudjAvMTIwLzE0OC8xL21sb2R5X2tvb
nN1bWVudF9wcmV6ZW50YWNqYXN0YXN6eW5za2EucHB0. 
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Te same badania wskazały równieŜ na wytyczne dla nadawców przekazów 
marketingowych z uwzględnieniem wzorców i styli konsumpcji. Wyniki tych badań 
przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka grup młodzieŜy ze względu na ich reakcje na działania marketingowe 

Nazwa 
segmentu Charakterystyka Wzorzec konsumpcji 

„Młodzi 
dorośli” 

replikacja wzorów 
Ŝycia i konsum-
pcji rodziny po-
chodzenia 

cena istotnym kryterium wyboru marki i miejsca zakupu; 
redukcja liczby wyborów kierowanych przynaleŜnością 
do rówieśniczej grupy społecznej; maleje liczba wybo-
rów impulsowych; wczesną utratę młodości kompensują 
produkty/marki, które w swym wizerunku wyraŜają 
afirmację młodości, spontaniczność (np. sportowe 
obuwie, ubiór) 

„W poszu-
kiwaniu 
szans 

awansu” 

praca poza miej-
scem zamieszka-
nia i płatne studia 

cena jest kryterium wyboru marki i miejsca zakupu; 
kupują rozwaŜnie wybierając, szukają wyprzedaŜy i pro-
mocji; marka nie jest dla nich znakiem identyfikacyjnym; 
rezygnują z konsumpcji w imię waŜnych celów i nie jest 
to źródłem frustracji 

„Czerpanie 
z zasobów 
rodziny” 

przedłuŜona mło-
dość w poszuki-
waniu nowych 
wzorów 

wybierają marki, które są ich znakiem identyfikacyjnym; 
samodzielnie kupują tylko niektóre kategorie produktów 
(słodycze, jogurty, napoje, produkty kosmetyczne, ubra-
nia, obuwie, uŜywki, artykuły muzyczne i komputerowe, 
prasę); znaczna część tych zakupów ma charakter 
impulsowy; cena nie stanowi istotnego czynnika wyboru 
marki; podlegają modzie i wzorcom zachowań 
rówieśniczej grupy pochodzenia; relatywnie łatwo 
zmieniają postawy, są podatni na reklamę; ich 
zachowania zakupowe w największym stopniu kształtuje 
grupa towarzyska, najczęściej rówieśnicza, z którą się 
identyfikują; wzory postępowania konsumpcyjnego 
grupy są często kryterium wyboru marek 

Wykluczeni 
nie uczą się, nie 
pracują 

brak danych 

Źródło: opracowano na podstawie: K. Staszyńska, Młody konsument: obszary bezradności w świecie 
konsumpcji, http://www.uokik.gov.pl/download/Z2Z4L3Vva2lrL3BsL2RlZmF1bHRfYWt0dWFsbm9z 
Y2kudjAvMTIwLzE0OC8xL21sb2R5X2tvbnN1bWVudF9wcmV6ZW50YWNqYXN0YXN6eW5za2

EucHB0. 

Analiza czynników wpływaj ących na zachowania nabywcze 
młodzie Ŝy 

Do czynników kształtujących zachowania nabywcze młodzieŜy zalicza się m.in. 
wartości i autorytety. MłodzieŜ powszechnie wyznaje system wartości, w którym 
najbardziej eksponowane miejsca zajmują: przyjaźń, miłość i rodzina. Wysokie 
notowania wartości rodzinnych potwierdzają powszechnie uznawany w Polsce system 
wartości chrześcijańskich oraz niepodwaŜalną rolę rodziny jako źródła bezpieczeństwa. 
Wyniki wskazują takŜe na nieobecność powszechnie cenionych autorytetów i wzorów 
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do naśladowania. Najczęściej autorytetem są osoby z najbliŜszego otoczenia  
− członkowie rodziny, a następnie znajomi i rówieśnicy16. 

Innym czynnikiem wpływającym na zachowania nabywcze młodych konsumentów 
są potrzeby emocjonalne. Zasadniczym elementem Ŝycia kaŜdego nastolatka jest presja, 
jaką wywierają na niego rówieśnicy. Znaczny wpływ na działania nastolatków ma 
potrzeba kontaktu i przynaleŜności oraz aprobaty społecznej, dlatego teŜ nastolatki 
łatwiej ulegają presji ze strony rówieśników, podąŜają raczej za tłumem, aniŜeli kierują 
się własnym zdaniem. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe uleganie presji rówieśników słabnie 
z wiekiem17. Świadczy to o tym, Ŝe nastolatki dojrzewają emocjonalnie i zaczynają 
bardziej racjonalnie oceniać otaczającą ich rzeczywistość. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zachowania nabywcze jest styl Ŝycia i to 
nie tylko nastolatków, ale i ich rodzin. Badania wykazują, iŜ rodziny ludzi młodych 
najczęściej spędzają czas wolny w domu w sposób bierny (telewizja, sen, gazety  
i ksiąŜki, słuchanie muzyki, oglądanie filmów w domu, zajęcia z komputerem − często 
w formie rozrywki) lub z najbliŜszymi (spotkania towarzyskie, zajęcia z dziećmi). 
Formy aktywne (spacer, praca na działce, wycieczka piesza, rowerowa lub 
samochodem) są znacznie rzadsze. Czynny udział w Ŝyciu kulturalnym lub zajęcia 
hobbystyczne są uprawiane bardzo rzadko18. 

Środki finansowe do dyspozycji młodych konsumentów to kolejny czynnik, który 
kształtuje ich zachowania nabywcze. Według badań przeprowadzonych przez IPSOS 
dwie trzecie rodziców dzieci w wieku 4-18 lat daje im pieniądze, którymi mogą same 
dysponować. Najczęściej są to nieregularne wypłaty w zaleŜności od moŜliwości 
finansowych rodziców oraz potrzeb dzieci oraz jako prezenty od dziadków bądź innych 
krewnych. 40% badanych rodziców daje dzieciom pieniądze regularnie, w formie 
tygodniówki bądź miesięcznego kieszonkowego. 15% nagradza swoje dzieci za postępy 
w nauce. Wśród posiadających własne pieniądze częściej są starsi niŜ młodsi, dzieci 
rodziców z wykształceniem wyŜszym niŜ podstawowym oraz mieszkańcy miast niŜ 
wsi19. 

Do czynników kształtujących zachowania nabywcze nastolatków zalicza się takŜe 
nawyki dotyczące decyzji zakupowych, a te kształtowane są m.in. przez działania 
marketingowe przedsiębiorstw. Według badań przeprowadzonych przez Centrum 
Badania Opinii Społecznej blisko jedna trzecia nastolatków nigdy nie sprawdza 
przekazów marketingowych, mimo Ŝe 70% młodzieŜy deklaruje, Ŝe wie, jakie 
informacje w reklamie są nieprawdziwe. Reklamy nie są uczciwe, bo pokazują produkty 
lepszymi niŜ są w rzeczywistości i jest ich za duŜo − twierdzi ponad 80% młodzieŜy,  
a co szóstego młodego konsumenta denerwują przekazy marketingowe. Zdecydowana 

                                                 
16 E. Osewska, Obraz współczesnej młodzieŜy, 2001, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/ 

0103V_03.html. 
17 M. Lindstrom, op. cit., s. 80. 
18 Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku, red. A. Kusińska, PWE, Warszawa 2005, s. 35. 
19 A. Olejniczuk-Merta, op. cit., s. 74. 



Karolina Zięba 

 

278

większość nastoletnich klientów lubi jednak reklamowane produkty markowe,  
a w swych wyborach sugeruje się znaną nazwą handlową. Sześciu z dziesięciu pytanych 
uczniów przyznało, Ŝe lubi reklamy do nich skierowane i rozmawia na ten temat  
z rówieśnikami20. Z sondaŜu przeprowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji  
i Konsumentów wynika, Ŝe co trzeci młody konsument wiedzę o produktach czerpie 
wyłącznie z przekazów marketingowych, przyznając wprost, Ŝe nigdy nie weryfikuje 
informacji zawartych w reklamach. Najczęściej wyraŜają negatywne opinie: reklam jest 
za duŜo, są nieuczciwe, wprowadzają zamęt, denerwują. Deklaratywnie nastolatki nie 
ulegają reklamom, uwaŜają, Ŝe zachowują wobec nich dystans i nie czują się podatne na 
perswazję. Twierdzą, Ŝe nie kupują produktów pod wpływem reklam. Zdecydowanie 
reklama to dla nastolatków raczej rozrywka niŜ informacja21. 

Podsumowanie 

W obecnej rzeczywistości rynkowej przedsiębiorstwa kierujące przekazy 
marketingowe do młodych konsumentów muszą uznać konieczność, a nie moŜliwość 
dostosowania sposobów komunikacji do moŜliwości i oczekiwań dzieci oraz młodzieŜy. 
Przekazy te powinny uwzględniać specyfikę ich potrzeb, m.in. ze względu na wzrost 
znaczenia dziecka jako konsumenta. Na dzieci i młodzieŜ moŜna oddziaływać łatwo, bo 
obie te grupy, w porównaniu do dorosłych, cechuje mniejszy krytycyzm, więcej teŜ 
czasu spędzają przed telewizorem. NaleŜy jednak brać pod uwagę to, iŜ przekazy  
te powinny być dedykowane danej grupie: dzieciom lub młodzieŜy, gdyŜ grupy te 
znacznie róŜnią się zarówno postrzeganiem świata, jak i reakcjami na przekazy 
marketingowe.  

Nadawcy reklamy skierowanej do dzieci powinni brać pod uwagę fakt, iŜ ta grupa 
odbiorców, w przeciwieństwie do dorosłych, lubi oglądać reklamy. Dzieci traktują 
reklamy jako dalszą część programu dziecięcego albo nawet jak coś wyjątkowego. 
Dynamiczne i kolorowe reklamy przyciągają uwagę dziecka, powinny być jednak 
krótkie i niewymagające długiej koncentracji. Zainteresowanie dziecka reklamą zaleŜy 
zdecydowanie bardziej od zastosowanych technik realizacyjnych, a nie od 
prezentowanego produktu.  

Specyfika reklamy skierowanej do młodzieŜy powinna uwzględniać fakt, Ŝe grupa 
ta wykazuje zmniejszone zainteresowanie reklamami. Nastolatki potrafią juŜ odróŜniać 
rzeczywistość od fikcji i uświadamiają sobie perswazyjną roli reklamy. Przekazy 
reklamowe powinny być oparte na emocjach, odwoływać się do odrębności grupy 
młodzieŜy. Treści reklamowe mogą równieŜ opierać się na pragnieniu idealnej miłości, 
dbałości o atrakcyjny wygląd, chęci posiadania rzeczy cenionych przez rówieśników, 

                                                 
20 MłodzieŜ w świecie reklamy, 2006, http://www.egospodarka.pl/13540,Mlodziez-w-swiecie-

reklamy,1,39,1.html. 
21 A. Giza-Poleszczuk, Podsumowanie wyników badań zrealizowanych w ramach kampanii edukacyjnej 

Moje konsumenckie ABC, 2006, http://www.uokik.gov.pl/download/Z2Z4L3Vva2lrL3BsL2tzZ19weXRh 
bmlhLnYwLzI0My8xLzEvcmFwb3J0X3pfYmFkYW5pYV9uYXN0b2xhdGtvd193b2JlY19yZWtsYW15Ln
BwdA. 
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pragnieniu beztroskiej zabawy, potrzebie akceptacji czy młodzieńczym buncie przeciw 
ustalonym wartościom. 

FACTORS SHAPING THE PURCHASING  
BEHAVIORS OF YOUNG CONSUMERS 

Summary  

The paper determines the specificity of reaching the segment of young consumers by 
companies. The research results are presented, indicating that children and youth market segments 
differ significantly from adults. The companies aiming their marketing messages to these groups 
should adapted them to the preferences and expectations of the segment of young consumers, 
whose role is becoming increasingly important. 
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ZNACZENIE PRZEBIEGU PROCESU ZAKUPOWEGO  

W BUDOWIE ZADOWOLENIA KONSUMENTA  

RYNKU IT 

Streszczenie 

Zadowolenie konsumenta jest niezmiernie istotnym elementem budowania korzystnych, 
długoterminowych relacji między producentami i sprzedawcami a nabywcami wszelkiego rodzaju 
dóbr lub usług. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań potencjalnych 
oczekiwań konsumentów rynku IT odnośnie podejmowanego procesu decyzyjnego. Oczekiwania 
te, jako element w kontekście którego prowadzona jest ocena przebiegu samego procesu 
zakupowego, a w związku z tym takŜe jako element stanowiący podstawę powstawania 
satysfakcji bądź niezadowolenia z tego, w jaki sposób przebiegał wspomniany proces, mogą mieć 
szczególne znaczenie w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na 
rozwaŜanym rynku, zwłaszcza zwaŜywszy na fakt, iŜ w przewaŜającej mierze są to 
przedsiębiorstwa handlowe, które nie mają wpływu na satysfakcję lub niezadowolenie 
konsumenta związane z samym nabywanym produktem. 

Wstęp 

Rynek technologii informacyjnych (dalej takŜe rynek IT) to rynek, na którym 
odbywają się transakcje dotyczące urządzeń (takich jak komputery, peryferia, 
urządzenia mobilne, elementy sieci komputerowych itd.) oraz narzędzi 
(oprogramowanie) słuŜących wszechstronnemu i szeroko rozumianemu posługiwaniu 
się informacją. Rynek ten, rozwaŜany w szczególności w perspektywie konsumenta  
– nabywcy indywidualnego, jest rynkiem szczególnie interesującym, tak w kontekście 
biznesowym, jak i z punktu widzenia nauki. Wynika to z jednej strony z perspektyw 
jego rozwoju, z drugiej zaś z wielu specyficznych cech i uwarunkowań wpływających 
na sposób podejmowania decyzji oraz szerzej na zachowanie uczestniczących w nim 
konsumentów. 

Biznesowy potencjał rynku technologii informacyjnych wiąŜe się głównie z jego 
niezmiernie dynamicznym wzrostem. Bogacenie się społeczeństwa, coraz szerzej 
występująca potrzeba korzystania z komputera oraz obniŜające się koszty 
nowoczesnych technologii sprawiają, iŜ sprzęt IT zyskuje coraz większą popularność. 
Według badań PBS DGA sp. z o.o. przeprowadzonych w 2009 roku na zlecenie Urzędu 

                                                 
1 Piotr Blicharz – mgr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. 
Marcin Gąsior – mgr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. 
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Komunikacji Elektronicznej2 64,9% respondentów posiada w domu komputer,  
a wartość ta według szacunków będzie rosła aŜ do osiągnięcia, około roku 2012, 
poziomu rzędu 80-85%3. 

Cechą charakterystyczną rozwaŜanego rynku, czyniącą go jeszcze bardziej 
atrakcyjnym w kontekście działalności biznesowej, jest istnienie popytu o charakterze 
restytucyjnym. Co prawda same produkty zwykle nie ulegają w powaŜniejszym stopniu 
mechanicznemu zuŜyciu, niemniej jednak dynamiczny postęp technologiczny sprawia, 
iŜ produkt potencjalnie sprawny zaczyna być przez konsumenta postrzegany jako 
przestarzały i niezdolny do realizowania oczekiwanego od niego zakresu 
funkcjonalności. Opinia taka (nie zawsze uzasadniona) sprawia, iŜ produkty takie są 
względnie często wymieniane bądź modernizowane4.  

Z punktu widzenia nauki rynek technologii informacyjnych oraz postępowanie 
uczestniczących w nim konsumentów jest takŜe wyjątkowo interesującym przedmiotem 
badań. Wynika to z wielu cech charakteryzujących i wyróŜniających rozwaŜany rynek, 
obejmujących między innymi: 

– szeroką i złoŜoną wiedzę wymaganą do podjęcia względnie racjonalnej 
decyzji, 

– błyskawicznie ewoluującą technologię, 
– silny związek rozwaŜanego rynku z siecią Internet, 
– istotny kontekst społeczny procesów decyzyjnych – duŜe znaczenie ekspertów, 

liderów opinii, niezaleŜnych źródeł informacji oraz sieci konsumenckich, 
– duŜą wartość dostępnych na rynku dóbr oraz prestiŜ związany z ich 

nabywaniem i posiadaniem. 
Cechy te sprawiają, iŜ proces podejmowania decyzji jest zwykle bardzo złoŜony, 

przebiega na wielu płaszczyznach, zaś sami konsumenci prezentują szerokie spektrum 
zachowań związanych z wybieraniem i kupowaniem, jak równieŜ zachowań 
podejmowanych między kolejnymi cyklami zakupowymi. 

RozwaŜając kwestie postępowania konsumenta na rynku technologii 
informacyjnych, naleŜy takŜe zwrócić uwagę na fakt, iŜ większość podmiotów,  
z którymi typowy polski konsument ma bezpośredni kontakt, to podmioty prowadzące 
działalność handlową, gdyŜ w przewaŜającej mierze produkty dostępne na omawianym 
rynku produkowane są za granicą. W połączeniu z powszechnie przyjętą strategią 
dystrybucji intensywnej5 implikuje to sytuację, w której większość sklepów oferuje ten 
sam zakres produktów, natomiast walka konkurencyjna prowadzona jest raczej  

                                                 
2 Rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2009 roku. Klienci indywidualni, raport z badania konsumenckiego, 

https://www.uke.gov.pl/_gAllery/25/89/25897/Rynek_telekomunikacyjny_w_Polsce_2009_KI.pdf. 
3 Oszacowanie przyszłej wielkości i tempa wzrostu popytu na stacjonarne usługi szerokopasmowe w Polsce 

(lata 2010-2012), Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej, http://www.uke.gov.pl/uke/redir.jsp?place 
=galleryStats&id=22538. 

4 Z badań przeprowadzonych w 2005 roku przez jednego z autorów wynika, iŜ 80% konsumentów 
przestaje postrzegać produkt jako „nowoczesny, nadąŜający za rynkowym standardem” po okresie około 18 
miesięcy od nabycia. 

5 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 488. 
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w obszarze ceny, promocji oraz szeroko rozumianej obsługi klienta. Stąd teŜ płynie 
potrzeba lepszego rozpoznania postępowania nabywcy, mechanizmów decydujących  
o wyborze miejsca zakupu oraz czynników budujących jego zadowolenie i lojalność 
wobec poszczególnych podmiotów. 

Satysfakcja konsumenta w kontek ście rynku IT  

Literatura przedmiotu wprowadza wiele definicji satysfakcji konsumenta oraz 
modeli wyjaśniających jej powstawanie. MoŜe być ona interpretowana jako „reakcja 
emocjonalna na procesy porównawcze uruchomione przez klienta, polegające na 
zestawieniu swoich doświadczeń i doznań po konsumpcji produktu lub usługi  
z oczekiwaniami, indywidualnymi normami lub określonym wzorcem oceny”6. Inne 
definicje mówią o „emocjonalnej reakcji na ocenianą róŜnicę pomiędzy rezultatem 
zastosowania lub konsumpcji produktu a odpowiednim standardem normatywnym”7 
bądź o pozytywnym wyniku rozbieŜności między zakupem a oczekiwaniami jego 
dotyczącymi8.  

NaleŜy w tym punkcie zauwaŜyć, iŜ większość dostępnych definicji rozwaŜa 
satysfakcję w kontekście róŜnicy między tym, czego konsument oczekuje, a tym, co  
w konsekwencji procesu zakupowego dostaje. Trzeba jednak pamiętać, Ŝe 
wzmiankowane wcześniej doświadczenia i doznania związane z konsumpcją produktu 
bądź usługi to funkcja nie tylko jakości samego produktu czy teŜ technicznej jakości 
usługi9, ale takŜe jakości obsługi oraz kontaktu i komunikacji oferowanej klientowi10. 
Nabiera to szczególnego znaczenia z punktu widzenia działalności handlowej, gdzie 
jakość produktu i płynące z faktu jego nabycia i uŜytkowania zadowolenie (bądź 
niezadowolenie) nie jest w zasadzie w większym stopniu zaleŜne od sklepu, w którym 
dany produkt został nabyty – sklep wszakŜe tylko pośredniczy między producentem  
a nabywcą. Od miejsca zakupu zaleŜna jest natomiast część satysfakcji wiąŜąca się  
z samym procesem nabywczym – to, jak bardzo konsument jest zadowolony ze 
sposobu, w jakim przebiegał proces zakupowy. 

Uzasadnione wydaje się wręcz wprowadzenie dwóch oddzielnych kategorii 
satysfakcji. Jednej, wynikającej z oceny produktu zgodnie z pewnym, wcześniej 
przyjętym czy teŜ wykształconym wzorcem. Drugiej zaś, wynikającej z oceny samego 
przebiegu procesu zakupowego w kontekście pewnej normy wyraŜającej to jak, 
zdaniem konsumenta powinien przebiegać wybór i zakup określonego produktu. 

                                                 
6 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 

2003, s.305. 
7 A. Jachnis, Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań 

konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2007, s. 200. 
8 G. Antonides, W. Fred van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2003, s. 486. 
9 Jakość techniczna a funkcjonalna – szerzej na przykład: L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, 

Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 2001, s. 650. 
10 E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 91. 
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Oba te wymiary satysfakcji będą w róŜnej mierze kształtowały relację między 
nabywcą a producentem oraz sprzedawcą dobra. Satysfakcja związana z produktem 
moŜe budować lojalność wobec marki lub danego producenta, jej brak z drugiej strony 
moŜe prowokować określone zachowania, takie jak skargi, reklamacje, zwroty, zmianę 
marki czy wyraŜanie negatywnych opinii11, niemniej jednak zachowania te nie będą 
dotyczyły samego miejsca zakupu. Satysfakcja związana z procesem zakupowym moŜe 
być źródłem lojalności wobec danego sklepu, jej brak zaś nie wywoła naturalnie zwrotu 
bądź reklamacji produktu (sam produkt moŜe być przez konsumenta oceniony bardzo 
pozytywnie), niemniej jednak moŜe mieć o wiele bardziej pragmatyczny wymiar  
– moŜe stać się źródłem negatywnej opinii lub postawy wobec danego podmiotu  
− sprzedawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Przy tak przyjętych załoŜeniach, z punktu widzenia przedsiębiorców działających 
na omawianym rynku, szczególnie istotne jest poznanie oczekiwań, jakie konsument 
stawia odnośnie samego procesu zakupowego. DąŜenie do ich spełnienia moŜe być 
istotnym sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku, tworzenie 
pozytywnej relacji z nabywcą oraz sprawienie, aby powrócił przy następnym cyklu 
zakupowym. 

Proces zakupowy na rynku IT oraz empiryczne wymiary  jego 
oceny 

Aktywność konsumenta na rynku nie jest jednorazową czynnością zakupu, 
przyjmuje ona formę wieloetapowego procesu12, którego efektem jest wybór jednej  
z alternatyw i dokonanie transakcji, jej odłoŜenie „na później” lub, w szczególnych 
przypadkach, kompletne zaniechanie zakupu. NaleŜy naturalnie zaznaczyć, iŜ samo 
zachowanie konsumenta to nie tylko proces decyzyjny, ale takŜe szeroko rozumiane 
zachowania po- oraz międzyzakupowe, obejmujące konsumpcję-uŜytkowanie produktu, 
ewentualne gromadzenie dodatkowych informacji i ich wymianę z innymi uczestnikami 
rynku czy teŜ wszelkiego rodzaju zachowania związane z redukowaniem ewentualnego 
dysonansu zakupowego, jeśli takowy powstanie. 

Sam przebieg procesu decyzyjnego jest obszernie prezentowany w literaturze 
przedmiotu. W zaleŜności od przytaczanego źródła moŜe się on składać z róŜnej liczby 
etapów, niemniej jednak jego istota pozostaje niezmienna. Zgodnie z modelem Engela, 
Kollata i Blackwella proces decyzyjny rozpoczyna się rozpoznaniem problemu, które 
inicjuje poszukiwanie alternatyw mogących zaspokoić daną potrzebę13. Po utworzeniu 
listy moŜliwych rozwiązań następuje ocena, przy uŜyciu odpowiedniej reguły 
decyzyjnej, poszczególnych wariantów oraz wybór tego najbardziej, z punktu widzenia 

                                                 
11 A. Jachnis, op. cit., s. 208. 
12 S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005,  

s. 158. 
13 A. Jachnis, F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 

1998, s. 58. 
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konsumenta, odpowiadającego jego oczekiwaniom. Po dokonaniu transakcji ma miejsce 
ostatni etap procesu − konsumpcja i ocena nabytego produktu, której rezultatem moŜe 
być, przy warunkach omówionych powyŜej, ewentualne odczucie satysfakcji bądź 
dysonansu zakupowego.  

We wszystkich wymienionych etapach konsument wchodzi, w mniejszym lub 
większym stopniu, w interakcję z otoczeniem, w szczególności takŜe z podmiotami 
rozwaŜanego rynku. Ma określone oczekiwania odnośnie do tego, jak te interakcje 
powinny wyglądać, a co się z tym wiąŜe, dokonuje teŜ w pewnym stopniu oceny tego, 
jak sam proces przebiega. Ocena ta, jeśli nie jest pozytywna, tj. jeśli podejmowanie 
decyzji nie idzie po myśli konsumenta, moŜe wprowadzać przerwy w procesie 
decyzyjnym bądź nawet doprowadzić do jego zaniechania14.  

Analiza samego przebiegu oraz czynników wpływających na kolejne etapy procesu 
decyzyjnego w ujęciu teoretycznym – modelowym, wskazuje, iŜ oczekiwania 
konsumenta mogą występować na trzech płaszczyznach: 

a) w pierwszych etapach procesu podejmowania decyzji występują oczekiwania 
dotyczące informacji, ich dostępności, łatwości pozyskania, ilości, 
dopasowania do moŜliwości poznawczych odbiorcy oraz uŜyteczności  
– rozumianej jako przydatność przy podejmowaniu decyzji, 

b) w środkowych etapach procesu pojawiają się oczekiwania odnośnie do 
przestrzeni wyboru – liczby alternatyw, które moŜna rozwaŜać, stopnia,  
w jakim zaspokajają one potrzeby konsumenta, stopnia dopasowania ich ceny 
do jego moŜliwości nabywczych, a takŜe moŜliwości oceny oraz samej 
postrzeganej relacji wartości poszczególnych alternatyw do ich ceny, 

c) w końcowych etapach procesu większe znaczenie mają oczekiwania odnośnie 
do funkcjonalnych aspektów samego aktu dokonywania zakupów – mogą one 
dotyczyć dostępności produktów, fizycznych warunków zakupu, poziomu 
obsługi, ryzyka związanego z zakupem itd. 

Określenie wymiarów, w obrębie których konsument ocenia przebieg procesu 
nabywczego, stało się jednym z celów badania postępowania konsumentów na rynku 
technologii informacyjnych, przeprowadzonego w 2009 roku. 

Biorąc pod uwagę poznawczy kontekst poruszanej problematyki, zdecydowano się 
na przeprowadzenie serii zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), w których 
uczestnicy pytani byli o róŜne aspekty dokonywania zakupów na omawianym rynku,  
w tym między innymi o kwestie oczekiwań stawianych procesom nabywczym oraz 
działającym na rynku podmiotom. 

Przy tak przyjętych załoŜeniach zidentyfikowane zostały następujące wymiary 
oczekiwań stawianych przez konsumenta rynku IT podejmowanym procesom 
decyzyjnym, a w konsekwencji stanowiące bazę do późniejszej oceny ich przebiegu: 

                                                 
14 Mechanizm kontroli i przerw w decyzjach wyjaśniony jest między innymi w modelu Bettmana, zob. na 

przykład L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 225. 
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1. Czas trwania procesu, rozumiany jako okres, który upływa od zidentyfikowania 
potrzeby do momentu dokonania transakcji; długi czas dokonywania zakupu 
zwykle obniŜa ocenę przebiegu całego procesu, przy czym dodatkowo dostrzegalne 
są dwie prawidłowości: niska wiedza konsumenta o rynku i jego produktach 
sprawia, iŜ dąŜy on do dokonywania szybszych (co wcale nie znaczy, Ŝe 
impulsywnych) zakupów, oraz fakt, iŜ duŜa wartość produktu sprawia,  
iŜ akceptowalne są dłuŜsze cykle zakupowe, zwłaszcza wśród konsumentów  
o większej wiedzy dotyczącej produktów. 

2. Kontekst informacyjny procesu; zbyt mała bądź zbyt duŜa (o co na rozwaŜanym 
rynku nietrudno) ilość informacji sprawia, iŜ proces jest oceniany gorzej;  
w zaleŜności od wiedzy i zainteresowań konsumenta zróŜnicowane są takŜe 
oczekiwania odnośnie do stopnia złoŜoności oraz szczegółowości informacji; 
oczekiwane są informacje dotyczące uŜytkowania produktu oraz porównania 
produktów, w szczególności niezaleŜne od producenta; na ocenę procesu wpływa 
takŜe fakt udziału w sieciach konsumenckich oraz moŜliwość skonfrontowania 
poprzez taką sieć swojej interpretacji pozyskanych informacji z interpretacjami 
oraz opiniami innymi konsumentów. 

3. Zbiór alternatyw; oczekiwana jest określona liczba alternatyw, ich zbyt mała lub 
zbyt duŜa liczba, podobnie jak w przypadku informacji, pogarsza ocenę procesu; 
oczekiwane są takŜe wymierne, moŜliwe do zinterpretowania róŜnice między 
alternatywami. 

4. MoŜliwość zrealizowania dodatkowych, niezwiązanych bezpośrednio z funkcjami 
realizowanymi przez produkt celów, wśród których uczestnicy wywiadów 
wymieniali między innymi budowanie statusu wśród znajomych oraz rodziny, 
moŜliwość sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce, skonfrontowania jej z wiedzą 
innych uczestników rynku, udowodnienie sobie umiejętności podejmowania 
racjonalnych i efektywnych decyzji, wypróbowanie nowych kanałów dystrybucji 
(Internet) czy teŜ odczuwanie radości z samego procesu wybierania i kupowania. 

5. Poczucie pewności lub ryzyka związanego z procesem oraz doświadczanie zdarzeń 
budujących pewność bądź ryzyko; na te odczucia składa się między innymi 
pewność moŜliwości dokonania zwrotu, moŜliwość bezpośredniej kontroli 
realizacji zamówienia oraz procesu dostarczania przesyłki (jeśli sprzedaŜ miała 
charakter wysyłkowy), brak konieczności podawania szerokiego zakresu danych 
osobowych, kwestie ich ochrony i przetwarzania, a takŜe moŜliwość komunikacji 
ze sprzedawcą. 

6. Sprawność operacyjna sprzedawcy, na którą składa się między innymi zapewnienie 
jasnej i przejrzystej informacji o produkcie oraz zasadach sprzedaŜy, dostępność 
samych produktów, reakcja na pytania, prośby i oczekiwania nabywcy, 
kompetencje personelu itd.  
NaleŜy w tym punkcie zwrócić uwagę na oczekiwania odnośnie do informacji 

niezbędnych do podjęcia racjonalnej, przynajmniej w odczuciu konsumenta, decyzji. 
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Czynniki warunkujące te oczekiwania oraz samo zaangaŜowanie w proces 
poszukiwania informacji są opisane w modelu stworzonym przez B. Schmidta,  
R. Springa15, zaś wyniki uzyskane w drodze badań bardzo dobrze wpisują się w przyjęte 
w nim załoŜenia. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania w pierwszej kolejności wskazują, iŜ ocena samego 
procesu zakupowego nie jest aktem jednorazowym, następującym w pewnym 
określonym momencie po czy teŜ w trakcie dokonywania zakupu. O ile taka sytuacja 
ma miejsce w przypadku oceny produktu – konsument dostaje produkt, rozpoczyna jego 
uŜytkowanie i w tym momencie weryfikuje swoje oczekiwania, tak ocena procesu 
prowadzona jest w trakcie całej aktywności konsumenta na rynku i jeszcze w trakcie tej 
aktywności moŜe oddziaływać na zachowanie konsumenta, na przykład doprowadzając 
do zmiany miejsca zakupu. 

Pojawia się w tym punkcie pytanie, czy spełnienie wszystkich przedstawionych 
powyŜej oczekiwań leŜy w moŜliwościach przedsiębiorstwa zajmującego się tylko  
i wyłącznie sprzedaŜą dóbr. Przyjmując takie kryterium, oczekiwania konsumenta 
odnośnie do procesu decyzyjnego podzielić moŜna na: 

a) oczekiwania, których spełnienie leŜy w gestii producenta dobra – takie jak 
oczekiwania odnośnie do informacji, czy teŜ oczekiwania odnośnie do róŜnic 
między alternatywami oraz moŜliwości interpretacji tych róŜnic, 

b) oczekiwania, których spełnienie leŜy w moŜliwościach przedsiębiorstwa 
sprzedającego produkt – obejmujące między innymi czas przebiegu procesu 
decyzyjnego – w części zaleŜącej od sprzedawcy, dostępność produktów, 
wszelkiego rodzaju kwestie obsługi klienta, ponownie oczekiwania związane  
z informacjami oraz te związane z ryzykiem w procesie decyzyjnym, 

c) oczekiwania, których realizacja leŜy poza podmiotami rynku – takie jak 
moŜliwość zrealizowania większości wymienianych dodatkowych celów, 
kwestie interakcji społecznych w procesie podejmowania decyzji czy teŜ po 
części sama długość procesu zakupowego. 

Omawiając odrębność oczekiwań i satysfakcji związanej z produktem oraz tej 
związanej z przebiegiem procesu zakupowego, wspomnieć naleŜy, iŜ respondenci 
często zwracali uwagę na nietrwałość dysonansu związanego z niesatysfakcjonującym 
przebiegiem procesu zakupowego. W opinii uczestników wywiadu, niezadowolenie  
z przebiegu procesu zakupowego dosyć szybko zanika, zwłaszcza gdy konsument nabył 
satysfakcjonujący go produkt, którego wartość rozkłada się na dłuŜszy okres. Niemniej 
jednak samo niezadowolenie z procesu decyzyjnego, jeśli jego przyczyną jest 
niespełnienie oczekiwań przez sprzedawcę, zdaje się prawie zawsze wykształcać 

                                                 
15 B. Schmidt, R. Spring, A Proposed Model of External Consumer Information Search, „Journal of the 

Academy of Marketing Science” 2003, Volume 24, No. 3, s. 246-256. 
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negatywną postawę wobec danego podmiotu skutkującą wykluczeniem go z kolejnych 
cykli decyzyjnych. Uzasadnieniem takiego mechanizmu jest zapewne duŜa liczba 
konkurujących na rynku przedsiębiorstw oraz wspomniana na początku stosowana 
przez producentów strategia dystrybucji intensywnej. 

Dodatkowo samo niezadowolenie z przebiegu zakupu rzadko kiedy przesłania 
zadowolenie z produktu, jeśli takowe wystąpi. Wyjątkiem są sytuacje związane  
z impulsywnym nabywaniem niskiej wartości dóbr – zdarzają się zakupy, w których źle 
oceniony proces nabywczy przekładał się wprost na niezadowolenie z produktu.  
Z drugiej strony, niezadowolenie z produktu na ogół nie wyłącza danego sprzedawcy  
z przyszłych cykli decyzyjnych. 

Na koniec naleŜy wspomnieć, iŜ przeprowadzone badania dostarczyły takŜe wielu 
kolejnych, wymagających wyjaśnienia pytań. Interesujące jest między innymi to,  
w jakim stopniu poszczególne wymiary oczekiwań przekładają się na końcową 
satysfakcję z procesu zakupowego oraz czy i w jakich warunkach niezadowolenie  
z części procesu niezaleŜnej od podmiotów rynku moŜe wpływać na ogólną satysfakcję 
z całego cyklu zakupowego. Wyjaśnione to zostanie w planowanej drugiej części 
badania, obejmującej ilościowy pomiar przebiegu i czynników warunkujących proces 
zachowania nabywców na rynku technologii informacyjnych. 

THE IMPORTANCE OF CUSTOMER’S DECISION-MAKING 

PROCESS AS A PART OF CUSTOMER’S SATISFACTION 

DEVELOPMENT ON IT MARKET 

Summary 

Consumer satisfaction is an extremely important part of building a rewarding, long-term 
relation between a manufacturer, merchant and a buyer of every commodity or service. It is 
considered to be an emotional response experienced in a situation when product or service fulfills 
or exceeds consumer’s expectations. The purpose of this paper is to discuss expectations of Polish 
IT market consumers regarding the course of consumer’s decision-making process. These 
expectations are the context of buying process and they are the base for satisfaction  
or dissatisfaction from buying process. Considering the fact, that entities operating on the 
analyzed market are mostly trade companies, aforementioned expectations do not affect 
satisfaction derived from a product itself; meeting and exceeding customer expectation might be  
a method of gaining a competitive advantage over other market participants. 
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PROGRAMY MULTIPARTNERSKIE JAKO KOLEJNY 

ETAP W BUDOWIE LOJALNOŚCI KONSUMENTÓW 

Streszczenie 

Programy multipartnerskie stanowią coraz częściej spotykane narzędzie w budowaniu 
lojalności klienta oraz poznawaniu jego preferencji nabywczych. W artykule przeanalizowano 
zagadnienie programów multipartnerskich w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym na rynku 
polskim, na przykładzie programów Premium Club, Payback oraz Toyota More. Przytoczono 
takŜe wyniki badań nad popularnością narzędzia, jakim jest program multipartnerski, oraz 
doborem partnerów do programu.  

Wstęp 

We współczesnej gospodarce rośnie znaczenie lojalności klientów, stanowiącej 
waŜny czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, a takŜe kapitał o charakterze 
niematerialnym. Problem lojalności klientów z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej 
oraz podstawowych kategorii ekonomicznych przedsiębiorstwa ma zasadnicze 
znaczenie. Kiedy przedsiębiorstwo ma wielu lojalnych klientów, jest to wyrazem 
sukcesu rynkowego. Dokonujące się w marketingu zmiany pokazują, Ŝe zabieganie  
o lojalność klientów ma fundamentalne uzasadnienie, tym bardziej Ŝe w obecnych 
warunkach intensywnej konkurencji pozyskanie nowego klienta staje się coraz droŜsze2.  

Od pewnego czasu narzędziem zdobywania lojalności konsumentów są programy 
lojalnościowe. W czasach dynamicznego rozwoju rynku narzędzie to ewaluuje równieŜ 
do postaci programu multipartnerskiego.  

Programy multipartnerskie w teorii 

Przez wiele lat podstawą handlu był sprzedawca. Przekonywał on klienta słowami, 
Ŝe dana rzecz jest stworzona dla niego, a sukces odnosił wtedy, gdy celnym 
pochlebstwem udawało mu się trafić w czuły punkt konkretnego nabywcy. W miarę 
wypierania kupiectwa przez reklamę do głosu doszedł nowy sposób komunikacji: 
mobilizacja mas, nakłanianie do transakcji całej społeczności odbiorców. Obecnie,  
w dobie olbrzymiej konkurencji, równie waŜne jak tworzenie społeczności 

                                                 
1 Urszula Chrąchol − mgr, doktorantka w Katedrze Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów; Modele, motywacja, pomiar, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 15.  
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konsumenckiej jest jej utrzymanie i mobilizacja takŜe po dokonaniu zakupu.  
Za najbardziej przyszłościową formę budowania lojalności konsumenta uznaje się 
programy multipartnerskie3. 

Programy multipartnerskie pojawiły się na rynkach zagranicznych juŜ jakiś czas 
temu, jednak w Polsce zaczynają dopiero wchodzić na rynek i się rozwijać.  
W literaturze przedmiotu bardzo trudno jest odnaleźć definicję tego pojęcia, moŜna 
jednak uznać, Ŝe program multipartnerski to rozbudowany program lojalnościowy,  
w którym zamiast jednego podmiotu organizującego program występuje ich 
przynajmniej kilku. Zasada programu multipartnerskiego jest taka, aby klient z jedną 
kartą mógł zbierać punkty podczas zakupów w kaŜdym moŜliwym sektorze4. 

Spośród programów, które juŜ zaistniały na rynku, wyróŜnić moŜna trzy typy 
programów multipartnerskich. Po pierwsze, są to programy organizowane przez 
zewnętrzną firmę, która sama poszukuje partnerów do wspólnego przedsięwzięcia.  
Po drugie, program multipartnerski moŜe być zainicjowany przez firmę będącą jednym 
z partnerów, która następnie sama proponuje współpracę innym podmiotom, jednak jest 
ona cały czas dominującą firmą w programie. Istnieją takŜe programy, które nie są 
czystymi programami multipartnerskimi, jednak ze względu na udział w nim większej 
liczby partnerów są zaliczane do tej grupy. Idea takich programów polega na 
organizowaniu programu przed jeden podmiot, który swoim klientom umoŜliwia 
realizację zdobytych punktów wśród wielu znanych podmiotów na rynku. Przykładem 
takiego programu jest Toyota More.  

Tegoroczne wyniki BTL Monitor pokazują, Ŝe najsilniejszą grupę polskich 
kupujących stanowią lojalni, stawiający na markę konsumenci (1/3 Polaków). Programy 
lojalnościowe, jako długofalowa forma działań budujących relację klienta z marką,  
w obliczu spowolnienia gospodarczego stanęły przed duŜym wyzwaniem. Muszą 
sprostać bieŜącym potrzebom konsumentów, oczekujących szybszych niŜ zwykle 
profitów5. 

Analizując słuszność działania programów multipartnerskich bierze się pod uwagę 
wiele czynników. Wzrost liczby partnerów przekłada się na wzrost korzyści, jakie 
klienci mogą otrzymać w przeliczeniu na kaŜdą wydaną złotówkę. Z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa waŜnym elementem okazuje się więc takŜe moŜliwość zwiększenia 
efektywności środków inwestowanych w program6. 

Dzięki programowi multipartnerskiemu partnerzy mają moŜliwość lepszego 
poznania swojego klienta i dostosowania oferty promocyjnej, informacji czy wręcz bazy 
produktowej do jego oczekiwań. Nie chodzi tu więc tylko o zwykłe zbieranie punktów. 
Program to narzędzie słuŜące do poznania zwyczajów zakupowych i oczekiwań 

                                                 
3 J. Müller, Związki partnerskie, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=944. 
4 T. Gregorczyk, Dane klientów źródłem korzyści, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=979. 
5 R. Anam, Programy lojalnościowe mniej atrakcyjne?, http://www.egospodarka.pl/46994,Programy-

lojalnosciowe-mniej-atrakcyjne,2,39,1.html. 
6 P. Kwiatek, Programy lojalnościowe; budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, 

s. 100.  
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konsumentów. Klient ma dostawać produkty, oferty, promocje i informacje szyte na 
miarę, a nie być zasypywanym wszelkimi promocjami, ofertami na róŜne tematy7. 

Jedna karta, szybsza droga do nagród, niŜsze koszty wdroŜenia (rozłoŜone na kilku 
partnerów), niŜsze koszty utrzymania (w reklamie i marketingu, wysyłkach do 
uczestników, zarządzaniu bazą danych i całym programem), przyciąganie większej 
liczby klientów – to najwaŜniejsze potencjalne zalety tego rodzaju przedsięwzięć8. 
Integracja programów lojalnościowych wymusza jednakŜe kompromisy. Wspólna 
infrastruktura informatyczna, promocja czy komunikacja z uczestnikami znacząco 
przekładają się na efektywność ekonomiczną takiego rozwiązania. Jak zauwaŜają 
krytycy modelów multipartnerskich, programy lojalnościowe powstały po to, by 
budować przywiązanie do konkretnej marki. Prawda jest jednak taka, Ŝe obecnie 
powody, dla których przed kilkoma laty organizowano programy lojalnościowe, mają 
zastosowanie jedynie w sektorach, w których penetracja programów lojalnościowych 
jest niŜsza niŜ 100%. W takich segmentach rynku jak stacje paliw, sieciowe perfumerie 
czy hipermarkety programy lojalnościowe są prowadzone przez kaŜdą markę 
(wyjątkiem w kategorii stacji paliw pozostaje Lukoil), dlatego nie są one juŜ 
wyróŜnikiem. Gdyby natomiast organizator przestał prowadzić nagle program 
lojalnościowy, poniósłby realną szkodę. W konsekwencji program lojalnościowy staje 
się po prostu kosztem prowadzenia biznesu. Jednak najwaŜniejszym czynnikiem 
decydującym o sukcesie nowego modelu programu lojalnościowego jest jego odbiór 
przez konsumentów9. 

Programy lojalno ściowe w świetle bada ń 

Według najnowszych badań przedstawionych w raporcie iReward24 niemal 
wszyscy – zarówno specjaliści w branŜy, jak i konsumenci – pytani o przyszłość 
programów lojalnościowych są zgodni: programy będą się rozwijać. Specjaliści widzą 
moŜliwości związane z rozwojem technologii i metod dotarcia do klientów, poprawą 
satysfakcji i wygody uczestników programów. Producenci i sprzedawcy chcą zdobywać 
szersze kręgi lojalnych i wiernych odbiorców10. 

NaleŜy zauwaŜyć równieŜ, Ŝe powyŜszej sytuacji sprzyjają zmiany dokonujące się 
na dzisiejszych rynkach − dynamicznie rozwijający się rynek produktów i usług, 
zmieniające się mechanizmy rządzące rynkiem oraz zachowania nabywcze 
konsumentów, pojawiające się nowe technologie informatyczne, które wspomagają 
procesy zarządzania, rozwój branŜy B2B, gdzie coraz więcej firm decyduje się na 
współpracę z ludźmi, którzy stają się bardziej wiarygodnym źródłem informacji  
i polecenia klientowi marki, niŜ robią to przykładowo przekazy reklamowe.  

                                                 
7 T. Gregorczyk, op.cit. 
8 J. Müller, op.cit. 
9 T. Makaryk, Czy to wciąŜ lojalność?, http://tomaszmakaruk.blogbank.pl/category/komentarze/. 
10 Przyszłość programów lojalnościowych (cz. 1), http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=1016. 
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Pierwszą kwestię w przeprowadzonych badaniach stanowi liczba kart 
lojalnościowych w naszych portfelach. Badani w większości uwaŜają, Ŝe za kilka lat ich 
liczba będzie równa jeden. Dzięki jednej karcie moŜliwe będzie zbieranie punktów  
w wielu miejscach, w których konsumenci dokonują zakupów. Aby powyŜszy stan 
mógł zaistnieć w polskich realiach, wymagane jest, by wszystkie transakcje były 
rejestrowane np. w formie elektronicznej. Działania takie moŜna obserwować na 
przykładzie programu multipartnerskiego Payback czy teŜ jednej karty aglomeracyjnej 
Peka, dzięki której mieszkańcy Poznania mogą korzystać z biletów komunikacji 
miejskiej, karty opłat za parkowanie oraz karty bibliotecznej. 

O konieczności łączenia większej liczby partnerów w jednym programie 
lojalnościowym przekonują nie tylko agencje marketingowe, ale takŜe organizatorzy 
programów. Przedstawiciele firm paliwowych zgodni są co do tego, Ŝe przyszłość 
programów lojalnościowych w ich branŜy zaleŜy od współpracy z duŜą liczbą 
partnerów. Powody wykraczają poza chęć szybszego zdobycia punktów i nagród  
w programie. Wśród uczestników badań iReward24 panuje podobne przekonanie: 79% 
badanych zgadza się, Ŝe w przyszłości skuteczne programy lojalnościowe staną się 
programami multipartnerskimi. Jednocześnie 74% respondentów twierdzi, Ŝe to właśnie 
program multipartnerski jest najlepszym rozwiązaniem w sferze programów 
lojalnościowych11. 

Podczas budowy programu multipartnerskiego kluczową kwestią staje się dobór 
partnerów do programu, tak aby odpowiadali oni oczekiwaniom potencjalnych 
odbiorców programu. Respondentom zadano pytania o najbardziej prestiŜowych 
partnerów programu, takich, którzy najbardziej zaspokajają oczekiwania klientów, 
przynoszą największe zyski oraz przyczyniają się do lepszego postrzegania medialnego.  

Wśród najbardziej prestiŜowych partnerów na pierwszym miejscu wymieniono 
linie lotnicze (prawie 30 %), następnie hotele (22%) oraz ośrodki Spa&Wellness (18%). 
Dla 39% badanych największe dochody w programie mogą przynieść sieci handlowe 
oraz stacje paliw (20%). Najbardziej poŜądanymi partnerami są sieci handlowe 
oferujące artykuły spoŜywcze (35%) oraz centra rozrywki np. aquaparki (23%). 
Partnerem, który miałby być najlepszą wizytówką medialną, są fundacje charytatywne.  

Mulipartnerskie programy na rynku polskim 

Na polskim rynku do tej pory pojawiły się dwa znaczące programy 
multipartnerskie: Premium Club i Payback oraz program Toyota More, który jest 
zaliczany do grona tych programów, jednak ma zdecydowanie odmienną konstrukcję.  

Program Premium Club został uruchomiony w listopadzie 2002 roku i od początku 
działał na rzecz sieci stacji benzynowych Statoil oraz restauracji Pizza Hut i KFC.  
W 2007 roku program liczył około 2 milionów uczestników, a grono sponsorów 

                                                 
11 Ibidem. 
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powiększyło się o bank BPH, salony Empik oraz serwis Hoopla.pl12. Obecnie Premium 
Club to wielopartnerski program organizowany wspólnie przez sieć stacji Statoil, Link4 
oraz Eurobank (w sumie 400 punktów sprzedaŜy i blisko 500 placówek Eurobanku  
w całej Polsce)13. 

Od 16 września 2009 r. krajobraz rynku programów bonusowych w Polsce uległ 
widocznej zmianie: od tego dnia karta Payback dała konsumentom moŜliwość 
uzyskania korzyści z udziału w nowym typie Programu Bonusowego. Program 
obejmuje nie jedną, ale wiele waŜnych firm z róŜnych sektorów prowadzących 
działalność detaliczną i online. Dzięki temu konsumenci mogą gromadzić punkty na 
kaŜdym kroku, w trakcie codziennych zakupów. Payback rozpoczął swój Program wraz 
z dziesięcioma partnerami takimi, jak: Allegro, BP, BZ WBK, Fly.pl, Kolporter, Mix 
Electronics, Orange, Telekomunikacja Polska, Grupa Hotelowa Orbis i Real14. 

Nowy Program Bonusowy oferuje dwa rodzaje kart15: 
1. Klasyczna karta bonusowa Payback − uczestnicy gromadzą punkty za pomocą 

tylko jednej karty podczas zakupów u wielu partnerów offline i online. Karty są 
wydawane nieodpłatnie i nie wymagają wydania określonej kwoty minimalnej. 
MoŜna je otrzymać w partnerskich punktach sprzedaŜy lub zamówić przez Internet 
na stronie Payback lub stronach partnerów.  

2. Karta debetowa Payback − oprócz moŜliwości gromadzenia punktów na kontach 
współpracujących z Programem partnerów umoŜliwia realizację transakcji 
płatniczych oraz bezpłatne pobieranie gotówki z bankomatów. Zgromadzone 
punkty nie przepadają. Wydanie i korzystanie z karty jest bezpłatne. 

Uczestnicy programu mogą wymieniać punkty zgromadzone na swoich kartach na 
kupony rabatowe, a następnie realizować je u partnerów programu na nagrody rzeczowe 
lub przekazywać je na cele charytatywne. Badanie przeprowadzone przez CEM Instytut 
Badań Rynku i Opinii Publicznej pokazuje, Ŝe niemal 81% polskich klientów jest 
zainteresowanych nowym multipartnerskim Programem Bonusowym, jakim jest 
Payback16. 

Skuteczność i popularność Programu Bonusowego Payback potwierdza przykład  
z rynku niemieckiego, na którym program wystartował w 2000 roku. Obecnie 60% 
wszystkich gospodarstw domowych posiada kartę Payback, a 83% Niemców zna markę 
Payback. 175 firm partnerskich przyłączyło się do programu, a klienci korzystają z kart 
średnio cztery razy w miesiącu. W 2008 r. Niemcy zgromadzili punkty o wartości  
150 mln euro i wymienili ponad 90% zgromadzonych punktów na nagrody. W tym 

                                                 
12 P. Kwiatek, op.cit., s. 100.  
13 Premium Club, http://www.premiumclub.pl/o_programie.xml. 
14 Multipartnerski Program Bonusowy PAYBACK zdobywa polski rynek, http://prportal.pl/2009/09/ 

multipartnerski-program-bonusowy-payback-zdobywa-polski-rynek/. 
15 Ibidem. 
16 R. Anam, Nowy multipartnerski program lojalnościowy PAYBACK, http://www.firma.egospodarka.pl/ 

44564,Nowy-multipartnerski-program-lojalnosciowy-PAYBACK,1,11,1.html . 
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samym roku całkowita wartość transakcji dokonanych przy uŜyciu karty Payback 
wyniosła 16 miliardów euro17. 

Program Toyota More jest idealnym przykładem na połączenie cech programu 
lojalnościowego i multipartnerskiego. Sytuacja taka staje się moŜliwa, jeŜeli organizator 
ma silną i wyrazistą markę i istnieje grupa klientów o określonych preferencjach. 
Wówczas istnieje moŜliwość dobrania kilku prestiŜowych partnerów, którzy oferują 
dobra komplementarne i zbudowanie programu budującego lojalność oraz silniejszą 
pozycję marki.  

Próbę wypracowania takiego właśnie programu podjęła firma Toyota Motor 
Poland. Głównym motywem skłaniającym do rozpoczęcia prac nad tego rodzaju 
projektem była chęć stworzenia preferencyjnych warunków zakupu dla stałych klientów 
bez sięgania po naduŜywaną na polskim rynku politykę wysokich rabatów. Badania 
przeprowadzone przed uruchomieniem programu potwierdziły, Ŝe uŜytkownicy 
samochodów Toyota, obserwujący inne firmy motoryzacyjne oferujące wysokie rabaty, 
tego rodzaju przywilejów bezwzględnie oczekują. Mimo to Toyota moŜe teraz, właśnie 
dzięki programowi, nagradzać klientów za lojalność, utrzymując ceny na – jak twierdzą 
jej menedŜerowie – adekwatnym do jakości poziomie. W badaniach klienci 
zadeklarowali ponadto, Ŝe minimalna wysokość rabatu, którą mogliby uznać za 
atrakcyjną, to 5%, co stanowi średnio około 3000-4000 zł. Niestety, z obliczeń Toyoty 
wynikało, Ŝe pułap jej moŜliwości to upust w granicach 1800-2500 zł. W Toyocie 
zdecydowano, Ŝe to dobry moment na zaproszenie do współpracy w ramach programu 
kilku innych firm. Tak powstał program Toyota More, którego właścicielem  
i organizatorem jest Toyota, ale biorą w nim udział takŜe partnerzy18. 

Specyfika branŜy motoryzacyjnej sprawia, Ŝe uzasadniony kontakt z klientem 
nawiązać moŜna maksymalnie do pięciu razy w ciągu roku. To zbyt mało, by budować 
lojalność i skutecznie przypominać o marce. Partnerzy umoŜliwiają rozbudowanie 
komunikacji i interakcji z uŜytkownikiem, zaproponowanie mu dodatkowych ofert, 
które nie są związane tylko z samochodem. Tym samym partnerzy mogą wyraźnie 
oŜywić program oraz uatrakcyjnić go w taki sposób, by przyniósł dodatkowe korzyści 
wizerunkowe19. 

Celem powyŜszego programu jest dokonanie powtórnego zakupu samochodu 
Toyota, na który uczestnik otrzyma duŜy rabat, oraz zwiększenie wartości zakupów  
w serwisie. Uczestnicy programu nazbierane punkty mogą wykorzystać na zniŜkę przy 
zakupie samochodu, obniŜyć koszty serwisowania lub na nagrody eventowe, np. szkoła 
bezpiecznej jazdy.  

Doświadczenia Toyoty pokazują, Ŝe w programach tego typu bardzo duŜe 
znaczenie ma dobór współpracujących firm. Początkowo partnerami Toyota More byli: 
Toyota Bank, Shell, Hestia, Allianz, apteki Świat Zdrowia, sieć hipermarketów Real 

                                                 
17 Multipartnerski Program Bonusowy PAYBACK… 
18 E. Wilk, Dla wybranych − nie dla mas, http://marketing-news.pl/theme.php?art=1004. 
19 Ibidem. 
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oraz Fly.pl. Badania satysfakcji uczestników wykazały, Ŝe głównym kryterium oceny 
był efekt brandingowy – to, czy marka pasuje do świata Toyoty. Jeśli chodzi o ocenę 
poszczególnych dobranych partnerów, najlepiej wypadł Shell. Wysokie noty zebrały 
takŜe Hestia i Allianz – dobrze odbierana była sama moŜliwość wyboru spośród dwóch 
ubezpieczycieli w ramach programu. Toyota Bank traktowany był jako partner 
strategiczny, czasami jako współorganizator programu. Z powodów wizerunkowych 
gorzej oceniona została natomiast obecność w programie sieci Real oraz Fly.pl. 
Specyficzna grupa klientów Toyoty – ludzie, którzy skłonni są zapłacić więcej  
za produkty wyŜszej jakości – uznała, Ŝe bardziej komfortowo czułaby się z partnerem 
„delikatesowym”, jak Alma czy sieć Piotr i Paweł. Sieć Real w jej opinii ma zbyt mało 
elitarny wizerunek. W przypadku partnera z branŜy turystycznej problemem była nie 
branŜa (tę oceniono wysoko), lecz konkretna marka. Fly.pl uznano za brand zbyt mało 
znany – na jego miejscu widziano raczej któregoś z bardziej markowych 
touroperatorów, jak TUI czy Neckermann20. 

Zakończenie 

Z powyŜszych rozwaŜań na temat zagadnienia programów multipartnerskich 
wnioskować moŜna, Ŝe z pewnością stanowią one nową wartość rozwijającą się na 
rynku polskim. Programy tego typu stanowią powaŜne wyzwanie dla firm w nich 
uczestniczących, jednocześnie dając szansę na lepsze poznanie preferencji nabywczych 
grupy konsumentów, a następnie dostosowanie do ich potrzeb oferty. Konsumenci takŜe 
czerpią z tego rozwiązania korzyści w postaci większej liczby punktów handlowych,  
w których mogą zdobyć punkty za dokonane zakupy, sumowane na jednej karcie. 
NaleŜy podkreślić takŜe, jak było juŜ wspomniane wyŜej, Ŝe czynnikiem decydującym  
o popularności programu, a tym samym zdobyciu znacznego udziału w rynku, jest 
odpowiedni dobór partnerów do programu.  

MULTIPARTNERS PROGRAMS AS FOLLOWING  

STAGE UNDER CONSTRUCTION LOYALTY 

Summary 

Multipartners programs are increasingly common tool for building customer loyalty and 
knowledge of purchasing preferences. The paper examines the issue of multipartners programs in 
theory and practice in the Polish market, based on the examples of Premium Club, Payback,  
and Toyota More programs. There are also quoted the results of research into popularity of tool 
which is a multipartners program and selection of partners for the program. 

 

                                                 
20 Ibidem. 
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MOśLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TEORII 

MARKETINGU RELACJI W HOTELARSTWIE 

Streszczenie 
Celem artykułu jest ukazanie istoty marketingu relacji i moŜliwości wykorzystania go  

w hotelarstwie. W artykule omówiono narzędzia wykorzystywane w tworzeniu pozytywnych  
i trwałych relacji. Szczególną uwagę zwrócono na programy lojalnościowe i ich rolę  
w kształtowaniu relacji z klientem. 

Wprowadzenie 

Panująca sytuacja na rynku, dojrzałość rynków i związany z tym wzrost 
konkurencji, coraz większa liczba sprzedawców, wzrastająca liczba produktów oraz 
łatwość, z jaką przedsiębiorstwa naśladują posunięcia marketingowe konkurentów, 
oparte przede wszystkim na marketingu transakcyjnym, zmusiły firmy do poszukiwania 
nowych dróg nie tyle dotarcia do klienta, co przede wszystkim do utrzymania 
aktualnych, aktywnych klientów firmy, stworzenie z nich lojalnych nabywców 
produktów firmy2. W obliczu ogólnego przesytu, szybkich cykli wdraŜania 
nowoczesnych technologii, coraz krótszego cyklu Ŝycia produktu oraz zmieniających 
się determinantów zdobywania przewagi konkurencyjnej i rozwoju moŜliwości 
dystrybucyjnych, marketing musiał stać się czymś więcej aniŜeli tylko wymyślaniem, 
opracowywaniem nowych produktów, ich sprzedaŜą i dystrybucją3. Trafnie sytuację 
określa E.K. Geffroy, pisząc, iŜ dzisiejszego kapryśnego uŜytkownika nie da się kupić 
agresywnymi strategiami sprzedaŜy z dnia wczorajszego. Stworzenie więzi z klientem 
wymaga przepisów dostosowanych do nowych czasów i moŜliwości. Nową formułą jest 
organizowanie stosunków. Kryje się za tym zręczna kombinacja przyjemności  
i serwisu, przeŜycia i atrakcyjnej oferty, której nie oprą się nawet najbardziej nieczuli 
uŜytkownicy. Nowa sprzedaŜ wytwarza bowiem więź z klientem z wartością dodaną  
w „ludzkim wymiarze”4. 

                                                           
1 Ewa Dłubakowska-Puzio – dr, Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika 

Koszalińska. 
Kamil Puzio − mgr, Wydział Zamiejscowy w Kołobrzegu, Społeczna WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości  

i Zarządzania w Łodzi. 
2 H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 231. 
3 F. Buttle, Relationship Marketing, Paul Chapman Publishing Ltd, London 1996, s. 1. 
4 E.K. Geffroy, Clienting, Placet, Warszawa 1993, s. 115. 
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Marketing relacji 

W związku z niezwykłą wagą problemu oraz wielością zjawisk społecznych  
i rynkowych powiązanych z budowaniem nowych trendów w marketingu, wśród 
teoretyków i praktyków powstało wiele definicji nowego zjawiska, aktywności 
marketingowej przedsiębiorstw − marketingu partnerskiego nazywanego równieŜ 
marketingiem więzi, związków, powiązań czy marketingiem relacji. We wszystkich 
przypadkach mowa jest przede wszystkim o związkach, relacjach czy więziach między 
firmą i jej klientami, jednakŜe część definicji mówi równieŜ o relacjach z dostawcami  
i współpracownikami. 

Pierwsze wzmianki o marketingu relacji pojawiły się w latach 60., jednakŜe jako 
samodzielna część marketingu uŜyty został w kontekście marketingu usług, w latach 80. 
XX wieku. Marketing relacji pojawił się jako silna koncepcja na podstawie 
wcześniejszych badań. Jego niezwykła popularność oraz dynamiczny wzrost 
zainteresowania marketingiem relacji warunkowane są dostrzeganymi kryzysami  
w marketingu, które miały miejsce w końcu XX wieku5. Marketing relacji jako 
relatywnie nowa koncepcja marketingu zmierza do uwypuklenia znaczenia klienta  
i wszystkich aspektów, jakie wiąŜą się z jego obsługą6. W związku z tym narodziło się 
równieŜ wiele nurtów badawczych poświęconych marketingowi relacyjnemu. Pierwszy 
z nich, nazywany szkołą nordycką, koncentruje się na stwierdzeniu, Ŝe marketing to 
proces interfunkcyjny, realizowany przez całą organizację, a nie tylko dział marketingu. 
Według tego nurtu marketing składa się z trzech podstawowych procesów: interakcji, 
dialogu oraz tworzenia wartości. Dialog niezbędny jest do podtrzymywania wszelkich 
interakcji między uczestnikami zjawisk, natomiast wartość w procesie jej tworzenia ma 
być postrzegana przez klienta jako efekt interakcji7. 

Kolejnym nurtem jest grupa IMP (international lub industrial marketing and 
purchasing). Nurt ten koncentruje się na na stosunkach między przedsiębiorstwami na 
rynku dóbr przemysłowych. Marketing relacyjny według IMP opiera się czterech 
filarach: 
1. Sprzedawcy i nabywcy połączeni są relacjami powstającymi w efekcie wzajemnych 

interakcji. 
2. Relacje rynkowe składają się na sieć relacji. 
3. KaŜda relacja polega na umiejętnym lawirowaniu między opłacalną skalą produkcji 

a dostosowywaniem produktu do indywidualnych wymagań klienta. 
4. Relacje stanowią pewną formę konfrontacji i w jej ramach partnerzy identyfikują  

i wykorzystują róŜne aspekty posiadanych zasobów. 

                                                           
5 J. Egan, Relationship Marketing, Pearson Education Inc., Upper Saddle River 2008, s. 22. 
6 Marketing usług, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 78. 
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na przyszłość, „Marketing i Rynek” 2005, nr 10, s. 37-39. 
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Trzecią szkołą w marketingu relacyjnym jest tak zwana szkoła anglo-australijska 
postrzegająca tradycyjny marketing jako oparty na odpowiedniej jakości i obsłudze. 
Przedstawiciele tej szkoły postanowili jednak unowocześnić dotychczasową formułę 
marketingu, tworząc całościowe, interfunkcyjne podejście skoncentrowane na 
dostarczeniu klientom w ramach trwałych relacji coraz większych korzyści. 

Marketing relacyjny definiowany jest jako działania zbliŜające do tworzenia  
i rozwijania długotrwałej lojalności wśród klientów, co zwiększyć ma zyskowność 
firmy8. Oparty jest na wniosku, Ŝe tańsze jest utrzymanie dotychczasowego klienta, 
aniŜeli poszukiwanie nowego. Krótkowzroczne jest myślenie, Ŝe nowo pozyskani 
klienci utrzymają rozwój firmy we właściwym kierunku. Rozsądniejszym rozwiązaniem 
będzie poświęcenie tej samej ilości środków i uwagi do utrzymania istniejącej juŜ bazy 
danych9. Marketing relacyjny opiera się na efekcie „dziurawego wiadra”: w pierwszej 
kolejności istotne jest zadbanie o obecnych klientów, w dalszej poszukiwanie nowych10.  

Typowe działania marketingowe związane z utrzymaniem klientów zmierzają 
zazwyczaj do: 

− utrzymania satysfakcji, 

− uproszczenia procesu zakupu, 

− zaoferowania produktów substytucyjnych, 

− ograniczenia moŜliwości zmiany sprzedawcy11. 
Powody opłacalności utrzymywania klientów i pozyskania ich lojalności są 

prozaiczne. Eksperci uwaŜają, iŜ utrzymanie dotychczasowego klienta moŜe być  
30 razy tańsze od pozyskania nowego. Zadowoleni klienci z reguły ponawiają zakupy, 
wskazują nowym klientom produkty oraz firmę12. 

Twórcą pierwszej definicji marketingu relacji jest L. Berry, który określił 
marketing relacji jako „tworzenie, utrzymywanie oraz wzbogacanie relacji z klientem. 
Pozyskanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok w procesie marketingu”13. 
Podobną teorię, kładącą nacisk na rozwój długotrwałych relacji z klientem, przedłoŜył 
Ch. Grönroos, z tym Ŝe jego definicja przedkłada ponad inne aspekty obustronną 
realizację celów poprzez obopólne spełnienie obietnic14. 

„Marketing relacji jest dbaniem o indywidualne stosunki z klientami”15. D. Peppers 
oraz M. Rogers twierdzą, Ŝe klient jest najcenniejszym zasobem w otoczeniu 
przedsiębiorstwa, w związku z faktem, Ŝe jest to zasób ograniczony ilościowo  
i niezastępowalny. Dlatego firmy powinny dąŜyć do marketingu w pełni 

                                                           
8 E. Gummeson, Total Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, Burlington 2008, s. 5.  
9 R.D. Reid, D.C. Bojanic, Hospitality Marketing Management, John Wiley&Sons, Inc., Hoboken  2009,  

s. 59-61. 
10 Z. Waśkowski, Zastosowanie marketingu partnerskiego na rynku B2B, „Marketing i Rynek” 2006, nr 6, 

s. 29. 
11 Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005, s. 95. 
12 M. Ali, Marketing i public relations w małej firmie, Helion, Gliwice 2009, s. 342. 
13 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 41. 
14 M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Cedewu, Warszawa 2008, s. 33. 
15 M. Rese, A. Soellner, B.P. Utzig, Relationship Marketing, Springer Verlag, Heidelberg 2003, s. 144. 
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spersonalizowanego, który dzięki rozwojowi technologii informatycznych staje się 
coraz bardziej dostępną moŜliwością. Dlatego teŜ najwaŜniejszą wartością dla 
przedsiębiorstwa jest lojalność klienta zdobywana dzięki zindywidualizowanej 
odpowiedzi na indywidualnie rozpoznane potrzeby klienta16.  

Jedną z najbardziej esencjonalnych definicji marketingu relacji przedstawili  
A. Palmer oraz D. Bejou. pisząc, Ŝe marketing relacji oznacza usługi posprzedaŜowe17. 
Trudno się z nimi nie zgodzić, zakładając, Ŝe załoŜeniem marketingu relacji nie jest 
docieranie do nowych klientów, tylko utrzymywanie juŜ istniejących, dokonujących 
zakupów w firmie. Jeszcze inna definicja określa marketing relacji jako mobilizację 
personelu, mającą na celu uczynienie z nabywcy nie tylko współwytwórcy produktu  
– wartości, ale co więcej „związanie” usługobiorcy trwalej z organizacją18. 

Większość nowoczesnych firm kieruje wszelkie działania marketingowe na 
zdobycie i utrzymanie klientów. Marketing relacji uznawany jest zazwyczaj za 
przeciwieństwo marketingu transakcyjnego, skoncentrowanego tylko na dokonaniu 
transakcji. Marketing relacji zastępuje bardziej to tradycyjne, transakcyjnie 
zorientowane podejście do klienta poprzez większy nacisk na tworzenie wartości dla 
klientów przez rozwijanie i podtrzymywanie relacji19. W tabeli 1 przedstawiono 
podstawowe róŜnice między tradycyjnym a relacyjnym marketingiem, między 
marketingiem skoncentrowanym na pojedynczej transakcji a budowaniem relacji  
i utrzymaniu klienta. 

Tabela 1. Porównanie marketingu transakcji z marketingiem relacji. 

Marketing transakcji Marketing relacji 
Koncentracja na pojedynczej sprzedaŜy Koncentracja na utrzymaniu klienta 
Cechy produktu są najwaŜniejsze Korzyści z zakupu produktu są najwaŜniejsze 
Krótkookresowa skala działania Długookresowa skala działania 
Obsługa klienta niezbyt waŜna Obsługa klienta bardzo waŜna 
Ograniczone przywiązanie klienta do firmy DuŜe przywiązanie klienta do firmy 
Umiarkowany kontakt z klientem Stały kontakt z klientem 
O jakość dba dział produkcji O jakość dbają wszyscy 

Źródło: J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 47. 

Marketing relacji opiera się na następujących kluczowych załoŜeniach: 
a) tańsze jest utrzymanie klienta niŜ pozyskiwanie nowego, 
b) klienci powinni być oceniani na podstawie wartości Ŝycia klienta w czasie 

(LTV – customer lifetime value), 
c) małe zmiany w poziomie utrzymania klientów przynoszą duŜe zmiany  

w przyszłych dochodach firmy, 
d) budowanie lojalności ma decydujące znaczenie w budowaniu relacji, 

                                                           
16 M. Trejtowicz, Wciągnąć klienta w dialog, „Marketing w Praktyce”, maj 2007, numer 111, s. 12.  
17 Marketing usług, op. cit., s. 89. 
18 Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006, s. 37. 
19 B.V. Looy, P. Gemmel, R. Dierdonck, Services Management, Pearson Education, Upper Saddle River 

2003, s. 55. 
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e) budowanie relacji oznacza, Ŝe obie strony związku muszą być elastyczne20. 
Dodać trzeba, iŜ wartość lojalnego klienta w określonym czasie jest największą 

pozycją w przychodach firmy. Zgodnie z teorią LTV, wartością klienta w czasie określa 
się ilość pieniędzy, jakie pozostawi on oraz jego rodzina i znajomi w firmie w ciągu 
swojego Ŝycia21. 

W marketingu relacji wyróŜnić moŜna zasadę „6 I” mówiącą o: 

− Intencji zawarcia unikalnych stosunków/relacji z klientem, 

− Interakcji z klientami, 

− Integracji z klientami, 

− Informacjach o klientach i dla klientów, 

− Inwestowaniu w klientów, 

− Indywidualności dla klientów22. 
Postępowanie firmy zgodnie z tymi zasadami daje moŜliwość tworzenia  

i utrzymywania trwałych relacji z klientami, a co za tym idzie − polepszenia efektów 
ekonomicznych danego przedsiębiorstwa, a takŜe utrzymywania stabilnej pozycji na 
rynku. 

Marketing relacji w hotelarstwie 

W dobie rosnącej konkurencji, w gąszczu hoteli, które oferują przyzwoity, 
oczekiwany juŜ powszechnie przez gości standard, coraz trudniej się wyróŜnić  
i sprawić, by goście wracali właśnie do nas. Niezapomniany hotel tworzy oryginalność 
otoczenia, interesujący design. Jeśli jednak zabraknie w nim serdecznej obsługi i tego, 
co sprawia, Ŝe goście czują się oczekiwani, hotel moŜe mieć problemy z frekwencją  
i dobrą reputacją23. 

Podstawą w procesie zarządzania relacjami z klientem są analizy klientów. 
WyróŜnić ich moŜna kilka, ale najwaŜniejsze z nich to proste i złoŜone analizy 
związane ze sprzedaŜą, analizy z zakresu obsługi klienta, analizy związane  
z segmentacją oraz analizy związane z promocją24. Dodać w tym miejscu naleŜy, iŜ 
marketing relacji, w związku z brakiem wiary klientów indywidualnych w skuteczność 
relacji z firmą oraz brakiem wiary w obiecane korzyści większe sukcesy odnosi  
w środowisku business to business25. 

Wykorzystując elementy składowe marketingu relacji wpływające bezpośrednio na 
kształt działań oraz ich efekt, czyli jakość, marketing wewnętrzny, komunikację  
z klientem, programy lojalnościowe oraz strukturę organizacji, wskazać moŜna na 

                                                           
20 J. Blythe, Marketing, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 2006, s. 64. 
21 E. Sieńkowska, Prawdziwe powody lojalności, „Marketing w Praktyce”, lipiec 2009, numer 137, s. 49. 
22 T. Hennig-Thurau, U. Hansen, Relationship Marketing, Springer Verlag, Heidelberg 2004, s. 44. 
23 A. Mościchowska, Sekret sukcesu hotelu. Zadowolony, lojalny klient, http://www.travelmarketing.pl/ 

pl/komunikacja_i_pr/131_sekret_sukcesu_hotelu_zadowolony_lojalny_klient.html (02.2010) 
24 E. Frąckiewicz, E. Rudawska, Analiza informacji o klientach jako podstawa procesu zarządzania 

relacjami z klientem, „Marketing i Rynek” 2005, nr 7, s. 22-28. 
25 J. Blythe, op. cit., s. 64. 
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kierunki wykorzystania marketingu relacyjnego w sektorze hotelarskim. Współczesność 
oferuje niezwykle szeroki wachlarz moŜliwości komunikacyjnych firmy z klientem. 
Najbardziej efektywne są media interaktywne, poniewaŜ pozwalają na dialog, 
indywidualną komunikację z wieloma klientami naraz, jednoczesne przekazywanie 
komunikatu oraz badanie klienta i jego reakcji na odbiór informacji. Przedstawia to 
rysunek 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Komunikacja indywidualna z klientem przy wykorzystaniu mediów interaktywnych. 
Źródło: J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 179. 

W bezpośredniej indywidualnej komunikacji z klientami fundamentem, bez którego 
nie sposób rozpocząć procesu, jest lista klientów. Dane pochodzić mogą ze źródeł 
własnych lub obcych i zawierać powinny dane klientów, którzy uczestniczyli juŜ  
w jakiejś interakcji z firmą. Źródła własne to przede wszystkim baza danych klientów, 
którzy juŜ odwiedzili hotel i korzystali z jego usług. Będą to klienci instytucjonalni  
i grupowi. Baza ta pochodzi z meldunków, zamówień oraz róŜnego rodzaju rozliczeń 
między klientami i hotelem. Ilość informacji o klientach, ich zamówieniach, 
preferencjach, upodobaniach, wraz z odpowiednio dobranym systemem CRM stanowić 
moŜe znaczący element przewagi konkurencyjnej. Dodatkowo moŜliwości pozyskania 
danych o milionach podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw domowych,  
w połączeniu z systemami zarządzania relacjami z klientem oraz moŜliwościami 
komunikacyjnymi współczesnych mediów stać się mogą najlepszym oręŜem na rynku. 
„Słynna sieć hotelowa Ritz-Carlton zbudowała wspólną dla wszystkich swoich hoteli 
bazę danych zawierającą informacje o preferencjach swojej półmilionowej rzeszy 
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klientów. Jeszcze przed przybyciem klienta pracownicy wiedzą, czy jest on np. 
alergikiem, znają ulubione gazety gościa i inne upodobania”26. Hotel ten jest znany ze 
swoich spersonalizowanych powitań oraz poŜegnań27. 

Następnym, współcześnie chyba najbardziej banalnym, aczkolwiek nie najtańszym, 
sposobem na nawiązanie kontaktu z klientem są przesyłki pocztowe. W związku z tym, 
Ŝe wysyłając przesyłkę do klienta oczekujemy jakiejś jego reakcji, najchętniej 
odpowiedzi na list, przesyłka oprócz koperty zewnętrznej, listu, broszury, katalogu czy 
jakiegokolwiek innego materiału reklamowego, zawierać powinna sposób odpowiedzi 
klienta na korespondencję. Dla hotelu, ośrodka wczasowego czy sanatoryjnego, 
posiadającego bazę danych klientów, powodów do prowadzenia takiej korespondencji 
znaleźć moŜna co najmniej kilkanaście. Jednak dla klienta najwaŜniejsze będą te, które 
bezpośrednio dotyczyć będą jego osoby i wysłane będą z konkretnych okazji. Okazją 
taką mogą być urodziny gościa czy rocznice wydarzeń, jak na przykład rocznica ślubu. 
Obiekt, dokonując zameldowania gościa, niejednokrotnie uŜywa do tego dowodów 
osobistych czy paszportów, w których figurują na przykład daty urodzin. Goście 
niejednokrotnie sami udostępniają informacje o obchodzonych świętach czy rocznicach, 
oczekując reakcji obiektu na podane szczegóły. Tylko wyobraźnia i świadomość 
menedŜera wyznaczą dalszy sposób wykorzystania tych informacji. 

Kolejnym nośnikiem informacji przekazywanych z firmy do klienta jest telefon. 
Podstawowe funkcje telefonu umoŜliwiają wykorzystanie go na wiele sposobów, 
między innymi do reklamy produktów, ich sprzedaŜy, pozyskania informacji do bazy 
danych, dzielenia się informacjami z klientami, podtrzymywania kontaktów z klientami. 
Pretekstów do wykorzystania telefonu w hotelarskim marketingu relacji jest tak samo 
duŜo, jak przy stosowaniu direct mailingu, z tym Ŝe moŜliwości komunikacyjne są duŜo 
szersze. Wykorzystanie telefonu do komunikacji z klientem umoŜliwia dialog w czasie 
rzeczywistym, bieŜącą częściową ocenę reakcji klienta, budowanie dobrego 
samopoczucia klientów poprzez informowanie go o produktach, nowościach, 
promocjach i perspektywach rozwoju firmy. PodwyŜszenie poziomu obsługi klienta jest 
kolejną szczególnie waŜną cechą komunikacji telefonicznej z klientem. Konsument  
w kaŜdej chwili moŜe poinformować o chęci zmiany warunków zamówienia czy 
rezerwacji, co poprawia jego poziom satysfakcji. Stosowanie telefonu do nawiązania 
lub podtrzymania kontaktu z klientem powinno być częścią zintegrowanego systemu 
komunikacji z klientem, stosowanym wraz innymi mediami, wykorzystującymi 
nowoczesne techniki komunikacji i przetwarzania danych. Efektem dobrze 
zaplanowanego marketingu telefonicznego moŜe być zbudowanie i utrzymanie 
satysfakcjonujących związków z klientem, mimo braku bezpośredniego, osobistego 
kontaktu28. 

                                                           
26 J. Otto, op. cit., s. 189. 
27 K. De Wulf, G. Odekerken-Schroeder, D. Iacobucci, Investments in Consumer Relationships: A Cross-

Country an Cross-Industry Exploration, „Journal of Marketing” 2001, nr 65, s. 33. 
28J. Otto, op. cit., s. 193-198. 
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Przekazywanie klientom informacji za pomocą poczty e-mail oraz Internetu nadal 
jest nowoczesną, choć współcześnie nazwać ją moŜna codzienną, formą korespondencji. 
Jej niewątpliwą zaletą jest niski poziom kosztów, który szacuje się na około 1/4 ceny 
przesyłki pocztowej z podobną jednorazową ilością informacji. SłuŜyć moŜe do 
przekazywania wszelkich informacji, jakie firma chciałaby dostarczyć do klientów. 
„Internet jest idealnym medium do wykonania konkretnych, kompleksowych zadań. 
Dostarcza wszechstronną informację podaną w atrakcyjnej oprawie graficznej, 
uniezaleŜnia od pory dnia i roku”29. Przez Internet, własne strony internetowe hoteli czy 
spersonalizowany mailing hotel przekazywać moŜe niezliczone ilości informacji, od 
ofert poczynając, przez informacje o promocjach, na Ŝyczeniach urodzinowych dla 
klienta kończąc. 

Programy lojalno ściowe jako narz ędzia marketingu relacji  
w hotelarstwie 

Sposobem realizacji teoretycznych zagadnień marketingu relacyjnego  
w praktyce są równieŜ programy lojalnościowe, których wprowadzenie warunkują 
następujące tezy: 

− klienci chcą bliŜszych kontaktów z firmą, 

− istnieją klienci do końca oddani marce, produktowi czy firmie, 

− lojalni klienci generują najwyŜsze zyski, 

− zwiększenie lojalności, 

− podtrzymanie kontaktów osobistych z klientami30. 
Przykładem programu lojalnościowego na rynku usług hotelarskich jest program 

„Syrena Best Point” funkcjonujący w ramach internetowego systemu rezerwacji hoteli 
Polonia Pałace, MDM i Metropol. KaŜdy uczestnik programu otrzymuje upominek, 
voucher na aperitif, nocleg w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem w cenie pokoju 
jednoosobowego oraz pierwszeństwo na liście oczekujących w przypadku braku 
wolnych pokoi. MoŜe takŜe korzystać z bezpłatnego przedłuŜenia doby hotelowej oraz 
ze zniŜek na produkty i usługi oferowane przez partnerów programu. KaŜdej złotówce, 
którą klient wyda w jednym z hoteli Syrena, odpowiada jeden punkt w programie. 
Zebrane punkty moŜe przeznaczyć na pobyt w pokoju wyŜszej kategorii lub bezpłatny 
nocleg31. Program utrzymania ścisłych więzi z klientami przewiduje 5 etapów pracy  
z klientem: 

a) określenie klientów, z którymi firma będzie utrzymywać kontakty, 
b) wyznaczenie dla klienta pracownika, który będzie się z nim kontaktował, 
c) określenie zakresu obowiązków pracownika odpowiedzialnego za kontakty  

z klientem,  

                                                           
29 Ibidem, s. 201. 
30 Ibidem, s. 204. 
31 http://www.syrenabestpoint.com/. 
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d) wyznaczenie nadzorującego prace osób utrzymujących kontakty z klientami, 
e) opracowywanie długofalowych, rocznych planów współpracy z klientami. 
Istnieje wiele form programów lojalnościowych, które poniŜej pokrótce opisano. 
Karty stałego klienta – obecne współcześnie praktycznie w kaŜdej branŜy, pełnią 

często funkcje kart rabatowych, jednak w znakomitej większości przypadków nazywane 
są potocznie „kartami na punkty”. Ideą takiej formy jest poznanie klienta, a co za tym 
idzie zbudowanie relacji z nim. Coraz nowocześniejsze karty z wbudowanymi chipami 
magnetycznymi, na których zapisać moŜna wiek klienta, stan cywilny, numer paszportu 
i wiele innych informacji, w połączeniu z kasą oraz komputerem stać się mogą 
niezwykle sprawnym narzędziem do gromadzenia i wykorzystywania informacji  
o klientach. DuŜe sieci hoteli, jak Hilton, Starwood czy Rezidor Hotel Group, od dawna 
z sukcesami realizują programy lojalnościowe np. StarwoodPrivilegeGuests, goldpoint 
plusSM w sieci swoich hoteli. Wydawać by się mogło, Ŝe wprowadzenie 
skomplikowanego programu lojalnościowego do hotelu niebędącego częścią znanego 
łańcucha hoteli, moŜe mijać się z celem, jednakŜe rynek oferuje juŜ równieŜ 
rozwiązania pozwalające na przystąpienie do wspólnego programu z większymi 
firmami  z branŜy paliwowej czy liniami lotniczymi. 

Kluby konsumentów, kluby stałego klienta to odpowiednio zaplanowana  
i poprowadzona akcja pozwalająca posiąść zaufanie i lojalność klienta na długi czas  
i znieczulająca go na podobnego typu akcje konkurentów. Tego typu aktywność 
wymaga jednak długookresowego zaangaŜowania obu stron, jest przedsięwzięciem 
niełatwym i kosztownym32. 

Doradcze kluby konsumentów tworzone są na zasadzie eksperckich spotkań,  
z klientami w rolach ekspertów. Klient wie, czego chce i w jakiej formie ma to dostać. 
Klient zaangaŜowany chętnie udzieli informacji na temat modyfikacji produktu, 
dopasowania go do potrzeb i oczekiwań. W przypadku obiektów hotelarskich  
o charakterze sanatoryjnym ta forma programu lojalnościowego byłaby 
najodpowiedniejsza, gdyŜ stwarza okazję do zbadania klienta i jego opinii jeszcze  
w trakcie realizacji usługi, moŜe być kilkudziesięciominutowym spotkaniem grupy 
klientów z badającym. Przyjąć moŜe równieŜ formę wysłanego kwestionariusza czy teŜ 
klubu konsumenta, który spotyka się w wyznaczonych okresach, regularnie. 
Członkowie klubu zapoznawani są z nową ofertą, spotykają kierownictwo obiektu 
odpowiedzialne za dostarczenie usługi, wymieniają opinie i przekazują sugestie. Forma 
ta jest dość kosztowna, aczkolwiek nieskomplikowana w realizacji, z moŜliwością 
uzyskania duŜej liczby wartościowych informacji. 

Listy firmowe do klientów to współcześnie najpopularniejsza chyba forma 
utrzymania kontaktu i rozszerzenia relacji z klientem. Przesyłki informują uczestników 
programów o działalności firmy, jej produktach, odpowiednio skonstruowane zmuszają 
klienta do odpowiedzi na list i zaangaŜowanie się. To równieŜ doskonała forma 

                                                           
32 J. Otto, op. cit., s. 215. 
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podtrzymania/rozpoczęcia budowania relacji z klientem przez obiekty o charakterze 
sanatoryjnym, ze względu na wiek klientów, przyzwyczajonych do korespondencji 
listowej lub niejednokrotnie nieprzygotowanych technologicznie do prowadzenia 
korespondencji i utrzymywania kontaktów z firmą za pomocą poczty elektronicznej, 
strony internetowej czy SMS.  

Gorące linie telefoniczne tworzone są dla umoŜliwienia klientom bezpośredniego 
szybkiego kontaktu z firmą. WaŜne jest, by połączenie było bezpłatne lub miało 
obniŜony koszt. Jest to równieŜ odpowiednie rozwiązanie dla starszych klientów 
obiektów leczniczych, przyzwyczajonych do tradycyjnych form kontaktu. 

Czasopisma firmowe, wskazując poprzez odpowiednią technikę odpowiednie 
informacje, mogą stać się waŜnym instrumentem w marketingu relacji. Dostarczają 
informacji o firmie, produktach oraz dają moŜliwość wyraŜenia opinii członkom klubu 
klienta. Ze względu na koszty redakcji oraz wydania czasopisma ta forma popularna jest 
wśród duŜych firm33. 

Okazuje się, Ŝe siła niektórych z programów jest imponująca. Liderem jest 
Marriott, którego program generuje 51% obrotu sieci. Starwood Hotels został 
nagrodzony przez przemysł turystyczny za najlepszą obsługę klienta w ramach 
programu Preferred Guest. Program dotyczy blisko 900 hoteli na całym świecie, m.in. 
takich marek jak Sheraton czy Westin. Jest to program, w którym nagradza się gości 
punktami za kaŜdego wydanego dolara. Program zakłada 3 poziomy karty i związanych 
z tym przywilejów, w zaleŜności od liczby nocy spędzonych w sieci. Pierwszy poziom 
to Preffered Guest, który ma zagwarantowaną najlepszą cenę publikowaną. Zbiera 2 pkt 
za kaŜdego wydanego dolara i juŜ po 3 nocach moŜe wymienić go na darmowy nocleg. 
Punkty moŜna teŜ zmienić na mile lotnicze. Jeśli przebywa się w hotelu od 10 do 25 
razy, otrzymuje się kartę Gold Preffered Guest i oprócz wyŜej wymienionych korzyści 
ma się prawo do podwyŜszenia standardu pokoju, a za kaŜdego dolara dostaje się 3 pkt. 
Najlojalniejsi, podróŜujący od 25 i więcej razy, stają się posiadaczami karty Platinium, 
a wraz z nią oprócz wyŜej wymienionych benefitów dostają wstawkę do pokoju, pomoc 
concierge’a w najdrobniejszych sprawach, np. w załatwieniu biletu do opery, opiekunki 
do dziecka itp. Mają gwarancję upgrade’u do najlepszego dostępnego pokoju. Ciekawy 
jest teŜ program zamieniania punktów na nagrody. Mogą to być darmowe noclegi, juŜ 
za 2000 pkt, wymiana punktów na vouchery wartościowe, a za nie dokonywanie 
zakupów w hotelach lub u partnerów programu (sklepach GAP, Starbucks, Amazone)34.  

W kaŜdym programie lojalnościowym liczy się utrzymywanie relacji z gościem. 
Warto więc korzystać z danych, które udostępnił nam o sobie klient. Nic nas nie 
kosztuje wysłać mu miłą kartę urodzinową czy maila z Ŝyczeniami, pamiętać o nim nie 
tylko przy okazji wysyłania maili z kolejnymi ofertami. Jeśli juŜ się je wysyła, niech 
będą ciepłe i bezpośrednie, jakby były skierowane tylko do niego. Po pobycie u nas 
napiszmy do niego maila z zapytaniem, jak się mu podobało. Goście bardzo chętnie 
                                                           

33 Ibidem, s. 213. 
34 A. Mościchowska, op. cit.  
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odpowiadają na takie maile. Wielu hotelarzy zorientowało się, w jaki sposób zadowalać 
swoich klientów, ale tylko niewielu wie, jak zaskarbić sobie ich szczerą lojalność. 
Wymaga to zdobycia ich serc i umysłów poprzez inne ich traktowanie, przy 
wykorzystaniu bardziej zindywidualizowanej obsługi i odpowiednich nagród – nie tylko 
przez przyznawanie większej liczby punktów i mil. To jest przyszłość hotelowych 
programów lojalnościowych. Sukces to połączenie jakości produktu, obsługi  
i spełniania obietnic, jakie stoją za marką hotelu35. 

Zakończenie 

Podsumowując, moŜna stwierdzić, iŜ w obiekcie hotelarskim moŜliwe jest,  
a moŜna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe na współczesnym rynku konieczne jest 
wcielenie w Ŝycie organizacji zasad marketingu relacji jako idei, filozofii działania 
firmy, której podporządkowana jest cała aktywność przedsiębiorstwa. Większość 
narzędzi wykorzystywanych do budowania i utrzymywania relacji z klientem dostępna 
jest od dawna dla wszystkich podmiotów na rynku, a te, których wdroŜenie było 
kosztowne, w miarę ewolucji na rynku stają się dostępne dla większości. Istotą jednak 
działalności, zarówno we wdraŜaniu marketingu relacji, jak i wykorzystywaniu narzędzi 
oraz idei do budowana relacji będzie zawsze czynnik ludzki w organizacji. 

POSSIBILITIES OF USING THE THEORY  

OF RELATIONSHIP MARKETING IN HOSPITALITY 

Summary 

The paper aims to show the essence of relationship marketing and the possibilities of using  
it in the hospitality. The paper discusses the tools used to create positive and lasting relationships. 
Particular attention was paid to the loyalty programs and their role in shaping the customer 
relationship. 

                                                           
35 Ibidem. 
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UWARUNKOWANIA LOJALNOŚCI NABYWCÓW 
WZGLĘDEM JEDNOSTEK HANDLU DETALICZNEGO 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono problem wpływu programów lojalnościowych na decyzje 
zakupowe konsumentów. Wskazano na rangę tych działań na tle innych determinant 
kształtujących wybór miejsca zakupu. Przedstawiono wyniki badań dotyczących preferencji  
i częstotliwości udziału respondentów w wybranych działaniach wchodzących w skład 
programów lojalnościowych. Preferencje w zakresie uczestnictwa w programach lojalnościowych 
są zróŜnicowane w zaleŜności od typu klienta, moŜna jednak uznać, Ŝe na trwałe wkomponowały 
się w sferę handlu. JednakŜe podkreślić naleŜy fakt, Ŝe nawet bardzo atrakcyjny i oferujący 
doceniane przez nabywców korzyści program nie zastąpi innych elementów technologii 
sprzedaŜy, decydujących w głównej mierze o konsumenckiej ocenie punktu handlowego.  

Wprowadzenie 

Współczesne przedsiębiorstwa handlowe funkcjonują w warunkach nasilającej się 
walki konkurencyjnej. Zjawisko to szczególnie widoczne jest w branŜy FMCG. 
Wyzwaniem staje się zatem kształtowanie trwałych relacji z klientami tak 
dotychczasowymi, jak i pozyskanymi. W efekcie przedsiębiorstwa handlowe podejmują 
aktywne działania, poprzez które prezentują swoją ofertę w sposób mający przyciągnąć 
uwagę i zachęcić do dokonania zakupu. W dalszej zaś kolejności, poprzez ofertę zgodną 
z oczekiwaniami i zapewnieniami wynikającymi z działań promocyjnych firmy, starają 
się zbudować pozycję wyróŜniającą się względem konkurentów, która ma być źródłem 
długofalowych korzyści wynikających z lojalnych postaw nabywców.  

W artykule poruszona zostanie problematyka moŜliwości prowadzenia  
i skuteczności działań ukierunkowanych na osiągnięcie lojalnych postaw konsumentów. 
Wykorzystane zostaną wyniki badań przeprowadzonych w 2009 roku, na obszarze 
województwa podkarpackiego na próbie 302 respondentów, z wykorzystaniem 
kwotowego doboru próby.  

Uwarunkowania lojalno ści konsumenckiej 

Dotychczasowe działania przedsiębiorstw handlowych koncentrowały się  
w głównej mierze na dąŜeniu do wzrostu udziału w rozwijającym się rynku przez 
przejęcie części klientów od konkurencji lub pozyskaniu osób, które jeszcze nie 

                                                 
1 Sławomir Dybka − dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
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dokonały zakupu danego produktu. Wraz ze wzrostem stopnia dojrzałości rynku przed 
przedsiębiorstwami handlowymi pojawiają się nowe wyzwania. Podstawowym celem 
działań staje się utrzymanie istniejących klientów, zbudowanie z nimi trwałych relacji 
oraz pozyskanie ich lojalności i zaufania. W warunkach rosnącej konkurencji 
stworzenie grupy stałych klientów przez firmę wydaje się podstawowym warunkiem 
poprawy zyskowności firmy i zachowania dotychczasowej pozycji na rynku. 
Współczesne przedsiębiorstwa handlowe poszukują coraz bardziej skutecznych metod 
budowy trwałych relacji z klientami. O ile sama idea kreowania bliskich relacji nie jest 
nowa, to jednak znaczącym zmianom uległy sposoby, w jakich te relacje są tworzone. 

Wyjaśnienie lojalności klientów rozumianej jako postawa wobec konkretnych 
obiektów, prowadząca do określonych zachowań, wymaga głębokiego rozumienia 
potrzeb i procesów podejmowania decyzji nabywcy2. Lojalny klient to osoba, która: 

– dokonuje regularnych, powtarzających się zakupów, 
– korzysta z produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo, 
– rozpowszechnia pozytywne informacje o firmie, 
– jest odporna na działania promocyjne firm konkurencyjnych3. 
Konsument staje się lojalny wobec danej firmy, gdy produkt oferowany przez nią 

dostarczy mu pozytywnych wraŜeń emocjonalnych. Ponadto na umocnienie lojalności 
wpływa równieŜ okazywanie przez przedsiębiorstwo szacunku i uznania, a jednocześnie 
kompetentna obsługa i wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 
konsumentów. Zmniejsza się natomiast poziom lojalności konsumenta, gdy cokolwiek 
zakłóci jego pozytywny odbiór danego produktu lub firmy4. 

Utrzymywanie przez firmy długotrwałych relacji z klientami wynika teŜ z uznania 
konsumentów jako zasobu przedsiębiorstwa. Podejmowanie przez przedsiębiorstwo 
działań zmierzających do silnego wiązania konsumenta z firmą ma na celu zmniejszenie 
jego wraŜliwości na działania marketingowe innych przedsiębiorstw5. 

Motywy skłaniające klientów do lojalnej postawy moŜna zakwalifikować do 
czterech podstawowych grup: 
1. Motywy lojalności wynikające z relacji klienta z firmą: 

a) poczucie osobistej więzi klienta z personelem dostawcy, 
b) poczucie uczestnictwa klienta w kształtowaniu oferty firmy, 
c) utoŜsamianie się klienta z wartościami prezentowanymi przez dostawcę, 
d) poczucie klienta, Ŝe jest waŜny dla firmy, 
e) nadzieje klienta na przyszłość relacji z firmą, 

                                                 
2 W. Urban, D. Siemieniako, Dwutorowy model kształtowania się zachowań lojalnościowych klientów, 

„Marketing i Rynek” 2007, nr 3, s. 2. 
3 E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 29. 
4 S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku − zachowania, modele, aplikacje, Difin, Warszawa 2005,  

s. 73. 
5 U. Kłosiewicz-Górecka, Relacje partnerskie przedsiębiorstw handlowych z klientami biznesowymi  

i konsumentami, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red.  
G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług 
nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 263. 
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f) poczucie swobody wyboru, 
g) poczucie posłuszeństwa dla osób z autorytetem. 

2. Społeczne motywy lojalności: 
a) chęć bycia zauwaŜonym i docenionym przez innych ludzi, 
b) chęć odróŜnienia się od innych ludzi, 
c) chęć dzielenia z grupą klientów własnych zainteresowań. 

3. Motywy lojalności związane z oceną korzyści ekonomicznych: 
a) pragnienie zakupu po najkorzystniejszej cenie, 
b) pragnienie korzyści dodatkowych przy kolejnym zakupie. 

4. Motywy lojalności wywołane przymusem zewnętrznym: 
a) poczucie przymusu wywołanego warunkami rynkowymi, 
b) chęć zaznania wygody, 
c) poczucie niemoŜliwości zmiany dostawcy ze względu na wysokie bariery 

wyjścia, 
d) poczucie przymusu wywołane wymaganiami prawnymi6. 
Jednym z narzędzi marketingowych słuŜących wyróŜnieniu najlepszych lub 

najwierniejszych klientów są programy lojalnościowe. Ich historia sięga roku 1896, 
kiedy to firma S&H Green Stamps wprowadziła system zielonych znaczków, które 
klienci otrzymywali w wybranych sklepach za dokonanie zakupów na określoną kwotę, 
a następnie mogli je wymieniać na rozmaite dobra konsumpcyjne. Gwałtowny wzrost 
zainteresowania wykorzystaniem tego narzędzia nastąpił w latach 90. XX wieku wraz  
z szybkim rozwojem technologii informatycznych7. 

Jeśli chodzi o rodzaj programu lojalnościowego, to moŜna wybrać jeden z trzech 
typów: 

– programy lojalnościowe oparte na korzyściach; są to najprostsze programy, 
łatwe w przygotowaniu, np. zbieranie punktów lub znaczków za nagrody, 

– programy lojalnościowe oparte na więzi z klientem − są to programy 
długotrwałe, wymagają duŜych nakładów finansowych i czasowych, 

– programy łączone − powstają w wyniku połączenia programów opartych na 
korzyściach z programami opartymi na więzi z klientem8. 

Budowanie lojalności to proces długotrwały, wymagający od zarządów firm 
działań, które powinny niejako skłaniać klientów do ciągłego dokonywania zakupów  
w danej placówce handlowej. W ten sposób klient wyraŜa swoje zaufanie, zadowolenie 
i przyzwyczajenie do firmy. Programy lojalnościowe są efektywnym narzędziem 
wspierającym prowadzenie działalności handlowej9. 

                                                 
6 W. Urban, D. Siemieniako, Motywy lojalności klientów, „Marketing i Rynek” 2005, nr 5, s. 2-7. 
7 R. Lacey, J. Sneath, Customer Loyalty Programmes: Are They Fair to Consumers?, „Journal  

of Consumer Marketing” 2006, No. 7, s. 25-26.  
8 A. Dejnaka, Budowanie lojalności klientów, One Press, Gliwice 2007, s. 148. 
9 J. Mioduszewski, Z. Mietlewski, Wpływ programów lojalnościowych na wielkość sprzedaŜy w sieci 

sklepów spoŜywczych, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Determinanty 
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Powtórne zakupy pojawiają się wraz ze wzrostem poziomu zadowolenia. Klienci 
powtarzający zakupy są mniej wraŜliwi na cenę, są zorientowani wyraźnie na jakość 
produktu, markę firmy, poziom obsługi10. Nie moŜna jednak mylić lojalności wobec 
marki z ponownym zakupem produktu, gdyŜ nie musi on łączyć się z przywiązaniem do 
niej. Istnieje lojalność prawdziwa oraz pozorna − w przypadku której brak jest elementu 
zobowiązania, a czynniki decydujące o zakupie to np. promocje cenowe11. 

MoŜliwo ści kreowania lojalnych postaw klientów w handlu 
detalicznym 

W toku prowadzonych badań podjęto próbę oceny decyzji konsumentów 
dotyczących ich zaangaŜowania w działania podejmowane przez handel detaliczny, 
poprzez które firmy te dąŜą do stworzenia więzi z klientem. Wyrazem akceptacji,  
a zarazem skuteczności stosowania takich programów moŜe być liczba konsumentów 
biorących w nich udział oraz częstotliwość korzystania. Opinie konsumentów w tym 
zakresie przedstawia tabela 1.  

Tabela 1. Deklarowana częstotliwość korzystania z programów lojalnościowych 

M − męŜczyzna, K − kobieta 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jak wynika z badań, programy lojalnościowe cieszyły się umiarkowanym 
zainteresowaniem ze strony respondentów. Jedynie około 15% konsumentów 
stosunkowo często korzystało z tego typu moŜliwości. Blisko 65% ankietowanych 
deklarowało, Ŝe rzadko decyduje się na udział w takich programach. Co szósta osoba 
nie skorzystała z takiej oferty. Niskie zainteresowanie moŜe wynikać ze specyfiki 
programów lojalnościowych, braku zaufania do intencji organizatorów, niskiej 
świadomości konsumentów o istnieniu takiej formy promocji bądź teŜ z niskiej 

                                                 
konkurencyjności przedsiębiorstw, red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 
Olsztyn 2006, s. 530. 

10 E. KieŜel, Lojalność i jej determinanty w zachowaniach polskich konsumentów, w: Współczesny 
marketing – trendy, działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa, 2008, s. 298 

11 M. Bryła, Lojalność konsumenta w aspekcie współczesności psychologii, „Marketing i Rynek” 2008,  
nr 5. s. 16.  

Częstotliwość 

Wskazania respondentów (w %) 

Ogółem 
Płeć Miejsce zamieszkania 

M K wieś 
miasto do 

20 tys. 
miasto 

20-50 tys. 
miasto 

50-100 tys. 
miasto więcej 
niŜ 100 tys. 

Nigdy 16,8 17,9 15,7 20,1 13,8 4,8 2,4 0 
Bardzo 
rzadko 27,6 26,6 28,7 29,2 29,5 23,7 14,3 14,3 
Rzadko 38,8 40,5 37,6 34,9 31,6 54,8 30,9 14,3 
Często 12,3 10,4 14 12,8 15,2 4,8 40,5 53,6 
Bardzo często 2,8 2,3 3,4 1,5 7,6 9,6 9,5 14,2 
Zawsze 1,7 2,3 0,6 1,5 2,3 2,3 2,4 3,6 
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atrakcyjności nagród w opinii konsumentów. Tylko ponad 1% stanowiły osoby, które 
zawsze korzystają z moŜliwości, jakie dają programy lojalnościowe.  

Biorąc pod uwagę płeć respondentów moŜna stwierdzić, Ŝe akcjami mającymi na 
celu budowanie trwałych więzi przedsiębiorstwa z klientem w równym stopniu 
zainteresowani są zarówno męŜczyźni, jak i kobiety. Rozpatrując analizowane zjawisko 
pod kątem miejsca zamieszkania, moŜna dostrzec nieco większe zainteresowanie 
programami lojalnościowymi wśród respondentów z większych miejscowości. Wynikać 
to moŜe z faktu lokowania obiektów sieci handlowych w pierwszej kolejności na 
obszarach, które ze względu na rozmiary popytu potencjalnego dają większe szanse  
na realizację celów handlowych. Sieci supermarketów i hipermarketów wykazują przy 
tym większe zaangaŜowanie w organizowanie akcji lojalnościowych. ZróŜnicowanie 
częstotliwości korzystania z tej formy uatrakcyjnienia oferty, jaką są programy 
lojalnościowe, stanowi interesujący zasób informacji dla handlu, zwłaszcza  
w kontekście określenia przyczyn tego zjawiska.  

Miarą przywiązania konsumenta do firmy mogą być opinie na temat korzyści, jakie 
dostrzegają konsumenci w zamian za lojalne postawy (rys. 1). 

zdecydowanie  tak
9%

raczej  tak
53%

raczej  nie
17%

zdecydowanie  nie
3%

nie  mam  zdania
18%

 

Rys. 1. Opinie respondentów na temat korzyści osiąganych w efekcie uczestnictwa w programach 
lojalnościowych  

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgromadzone dane pozwalają ocenić, Ŝe zdecydowana większość respondentów 
uznała, iŜ programy lojalnościowe są dla nabywcy korzystne. Jednak co piąty 
respondent podchodził do tego typu działań sceptycznie. Na uwagę zasługuje równieŜ 
stosunkowo duŜy odsetek respondentów niemających zdania w tej sprawie. MoŜe to 
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wynikać z faktu, Ŝe respondenci nie korzystali do tej pory z tego typu moŜliwości lub 
mieli problemy z obiektywną oceną korzyści oferowanych w zamian za lojalność. 

Źródeł rezygnacji z uczestnictwa w programach lojalnościowych lub zaniechania 
ich kontynuacji moŜna upatrywać w kilku przyczynach. Głównymi powodami 
rezygnacji klientów z uczestnictwa w programach mogą być: 

– zbyt duŜa liczba punktów, które trzeba zgromadzić, 
– zaprzestanie kupowania określonego produktu, 
– brak wymiernych korzyści, 
– bardziej korzystny program konkurencji, 
– zbyt skomplikowane reguły programu12. 
Zatem korzyści oferowane w zamian za preferowanie konkretnego obiektu 

handlowego i jego oferty muszą spełniać określone i oczekiwane przez konsumentów 
kryteria: 

a) regulamin uczestnictwa powinien być sformułowany w prosty i zrozumiały 
sposób, 

b) naleŜy zapewnić realność uzyskiwanych korzyści (np. gwarancja, Ŝe kaŜdy 
konsument po spełnieniu określonych warunków uzyskuje nagrodę, a nie 
jedynie zostaje dopuszczony do losowania nagród), 

c) naleŜy zapewnić adekwatny (atrakcyjny) poziom korzyści w stosunku do 
okresu i formy zobowiązań, które musi spełnić uczestnik programu. 

W trakcie prowadzonych badań podjęto próbę określenia preferencji respondentów 
względem wybranych form programów lojalnościowych (tabela 2), 

Tabela 2. Preferowane formy programów lojalnościowych. 

M − męŜczyzna, K − kobieta 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgromadzone dane pozwalają ocenić, Ŝe wskazania respondentów koncentrują się 
na dwóch formach. Ponad połowa badanych oceniła za najatrakcyjniejszą formę 
programów lojalnościowych nagrody rzeczowe za zebrane punkty. Niewiele mniej, bo 

                                                 
12 K. Iwińska-Knop, J. Biesaga-Słomczewska, Programy lojalnościowe w opinii klientów (w świetle badań 

empirycznych, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka – trendy i kierunki rozwoju, 
red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 387. 

Formy programów 
lojalnościowych  

Wskazania respondentów (w %) 

Ogółem 
Płeć Wiek (lata) 

M K 18-24 25-39 40-59 60 i więcej 

karta stałego klienta 42,9 47,9 38,2 42,9 46,9 44,5 34,3 
klub konsumenta 0,9 0,0 1,8 4,8 0,9 0,8 0.5 
nagrody rzeczowe za 
zebrane punkty 50,2 45,3 54,7 52,3 45,0 50,8 56,1 
Inne 6,0 6,8 5,3 0,0 7,2 3,9 9,6 
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prawie 43%, preferowało kartę stałego klienta, zapewniającą np. przy kolejnym zakupie 
zniŜki na produkty lub usługi danej firmy. Zainteresowanie konsumentów pozostałymi 
formami jest znikome. W przypadku klubu konsumenta do udziału w nim zniechęcać 
moŜe konieczność rejestracji, ujawnienia danych osobowych, obawa przed 
„zasypywaniem” materiałami reklamowymi. O przynaleŜności do klubu często 
decyduje wielkość zakupów i/lub staŜ klienta, co moŜe stanowić element zniechęcenia.  

Jak wynika z badań, nagrody rzeczowe za zebrane punkty cieszyły się większą 
popularnością wśród kobiet (55%), wobec ponad 45% wskazań męŜczyzn. Natomiast  
w przypadku kart stałego klienta zauwaŜyć moŜna sytuację odwrotną. Większe 
zainteresowanie tą formą wykazywali męŜczyźni (48%), wobec nieco ponad 38% 
wskazań kobiet. Tylko kobiety, lecz w niewielkim stopniu (2%), jako atrakcyjną formę 
programów lojalnościowych wskazywały klub konsumenta. PrzynaleŜność do klubu 
konsumenckiego moŜe dawać im poczucie wyróŜnienia, uzyskania specjalnych 
przywilejów, czasem wymiany opinii i porad.  

Uwzględniając wiek respondentów zauwaŜyć moŜna, Ŝe w kaŜdej grupie wiekowej 
największe znaczenie odgrywały nagrody rzeczowe za zebrane punkty i karty stałego 
klienta. Zbieraniem punktów w celu ich wymiany na nagrody zainteresowane są przede 
wszystkim osoby starsze, z których ponad połowa uznała tę formę za najatrakcyjniejszą. 
Natomiast kartę stałego klienta preferują głównie osoby w wieku 25-39 lat. Chęć 
przynaleŜenia do klubu konsumenta wyraziło prawie 5% ankietowanych (kobiet)  
z przedziału wiekowego 18-24 lat. Dla pozostałych respondentów ta forma nie jest aŜ 
tak atrakcyjna. Warte uwagi jest to, iŜ osoby w starszym wieku w ogóle nie uznają 
klubów konsumenta za atrakcyjną formę programów lojalnościowych. Wynikać to 
moŜe z faktu, Ŝe respondenci z tej grupy preferują formy, w których mają moŜliwość 
uzyskania korzyści zaraz po dokonaniu zakupu, a nie w oddalonej przyszłości. Osoby  
w starszym wieku często nie rozumieją zasad funkcjonowania takich klubów, akceptują 
zaś prostą korzyść uzyskania konkretnej nagrody rzeczowej po zgromadzeniu punktów 
za aktualnie realizowane zakupy.  

Lojalne postawy konsumentów względem placówki handlowej mogą jednakŜe 
wynikać nie tylko z celowych form aktywności, jakimi są programy lojalnościowe. Nie 
moŜna pominąć znaczenia całości oferty jednostki handlowej. Respondenci objęci 
badaniem wskazali na wiele czynników, które ich zdaniem przyczyniają się do 
dokonywania ponownych zakupów w konkretnych sklepach (tabela 3).  

Na podstawie zgromadzonych danych moŜna stwierdzić, Ŝe w największym stopniu 
na wybór placówki handlowej wpływa jej dogodna lokalizacja. Stanowi to 
niezaprzeczalny atut małych sklepów osiedlowych, w których nabywcy realizują 
zakupy produktów podstawowych, w tym zwłaszcza świeŜej Ŝywności. Nabywca jest 
gotów poświęcić więcej czasu na dojazd do sklepu lub sieci sklepów, gdy oferują one 
szerszy asortyment lub niŜsze ceny, co jest rekompensatą za czas i koszty związane  
z dojazdem do takiego miejsca sprzedaŜy. Co piąty ankietowany deklarował, Ŝe 
czynnikiem decydującym o wyborze placówki handlowej jest niski poziom cen.  



Sławomir Dybka 318

Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, Ŝe konsumenci bardziej cenią sobie wysoką jakość 
produktów (18%) niŜ szeroką ofertę asortymentową (17%) czy częste działania 
promocyjne (8%). Sprawna obsługa równieŜ wpływa na lojalność konsumentów, ale  
w porównaniu z innymi czynnikami w stopniu znacznie mniejszym (13%).  

Tabela 3. Czynniki decydujące o lojalności konsumentów wobec placówki handlowej 

M − męŜczyzna, K − kobieta 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z analizy danych wynika, Ŝe główny czynnik, jakim była dogodna lokalizacja, 
największe znaczenie (24%) miał dla osób, które osiągają dochody z przedziału od 601 
do 1000 zł na jednego członka rodziny. Dla osób o najniŜszych dochodach uzasadnione 
jest stwierdzenie, Ŝe najwaŜniejszy dla nich jest niski poziom cen. MoŜna zauwaŜyć 
równieŜ, Ŝe znaczenie tego czynnika zmniejszało się wraz ze wzrostem dochodu 
konsumentów. Uczestnictwo w programach lojalnościowych wskazywały osoby z grup 
o dochodach powyŜej 600 zł. Spośród tych ankietowanych czynnik ten miał największe 
znaczenie dla osób osiągających dochody z przedziału 601-1000 zł na jednego członka 
rodziny. Dla osób z przedziału 1001-1500 zł największe znaczenie miała sprawna 
obsługa klienta. Dla co trzeciej osoby z grupy o najwyŜszych dochodach czynnikiem 
decydującym o ich lojalności wobec placówki handlowej była natomiast wysoka jakość 
produktów. 

Spośród podanych w tabeli 3 czynników najmniej osób, bo niespełna 2% 
ankietowanych, za czynnik decydujący o ich lojalności wobec placówki handlowej 
uznało programy lojalnościowe. Dla części jednostek handlowych oferowanie programu 
lojalnościowego jest wręcz standardem, który wynika z realizacji podobnych działań 
przez konkurencję (sieci super- i hipermarketów). Powszechność tego typu programów 
osłabia jednocześnie siłę ich oddziaływania na klienta, podobnie jak to ma miejsce  
w przypadku innych działań promocyjnych. MoŜe to stawiać pod znakiem zapytania 
efektywność programów lojalnościowych. JednakŜe właśnie zaangaŜowanie 

Czynniki  
Wskazania respondentów (w %) 

Ogółem 

Płeć Dochód na jednego członka rodziny (w %) 

M K do 300 zł 301-600 zł 601-1000 zł 1001-1500 zł >1500 zł 

dogodna 
lokalizacja 21,3 21,0 21,6 12,3 20,4 23,5 22,2 15,8 

niski poziom cen 20,7 19,4 21,9 24,6 26,1 22,1 15,8 5,3 
wysoka jakość 
produktów 18,2 19,1 17,3 19,3 16,8 16,5 18,3 31,5 

szeroki asortyment 16,7 16,7 16,7 15,6 17,6 15,1 17,6 23,7 

sprawna obsługa 12,8 12,7 13,0 15,9 9,2 12,1 16,8 13,2 
częste działania 
promocyjne 8,2 8,0 8,3 10,5 9,9 7,4 8,1 7,9 
programy 
lojalnościowe 1,9 2,8 0,9 0,0 0,0 3,3 1,2 2,6 
inne 0,2 0,3 0,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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konsumenta w program daję większą pewność powtarzalnych zakupów. Gwarancji 
takiej z pewnością nie da orientacja na niską cenę, gdyŜ konsumenci będą wierni 
poszukiwaniu atrakcyjnej ceny w ofercie konkurencyjnych obiektów i będą gotowi na 
zmianę miejsca dokonywania zakupu na tańszy. Wysoka jakość towarów czy sprawna 
obsługa staje się standardem, którego nabywcy oczekują wszędzie, zaś szeroki 
asortyment hipermarketów zaciera róŜnice w ich ofercie (wykorzystywanie własnych 
marek handlowych ogranicza w pewnym stopniu to zjawisko) i moŜe posłuŜyć jako 
wyróŜnik jedynie w porównaniu do małych sklepów osiedlowych. Niedociągnięcia  
w zakresie asortymentu czy działań promocyjnych małych sklepów rekompensuje, jak 
juŜ wspomniano, ich bliska lokalizacja. W tym kontekście sieci handlowe będą sięgać 
po kaŜdą moŜliwość zdobycia klienta i powinny dąŜyć do doskonalenia oferowanych 
programów lojalnościowych, licząc na wzrost ich znaczenia.   

Zakończenie 

Przedsiębiorstwa handlu detalicznego w rywalizacji o nabywcę muszą uwzględniać 
zestaw kilku czynników. Znaczenie takich determinant decyzji zakupowych jak: 
asortyment, polityka cenowa, działania promocyjne, programy lojalnościowe, jakość 
oferowanych produktów, sprawna i profesjonalna obsługa czy dogodna lokalizacja  
– wykazuje duŜe zróŜnicowanie w zaleŜności od typu klienta. NaleŜy przy tym 
przyznać, Ŝe zwłaszcza w odniesieniu do produktów zaliczanych do FMCG, programy 
lojalnościowe są traktowane przez klienta jako dodatek do oferty. W wielu przypadkach 
nabywcy dokonując zakupów w jednostce handlowej wybranej uprzednio w oparciu  
o róŜne czynniki, decydują się na udział w programie lojalnościowym, gdyŜ nie zmienia 
on niczego w ich postępowaniu, nie wiąŜe się ze zmianą nawyków czy ponoszeniem 
dodatkowych niedogodności (odleglejsza lokalizacja obiektu, ograniczony asortyment).  

Z tego punktu widzenia korzyści z wdraŜania programu dla przedsiębiorstwa 
handlowego byłyby ograniczone, gdyŜ nie zwiększałyby sprzedaŜy, nie wiązałyby się  
z pozyskaniem nowych nabywców. Jednak same regularne wizyty klienta umoŜliwiają 
wykorzystanie np. technik merchandisingowych, pobudzanie zakupów pod wpływem 
impulsu itp. MoŜna zatem traktować programy lojalnościowe jako narzędzie pomocne 
raczej w utrzymaniu klienta niŜ jego zdobyciu. Programy lojalnościowe mogą być 
dodatkowym źródłem przewagi konkurencyjnej obiektów handlowych, naleŜy jednak 
zwrócić uwagę na coraz powszechniejsze ich występowanie i wynikającą stąd 
konieczność ich udoskonalania zarówno pod względem korzyści oferowanych klientom, 
jak i zróŜnicowania efektów przynoszonych przedsiębiorstwom. 

CONDITIONS OF THE RETAIL CUSTOMERS LOYALTY 

Summary 

The paper presents the problem of the impact of loyalty programs on consumers' purchasing 
decisions. There was indicated the rank of these activities in comparison with other determinants 



Sławomir Dybka 320

influencing the choice of retail. There are included the research results of the customer 
preferences concerning the frequency and participation in selected activities of the loyalty 
programs. Preferences for participation in loyalty programs depend on the customer’s type; 
however, loyalty programs have sustainable integrated with retail activities. However, it should be 
indicated that even a very attractive program, with appreciated by the customers benefits, does not 
replace the other elements of sales technology, which mainly decide for consumer assessment  
of the retail. 
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Edyta Gołąb1 

BUDOWANIE RELACJI WYśSZEGO STOPNIA  

JAKO SPOSÓB KONKUROWANIA NA RYNKU  

USŁUG HOTELARSKICH 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono programy lojalnościowe jako główne narzędzie pozwalające na 
budowanie trwałych relacji z klientami. Programy te przedstawiono na przykładzie rynku usług 
hotelarskich. Są to programy stosowane przez Grupę Hotelową Orbis – największą grupę 
hotelową w Polsce. Tworzenie relacji wyŜszego stopnia ukazano jako sposób osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej. 

Wstęp 

Rozwijająca się konkurencja na rynku usług hotelarskich powoduje, Ŝe chcąc na 
nim sprawnie funkcjonować, naleŜy poszukiwać nowych sposobów uzyskiwania 
przewagi konkurencyjnej. Takim sposobem jest chociaŜby działanie oparte na 
tworzeniu i umacnianiu relacji z klientami. Klienci są najwaŜniejszymi podmiotami na 
rynku usług hotelarskich, a zatem koncentracja na tych relacjach jest w pełni 
uzasadniona. Szczególnie waŜne, w kontekście konkurowania na rynku, jest nie tyle 
etap tworzenia, ale etap polegający na budowaniu relacji wyŜszego stopnia. Jest to 
ściśle związane z przesuwaniem klienta na coraz wyŜsze szczeble drabiny lojalności2. 
Działania te zostaną przedstawione na przykładzie największej sieci hotelowej w Polsce 
– Grupy Hotelowej Orbis.  

Programy lojalno ściowe jako narz ędzie budowania relacji 
wyŜszego stopnia 

Głównym działaniem, mającym na celu budowanie relacji wyŜszego stopnia  
z klientami hoteli Grupy Hotelowej Orbis, jest wdraŜanie programów lojalnościowych. 
Dzięki tym programom stworzone z klientami więzi są odpowiednio wzbogacane.  
Ta dodatkowa wartość, którą otrzymują, pozwala na ich utrzymanie w dłuŜszym 
okresie. Trwałe relacje hotelu z klientami pozwalają na uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej na rynku3. 

                                                 
1 Edyta Gołąb – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 
2 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 55. 
3 „Przewaga konkurencyjna jest to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej 
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W celu wykazania skuteczności programów lojalnościowych jako narzędzia 
pozwalającego na umacnianie relacji i w efekcie na umacnianie pozycji na rynku usług 
hotelarskich poddano analizie programy obowiązujące w hotelach Grupy Hotelowej 
Orbis w dniu 20 marca 2007 roku. Były to następujące programy:  

– Orbis Gold Club, 
– Pascal, 
– MasterCard, 
– Vitay-Orlen, 
– Radość śycia, 
– Miles&More. 
Charakterystykę wybranych programów lojalnościowych, uwzględniającą 

najwaŜniejsze kwestie dotyczące programów, przedstawiono w tabeli 1. Omówiono je  
z punktu widzenia: formy programu, marek hoteli go stosujących, korzyści dla 
uczestników, celu programu oraz uwag dodatkowych na temat programu. 

Tabela 1. Wybrane programy lojalnościowe Grupy Hotelowej Orbis 

                                                 
liczby konkurentów. Jest ona relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku − pozwala na zaoferowanie 
klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych niŜ oferty konkurencji. 
WyraŜa się to w wyŜszej jakości produktu, niŜszej cenie i lepszej obsłudze lub bardziej kompleksowym 
zaspokojeniu potrzeb klienta”. Za: Przewaga konkurencyjna, Encyklopedia zarządzania, 
http://mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=przewaga%20konkurencyjna. 

4 Ze względu na brak danych dotyczących celów programów Grupy Hotelowej Orbis, dla potrzeb niniejszej 
analizy, przyjęto załoŜenie dotyczące celu, jaki ma spełniać wdroŜony program lojalnościowy. Za cel we 
wszystkich programach wskazano główny cel, który ma być realizowany przez kaŜdy program lojalnościowy 
– przywiązanie wartościowego klienta do przedsiębiorstwa. 

Nazwa 
progra-

mu 

Forma 
programu 

Marki 
hoteli go 
realizu-

jące 

Korzy ści dla 
uczestników 

Cel 
progra-

mu4 

Uwagi dotyczące 
programu 

ORBIS 
GOLD 
CLUB 

Karty lojal-
nościowe/ra
batowe 
Gold i Pla-
tinum. 
Karta jest 
imienna  
z wytłoczo-
nym naz-
wiskiem 
posiadacza, 
numerem 
ewidencyj-
nym i datą 
waŜności. 

Sofitel, 
Novotel, 
Mercure, 
Orbis 
Hotels, 
Ibis 

– zniŜki na usługi  
w hotelach Grupy 
Orbis w Polsce 

– zniŜki na usługi 
gastronomiczne w re-
stauracjach hoteli 
Grupy Orbis S.A.; 

– obsługa VIP; 
– zniŜki na oferty z ka-

talogu Orbis Travel 
oraz Travel Time; 

– zniŜki na wynajem 
samochodów w syste-
mie HERTZ; 

– dwa bony na 
bezpłatne, jednorazo-
we wykorzystanie 
noclegu w hotelach 
grupy Orbis oraz 
butelkę wina i inne; 

– uczestnicy programu 
mogą dokonywać 
rezerwacji pokoi 

przywią-
zanie 
wartoś-
ciowego 
klienta do 
firmy 

Program własny Grupy 
Hotelowej Orbis. Obo-
wiązuje stale od 1995 ro-
ku. Aby zostać posiada-
czem karty Orbis Platinum 
Club, wartość transakcji 
zrealizowana w hotelach 
Grupy Orbis przez posia-
dacza karty Orbis Gold 
Club musi wynieść mini-
mum 3500 zł. Cena karty 
Gold wynosi 500 zł. Okres 
waŜności karty wynosi 12 
miesięcy od daty wysta-
wienia. 
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hotelowych w Syste-
mie Rezerwacji Hote-
lowej Orbisonline.pl. 

PASCAL 

Karty lojal-
nościowe 
/rabatowe 
(imienne/ 
wymaga 
podpisu 
właściciela) 
Pascal-
Orbis dołą-
czone do 
„Weekendo
wego At-
lasu Polski” 
wydanego 
przez Wy-
dawnictwo 
Pascal 

Sofitel, 
Mercure, 
Novotel, 
Orbis 
Hotels 

– zniŜki w hotelach 
ORBIS SA w 29 głó-
wnych miastach Pol-
ski. Hotele objęte 
programem oznaczo-
ne są w przewodniku 
Pascal 2006 znakiem 
umieszczonym po 
prawej stronie nazwy 
obiektu. 

– 10-procentowy upust 
od Ceny Dnia po 
okazaniu karty przy 
recepcji. 

– uczestnicy programu 
mogą dokonywać 
rezerwacji pokoi 
hotelowych w Syste-
mie Rezerwacji Hote-
lowej Orbisonline.pl. 

j.w. Organizatorzy programu 
firmy PASCAL i ORBIS 
S.A. 
Program trwa do końca 
2007 roku. 
Rezerwacja minimum 24 
godziny przed plano-
wanym przyjazdem. 

MASTER
CARD 

MasterCard 
Gold, Pla-
tinium, 
World 
Signia - 
karty płat-
nicze/ kre-
dytowe, na 
podstawie 
których jest 
udzielany 
rabat. 

Hotele 
Orbis 
S.A: Sofi-
tel, Novo-
tel, Mer-
cure, Or-
bis Ho-
tels, Ho-
liday Inn 
w War-
szawie, 
Novotel  
w Wilnie 

– 10% zniŜki od Ceny 
Dnia po okazaniu 
karty przy recepcji. 

– Uczestnicy programu 
mogą dokonywać 
rezerwacji pokoi 
hotelowych w Syste-
mie Rezerwacji Ho-
telowej Orbison-
line.pl. 

j.w. Warunkiem skorzystania  
z oferty jest dokonanie 
płatności za nocleg kartą 
MasterCard Gold, Pla-
tinum, Word Signia. 
Oferta waŜna jest do 
końca 31.12.2007 r. Ofertą 
objęta jest ograniczona 
liczba miejsc w hotelu. 

VITAY-
ORLEN 

Kupon 
rabatowy 
Grupy 
Hotelowej 
Orbis 
otrzymywa
ny na 
stacjach 
PKN Orlen 
w zamian 
za punkty 
zgromadzo
ne w 
programie 
lojalnościo
wym Orlen-
Vitay 

Sofitel, 
Mercure, 
Novotel 
oraz Orbis 
Hotels, 
Holiday 
Inn 
Warszawa 
(łącznie 
49 hoteli 
w 29 
miastach 
w Polsce) 

– 8000 punktów moŜna 
wymienić na kupon 
rabatowy na usługi  
w hotelach Grupy 
Hotelowej Orbis  
o wartości 50 zł; 

– płatność za usługi no-
clegowe częściowo 
moŜe być regulowana 
przy pomocy kuponu; 

– uczestnicy programu 
mogą dokonywać re-
zerwacji: bezpośred-
nio w hotelu, dzwo-
niąc do Call Center 
lub na stronie 
www.orbisonline.pl; 

– - kuponem moŜna 
równieŜ płacić za 
usługi gastronomi-
czne oraz inne usługi 
hotelowe np. minibar, 
pralnię itp. 

j.w. Program partnerski firm 
PKN Orlen oraz Orbis 
Gold Club. Kupon moŜe 
być realizowany w kaŜdy 
dzień tygodnia. Warun-
kiem skorzystania z pro-
gramu jest wykupienie 
przynajmniej jednego 
noclegu w hotelu po tzw. 
Cenie Dnia. Jednorazowo 
moŜna skorzystać maksi-
mum z trzech kuponów,  
w ramach jednego nocle-
gu, o łącznej wartości 150 
zł. JeŜeli wartość usługi 
jest niŜsza niŜ wartość 
uzyskanego rabatu widnie-
jącego na kuponie raba-
towym, to kupon realizm-
wany jest w całości (nie 
podlega wydawaniu resz-
ty). Rabatów nie łączy się 
z innymi rabatami.  

RADOŚĆ 
śYCIA  

Karta 
płatnicza. 
UpowaŜnia 

Sofitel, 
Mercure, 
Novotel 

– 10% rabatu od Ceny 
Dnia; 

– specjalne powitanie  

j.w. Ze względu, Ŝe Cena Dnia 
moŜe się wahać od 0% do 
15% w stosunku do Ceny 
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Źródło: opracowano na podstawie: http://www.orbis.pl/pl/karty_i_programy, http://www.orbisonline.pl/ 
program_lojalnosciowy.jsp, http://www.orbis.pl/miles_more.jsp, http://www.orbis.pl/index.php?s= 
7,0,115&h=60. 

do rabatu. oraz Orbis 
Hotels. 
Łączna 
liczba 
obiektów, 
w których 
obowiązu-
je pro-
gram 
wynosi 
25. 

i darmowy drink; 
–  uczestnicy programu 

mogą dokonać rezer-
wacji: bezpośrednio 
w Hotelu, przez Call 
Center oraz na stronie 
www.orbisonline.pl; 
(przy dokonywaniu 
rezerwacji naleŜy 
podać nazwę pro-
gramu Radość śycia) 

Standardowej, cena po 
zniŜce moŜe być nawet  
o 25% niŜsza od ceny 
standardowej podczas 
tygodnia i o 55% niŜsza  
w weekend. ZniŜka doty-
czy pokoju jednoosobowe-
go lub dwuosobowego,  
w którym przebywa wła-
ściciel karty. Rezerwacji 
naleŜy dokonywać mini-
mum 24 godziny przed 
planowanym przyjazdem. 
Warunkiem skorzystania 
ze zniŜki jest okazanie 
karty Radość śycia w ho-
telu podczas zameldowa-
nia. Nie ma konieczności 
płacenia kartą za usługi. 
Program partnerski. Orga-
nizatorem programu jest 
MBank i G+J Gruner + 
Jahr Polska Sp. z o.o.&Co. 
Program trwa do końca 
2009 roku. Uczestnik pro-
gramu moŜe korzystać 
tylko z jednej karty Ra-
dość śycia. Korzyści z ty-
tułu posiadania karty 
Radość śycia nie moŜna 
łączyć z innymi ofertami 
promocyjnymi i programa-
mi partnerskimi Grupy 
Orbis. Hotel moŜe odmó-
wić rezerwacji ze względu 
na brak dostępnych pokoi. 

MILES 
& MORE 

Karta 
Miles&Mo-
re – karta 
lojalnoś-
ciowa 

Sofitel, 
Novotel, 
Mercure, 
Orbis 
Hotels 
oraz 
Holiday 
Inn w 
Warsza-
wie. 

– Za kaŜdy pobyt w ho-
telu Grupy Orbis na-
liczanych jest 500 mil 
premiowych. 

– W marcu i kwietniu 
2007 roku obowią-
zywała oferta nali-
czania podwójnych 
mil Miles&More 
Uczestnik Programu 
mógł otrzymać na 
swoje konto 1000 mil 
premiowych zamiast 
standardowych 500. 
Oferta obowiązywała 
w 22 hotelach Grupy 
Hotelowej Orbis. 
Oferta zbierania 500 
mil premiowych obo-
wiązuje w 57 hote-
lach Grupy Orbis. 

j.w. Mile naliczane są tylko od 
Ceny Dnia. Oferty nie mo-
Ŝna łączyć z innymi staw-
kami i programami pro-
mocyjnymi. Kartę naleŜy 
okazać w recepcji przy za-
meldowaniu. Naliczanie 
mil nie dotyczy pobytów  
z wykorzystaniem specjal-
nych cen zniŜkowych lub 
rabatów związanych z u-
czestnictwem w innym 
programach akceptowa-
nych przez hotele Orbis 
SA. Promocja naliczania 
podwójnych mil premio-
wych trwała od 1 marca 
2007 do 30 kwietnia 2007. 
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Analizie poddano sześć programów z siedmiu obowiązujących w dniu 20 marca 
2007 roku (tabela 1). Nie uwzględniono programu „Newsweek”, gdyŜ był aktualny do 
dnia 31 marca 2007 roku. Obowiązywanie tego programu w ograniczonym czasie nie 
pozwalało na kształtowanie lojalności klientów, stwarzało jedynie moŜliwość 
pozyskania nowych klientów. Nie jest to jednak zbieŜne z głównym celem, jaki stawia 
się przed programami lojalnościowymi. Nie umoŜliwia budowania trwałych więzi 
opartych na zaufaniu. 

Program „Orbis Gold Club” jest programem własnym Grupy, funkcjonującym 
nieprzerwanie juŜ od wielu lat. Pozostałe programy są programami partnerskimi. Dwa  
z nich, tj. „Pascal” i „MasterCard”, obowiązywały do końca 2007 roku. Program 
„Radość śycia” miał określony czas zakończenia, tj. koniec roku 2009. W przypadku 
programów „Vitay-Orlen” oraz „Miles&More” data zakończenia ich obowiązywania 
nie została określona. 

Cztery z sześciu omówionych programów („Orbis Gold Club”, „Pascal”, „Vitay-
Orlen” oraz „Miles&More”) bazują na kartach lojalnościowych/rabatowych.  
W przypadku dwóch pozostałych rabat udzielany jest na podstawie płatności 
dokonywanej przy pomocy karty kredytowej lub za jej okazaniem. Związane jest to  
z tym, Ŝe partnerami programów „MasterCard” i „Radość śycia” są instytucje 
finansowe.  

Największą liczbę marek hoteli stosujących dany program obejmują: „Orbis Gold 
Club”, który jako jedyny ma w swojej ofercie  równieŜ hotele marki Ibis, „MasterCard”, 
„Vitay-Orlen” oraz program „Miles&More”. Najszerszą ofertę w zakresie oferowanych 
uczestnikom korzyści przedstawia program własny Grupy – „Orbis Gold Club”.  
W zakresie moŜliwości rezerwacji miejsc hotelowych w ramach programu, najniŜej 
plasuje się program „MasterCard”, z racji objęcia ofertą ograniczonej liczby miejsc  
w hotelu. Warto się przyjrzeć, na ile powyŜej przedstawione programy spełniają 
stawiane przed nimi funkcje budowania relacji wyŜszego stopnia i w efekcie pozwalają 
na konkurowanie na badanym rynku. 

Spełnianie przez programy lojalno ściowe funkcji umacniania 
relacji i pozycji konkurencyjnej – analiza i ocena 

Na podstawie przedstawionych informacji zostanie przeprowadzona analiza 
omówionych programów, w wyniku której zostanie dokonana ich wstępna ocena. 
Analizie poddano, opisane w pierwszej części artykułu, programy lojalnościowe Grupy 
Hotelowej Orbis (tabela 2). Ujęte zostały następujące aspekty programów:  

– spełnianie celu,  
– odpowiednia struktura programu,  
– występowanie błędów w programie,  
– typy więzi zawartych w programie.  
Ostatnie z podanych kryteriów potraktowano jako podstawowy element decydujący 

o spełnianiu przez program lojalnościowy stawianego przed nim celu − przywiązania 
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wartościowego klienta do przedsiębiorstwa poprzez zbudowanie trwałej relacji opartej 
na lojalności.  

Tabela 2. Analiza wybranych programów lojalnościowych Grupy Hotelowej Orbis 

Nazwa 
progra-

mu 
Spełnianie celów 5 

Właściwa 
struktura 
programu 

Występowanie błędów 
w programie 

Uwagi/typy więzi 
stosowane w 
programie 

ORBIS 
GOLD 
CLUB 

Główny cel, przy przy-
jętych załoŜeniach pro-
gramu, powinien być 
realizowany. Wskazują 
na to trzy rodzaje wię-
zi, które moŜna wyró-
Ŝnić w programie. 
Trudno wnioskować 
jednak o skuteczności 
programu. Wiele jego 
elementów moŜe być  
w łatwy sposób naśla-
dowanych. 

– karty klienta 
Gold i Platinum 

– zniŜki i specjalne 
przywileje dla 
posiadaczy kart 

– Biuro Obsługi 
Klienta 

– moŜliwość rezer-
wacji przez Call 
Center oraz na 
stronie: 
www.orbis 
online.pl 

Program oparty jest 
przede wszystkim na wię-
ziach finansowych: zniŜ-
ki, bon na darmowy noc-
leg, które łatwo jest naś-
ladować. Dodatkowy ele-
ment stanowi System Re-
zerwacji Hotelowej 
Orbisonlie.pl (więź stru-
kturalna). Działania te są 
dosyć typowe. Nie po-
zwalają na zbytnie wy-
róŜnienie się na rynku 
usług hotelarskich. Pozy-
tywnym aspektem pro-
gramu jest uczestniczenie 
w nim kilku partnerów 
(Grupy Hotelowej Orbis, 
Orbis Tavel, Travel Time, 
Hertz). ZauwaŜalne są 
pewne elementy w ra-
mach więzi socjalnych 
np. specjalna obsługa 
VIP. MoŜna by się za-
stanowić nad rozwi-
nięciem tego elementu. 

Program oparto 
przede wszystkim 
na więziach finan-
sowych i struktu-
ralnych.  
Program obowią-
zuje stale. 

PAS-
CAL 

Oparcie programu 
wyłącznie na więziach 
finansowych nie pro-
wadzi do umacniania 
lojalności, ale jedynie 
do powtarzalnych za-
kupów. Nie buduje lo-
jalności. Osiągnięcie 
załoŜonego celu wyda-
je się mało prawdo-
podobne. 

– karty rabatowe 
– rezerwacja przez 

Call Center lub 
na stronie: 
www.orbis 
online.pl 

Program oparty na 
więziach finansowych  
– bardzo łatwe naślado-
wnictwo – i struktur-
ralnych (równieŜ łatwych 
do powielenia). 

Program oparty na 
więziach finanso-
wych i struktural-
nych, przy czym te 
pierwsze stanowią 
jego podstawę. 
Program obowią-
zuje w ograniczo-
nym czasie – do 
końca 2007 roku. 

MA-
STER-
CARD 

Oparcie programu 
jedynie na więziach 
finansowych nie 
gwarantuje osiągnięcia 
celu programu. Dopro-
wadzi jedynie do 
dokonywania przez 
klientów powtarzal-
nych zakupów w 
okresie trwania pro-
mocji. Nie zbuduje ich 
lojalności.  

– Właściwie nie 
występuje w stru-
kturze programu 
Ŝaden z typo-
wych elementów  
programu lojal-
nościowego (wy-
mienionych  
w teoretycznym 
wprowadzeniu na 
temat programów 
lojalnościowych). 
Program oparty 

Program oparto wy-
łącznie na więziach 
finansowych, bez stoso-
wania specjalnych kart 
lojalnościowych. Nie 
sprzyja to budowaniu 
stałych więzi opartych na 
lojalności. Bardzo łatwe 
naśladownictwo progra-
mu. Jedynym elementem 
struktury programu jest 
karta kredytowa. Brak 
jest specjalnych naród dla 

Program oparty 
jedynie na więziach 
finansowych. Obo-
wiązuje w ograni-
czonym czasie – do 
końca 2007 roku. 
Ofertą objęta jest 
ograniczona liczba 
miejsc w hotelu. 

                                                 
5 Spełnianie celów przez poszczególne programy oparto na własnych wnioskach wyciągniętych na 

podstawie spełniania załoŜeń teoretycznych przez kaŜdy z omawianych programów. 
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jest na rabatach 
udzielanych na 
podstawie płat-
ności odpowied-
nią kartą Ma-
sterCard. Nie są 
wydawane spe-
cjalne karty ra-
batowe. 

– moŜliwość rezer-
wacji na stronie: 
www.orbis 
online.pl 

uczestników programu, 
regularnej komunikacji  
z klientem oraz moŜli-
wości skorzystania ze 
specjalnego centrum 
obsługi. 
Program prowadzony jest 
w ograniczonym czasie  
i dotyczy ograniczonej 
liczby miejsc w hotelach 
objętych tą ofertą. 

VITAY-

ORLEN 

Oparcie programu 
przede wszystkim  
o więzi finansowe nie 
pozwala na kształ-
towanie lojalności 
klienta i budowanie 
trwałych relacji z war-
tościowymi klientami 
dla przedsiębiorstwa. 
Prowadzi jedynie do 
zwiększenia wielkości 
sprzedaŜy w okresie 
obowiązywania progra-
mu. Sprowadza się do 
powtarzalnych tran-
sakcji.  

– Karty występują 
jedynie w firmie 
PKN Orlen.  
W hotelach Gru-
py Hotelowej Or-
bis honorowane 
są jedynie kupo-
ny rabatowe. 

– Nagrody dla 
uczestników, któ-
re moŜna otrzy-
mać w zamian za 
zebrane punkty 
występują jedy-
nie w przypadku 
firmy Orlen. 
MoŜliwość sko-
rzystania z usług 
hoteli Grupy 
Hotelowej Orbis 
z rabatem jest 
niejako realizacją 
tej nagrody. 

– W programie nie 
występują karty 
klienta. Nie jest 
równieŜ prowa-
dzona komuni-
kacja z klientem.  

– Występuje moŜli-
wość rezerwacji, 
oprócz trady-
cyjnej formy  
w hotelu takŜe 
przez Call Center 
oraz na stronie 
internetowej. 

Brak więzi społecznych 
w programie. Dominujące 
znaczenie więzi finan-
sowych. Program moŜe 
być w łatwy sposób 
naśladowany. Ścisłe po-
wiązanie z PKN Orlen, 
który jest przewodnim 
podmiotem w przypadku 
tego programu. MoŜli-
wość skorzystania z usług 
hoteli Grupy Hotelowej 
Orbis z rabatem, na 
podstawie kuponu raba-
towego, stanowi dla 
klienta jedynie alter-
natywę. 

Występują dwa 
rodzaje więzi – fi-
nansowe i struktu-
ralne, przy czym 
pierwsze z nich 
stanowią podstawę 
programu. 
Brak informacji na 
temat czasu obo-
wiązywania progra-
mu. 

RA-

DOŚĆ 

śYCIA 

Program oparty jest 
przede wszystkim  
o więzi finansowe, 
które nie gwarantują 
budowania trwałych 
relacji z klientami. 

– Podobnie jak  
w przypadku pro-
gramu Master-
Card rabaty są 
udzielane posia-
daczom kart płat-
niczych. Karty te 
pełnią funkcję 
kart rabatowych. 
Rolę centrum 
obsługi pełnią 
Call Center  

Głównym minusem 
programu jest brak więzi 
socjalnych. Więzi stru-
kturalne oparto na Call 
Centrach i stronie 
www.orbisonline.pl (Tyl-
ko rezerwacja). Wyko-
rzystano je zatem  
w ograniczonym zakresie. 
Podstawę stanowią więzi 
finansowe pozwalające 
na łatwe naśladownictwo 

Obowiązywanie 
programu do roku 
2009 stwarza moŜ-
liwość dla jego 
wyŜszej skutecz-
ności rozumianej 
jako wzrost sprze-
daŜy (powtarzalne 
zakupy), a nie 
wzrost liczby lojal-
nych klientów. 
Oparto go na 
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i strona www. 
UmoŜliwiają one 
dokonanie rezer-
wacji, a zatem 
obsługa odbywa 
się w ograni-
czonym zakresie. 

programu. dwóch rodzajach 
więzi z połoŜeniem 
nacisku na więzi 
finansowe. 

MILES

&MO-

RE 

Program oparto na wię-
ziach finansowych.  
W przypadku tych 
więzi klient czuje się 
przywiązany do przed-
siębiorstwa tylko  
w czasie obowiązywa-
nia programu. Czyn-
nikiem przybliŜającym 
do osiągnięcia celu jest 
uczestniczenie w nim 
właściwie dobranych 
partnerów. Są to part-
nerzy zrzeszeni w ra-
mach następujących 
grup: Miles&Fly, Mi-
les&Travel, Miles& 
Money, Miles&Shop 
oraz Era, The Eco-
nomist, BMW. Znaczą-
ca liczba partnerów6 
wpływa na atrakcyj-
ność programu.  

– karty lojalno-
ściowe, 

– Centrum Obsługi 
programu Mi-
les&More 

– rezerwacja przez 
Call Center lub 
na stronie: 
www.orbis 
online.pl  

W przypadku klientów 
hoteli Grupy Hotelowej 
Orbis brak jest wystę-
powania w programie 
więzi społecznych. Mo-
głyby one w znaczący 
sposób wpłynąć na lojal-
ność klientów korzysta-
jących z usług Grupy  
w ramach programu. 

Podstawę programu 
stanowią więzi fi-
nansowe. 
Występują równieŜ 
więzi strukturalne 
pozwalające na 
utrzymywanie 
kontaktu. Brak 
więzi socjalnych. 

Źródło:  opracowanie własne. 

Przeprowadzona w tabeli 2 analiza wybranych programów lojalnościowych Grupy 
Hotelowej Orbis wykazała, Ŝe w pięciu na sześć badanych programów podstawę ich 
tworzenia i późniejszego funkcjonowania stanowią więzi finansowe. Nie jest to mocną 
stroną tych programów. Nie pozwala wnioskować o ich wysokiej skuteczności. 
Stosowanie zniŜek, rabatów, tzw. opustów jako podstawy funkcjonowania tych 
programów powoduje, Ŝe: 
1. Faktycznym celem tych programów nie jest nastawienie na budowanie lojalności 

klienta i opartych na niej silnych relacji (więzi). 
2. Prowadzi to do dokonywania przez klientów powtarzalnych zakupów, często 

jedynie w okresie obowiązywania danego programu. 
3. W przypadku zaproponowania przez konkurencję programu o zbliŜonych 

korzyściach lub wyŜszych, klient w łatwy sposób moŜe skorzystać z oferty 
konkurencyjnej. 

4. Programy te mogą być z łatwością naśladowane przez konkurencję, co wpływa na 
zmniejszenie ich skuteczności. 
Oprócz aspektów finansowych jako drugi rodzaj więzi wykorzystywany  

w programach Grupy Hotelowej Orbis pojawiają się powiązania strukturalne. Oparte są 
− w przypadku wszystkich analizowanych programów − przede wszystkim na 

                                                 
6 http://www.miles-and-more.com/online/portal/mam/pl/partner?tl=1&l=pl (19.10.2009). 



Budowanie relacji wyŜszego stopnia… 329 

moŜliwości dokonywania bezpośredniej rezerwacji za pośrednictwem strony 
www.orbisonline.pl oraz Call Center. Nie jest to jednak na tyle silny element programu, 
aby przekonać klienta o pozostaniu wiernym Grupie Hotelowej Orbis. 

Główną słabą stroną wdroŜonych programów jest brak lub występowanie  
w niewielkim stopniu (tylko „Orbis Gold Club”) więzi społecznych. To właśnie one 
pozwoliłyby na wyróŜnienie oferty, jej zindywidualizowanie, utrudnienie 
naśladownictwa przez konkurencję, kształtowanie lojalności i w efekcie na tworzenie  
i utrzymywanie trwałych więzi z klientami. Z pewnością stworzenie kompleksowego 
programu lojalnościowego opartego na trzech rodzajach więzi7 pozwoliłoby na 
skuteczną realizację głównego celu stawianego przed programami lojalnościowymi  
– przywiązania wartościowego klienta do firmy i w efekcie utrzymanie przewagi 
konkurencyjnej. 

W kontekście przeprowadzonej analizy8 najbardziej skutecznym, w aspekcie 
przyjętych kryteriów, wydaje się być program „Orbis Gold Club”. Korzyści oferowane 
klientom w zakresie tego programu są największe (tabela 1). Oparty jest on równieŜ  
o trzy typy więzi (z niewielkim jednak udziałem więzi społecznych). Nie bez znaczenia 
pozostaje takŜe fakt stosowania tego programu przez Grupę Hotelową Orbis od 
dwunastu lat9. Na podstawie przyjętych załoŜeń teoretycznych moŜna stwierdzić, Ŝe 
pozwala on na tworzenie i kształtowanie relacji z najbardziej atrakcyjnymi dla Grupy 
klientami. O jego praktycznej skuteczności decyduje jednak to, na ile ten program jest 
atrakcyjny dla klienta na tle programów stosowanych przez konkurencję. NaleŜy to 
mieć na uwadze przy dokonywaniu jego ostatecznej oceny. 

Zakończenie 

Jak widać, głównym narzędziem wykorzystywanym przez Grupę Hotelową Orbis 
do budowy trwałych relacji z klientami na rynku usług hotelarskich są programy 
lojalnościowe. Jednak nie kaŜdy program lojalnościowy, z samego swojego charakteru, 
spełnia stawiane przed nim cele. Głównym czynnikiem decydującym o skuteczności 
programu jest jego właściwa struktura. Tylko poprzez właściwie skonstruowany 
program moŜliwe jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Z zaprezentowanych 
programów lojalnościowych Grupy Hotelowej Orbis tylko jeden spełniał wspomniane 
załoŜenie. Oparcie programu o trzy rodzaje więzi: finansowe, strukturalne i socjalne, 
powoduje, Ŝe przy ich pomocy moŜliwe jest kształtowanie prawdziwie pojmowanej 
lojalności, której podstawę stanowi zaufanie. W efekcie prowadzi to do umacniania 

                                                 
7 M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Fachowe Cedetu.pl, Warszawa 2008,  

s. 37. 
8 Analizy trzech wybranych programów Grupy Hotelowej Orbis dokonano równieŜ w: E. Gołąb, Programy 

lojalnościowe jako narzędzie tworzenia i kształtowania relacji z klientami na przykładzie wybranych 
programów Grupy Hotelowej Orbis, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. E. Skawińska, Monografia, 
Instytut InŜynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007, s. 29-37. 

9 Stan na 2007 r. 
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relacji z klientami, przesuwanie ich na coraz wyŜsze szczeble drabiny lojalności  
i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej.  

THE HIGHER LEVEL RELATIONSHIPS BUILDING  

PROCESS AS A METHOD OF COMPETITION  

ON THE HOTEL SERVICES MARKET 

Summary 

The paper presents a loyalty programs as a tool of building strong relationships with the 
customers. These programs have been presented on the example of the hotel services market. 
These programs are used by Orbis Hotels Group – the biggest hotel chain in Poland. The process 
of building higher level relations was shown as a method which helps to achieve competitive 
advantage. 
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ZNACZENIE I SYSTEMY MARKETINGU 
WEWNĘTRZNEGO WYKORZYSTYWANE  

W DZIAŁALNOŚCI FIRM 

Streszczenie  

W opracowaniu zaprezentowano argumenty i uwarunkowania rozwoju marketingu 
wewnętrznego w przedsiębiorstwach XXI wieku. Określono istotę, zasady i znaczenie 
wewnętrznego marketingu relacji. Na przykładzie wybranej firmy budowlanej przedstawiono 
rodzaje systemów, które stymulują rozwój relacji pomiędzy pracownikami. Oprócz powszechnie 
stosowanych w przedsiębiorstwach systemów: komunikacji, szkoleń i motywacji pracowników, 
badany podmiot wykorzystuje dodatkowo system oceny pracowników oraz system samooceny 
kadry. Działania te zwiększają lojalność pracowników oraz wywierają wpływ na rozwój firmy  
i umacnianie jej pozycji rynkowej. 

Wprowadzenie  

Rozwój marketingu relacji oparty na trwałych związkach przedsiębiorstwa  
z klientami i pozostałymi podmiotami z jego otoczenia rynkowego determinuje 
właścicieli i zarządy firm do zwrócenia szczególnej uwagi na budowanie partnerskich 
więzi takŜe z pracownikami. Kształtowanie relacji z załogą, czyli wewnętrzny 
marketing relacji (Internal Relationship Marketing), stał się waŜną strategią działania 
polskich firm w pierwszej dekadzie XXI wieku2. 

Występuje kilka istotnych argumentów oraz uwarunkowań, które przemawiają za 
słusznością rozwoju przez przedsiębiorców marketingu wewnętrznego. Między innymi 
I.H. Gordon stwierdza, Ŝe aby podmiot gospodarczy był zdolny tworzyć wartość dla 
klientów, musi ją najpierw stworzyć dla własnych pracowników, gdyŜ to oni nadzorują 
wszystkie procesy, dają firmie swoją twórczą wyobraźnię, potrafią korzystać  
z technologii i są źródłem wiedzy, która pomaga zacieśniać więzi z klientami3.  
Ph. Kotler podkreśla, Ŝe jedynie dobre stosunki pracodawców z pracownikami 
pomagają w budowaniu trwałych relacji z klientami, czyli Ŝe marketing wewnętrzny 

                                                           
1 Maria Grzybek – prof. UR dr hab. inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet 

Rzeszowski. 
2 A. Leverin, V. Liljander, Does relationship marketing improve customer relationship satisfaction  

and loyalty? „International Journal of Bank Marketing” 2006, vol. 24, no. 4, s. 233. 
3 I.H. Gordon, Relacje z klientami. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 345. 
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jest gwarantem rozwoju marketingu zewnętrznego4. W opinii zagranicznych autorów 
marketing wewnętrzny jest uwaŜany za „klucz do zewnętrznego sukcesu 
przedsiębiorstwa” 5.  

Wśród głównych uwarunkowań rozwoju marketingu wewnętrznego, we 
współczesnych realiach konkurencji rynkowej, oprócz dynamicznie rozwijanego przez 
przedsiębiorców zewnętrznego marketingu relacji, naleŜy za E. Rudawską6 wymienić 
znaczne przeobraŜenia zachodzące na rynku pracy w wyniku powstawania nowego 
pokolenia, dla którego praca zawodowa staje się jedynie źródłem zarabiania pieniędzy, 
a nie sensem Ŝycia, ponadto ulega osłabieniu autorytet kadry kierowniczej, a rozwój 
nowoczesnej technologii (np. telepraca, Internet) osłabiają więzi pomiędzy pracodawcą 
a pracownikiem. Zaprezentowane argumenty i uwarunkowania są dowodem na to, 
Ŝe najsilniejszym atutem konkurencyjności firm w XXI wieku staje się czynnik ludzki. 
Dlatego teŜ coraz powszechniej przedsiębiorcy w swoich działaniach zwracają 
szczególną uwagę na rozwój dobrych relacji z pracownikami. 

Uwzględniając wagę zagadnienia w marketingowych działaniach firm,  
w opracowaniu przedstawiono ten problem na przykładzie firmy reprezentującej branŜę 
budowlaną7. Do analizy wykorzystano wyniki badania empirycznego zrealizowano 
metodą wywiadu bezpośredniego. Interpretacji danych dokonano przy uŜyciu metody 
indukcyjno-dedukcyjnej. 

Istota, zasady, znaczenie marketingu wewn ętrznego  

W firmach zaawansowanych pod względem funkcjonowania według zasad 
marketingu strategia marketingu wewnętrznego na świecie jest realizowana od początku 
lat 80. XX wieku8. Autorzy, definiując koncepcję wewnętrznego marketingu związków, 
w literaturze przedmiotu prezentują ją w zdywersyfikowany sposób, wynikający  
z koncentrowania uwagi na odmiennych jej aspektach, m.in. takich jak: 

– istocie oraz znaczeniu tzw. wewnętrznych klientów (internal customers9), 
– zarządzaniu zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami 

marketingu, 
– konieczności integracji zewnętrznych i wewnętrznych działań 

marketingowych, 
– wpływie marketingu wewnętrznego na jakość obsługi klienta, 

                                                           
4 Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 88. 
5 W.E. Greene, G.D. Walls, L.J. Schrest, Internal Marketing. The Key to External Marketing Success. 

„Journal of Services Marketing” 1994, vol. 8, no. 4, s. 5. 
6 E. Rudawska, Rola i techniki marketingu wewnętrznego w kształtowaniu relacji z klientami 

instytucjonalnymi, w: Marketing relacji na rynku business to business, red. M. Mitręga, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 69-83.   

7 Dane i zgodę na opublikowanie wyników badań uzyskano pod warunkiem zachowania anonimowości 
przedsiębiorstwa. 

8 J. Donelly, J. George, Marketing of Services. American Marketing Association, Chicago 1981, s. 13. 
9 M. Rafig, P.K. Ahmed, Advances In the internal marketing concept: definition, synthesis and extension, 

„Journal of Services Marketing” 2000, vol. 14, no 6, s. 450. 
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– wpływie marketingu wewnętrznego na skuteczność strategii marketingowej 
firmy10. 

Istotą realizacji marketingu wewnętrznego są działania mające na celu przede 
wszystkim: wzbudzenie wśród pracowników zrozumienia dla wszystkich decyzji 
podejmowanych w przedsiębiorstwie oraz budowanie lojalności i identyfikacji  
z firmą11, przeszkolenie i motywowanie pracowników do lepszej obsługi klientów12, 
stymulowanie całego personelu firmy w taki sposób, aby w rozmowach telefonicznych, 
korespondencji oraz kontaktach elektronicznych i osobistych z klientami pracownicy 
moŜliwie najlepiej prezentowali firmę13. WyraŜone przez cytowanych autorów poglądy 
są dowodem na to, Ŝe główny akcent w marketingu wewnętrznym w firmach powinien 
być połoŜony na rozwój lojalności kaŜdego pracownika, jego profesjonalizm, dzięki 
którym będzie on godnie reprezentował swoją firmę. Przygotowaniu wysokiej klasy 
pracowników mają słuŜyć oferowane przez przedsiębiorców zatrudnionym szkolenia 
oraz wdraŜane systemy informacyjne, integracyjne, a zwłaszcza motywacyjne. 

W koncepcji marketingu wewnętrznego istotne jest załoŜenie, Ŝe pracownicy firmy 
postrzegani są jako grupa wewnętrznych klientów, a rezultaty ich pracy są traktowane 
jako wewnętrzne dobra/usługi14. Dlatego teŜ, aby przedsiębiorcy osiągali jak najlepsze 
efekty z realizacji działań prowadzonych według tej koncepcji, konieczne jest 
przestrzeganie dwóch zasad: 

a) personel firmy świadomie i zgodnie pracuje z wytyczoną misją i strategią 
przedsiębiorstwa oraz określonymi celami słuŜącymi do osiągania sukcesu 
firmy, 

b) działania w firmie stają się optymalne, gdy kaŜdy pracownik i dział  
w przedsiębiorstwie jednocześnie produkują (świadczą) i otrzymują jak 
najwyŜszej jakości produkty (usługi). 

Spełnienie tych zasad gwarantuje kaŜdej firmie dobrze rozwinięty i funkcjonujący 
system wewnętrznej komunikacji. W przedsiębiorstwie w tym systemie mogą być 
wykorzystywane bardzo róŜne narzędzia komunikacji (rys. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 89. 
11 A. Olszańska, Strategia marketingu wewnętrznego, w: Strategie marketingowe, red. H. Mruk, Poznań 

2002, s. 212. 
12 Marketing usług, red. J. Perenc, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 108. 
13 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 59. 
14 Ch. Grönroos, Service management and Marketing, Lexington Books, USA 1990, s. 230. 



Maria Grzybek 334

 
Spotkania osobiste  
Zebrania grupowe  

Otwarte drzwi zarządu 
Informacje pisemne 

Materiały drukowane 
Tablice informacyjne 

Skrzynki pomysłów i zaŜaleń 
Czasopisma firmowe 

Telefony, smsy 
Wideotelefony 

Faksy, listy 
Internet 

Poczta elektroniczna 
Wideokonferencje 

Imprezy integracyjne 
 

 
Rys. 1. Rodzaje narzędzi komunikowania się kierownictwa firmy z pracownikami. 
Źródło: opracowano na podstawie: E. Rudawska, Rola i techniki marketingu wewnętrznego w kształtowaniu 

relacji z klientami instytucjonalnymi, w: Marketing relacji na rynku business to business, red.  
M. Mitręga, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 80. 

Jak moŜna zauwaŜyć na rysunku, zarządy współczesnych firm mają do dyspozycji 
bardzo bogatą gamę narzędzi, przy uŜyciu których mogą kontaktować się  
z pracownikami. Oprócz tradycyjnych instrumentów, takich jak: spotkania pracownicze, 
róŜnego rodzaju materiały drukowane czy telefony przewodowe mogą wykorzystywać 
urządzenia nowej generacji (telefony komórkowe, poczta elektroniczna, Internet), jak 
równieŜ zastosować nowoczesne formy zacieśniania więzi z pracownikami w postaci 
wideokonferencji czy organizacji imprez integracyjnych. Oprócz efektywnego 
wykorzystania instrumentów komunikacji sprawność tego systemu, w opinii  
R. Furtaka, zaleŜy przede wszystkim od15: 

– odpowiednio zbudowanej struktury organizacyjnej, dającej moŜliwość pracy  
w zespołach, zarówno w obrębie poszczególnych działów, jak teŜ między 
działami, 

– zaistnienie pracowników w procesie decyzyjnym, 
– przeprowadzenie wewnętrznej segmentacji rynku, 
– zapewnienie szkoleń pracownikom oraz dbanie o indywidualny rozwój kadry, 
– przeprowadzanie okresowych badań dotyczących atmosfery i kultury 

wewnętrznej, panujących w firmie, 
– wynagradzanie pracowników adekwatnie do nakładów i efektów pracy. 

                                                           
15 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 44. 
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W ten sposób funkcjonujący system umoŜliwia wykreowanie wśród pracowników 
świadomości i celowości wzajemnego współdziałania, jak teŜ dąŜenia do rozwoju etosu 
klienta zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

Rodzaj systemów wykorzystywanych do budowania trwał ych 
więzi z pracownikami w badanej firmie budowlanej  

Przedsiębiorstwo o charakterze usługowo-handlowym, funkcjonujące w branŜy 
budowlanej, rozpoczęło działalność w Rzeszowie w 1999 roku. Popyt na usługi 
budowlane oraz dobry wizerunek firmy na lokalnym rynku powodowały systematyczny 
jej rozwój. KaŜdego roku przyjmowano do pracy nowych pracowników. Największy 
przyrost zatrudnienia miał miejsce w 2004 roku, w którym pracę podjęło 9 osób.  
Po dziesięciu latach umacniania pozycji rynkowej stan zatrudnienia zwiększył się  
z czterech do 21 pracowników, czyli ponad pięciokrotnie. W wyniku wzrostu 
zatrudnienia, według ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej16, 
firma na początku swej działalności kwalifikująca się do kategorii mikroprzedsiębiorstw 
uplasowała się w grupie małych firm. Wszyscy zatrudnieni mają podpisaną umowę  
o pracę na czas nieokreślony. Właściciel przedsiębiorstwa nie zatrudnia pracowników 
sezonowych. Fluktuacja kadr jest minimalna, o czym świadczy fakt, Ŝe w 2007 roku  
z pracy zrezygnowała tylko jedna osoba. 

Za zarządzanie firmą odpowiedzialni są właściciel i pełnomocnik właściciela, na 
stanowiskach kierowniczych są zatrudnione cztery osoby, trzem pracownikom 
powierzono sprawy administracyjne, a pozostałych jedenaście osób zajmuje stanowiska 
wykonawcze. Od samego początku działalności rynkowej zarządowi zaleŜało  
na kształtowaniu jak najlepszych relacji z pracownikami i pozyskania ich lojalności. 
Dlatego teŜ w przedsiębiorstwie stosowane są wszystkie systemy marketingu 
wewnętrznego, do których A. Presz zalicza system komunikacji, szkoleń i motywacji17. 

Sprawną komunikację wewnątrz badanej organizacji zapewnia wiele narzędzi 
komunikacji wewnętrznej, wśród których są stosowane: cotygodniowe narady członków 
zarządu z kierownikami poszczególnych działów, bieŜące kontakty kierownika  
z pracownikami, rozmowy telefoniczne, tablica ogłoszeń oraz korespondencja 
internetowa. Pracownicy mają takŜe moŜliwość wyraŜania swoich opinii podczas 
comiesięcznych zebrań załogi. Szybkiemu przepływowi informacji i jej aktualności 
słuŜy przede wszystkim spłaszczona struktura organizacyjna. KaŜdy dział ma swojego 
kierownika, który podlega bezpośrednio właścicielowi spółki. Pracownicy mają stały 
kontakt ze swoimi kierownikami, od których bezpośrednio otrzymują zadania do 
realizacji, a równocześnie korzystają z ich pomocy i rad. Informacje o wykonaniu zadań 
kierownicy na bieŜąco przekazują członkom zarządu. 

                                                           
16 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2.07.2004 r., Dz.U., nr 173, poz. 1807.  
17 A. Presz, Instrumenty marketingu relacji na przykładzie koncernu motoryzacyjnego Toyota Motor 

Poland, w: Marketing relacji w przedsiębiorstwach i instytucjach rynkowych, red. A. Lumiński, R. Milic-
Czerniak, WyŜsza Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2005, s. 128. 



Maria Grzybek 336

Za rekrutację pracowników jest odpowiedzialny właściciel firmy, który określa 
wymagania, jakie powinien spełniać kandydat na planowane stanowisko pracy. 
Wymagania zostają następnie zawarte w treści ogłoszenia, które jest zamieszczane  
w lokalnej prasie, Internecie, biurze karier i powiatowym urzędzie pracy.  
W poszukiwaniu nowych osób czynnie uczestniczą takŜe pracownicy firmy. 

W związku z dynamicznym rozwojem przedsiębiorstwa oraz rosnącą konkurencją 
na rynku usług budowlanych kierownictwo przywiązuje szczególną uwagę do szkoleń 
pracowników. Jak słusznie stwierdza się w literaturze przedmiotu, szkolenia prowadzą 
do ciągłego rozwoju pracowników celem dostosowania się do zachodzących zmian  
w organizacji i otoczeniu firm18. Wszyscy pracownicy badanej jednostki odbywają 
szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień i obowiązków 
dotyczących ich stanowisk pracy oraz na temat zasad i stosowania systemu zarządzania 
jakością. Kształcenie w celu uzyskania nowych umiejętności i wzbogacania wiedzy 
pracowników dzięki szkoleniom to, w opinii H. Gordona, podstawowe procesy w firmie 
realizującej marketing partnerski19, a taką reprezentuje analizowane przedsiębiorstwo.  

W trosce o doskonalenie działań marketingowych, kierownictwo firmy 
wprowadziło od 2005 roku system okresowych ocen kaŜdego zatrudnionego oraz 
samoocenę pracowników, które są przeprowadzane raz do roku. W tym celu członkowie 
zarządu opracowali dwa rodzaje kwestionariusza ankiety. Według pierwszego 
pracownik jest oceniany w kategoriach, zaprezentowanych na rysunku 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Kategorie według których oceniany jest kaŜdy pracownik firmy. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Arkusz oceny pracowników badanej firmy. 

Rysunek prezentuje sześć kategorii, z których kaŜda zawiera od trzech do siedmiu 
pytań, według których pracownicy są oceniani indywidualnie pod względem 
zawodowych i osobistych cech, predysponujących ich do wykonywania zadań na 
określonych stanowiskach pracy. Skalę ocen reprezentują: ocena niezadowalająca, 
dostateczna, dobra, bardzo dobra. Na ich podstawie wystawiona jest ocena końcowa 

                                                           
18 W. Golnan, M. Kalinowski, J. Litwin, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007, 

s. 345. 
19 I.H. Gordon, op. cit., s. 347. 

Kategorie oceny 

pracowników 

podejście do klientów znajomość zadań i obowiązków  
na pełnionym stanowisku 

wiedza  
na temat firmy 

komunikatywność 

praca w zespole 

rozwój osobistej efektywności 
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pracownika. Badania umoŜliwiają poznanie problemów, które dotyczą ocenianego, 
korektę niepoŜądanych zachowań, nagradzanie pracowników, którzy uzyskali ocenę 
najwyŜszą. 

Drugi rodzaj kwestionariusza zawiera pytania dotyczące jakości pracy. KaŜdy 
zatrudniony dokonuje subiektywnej oceny wykonywanych przez siebie zadań  
i obowiązków, udzielając odpowiedzi tak lub nie. Ten rodzaj przeprowadzanych badań 
pozwala kaŜdemu pracownikowi na dokonanie refleksji i usunięcia niedoskonałości, 
które mogą wystąpić w powierzonym zakresie jego zawodowych obowiązków. 

WaŜnym elementem skutecznej realizacji marketingu wewnętrznego jest 
wprowadzanie systemu zachęt, motywujących pracowników do poŜądanych 
zachowań20. Według Z. Jasińskiego, system motywacyjny to system oddziaływań na 
pracowników, którego celem jest zachęcenie personelu do podejmowania zachowań 
korzystnych, przy jednoczesnym unikaniu niekorzystnych, z punktu widzenia 
strategicznego celów firmy21. Zarząd analizowanej firmy stosuje róŜne formy 
motywacyjne dla pracowników. Są nimi premie, nagrody i awanse. Wszystkim 
pracownikom są znane zasady przyznawania dodatkowych świadczeń. Zasadniczą 
formą systemu motywacyjnego są premie pienięŜne, które stanowią, zdaniem 
kierownictwa, bardzo silną zachętę do wyŜszej efektywności pracy. Są one uzaleŜnione 
przede wszystkim od jakości pracy, dyspozycyjności pracownika i duŜego 
zaangaŜowania w działalność firmy. Badanie przeprowadzone przez Internetowy Serwis 
Pracy JOBS.PL potwierdziło, Ŝe nagrody pienięŜne są podstawowym czynnikiem 
skłaniającym pracowników do bardziej efektywnej pracy. Spośród 2242 internautów na 
pytanie o najlepszy sposób motywowania do pracy, 41% wskazało na premie i nagrody 
pienięŜne22. 

Efekty działalno ści marketingowej badanej firmy  

Rozwój marketingu wewnętrznego wśród stałego zespołu osób, z wieloletnim 
staŜem pracy i duŜym doświadczeniem zawodowym, stał się jednym z waŜnych 
czynników decydujących o sukcesach przedsiębiorstwa. Kadra firmy, zorientowana na 
ciągły rozwój, doskonalenie działań w swej branŜy, kierująca się zasadami 
współdziałania, rzetelności, wiarygodności oraz uczciwości względem klientów, została 
doceniona i uhonorowana kilkoma nagrodami.  

W ciągu trzech kolejnych lat podmiot otrzymał nagrodę Przedsiębiorstwo Fair Play, 
co dowodzi, Ŝe postępuje zgodnie z etyką oraz charakteryzuje się rzetelnością  
i uczciwością w prowadzeniu działań biznesowych. Dwukrotnie firma została 

                                                           
20 K. Fonfara, op. cit., s. 93. 
21 Z. Jasiński, Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności, Agencja 

Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s. 21. 
22 Najlepsze sposoby motywowania do pracy, http:/www.egospodarka.pl/33115,Njalepsze-sposoby-

motywowania-do-pracy,1,39,1html. 
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uhonorowana nagrodą Gazela Biznesu, co świadczy o dynamice jej rozwoju, rzetelności 
i lojalności w kontaktach partnerskich oraz osiąganiu dobrych wyników finansowych.  

Mając świadomość wzrostu wymagań klientów i nasilającej się konkurencji, 
kierownictwo jednostki wdroŜyło system zarządzania jakością, zgodny  
z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2001. Wprowadzony system został 
potwierdzony audytem, przeprowadzonym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
SA, gwarantującym, Ŝe oferowane przez firmę produkty reprezentują najwyŜszą jakość. 
Wprowadzenie systemu przyczyniło się do wzrostu zaufania klientów oraz umocnienia 
pozycji rynkowej. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, iŜ w realiach nasilającej się 
konkurencji w branŜy certyfikat potwierdzający zgodność wdroŜonego systemu  
z wymogami standardu ISO 9001:2001 jest skutecznym narzędziem marketingowym 
analizowanej jednostki. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa, po wdroŜeniu systemu 
zarządzania jakością, dowodzą, Ŝe system wpłynął korzystnie na kształtowanie się 
kondycji finansowej podmiotu. 

Dzięki monitorowaniu opinii klientów zewnętrznych w przedsiębiorstwie 
gromadzone są informacje na temat zadowolenia odbiorców ze współpracy. Pomiary te 
słuŜą takŜe zebraniu sugestii na temat modyfikowania oferty rynkowej. Prowadzone od 
trzech lat analizy badań satysfakcji i wymagań klientów instytucjonalnych świadczą  
o tym, Ŝe partnerzy rynkowi firmy są w pełni zadowoleni ze współpracy handlowo 
-usługowej. W świetle zaprezentowanych zdarzeń naleŜy stwierdzić, Ŝe działania oparte 
na marketingu relacji w pełni słuŜą rozwojowi firmy i umacnianiu jej wizerunku. 

Podsumowanie  

Zarządzanie zasobami ludzkimi jest coraz waŜniejszym czynnikiem 
konkurencyjności firm. W szczególności dotyczy to przedsiębiorstw usługowo 
-handlowych, których pracownicy mają bezpośredni kontakt z klientami. Kierownictwo 
analizowanej firmy doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego duŜą uwagę zwraca na 
doskonalenie rozwoju marketingu wewnętrznego. Dostrzegając w personelu 
wewnętrznych klientów, dba o ich rozwój zawodowy i potrzeby osobiste kaŜdego 
pracownika, a w konsekwencji o kulturę organizacji przedsiębiorstwa. Jest to właściwa 
strategia działania, gdyŜ odpowiednio kształtowany marketing wewnętrzny wpływa na 
osiąganie korzyści, wśród których naleŜy wymienić: zadowolenie i pozytywne 
nastawienie pracowników, wzrost ich lojalności względem firmy, brak zjawiska 
fluktuacji, poprawę jakości oferowanych produktów i usług, wzrost zadowolenia  
i lojalności klientów, a w efekcie zwiększenie zysków, rozwój firmy i umacnianie jej 
pozycji rynkowej oraz zdobywanie prestiŜowych nagród. Korzyści te potwierdzane są 
takŜe przez opinie innych badaczy, którzy wskazują na bezpośredni związek 
występujący pomiędzy: rozwojem marketingu wewnętrznego, poprawą jakości pracy  
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i wzrostem zadowolenia odbiorców, co w efekcie daje poprawę funkcjonowania danej 
organizacji23. 

THE IMPORTANCE AND SYSTEMS OF INTERNAL 
MARKETING USED IN COMPANIES’ OPERATIONS 

Summary 

Arguments and conditionings of development of internal marketing of 21st century 
enterprises are presented in the paper. The essence, principles and meaning of internal 
relationship marketing are determined. On the example of a construction company there are 
presented kinds of systems which stimulate development of relations between employees. Apart 
from systems commonly used in enterprises: communication, trainings and employees’ 
motivation, the researched entity additionally uses personnel assessment system and staff’s self-
assessment system. These actions increase loyalty of employees, company’s development and 
strengthening of market position. 

 

                                                           
23 M. Boguszewicz-Kreft, Teoria mediacyjnych stosunków partnerskich marketingu wewnętrznego, 

„Marketing i Rynek” 2007, nr 4, s. 9. 
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ROLA „TWARZY” W CHIŃSKIM MARKETINGU 
RELACJI – OPINIE POLSKICH MENEDśERÓW 

PRACUJĄCYCH W CHINACH 

Streszczenie 

Literatura przedmiotu sugeruje, Ŝe w chińskim otoczeniu biznesowym, którego 
fundamentem są silne sieci powiązań rodzinnych, guanxi i etyka konfucjańska, praktyki dawania  
i zachowywania twarzy odgrywają jedną z głównych ról w budowaniu relacji rynkowych.  
W niniejszym artykule poddano analizie obecny wpływ tego zjawiska na aspekty kooperacyjne 
między zachodnimi biznesmenami i ich chińskimi partnerami. Prezentowane wnioski pokazują 
jednak, Ŝe inwestorzy zagraniczni na tym rynku powinni być ostroŜni w bezwarunkowym 
przestrzeganiu tradycyjnych praktyk twarzy ze względu na częste podwójne standardy zachowań 
stosowane przez ich chińskich partnerów. Przedstawione informacje oparte są na przeglądzie 
literatury przedmiotu, pięcioletnich obserwacjach bezpośrednich autora oraz trzydziestu ośmiu 
wywiadach przeprowadzonych z polskimi menedŜerami przebywającymi w Chinach. 

Wstęp 

Od lat osiemdziesiątych minionego wieku wielu badaczy (szczególnie z tzw. 
Skandynawskiej Szkoły Marketingu Usług oraz grupy IMP) podkreśla, Ŝe 
przedsiębiorstwa nie działają na rynku jako autonomiczne podmioty, ale tworzą gęstą 
sieć powiązań w ramach wzajemnych kontaktów i interakcji z róŜnorodnymi 
podmiotami otoczenia: klientami, instytucjami finansowymi, dostawcami, kooperantami, 
konkurentami, organami rządowymi itp.2 Relacje i sieci powiązań są ponadto uznawane 
za potencjalnie wartościowe zasoby dla firm i środki do budowania i utrzymania 
przewagi konkurencyjnej na rynku3. Budowa partnerskich relacji staje się zatem nie 
tylko instrumentem zwiększającym częstotliwość i powtarzalność transakcji, ale 
koniecznym wyborem strategicznym w nasilającej się globalnej konkurencji. Rozwój  
i zarządzanie relacjami moŜe stawiać jednak wiele nowych wyzwań wraz  
z internacjonalizacją działań przedsiębiorstwa i rozszerzeniem kontaktów  
o interesariuszy z odmiennego otoczenia kulturowego i społecznego. Przykładem mogą 
być tu powszechnie znane trudności adaptacyjne zachodnich firm inwestujących na 

                                                 
1 Jarosław Linka – mgr, niezaleŜny konsultant wielu polskich firm inwestujących w Chinach. 
2  Zob. E. Gummesson, Relationship marketing and imaginary organizations: a synthesis, „European 

Journal of Marketing” 1996, nr 2/30, s. 31-44. 
3  J. Dyer, H. Singh, The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational 

Competitive Advantage, „Academy of Management Review” 1998, nr 4/ 23, s. 675. 
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rynku chińskim. Główną przyczyną tego są zazwyczaj fundamentalnie odmienne 
praktyki interakcji rynkowych i społecznych, charakterystyczne dla tego regionu świata, 
znacznie wykraczające poza barierę językową czy róŜnice prawne4. 

W zachodnim marketingu relacji menedŜerowie przyzwyczajeni są zwykle do 
międzyorganizacyjnych powiązań i wymianie świadczeń bazującej na rachunku 
ekonomicznym, budowaniu bliŜszych relacji partnerskich dopiero po pierwszych 
udanych transakcjach, przedkładaniu zaufania opartego na systemach prawnych przed 
zaufaniem personalnym i zabezpieczaniu transakcji umowami.  

W Chinach system zarządzania relacjami jest znacznie bardziej enigmatyczny, 
oparty na kulturowym fenomenie guanxi osadzonym głęboko w etyce konfucjańskiej. 
Guanxi to specjalny typ powiązań tworzonych głównie wewnątrz rodziny i między 
osobami blisko związanymi (np.: miejscem urodzenia, dialektem), definiowany na 
zasadzie wzajemności w zobowiązaniach, powstający poprzez ciągłą wymianę przysług 
i kooperację5. Chińskie relacje rynkowe, w kontraście do zachodnich praktyk, nie są 
zatem rozpatrywane na płaszczyźnie międzyorganizacyjnej, ale wyłącznie personalnej. 
Oparte są najchętniej na więzach krwi wewnątrz szeroko rozumianej rodziny – klanu  
i budowane według hierarchicznych zaleŜności w nim panujących. Chińczycy nie 
akceptują symetrycznej ekwiwalencji świadczeń bazującej na rachunku ekonomicznym, 
a na zasadach konceptu renqing, czyli nieformalnym oczekiwaniu wzajemności 
przysługi, które zawsze spłaca się w nadmiarze, ze szczególnym uwypukleniem ich 
emocjonalnego charakteru. Relacje nie są tu równieŜ konsekwencją pozytywnych 
rezultatów transakcji, lecz przeciwnie − powinny ją poprzedzać, aby w ogóle do niej 
mogło dojść. Zaufanie, czyli chińskie xinren, jest czysto personalne i w wyniku słabej 
ochrony prawnej w przeprowadzaniu transakcji staje się jej swoistym substytutem6. 

W literaturze przedmiotu, oprócz wyŜej wymienionych róŜnic, powszechnie 
wskazywaną cechą charakterystyczną dla chińskich relacji jest ogromna rola twarzy.  
W zachodniej teorii marketingu relacji problematyka zachowania, dawania czy utraty 
twarzy, ze względu na mniejsze praktyczne implikacje, prawie nie jest poruszana  
i rzadko występuje jako zmienna w modelowaniu i opisie zjawisk relacyjnych.  
W opracowaniach dotyczących chińskiego otoczenia przeciwnie − twarz stanowiła 
wielokrotnie jedną z podstawowych zmiennych w analizach zachowań organizacyjnych, 

                                                 
4 P. Fan, Z. Zigang, Cross-cultural Challenges when Doing Business in China, „Singapore Management 

Review” 2004, nr 1/21, s. 81-90. 
5 M.J. Chen, Inside Chinese Business: A Guide for Managers Worldwide, Harvard Business School Press, 

Boston  2001, s. 46. 
6 Na temat róŜnic w zachodnim i chińskim marketingu relacji szerzej m.in.: K. Iwińska-Knop, J. Linka, 

Marketing relacji w działalności polskich firm na rynku chińskim, w: Marketing przyszłości –Trendy, strategie, 
instrumenty. Partnerstwo w marketingu, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009, s. 54-63; J. Linka, Marketing relacji − perspektywa dwóch cywilizacji. Implikacje guanxi dla 
polskich inwestorów, w A. Piotrowska-Piątek, Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych 
organizacji, WSEiP, Kielce 2009, s. 63-82; Y.H. Wang, T.K.P. Leung, Guanxi: Relationship marketing  
in a Chinese Context, International Business Press, New York 2000.  
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rynkowych i społecznych Chińczyków7. W ostatnim czasie pojawiają się jednak coraz 
liczniejsze krytyczne głosy ekspertów, Ŝe znaczenie tego konceptu staje się raczej 
mitem i nie odzwierciedla rzeczywistości, szczególnie w kontaktach między partnerami 
międzynarodowymi i ich chińskimi kontrahentami8. Z postępującą modernizacją i coraz 
szerszym otwarciem Chin na świat, formująca się tam nowa, o niezmiernie 
pragmatycznym nastawieniu i przyzwyczajona do ostrej gry rynkowej klasa 
biznesmenów zaczęła traktować twarz jako doskonały instrument podwójnej gry.  
Z jednej strony w charakterze stałego elementu podkreślającego przywiązanie do 
kultury, z drugiej jako taktykę umoŜliwiającą przede wszystkim wykorzystywanie 
międzynarodowych partnerów, próbujących za wszelką cenę praktykować tradycyjne 
zasady obowiązujące w ramach tego konceptu.  

Celem artykułu jest zrównowaŜona prezentacja koncepcji twarzy w chińskim 
otoczeniu rynkowym i wskazanie na nie tylko jej tradycyjnie kulturowe znaczenie,  
ale i obecne, faktyczne implikacje dla procesów wymiany i negocjacji z chińskimi 
partnerami. Szczególnie uwypuklono tym samym praktyczne aspekty postępowania 
międzynarodowych negocjatorów i zarządzających biznesem. Analiza przeprowadzona 
została z perspektywy doświadczeń polskich menedŜerów rezydujących na stałe  
w Chinach i bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie procesami i relacjami 
marketingowymi na tym rynku. 

Perspektywa zachodnia i chi ńska koncepcji twarzy – pod-
stawy teoretyczne  

W literaturze moŜna wyróŜnić dwa główne nurty analizy roli twarzy  
w społeczeństwie chińskim. Pierwszy ma swoje źródła w zachodnim pojęciu twarzy i jej 
globalnego charakteru jako pewnej formy prestiŜu i wyznacznika kwalifikacji jednostki. 
Bazuje ono na podejściu etic, czyli tzw. kulturowo-uniwersalnym, gdzie bada się 
rzeczywistość z zewnątrz systemu, a przyjęte kryteria oceny mają charakter absolutny. 
Drugi nurt opiera się na podejściu emic, czyli kulturowo-specyficznym, gdzie kultura 
ujmowana jest subiektywnie i opisu rzeczywistości dokonuje się za pomocą pojęć 
specyficznych dla danego obszaru. W nurcie tym uznaje się, Ŝe niuanse dotyczące  
np. chińskiej twarzy są na tyle znaczące, Ŝe utrudnia to jakiekolwiek porównania 
międzykulturowe.  

W ramach podejścia etic pionierskie studia nad fenomenem twarzy, które stały się 
późniejszą bazą dla wielu dalszych analiz, przeprowadzone zostały przez E. Goffmana 

                                                 
7 Np. T.K.P Leung, R.Y. Chan, Face, favour and positioning − a Chinese power game, „European Journal 

of Marketing” 2003, nr 11/12, s. 1575-1598; P.J. Buckley, J. Clegg, H. Tan, Cultural awareness in knowledge 
transfer to China − The role of guanxi and mianzi, „Journal of Word Business” 2006, nr 41, s. 275-288. 

8 Np. T. Fang, Chinese business negotiating style, Thousand Oaks, CA Sage 1999, s. 251-252; P. Ghauri,  
T. Fang, Negotiating with the Chinese, „Journal of World Business” 2001, nr 36, s. 303-325;  
W.R. Vanhonacker, When good guanxi turns bad, „Harvard Business Review” 2003, nr 82/4, s. 18-19. 
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w połowie latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku9. Autor zdefiniował twarz jako: 
„pozytywną wartość społeczną przypisywaną osobie w danej sytuacji spotkania, gdy 
inni przyjmują, Ŝe trzyma się ona określonej roli. Twarz jest obrazem własnego „ja”, 
naszkicowanym w kategoriach uznanych atrybutów społecznych, przy czym moŜe to 
być obraz zbiorowy, jak wówczas, gdy ktoś wystawi dobre świadectwo samemu 
sobie”10. Zgodnie z tymi załoŜeniami osoba moŜe doświadczać wstydu i zakłopotania, 
jeśli stwierdzi, Ŝe jej twarz została zdyskredytowana w danych okolicznościach. 
Zakłopotanie to moŜe doprowadzić do zakłócenia współpracy, co powoduje, Ŝe jej 
uczestnicy są zwykle zainteresowani ochroną twarzy, zarówno swoją, jak i partnera,  
w celu utrzymania akceptowanej atmosfery interakcji. Korzystając z dorobku  
E. Goffmana, w latach osiemdziesiątych P. Brown i S. Levinson określali twarz jako 
„wizerunek publiczny, do którego kaŜdy członek społeczeństwa moŜe rościć sobie 
prawo”11. Według autorów, uczestnicy interakcji społecznych mogą sobie uzurpować 
prawo do tego, aby nikt obcy nie ingerował w ich twarz, ale tym samym muszą 
respektować twarz drugiej ze stron procesu komunikacji. Twarz, zdaniem badaczy, ma 
dwie strony: pozytywną i negatywną. Twarz negatywna nastawiona jest na obronę 
własnego terytorium, wolności i praw do respektowania przez inne osoby własnego 
działania i zachowań. Twarz pozytywna odnosi się natomiast do pragnienia uznania  
i docenienia przez innych własnej pozytywnej wartości.  

Na aspekty wstydu, zaŜenowania i utraty twarzy wskazywał równieŜ w swoich 
analizach A. Modigliani12. W negocjacjach na problem twarzy i kwestie związane z jej 
przywracaniem zwrócili uwagę np.: R.G. Rogan i M.R. Hammer, podkreślając, Ŝe 
skuteczny negocjator głównie przywraca twarz partnerowi, działający podstępnie 
wybiera zazwyczaj strategię odbudowy własnej twarzy13. 

Jedne z pierwszych badań odnoszących się do międzykulturowych aspektów twarzy, 
uwzględniające w nich m.in. studentów chińskich, przeprowadziła S. Ting-Toomey.14 
Autorka w swojej analizie podkreślała, Ŝe problematyka twarzy dotyczy wszystkich 
społeczeństw, ale sposób pracy nad twarzą jest zróŜnicowany kulturowo. W swoim 
modelu negocjowania twarzy podzieliła strategie postępowania wobec tego fenomenu  
w zaleŜności od podziału na kultury indywidualistyczne i kolektywistyczne. 
Członkowie społeczeństw indywidualistycznych dąŜą zwykle do zachowania własnej 
twarzy, co implikuje, Ŝe podstawową strategią pracy nad twarzą jest tu tzw. 

                                                 
9 E. Goffman, Embarrassment and social organizations, „American Journal of Sociology” 1956, nr. 62,  

s. 264-271. 
10 E. Goffman, Rytuał interakcyjny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 5. 
11 P. Brown, S. Levinson, Politeness: Some Universals in Language Use, Cambridge University Press, 

Cambridge 1987, s. 61. 
12 A. Modigliani, Embarrassment, facework, and eye contact: Testing a theory of embarrassment, „Journal 

of Personality and Social Psychology” 1971, nr 32, s. 313-326. 
13 R.G. Rogan, M.R. Hammer, Crisis negotiations: A preliminary investigation of facework in naturalistic 

conflicts discourse, „Journal of Applied Communications Research” 1994, nr. 22, s. 216-213. 
14 S. Ting-Toomey, Intercultural conflict styles: A face negotiation theory, w: Theories in Intercultural 

Communications, red. Y.Y. Kim, W.B. Gudykunst, Sage, Newbury Park 1998, s. 213-235. 
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uzyskiwanie twarzy. Ma to na celu zachowanie i ochronę wolności osobistej oraz 
wyznaczenie własnego miejsca w Ŝyciu. W kulturach kolektywistycznych podstawową 
strategią jest tzw. dawanie twarzy. Charakteryzuje się unikaniem bezpośredniości  
w komunikacji, troską o uczucia innych i stosuje się ją w celu obrony i poparcia 
potrzeby przynaleŜności odczuwanej przez drugą osobę.  

Podsumowując zachodnie spojrzenie na kwestie twarzy, naleŜy podkreślić, Ŝe 
widziana jest ona jako jednostkowy, wewnętrzny atrybut jednostki, a nie zewnętrzny  
w postaci tytułu i statusu społecznego. Twarz jest tu własnością prywatną (rzadko 
wspólną, kolektywną) oraz rozpatrywana jest zazwyczaj między uczestnikami interakcji  
o równym statusie społecznym, a nie w zaleŜnościach hierarchicznych. Praca nad 
twarzą ma tu raczej miejsce w kontekście krótkich spotkań, a nie długoterminowych 
relacji.  

Chińczycy oceniają swoją twarz odmiennie, głównie w kontekście hierarchicznych 
zaleŜności budowanych w ramach sieci powiązań rodzinnych i społecznych guanxi. 
Twarz jest tu wyznacznikiem pozycji w relacji, ma charakter kolektywny i jest tworzona 
w oparciu o historię społecznie usankcjonowanych zachowań jednostki. Utrata twarzy  
w chińskim społeczeństwie nie wiąŜe się tylko z winą jednostki, ale jest formą 
publicznego upokorzenia, skutkującą wstydem całej wspólnoty15. Terminy zachodnie 
(etic) jak np. wspomniana twarz negatywna lub twarz pozytywna nie oddają zatem  
w pełni chińskiej specyfiki. W związku z tym najistotniejsze analizy konceptu twarzy  
w chińskim otoczeniu powstały w ramach podejścia emic, uŜywającego w opisach 
szeroko wyjaśnianej terminologii z języka chińskiego. Powszechnie cytowanymi 
analizami chińskiej twarzy są publikacje: praca H.C. Hu z 1944 r., który przeprowadził 
analizę 200 chińskich przysłów i sklasyfikował koncept twarzy w dwa główne wymiary: 
lian i mianzi16  oraz bazująca na tym podziale publikacja D.Y.F Ho z 1972 r.17  
Na poziomie fizycznym lian i mianzi oznaczają twarz fizyczną i w bezpośrednim 
tłumaczeniu bliskie są zachodniemu pojęciu twarzy. W relacjach społecznych mają 
jednakŜe swoje specyficzne, ukryte znaczenie.  

Lian oznacza „zaufanie społeczeństwa do integralności moralnego charakteru 
„ego”, którego utrata uniemoŜliwia mu prawidłowe funkcjonowanie we wspólnocie”18. 
Odnosi się ono do podstawowej godności i szacunku jednostki oraz jest formą 
społecznych sankcji w egzekwowaniu norm moralnych19. W pewnym uproszczeniu 
moŜe być utoŜsamiane z moralnością, poczuciem wstydu w społeczeństwach 
zachodnich. Znaczenie lian w Ŝyciu codziennym w Chinach znajduje odzwierciedlenie 
w starym powiedzeniu: „KaŜdy człowiek potrzebuje lian, jak kaŜde drzewo potrzebuje 
kory”.  

                                                 
15  Y. Wang, X.S. Zhang, R. Goodfellow, China Business Culture-Strategies for Success, Talisman 

Publishing, Singapore 2003, s. 25. 
16 H.C. Hu, The Chinese Concept of Face, „American Anthropologist” 1944, nr 1/46, s. 45-64. 
17 D.Y. Ho, On the concept of face, „American Journal of Sociology” 1976, nr 81, s. 867-84. 
18 H.C. Hu, op. cit., s. 45. 
19 Ibidem. 
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Mianzi to „swego rodzaju prestiŜ, który jest podkreślany (...). Reputacja uzyskana 
poprzez osiągnięcia Ŝyciowe, sukces i ostentację” 20. H.C. Hu podkreślał, Ŝe chińskie 
mianzi odnosi się do zachodniego pojęcia twarzy, ale brakuje w nim konotacji z lian21. 
Mianzi moŜe zostać uzyskane poprzez cechy osobowe (np. wiedza, umiejętności) albo 
nie pochodzące od cech osobowych, (np. bogactwo, społeczne powiązania − guanxi, 
władza)22. Mianzi moŜna scharakteryzować zarówno pod względem ilościowym, jak  
i jakościowym23. W Chinach najczęściej mówi się o mianzi duŜym lub małym. Pierwsze 
wiąŜe się z większymi wpływami, uznaniem społecznym oraz szacunkiem i oznacza 
większą moc osiągania poŜądanych celów. Mianzi przypisane jest nie tylko personalnie 
do osoby, ale równieŜ piastowanego przez nią stanowiska. Czym wyŜszy urząd 
jednostka zajmuje, tym większe jest jej mianzi oraz za tym idąca skuteczność działania. 
Wielkość mianzi osoby jest funkcją jej statusu społecznego, ale zmienia się  
w zaleŜności od grupy, z którą jednostka jest w interakcji. MenedŜer musi mieć więcej 
mianzi niŜ jego podwładni, ale niekoniecznie będzie je miał w grupie intelektualistów. 
Mianzi moŜe być rozpatrywane w dwóch wymiarach: subiektywnym i obiektywnym.  
W wymiarze subiektywnym mianzi jest wartością jednostki podlegającą samoocenie  
w relacjach społecznych. W wymiarze obiektywnym mianzi odzwierciedla miejsce  
i pozycję społeczną jednostki w oczach innych członków grupy. Często zdarza się, Ŝe 
subiektywnie odczuwana wartość mianzi moŜe nie pokrywać się z oceną otoczenia.  
Z perspektywy subiektywnej osoba tutaj moŜe mówić o stracie mianzi. Z perspektywy 
obiektywnej mianzi jednostki jest po prostu za małe, by osiągnąć zamierzone cele. 
Mianzi mogą zostać utracone lub uzyskane, gdy nastąpią zmiany postępowania albo 
odstępstwo od jakości lub ilości stanu posiadania lub pozycji w hierarchii. Osiągane są 
one zazwyczaj poprzez pozytywne opinie uzyskane od grupy, w której zachodzi 
interakcja, wzorowe zachowanie jednostki, doskonałe efekty działania lub wiedzy, czy 
podniesienie statusu poprzez awans zawodowy itp. Utracone mogą zostać, gdy 
zachowanie i osiągnięcia są poniŜej dopuszczalnych norm lub jednostka przestaje 
spełniać w zasadniczy sposób wymagania dotyczące jej społecznej pozycji.  

Lian róŜni się od mianzi swoistym prawem własności. Do lian ma prawo kaŜdy 
z racji tytułu swojego społecznego członkostwa i moŜe je utracić tylko w wyniku 
naruszenia norm i zasad tego społeczeństwa. W Chinach nigdy nie mówi się zatem  
o zyskiwaniu lian, a jedynie o utracie, która ma znacznie większe konsekwencje niŜ ma 
to miejsce w przypadku mianzi. Utracone mianzi moŜna znacznie łatwiej odzyskać. 
Lian przeciwnie, raz utracone powoduje, Ŝe integralność charakteru osoby poddana jest 
w wątpliwość lub nawet zniszczona raz na zawsze. Dlatego lekcewaŜenie lian moŜe 
prowadzić do całkowitej degradacji własnej toŜsamości społecznej. Za utratę lian 
jednostka powinna winić wyłącznie siebie, gdyŜ strata wiąŜe się z jej nagannym 

                                                 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 D.Y. Ho, op. cit., s. 867-84. 
23 Ibidem. 
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postępowaniem lub wykroczeniem. Stracić mianzi moŜna natomiast z powodu innych 
osób, na przykład braku ich taktu czy delikatności. Lian gwarantuje minimalną wartość 
szacunku społecznego, jaką posiada jednostka niezaleŜnie od pozycji społecznej, 
władzy bądź autorytetu. Wszystko, co wykracza poza podstawową godność jednostki, 
naleŜy do mianzi. KaŜdy posiada lian, nie wszyscy mianzi. MoŜna tu wskazać prostą 
zaleŜność − posiadanie lian jest warunkiem koniecznym posiadania mianzi, które  
u poszczególnych jednostek róŜni się wielkością.  

W ramach relacji rynkowych mianzi powiększa ich zasięg, lian natomiast jest ich 
moralną podstawą i gwarancją. Według S.G. Reddinga i M. Ng to właśnie obawa przed 
utratą lian stanowi podstawę do, tak powszechnego wśród Chińczyków, nieformalnego 
systemu umów i porozumień, a mianzi weszło do codziennych transakcji jako forma 
społecznej waluty24. 

Podsumowując rozwaŜania teoretyczne na temat chińskiej twarzy, warto przytoczyć 
wyniki sondaŜu, przeprowadzonego na 1234 respondentach przez Sina Corporation 
(właściciela jednego z największych serwisów internetowych w Chinach), dotyczącego 
obecnego stosunku Chińczyków do problematyki twarzy. Dla 83,2% badanych mianzi 
jest „bardzo waŜne” we wszystkich interakcjach społecznych, 12,1% uwaŜało, Ŝe jest to 
„nieco waŜne”, 2,7% odpowiedziało „niewaŜne” i 1,9 % „nie mam zdania”25. 

PowyŜsze wyniki badań świadczą o nadal powszechnym znaczeniu twarzy (mianzi) 
w społeczeństwie chińskim. Badania własne autora wykazują jednak większą 
polaryzację zachowań w kwestiach konceptu twarzy w ramach współpracy Chińczyków 
z partnerami zagranicznymi.  

Badania własne – podstawowe zało Ŝenia metodologiczne 

Podstawę prezentowanych rozwaŜań stanowi analiza literatury przedmiotu oraz 
wnioski z badań i obserwacji własnych autora. Prezentowane wyniki badań dotyczące 
problematyki twarzy uzyskane były w ramach większego projektu badawczego 
dotyczącego specyfiki zarządzania relacjami marketingowymi w chińskim otoczeniu 
rynkowym z perspektywy polskich inwestorów.  

Ze względu na specyfikę problematyki (nie do końca rozpoznany i trudno 
uchwytny przedmiot badawczy) w badaniach zastosowano przede wszystkim 
metodologię badań jakościowych i oparto się na niefundamentalistycznych postulatach 
dotyczących epistemologii26oraz wykorzystaniu propozycji E. Gummensona27  tzw. 
badań interaktywnych (interactive research) nad orientacją relacyjną. Według tej 

                                                 
24  S.G. Redding, M. Ng, The Role of Face in the Organizational Perceptions of Chinese Managers, 

„Organizational Studies” 1982, nr 3/3, s. 207.  
25  Sina Corporation, 1998. The Chinese Mianzi Survey (j. chiński), http://survey.sina.com.cn/cgi-

bin/polling/voteresult.cgi?vid=1988. 
26  Por. Ł. Sułkowski, O potrzebie niefundamentalistycznego dyskursu w epistemologii zarządzania. 

„Organizacja i Kierowanie” 2006, nr 1, s. 53-65. 
27 E. Gummesson, Are current research approaches in marketing leading us astray? „Marketing Theory” 

2001, nr 1, s. 38-40. 
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koncepcji proces poznania naukowego bazuje na interakcji i dialogu, jaki zachodzi 
między badaczem a obiektem badań, podmiotami badania i innymi osobami (aktorami) 
otoczenia, szerokim zastosowaniu analiz przypadków (case studies), bezpośrednim 
uczestnictwie w obserwowanych procesach (np. w roli doradcy, konsultanta 
rozwiązującego problemy) oraz ciągłej weryfikacji powstałych tez teoretycznych 
podczas trwania procesu badawczego. W metodzie tej autor zaleca ponadto 
odwoływanie się do wiedzy i doświadczenia badacza oraz konsultacje wyników z jak 
największym audytorium28. E. Gummesson nie wyklucza stosowania badań ilościowych, 
wręcz zachęca do jednoczesnego wykorzystania ich wyników wraz z analizą jakościową. 
Krytycznie odnosi się jednak do skrajnie funkcjonalistycznych poglądów 
obowiązujących w naukach społecznych, twierdząc, kaŜdy proces badawczy i tak 
podlega subiektywnym wyborom badacza, jego wiedzy i doświadczeniu  
(np. w określeniu zmiennych analizy i interpretacji wyników)29. 

Badania własne przeprowadzone zostały zgodnie z przedstawionymi powyŜej 
podejściami i zaleceniami. Opierały się przede wszystkim na analizie przypadków  
i wykorzystaniu techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych, posiadających 
strukturę nie w pełni uporządkowaną (semistructured interview). Wywiady  
z menedŜerami przeprowadzane były w trzydziestu ośmiu polskich organizacjach na 
terytorium Chin w okresie od kwietnia 2008 r. do lutego 2009 r. Rozmowy zostały 
nagrane i sukcesywnie transkrybowane z uwzględnieniem wybranych instrukcji  
D. Silvermana, dotyczących zapisu etnometodologicznego30. 

Proces doboru był celowy i uznany za zakończony wówczas, gdy kolejne przypadki 
nie wnosiły wiedzy o badanym zjawisku. Decyzję o zakończeniu teoretycznego 
pobierania próby podejmowano zatem w sytuacji, gdy wystąpiło tzw. teoretyczne 
nasycenie (theoretical saturation). NaleŜy tu dodać, Ŝe populacja, w której 
przeprowadzono badania nie była zbyt liczna, gdyŜ polskie przedsiębiorstwa i polscy 
menedŜerowie obecni na rynku chińskim naleŜą raczej do wyjątków. Według danych 
Ministerstwa Gospodarki RP i Ambasady RP w Pekinie polskie firmy rozpoczęły na 
tym rynku zaledwie kilkadziesiąt projektów w ramach inwestycji bezpośrednich od 
momentu powstania ChRL. Liczba polskich menedŜerów odpowiedzialnych za 
zarządzanie jednostkami biznesu przebywających na terenie Chin, według 
nieoficjalnych danych Ambasady RP, równieŜ nie przekracza około 70-80 osób. 
Wszystkie organizacje biorące udział w projekcie badawczym funkcjonowały na tym 
rynku powyŜej jednego roku, ze średnią długością około 6 lat. Podział według formy 
działalności kształtował się następująco: 42% 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 

                                                 
28 Ibidem. 
29 E. Gummesson, Qualitative research in marketing: roadmap for a wilderness of complexity and 

unpredictability. „European Journal of Marketing” 2005, nr 3/4, s. 311. 
30 D. Silverman, Interpretacja danych jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 328. 
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Foreign Owned Enterprise). MenedŜerowie uczestniczący w badaniu przebywali na 
terenie Chin w większości przypadków powyŜej roku. Trzy osoby mogły potwierdzić 
ponad 20-letni staŜ pracy (najdłuŜszy − 22 lata) na tym rynku. Przeciętna długość 
pobytu wynosiła około 4,5 roku.  

W celu zapewnienia większej obiektywności formułowanych wniosków 
zastosowano procedury triangulacji metod i danych, pozyskując dodatkowe informacje 
w oparciu o obserwacje uczestniczące autora rozprawy (m.in. podczas osobistej 
współpracy z partnerami chińskimi, w roli konsultanta oraz tłumacza w toku procesów 
negocjacji i współpracy między partnerami chińskimi i polskimi), codzienną interakcję 
w społeczeństwie chińskim oraz analizę dokumentów przekazanych z badanych firm.  

Chińska twarz w świetle opinii polskich mened Ŝerów − wyniki 
badań 

Większość badanych polskich menedŜerów potwierdzała odmienne praktyki 
związane z twarzą w chińskim otoczeniu i ich znacznie większą wagę w relacjach 
marketingowych oraz w procesach negocjacyjnych na tym rynku. Chińska twarz była 
wymieniana i uwaŜana jako jedna z najbardziej odmiennych cech w tym otoczeniu 
biznesowym (84%, 33 przypadki). W prezentacji swojego stanowiska menedŜerowie 
głównie uŜywali słowa twarz, ale aŜ 60% (23 przypadki) samodzielnie wskazywała 
prawidłowo na jej chiński odpowiednik – mianzi, przeplatając go zamiennie  
w objaśnieniach i uŜywając popularnych chińskich określeń jak np:. meiyou mianzy (nie 
mieć twarzy) czy diu-le mianzi (stracić twarz). Przy czym zaledwie dziewięciu 
respondentów (przewaŜnie z wykształceniem sinologicznym lub związanym z kulturą 
chińską) prawidłowo wskazała na róŜnicę między lian a mianzy. Definiując oba 
wymiary twarzy, podkreślali np. Ŝe „…w kontaktach z partnerami chińskimi przede 
wszystkim trzeba dbać o ich mianzy, a nie dopuszczać do sytuacji współpracy  
z Chińczykiem, który nie dba o lian…”.  

Praktyki związane z dawaniem i ochroną twarzy swoich chińskich partnerów 
respondenci uzaleŜniali zwykle od fazy, w której znajdowała się relacja, a nie jako stałą 
formę postępowania, jak to jest zwykle sugerowane w róŜnych poradnikach 
dotyczących chińskiej kultury biznesu. Prawie 79% (30 przypadków) rozmówców 
wskazało na kwestie dawania twarzy jako jeden z najwaŜniejszych czynników  
w inicjującej fazie współpracy z partnerem chińskim oraz na silną potrzebę 
dostosowywania się na tym etapie relacji do chińskich norm i zasad. Zaledwie kilku 
respondentów (6 przypadków) opowiedziało się za kontynuacją tego samego 
zachowania w głównym procesie negocjacji i codziennej działalności operacyjnej31. 
Pozostali skłaniali się do opcji, jak to określił obrazowo jeden z menedŜerów centrum 

                                                 
31 Wyjątkiem są tu relacje w spółkach joint venture. MenedŜerowie wskazujący na stałą potrzebę pracy nad 

twarzą partnerów chińskich zatrudnieni byli właśnie w tego typu organizacjach. Uzasadnieniem moŜe być tu 
zmiana nastawienia samych Chińczyków do tego typu współpracy i podkreślenie przejścia partnerów 
zagranicznych na wyŜszy szczebel w hierarchii relacyjnej. 
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zakupowego duŜego polskiego dystrybutora odzieŜy, „…chwalenie osiągnięć partnera  
i kurtuazja w fazie powitania, a potem istotne są tylko twarde negocjacje. Chińczycy  
i tak nie będą starali się grać uczciwie w negocjacjach, niezaleŜnie ile twarzy by im 
dano”. Uzasadnieniem takiej sytuacji są tu odmienne standardy zachowań Chińczyków 
w stosunku do poszczególnych grup relacyjnych. NajbliŜsze relacje rodzinne (qingren)  
i przyjacielskie (shengren), gdzie zaufanie i emocje są największe, wymagają 
nieustannych starań w dawaniu twarzy, poprzez m.in. korzystne traktowanie, ciągłe 
odwzajemnianie przysług, przekazywanie prezentów i zapraszanie na bankiety. KaŜde 
odstąpienie od kontynuacji reguł dawania twarzy będzie widziane jako brak szacunku 
dla drugiej strony. W relacjach z tzw. obcymi (shuren) praktyki związane z twarzą są 
znacznie bardziej skomplikowane. Dawanie i ochrona twarzy (mienzi) jest normą  
w początkowej fazie budowania relacji biznesowych, głównie podczas pierwszych 
publicznych spotkań i prezentacji. JednakŜe po tym etapie zwykle następuje odstąpienie 
od sztywnych zasad przestrzegania zasad fenomenu twarzy. Atmosfera negocjacji 
zwykle nie jest juŜ skupiona na kwestiach towarzyskich, ale na ustępujących im miejsca 
kwestiach merytorycznych. Podobne zasady obowiązują obcokrajowców, którzy 
znajdują się najdalej w hierarchii chińskich relacji i zwykle mają status obcych (shuren).  

Badani wskazywali na jeszcze jedno powszechne w ostatnich latach zjawisko: 
praktyk chińskich partnerów zmierzających do manipulacji kwestiami twarzy w celu 
osiągnięcia własnych celów biznesowych. Chińczycy przyzwyczajeni do coraz lepszego 
przygotowania zachodnich menedŜerów w zakresie znajomości kultury chińskiej i ich 
tendencji do bezwarunkowego unikania okoliczności mogących powodować utratę 
twarzy, zaczęli pragmatycznie wykorzystywać tą sytuację. Respondenci wskazywali, Ŝe 
wielokrotnie sami stawali się łatwym „łupem” dla swoich kontrahentów poprzez swoją 
naiwność i wiarę w stosowanie chińskich zasad twarzy i unikanie draŜliwych pytań 
mogących obrazić partnera. Jeden z menedŜerów zarządzający spółką joint venture 
wspomniał, Ŝe podczas poszukiwania partnera spotykał się początkowo z dwoma 
przedstawicielami potencjalnych kandydatów. Po kilku tygodniach okazało się, Ŝe byli 
oni zainteresowani tylko „...wstępnymi wystawnymi kolacjami, wskazanymi przez 
siebie drogimi prezentami mającymi być dowodem na powaŜne traktowanie oraz 
wycieczką do Polski w celu sprawdzenia zakładu i technologii, oczywiście równieŜ na 
nasz koszt”. 

Kolejnym, odwrotnym przykładem braku konsekwencji w praktykach zachowania 
twarzy moŜe być sytuacja opisana przez innego respondenta odpowiedzialnego  
za zakupy: „Po obraŜeniu dostawcy poprzez publiczne wskazanie na jego osobiste błędy 
w nadzorze produkcji i odmowie odebrania zamówionego towaru, myślałem, Ŝe 
współpraca nie będzie dalej moŜliwa. Po kilku tygodniach, jak gdyby nigdy nic, 
dostałem zaproszenie na wystawną kolację od „mojego” Chińczyka, na której przyznał 
się do błędu i poprosił o dalszą współpracę. (...) Zachowanie twarzy w stosunku do 
obcokrajowców ma tu odmienne znaczenie niŜ wśród samych Chińczyków. Obecnie 
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liczą się przede wszystkim pieniądze. Chińczycy, jeśli muszą, będą robili interesy  
z uśmiechem na twarzy, nawet z wrogiem”.  

Respondenci wskazywali ponadto na odmienne podejście w adaptacji praktyk 
dawania i ochrony twarzy w zaleŜności od poszczególnych grup interesariuszy 
przedsiębiorstwa. Największą uwagą w tym względzie, według ich opinii, powinni być 
otoczeni oficjele rządowi i partyjni, ze względu na ciągle rozległy ich wpływ na procesy 
rynkowe (licencje, podatki, zezwolenia, preferencje inwestycyjne) oraz olbrzymi prestiŜ 
związany ze sprawowaną władzą wywołujący tym samym szczególną wraŜliwość na 
utratę mianzi. Najlepszą strategią jest permanentne dbanie o ich twarz, gdzie podstawą 
praktyk powinien być zawsze najwyŜszy standard uprzejmości, gościnności oraz ciągłe 
podkreślanie osiągnięć zawodowych i osobistych. Drugą grupą, na którą zwrócono 
uwagę, są chińscy pracownicy. Badani podkreślali, Ŝe to właśnie w kontaktach  
z chińskim podwładnymi mają największe problemy w ramach kulturowych 
uwarunkowań konceptu twarzy. Otwarta komunikacja i zespołowe rozwiązywanie 
problemów jest tu bardzo trudne, a w wielu przypadkach nawet niemoŜliwe. Utrwalone 
od dzieciństwa zaleŜności hierarchiczne nie pozwalają pracownikowi na otwarte 
sugerowanie rozwiązań, nie wspominając juŜ o krytyce przełoŜonego. Pracownik za 
wszelką cenę stara się dać i chronić mianzi przełoŜonego, nawet jeśli będzie to ze 
szkodą dla organizacji. Jeden z badanych opisał następujący przypadek: „Moja firma 
nie wzięła udziału w przetargu z powodu niedotrzymania terminu złoŜenia oferty 
przetargowej, gdyŜ pracownik bał się zwrócić mi uwagę, Ŝe zapomniałem podpisać 
dokumentację, a ja nie zrozumiałem jego dwuznacznych podpowiedzi”. W kontekście 
zarządzania aspektami twarzy we współpracy z klientami respondenci zwracali uwagę 
na szczególne respektowanie jej wśród kadry firm państwowych, gdzie częściej tego 
typu czynniki emocjonalne biorą górę nad rachunkiem ekonomicznym. MenedŜerowie 
odpowiedzialni za zarządzanie jednostkami zakupowymi byli grupą o najmniejszej 
skłonności do uwzględniania fenomenu chińskiej twarzy we współpracy ze swoimi 
chińskimi dostawcami. Sugerowali oni np. „Ŝe we współpracy liczy się najbardziej: 
kontrola jakości na miejscu wytwarzania, umiejętne negocjowanie ceny i dobra 
orientacja na rynku umoŜliwiająca szybką zmianę dostawcy. Twarz ma tu mniejsze 
znaczenie”.  

Na zakończenie warto równieŜ podkreślić częste uwagi dotyczące 
nacjonalistycznego poczucia twarzy wśród Chińczyków. Respondenci przestrzegali tu 
przed poruszaniem kwestii politycznych, nawet w ramach juŜ przyjacielskich 
stosunków.  

Zakończenie 

Przeprowadzony przegląd podstaw teoretycznych konceptu twarzy z perspektywy 
zachodniej i chińskiej oraz wnioski z badań własnych pozwalają wskazać kilka 
postulatów teoretycznych oraz zaproponować praktyczne wskazówki postępowania 
wobec tego fenomenu dla inwestorów zagranicznych w Chinach. Dawanie i ochrona 
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twarzy uwaŜana jest za jedną z najbardziej odmiennych cech chińskiego otoczenia 
biznesowego. Zachodni termin twarzy nie oddaje jednak w pełni chińskiej specyfiki 
tego fenomenu, który reprezentowany jest tu przez dwa wymiary: lian i mianzi.  

W ramach relacji rynkowych największe znacznie ma mianzi, które powiększa ich 
zasięg, a lian jedynie stanowi ich moralną podstawę i gwarancję. Odpowiednie 
zarządzanie swoim mianzi (twarzą) i mianzi partnera w chińskim otoczeniu jest jednym  
z kluczowych czynników w budowie relacji i osiągnięciu sukcesu na tym rynku. 
Dawanie i ochrona mianzi partnera powinno stanowić podstawę w kontaktach 
biznesowych w Chinach. NaleŜy jednak rozdzielać tu wstępną fazę budowania relacji, 
w której kurtuazyjne gesty, prezenty, wystawne kolacje podkreślają wagę partnerstwa,  
i właściwą fazę negocjacji i kooperacji, gdzie otwarta komunikacja i jasne 
formułowanie swoich propozycji i oczekiwań przynosi w dłuŜszej perspektywie 
bardziej poŜądane rezultaty. MenedŜerowie prowadzący operacje na rynku chińskim 
muszą być dodatkowo przygotowani na częste praktyki podwójnej gry ich chińskich 
partnerów i w związku z tym bardzo ostroŜne i wywaŜone stosowanie zasad 
obowiązujących w kulturze chińskiej. Twarz ma ogromne znaczenie w relacjach  
z oficjelami rządowymi i partyjnymi, klientami oraz pracownikami. Z ostatnią  
z wymienionych grup jednak przeciwnie, warto od samego początku współpracy 
wprowadzać zachodnie zasady otwartej komunikacji i bezwzględnie ich przestrzegać, 
nie zapominając o specjalnych sytuacjach, w których warto robić wyjątki i stosować 
zasady zachowania twarzy (np. unikać publicznego karania pracowników). Kluczową 
zasadą w zarządzaniu relacjami, a zatem i twarzą, z pracownikami i innymi 
interesariuszami tego otoczenia będzie odgrywało zawsze umiejętne balansowanie 
między emocjonalną stroną współpracy, do której dąŜą Chińczycy, a zachowaniem jej 
ekonomicznej efektywności.  

THE ROLE OF FACE IN CHINESE RELATIONSHIP 
MARKETING – OPINIONS FROM THE POLISH  

MANAGERS WORKING IN CHINA 

Summary 

The evidence from existing literature has indicated that in the Chinese business environment 
which is based on strong family networks called guanxi and Confucian ethics, practices of giving 
and saving face play one of the most important roles in relationship creation. The paper considers 
the current impact of this phenomenon on the cross-cultural cooperation of western business 
people with their Chinese partners. The findings from this paper show that foreign investors  
in China should be aware of the unconditionally binding traditional practices of face, due to the 
often double standard behavior used by their Chinese partners. The presented information are 
based on the subject literature review, five years of direct author observation and thirty eight 
interviews conducted with Polish managers directly residing in China.  
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NARZĘDZIA CRM W FIRMIE MARKETINGU 

BEZPOŚREDNIEGO 

Streszczenie 

Celem pracy jest wypełnienie luki informacyjnej dotyczącej zjawiska CRM i zbadanie 
zadowolenia pierwszych klientów firmy działającej na zasadach marketingu bezpośredniego  
z budowania relacji z nimi. Firma buduje dobre relacje ze swoimi dystrybutorami, dba o ich 
rozwój i zdobywanie wiedzy merytorycznej o produktach. Oferowany pakiet narzędzi do 
kontaktu: pierwszy klient – firma oraz dystrybutor − konsument, nie jest wykorzystywany przez 
wszystkich dystrybutorów. Korporacja nie ma gwarancji, iŜ stosując narzędzia CRM zadowoli 
wszystkich współpracujących. MoŜe jednak poznać ich oczekiwania, aby usatysfakcjonować 
kaŜdego klienta z osobna. 

Wstęp 

Dzisiejszy polski rynek to coraz silniejsza konkurencja, przez co firmom trudniej 
przetrwać. Wiele produktów upodabnia się do siebie i trudno nimi rywalizować. 
Dlatego trzeba szukać nowych rozwiązań i stąd zainteresowanie menedŜerów 
działaniami, które nie koncentrują się wyłącznie na zdobywaniu nowych klientów, ale 
na utrzymaniu dobrych relacji z juŜ pozyskanymi, a nawet utraconymi2.  

Poznanie klienta, prowadzenie z nim dialogu, a nawet uczynienie z nabywcy 
przyjaciela firmy spowoduje, iŜ stanie się on lojalnym klientem, a działania te sprawią, 
Ŝe osiągniemy przewagę na rynku i staniemy się bardziej konkurencyjni. Firmy 
amerykańskie wydają pięć razy więcej środków na zdobycie nowego klienta niŜ na 
zatrzymanie go przy firmie. Szacuje się, iŜ lojalność klienta jest dziesięć razy większa 
niŜ jednorazowy zakup produktu3.  

Literatura polska tłumaczy termin Customer Relationship Management (CRM) jako 
zarządzanie relacjami z klientami lub system relacji z klientami. Określenie to dotyczy 
jednocześnie filozofii (w tym strategii działania firmy), która dzięki zbudowaniu 
kontaktów z klientami umoŜliwia wyŜszy poziom rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji 

                                                 
1 Stanisław Pilarski − dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 
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celu ekonomicznego, jak i systemu informatycznego. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ nie ma 
jednej definicji CRM. Pojawia się coraz to więcej wymyślnych opisów tworzonych 
przez ekspertów. Podczas studiowania literatury nasuwa się wniosek, iŜ we wszystkich 
definicjach podkreśla się jedno, a mianowicie wykształcenie odpowiednich relacji firmy 
z klientem w codziennej swej działalności. Zatem nie będzie błędem, jeśli określi się 
CRM odmianą strategii marketingowej, która ma na celu budowanie relacji z klientami, 
tak by były one trwałe, poprzez uŜywanie ciągle zdobywanej wiedzy o potrzebach, 
preferencjach i zwyczajach kaŜdego klienta z osobna. Informacje te zdobywane są przez 
stosownie wyszkolonych pracowników firmy oraz poprzez obserwacje konsumentów. 
Tak uzyskane informacje gromadzi się w „ceeremowych sercach” jako specjalnie 
przystosowanych bazach danych4. Z kolei ich przetwarzanie umoŜliwia specjalistyczne 
oprogramowanie, by następnie mogły być wykorzystane podczas codziennych działań 
firmy do kształtowania lojalności klientów. Stąd teŜ CRM to takŜe baza danych łącznie 
z aplikacjami, które tworzą system IT.  

Dwukierunkowość rozumienia CRM sprawia trudność w całościowym nazwaniu 
tego terminu. Z jednej strony jest to strategia działania, z drugiej system informatyczny. 
W praktyce oba podejścia powinny odnaleźć wspólny mianownik w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstwa nastawionego na kreowanie relacji z klientami, bo tylko wtedy moŜna 
naprawdę oceniać jego efektywność. Zatem CRM moŜna określić jako świadome 
zarządzanie relacjami z klientami poprzez satysfakcjonujące zaspokajanie ich potrzeb  
i oczekiwań w celu zbudowania lojalnej grupy stałych klientów firmy. Zarządzanie to 
ma na celu zwłaszcza dąŜenie do racjonalności kosztów promocji, zwiększenia 
sprawności sprzedaŜy i zadowolenia klientów z serwisu czy teŜ obniŜenie kosztów ich 
obsługi5. 

Wspólną ideą, łączącą konsumenta i producenta, jest obustronna satysfakcja 
poprzez kształtowanie pogłębianych relacji klient − firma, które z biegiem czasu mogą 
przerodzić się we wzajemną lojalność. Nie kaŜdy klient wymaga budowania 
długotrwałych relacji z nim i otaczania go szczególną opieką. Jednak niewątpliwie do 
kaŜdego naleŜy podchodzić zgodnie z jego oczekiwaniem. Na rynku dostępne są róŜne 
narzędzia i mechanizmy, które wspomagają firmy w zarządzaniu relacjami oraz 
identyfikowaniu klientów waŜnych dla firmy. Nie wszystkie z nich na równi sprawdzają 
się w praktyce. W procesie zarządzania relacjami, którego celem jest utrzymanie klienta 
jak najdłuŜej przy firmie, poszczególne obszary funkcjonalne firmy ściśle ze sobą 
współdziałają, zaś najistotniejszą częścią efektywnego administrowania CRM jest 
zarządzanie6. W takim podejściu CRM ma swoje miejsce w marketingu.  
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CRM wyraźnie róŜni się od marketingu klasycznego/tradycyjnego, przede 
wszystkim podejściem do klienta. CRM skierowany jest na indywidualizację wszelkich 
działań, w przeciwieństwie do masowości tradycyjnego marketingu. Promocja  
w marketingu tradycyjnym kierowana jest do wybranych segmentów rynku, ma 
masowy i bezosobowy charakter. Natomiast promocja w CRM ma charakter 
zindywidualizowany i bezpośredni7.  

Marketing bezpośredni wywodzi się z marketingu klasycznego i jest 
wykorzystywany przez koncepcję CRM. Zakłada on kontakt z klientem poprzez listy, 
telefony. Marketing bezpośredni to ogół działań oraz usług pomocniczych, które 
umoŜliwiają zaoferowanie produktu bądź usługi za pomocą kurierów, telefonów lub 
innego bezpośredniego przekazu w celu informacyjnym albo teŜ w celu podjęcia 
decyzji przez zainteresowane osoby8. Sposobami realizacji marketingu bezpośredniego 
są między innymi telemarketing, infolinia, bazy danych i róŜnego rodzaju kampanie.  

Jedną z najpopularniejszych form marketingu bezpośredniego jest sprzedaŜ 
bezpośrednia. Charakteryzuje się ona osobistym kontaktem z klientem w celu 
zaprezentowania i zaoferowania oraz sprzedaŜy towarów i usług bezpośrednio klientowi 
w warunkach, w których czuje się on swobodnie i pewnie. Zastosowanie CRM 
odnajdziemy w takich sektorach jak: fast moving consumer goods (FMCG), 
bankowym, towarzystw emerytalnych, ubezpieczeniowych, business to business 
(B2B), farmaceutycznym, komputerowym, a nawet w instytucjach publicznych: 
uniwersytetach, szpitalach czy urzędach. Firmy na całym świecie przekonały się do 
systemów CRM.  

Uczestnicy polskiego rynku tej formy sprzedaŜy są zorganizowani w Polskim 
Stowarzyszeniu SprzedaŜy Bezpośredniej, które działa od 1994 roku9 i skupia 15 firm. 
Członkami stowarzyszenia są między innymi korporacje Amway, Avon, Herbalife oraz 
Oriflame. RóŜnią się od siebie, kaŜda z nich jest inna, ma inną specyfikę sprzedaŜy, 
mają róŜne potrzeby i inne strategiczne działania10. W sprzedaŜy bezpośredniej 
oferowane są zwłaszcza kosmetyki, sprzęt AGD, suplementy diety i odŜywki. Szacuje 
się, Ŝe jej obroty osiągnęły w roku 2009 poziom 2,5 mld zł. Prognozuje się, Ŝe roczne 
tempo wzrostu tego rynku w najbliŜszych latach wyniesie w kraju 5-10%11. Związanych 
zawodowo ze sprzedaŜą bezpośrednią jest w Polsce ponad 700 tys. osób (4,5% 
pracujących w Polsce), a dla około 140 tys. osób przychody z pracy w tym sektorze 
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stanowią główne lub jedyne źródło dochodów. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe sprzedaŜ 
bezpośrednia angaŜuje w Polsce duŜy potencjał i wykazuje tendencję rozwojową  
w skali realizowanych obrotów. To z kolei uzasadnia potrzebę bliŜszego poznania zasad 
i reguł sprzyjających skuteczności i efektywności tej formy sprzedaŜy. 

Celem pracy jest zbadanie i ocena wykorzystania narzędzi biznesowo 
-informacyjnych w zarządzaniu relacjami z klientami w korporacji marketingu 
bezpośredniego. Rezultatem podejmowanych działań i uŜytych narzędzi winna być 
satysfakcja i lojalność jej klientów. 

Metodyka bada ń  
Wśród praktyków istnieje przekonanie, iŜ przedsiębiorca poprzez wdroŜenie 

odpowiedniego dla systemu firmy CRM pozna oczekiwania kaŜdego klienta, a to 
pozwoli na stworzenie produktów i ofert dla kaŜdego klienta z osobna, co sprawi, Ŝe 
zwiększą się przychody i zminimalizują koszty w jego firmie. Na potrzeby badań 
postawiono dwie tezy:  
1. Klienci bardziej lojalni wykorzystują szerszy i bardziej zaawansowany pakiet 

narzędzi oferowanych przez firmę. 
2. Narzędzia, którymi dysponuje korporacja w relacji z klientami, pozwalają jej na 

satysfakcjonujące świadczenie usług klientom. 
Badaniami objęto klientów działającej w Polsce od 15 lat jednej z globalnych firm 

marketingu bezpośredniego. Ofertę rynkową tej firmy stanowią głównie produkty 
odŜywcze i kosmetyki. Przed przystąpieniem do zbierania materiałów poinformowano 
firmę o zamiarze i zakresie merytorycznym przeprowadzenia badań. Na potrzeby 
niniejszej pracy nazwano ją firmą/korporacją. 

Uwzględniając specyfikę marketingu bezpośredniego załoŜono, iŜ najbardziej 
miarodajne rezultaty badań uzyska się po przeprowadzeniu ich w grupie dystrybutorów, 
czyli przedstawicieli firmy pośredniczących pomiędzy korporacją a finalnymi 
konsumentami. Dystrybutor/konsultant składa zamówienia u producenta, generowane 
potrzebami jego klientów oraz własnymi. Dlatego teŜ uznano, iŜ to on jest pierwszym 
klientem firmy, a jego relacje z firmą kształtowane są głównie poprzez kontakty z nią. 
Klient finalny (konsument) nie oceniałby samej korporacji i jej narzędzi, a raczej osoby 
dystrybutorów/konsultantów. 

W badaniach wzięło udział 142 dystrybutorów, spośród szacowanych około 700 
robiących systematycznie zakupy w firmie. Materiały pierwotne zebrano metodą 
ankiety audytoryjnej, w trakcie szkoleń korporacyjnych w 2009 roku. Respondentami 
byli uczestnicy jednego ze szkoleń, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w badaniu. 
Narzędziem badawczym do zbierania danych pierwotnych był kwestionariusz 
ankietowy, w którym przewaŜały pytania w konstrukcji kafeterii dysjunktywnej oraz 
koniunktywnej12.  

                                                 
12 K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 119-120. 
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Głównymi problemami badawczymi były: działalność dystrybutorów w korporacji, 
ich zakupy produktów (na potrzeby własne i sprzedaŜy), składanie zamówień i ocena 
produktów, sprawność funkcjonowania centrum logistyczno-dystrybucyjnego oraz 
narzędzia korporacji do współpracy z dystrybutorami i konsumentami. W analizie 
wyników badań uwzględniono cechy społeczno-demograficzne dystrybutorów oraz ich 
relacje z korporacją, zaś w opracowaniu wyników badań ograniczono się do miar 
średnich. 

Istota funkcjonowania korporacji 

Misją korporacji jest zmienianie Ŝycia ludzi poprzez zapewnienie im najwyŜszej 
jakości produktów odŜywczych i do kontroli wagi (odŜywianie wewnętrzne) oraz 
kosmetyków (odŜywianie zewnętrzne), a takŜe jak najlepszych moŜliwości 
biznesowych w sprzedaŜy bezpośredniej w systemie MLM13. Działalność korporacji 
oparta jest na zasadzie duplikacji. KaŜdy dystrybutor rozpoczyna biznes od zbudowania 
bazy klientów, którzy będą dostarczać zysk detaliczny. Następnie znajduje się nowe 
osoby, którzy przyłączają się do organizacji i są szkolone. Pozyskują wiedzę, jak 
znajdować inne osoby, które będą im pomagać. Dystrybutorzy, zapraszając nowe 
osoby, pomagają im i szkolą je, stają się dla nich sponsorami, którzy pokazują, jak 
duplikować cały proces na kolejne linie podrzędne.  

KaŜdy produkt firmy ma określoną liczbę punktów wartości obrotu. Zamawiając 
produkty, dystrybutor gromadzi punkty wartości obrotu odpowiadające liczbie punktów 
przypisanych zamówionym produktom (im droŜszy produkt, tym większa liczba 
punktów14.  Zgromadzone punkty wartości obrotu są obrotami i są brane pod uwagę dla 
celów kwalifikacji i nagród. Wartość obrotu jest obliczana na róŜne sposoby,  
w zaleŜności od tego, kto nabywa towary, statusu tej osoby i rabatu, statusu 
dystrybutora i innych elementów planu sprzedaŜy i marketingu firmy. Wartość obrotu 
jest obliczana co miesiąc na podstawie punktów wartości produktów zakupionych  
w danym miesiącu.  

Dystrybutorzy korporacji, w zaleŜności od zajmowanej w niej pozycji, tworzą 
hierarchię. Rozpoczynając współpracę w firmie, jest się dystrybutorem/konsultantem,  
z relatywnie niskim uzyskiem ze sprzedaŜy własnej produktu oraz określoną prowizją 
sprzedaŜy hurtowej od kaŜdego dystrybutora ze swojej organizacji. Z pozycji 
dystrybutora moŜna jednorazowo złoŜyć zamówienie na określoną wyŜszą wartość 

                                                 
13 MLM (ang. multi-level marketing) równieŜ marketing sieciowy czy wielopoziomowy. MLM polega na 

budowaniu organizacji, w której mnóstwo osób sprzedaje niewiele bądź teŜ nie sprzedaje wcale produktów,  
a jedynie kupuje je dla siebie. To znaczy, Ŝe osoby na wyŜszym poziomie w drzewie sprzedaŜy otrzymują 
profity z gałęzi znajdujących się poniŜej.  

14 Część produktów dystrybutorzy kupują do własnej konsumpcji i ich rodzin, np. dystrybutor mając  
2-osobową rodzinę, codziennie zjadając tylko na śniadanie koktajl białkowy (formułę 1), przed kaŜdym 
posiłkiem błonnik i witaminy po posiłku, zakupuje dla siebie (dla rodziny) 85,90 pkt. miesięcznie. Jest to 
najprostszy zestaw, który moŜe konsumować kaŜda osoba, tym samym najuboŜszy punktowo. JeŜeli ta sama 
rodzina uŜywa kosmetyków do codziennej pielęgnacji: krem, tonik, Ŝel, szampon do włosów i odŜywka 
kupuje 63,70 pkt. miesięcznie dla własnych potrzeb.  
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punktową (z wyŜszym teŜ rabatem detalicznym) i zostać success builderem. Pozycja ta 
jest jednak niestabilna i osoba wraca po miesiącu do podstawowego poziomu lub pnie 
się szczebel wyŜej, zostając supervisorem. Aby osiągnąć tę pozycję, naleŜy w okresie 
miesiąca zakupić produkty za relatywnie wysoką wartość punktową. Korzyści 
supervisora to wysoki (50%) uzysk z własnej sprzedaŜy detalicznej i prowizja (25%) ze 
sprzedaŜy hurtowej; dodatkowo do 5% specjalnej premii osobistej (królewskiej) od 
wartości obrotu wszystkich aktywnych supervisorów na trzech poziomach w podległej 
organizacji; ponadto przysługuje im prawo udziału w specjalnych warsztatach  
i szkoleniach korporacji. Supervisorzy to filary korporacji, gdyŜ to głównie dzięki 
efektom ich pracy firma zarabia i osiąga sukcesy. Zbiorowość dystrybutorów 
korporacji, zwłaszcza najniŜszej w hierarchii grupy, jak to jest typowe dla marketingu 
bezpośredniego, dość szybko zmienia się. Jedyne centrum logistyczno-dystrybucyjne 
korporacji w Polsce mieści się na obrzeŜach Warszawy. MoŜna w nim złoŜyć 
zamówienie osobiście lub w inny sposób i odebrać produkty.  

Charakterystyka badanych dystrybutorów  

Spośród 142 badanych respondentów 47% pozostawało w relacjach z firmą od 
ponad roku, 21% pracowało dla niej nie dłuŜej niŜ 1 rok, a 32% to dystrybutorzy 
pracujący do 1/2 roku. Wśród dystrybutorów firmy przewaŜają kobiety (73,8% 
badanych). Jest to raczej normalne w sprzedaŜy bezpośredniej, prawdopodobnie ze 
względu na elastyczny czas pracy; w przypadku omawianej korporacji, z uwagi na 
przedmiot jej obrotu, trzeba podkreślić fakt, Ŝe kobiety bardziej dbają o piękno  
i zdrowie. Jednak praca w tej firmie jest dla nich najczęściej zajęciem dodatkowym, 
wstępują po to, by kupować taniej na własne potrzeby. MęŜczyzn jest stosunkowo 
mniej, ale traktują oni tę pracę zawodowo, stąd dominują w grupie supervisorów. 
MęŜczyźni przystępują do firmy wtedy, gdy są zdecydowani na intensywną pracę  
i osiąganie z niej efektów. Pod względem wieku najliczniejszą grupą wśród 
respondentów stanowiły osoby młode, do 35 lat (50,7%). Ankietowani legitymują się 
wykształceniem wyŜszym (53,5%) oraz średnim (40,8%). Mieszkają w duŜych  
i mniejszych miastach oraz na wsi. 

Interesująca jest motywacja badanych dystrybutorów związania się z korporacją. 
Ponad 40% spośród nich podpisało umowę z firmą, by sprzedawać produkty i w ten 
sposób zarabiać pieniądze. Prawie 34% respondentów chciało w ten sposób zmienić styl 
Ŝycia, a tylko 1/4 dystrybutorów podpisała licencję, by kupować taniej produkty dla 
uŜytku własnego i rodziny. Osoby, u których motywem zapisu do firmy było zarabianie 
pieniędzy, to najczęściej supervisorzy, dla których praca w korporacji jest głównym, 
aczkolwiek nie jedynym zajęciem.  

Interesująca jest grupa respondentów, dla których motywem przewodnim 
wstąpienia do firmy było dąŜenie do wprowadzenia zmian w sposobie Ŝycia. Osoby te 
utrzymują się ze sprzedaŜy produktów, ale nie jest dla nich to tylko handel. Czują się 
one spełnione w roli doradców Ŝywieniowych, a członkowie korporacji są dla nich 
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zespołem ludzi, którzy sobie nawzajem pomagają. Grupa tych osób to jednocześnie 
konsumenci suplementów i sponsorzy kolejnych członków.  

Respondenci, dla których motywacją wstąpienia do firmy była przede wszystkim 
moŜliwość kupowania taniej przedmiotowych produktów, to osoby dojrzałe, często 
powyŜej 50 roku Ŝycia. Być moŜe nie czują się jeszcze (lub juŜ) sprzedawcami,  
a podpisanie licencji z korporacją nie wpłynęło znacząco na ich Ŝycie, dlatego zaliczają 
się głównie do konsumentów. Zapewne rzeczą, która łączy równieŜ te wszystkie osoby, 
jest fakt, iŜ są oni konsumentami produktów zgodnie z filozofią załoŜyciela korporacji, 
która brzmi: „Jedz, rozmawiaj i noś znaczek”. 

Dla 40% badanych głównym powodem zostania dystrybutorem tej korporacji było 
to, Ŝe wcześniej byli konsumentami tych produktów, spoŜywali je i uŜywali 
kosmetyków. Po prostu dobrze znali juŜ jakość i wartość tego, co mieli promować. 
Prawie 30% respondentów zostało zainspirowanych medialnymi akcjami korporacji 
(Internet, prasa). Osoby te zgłaszają się do firmy za pośrednictwem znajdującej się na 
jej stronie internetowej zakładki „zostań dystrybutorem”. Zakładka ta jest teŜ 
narzędziem CRM korporacji, pomocnym zainteresowanym w podjęciu współpracy  
z firmą.  

WaŜny udział w pozyskiwaniu nowych dystrybutorów do pracy w firmie mają 
sponsorzy. Blisko 1/4 badanych została w ten sposób zachęcona do rozpoczęcia swej 
przygody z firmą marketingu bezpośredniego. Co waŜne, 89,4% badanych stwierdziła, 
Ŝe była usatysfakcjonowana pomocą sponsora. W konsekwencji tak pozytywnej oceny 
ponad 95% spośród badanych dystrybutorów nadal utrzymuje kontakt ze swoim 
sponsorem, który wprowadził ich do korporacji. 

Korporacja w opinii badanych dystrybutorów  

Oceny postrzegania firmy przez jej dystrybutorów dokonano w kontekście 
odczuwanego przez nich ogólnego zadowolenia z relacji z korporacją.  
W przeprowadzonej ocenie wykorzystano skalę Likerta, a uzyskane wyniki zestawiono 
w tabeli 1. Przedstawione w niej dane liczbowe wskazują, iŜ dystrybutorzy korporacji 
wystawiają swej firmie bardzo pozytywną opinię. Najbardziej pozytywnie 
dystrybutorzy ocenili swoje podejście do istoty swej pracy w firmie, czyli budowania jej 
wizerunku w oparciu o polecanie oferowanych produktów oraz pozytywne wypowiedzi 
o niej. Jako wysoce pozytywną trzeba ocenić satysfakcję z osiąganych rezultatów 
ekonomicznych. MoŜe to wskazywać, Ŝe stosowane w niej zasady sprawdzają się  
w przyjętej strategii prowadzenia biznesu. Problemem jednak pozostaje skala obrotów 
mierzona ilością sprzedaŜy. To chyba jednak pozytywne, Ŝe pod tym względem 
dystrybutorzy nie popadają w samozadowolenie. Wskazuje to, Ŝe budowanie relacji na 
linii dystrybutorzy − konsumenci jest sprawą waŜną. Co ciekawe, odsetek 
usatysfakcjonowanych dystrybutorów wzrastał wraz ze wzrostem okresu pracy  
w korporacji, czasu przeznaczanego na działalność w firmie oraz zdobywania wyŜszej 
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pozycji w hierarchii dystrybutorów, co stwierdzono niemal we wszystkich uŜytych 
miernikach. 

Tabela 1. Postrzeganie firmy w opinii jej dystrybutorów 

Wyszczególnienie 
Odsetek badanych (%) według odpowiedzi 

zdecydo-
wanie tak 

raczej 
tak 

ani tak 
ani nie 

raczej nie 
zdecydo-
wanie nie 

Satysfakcja z osiąganych dochodów do 
ilości czasu pracy na rzecz firmy 36,6 33,1 14,8 10,6 4,9 
Osiąganie satysfakcji z zysku  
z jednostki produktów  48,6 35,2 4,2 9,9 2,1 
Zadowolenie z ilości sprzedanych 
produktów  9,2 18,3 4,9 37,3 30,3 
Pozytywna wypowiedź o firmie 71,1 24,6 4,2 0,0 0,0 
Chętnie mówię innym osobom o firmie 57,0 32,4 7,0 3,5 0,0 
Polecam produkty firmy ludziom  83,1 16,9 0,0 0,0 0,0 
Polecam pracę w firmie innym osobom  52,1 32,4 8,5 7,0 0,0 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań 

Narzędzia firmy do budowania relacji z dystrybutorami i ich 
ocena  

Głównymi narzędziami do budowania poŜądanych relacji pomiędzy dystrybutorami 
oraz pomiędzy dystrybutorami a firmą są szkolenia i strona internetowa korporacji. 
MoŜna wyróŜnić dwa typy szkoleń/spotkań: korporacyjne/zewnętrzne (organizowane 
przez firmę dla aktywnie pracujących dystrybutorów) oraz wewnętrzne (realizowane  
w gronie grupy, organizowane przez sponsora).  

Istotą zewnętrznych szkoleń jest podnoszenie kwalifikacji dystrybutorów przez 
przekazanie im jako doradcom Ŝywieniowym konsumentów wiedzy dotyczącej 
farmakologii suplementów, skutecznej sprzedaŜy, budowania biznesu i innych 
wskazówek w celu bycia efektywnym sprzedawcą. Wykłady (krótkie) na szkoleniach 
prowadzone są przez osoby, które odniosły sukces zawodowy, działając w korporacji 
lub przez gości ze świata pragnących opowiedzieć o swoich sukcesach. Spotkania są 
jakby „ładowarkami baterii” dla dystrybutorów, a o wiedzy i atmosferze wynoszonej  
z takich spotkań nie moŜna przeczytać w Ŝadnej ksiąŜce. 

Z kolei szkolenia wewnętrzne to praca w grupie ze swoim sponsorem. Spotkania te 
odbywają się w zaleŜności od potrzeb grupy, ale częściej niŜ korporacyjne prowadzone 
są przez członków grupy. Takie dokształcanie jest podstawowym elementem pracy  
w marketingu bezpośrednim, gdyŜ ciągłe poszerzanie wiedzy o produktach  
i suplementacji oraz sposobach sprzedaŜy pomaga w handlu.  

Z badań wynika, Ŝe zaledwie połowa dystrybutorów uczestniczy we wszystkich 
spotkaniach organizowanych przez korporację, a jeszcze mniej bierze udział  
w spotkaniach we własnych grupach. W największym stopniu uczestniczą  
w spotkaniach dystrybutorzy pracujący najdłuŜej w firmie. Jako starsi staŜem rozumieją 
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rolę spotkań w Ŝyciu dystrybutora pracującego w marketingu bezpośrednim. Do tej 
grupy osób naleŜą głównie supervisorzy i angaŜujący w pracę na rzecz firmy 
przynajmniej 4 dni robocze tygodnia, czyli większość swego czasu aktywności 
zawodowej. Korporacja jest dla nich jedynym lub głównym miejscem pracy. 
Najrzadziej w spotkaniach uczestniczą dystrybutorzy stojący najniŜej w hierarchii, czyli 
przede wszystkim początkujący w tym biznesie. W grupie tej zaledwie 13,5% badanych 
zadeklarowała obecność na spotkaniach korporacyjnych, a na szkoleniach 
wewnętrznych 21,6%.  

Jednym z najwaŜniejszych, oprócz szkoleń edukacyjnych, narzędzi do budowania 
relacji (firma − dystrybutor) jest strona internetowa korporacji, za pośrednictwem której 
dystrybutorzy mogą kontaktować się z firmą, składać zamówienia i realizować własne 
działania biznesowe. Na tym polu firma wypadła pomyślnie, gdyŜ niemalŜe wszyscy 
dystrybutorzy korzystają ze strony internetowej, która ma róŜne zastosowanie.  
Z danych tabeli 2 wynika, Ŝe ponad 50% dystrybutorów chętnie zagląda na stronę 
internetową, by odnajdować informacje o produktach i narzędziach informacyjno 
-biznesowych. Dla 36,6% respondentów jest to najkorzystniejsza forma realizacji 
zamówień, a więc kontaktów z firmą. Ponad połowa badanych uŜywa strony jako 
informatora o wydarzeniach krajowych i zagranicznych w firmie. Tylko niewielki 
odsetek badanych wchodzi na stronę internetową po to, by najzwyczajniej pooglądać 
strony, ale dla niektórych dystrybutorów jest to forma współpracy z klientami.  

Tabela 2. Powody korzystania dystrybutorów ze strony internetowej firmy (% badanych) 

Wyszczegól-
nienie 

Narzędzia i powody korzystania z nich 

on-line 

szukam 
info o na-
rzędziach 
inf.-biz-
nesowych 

szukam 
inf.  

o pro-
duktach 

szukam  
wiado-
mości  

o firmie 

szukam 
inf.  

o wyda-
rzeniach  
w firmie 

sprawdzam 
liczbę 

punktów 

kontakt  
i współ-
praca  

z klien-
tami 

oglą-
dam 
stro-
ny 

ogółem badani,  
w tym: 36,6 53,7 57,5 38,1 54,5 5,2 0,7 2,2 

1. według okresu pracy w firmie:  

do 6 m-cy 21,4 47,6 83,3 40,5 40,5 0,0 2,3 0,0 

6-12 m-cy 30,0 53,0 53,0 23,0 23 13,0 0,0 0,0 

> 12 m-cy 46,0 58,0 42,0 42,0 42 4,0 0,0 5,0 

2. według źródeł zarobkowania: 

jedyne 30,0 34,0 18,0 35,0 4 0,0 3,0 0,0 

główne 25,9 55,6 66,7 51,9 66,7 11,1 3,7 0,0 

dodatkowe 10,0 26,0 25,0 19,0 20 0,0 0,0 0,0 

3. według pozycji  w firmie: 

dystrybutor 12,5 34,4 81,3 56,3 40,6 0,0 0,0 0,0 

success builder 20,0 80,0 80,0 80,0 80 80,0 0,0 20,0 

supervisor 44,8 58,3 49,0 30,2 58,3 7,2 0,0 3,1 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 
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WaŜnym powodem wykorzystania strony internetowej dla najkrócej pracujących 
jest czerpanie informacji o produktach, zarówno nowych, jak i juŜ istniejących na 
rynku. Podobny motyw zadeklarowało 53% średnio zaawansowanych w firmie, 
natomiast starsi staŜem głównie poszukują cennych informacji o efektywnych 
narzędziach pomagających w budowaniu biznesu. Dla dystrybutorów, dla których firma 
nie jest jedyną formą zarabiania, silnie wyróŜniły się jednocześnie odpowiedzi „szukam 
informacji o wydarzeniach w firmie” oraz „szukam informacji o produktach”, gdzie ta 
wiedza jest niezbędna do poszerzania własnego biznesu. Osoby te takŜe korzystają  
z on-line w celu składania zamówień. NaleŜałoby dodać, iŜ firma ma kontakt  
z aktywnie pracującymi dystrybutorami poprzez pocztę elektroniczną (e-mail). Ta 
forma przekazywania informacji jest bardzo cenna, gdyŜ dociera do kaŜdego 
dystrybutora z osobna, niemalŜe osobiście powiadamiając go o wszystkich 
wydarzeniach korporacji.  

Narzędzia do współpracy dystrybutorów z konsumentami  

Korporacja wyposaŜa teŜ dystrybutorów w narzędzia, którymi mogą posługiwać 
się, aby zaoferować satysfakcjonującą usługę konsumentom. Formy współpracy  
z konsumentami są indywidualnie dobierane przez dystrybutora, który wypracowuje 
swój własny sposób i wykorzystuje to, co uznaje za najlepsze. Nie ma tu Ŝadnych 
ograniczeń co do pakietu uŜywanych narzędzi, oby tylko efektem był zadowolony 
klient, który „wróci” za kilka tygodni. Analizując dane liczbowe zawarte w tabeli 3, 
moŜna stwierdzić, Ŝe ponad połowa badanych dystrybutorów wykorzystuje total plan  
w swojej pracy. W jego pakiet wchodzi bilans formy i zabiegi pielęgnacyjne 
realizowane u klienta lub w biurze dystrybutora. Najchętniej uŜywanym narzędziem 
kontaktu z konsumentami jest bilans formy, 2/3 dystrybutorów uŜywa tej formy; jest to 
rozmowa z klientem o stanie zdrowia, dolegliwościach, dokonanie analizy ciała,  
a w konsekwencji ułoŜenie diety opartej o suplementy firmy. 

Innym narzędziem często stosowanym są zabiegi pielęgnacyjne twarzy.  
Na spotkaniu zaproszone osoby mogą osobiście poznać działanie kosmetyków oraz 
kupić zaprezentowane produkty do pielęgnacji zewnętrznej. Na koniec klient pytany 
jest, czy podobało mu się spotkanie. JeŜeli odpowiedź jest pozytywna, to proszony jest 
o polecenie kilku znajomych, którzy reflektowaliby na takie same spotkania. Dość 
częstym narzędziem pracy badanych dystrybutorów jest pomiar tkanki tłuszczowej przy 
pomocy małego przyrządu „omron” oraz ankieta o zdrowym odŜywianiu. Narzędzie to 
pozwala pracować w pomieszczeniach i plenerze. 46,5% badanych pracuje poprzez 
własne biuro, a 43% respondentów wykorzystuje najnowszą metodę współpracy  
z klientami Weight Loss Challenge (WLC), polegającą na konkursie na odchudzanie  
w zgłoszonej grupie klientów. Internet i sklepy internetowe są dla dystrybutora 
najnowszymi narzędziami firmy i prawie 30% badanych korzysta z tych moŜliwości.  
W formach pracy kluby odŜywcze pojawiły się niedawno, stąd zainteresowanie 
dystrybutorów nimi jest jeszcze niewielkie. 
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Tabela 3. UŜycie narzędzi firmy przez dystrybutorów w pracy z konsumentami (% badanych) 

Wyszcze-
gólnienie 

% badanych uŜywających narzędzi 

total 
plan 

zabiegi 
pielęg-
nacyjne 

bilans 
formy 

pomiar 
tkanki 
tłusz-

czowej 

ankie-
ta o 

zdro-
wym 
odŜy-
wia-
niu 

Inter-
net 

własne 
biuro 

Weight 
Loss 

Challenge 
(Wielkie 
Wyzwa-
nie na 

Odchu-
dzanie)  

mate-
riały 

marke-
tingo-

we 

pole-
cenia 

klub 
odŜy-
wczy 

ogółem 
badani  54,2 51,0 67,6 50,7 34,5 29,6 46,5 43,0 2,8 13,0 2,0 

1. według okresu pracy:  
do 6 

miesięcy 46,7 44,4 51,1 46,7 33,3 17,8 20,0 26,7 0,0 11,0 0,0 
6-12 

miesięcy 40,0 33,0 60,0 57,0 47,0 37,0 23,0 60,0 7,0 23,0 0,0 
> 12 

miesięcy 65,0 63,0 82,0 51,0 30,0 34,0 74,0 46,0 4,0 10,0 7,0 

2. według źródła zarobkowania:  

jedyne 46,7 44,4 51,1 46,7 33,3 17,8 20,0 26,7 0,0 11,0 0,0 

główne 40,0 33,0 60,0 57,0 47,0 37,0 23,0 60,0 7,0 23,0 0,0 

dodatkowe 65,0 63,0 82,0 51,0 30,0 34,0 74,0 46,0 4,0 10,0 7,0 

3. według zaangaŜowania na rzecz firmy:  
1 dzień 

roboczy 44,1 32,4 44,1 25,0 22,1 20,6 26,5 30,9 0,0 0,0 0,0 
do 4 dni 

roboczych 70,4 67,3 90,9 72,7 43,6 32,7 52,7 52,7 5,5 15,0 4,0 

> 4 dni 
roboczych 42,1 68,4 84,2 78,9 52,6 100,0 57,9 5,3 15,8 5,0 0,0 

4. według pozycji zajmowanej w firmie:  
dystrybuto-

rzy 40,5 37,8 40,5 32,4 21,6 10,8 8,1 24,3 0,0 5,0 0,0 
success 

builder 42,9 42,9 57,1 86,7 57,1 14,3 14,3 42,9 0,0 0,0 0,0 

supervisor 59,4 56,1 78,6 55,1 37,8 37,8 63,3 50,0 4,1 17,0 3,0 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań. 

Ogólnie rzecz biorąc, im dłuŜszy okres pracy w firmie, im większe zaangaŜowanie 
w niej oraz im wyŜsza pozycja, tym dystrybutorzy bardziej ufają narzędziom do 
kształtowania relacji. Szczegółowe analizy wskazały, Ŝe bardzo podobne było 
uwarunkowanie kształtowania się satysfakcji dystrybutorów z posługiwania się 
wszystkimi grupami narzędzi do budowania relacji z klientami.  

System zamawiania i dostarczania produktów oraz dzi ałania 
promocyjne 

WaŜnymi składowymi kształtującymi całokształt relacji z dystrybutorami  
i konsumentami firmy są system zamawiania i dostarczania produktów oraz sprawność 
funkcjonowania biura jako centrum dystrybucyjno-logistycznego korporacji.  
Przeprowadzone badania i szczegółowe analizy pozwalają jednoznacznie stwierdzić, Ŝe 
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w ocenie dystrybutorów system zamawiania i dostarczania produktów w firmie 
funkcjonuje prawie doskonale i jest zorientowany na pełną satysfakcję klienta. Zarówno 
łatwość w składaniu zamówień, krótki czas oczekiwania na produkty, dogodność 
miejsca dostawy produktów, brak pomyłek asortymentowych oraz dostarczania 
produktów niewłaściwemu adresatowi nie budzą zastrzeŜeń. Na uwagę zasługuje fakt, 
Ŝe choć firma ma tylko jedną hurtownię w kraju (bez regionalnych struktur czy 
magazynów), najczęstszą formą realizowania zamówień jest osobiste zamawianie  
w hurtowni. Tę formę zakupu produktów stosuje ponad 45% dystrybutorów. Twierdzą 
oni, Ŝe jest to szybka i sprawna forma zamawiania produktów. O połowę mniej korzysta 
ze składania zamówień on-line oraz telefonicznie. Stosunkowo niewielki odsetek 
dystrybutorów składa zamówienia przez innego lokalnego dystrybutora czy za pomocą 
faksu lub poczty. 

Trochę gorzej jest z traktowaniem osób dokonujących zwrotów produktów oraz  
z pełną dostępnością asortymentową produktów w magazynie. Choć niewielki odsetek 
badanych ocenił negatywnie tę kwestię, to oceny takie się pojawiły. Mogą być 
sygnałem, co naleŜy poprawić, by zwiększyć satysfakcję dystrybutorów i tym samym 
budować pozytywny wizerunek firmy doskonałej. 

Na pytanie „czy zmieniłby coś w sposobie zamówień i dostarczania produktów” 
badani najczęściej wymieniali odpowiedź „tańszy kurier”. Twierdzą, Ŝe cena za 
przesyłki kurierskie (jedyna alternatywa względem odbioru własnego) jest zbyt wysoka 
i sugerowali, aby firma zmniejszyła istotnie tę kwotę, np. stosując rabaty przy 
większych zakupach. Wśród dystrybutorów, zwłaszcza najbardziej zaangaŜowanych  
w korporację, pojawia się problem potrzeby ośrodków regionalnych i sprawniejszych 
dostaw produktów. Nie oznacza to, Ŝe oceniają źle funkcjonowanie swego centrum 
dystrybucyjnego. Wręcz przeciwnie, choć przeciętnie odwiedzają je 2 razy w miesiącu 
(23 razy w roku), to pod kaŜdym względem (kwalifikacji i kompetencji pracowników, 
ich otwartości na potrzeby dystrybutorów i konsumentów, lokalizacji i czasu otwarcia 
hurtowni, estetyki miejsca oraz ekspozycji produktów) oceniają to centrum wysoce 
pozytywnie. 

Reasumując moŜna stwierdzić, Ŝe korporacja stworzyła skuteczny system 
zamówień i dostaw produktów. WyposaŜa dystrybutorów w pakiet narzędzi 
sprzyjających budowaniu relacji z konsumentami. Oferując pełny profesjonalizm  
w działaniu, stworzyła warunki do osiągania pełnej satysfakcji wszystkim grupom 
swoich beneficjentów. Korporacja dostrzega teŜ potrzebę wspomagania swoich 
dystrybutorów w narzędzia marketingowe. Wśród całego pakietu działań promocyjnych 
firmy dystrybutorzy najbardziej pozytywnie oceniają zwłaszcza moŜliwość zwrotu 
produktów przez konsumentów w ciągu 30 dni (80% badanych), organizowanie imprez 
rekreacyjnych dla dystrybutorów i konsumentów (74,5%), wspomaganie wejścia na 
rynek nowych produktów (74%) oraz organizację imprez promujących markę (73,9%). 
Relatywnie najsłabiej dystrybutorzy ocenili wspieranie przez korporację ich własnego 
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biznesu, gdyŜ wymogiem zostania dystrybutorem jest zarejestrowana działalność 
gospodarcza. Ponad 30% badanych ma w tym względzie wyŜsze oczekiwania.  

Zamierzenia zawodowe dystrybutorów 

Kończąc analizę podjętego zagadnienia, spróbowano zweryfikować, czy firma 
rzeczywiście zbudowała silną więź ze swoimi dystrybutorami. Uznano, Ŝe dobrym 
weryfikatorem mogą tu być zamierzenia zawodowe dystrybutorów na najbliŜsze lata, 
wyraŜone ich stosunkiem do pozostania lub opuszczenia firmy. Jeśli wykształciło się 
przywiązanie do firmy, nie mówiąc juŜ o lojalności, to powinna ujawnić się gotowość 
do kontynuowania współpracy z korporacją. Uzyskane wyniki przerosły oczekiwania.  

OtóŜ ponad 75% dystrybutorów zadeklarowało, iŜ jest co najmniej bardzo 
prawdopodobne, Ŝe za rok będą nie tylko dystrybutorami tej korporacji, ale Ŝe 
jednocześnie będą robić wyŜsze obroty. Mało tego, niemal taki sam odsetek wskazał, Ŝe 
i za 3 lata będą pracować w tej korporacji. Osiągnięty wynik deklaracji dystrybutorów 
wydaje się aŜ trudny do interpretacji, zwłaszcza jeśli zwaŜy się na raczej wysoką 
generalnie rotację dystrybutorów pracujących w marketingu bezpośrednim. Trzeba tu 
jednak wskazać i docenić wielki entuzjazm towarzyszący członkom działającym  
w korporacji, dostrzegającym moŜliwość rozwoju i wsparcia w biznesie u boku 
międzynarodowej firmy. Gdyby nie było silnej wiary w to, Ŝe wszystko będzie rozwijać 
się w dobrym kierunku, szybko zrezygnowaliby z pracy. Firma zapewne przekonuje, Ŝe 
oferuje wszystkim dystrybutorom najlepsze na rynku produkty odŜywiania 
wewnętrznego, programy edukacyjne oraz szeroki wachlarz atrakcyjnych (najczęściej 
wyjazdowych) szkoleń.  Nie dziwi zatem, Ŝe większość marzy o sukcesie i całą nadzieję 
pokłada w korporacji.  

WyraŜone powyŜej przekonanie znajduje odzwierciedlenie w deklaracjach 
dystrybutorów dotyczących rozstania się z firmą. AŜ 85% spośród nich zaprzecza, Ŝe 
przejdzie do innej korporacji marketingu bezpośredniego, tej samej czy innej branŜy. 

Zakończenie 

Istotą CRM jako strategii marketingowej jest zbudowanie ścieŜki postępowania  
z klientem, aby stał się lojalny wobec firmy i w rezultacie przynosił jej korzyści. Sama 
koncepcja sprzedaŜy bezpośredniej opiera się na współpracy (przedstawiciela firmy, 
konsultanta, pierwszego klienta) z finalnym klientem. Klient oczekuje, aby spełniać 
jego wymagania, co jest niezwykle trudne na dzisiejszym nieustannie rozwijającym się 
rynku, z wyborem wielu substytutów o podobnej jakości. Jednak klient potrafi docenić 
zaangaŜowanie firmy w przygotowanie indywidualnej oferty trafiającej w jego 
oczekiwania. Często powtarzane jest dziś stwierdzenie, Ŝe utrzymanie relacji ze stałym 
klientem jest o wiele tańsze niŜ zdobywanie nowych, moŜna teŜ zaoferować mu więcej. 
Problem jednak w tym, jak ich najpierw pozyskać i przekonać, czyli zdobyć ich 
zaufanie. 
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Przeprowadzone studia i analizy pozwalają wskazać, Ŝe zapewne nie da się tego 
osiągnąć jakimś uniwersalnym sposobem postępowania. Jednak bez wątpienia sama 
idea CRM połączona z koncepcją i zasadami marketingu bezpośredniego stwarza 
szansę w tym kierunku. Rzecz w tym, by uŜyć stosownych działań i narzędzi ich 
realizacji. Trzeba je dostosować do moŜliwości firmy oraz sytuacji rynkowej. Działania 
powinny być kompleksowe i wewnętrznie spójne, czyli zintegrowane, zorientowane na 
uŜyteczność. Powinny one obejmować: świadomość korzyści, edukację, cele  
i motywację oraz wsparcie w postaci elastycznego pakietu dostępnych narzędzi 
biznesowo-informacyjnych. Taka sytuacja wydaje się mieć miejsce w badanej 
korporacji. 

Niewątpliwie dystrybutorzy firmy wierzą w swój sukces, którym są zadowoleni 
klienci, i usilnie dąŜą do sprostania potrzebom odbiorców, dbając przy tym  
o kształtowanie wzajemnych relacji, czyli tego, co bezcenne. Choć nie ma gwarancji, iŜ 
stosując narzędzia CRM, zadowoli się wszystkich, to jednak poznając oczekiwania 
klientów, znacznie przybliŜa się do usatysfakcjonowania kaŜdego z nich. 

THE TOOLS OF CRM IN THE DIRECT MARKETING COMPANY 

Summary 

The objective of the paper is fulfillment of the information gap related to the phenomenon of 
CRM and analysis of the level of satisfaction with relations of the first clients of a company, 
operating according to the rules of the direct marketing. The company creates good relations with 
distributors; it cares for their development and cognition of substantive knowledge about 
products. The offered package of instruments: for the client-company and distributor-consumer 
contacts, is not used by all respondents. The company does not have a warranty, that it will satisfy 
all co-workers with the use of CRM instruments. The company may recognize their expectations 
and to satisfy each individual client. 
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WPŁYW PROMOCJI OSOBISTEJ  

NA SPRZEDAś UBEZPIECZEŃ 

Streszczenie 

Promocja osobista wyraŜa istotę komunikowania się jako procesu łączności, wzajemnego 
porozumiewania nadawcy przekazu i jego odbiorcy, a jednocześnie naturalną potrzebę 
uzyskiwania informacji zwrotnej, stanowiącej o zrozumieniu i ewentualnej akceptacji treści 
przekazu. Jest to proces polegający na prezentowaniu oferty przedsiębiorstwa i aktywizowaniu 
sprzedaŜy za pomocą bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pracowników firmy  
z potencjalnymi nabywcami, zmierzających do zawarcia umowy sprzedaŜy. W rezultacie 
kwalifikacje oraz jakość pracy personelu – nie tylko sprzedaŜy – i ich funkcje promocyjne  
w obsłudze nabywców traktuje się jako istotny wyróŜnik firmy i główną determinantę jego 
wizerunku. Elastyczność tego rodzaju promocji wyraŜa się w moŜliwości szybkiej reakcji 
i dostosowania polityki komunikacji, a szerzej taktyki działań rynkowych, do zmieniających się 
potrzeb i oczekiwań klientów. 

Wstęp 

Promocja osobista stanowi pierwotną i podstawową formę komunikacji 
marketingowej. WyraŜa ona istotę komunikowania się jako procesu łączności, 
wzajemnego porozumiewania nadawcy przekazu i jego odbiorcy, a jednocześnie 
naturalną potrzebę uzyskiwania informacji zwrotnej, stanowiącej o zrozumieniu  
i ewentualnej akceptacji treści przekazu. Promocja osobista polega na prezentowaniu 
oferty przedsiębiorstwa i aktywizowaniu sprzedaŜy za pomocą bezpośrednich 
kontaktów interpersonalnych pracowników firmy z potencjalnymi nabywcami, 
zmierzających do zawarcia umowy sprzedaŜy. W przeciwieństwie do pozostałych 
metod komunikacji marketingowej promocja osobista ma charakter bezpośredni  
i w wysokim stopniu elastyczny. Kontakt pracownika firmy ubezpieczeniowej  
– nadawcy przekazu z klientem pozwala na realizację zwrotnego sprzęŜenia 
informacyjnego i bezpośredni, dwukierunkowy, niezakłócony przepływ informacji2. 
Elastyczność tego rodzaju promocji wyraŜa się w moŜliwości szybkiej reakcji  
i dostosowania polityki komunikacji, a szerzej − taktyki działań rynkowych,  
do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów. W zawieranych przez towarzystwa 
                                                 

1 Maciej Schulz – dr, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

2 J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 129. 
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ubezpieczeniowe transakcjach handlowych zawsze obok usługobiorcy występuje 
sprzedawca (w szerokim tego słowa znaczeniu). Tak jak opakowanie jest wizytówką 
produktu, tak sprzedawca jest wizytówką firmy, którą reprezentuje w przypadku usług. 

Promocja osobista jest formą komunikacji marketingowej, w której niezbędny jest 
bezpośredni kontakt nabywcy ze sprzedawcą. Dzięki temu efekt sprzęŜenia zwrotnego, 
umoŜliwiający dostosowanie argumentów wykorzystywanych przez sprzedawców  
w stosunku do szczególnych wymagań i oczekiwań nabywców, powstaje niemal 
natychmiast. Znaczenie kontaktów między sprzedawcą a nabywcą usług wynika przede 
wszystkim z tego, Ŝe konsument nie ma z reguły sprecyzowanego poglądu na temat 
swoich potrzeb lub na sposób ich zaspokojenia.  

Istota promocji osobistej na rynku usług ubezpiecze niowych 

Dla potrzeb niniejszego opracowania warto przytoczyć charakterystykę J. Wiktora 
dotyczącą pojęć „promocji osobistej”, „sprzedaŜy osobistej” i „akwizycji”, które  
w literaturze często są ze sobą utoŜsamiane, a w rzeczywistości mają zupełnie 
odmienne, a zarazem precyzyjne znaczenia. Promocja osobista jest pojęciem znacznie 
szerszym w stosunku do „sprzedaŜy osobistej” czy „akwizycji”. Co prawda, na 
personelu sprzedaŜy spoczywa w duŜym stopniu główny cięŜar promowania firmy i jej 
produktów, jednak istota promocji traktowanej jako system komunikacji 
przedsiębiorstwa z rynkiem wymaga włączenia weń takŜe i innych grup pracowników.  

Wizerunek firmy, stanowiący waŜny element jej aktywów, tworzą wszyscy 
pracownicy, którzy z racji sprawowanej funkcji i zajmowanego stanowiska kontaktują 
się z otoczeniem: potencjalnymi nabywcami, dostawcami, pośrednikami, a takŜe 
szerokim kręgiem pozostałych interesariuszy: akcjonariuszami, reprezentantami 
mediów, agencjami reklamowymi, przedstawicielami władz państwowych  
i samorządowych, społecznością lokalną itp. Wszystkie grupy pracownicze wykonujące 
zadania skierowane na zewnątrz, mogą poprzez bezpośrednie, interpersonalne kontakty 
budować pozytywny wizerunek swoich instytucji. Pełnią więc określone, waŜne funkcje 
o charakterze promocyjnym.  

Zatem pojęcie „promocji osobistej” nie moŜe być ograniczone do personelu 
sprzedaŜowego, świadczącego usługi ostatecznym nabywcom. Obejmuje ono takŜe 
wszystkie pozostałe formy kontaktów interpersonalnych, mających na celu zawarcie 
transakcji sprzedaŜy czy budowanie pozytywnego wizerunku firmy. W tym szerokim 
rozumieniu formą „promocji osobistej” jest zarówno praca personelu obsługi  
w oddziale towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i działalność agentów i brokerów 
zajmujących się bezpośrednią obsługą klientów. Są nią takŜe negocjacje pracowników 
na targach oraz rozmowy handlowe podejmowane na szczeblu najwyŜszego 
kierownictwa instytucji ubezpieczeniowych polegające na promocji własnych 
produktów czy zmierzające do zawarcia korzystnych kontraktów. Tak szerokie 
rozumienie pojęcia „promocji osobistej” sprawia, iŜ nie do przyjęcia jest spotykane 
niekiedy w literaturze utoŜsamianie jej z „promocją sprzedaŜy” czy akwizycją.  
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W interpretacji J. Wiktora akwizycja jest bowiem tylko i wyłącznie jedną z metod 
dystrybucji, techniką sprzedaŜy i pozyskiwania zamówień, a jako taka nie wyczerpuje 
całości funkcjonalnych i organizacyjnych aspektów „sprzedaŜy osobistej”, a ściślej  
– bogactwa form i treści promocji osobistej3. W tym znaczeniu akwizycję naleŜy 
rozumieć jako jedną z form dotarcia przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych do 
ostatecznych odbiorców przy wykorzystaniu ściśle wyselekcjonowanego w tym celu 
personelu sprzedaŜy. Nie naleŜy zapominać, iŜ w przypadku usług ubezpieczeniowych 
personel odpowiedzialny za sprzedaŜ tych usług pełni w zakładach ubezpieczeń równieŜ 
funkcje promocyjne i w takim rozumieniu akwizycja moŜe być utoŜsamiana z promocją 
personalną4.  

S. Kaczmarczyk podkreśla, iŜ zadaniem akwizytora nie jest sprzedaŜ, lecz 
doprowadzenie do jej realizacji. Stąd szczególnego znaczenia nabiera wykorzystanie 
akwizycji w stosunku do produktów, które wymagają wykorzystania akwizytora w roli 
eksperta. Niewątpliwie w przypadku produktów ubezpieczeniowych powstaje taka 
potrzeba. W praktyce ubezpieczeniowej osoby odpowiedzialne za sprzedaŜ i promocję 
osobistą (agenci ubezpieczeniowi i brokerzy) pełnią równieŜ funkcje konsultacyjne.  
Do ich podstawowych zadań naleŜy w pierwszej kolejności określenie potrzeb klienta,  
a następnie zachęcenie go do zakupu produktu, który najlepiej zaspokaja te potrzeby. 
Profesjonalne rozwiązywanie problemów klienta powinno mieć priorytetowe znaczenie 
w stosunku do samego kolekcjonowania zamówień czy teŜ pełnienia funkcji 
urzędniczej5. 

Postawa i argumentacja sprzedawcy w czasie prezentowania alternatywnych 
sposobów zaspokojenia danej potrzeby sprzyjają nie tylko moŜliwościom 
potwierdzenia, lecz równieŜ zmianie poglądów konsumenta. Akwizycja moŜe być więc 
interpretowana jako najbardziej indywidualna forma promocji, która zbliŜa produkt do 
konsumenta. W związku z tym bezpośrednie kontakty z klientem na kaŜdym etapie 
procesu zakupu usług ubezpieczeniowych winny charakteryzować się fachowością  
w kaŜdym aspekcie, dotyczącym kontaktu klienta ze sprzedawcą. 

W przypadku usług ubezpieczeniowych akwizycja łączy w sobie wiele róŜnych, 
niezmiernie waŜnych funkcji. Do najwaŜniejszych z nich naleŜy zaliczyć: sprzedaŜ 
usług ubezpieczeniowych, realizowanie promocji osobistej, kształtowanie jakości 
obsługi klienta oraz budowanie relacji z klientami. Ze względu na fakt, iŜ w 2004 roku 
zakłady ubezpieczeń w Polsce, wykorzystując akwizycję, pozyskały niemal 60% 
składki przypisanej brutto w dziale ubezpieczeń na Ŝycie i ponad 71% składki 
przypisanej brutto w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, 
wszystkie wymienione obszary wykorzystania akwizycji mają strategiczne znaczenie 

                                                 
3 Ibidem, s. 129. 
4 S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, Marketing w przedsiębiorstwie. Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami, 

ODDK, Gdańsk 2005, s. 307-308. 
5 Ibidem, s. 310. 
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dla ich funkcjonowania i długookresowo decydują o pozycji rynkowej tych 
przedsiębiorstw. 

W komunikacji marketingowej promocja osobista spełnia ogólne, podstawowe 
funkcje systemu promocji, realizując własne, szczegółowe zadania autonomiczne, które 
stanowią: 

a) przekazywanie informacji o produktach, ich właściwościach, warunkach 
zakupu i eksploatacji itp., 

b) pozyskiwanie informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach 
nabywców, 

c) zjednywanie klientów (składanie ofert, przyjmowanie zamówień, 
nawiązywanie kontaktów), 

d) negocjacje, 
e) przekonywanie nabywców i wspieranie sprzedaŜy (uatrakcyjnienie podaŜy  

– produktu) poprzez pomoc, porady, instruktaŜ, wyjaśnienia, prezentacje  
i minimalizowanie – zwłaszcza na płaszczyźnie psychologicznych barier  
– ryzyka związanego z zakupem itp., 

f) kształtowanie wizerunku i budowanie pozytywnego nastawienia odbiorców do 
przedsiębiorstwa (styl kontaktów interpersonalnych, kultura osobista itp.)6. 

Wpływ promocji osobistej na działalno ść zakładów ubezpie-
czeń 

W praktyce ubezpieczeniowej osoby odpowiedzialne za sprzedaŜ ubezpieczeń nie 
stanowią jednorodnej grupy. W teorii ubezpieczeń wyróŜnia się bowiem tak zwane 
„wewnętrzne słuŜby sprzedaŜy”, na którą składają się pracownicy obsługujący klientów 
w oddziałach towarzystw ubezpieczeń oraz „słuŜby zewnętrzne” w postaci pośredników 
ubezpieczeniowych (agenci i brokerzy ubezpieczeniowi), działających na własny 
rachunek. Niemniej jednak do kosztów akwizycji zaliczane są wszystkie nakłady 
związane z zawieraniem umów ubezpieczenia, niezaleŜnie od wyŜej wyodrębnionych 
grup. 

Współczesny rynek usług ubezpieczeniowych sprawia, iŜ promocji osobistej nie 
moŜna traktować tylko jako relacji „sprzedawca – klient” czy domeny działalności 
słuŜb marketingowych firmy. Winna ona stanowić przedmiot troski wszystkich 
pracowników, być organiczną częścią treści ich pracy i zakresu obowiązków. DąŜenie 
to powinien odzwierciedlać z jednej strony proces sprzedaŜy – obsługi klienta (będący 
elementem sprzedaŜy osobistej i domeną szeroko rozumianej akwizycji), a z drugiej 
proces zarządzania personelem, wyraźnie akcentujący jego promocyjne znaczenie  
i oddziaływanie. 

W promowaniu usług ubezpieczeniowych największe znaczenie mają metody 
uszeregowane według ich znaczenia i skali oddziaływania w kontekście uwidaczniania 

                                                 
6 H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Absatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 1986, s. 482. 
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jakości konkretnych usług ubezpieczeniowych. Zdaniem A. Rutkowskiego kolejność ta 
jest następująca: 

a) promocja osobista, w tym akwizycja ubezpieczeniowa z wykorzystaniem 
pośredników ubezpieczeniowych, 

b) propaganda marketingowa – public relations i publicity, 
c) promocja uzupełniająca – sales promotion, 
d) reklama (głównie firm ubezpieczeniowych, goodwillu, a mniej samej usługi 

ubezpieczeniowej jako takiej), 
e) sponsoring, akcje dobroczynne, charytatywne itp7. 
Przygotowaniu promocji osobistej usług ubezpieczeniowych słuŜy najlepiej dobrze 

przeprowadzona promocja w postaci public relations i reklamy, zwłaszcza reklamy 
indywidualnej w formie reklamy pocztowej. JednakŜe w całym procesie oddziaływania 
na rynek, kończącym się często zawarciem umowy ubezpieczenia, róŜne elementy 
promocji pełnią odmienne funkcje i w róŜnym stopniu przyczyniają się do podjęcia 
przez klienta decyzji o zakupie produktu ubezpieczeniowego. Przyjmując, Ŝe głównymi 
etapami tego procesu oddziaływania są: 

a) stworzenie świadomości istnienia produktów ubezpieczeniowych i ich 
dostawców, 

b) przekonanie o korzyściach wynikających z nabycia określonego produktu, 
c) doprowadzenie do decyzji o jego zakupie,  
to rola promocji osobistej w kolejnych etapach jest coraz większa.  
Promocja osobista moŜe przybierać dwie podstawowe formy komunikacji 

interpersonalnej: 
– bezpośredniej (rozmowa osoby zajmującej się obsługą w oddziale towarzystwa 

ubezpieczeń z klientem, spotkanie agenta bądź brokera z klientem), 
– pośredniej (kontakty pracowników drogą telefoniczną z klientami, odpowiedzi 

na listy zarówno o charakterze tradycyjnym, jak i elektronicznym)8. 
Pojęcie podmiotów promocji osobistej jest w rezultacie znacznie szersze  

w stosunku do tradycyjnie rozumianego „sprzedawcy” i „sprzedaŜy osobistej”, nie 
ogranicza się bowiem tylko do personelu świadczącego sprzedaŜ usług ostatecznym 
odbiorcom. Obejmuje ono takŜe wszystkich innych pracowników wraz z całokształtem 
pozostałych form interpersonalnych kontaktów, mających na celu zjednywanie klientów 
zarówno w krótkim, jak i długim horyzoncie czasowym. Obrazowo charakter relacji 
między promocją osobistą (w tym sprzedaŜą osobistą) a otoczeniem przedsiębiorstwa 
przedstawia rys. 1.  

 

                                                 
7 A. Rutkowski, Jakość usług ubezpieczeniowych a promocja ubezpieczyciela i jego produktów,  

w: Zarządzanie jakością usług w bankach i zakładach ubezpieczeń, red. J. Garczarczyk, BONAMI, Poznań 
2000. 

8 J. Wiktor, op. cit., s. 131. 
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PRZEDSIĘBIORSTWO

 
 
 
  
 
 
 
 

 
Rys. 1. Relacje: sprzedaŜ osobista – promocja osobista 
Źródło: J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 130. 

Znaczenie akwizycji jako elementu promocji osobistej w systemie komunikacji  
z rynkiem i całości instrumentów działań marketingowych jest niezmiernie istotne. 
Akcentuje je wiele segmentów wiedzy marketingowej, czyniąc z jakości pracy 
personelu sprzedaŜy usług, w tym takŜe jego umiejętności promocyjnych, waŜną 
kategorię, wokół której buduje system pojęć i zaleŜności. Czyni tak marketing usług, ale 
wiedza z tego zakresu wykorzystywana jest równieŜ w marketingu bezpośrednim  
i marketingu relacji.  

Przyjęcie tezy, Ŝe promocja osobista jest, w większym czy mniejszym zakresie, 
funkcją kaŜdego pracownika przedsiębiorstwa sprawia, Ŝe ogromnego znaczenia 
nabierają zagadnienia odpowiedniej struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników. 
W warunkach coraz ostrzejszej walki konkurencyjnej na rynku usług 
ubezpieczeniowych od pracowników wymaga się właściwego „wyczucia” i rozumienia 
orientacji marketingowej, a takŜe wiedzy w trzech podstawowych obszarach 
dotyczących:   
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a) przedsiębiorstwa, które pracownik-sprzedawca reprezentuje (misja, 
osobowość, podstawowe zasady działania, cele, strategie, pozycja rynkowa 
itp.), 

b) produktu, który sprzedaje (właściwości, cechy i atrybuty kształtujące jego 
pozycję na tle produktów konkurencji), 

c) techniki procesu sprzedaŜy, szczególnie sprzedaŜy usług (sztuki czy 
umiejętności sprzedawania)9. 

Istotnym elementem składającym się na kwalifikacje sprzedawców usług 
ubezpieczeniowych jest ich precyzyjna wiedza na temat oferty produktowej. Zgodnie  
z zasadami sztuki marketingowej wymagać się powinno, aby takie osoby dysponowały 
uporządkowaną i aktualną listą produktów, a takŜe znały ich atrybuty – cechy 
charakterystyczne. Marketingowe podejście do problematyki produktów 
ubezpieczeniowych jako przedmiotu promocji łączy się z potrzebą podkreślenia, Ŝe 
kaŜdy produkt, a szerzej oferta towarzystw ubezpieczeniowych, winna reprezentować 
konkretną korzyść dla nabywcy tych usług. Teza ta oznacza, Ŝe personel zajmujący się 
sprzedaŜą, w tym promocją osobistą ubezpieczeń, powinien umieć „przetłumaczyć” 
techniczne atrybuty kaŜdego produktu na język konkretnej uŜyteczności dla 
potencjalnego nabywcy. NaleŜy pamiętać, Ŝe wartości tych korzyści mają charakter 
subiektywny i są uzaleŜnione od indywidualnych cech, potrzeb i preferencji klientów.  

Zaprezentowane podejście do promocji osobistej i wynikające z niego 
konsekwencje dla realizacji akwizycji w towarzystwach ubezpieczeń poprzez 
odpowiednią strukturę kwalifikacji personelu nie jest wcale łatwe do praktycznego 
zastosowania. Jak pokazują doświadczenia zakładów ubezpieczeń, które funkcjonują  
w silnie konkurencyjnych warunkach, powyŜsze oznacza, Ŝe personel tych zakładów 
zmuszony jest uczyć się produktów niejako od nowa, a mianowicie w kategoriach 
uŜyteczności klienta, a nie walorów technicznych czy pozycji rynkowej 
przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do złoŜonych produktów 
sektora ubezpieczeniowego, gdzie trudno zorientować się we wszystkich niuansach 
umowy ubezpieczeniowej.  

Działania w zakresie promocji osobistej, w tym akwizycji, realizowanej przez 
zakłady ubezpieczeń przekładają się na bardzo wymierne efekty. W 2007 roku ponad 
57% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń na Ŝycie wpłynęło w wyniku działalności 
agentów ubezpieczeniowych. Największy udział w składce pozyskanej przez agentów 
(51,3%) miały osoby prawne, w tym banki, a 48,7% przypisu składki zostało 
pozyskanych przez osoby fizyczne i podmioty bez osobowości prawnej. Warto zwrócić 
uwagę na odwrócenie proporcji w zakresie udziału poszczególnych grup agentów 
pośredniczących w sprzedaŜy ubezpieczeń na Ŝycie. W ciągu ostatnich lat bardzo 
wyraźnie widoczne jest zwiększenie udziału osób prawnych, w tym banków, które 
jeszcze na początku 2001 roku nie odgrywały w zasadzie Ŝadnej roli w dystrybucji 

                                                 
9 S. Kaczmarczyk, R. Pałgan, op. cit., s. 310. 



Maciej Schulz 374

ubezpieczeń na Ŝycie. W tamtym okresie udział banków nie przekraczał średnio 2%  
w skali ubezpieczeń oferowanych klientom poprzez agentów ubezpieczeniowych.  
W chwili obecnej udział ten wynosi juŜ ponad 25% i wszystko wskazuje na to, Ŝe ta 
tendencja ulegnie jeszcze wzmocnieniu. Zapewne spowodowane jest to m.in. 
powiązaniem produktów ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczeń na Ŝycie,  
z produktami typowo bankowymi, np. kredytami hipotecznymi. 

Drugim pod względem wielkości kanałem dystrybucji ubezpieczeń na Ŝycie była 
własna sieć sprzedaŜy (oddziały, filie). Przy wykorzystaniu sprzedaŜy bezpośredniej 
wpłynęło 36,8% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń na Ŝycie. Niemal cała składka 
pozyskana bezpośrednio (98,1%) dotyczyła ubezpieczeń grupowych. Brokerzy 
ubezpieczeniowi, stanowiący trzeci spośród kanałów dystrybucji, pozyskali łącznie 
3,4% składki przypisanej brutto działu I. PrzewaŜającą część tej składki (85,1%) 
stanowiła składka z ubezpieczeń grupowych ulokowana przez brokerów. Analizując 
udział poszczególnych kanałów dystrybucji ubezpieczeń na Ŝycie na przestrzeni 
ostatnich 5 lat naleŜy stwierdzić, Ŝe poza rosnącym udziałem osób prawnych, w tym 
banków, nie zachodzą tutaj inne łatwo zauwaŜalne zmiany. 

Pozostałe zakłady ubezpieczeń osobowych i majątkowych sprzedawały produkty 
dwoma zasadniczymi kanałami dystrybucji – poprzez agentów ubezpieczeniowych 
(56,28% składki przypisanej brutto) oraz bezpośrednio − wykorzystując własną sieć 
sprzedaŜy (25,71% składki przypisanej brutto). Składka ulokowana przez brokerów 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych stanowiła 15,23% łącznej składki przypisanej 
brutto działu II. Udział pozostałych kanałów dystrybucji wyniósł 2,78% przypisu 
składki za 2007 rok. Porównując udział poszczególnych kanałów dystrybucji 
ubezpieczeń działu II z 2001 rokiem naleŜy wskazać na jedną wyraźną zmianę w tym 
zakresie. Nastąpił mianowicie spadek udziału sprzedaŜy ubezpieczeń działu II poprzez 
własną sieć dystrybucji zakładów ubezpieczeń. Na początku 2001 roku udział ten 
wynosił ponad 31%, natomiast na koniec 2007 roku osiągnął poziom 27,71%. 

Zakończenie 

Marketingowe podejście do zagadnień promocji osobistej oraz kwalifikacji  
i edukacji personelu zmierza do zastąpienia sprzedawcy biernego sprzedawcą 
aktywnym, mogącym sprostać szerokiemu zakresowi funkcji i zadań, dysponującym 
rozległą wiedzą i posiadającym prawdziwą „osobowość biznesową” 10. Temu celowi 
bywają podporządkowane programy edukacji personelu w ramach duŜych i liczących 
się towarzystw ubezpieczeniowych, działających na rynkach międzynarodowych. 
Starania firm o właściwy poziom wykształcenia personelu, w tym zwłaszcza personelu 
odpowiedzialnego za akwizycję, wynika z funkcji, jakie pełni on w procesie 
komunikacji z rynkiem i systemie promocji. Istotne znaczenie ma równieŜ fakt, iŜ 
osoby te naleŜą do najwaŜniejszych i równocześnie najcenniejszych aktywów firmy. Ich 

                                                 
10 J. Wiktor, op. cit., s. 133. 
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trójsegmentowa wiedza, poparta odpowiednim doświadczeniem, tworzy racjonalne 
przesłanki do efektywnego rozwoju zakładów ubezpieczeń oraz szybkiej i dynamicznej 
kariery zawodowej osób odpowiedzialnych za promocję osobistą.  

Według Ph. Kotlera personel firmy, szczególnie w przedsiębiorstwach  
o charakterze usługowym, jest jednym z najwaŜniejszych elementów programu 
marketingowego − uosabia przedsiębiorstwo, jest jego wizytówką11. Trudno nie zgodzić 
się z tym, Ŝe rola personelu dla realizacji misji i strategicznych programów 
marketingowych firm działających w sektorze usług jest trudna do przecenienia. Treść 
tego aspektu działań marketingowych obejmuje z jednej strony kompleks zagadnień 
funkcji promocyjnych, z drugiej zaś takie istotne kwestie, jak pozyskiwanie i nabór 
personelu, wyznaczanie treści zadań, kształtowanie interioryzacji i identyfikacji 
pracowników z misją firmy i zasadami pracy, szkolenia, system wynagradzania 
nakładów i efektów pracy, sposoby motywowania i oceny, style kierowania zespołami 
pracowniczymi, kształtowanie profesjonalizmu i etyki pracy itp.12.  

Stałe i nieuchronne rozszerzanie się konkurencji na rynku usług 
ubezpieczeniowych oraz ciągły wzrost oczekiwań nabywców tych usług na 
indywidualizację obsługi przekłada się na wzrost znaczenia personelu i jego funkcji 
promocyjnych w systemie komunikacji marketingowej towarzystw ubezpieczeniowych. 
W rezultacie kwalifikacje oraz jakość pracy personelu – nie tylko sprzedaŜy – i jego 
funkcje promocyjne w obsłudze nabywców traktuje się jako istotny wyróŜnik firmy  
i główną determinantę jego wizerunku. Przesądza o tym stosunkowo duŜa standaryzacja 
produktów, ich zbliŜone ceny i warunki świadczenia. Czynnikiem niewątpliwie 
róŜnicującym image towarzystw ubezpieczeniowych w takich warunkach staje się 
jakość czy sposób obsługi nabywcy oraz styl kontaktów z całym otoczeniem 
wewnętrznym tych instytucji. 

INFLUENCE OF PERSONAL PROMOTION  

ON INSURANCE SALE 

Summary 

A personal promotion is the essence of communication as a process used to contact and 
mutual connection between sender of the information and its recipient. It is also natural need to 
obtain return information in the same time. It decides about the understanding and conceivable 
acceptation of the communication contents. It is the process depending on the presentation of the 
company offer and sale activation using direct interpersonal contacts. This contact of insurance 
company employees and potential buyers lets to achieve return linkage of information and direct, 
two-way, not disturb flow of information. The flexibility of such promotion is expressed in the 
possibility of quick reaction and adjustment of communication policy, tactics of market activity  
to still changing needs and costumers’ expectations.  

                                                 
11 Por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 

1994, s. 488. 
12 J. Wiktor, op. cit., s. 131. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono satysfakcję i lojalność klienta jako kluczowe elementy  
w łańcuchu tworzenia wyniku finansowego przedsiębiorstwa. WyraŜa je wskaźnik utrzymania 
klienta. Korzyści z posiadania silnej bazy lojalnych klientów polegają na wzroście obrotów  
i obniŜaniu kosztów obsługi takiej klienteli, przy czym – jak wykazują liczne badania  
− w kolejnych latach utrwala się tendencja zwiększania zysku pochodzącego z róŜnych źródeł 
korzyści obsługi lojalnych klientów. Na potwierdzenie tezy o istotnym wpływie satysfakcji 
klienta na wyniki finansowe firmy wskazano, Ŝe charakterystyki indeksu satysfakcji klientów  
i zysku  wykazują duŜy poziom skorelowania zarówno w układzie branŜ jak i  krajów.  

Satysfakcja i lojalno ść klienta w procesie tworzenia zysku 

Skupienie uwagi na lojalności staje się procesem, w którym biorą udział waŜni 
uczestnicy rynku: klient i organizacja. Strategia budowania właściwych relacji  
z klientem stanowi więc zbiór zasad mających na celu maksymalizację wartości. 
Strategiczną właściwość ma taki związek, w którym obaj interesariusze osiągają swoje 
cele oraz akceptują warunki współpracy2. 

Najpewniejszym sposobem gwarantującym sukces organizacjom jest wykonywanie 
jak najlepiej tego, co jest najwaŜniejsze z punktu widzenia ich klientów. Wzrasta wtedy 
procent utrzymywanych klientów i są oni skłonni więcej zapłacić za dany produkt lub 
usługę. Istotnym źródłem takiego efektu są pracownicy organizacji oraz ich rola  
w tworzeniu wartości, satysfakcji i w konsekwencji lojalności klienta (rys. 1)3. 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Łańcuch: satysfakcja − zysk 
Źródło: N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 

2004, s. 37. 

                                                 
1 Stanisław Skowron − dr hab. inŜ. prof. PL, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika 

Lubelska. 
2 K. Storbacka, J.R. Lehtinen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna 

Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001, s. 14. 
3 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2004,  

s. 23. 
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Na silną zaleŜność między jakością, satysfakcją i lojalnością zwraca uwagę  
G. Urbanek, podkreślając jednocześnie, Ŝe tworzą one system, który musi być 
zarządzany jako całość, jeśli efektem ma być trwała poprawa rezultatów (rys. 2)4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Łańcuch przyczynowo-skutkowy tworzenia wyniku finansowego 
Źródło:  opracowanie na podstawie: G. Urbanek, Jakość, satysfakcja, rentowność — łańcuch przyczynowo 

-skutkowy, „Marketing i Rynek” 2004, nr 6. 

Te trzy elementy powinny być traktowane kompleksowo. K. Mazurek-Łopacińska 
podkreśla, Ŝe „satysfakcja i lojalność to dwa mierniki sukcesu marketingu 
relacyjnego”5. W połączeniu z jakością stanowią wskaźnik dobrego zarządzania.  

Znaczenie lojalności klientów próbowano takŜe kwantyfikować, choć nie jest to do 
dzisiaj problem łatwy. ZaleŜność pomiędzy wskaźnikiem utrzymania klienta  
a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa moŜna przedstawić, uŜywając prostych 
obliczeń matematycznych. MoŜna przyjąć, Ŝe:  

C − wpływy uzyskiwane od klientów, 
T – liczba okresów badawczych (lata), 
I – wewnętrzna stopa procentowa, 
L – wskaźnik utrzymania klienta (retention rate), 
R – stopa zmiany wydatków obsługiwanej grupy klientów. 

W kolejnych okresach bieŜące i skumulowane wpływy uzyskiwane od klientów 
kształtować się będą jak w tabeli 1. Z danych tych moŜna wyliczyć „wartość” danej 
grupy klientów (Π). W tym celu naleŜy zsumować NPV dla okresów (od 1 do T): 

Π= C (1+i)-1 + L(R+1)C (1+i)-2+ L2 (R+1)2C (1+i)-3 +...+ LT-1(R+1)T-1C (1+i)-T = 
C(1+i)-1 * (1+ L(R+1) (1+i)-1 + L2 (R+1)2 (1+i)-2  +...+ LT-1(R+1)T-1 (1+i)-(T-1)) = C(1+i)-1 
* (1-(L(R+1)/1+i))-1= C (1+i-L(R+1)) –1 

 

                                                 
4 G. Urbanek, Jakość, satysfakcja, rentowność — łańcuch przyczynowo-skutkowy, „Marketing i Rynek” 

2004, nr 6. 
5 K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Podstawy, metody i obszary zastosowań, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s. 45. 
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Elastyczność wartości klientów w funkcji ich lojalności wynosi: 
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Oznacza to, Ŝe zmiana lojalności o 1% pociąga za sobą zmianę „wartości” danej 

grupy klientów o 
)1(1 +−+ RLi

L % , co potwierdza tezę o bardzo duŜym wpływie 

lojalności na wyniki finansowe organizacji.  

Tabela 1. BieŜące i skumulowane wpływy od klientów w kolejnych latach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów dydaktycznych z Aarhus School of Business. 

Podstawą działań mających na celu zdobycie lojalnych klientów powinno być 
prawidłowe rozpoznanie przyczyn utraty klientów. M. LeBoeuf wymienia następujące 
powody, dla których klienci przestają kupować produkty/usługi danej firmy6: 

– 3% zmienia miejsce zamieszkania, 
– 5% nawiązuje kontakty z innymi firmami, 
– 9% odchodzi z powodu korzystniejszej oferty firm konkurencyjnych, 
– 14% kieruje się faktem niezadowolenia z produktów/usług oferowanych przez 

firmę, 
– 69% odchodzi z powodu obojętnego stosunku pracowników firmy. 
Jak wynika z powyŜszego, kaŜda organizacji ma w pewnym stopniu kontrolę nad 

97% powodów, dla których klienci przestają korzystać z jej produktów. Inne badania 
wskazują, Ŝe7: 

− 14% odchodzi z powodu niezałatwionej reklamacji, 

− 9% rezygnuje z danej firmy ze względu na działania konkurentów; 

− 9% odchodzi z powodu zmiany miejsca zamieszkania, 

− 68% dokonuje zmiany bez Ŝadnego specjalnego powodu. 
Prawdopodobnie ci, którzy odchodzą od firm bez Ŝadnego konkretnego powodu, 

mają wraŜenie, Ŝe nie zabiega się o nich, a szerzej: nie wykazuje specjalnego 
zaangaŜowania w stworzenie więzi z klientem. UwaŜając obsługiwanego klienta za 

                                                 
6 M. LeBoeuf, How to Win Customers and Keep Them for Life, G.P. Putnam's Sons, New York 1987, s. 13. 
7 J. Griffin, Customer Loyalty. How to Earn It, How to Keep It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 

1997, s. 186. 

Okresy badawcze Płatności NPV 

1 C C (1+i)-1 

2 L * C(R+1) L(R+1)C (1+i)-2 

3 L2 * C(R+1)2 L2 (R+1)2C (1+i)-3 

... ... ... 

T LT-1 *C(R+1)T-1 LT-1(R+1)T-1C (1+i)-T 
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pewnego (juŜ zdobytego), ułatwia mu się tylko podjęcie ostatecznej decyzji o odejściu8. 

Korzy ści wynikaj ące z posiadania lojalnej klienteli   

Wpływ zadowolenia i lojalności klientów na wyniki finansowe organizacji wydaje 
się być bezsporny. Na potwierdzenie tego faktu wymienia się wiele korzyści, płynących 
z budowania silnej bazy lojalnych klientów, które w sposób bezpośredni przyczyniają 
się do wzrostu zysków danych organizacji. Są one w stanie podwyŜszać poziom swoich 
zysków, gdy:  

− ich klienci wydają więcej pieniędzy na daną markę/firmę lub nabywają 
większą liczbę produktów/usług, 

− koszty ich funkcjonowania ulegają obniŜeniu9. 
W pierwszym przypadku lojalni, wieloletni klienci wydają więcej na produkty 

danej firmy m.in. dlatego, Ŝe są mniej wraŜliwi na fluktuacje cenowe. Badania 
przeprowadzone w Instytucie Planowania Strategicznego przy Massachusette Institute 
of Technology wykazały, Ŝe lojalni klienci łatwiej akceptują podwyŜki cenowe niŜ 
nowi. Niezmiernie rzadko zdarza się, by stały klient odchodził wskutek 5-procentowej 
róŜnicy w cenie, jeśli poza tym jest zadowolony z nabywanych produktów. Wiele osób 
nie tylko jest w stanie zapłacić więcej za produkt/usługę dobrej, znanej marki, ale nawet 
przychyla się do występujących róŜnic cenowych.  

Jak pokazują badania przeprowadzone przez F.F. Reichhelda i W.E. Sassera, lojalni 
klienci częściej korzystają z produktów/usług „swojej” firmy oraz z szerszego ich 
asortymentu, co znacznie zwiększa wartość w długim okresie czasu10. Klienci 
zadowoleni z oferty szybko przyzwyczajają się do nowego produktu i coraz częściej 
oraz bardziej regularnie korzystają z nich, co przyczynia się bezpośrednio do wzrostu 
zysków producenta generowanych przez pojedynczych klientów. Wraz z upływem 
kolejnych lat poziom zysków generowanych przez klientów systematycznie wzrasta 
(rysunki 3-4).  

 
 
 

                                                 
8 E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 19. 
9 Ibidem, s. 37. 
10 F.F. Reichheld, W.E. Sasser Jr., Zero Defections. Quality Comes to Service, „Harvard Business Review”, 

1990, No. 9-10. 
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W drugim przypadku lojalni klienci przyczyniają się do obniŜki kosztów w co 
najmniej kilku obszarach11: 

a) niŜsze koszty obsługi − firma zapoznaje się ze swoimi stałymi klientami, wie, 
jakie mają oczekiwania, jak do nich dotrzeć, potrafi przewidzieć, jakie mogą 

                                                 
11 E. Rudawska, op.cit., s. 38. 
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pojawić się wątpliwości; to wszystko pozwala na efektywną obsługę przy 
jednoczesnym zmniejszeniu kosztów operacyjnych działalności. Wskazuje się, 
Ŝe koszty obsługi klientów z dwuletnim staŜem maleją o 2/3 w porównaniu do 
kosztów obsługi klientów z rocznym staŜem; klient dłuŜej związany z daną 
firmą wie, czego od niej oczekuje, ma zatem zdecydowanie mniej wątpliwości 
i problemów12; 

b) mniejsze koszty konieczne do pozyskiwania nowych klientów − J. Griffin 
podaje, Ŝe firma musi zainwestować średnio sześć razy więcej środków 
finansowych w pozyskanie nowych klientów niŜ zatrzymanie istniejących13; 

c) niŜsze koszty wynikające ze stosowania strategii cross-selling; 
d) niŜsze koszty związane z prowadzeniem działań o charakterze promocyjnym, 

dzięki pozytywnym rekomendacjom rozpowszechnianym przez grupę 
lojalnych klientów; lojalni klienci przewaŜnie polecają produkty „swojej” 
firmy osobom o podobnym statusie zamoŜności, podobnych potrzebach, 
oczekiwaniach i preferencjach, co stwarza firmie szanse łatwego pozyskania 
klientów z wytypowanej (bądź do niej zbliŜonej) grupy docelowej; 

e) mniejsze koszty związane z koniecznością naprawy źle świadczonej usługi, np. 
redukcja kosztów związanych z ponownym wykonaniem usługi lub 
reklamacją. 

Z wielu innych badań i analiz wynika, Ŝe utrzymanie klientów jest ściśle powiązane 
z generowanym przez organizacje zyskiem i stanowi niezmiernie waŜny czynnik ich 
długoterminowego sukcesu14. Jeśli wskaźnik utraty klientów maleje, to zyski  
w przedsiębiorstwie rosną. Wyodrębniono następujące źródła zysku, jaki generują 
lojalni klienci15: 

− ze zwiększających się zakupów, 

− ze zmniejszających się kosztów operacyjnych, 

− od klientów poleconych,  

− z podwyŜszonej ceny. 
NajwaŜniejszym jest jednak fakt, Ŝe kaŜdy stracony klient jest klientem 

pozyskanym przez konkurentów i głównie z tego powodu zatrzymanie go staje się 
obecnie jednym z kluczowych zagadnień strategicznych. 

G. Urbanek podkreślając, Ŝe lojalność klienta nie jest dana raz na zawsze, zwraca 
jednocześnie uwagę na fakt, iŜ „stary” klient jest wart więcej od „nowego”, co wynika  
z ekonomicznych skutków lojalności16. Potwierdzają to badania, z których wynika, Ŝe 
koszt odzyskania klienta jest niŜszy od kosztu pozyskania nowego (tabela 2). Koszty te 

                                                 
12 F.F. Reichheld,W.E.  Sasser Jr., op. cit., s. 107. 
13 J. Griffin, op. cit., s. 138 
14 Ch. M. Futrell, Nowoczesne techniki sprzedaŜy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 476. 
15 I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-lwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004, 

s. 188. 
16 G. Urbanek, Drugie Ŝycie klienta, „Marketing i Rynek” 2004, nr 4. 
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wraz ze sprzedaŜą wpływają na wynik finansowy i w efekcie decydują o stopie zwrotu  
z inwestycji. Inwestycją w tym przypadku jest pozyskanie lub odzyskanie klienta. 
Odzyskanie klienta zwraca się ponaddwukrotnie. Pozyskanie nowego klienta nie zwraca 
się firmie nawet w 1/4. 

Tabela 2. Wyniki osiągane przy pozyskaniu i odzyskaniu klienta (w USD na l klienta) 

Rodzaj klienta Koszt wysyłki SprzedaŜ Wynik finansowy Zwrot z inwestycji 

Nowi klienci  
Byli klienci  

57 
28 

70 
88 

13 
60 

23 
214 

Źródło: opracowano na podstawie: G. Urbanek, Drugie Ŝycie klienta, „Marketing i Rynek” 2004, nr 4. 

Korzyści wynikające z posiadania lojalnej grupy klientów nie ograniczają się 
wyłącznie do wymiaru stricte ekonomicznego. Wierni i długoletni klienci przynoszą 
kaŜdej organizacji wiele róŜnorakich korzyści, które w długoterminowej perspektywie 
przyczyniają się do wzrostu jej zysków oraz umocnienia pozycji na rynku (rysunek 5).  
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Rys. 5. Zyskowność klientów w kolejnych latach z uwzględnieniem źródeł zysku 
Źródło: M. Colgate, K. Steward, R. Kinsella, Customer Defection: A Study of The Student Market in Ireland, 

„International Journal of Bank Marketing” 1996, no.3, s. 27. 

Po pierwsze, firma wydając mniej na pozyskanie nowych klientów, moŜe 
przeznaczyć więcej środków na stałe udoskonalanie swoich produktów, co  
w konsekwencji przekłada się na podnoszenie ich jakości i umocnienie więzi z jej 
klientami. Po drugie, lojalni klienci stają się konsultantami, doradcami firmy, a tym 
samym doskonałym źródłem nowych pomysłów i idei. Takie zachowanie w znacznym 
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stopniu zwiększa ich wartość dla firmy, poniewaŜ wkład, jaki wnoszą, moŜe 
zaowocować nowymi, atrakcyjnymi ofertami dla pozostałych klientów17. Zaś po trzecie, 
fakt posiadania lojalnych klientów nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie lub 
poprawę korzystnego wizerunku firmy w otoczeniu. Powoduje to, Ŝe staje się ona 
powszechnie znana i ceniona nie tylko wśród klientów, ale równieŜ potencjalnych 
partnerów biznesowych oraz konkurencji, co przyczynia się w bezpośredni sposób do 
wzmocnienia pozycji rynkowej owych organizacji18. 

Satysfakcja i lojalno ść klienta a wyniki finansowe firmy   

ZaleŜność pomiędzy lojalnością klientów a wynikami finansowymi przedsiębiorstw 
branŜy usług finansowych potwierdzają badania przeprowadzone przez Kaia 
Kristensena i A.H. Westlunda na grupie duńskich oraz szwedzkich banków19. Rys. 6 
obrazuje silną zaleŜność pomiędzy lojalnością klientów a poziomem ROA.  Zmiana 
lojalności o jeden punkt indeksowy powoduje średnią zmianę ROA20 o 0.0187. Wynik 
ten w przybliŜeniu zapewnia elastyczność ROA w funkcji lojalności na poziomie blisko 
2.  
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Rys. 6. ZaleŜność pomiędzy ROA a lojalnością klientów (Dania i Szwecja 1999) 
Źródło:  K. Kristensen, A.H. Westlund, Performance Measurement and Business Results, „Total Quality 

Management” 2004, Vol. 15, No. 5-6, s. 726-728. 

Praktyczne znaczenie przedstawionej regresji moŜna wykazać na przykładzie 
wyników Unidanmark S/A, obecnie drugiego największego banku w Danii. Dane dla 
Unidanmark S/A zamieszczono w tabeli 3. 

                                                 
17 B.J. Pine, D. Peppers, M. Rogers, Do You Want to Keep Your Customers Forever?, „Harvard Business 

Review”, 1995, no. 3-4, s. 113. 
18 E. Rudawska, op.cit.., s. 43. 
19 K. Kristensen, A.H. Westlund, Performance Measurement and Business Results, „Total Quality 

Management” 2004, Vol 15, No. 5-6, s. 726-728. Dane odnośnie „poziomów lojalności” uzyskano dzięki 
bazie EPSI, natomiast wyniki finansowe banków zostały przedstawione w bazie danych BankScope (update 
122.1 September 2000). 

20 ROA – Return on assets (zwrot z aktywów). 
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Tabela 3. Główne dane dla Unidanmark S/A 

 
 
 
 
 

Źródło: BankScope, 122.1, September 2000 and Dansk KundeIndex 1999. 

W przedstawionym przypadku zmiana poziomu lojalności z 67 do 68, według 
wyestymowanego modelu liniowego, przyniesie zmianę ROA z 0.764 do 
0.764+0.019=0.783. Zmiana ta w konsekwencji pociągnie za sobą zmianę zysku netto  
z poziomu 592,806 tys. USD do poziomu 607,548 tys. USD. Oznacza to, Ŝe jeden punkt 
w indeksie lojalności jest warty średnio 14,742,000 USD.  

Równie interesująco przedstawia się porównanie trendów indeksu EPSI (zarówno 
dla poszczególnych państw, jak i sektorów gospodarki) z trendami indeksów wyników 
finansowych (jako bazę wyjściową przyjęto 100 punktów, co odpowiada przychodom 
uzyskanym z działalności operacyjnej badanych przedsiębiorstw w roku 1999). Jak 
moŜna zauwaŜyć na rys. 7 i 8 (układ państw), istnieje związek pomiędzy trendami 
indeksu zadowolenia klienta EPSI a trendami indeksu wyników finansowych. 
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Rys. 7. Indeks zadowolenia klientów EPSI w poszczególnych państwach 
Źródło: Customer Satisfaction 2006, Pan European Benchmark, CSI Report 2007. 

Potwierdza to hipotezę o duŜym wpływie zmiany poziomów indeksu zadowolenia 
klienta (w omawianym przypadku indeksu EPSI) na analogiczne zmiany wyników 
finansowych osiąganych przez badane przedsiębiorstwa w wybranych państwach 
europejskich. 
 

Całkowite aktywa (000 USD) 77,592,398 

Zysk netto (000 USD) 592,806 

Zwrot z całkowitych aktywów (ROA) % 0,764 

Lojalność 67 
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Rys. 8. Indeks wyników finansowych w poszczególnych państwach 
Źródło: Customer Satisfaction 2006, Pan European Benchmark, CSI Report 2007. 

Znajduje ona równieŜ empiryczne potwierdzenie w wynikach uzyskanych  
w poszczególnych sektorach gospodarki (rysunki 9 i 10). Trendy występujące zarówno  
w indeksach zadowolenia klientów (EPSI) oraz wynikach finansowych zachowują 
analogiczne natęŜenie oraz charakter zmian.  
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Rys. 9. Indeks zadowolenia klientów EPSI w wybranych sektorach 
Źródło: Customer Satisfaction 2006, Pan European Benchmark, CSI Report 2007. 
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Rys. 10. Indeks wyników finansowych w wybranych sektorach 
Źródło: Customer Satisfaction 2006, Pan European Benchmark, CSI Report 2007. 

Wyniki innych badań obrazują wpływ wskaźnika utrzymania klientów, czyli 
wskaźnika retencji, na wyniki osiągane przez firmy, czyli21: 
1. 5-procentowy wzrost wskaźnika utrzymania klientów powiększa zyski firmy  

o 25-100%22 − rys. 11. Zmniejszenie liczby odchodzących od firmy klientów 
powoduje wzrost zysków niemal o 100% w przypadku ubezpieczeń na Ŝycie  
i ponad 100% w przypadku ubezpieczeń majątkowych23. Źródła podają równieŜ, Ŝe 
np. dla instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii szacuje się, iŜ wzrost wskaźnika 
utrzymania o 5% przedstawia wartość około 100 mln GBP rocznie24; w firmie 
MBNA, działającej na rynku kart kredytowych i zajmującej czołową pozycję pod 
względem liczby lojalnych klientów, 5-procentowy wzrost wskaźnika utrzymania 
klientów powiększył zyski firmy w ciągu pięciu lat o 60%. PoniewaŜ przywiązuje 
ona szczególną wagę do lojalności, jest w stanie zatrzymać przy sobie klientów na 
okres dwukrotnie dłuŜszy niŜ wynosi średnia dla tej branŜy. 

2. Przy wskaźniku utrzymania klientów równym 80% przeciętny okres lojalności 
klienta  wynosi pięć lat, natomiast przy wskaźniku równym 90% czas ten wydłuŜa 
się do 10 lat. 

3. Według analiz firmy konsultingowej Bain&Co. wzrost wskaźnika utrzymania 

                                                 
21 Wskaźnik utrzymania klientów wyraŜa procentowy stosunek liczby klientów firmy pod koniec roku do 

liczby jej klientów na początku danego roku. 
22 F.F. Reichheid, W.E. Sasser Jr., op. cit., s. 106-107, G. Gould, Why It Is Customer Loyalty That Counts 

(and How to Measure It), „Managing Service Quality” 1995, vol. 5, no. l, s. 16. 
23 J. Kall, Silna marka, PWE, Warszawa 2001, s. 99. 
24 K. Newman, A. Cowling, Service Quality in Retail Banking: The Experience of Two British Clearing 

Banks, „International Journal of Bank Marketing”, 1996, no. 3, s. 3. 
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klientów o 2% ma taki sam wpływ na zyski jak redukcja kosztów o 10%25. 
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a − obliczono za pomocą porównania obecnej wielkości zysku netto przypadającego średnio na jednego 
klienta w ciągu jego Ŝycia przy bieŜącym wskaźniku odpływu nabywców do obecnej wielkości zysku 
netto na jednego klienta w ciągu jego Ŝycia przy 5-procentowej obniŜce wskaźnika „odpływu” 
nabywców. 

Rys. 11. Wpływ 5% wzrostu wskaźnika utrzymania klientów na zysk w poszczególnych branŜach 
Źródło: F.F. Reichheid, W.E. Sasser, Jr., op. cit., s. 110. 

Do efektywnego naprawiania błędów organizacji i odzyskania utraconych klientów 
namawiają równieŜ M. Boguszewicz-Kreft oraz J. Otto26. E. Rudawska podkreśla 
wysoką stratę w przychodach sprzedawców, spowodowaną odejściem do konkurencji 
niezadowolonych klientów27. 

ZaleŜność pomiędzy zyskami a zadowoleniem klienta w pierwszym okresie nie jest 
tak silna jak w kolejnych. Nawet w przypadku bardzo silnych relacji klienta z firmą 
(wzmacnianie zjawiska lojalności, pozytywna opinia itd.) wyniki dają się zauwaŜyć 
dopiero w następnym okresie, co powoduje, Ŝe silny efekt finansowy zostanie równieŜ 
zauwaŜony w kolejnym przedziale czasu. ZaleŜność ta zawiera spodziewaną „lukę 
czasową”, która potwierdza konieczność zachowania naleŜytej ostroŜności przy 
podejmowaniu działań związanych z kształtowaniem relacji z klientami oraz przy 
analizie i wyciąganiu wniosków z owych ruchów biznesowych. Konsekwencjami 
takiego faktu jest konieczność zrozumienia przez kadrę kierowniczą, Ŝe wszelkie 
wyniki zmian w relacjach z klientami będą mogły być dostrzeŜone i analizowane 
dopiero w kolejnych okresach badawczych. Wymaga to od menedŜerów duŜego 
spokoju, opanowania oraz zachowania konsekwencji w działaniu.  

                                                 
25 D.K. Rigby, Management Tools 2007: An Executive Guide, Bain&Company, 2007. 
26 M. Boguszewicz-Kreft, Reakcje przedsiębiorstwa na błąd w usłudze jako element marketingu 

partnerskiego, „Marketing i Rynek” 2004, nr 6, J. Otto, W poszukiwaniu przyczyn utraty nabywcy. Analiza 
interakcji klienta z firmą za pomocą graficznego projektu usługi, „Marketing i Rynek” 2001, nr 12. 

27 E. Rudawska, Marketing partnerski − kształtowanie lojalności swoich klientów, „Przegląd Organizacji” 
2002, nr 6. 
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THE INFLUENCE OF CUSTOMER SATISFACTION AND 
LOYALTY ON THE COMPANY’S FINANCIAL PERFORMANCE 

Summary  

In the paper the customer satisfaction and loyalty have been presented as the key elements  
of the process of creation of company’s financial results. They are expressed by the customer 
retention index. The main benefits from possession of the strong base of loyal customers can be 
seen in the growth of turnovers and decrease in the costs of customer service. Additionally,  
as proven by numerous researches within the successive years there is a strong tendency towards 
maximizing the profit originating from various sources of benefits from the loyal customers 
groups. In order to prove the hypothesis of the vital impact of the customer satisfaction on the 
bottom line results of the company it has been shown that the trends of the indexes of customer 
satisfaction and profit are highly correlated with one another being analyzed from the perspective 
of different business sectors and countries. 
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MOśLIWOŚCI MOTYWOWANIA  
KLIENTÓW WEWNĘTRZNYCH BANKÓW  

(W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ) 

Streszczenie  

W artykule zaprezentowano wyniki badań zrealizowanych w ostatnim kwartale 2008 roku  
w bankach województwa lubuskiego. Przedstawiono w nim potrzeby zawodowe pracowników 
zatrudnionych w bankach, a następnie zaprezentowano propozycję systemu motywacyjnego dla 
lubuskich pracowników bankowych oraz niektóre wymagania jego sprawności. 

Wprowadzenie 

Sektor bankowy jest ciągle, zdaniem licznego grona specjalistów, areną wytęŜonej 
walki konkurencyjnej2. Banki współzawodniczą nie tylko między sobą, ale równieŜ  
z instytucjami parabankowymi, oferującymi alternatywne źródła kredytowania  
i lokowania oszczędności. Ze względu na to, Ŝe większość oferowanych przez nie 
produktów i usług jest zazwyczaj łatwa do skopiowania, banki mogą wyróŜnić się na tle 
innych, np. większą dostępnością do sieci oddziałów, bankomatów i usług 
elektronicznych, a takŜe szeroko rozumianą wysoką jakością i profesjonalizmem 
obsługi klientów. Właśnie ta ostatnia jest bardzo waŜna dla uzyskania przewagi 
konkurencyjnej. Wymaga podjęcia współpracy z kompetentnymi pracownikami, 
odpowiednio przygotowanymi do pracy w bankowości, stale aktualizującymi swoją 
wiedzę czy umiejętności, odpowiednio zmotywowanymi, prezentującymi poŜądane 
postawy i wyznającymi stosowne wartości. Znalezienie takich osób i skłonienie ich do 
długoterminowej relacji z bankami staje się istotnym wyzwaniem dla kadry 

                                                 
1 Janina Stankiewicz − prof. zw. dr hab. inŜ., Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, 

Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski. 
Hanna Bortnowska –dr inŜ., Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Wydział 

Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski. 
2 Przykładowo: L. Hull, Foreign-owned Banks: Implications for New Zealand's Financial Stability, 

Discussion Paper Series, DP2002/05, 2002, http://www.rbnz.govt.nz/research/discusspapers/dp02_05.pdf 
(july 2009); E. Kaynak, O. Kucukemiroglu, Bank and Product Selection: Hong Kong, „The International 
Journal of Bank Marketing” 1992, Vol. 10, No. 1; T. Kowalewski, Zagadnienie kapitału ludzkiego  
w kontekście funkcjonowaniu banku, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M. G. Woźniak, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 7, Część 2: Kapitał ludzki i intelektualny, Rzeszów 2006; 
S. Piocha, K. Radlińska, Konkurencja i konkurencyjność sektora banków komercyjnych, Zeszyty Naukowe 
Instytutu Ekonomii i Zarządzania nr 2, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2009, 
http://www.ieiz.tu.koszalin.pl/dokumenty/wydawnictwo/zeszyty/02/15.pdf. 



Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska 392

zarządzającej. Jest to szczególnie istotne w sytuacji zmian, które w ostatnim okresie 
dotknęły sektor bankowy. Przydatny w tym względzie moŜe być marketing personalny, 
którego celem jest zidentyfikowanie i w miarę moŜliwości pracodawcy zrealizowanie 
potrzeb klientów wewnętrznych3.  

Marketing personalny bywa ujmowany jako metoda kierowania pracownikami, 
która integruje ich potrzeby z celami pracodawcy. Stanowi system działań o charakterze 
marketingowym, sprzyjający realizacji misji i strategii organizacyjnej poprzez takie 
zastosowanie instrumentów polityki personalnej, które prowadzi do nawiązania  
i utrzymania długoterminowych, obustronnie korzystnych relacji pracodawcy  
z klientami wewnętrznymi (uczestnikami wewnętrznego i zewnętrznego rynku pracy4. 
Nie jest jednorazowym przedsięwzięciem, ale zaplanowanym, zorganizowanym  
i realizowanym długookresowo. Odrzuca się w niej twarde, autokratyczne podejście do 
personelu, natomiast preferuje miękkie metody kierowania zasobami ludzkimi, 
dostrzegając m.in. znaczenie motywowania pracowników. Celem marketingu 
personalnego jest zidentyfikowanie i zrealizowanie preferencji klientów wewnętrznych, 
co w rezultacie moŜe przyczynić się do poprawy ich motywacji do pracy, większej 
skuteczności i sprawności działania, wzrostu lojalności i zaangaŜowania w pracę. 

Uwzględniając powyŜsze, nasuwają się pytania: jakie potrzeby zawodowe 
odczuwają pracownicy banków? W jaki sposób moŜna ich motywować? Jaki moŜna 
zaproponować system motywowania? Udzielenie odpowiedzi na te pytania uczyniono 
celem niniejszego artykułu. Aby go zrealizować, przeprowadzono badania empiryczne 
za pośrednictwem techniki ankiety, w której wykorzystano skategoryzowany  
i wystandaryzowany kwestionariusz. Zrealizowano je w ostatnim kwartale 2008 roku 
wśród pracowników lubuskich oddziałów banków.  

Istota motywacji i proces motywowania do pracy 

Ludzkie motywacje są skomplikowane i złoŜone, co w konsekwencji utrudnia 
zbudowanie jednego uniwersalnego modelu postępowania pracowników w organizacji, 
a takŜe stworzenie jednej teorii motywacji. Nie powinno to jednak zniechęcać badaczy 
do eksploracji tej problematyki, gdyŜ kaŜda próba analizy ludzkich motywów działania, 
moŜe wzbogacić wiedzę na ich temat.  

                                                 
3 Mianem „klientów wewnętrznych” określa się w literaturze przedmiotu aktualnych i potencjalnych 

pracowników (np. J. Penc, Kreatywne kierowanie: organizacja i kierownik jutra, rozwiązywanie problemów 
kadrowych, Placet, Warszawa 2000), których postrzega się nie z perspektywy stanowisk pracy, lecz 
pełnionych ról organizacyjnych (por.: A.I. Baruk, Marketing personalny jako instrument kreowania 
wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006). Mogą być nimi, np. ci pracownicy, którzy znają, akceptują  
i realizują misję, strategię i cele organizacji, chętnie angaŜują się w rozwiązywanie problemów związanych  
z jej funkcjonowaniem, dbają o jej korzystny wizerunek, mają i rozwijają kompetencje, kontrolują samych 
siebie; są odpowiedzialni, wytrwali, empatyczni, lojalni wobec firmy, twórczy, komunikatywni, skłonni  
do poświęceń na rzecz organizacji, współpracy czy dzielenia się wiedzą. 

4 Por.: L.L. Berry, A. Parasuraman, Marketing Services – Competing Through Quality, The Free Press, 
New York 1991, s. 151; J. Penc, op.cit., s. 84; K. Schwan, K.G. Seipel, Marketing kadrowy, C.H. Beck, 
Warszawa 1997, s. 7; L. Zbiegień-Maciąg, Pracownik nasz klient. Marketing personalny w polskich firmach 
pięć lat później, „Personel i Zarządzanie” 2000, nr 7, s. 10. 
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Analiza literatury przedmiotu wykazała, Ŝe niektórzy autorzy wyróŜniają dwa 
ujęcia motywacji: atrybutowe i czynnościowe. W pierwszym bywa ona definiowana 
jako mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka 
skierowane na osiągnięcie celu5, jako wewnętrzny czynnik, inspirujący, 
ukierunkowujący i integrujący zachowanie jednostki6. Motywacja powstaje wówczas, 
gdy jednostka odczuwa potrzebę i ma moŜliwość jej zaspokojenia poprzez określoną 
aktywność, a takŜe wtedy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające powodzeniu podjętych 
przez nią działań7. W ujęciu czynnościowym oznacza ona proces świadomego  
i celowego oddziaływania na zachowania innych ludzi poprzez wywoływanie u nich 
owej chęci działania8, który polega na stosowaniu zróŜnicowanych indywidualnie 
narzędzi i instrumentów oddziaływania na człowieka9.  

S. Borkowska uŜywa pojęcia „motywowanie” i definiuje je jako: „proces celowego  
i świadomego oddziaływania na motywy postępowania ludzi przez stworzenie środków 
i moŜliwości realizacji ich systemów wartości oraz oczekiwań dla osiągnięcia celów 
motywującego”10. Tak rozumiane towarzyszy procesom wymiany między 
pracownikiem a organizacją. Polega wówczas na kształtowaniu poŜądanych postaw 
pracowników w celu realizacji określonych zadań poprzez świadome i celowe 
oddziaływanie na ich zachowania11. W zamian za świadczenie usługi pracy pracodawca 
oferuje zatrudnionym wynagrodzenie i inne świadczenia gratyfikujące ich wkład  
w funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz zachęcające ich do dalszego zaangaŜowania  
w rozwiązywanie jego problemów12.  

Motywowanie do pracy jest procesem dynamicznym. Zmienia się w zaleŜności od 
potencjału pracodawcy, a takŜe potrzeb i moŜliwości pracowników, ich wieku, stanu 
zdrowia czy teŜ doświadczeń itp.13. Omawiany proces zaprezentowano na rysunku 1. 
Niezaspokojona potrzeba powoduje u pracowników większe lub mniejsze napięcie, 
które skłania ich do podjęcia określonych działań14. Na intencjonalne zachowania 
jednostek, a w rezultacie na osiągane przez nie efekty, mogą równieŜ wpływać ich 

                                                 
5 J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 25. 
6 Por.: A. Benedikt, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych, Wyd. Astrum, Wrocław 2003. 
7 Z. Sekuła, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008, s. 9; R. W. Griffin, 

Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998, s. 458; S.P. Robbins, Zachowania  
w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań 2001, s. 97. 

8 M. Czerska, Motywacja, w: A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, 
Zarządzanie organizacjami, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s. 295-296; S. Borkowska, System 
motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985, s. 31. 

9 M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2009, s. 13. 
10 S. Borkowska, op. cit., s. 11. 
11 Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 351. 
12 Por.: Cz. Sikorski, Motywacja jako wymiana – modele relacji między pracownikiem a organizacją, Difin, 

Warszawa 2004. 
13 Z. Sekuła, op. cit., s. 16. 
14 Motywacja moŜe pojawić się samoczynnie (samomotywacja), co wiąŜe się pochodzącymi z wnętrza 

jednostki bodźcami do działania (mogą to być np. odpowiedzialność, praca pełna wyzwań, ambicja 
osiągnięcia celu, czy moŜliwość wykorzystania i rozwijania kompetencji, ale równieŜ chęć uniknięcia 
poraŜki). Motywacja moŜe być równieŜ zewnętrzna, dostarczana przez samą jednostkę lub przez inne osoby, 
np. przez przełoŜonych czy współpracowników.  
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moŜliwości, a takŜe otoczenie zewnętrzne, w tym równieŜ działania podejmowane przez 
pracodawcę. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Proces motywowania do pracy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Borkowska, System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, 

Warszawa 1985; R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998;  
M.W. Kopertyńska, Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 2009;  
Z. Sekuła, Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, PWE, Warszawa 2008. 

Celem zmotywowania pracowników pracodawca moŜe wykorzystywać bodźce 
pozytywne lub negatywne. Pierwsze umoŜliwiają pracownikom urzeczywistnianie ich 
celów i dąŜeń w miarę spełniania oczekiwań pracodawcy. Przyczyniają się do 
aktywizacji poŜądanych zachowań, wywołanej silnym zaangaŜowaniem emocjonalnym, 
pod warunkiem Ŝe zatrudnione osoby wierzą, Ŝe składane im obietnice zostaną 
spełnione. Natomiast drugie pobudzają do pracy poprzez stwarzanie poczucia 
zagroŜenia. Czynnikami wywołującymi lęk mogą być np. groźba utraty pracy, nagana 
za źle wykonane zadanie, przeniesienie na stanowisko mniej płatne czy o mniejszym 
prestiŜu. Są one wprawdzie skuteczniejsze od motywacji pozytywnej, gdyŜ wyzwalają 
silniejsze emocje i większą energię do działania, ale mogą teŜ przyczynić się do 
niekorzystnych następstw, np. spadku satysfakcji i entuzjazmu do pracy, 
nieidentyfikowania się pracowników z celami pracodawcy. Mogą równieŜ obniŜyć  
u jednostki poczucie własnej wartości, skłaniać ją do przyjmowania defensywnej 
postawy, powodować spadek ambicji, nadmierny konformizm czy kumulację 
negatywnych emocji.  

Motywowanie pracowników wymaga podejścia systemowego15. System 
motywacyjny bywa określany w literaturze przedmiotu m.in. jako: zbiór umiejętnie 
dobranych i logicznie ze sobą powiązanych czynników motywacyjnego oddziaływania, 

                                                 
15 Por.: M.W. Kopertyńska, op. cit., s. 73. 
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zwanych motywatorami, słuŜący realizacji misji, wizji, strategii i celów organizacji, 
skłaniający pracowników do działań efektywnych i zachowań oczekiwanych przez 
pracodawcę, a zarazem takich, które będą zgodne z normami etycznymi16. Zdaniem  
A. Szałkowskiego17, moŜna wyróŜnić w nim następujące elementy: 

– podsystem bodźców ekonomicznych (materialnych), który wyraźnie dominuje 
nad pozostałymi składnikami systemu, 

– podsystem bodźców socjalnych obejmujący świadczenia wobec pracowników 
finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, np. wczasy 
pracownicze, wypoczynek dla dzieci pracowników, imprezy kulturalne  
i sportowe, 

– podsystem bodźców pozaekonomicznych składający się z wyróŜnień, 
nakazów, zakazów występujących w postaci przymusu, apeli o dobrą pracę, 
jak równieŜ udziału pracownika i załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

– podsystem polityki personalnej decydujący nie tylko o alokacji czynnika 
ludzkiego w procesie gospodarczym, ale – co waŜniejsze – jest czynnikiem 
efektywności tego procesu, a tworzony jest m.in. przez: zasady rekrutacji  
i selekcji pracowników, procedury oceniania i awansowania członków 
organizacji, 

– podsystem wartościowania pracy – tworzony przez metody wartościowania 
pracy oraz taryfikatory kwalifikacyjne. 

Determinantą omawianego systemu powinny być potrzeby pracowników i ich 
realizacja, o ile pozwalają na to moŜliwości pracodawcy18. Dlatego istotne znaczenie 
ma ich poznanie oraz zindywidualizowane podejście do zaspokajania19. W świetle 
powyŜszych rozwaŜań interesujące jest zidentyfikowanie potrzeb pracowników 
bankowych oraz ustalenie ich hierarchii.  

Charakterystyka próby badawczej 

Zrealizowane badania umoŜliwiły zgromadzenie opinii menedŜerów i ich 
podwładnych na temat potrzeb zawodowych pracowników lubuskich oddziałów 
banków w latach 2006-2008. Do analiz zakwalifikowano dwieście sześćdziesiąt cztery 
kwestionariusze ankiety, wypełnione przez pracowników (menedŜerów – 30,68% lub 
ich podwładnych – 69,32%) trzydziestu siedmiu banków zlokalizowanych w trzydziestu 
jeden miejscowościach województwa lubuskiego. Większość badanych (77,27%) 

stanowiły kobiety. Średnia wieku ankietowanych wynosiła ponad 35 lat (=x 35,76).  

                                                 
16 T. Oleksyn, Wynagradzanie efektywne – przegląd problemów, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006, s. 143-
144. 

17 Wprowadzenie do zarządzania personelem, red. A. Szałkowski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 
2000. 

18 Por.: M. W. Kopertyńska, op. cit., s. 64-98. 
19 Ibidem, s. 20. 
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Większość badanych menedŜerów i ich podwładnych (79,17%) legitymowała się 
wykształceniem wyŜszym, co piąty (20,83%) – średnim. Ponad połowa osób, które 
ukończyły szkołę średnią, realizowała studia (52,72%). 14,35% pracowników 
posiadających wyŜsze wykształcenie ukończyło równieŜ studia podyplomowe lub było 
w ich trakcie. Warto teŜ dodać, Ŝe 3 osoby podjęły lub ukończyły studia doktoranckie. 

Ponad połowa respondentów (52,27%) miała bogate, czyli ponaddziesięcioletnie, 
doświadczenia zawodowe (mierzone ogólnym staŜem pracy). Stwierdzono, Ŝe staŜ 
pracy ogółem wszystkich respondentów wynosił najczęściej: od 11 do 15 lat (20,83%), 
od 6 do 10 lat (20,08%) i od 21 do 30 lat (17,42%). Pozostali uczestnicy badań posiadali 
mniej niŜ pięcio- lub więcej niŜ trzydziestoletni staŜ pracy ogółem (32,30%).  

Mniej niŜ połowa respondentów (44,32%) pracowała w bankach w formie spółki 
akcyjnej z większościowym udziałem kapitału zagranicznego, a ponad piąta część 
badanych (21,97%) – w bankach spółdzielczych. Znacząca grupa ankietowanych 
(15,91%) była zatrudniona w banku państwowym lub w formie spółki akcyjnej, ale  
z przewaŜającym udziałem Skarbu Państwa. Mniej było osób pracujących w bankach: 
w formie spółki akcyjnej, kontrolowanych całkowicie przez kapitał polski (8,33%) lub 
zagraniczny (8,33%), a takŜe w formie spółki akcyjnej z mniejszościowym udziałem 
kapitału zagranicznego (1,14%).  

Potrzeby zawodowe klientów wewn ętrznych banków i ich hie-
rarchia 

W badaniach empirycznych ustalono potrzeby zawodowe klientów wewnętrznych 
banków oraz ich hierarchię. Ostatnia wiązała się przyporządkowaniem przez 
respondentów róŜnym potrzebom wagi od 0 do 5, gdzie 0 oznaczało: „w ogóle 
niewaŜne”, a 5 – „bardzo waŜne”20. W dalszym postępowaniu badawczym ankietowani, 
posługując się tą samą skalą, ocenili stopień zaspokojenia danej potrzeby w obecnym 
miejscu zatrudnienia (tabela 1). 

Badania wykazały, Ŝe najwaŜniejsza dla respondentów była potrzeba 
przynaleŜności, a w szczególności przywrócenie w banku miłej i Ŝyczliwej atmosfery. 
Respondenci wysoko cenili pracę w korzystnych psychicznych warunkach, 
stwarzających szansę na zbudowanie dobrych relacji zarówno ze zwierzchnikiem 

( x=4,58), jak i ze współpracownikami (x=4,60). Odczuwali potrzebę afiliacji, 

związaną z uczestniczeniem w Ŝyciu społecznym organizacji, kontaktami ze 
współpracownikami, poczuciem bycia członkiem zespołu. Chcieliby równieŜ częściej 
uczestniczyć w integracyjnych wyjazdach, wspólnych zajęciach sportowo 
-rekreacyjnych itp. 

 

                                                 
20 PosłuŜono się skalą od 0 do 5, gdyŜ w trakcie badań pilotaŜowych ustalono, Ŝe wielu respondentów 

miało trudności przy określaniu kolejności w hierarchii dwunastu potrzeb zawodowych. Kilku pracowników 
bankowych w ogóle zrezygnowało z udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Zmienili zdanie dopiero  
po przekształceniu skali. 
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Tabela 1. Hierarchia potrzeb zawodowych pracowników lubuskich oddziałów banków oraz ocena stopnia ich 
zaspokojenia w obecnym miejscu zatrudnienia (według wagi waŜności) 

Potrzeby zawodowe 

A  
Znaczenie potrzeby 

zawodowej dla 

pracowników [ x ] 

B 
Ocena stopnia 

zaspokojenia potrzeb 
zawodowych w obecnym 

miejscu zatrudnienia [ y ] 

B-A n

x∑

 

Potrzeby samorealizacji 

Awans zawodowy 4,27 2,83 -1,44 

3,98 

Uczestnictwo w szkoleniach 4,16 3,46 -0,70 
DuŜy zakres samodzielności i odpowie-
dzialności 

4,01 3,58 -0,43 

MoŜliwość rozwoju duchowego i intele-
ktualnego poprzez zapewnienie udziału w bie-
Ŝących wydarzeniach kulturalnych (przed-
stawieniach teatralnych, koncertach w filhar-
monii itp.) 

3,50 2,29 -1,21 

Potrzeby szacunku i uznania 

PrestiŜowe stanowisko pracy 3,85 3,25 -0,60 

3,68 

MoŜliwość wyróŜnienia się spośród innych 
i zwiększenia poczucia własnej wartości, np. 
poprzez zapewnienie bezpłatnego korzystania 
z telefonu, udostępnienie laptopa czy 
samochodu słuŜbowego, zagwarantowanie 
dodatkowej opieki medycznej itp. 

3,50 2,29 -1,21 

Potrzeby przynaleŜności 

Praca w miłym zespole 4,60 4,09 -0,51 

4,23 
Dobre relacje z przełoŜonym 4,58 3,98 -0,60 

MoŜliwość uczestniczenia w integracyjnych 
wyjazdach, wspólnych zajęciach sportowo-
rekreacyjnych 

3,50 2,29 -1,21 

Potrzeby bezpieczeństwa  

Stabilność zatrudnienia 4,65 3,71 -0,94 

4,17 

Bezpieczne (nieszkodliwe) warunki pracy 4,36 3,89 -0,47 
Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, np. 
poprzez: stworzenie moŜliwości dodatkowego 
ubezpieczenia się, zapewnienie opieki 
medycznej 

3,50 2,29 -1,21 

Potrzeby fizjologiczne 
Wynagrodzenie finansowe atrakcyjne pod 
względem wysokość i form  

4,60 3,02 -1,58 

4,06 

Czas pracy dostosowany do potrzeb 
pracownika 

4,10 3,28 -0,82 

Atrakcyjne fizyczne warunki pracy – wypo-
saŜenie 

4,02 3,37 -0,65 

Atrakcyjne świadczenia pozapłacowe 
(pozafinansowe), np.: bony i paczki świąteczne 

3,50 2,29 -1,21 

Wyjaśnienie: yx , - - średnie arytmetyczne, n- liczba potrzeb w danej kategorii 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Na drugim miejscu w ustalonej hierarchii potrzeb badanych pracowników 
bankowych znalazły się potrzeby bezpieczeństwa, które moŜna zrealizować poprzez 
zagwarantowanie stabilności zatrudnienia. Badani chcieli przede wszystkim mieć 

pewność, Ŝe nie zostaną bezrobotnymi z dnia na dzień ( x=4,65), a wielu z nich nie 
zaspokajało w pełni tej potrzeby. Ich obawy związane z utratą pracy nasiliły się  
w związku z obserwacją i analizą symptomów nadchodzącego kryzysu finansowego, co 
zintensyfikowało ich lęk przed ewentualną utratą źródła utrzymania siebie i swojej 
rodziny (przypomnijmy, Ŝe badania zrealizowano w ostatnim kwartale 2008 r.). 
Powszechnie przeprowadzane redukcje zatrudnienia w sektorze bankowym21 mogły 
zmniejszyć morale i satysfakcję z pracy tych klientów wewnętrznych, którzy uniknęli 
derekrutacji, a takŜe obniŜyć efektywność ich działań. Czy próbowano temu 
przeciwdziałać? Nie chodzi tu wyłącznie o gwarancję stabilności zatrudnienia opartą 
jedynie na rodzaju umowy o pracę (tj. umowie na czas nieokreślony). Ta w dzisiejszych 
czasach wydaje się być iluzoryczna. Interes banków wymaga od zatrudnionej w nich 
kadry zarządzającej świadomości takiego prowadzenia biznesu, które zarówno 
bezpośredni współpracownicy, jak i dalsze otoczenie, uznają za zgodne z zasadami 
etycznymi.  

Warto zauwaŜyć, Ŝe w ramach potrzeb bezpieczeństwa mniej istotna była dla 
badanych pracowników praca w bezpiecznych, nieszkodliwych warunkach (    = 4,36), 
które umoŜliwiłyby wykonywanie zadań zawodowych bezpiecznie i bez szkody dla 
zdrowia (   = 4,36)22, a takŜe moŜliwość dodatkowego ubezpieczenia się czy 
skorzystania z opieki medycznej (   =3,50). 

Dla badanych pracowników bankowych waŜna była równieŜ moŜliwość realizacji 
potrzeb fizjologicznych poprzez: uzyskiwanie atrakcyjnego, pod względem wysokości  
i form, wynagrodzenia (  =4,60)23. Na atrakcyjność systemu wynagrodzeń dla 
pracowników moŜe zatem wpływać nie tylko wysokie wynagrodzenie, ale równieŜ 
elastyczność tego systemu i róŜnorodność form nagradzania24. Dodajmy, Ŝe respondenci 

                                                 
21 J. Iskra, Banki nie przedłuŜają umów o pracę i skracają czas otwarcia oddziałów, „Gazeta Prawna”,  

z dnia 25. listopada 2008; W 2009 roku spadną zyski oraz zatrudnienie w sektorze bankowym, „Gazeta 
Prawna” z dnia 15. kwietnia 2009; Banki tną kadry − prace moŜe stracić 4 tys. osób, „Gazeta Prawna” z dnia  
3 marca 2009. 

22 Wielu respondentów zaspokajało tę potrzebę w obecnym miejscu zatrudnienia. Z dodatkowo 
przeprowadzonych swobodnych wywiadów wynika, Ŝe organizacja stanowisk pracy była zazwyczaj zgodna  
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w badanych oddziałach banków 
podejmowano niektóre działania profilaktyczne, zabezpieczające przed chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy (np. dofinansowano zakup okularów, kupowano 
monitory komputerowe spełniające określone wymagania jakościowe), dbano o bezpieczny i higieniczny stan 
pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, egzekwowano przestrzeganie przez pracowników przepisów 
BHP, organizowano szkolenia z zakresu przestrzegania zasad zachowania się w sytuacjach kryzysowych, 
takich jak napad czy poŜar. 

23 Ustalono teŜ, Ŝe respondenci odczuwali w zakresie otrzymywania wynagrodzenia finansowego 
największą deprywację (-1,58). 

24 Warto w tym miejscu przypomnieć doświadczenia banków amerykańskich. W 2008 r. z pięciu banków 
inwestycyjnych z Wall Street jeden zbankrutował, dwa były w tak złym stanie, Ŝe zostały wykupione przez 
konkurencję, a dwa pozostałe musiały przekształcić się w banki uniwersalne. Wszystkie spółki stanowiły dla 

x

x
x

x
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niŜej cenili takie potrzeby fizjologiczne jak: dostosowany do preferencji zatrudnionych 

czas pracy oraz fizyczne warunki pracy (odpowiednio x =4,10 i x =4,02), a takŜe takie 

świadczenia pozapłacowe, jak bony i paczki świąteczne (x =3,50). 
Na czwartym miejscu w hierarchii potrzeb uplasowały się potrzeby samorealizacji, 

a w szczególności awans zawodowy (   =4,27)25. Ustalono, Ŝe potrzeba progresji 
zawodowej była jednym z tych oczekiwań klientów wewnętrznych wobec pracodawcy, 
które najniŜej oceniono pod względem moŜliwości ich zaspokojenia w obecnym 
miejscu pracy. MoŜliwe, Ŝe było to konsekwencją dokonywania przez nich obserwacji 
zmian zachodzących w banku i w jego otoczeniu, zmierzających do ograniczenia liczby 
pracowników oraz redukcji szczebli zarządzania. Pewne zmiany są nieuniknione, ale 
waŜne jest, aby otwarcie i uczciwe mówić o ich przyczynach. W przeciwnym razie 
wielu klientów wewnętrznych moŜe mieć poczucie, Ŝe są lekcewaŜeni, a ich obecność 
jest zbędna w organizacji. NiŜej niŜ awans respondenci cenili udział w szkoleniach  
(   =4,16). Zdaniem połowy uczestników szkoleń (50,40%), pracodawca częściowo 
zaspokajał ich potrzeby szkoleniowe, co trzeci uwaŜał natomiast, Ŝe były one 
zaspokojone w pełni (31,35%). Mało osób (8,33%) przyznało, Ŝe ich potrzeby słabo 
zaspokajano, podobna część (7,94%) – Ŝe wcale. Tylko nieliczni (1,98%) uznali, Ŝe 
liczba przedsięwzięć szkoleniowych, w których uczestniczyli, przekraczała ich 
potrzeby. WaŜne jest zatem systematyczne poznawanie tych oczekiwań oraz 
dostosowanie zakresu kształcenia zarówno do interesów i aktualnych moŜliwości 
finansowych banku, jak równieŜ do celów poszczególnych klientów wewnętrznych26. 

                                                 
siebie płacową grupę odniesienia. Komitety ds. wynagrodzeń badały praktyki płacowe konkurencji tak 
wnikliwie, Ŝe doprowadziło to do swoistej unifikacji wynagrodzeń. Właśnie ten brak róŜnorodności był, 
według ekspertów, przyczyną kryzysu w konstrukcji systemów motywacyjnych spółek (R. Anam, System 
wynagrodzeń pogrąŜył banki w USA, 2008, 27. listopada, http://www.finanse.egospodarka.pl/36011,System-
wynagrodzen-pograzyl-banki-w-USA,1,48,1.html, luty 2010). 

25 Wysokie oceny przyznawane potrzebie awansu zawodowego były najsilniej skorelowane  
z deklarowaniem przez respondentów chęci pracy na prestiŜowym stanowisku (Rd=0,5033) oraz  
w atrakcyjnych fizycznie warunkach (Rd=0,4284). Mniej istotnymi czynnikami motywującymi uczestników 
badań do progresji zawodowej były: uzyskiwanie wynagrodzenia atrakcyjnego pod względem wysokości  
i form (Rd=0,3669), otrzymywanie atrakcyjnych świadczeń pozapłacowych (Rd=0,3638) oraz zaspokojenie 
potrzeb: osiągnięć czy autonomii, czyli posiadanie duŜego zakresu samodzielności i odpowiedzialności 
(Rd=0,3666) (w nawiasach podano wartości współczynnika korelacji rang Spearmana. Wyznacza się go  
z wzoru: 
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yi – rangi nadane drugiej cesze; n – liczba obserwacji. Przyjmuje on wartości z przedziału [-1,1], przy czym 
jego znak informuje o zbieŜności (dodatni) albo rozbieŜności (ujemny) ocen wyróŜnionych cech, a wartość 
liczbowa określa siłę współwystępowania tych cech. JeŜeli współczynnik przyjmuje wartości mniejsze niŜ 
0,33, wskazuje to na słabą zaleŜność między zmiennymi. Jeśli ma on wartość między 0,34 a 0,66, świadczy to 
o zaleŜności o średniej sile, zaś jeśli jest większy lub równy 0,67 – o silnej zaleŜności; Por.: W. Starzyńska, 
Statystyka praktyczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000; N. Van de Sande-Bruinsma, Workshop data 
analysis and interpretation with Excel, EARSS workshop data managers, Bilthoven, Netherlands, June, 2006, 
http://www.rivm.nl/earss/Images/Excel_preparation%20for%20data%20analysisv2_tcm61-28859.ppt. 

26 W obrębie potrzeb samorealizacji, najmniej cenione były: duŜy zakres samodzielności  
i odpowiedzialności ( x =4,01) oraz moŜliwość rozwoju duchowego i intelektualnego poprzez zapewnienie 
udziału w bieŜących wydarzeniach kulturalnych (x  =3,50). 
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Najmniej istotne były dla respondentów potrzeby szacunku i uznania, a w ich 
obrębie: praca na prestiŜowym stanowisku (  =3,85) oraz moŜliwość wyróŜnienia się 
spośród innych i zwiększenia poczucia własnej wartości, np. poprzez bezpłatne 
uŜytkowanie telefonu słuŜbowego, laptopa czy samochodu, korzystanie z dodatkowej 
opieki medycznej itp. (   =3,50). 

Badania wykazały równieŜ, Ŝe niektóre z analizowanych potrzeb pracowników 
bankowych zaspokajano słabo. Szczególnie dotyczy to: atrakcyjnego pod względem 
wysokości i form wynagrodzenia finansowego (-1,58), awansu zawodowego (-1,44),  
a takŜe moŜliwości uzyskiwania świadczeń pozapłacowych (-1,21). MoŜe warto 
przygotować propozycję systemu motywacyjnego ukierunkowanego na zaspokojenie 
tych potrzeb, jak równieŜ umoŜliwiającego realizację wysoko cenionych potrzeb: 
stabilności zatrudnienia i przynaleŜności. Do opracowania tego systemu skłoniły 
równieŜ wyniki oceny branŜowej prasy oraz informacje uzyskane w trakcie 
przeprowadzonych wywiadów swobodnych, według których w sektorze bankowym  
w ostatnich latach doszło do wypaczenia wielu wartości (uczciwości, zaufania, pracy 
zespołowej, szacunku dla drugiego człowieka). NajwaŜniejszy stał się wynik 
finansowy, udział w rynku, wielkość sprzedaŜy, a najmniej liczy się klient, któremu 
sprzedaje się kolejne produkty i usługi bankowe, nie dbając o to, czy dane rozwiązanie 
jest dla niego korzystne27. Sytuację dodatkowo pogorszyła koniunktura na rynku 
finansowym oraz zmiany na bankowym rynku pracy, które przyczyniły się do 
upowszechniania się wspomnianych niepoŜądanych i nieetycznych zachowań. 

Propozycja systemu motywacyjnego dla pracowników lu -
buskich oddziałów banków 

Motywowanie przypadkowe i nieregularne nie przynosi dobrych rezultatów i moŜe 
być odbierane przez członków organizacji jako przejaw lekcewaŜenia oraz braku 
fachowości menedŜerów. Dlatego teŜ potrzebne jest przygotowanie i zastosowanie  
w organizacji odpowiedniego systemu. Jego podstawą winien być właściwy pomiar  
i ocena wyników uzyskiwanych przez pracowników, uwzględniający nie tylko 
finansowe czynniki tworzenia wartości banku (przychody ze sprzedaŜy czy marŜa 
operacyjna), ale i czynniki niematerialne (np. satysfakcję klientów, relacje z klientami, 
lojalność i zaangaŜowanie w pracę, innowacyjność, rozwój kompetencji). Istotne jest, 
aby uwzględniał stopień realizacji nie tylko celów „twardych”, ale i „miękkich” 
(ustalonych na podstawie: strategii banku, planu finansowego, sytuacji na rynku, ale 
takŜe uwag pracowników, będących np. członkami zespołów projektowych, 
składających się z osób reprezentujących róŜne szczeble w organizacji). 

Dla osób, które spełniają wymagania pracodawcy, zasadne byłoby ustalenie 
wysokości stałej części wynagrodzenia na poziomie podobnym jak w bankach 

                                                 
27 Potwierdziły to wywiady swobodne przeprowadzone z aktualnymi i byłymi pracownikami lubuskich 

oddziałów banków. 
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konkurencyjnych. Pozwoliłoby to na przynajmniej częściowe zaspokojenie potrzeby 
uzyskiwania atrakcyjnego wynagrodzenia za pracę. Specjaliści oceniają, Ŝe nawet 
najbardziej wyszukany system motywacyjny nie będzie skuteczny, gdy pracownik ma 
poczucie, Ŝe jest opłacany znacznie gorzej niŜ osoby zatrudnione u konkurencyjnych 
pracodawców28. Jednym z rozwiązań moŜe być równieŜ podwyŜszenie stałego 
wynagrodzenia najlepszym pracownikom29, co sprzyja wzrostowi ich poczucia wartości 
i jednocześnie zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej.  

Nie jest dobrym rozwiązaniem przyznawanie corocznych podwyŜek dla wszystkich 
pracowników. Zamiast tego moŜna premiować za realizację celów (sprzedaŜowych, 
operacyjnych30), aby honorować: przejawianie poŜądanych innowacyjnych zachowań, 
przyjmowanie odpowiedzialności, wyraŜanie gotowości do poświęceń na rzecz banku, 
rozwój kompetencji, poprawienie jakości pracy, obniŜenie kosztów działalności, sukces 
wspólnoty grupowej (pracowniczej), sukces banku. Cele te winny być formułowane 
zgodnie z koncepcją SMART, czyli być zrozumiałe dla pracowników, mierzalne, 
osiągalne, istotne i określone w czasie. Korzystne moŜe być włączanie pracowników  
w proces ich ustalania po to, aby uniknąć zjawisk patologicznych w organizacji, takich 
jak np.: sprzedawanie kart kredytowych sobie nawzajem albo członkom własnej 
rodziny, co tylko pozornie zwiększa przychody ze sprzedaŜy. 

Premie nie powinny przekraczać, jak stwierdza R. Azemski31, 40-50% całości 
pensji, bo w przeciwnym wypadku moŜe to zachwiać wysoko cenionym przez 
pracowników poczuciem stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia – a w konsekwencji 
obniŜyć ich motywację do pracy32. Mogą być wypłacane miesięcznie, kwartalnie lub 
rocznie. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę, Ŝe nadmierne odroczenie w czasie terminów 
wypłaty premii moŜe niekorzystnie oddziaływać na motywację pracowników i ich 
efektywność pracy33. Premie mogą być równieŜ udzielane za wyjątkowe osiągnięcia 
indywidualne i grupowe. Szczególnie te ostatnie mogą wspierać realizację przez 
pracowników waŜnej dla nich potrzeby przynaleŜności, sprzyjać budowaniu zespołu, 

                                                 
28 HAYS, Pozapłacowe systemy motywacyjne dla pracowników, 2009, 07 września, 

http://www.firma.egospodarka.pl/44248,Pozaplacowe-systemy-motywacyjne-dla-pracownikow,1,47,1.html 
(luty 2010). 

29 Por.: M.W. Kopertyńska, op. cit., s. 119. 
30 Z wywiadów swobodnych wynika, Ŝe najsłabiej wynagradzani są pracownicy tzw. back office’u, którzy 

nie przyczyniają się bezpośrednio do generowania zysków banku. Ich praca polega na odciąŜeniu 
pracowników sprzedaŜowych od czynności operacyjnych, tak aby mogli oni skoncentrować się relacjach  
z klientem. Wielu pracowników wsparcia nie ukrywa, Ŝe taki system wynagradzania ich demotywował. 
Znaczne dysproporcje płacowe mogą obniŜać ich efektywność pracy. 

31 R. Azembski, Jak banki motywują pracowników?, „Bank” z dnia 26 czerwca 2008. 
32 NaleŜy zauwaŜyć jednak, Ŝe wśród pracowników bankowych są i tacy, którzy wolą wyzwania, preferują 

większy udział premii w wynagrodzeniu całkowitym, ale znaczna dysproporcja w tym zakresie moŜe 
prowadzić do zachowań niepoŜądanych w organizacji, takich jak: koncentrowanie się wyłącznie na 
maksymalizacji sprzedaŜy, pomijanie aspektu długoterminowych relacji banku z klientami, marginalizowanie 
znaczenia identyfikacji i zrozumienia ich potrzeb, gromadzenia informacji z rynku (Por.: M.W. Kopertyńska, 
op. cit., s. 120). Dodajmy, Ŝe agresywny system motywacyjny, premiujący tylko zapisy cyfrowe, moŜe 
stwarzać sytuacje konfliktowe i psuć stosunki międzyludzkie w organizacji. 

33 R. Azembski, op.cit. 
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kojarzeniu celów osobistych z celami grupowymi, współpracy w zespole i dzieleniu się 
wiedzą. Mogą one jednak sprzyjać uchylaniu się od odpowiedzialności przez niektórych 
pracowników, które to zachowanie są uznawane za patologiczne. By im zapobiec, 
trzeba przeprowadzić wśród personelu akcję informacyjną, wyjaśniającą przyczyny  
i zasady udzielenia premii dla zespołu. NaleŜy jednak wystrzegać się nieproporcjonalnie 
wysokich premii i nagród w stosunku do zasług pracowników, aby nie zaczęli wierzyć, 
Ŝe niezaleŜnie od tego, co zrobią i tak będą nagrodzeni. 

W systemie motywacyjnym moŜna równieŜ uwzględnić nowe sposoby 
motywowania finansowego, stosując zarówno bodźce krótko-, jak i długoterminowe. 
Niektórych pracowników moŜe zainteresować gainsharing, który sprzyja 
upowszechnianiu pracy zespołowej, współodpowiedzialności za realizację celów banku, 
utoŜsamianiu się z nimi, a takŜe dochody odroczone w czasie: plany emerytalno-
rentowe, dodatkowe ubezpieczenie, akcje, opcje na akcje, obligacje; ich skuteczność 
zaleŜy od dobrego rozpoznania oczekiwań i preferencji pracowników34, a moŜe 
pozytywnie wpłynąć na poczucie ich stabilizacji w pracy, zmniejszać obawy związane  
z utratą pracy.  

Istotne znaczenie w systemie motywacyjnym moŜe mieć takŜe motywowanie 
pozafinansowe. Atrakcyjne świadczenia pozapłacowe (pozafinansowe) znajdują się na 
ostatniej pozycji w zidentyfikowanej hierarchii potrzeb, ale istnieje w tym zakresie 
znaczna luka motywacyjna. Jej zlikwidowaniu moŜe sprzyjać zastosowanie 
dostosowanego do potrzeb pracowników systemu kafeteryjnego. MoŜna zaproponować 
klientom wewnętrznym moŜliwość korzystania z telefonu komórkowego, samochodu 
słuŜbowego, laptopa, zapewnić im kursy językowe, dodatkowe ubezpieczenie, rozwój 
kompetencji na koszt banku, bezpłatną opiekę medyczną, dofinansowanie do 
wypoczynku, bony i paczki świąteczne, wyjazdy integracyjne, bilety do kina, teatru, na 
basen itp. 

Warto takŜe uwzględnić stosowanie benefitów, które nie generują dla banku 
dodatkowych kosztów35, a które mogą zaspokajać u pracowników potrzebę 
przynaleŜności: 

– uprzyjemnianie czasu pracy – poprzez organizowanie róŜnorodnych akcji  
i eventów, które urozmaicą czas spędzony nad codziennymi, czasem 
rutynowymi, obowiązkami, 

– pamięć o waŜnych wydarzeniach z Ŝycia pracownika (takich jak np. narodziny 
dziecka, ślub), „wspólne zdmuchiwanie świeczek”, 

– rotacje międzystanowiskowe, udział w projektach, które urozmaicą codzienne 
rutynowe działania pracowników, skłonią do nawiązywania nowych relacji, 

                                                 
34 J. Sikora, Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 

Bydgoszcz 2000, s. 73. 
35 Por.: R. Kucharska-Kawalec, Pieniądze to nie wszystko, czyli jak nagradzać pracowników i nie wydać na 

to ani złotówki, http://www.pracuj.pl/manager-poradnik-lidera-zadbaj-o-zespol-pieniadze-to-nie-wszystko-
czyli-jak-nagradzac-pracownikow.htm#top, luty 2010. 
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– wydzielenie niewielkiej przestrzeni i przeznaczenie jej na tzw. Ścianę 
ZasłuŜonych, na której umieszcza zdjęcia pracowników, którzy w wybranym 
okresie w szczególny sposób przyczynili się do realizacji biznesowych celów 
banku, a takŜe sprawozdania z ich działań, 

– poświęcenie pracownikowi chwili uwagi i podziękowanie mu za interesujący 
pomysł, wykonanie zadania czy osiągnięcie godnego pochwały wyniku; 
metoda na pozór błaha, ale w codziennej pracy bywa zapomniana itp. 

W obecnej sytuacji rynkowej waŜne jest, by pracownicy byli poinformowani nie 
tylko o zasadach zwolnień, ale równieŜ o regułach i warunkach progresji zawodowej. 
Awanse mogą być przecieŜ realizowane nie tylko pionowo, ale i poziomo, poprzez 
przyjmowanie dodatkowych obowiązków, większego zakresu samodzielności  
i odpowiedzialności itp. Poprzez takie działania wykaŜe się członkom organizacji, Ŝe 
mają przyszłość w banku, Ŝe mogą się w nim nadal rozwijać. Właśnie szansa na rozwój 
kariery, według specjalistów opracowujących systemy motywacyjne, jest w warunkach 
dekoniunktury najwaŜniejsza36.  

ZauwaŜmy, Ŝe ten sam system motywacyjny nie moŜe funkcjonować w organizacji 
przez kilka lat. Wskazany jest jego stały monitoring (jak równieŜ badanie satysfakcji 
pracowników z zastosowanych motywatorów) i regularne dostosowanie go do sytuacji 
rynkowej i potrzeb członków organizacji. 

Zakończenie 

Zgodnie z koncepcją marketingu personalnego potencjalni i aktualni pracownicy 
organizacji winni być postrzegani jako najcenniejszy jego zasób, jako klienci 
wewnętrzni. Kształtowanie obustronnie satysfakcjonującej relacji pracodawca  
− pracobiorca, m.in. poprzez system motywowania, moŜe wspomóc bank  
w pozyskiwaniu i zatrzymywaniu personelu o poŜądanych kompetencjach. Wyboru 
motywatorów trzeba dokonywać nie tylko z perspektywy interesów banku, ale równieŜ 
z perspektywy indywidualnych oczekiwań klientów wewnętrznych. Sprzyja to 
wzrostowi motywacji członków organizacji oraz skuteczniejszemu realizowaniu misji  
i strategii pracodawcy. WaŜne jest zatem poznanie owych potrzeb oraz – w miarę 
moŜliwości – zaspokojenie ich. Z badań wynika, Ŝe wysokie wynagrodzenie i jego 
korzystna forma nie zawsze stanowią przyczynę zadowolenia z pracy. Na satysfakcję 
pracowników bankowych moŜe wpłynąć takŜe zaspokojenie takich potrzeb, jak: 
bezpieczeństwa, przynaleŜności, samorealizacji czy rozwoju. Istotne znaczenie moŜe 
mieć równieŜ odpowiednie motywowanie pozafinansowe.  

Dbanie o zaspokajanie potrzeb pracowników w obecnej, niesprzyjającej sytuacji 
rynkowej moŜe wydawać się niektórym menedŜerom zbyteczne, ale ograniczenie 
nakładów na motywowanie pracowników moŜe stawiać banki przed bardzo powaŜnymi 
problemami kadrowymi w czasie powrotu koniunktury. 

                                                 
36 A. Benedikt, op. cit., s. 61. 
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POSSIBILITIES OF MOTIVATING INTERNAL  
CUSTOMERS OF BANKS (IN THE LIGHT  

OF EMPIRICAL RESEARCH) 

Summary 

The paper presents the results of research, which was carried out in the last quarter of 2008 
in banks of lubuskie voivodeship. It shows the professional needs of bankers, and then the 
proposal of motivation system for them and some requirements of its efficiency are presented. 
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ROZWIJANIE RELACJI Z NABYWCAMI  
JAKO WYRAZ ADAPTACJI PRZEDSIĘBIORSTW  

DO NOWYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH 

Streszczenie 

Współcześnie uwaŜa się, Ŝe klasyczne instrumenty marketingowego oddziaływania na rynek 
drastycznie tracą na skuteczności. Uwaga firm przesuwa się dzisiaj w kierunku długofalowego 
przywiązywania nabywców oraz budowania na rynku trwałych więzi z innymi uczestnikami 
rynku, w tym przede wszystkim z nabywcami. Nawiązanie relacji z nabywcami skutkuje 
zdobywaniem szeroko zakrojonej wiedzy o rynku, a w szczególności o potrzebach  
i oczekiwaniach klientów. Wiedza ta z kolei jest niezwykle cennym zasobem niezbędnym  
w procesie konkurowania. Zatem współczesne przedsiębiorstwo powinno koncentrować się 
przede wszystkim na procesach tworzenia, a następnie rozwijania i utrzymywania swoich 
powiązań z nabywcami. Artykuł stanowi próbę egzemplifikacji działań polskich przedsiębiorstw 
realizowanych w sferze budowania relacji z nabywcami w celu przystosowania się do nowych 
realiów gospodarczych i umocnienia swojej pozycji rynkowej. 

Wstęp 

Skuteczność współczesnego przedsiębiorstwa w procesie konkurowania 
uzaleŜniona jest od umiejętności dostosowania czynników i działań zaleŜnych od 
przedsiębiorstwa do uwarunkowań o charakterze zewnętrznym. Te ostatnie cechuje 
niestabilność oraz brak kontroli firmy nad wieloma z nich. Sytuacja taka implikuje 
potrzebę permanentnego i uwaŜnego obserwowania otoczenia oraz wymaga zdolności 
szybkiego przystosowywania się do dokonujących się w nim zmian. DąŜenie do 
sprostania wyzwaniom rynku oraz zwiększenia zdolności adaptacyjnej przedsiębiorstwa 
sprawia, Ŝe podmioty zaczynają koncentrować uwagę na coraz nowocześniejszych 
formach realizacji swoich celów. Obecnie uwaŜa się, Ŝe klasyczne instrumenty 
marketingowego oddziaływania na rynek drastycznie tracą na skuteczności. Uwaga firm 
przesuwa się dzisiaj w kierunku długofalowego przywiązywania nabywców oraz 
budowania na rynku trwałych więzi z innymi uczestnikami rynku. Takie załoŜenie 
postrzegane jest jako fundament sukcesu przedsiębiorstwa na współczesnym rynku.  

                                                           
1 Agata Sudolska – dr, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Nauk Ekonomicznych  

i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 
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Rozwijanie relacji z nabywcami w świetle koncepcji marke-
tingu relacji  

Koncepcja marketingu relacji pojawiła się jako odpowiedź na nowe zjawiska 
zachodzące w otoczeniu, takie jak skracanie się cyklów Ŝyciowych produktów, coraz 
szybciej zmieniające się potrzeby, preferencje i wymagania klientów oraz wzrastająca 
turbulencja otoczenia. Idea ta stanowi najnowszy nurt w poznawaniu i dostarczaniu 
satysfakcji klientom. 

Po raz pierwszy termin „marketing relacji” pojawił się w literaturze przedmiotu  
w latach 70. XX wieku. NaleŜy jednak podkreślić, iŜ interpretacja omawianego pojęcia 
nie jest jednoznaczna. RóŜni autorzy przypisują powyŜszemu pojęciu róŜne znaczenie, 
stosując przy tym rozmaite nazewnictwo. W literaturze pojawiają się więc określenia: 
marketing partnerski, marketing powiązań czy marketing więzi.  

Najbardziej znaną koncepcję marketingu relacji opracował L. Berry. Autor ten 
proces nawiązywania i rozwijania relacji ograniczył do związków przedsiębiorstwa  
z klientami2. ZbliŜoną interpretację omawianego pojęcia przedstawił Ch. Gronroos. 
Przywołany autor postrzega marketing relacji jako „tworzenie, utrzymywanie  
i wzbogacanie więzi z klientami i ich partnerami w taki sposób, aby cele obu stron 
zostały osiągnięte poprzez obustronną wymianę i realizację poczynionych obietnic”3.  

NaleŜy podkreślić, iŜ w literaturze występuje takŜe wiele interpretacji marketingu 
relacji, które rozumieją to pojęcie znacznie szerzej. Jedna z licznych definicji 
oddających istotę marketingu relacji mówi, iŜ jest to koncepcja zarządzania i działania 
na rynku, zgodnie z którą skuteczność przedsiębiorstwa jest uzaleŜniona od 
nawiązywania i utrzymywania partnerskich stosunków z uczestnikami rynku. Wśród 
uczestników tych znajdują się zarówno klienci przedsiębiorstwa, z którymi powinno 
ono budować związki oparte na lojalności, jak równieŜ partnerzy biznesowi, na ogół 
inne podmioty gospodarcze, z którymi według koncepcji marketingu relacji firma 
powinna tworzyć rozmaite powiązania, np. alianse strategiczne4. 

W świetle zaprezentowanych wyŜej interpretacji koncepcji marketingu relacji 
moŜna stwierdzić, Ŝe jednym z kluczowych zadań przedsiębiorstwa jest budowanie na 
rynku długookresowych więzi z nabywcami, w celu dostarczania im coraz większych 
korzyści i płynącej z nich satysfakcji. Tworzenie i utrzymanie owych relacji 
ukierunkowane jest na zatrzymywanie klientów i pozyskiwanie ich lojalności. Podejście 
takie prowadzi do zmiany kluczowych punktów w całym procesie zarządzania 
marketingiem. Najistotniejszy w koncepcji marketingu partnerskiego jest fakt 
docenienia i dowartościowania nabywców w taki sposób, aby czuli, Ŝe to właśnie oni 
znajdują się w centrum zainteresowań przedsiębiorstwa. Marketing relacji postrzega 

                                                           
2 L. Berry, Relationship Marketing, w: Emerging Perspectives on Services Marketing, red. L. Berry,  

G. L. Shostack, G.D. Upah, American Marketing Association, Chicago 1983, s. 26. 
3 Ch. Gronroos, Sercvice Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service 

Competition, Free Press, Lexington 1990, s. 138. 
4 M. Rydel, C. Ronkowski, Marketing partnerski, „Marketing i Rynek” 1995, nr 9, s. 5-6. 
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długofalowe relacje z klientami jako element stabilizacyjny, który przyczynia się do 
umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa. Przewaga konkurencyjna w tym 
przypadku oparta jest na rachunku wskazującym, iŜ pozyskanie nowych nabywców 
pociąga za sobą duŜo wyŜsze koszty marketingowe (np. koszty promocji), niŜ 
utrzymywanie klientów lojalnych5. 

Podstawą koncepcji marketingu partnerskiego jest załoŜenie o moŜliwości  
i konieczności utrzymania bezpośrednich kontaktów pomiędzy sprzedającym  
a nabywcą. W ramach koncepcji marketingu partnerskiego podkreśla się, iŜ  
w działaniach rynkowych kontakty bezpośrednie stanowią istotny warunek odniesienia 
sukcesu i są rozpatrywane jako długookresowy proces budowania trwałych powiązań  
z nabywcami. WaŜną cechą charakterystyczną marketingu partnerskiego jest odejście 
od wymiany koncentrującej się wyłącznie na danej transakcji na rzecz wymiany opartej 
na ścisłej współpracy sprzedającego z nabywcą. 

Dorobek naukowy dotyczący koncepcji marketingu relacji jest dość obszerny.  
W literaturze poświęconej omawianej problematyce sformułowano wiele modeli 
opisujących koncepcję marketingu relacji. Jednym z najbardziej znanych jest tzw. 
model sześciu rynków, sformułowany przez A. Payne’a, D. Ballantyne’a oraz  
M. Christophera6. Autorzy ci oparli opracowaną przez siebie koncepcję na załoŜeniu, Ŝe 
współcześnie przedsiębiorstwa zmieniają sposób postrzegania swoich relacji  
z otoczeniem. W wyniku tego, punkt cięŜkości ich działań przesuwa się z dąŜenia do 
zawarcia jednorazowych transakcji na zbudowanie długookresowych więzi z ich 
klientami. Kolejnym załoŜeniem prezentowanego modelu było stwierdzenie, iŜ 
przedsiębiorstwa zaczynają dostrzegać nowe obszary swojej działalności. Oprócz 
zaspokajania potrzeb i wymagań klientów interesują się równieŜ nawiązywaniem  
i podtrzymywaniem trwałych kontaktów z innymi podmiotami z ich otoczenia7.  

Oba wymienione wyŜej załoŜenia objaśnia tzw. model sześciu rynków, 
zaprezentowany na rysunku 1. Model ten identyfikuje sześć obszarów rynku 
stanowiących poszerzony obszar, na którym firma moŜe prowadzić działania 
marketingowe, nawiązywać rozmaite relacje. Model sześciu rynków koncentruje się 
wokół rynków nabywców, które zostały umieszczone w jego centralnym miejscu. 
Stanowią one główny obszar działań marketingowych. Zdaniem autorów koncepcji 
marketingu relacji, cel tych działań powinien ulec pewnej zmianie w stosunku do 
podejścia tradycyjnego. Zamiast nieustannej presji na pozyskanie nowych klientów, 
oznaczającej koncentrację na transakcji, przedsiębiorstwa powinny znacznie więcej 
uwagi poświęcić zbudowaniu trwałych kontaktów z nabywcami. 

                                                           
5 B. Dobiegała-Korona, Jak sprostać konkurencji, „Manager”, lipiec/sierpień 1996, s. 34. 
6 M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing, Butterworth, Heinemann, 1994, s. 21.  
7 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 51. 



Agata Sudolska 408

 

Rys. 1. Model sześciu rynków 
Źródło: M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing, Butterworth, Heinemann 1994,  

s. 21. 

Z tym nowym ujęciem marketingu wiąŜe się koncepcja tworzenia i zwiększania 
wartości dostarczanej przez przedsiębiorstwo na rynek. Wartość uwaŜa się za waŜną 
składową w koncepcji marketingu relacyjnego. W świetle tej koncepcji organizacje 
dąŜą do wykreowania unikalnych relacji z nabywcami i zaangaŜowania ich w proces 
tworzenia wartości, którą dostarczają na rynek. 

Rozwijanie relacji z nabywcami a nowe realia rynkow e 

Rozwój współczesnej gospodarki podporządkowany jest procesowi globalizacji. 
Proces ten przejawia się w swobodnym przepływie czynników produkcji i towarów, 
ograniczaniu barier taryfowych i pozataryfowych między poszczególnymi krajami, 
ujednolicaniu potrzeb klientów na całym świecie, a w konsekwencji w zjawisku 
intensywnej ekspansji rynkowej przedsiębiorstw. MoŜna zatem powiedzieć, iŜ na skutek 
globalizacji zmieniły się warunki konkurowania współczesnych przedsiębiorstw. 
Zdaniem J. Bogdanienki, wśród najwaŜniejszych czynników wywołujących tę zmianę 
naleŜy wskazać8: 

– postępującą deregulację gospodarki, 
– zmniejszające się ograniczenia międzynarodowych przepływów towarów  

i usług oraz ludzi i kapitału, 

                                                           
8 J. Bogdanienko, Nowe czynniki przewagi konkurencyjnej, w: Firma w otoczeniu globalnym, red.  

J. Bogdanienko, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2006, s. 16.  

Rynki 
wewnętrzne

Rynki
klientów

Rynki 
pośredników

(dystrybutorów)

Rynki 
wpływowych

instytucji

Rynki 
potencjalnych 
pracowników 

firmy 

Rynki 
dostawców



Rozwijanie relacji z nabywcami… 409 

– rosnące bezpośrednie inwestycje zagraniczne, 
– rosnącą obligatoryjność międzynarodowych standardów współpracy i jakości 

produktów, 
– szybki przepływ informacji, 
– obniŜanie się kosztów transportu, 
– szybkie tempo rozprzestrzeniania się nowych technologii, 
– postępującą koncentrację kapitału w skali światowej. 
Procesy globalizacyjne dokonujące się w gospodarce diametralnie zmieniły 

charakter otoczenia, w jakim funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa. Współczesne 
otoczenie charakteryzuje się narastającą niepewnością, która stanowi konsekwencję 
tempa, zasięgu, głębokości oraz szybkości zmian zachodzących w gospodarce 
globalnej. Zdaniem A. Koźmińskiego, na skutek owych zmian wypracowane przez 
przedsiębiorstwa dotychczasowe wzorce oraz metody postępowania nie sprawdzają się 
w nowym burzliwym otoczeniu9. 

Nowe realia rynkowe sprawiają, iŜ przedsiębiorstwa, które chcą być 
konkurencyjne, muszą charakteryzować się elastycznością działania oraz wysokim 
poziomem adaptacyjności. Zatem w firmach, których ambicją jest utrzymanie lub 
umocnienie ich pozycji w nowych warunkach rynkowych, powinny dokonywać się 
procesy dostosowawcze oraz antycypacyjne, ukierunkowane zarówno do wewnątrz, jak 
i na zewnątrz, pozwalające na skuteczne konkurowanie. Przejawem realizacji takich 
procesów jest, zgodnie z koncepcją marketingu relacyjnego, narastanie zjawiska 
budowania rozmaitych więzi z innymi podmiotami rynku. Globalizacja powoduje 
bowiem komplikowanie się zaleŜności i wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami gry 
rynkowej. Ponadto niepewność, jaką odczuwa przedsiębiorstwo na skutek zmienności 
warunków panujących w otoczeniu, w znacznym stopniu potęgowana jest przez 
trudności w dostępie do informacji, które umoŜliwiają podejmowanie trafnych decyzji 
rynkowych. MoŜna zatem powiedzieć, Ŝe ograniczenia w dostępie do informacji 
utrudniają antycypowanie przyszłych trendów i zmian rynkowych, a tym samym 
kreowanie konkurencyjnych ofert. 

Funkcjonujące w tych niesprzyjających warunkach przedsiębiorstwa, chcąc 
osiągnąć swoje cele, wchodzą w liczne i róŜnorodne, pośrednie i bezpośrednie relacje. 
Podejście takie pozwala przedsiębiorstwu poszerzać horyzont swoich moŜliwości oraz 
przeciwstawiać się zagroŜeniom i wykorzystywać szanse, jakie niosą ze sobą zmiany 
otoczenia, dzięki szybkiemu i efektywnemu łączeniu zasobów, w szczególności wiedzy, 
którą uwaŜa się dziś za najwaŜniejszy zasób warunkujący przewagę konkurencyjną 
przedsiębiorstwa. Obserwacja doświadczeń praktycznych pozwala bowiem stwierdzić, 
Ŝe stworzenie na rynku określonego układu relacji dostarcza przedsiębiorstwu korzyści 
nie tylko w zakresie dostępu do informacji, jego czasu, jak równieŜ referencji10. Im 

                                                           
9 A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 7. 
10 R.S. Burt, Structural Holes – The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge, 

1992, s. 13. 
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więcej relacji wykreuje dane przedsiębiorstwo w swoim otoczeniu oraz im są one 
bardziej róŜnorodne, tym lepszy posiada ono dostęp do informacji, tym krótszy jest czas 
dostępu do nich oraz koszty związane z ich pozyskiwaniem11. 

Metodyka bada ń 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badań empirycznych dotyczą 
implementacji koncepcji marketingu relacji na rynku przedsiębiorstw. Cechę 
charakterystyczną takiego rynku stanowi fakt, iŜ jest to rynek nieanonimowy. Nabywca, 
którym jest inne przedsiębiorstwo, często ma tutaj bezpośredni wpływ na cechy oferty, 
natomiast sprzedający podejmując określone działania marketingowe, moŜe, a nawet 
musi brać pod uwagę indywidualne preferencje nabywców. Rynek ten charakteryzuje 
to, iŜ w rzeczywistości produkt jest współtworzony przez nabywcę i sprzedającego12.  
W artykule przedstawiono fragmentaryczne wyniki przeprowadzonych badań, 
dotyczące działań analizowanych przedsiębiorstw w sferze rozwijania relacji 
rynkowych z ich odbiorcami.  

Zaprezentowane poniŜej wyniki badań empirycznych przeprowadzono w ramach 
projektu MEiN Nr 1 H02D 02530. Do badań zaproszono 750 polskich przedsiębiorstw. 
Jako kryterium ich doboru przyjęto posiadanie doświadczenia w funkcjonowaniu na 
rynkach poddawanych międzynarodowej konkurencji. Bazę adresową przedsiębiorstw 
przygotowano, wykorzystując „Listę 2000 polskich przedsiębiorstw” zamieszczoną  
w „Rzeczpospolitej” z dnia 26 października 2006 r. obejmującą m.in.: przedsiębiorstwa 
nominowane do nagrody Dobra Firma oraz jej laureatów, przedsiębiorstwa najbardziej 
rentowne, jak równieŜ najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne. Ostatecznie 
wypełnione kwestionariusze ankiet otrzymano od 132 przedsiębiorstw. 

Cele nawi ązywania relacji z nabywcami w świetle wyników 
badań 

W ramach przeprowadzonych badań próbowano ustalić zasadnicze cele, do 
realizacji których dąŜą rodzime przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących rozwijania na rynku relacji ze swoimi odbiorcami. Uzyskane w tym 
zakresie wyniki badań przedstawiono w tabeli 1. MoŜna zauwaŜyć, iŜ do przewodnich 
motywów stymulujących badane przedsiębiorstwa do nawiązywania relacji rynkowych 
z ich odbiorcami naleŜy zaliczyć: zwiększenie asortymentu produktów oferowanych na 
rynku (35,8% wskazań), poprawę jakości produktów (35,1% wskazań) oraz 
wprowadzenie na rynek nowego produktu (32,1% wskazań). Wymienione cele 
zorientowane są rynkowo i świadczą o dąŜeniu badanych podmiotów do umocnienia ich 
pozycji rynkowych. Współcześnie bowiem jakość, jak równieŜ innowacyjność produktu 
stanowią jego podstawowe atrybuty w walce o klienta.  

                                                           
11 W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Katowice 2007, s. 110-111. 
12 K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 23. 
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Tabela 1. Cele nawiązywania relacji badanych przedsiębiorstw z odbiorcami 

Cele nawiązywania relacji % wskazań 
Zwiększenie asortymentu produktów 35,8 
Poprawa jakości produktu 35,1 
Wprowadzenie na rynek nowego produktu 32,1 
Skrócenie cyklu powstawania nowych produktów 27,9 
Modernizacja posiadanej technologii 18,7 
Pozyskanie nowej technologii 13,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Ponadto, analizując problematykę celów skłaniających badane przedsiębiorstwa do 
rozwijania na rynku więzi z odbiorcami, podjęto próbę oceny stopnia realizacji 
zakładanych przez respondentów celów tej współpracy. W związku z powyŜszym 
uczestników badań poproszono o ocenę stopnia ich realizacji, wykorzystując skalę od 1 
do 5, gdzie 1 oznaczało, iŜ cel zdecydowanie nie został zrealizowany, natomiast  
5 oznaczało, Ŝe cel został zdecydowanie zrealizowany dzięki zbudowaniu określonych 
relacji. Uzyskane w tym zakresie wyniki badań zobrazowano graficznie na rysunku 2. 
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Rys. 2. Stopień realizacji celów współpracy badanych przedsiębiorstw z odbiorcami (średnia ocena) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Jak wskazują wyniki badań zaprezentowane na rysunku 2, jako najpełniej 
zrealizowany cel nawiązania trwałych relacji z nabywcami respondenci postrzegają 
poprawę jakości produktu. Cel ten uzyskał najwyŜszą średnią ocenę w zakresie stopnia 
jego realizacji (średnia równa 4,2). Ponadto stosunkowo wysokie wartości średnich 
ocen stopnia realizacji (średnia równa 4,0) uzyskały takie cele budowania relacji  
z nabywcami, jak: pozyskanie nowej technologii, skrócenie cyklu powstawania nowych 
produktów, wprowadzenie na rynek nowego produktu oraz zwiększenie asortymentu 
produktów. Jak wiadomo, nawiązanie bliŜszych relacji z nabywcami skutkuje 
zdobywaniem szeroko zakrojonej wiedzy o rynku, a w szczególności o potrzebach  
i oczekiwaniach klientów. Wiedza ta z kolei jest niezwykle cennym zasobem 
niezbędnym w procesie konkurowania. Wydaje się, iŜ stosunkowo wysokie oceny 
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średnich stopnia realizacji poszczególnych celów budowania relacji z nabywcami 
potwierdzają celowość i uŜyteczność takiego działania, podejmowanego w celu 
podniesienia poziomu zdolności przedsiębiorstwa do skutecznego konkurowania  
z rywalami rynkowymi. 

Znaczenie obszarów rozwijania relacji z nabywcami 

Kolejną kwestię badawczą stanowiła analiza znaczenia obszarów, w których 
badane przedsiębiorstwa rozwijają relacje rynkowe ze swoimi odbiorcami. W ramach 
tego zagadnienia podjęto próbę ustalenia waŜności poszczególnych obszarów,  
w których przedsiębiorstwa rozwijają relacje z nabywcami, z ich punktu widzenia.  
W tym celu zastosowano skalę od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, iŜ dany obszar jest 
zdecydowanie niewaŜny dla innowacyjności przedsiębiorstwa, 2 – obszar jest raczej 
niewaŜny, 3 – obszar jest raczej waŜny, 4 – obszar jest waŜny, 5 − obszar jest bardzo 
waŜny dla rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wyliczono średnią 
waŜność poszczególnych obszarów. Uzyskane w tym zakresie wyniki zaprezentowano 
na rysunku 3. 
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Rys. 3. WaŜność poszczególnych obszarów współpracy badanych przedsiębiorstw z odbiorcami (średnia 

ocena) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Dane zaprezentowane na rysunku 3 wskazują, iŜ w przypadku działania, jakim jest 
rozwijanie relacji rynkowych z nabywcami, najwaŜniejszym obszarem, zdaniem 
ankietowanych, jest wspólne budowanie wizerunku. Średnia ocena waŜności tego 
obszaru wyniosła 4,2. Kolejnymi obszarami co do stopnia waŜności z punktu widzenia 
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respondentów okazały się następujące obszary: opracowywanie nowych rozwiązań 
organizacyjnych w sferze zapewnienia jakości, w sferze dystrybucji oraz komunikacji 
(średnia ocena waŜności obszaru równa 3,9), opracowywanie nowego produktu oraz 
udoskonalania istniejących ofert rynkowych (średnia ocena waŜności obszarów równa 
3,8), jak równieŜ pozyskiwanie i wymiana informacji o rynku (średnia ocena waŜności 
obszaru równa 3,8).  

Dodatkowo, analizując problematykę dotyczącą rozwijania przez rodzime 
przedsiębiorstwa relacji z nabywcami, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy fakt 
integracji Polski z Unią Europejską ma wpływ na potrzebę rozwijania takich relacji  
i jeśli tak, to jakich obszarów dotyczy to w szczególności. Uzyskane wyniki dotyczące 
tego problemu przedstawiono na rysunku 4.  
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Rys. 4. Potrzeba rozwijania poszczególnych obszarów współpracy z odbiorcami 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Zdaniem uczestników badań, do obszarów, w których rozwijanie relacji rynkowych 
z nabywcami zyskało na znaczeniu na skutek integracji europejskiej, naleŜy zaliczyć: 
opracowywanie nowych rozwiązań organizacyjnych w sferze komunikacji oraz wspólne 
budowanie wizerunku przedsiębiorstwa. Zdaniem 79,0% respondentów znaczenie 
pierwszego z wymienionych obszarów wzrosło na skutek integracji polskiej gospodarki 



Agata Sudolska 414

z Unią Europejską. Z kolei na wzrost znaczenia rozwijania relacji z nabywcami  
w zakresie budowania wizerunku przedsiębiorstwa wskazało 76,0% ankietowanych. 
Kolejnymi obszarami wskazywanymi przez trzy czwarte respondentów jako te, których 
znaczenie wzrosło po włączeniu Polski w struktury gospodarcze Unii Europejskiej, są: 
wspólne badania rynku, opracowywanie nowych rozwiązań organizacyjnych w sferze 
zapewnienia jakości oraz dystrybucji, wymiana informacji o rynku oraz wspólne 
opracowywanie nowych produktów.  

Natomiast do obszarów rozwijania relacji z nabywcami, których znaczenie, 
zdaniem respondentów, w najniŜszym stopniu uległo zmianie po przystąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej, naleŜą: opracowywanie nowej technologii oraz udoskonalanie 
istniejącej, udoskonalanie istniejących produktów, jak równieŜ opracowywanie nowych 
rozwiązań organizacyjnych w sferze zaopatrzenia. Zdaniem około jednej czwartej 
uczestników badań znaczenie wymienionych wyŜej obszarów współpracy z nabywcami 
nie uległo zmianie na skutek integracji europejskiej. 

Zakończenie  

We współczesnej gospodarce obserwuje się, iŜ sukces przedsiębiorstwa w coraz 
większym stopniu zaleŜy od zdolności do szybkiej wymiany informacji z otoczeniem,  
a w konsekwencji od reakcji przedsiębiorstwa na zmiany w nim zachodzące. Jednak 
zarówno pozyskiwaniu informacji o otoczeniu, jak równieŜ elastycznemu reagowaniu 
na oczekiwania rynku sprzyja budowanie przez przedsiębiorstwo swoistej sieci relacji  
z innymi uczestnikami rynku. Zatem nowoczesne przedsiębiorstwo, zorientowane 
strategicznie, powinno koncentrować się przede wszystkim na procesach tworzenia,  
a następnie rozwijania i utrzymywania owych powiązań rynkowych.  

Zaprezentowane w artykule wyniki badań potwierdzają rosnącą świadomość 
rodzimych przedsiębiorstw dotyczącą znaczenia kreowania relacji z nabywcami, jak 
równieŜ świadczą o wzroście zainteresowania podmiotów gospodarczych coraz 
skuteczniejszymi formami realizacji celów rynkowych.  

DEVELOPING THE RELATIONSHIPS WITH BUYERS  
AS THE SIGN OF ENTERPRISES ADAPTATION  

TO NEW MARKET CHALLENGES  

Summary 

Nowadays classical marketing tools become highly ineffective. Due to this situation the 
companies start to focus on long-term customer attachment and building long-lasting relationships 
with other market players, most of all customers. Creating strong relationships with buyers results 
in obtaining an extensive knowledge about market, especially concerning customers’ needs and 
expectations. Such knowledge is a valuable source needed to compete. Thus contemporary 
enterprises should focus on creating, developing and maintaining market relationships with its 
buyers. The paper is an attempt to exemplify the activities of Polish companies in the field  
of building the relationships with their buyers in order to adapt to new market conditions and 
strengthen their competitive positions. 
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PODEJŚCIE ŚRODKÓW-CELÓW W IDENTYFIKACJI 

WARTOŚCI DLA KLIENTA − MODELOWANIE 

STRUKTURALNO-SIECIOWE 

Streszczenie 

W artykule podjęto kwestię identyfikacji wartości dla klienta (value for the customer)  
w ujęciu relacyjnym. Autorzy proponują podejście środków-celów jako narzędzia koncepcyjnego 
pozwalającego na identyfikację wartości dla klienta na rynku zintegrowanym przy podejmowaniu 
decyzji dotyczących alokacji ograniczonych zasobów w sferze konsumpcji, oszczędzania  
i inwestowania. Wykorzystanie podejścia strukturalno-sieciowego pozwala na integrację 
klasycznej analizy sieci społecznych pozwalającej na dotarcie do ponadjednostkowych 
właściwości relacyjnych i modeli strukturalnych określających zaleŜności przyczynowe 
zachodzące między własnościami obiektów a zaleŜnościami sieciowymi wynikającymi z ich 
interakcji.  

Wprowadzenie 

Wartość dla klienta (value for the consumer) jest jedną z podstawowych kategorii 
w orientacji relacyjnej w marketingu. Najczęściej ujmuje się ją jako „postrzegany 
kompromis między koszykiem korzyści a poświęceniem, jakie trzeba ponieść, aby 
zyskać te korzyści” 2. W szerszym znaczeniu wartość ta jest „kognitywno-afektywną 
ewaluacją relacji wymiany dokonywaną na kaŜdym etapie procesu podejmowania 
decyzji. Ocena ta obejmuje trwałe i nietrwałe elementy produktu/usługi, przy czym 
uzaleŜniona jest od czasu, miejsca i okoliczności, w jakich znajduje się oceniający”3. 
Definicje te podkreślają relacyjny charakter wartości dla klienta będącej relacją między 
ograniczonymi jego zasobami („poświęceniem” zasobów) a korzyściami wynikającymi 
ze stawianych i osiąganych przez konsumenta celów działania. Biorąc pod uwagę te 
ujęcia, moŜna zaproponować następującą definicję wartości dla konsumenta stanowiącą 

                                                 
1 Joanna Białynicka-Birula − dr, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Wydział Zarządzania, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
Adam Sagan − dr hab., prof. UEK, Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych, Wydział 

Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
2 A. Walter, T. Ritter, H.G. Gemunden, Value creation in buyer-seller relationship: Theoretical 

considerations and empirical results from a supplier’s perspective, „Industrial Marketing Management” 2001, 
nr 30(4). 

3 R. Sanchez-Fernandez, M.A. Bonillo-Iniesta, Consumer Perception Of Value: Literature Review And  
A New Conceptual Framework, „Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining 
Behaviour” 2006, nr 19. 
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podstawę modelu pomiarowego, wynikającego z koncepcji środków-celów: „wartość 
dla klienta jest sankcjonowaną społecznie kognitywno-afektywną ewaluacją relacji 
między celami działań konsumenta a ograniczeniami zasobów będących w jego 
dyspozycji i słuŜących do realizacji tych celów w danych sytuacjach i perspektywie 
czasowej”.  

Definicja ta uwzględnia następujące własności wartości dla klienta:  
– jest wynikiem mentalnego procesu wartościowania (kombinacji wiedzy, 

poznawczego i afektywnego zaangaŜowania w ten proces),  
– ma charakter ponadjednostkowy i ponadsubiektywny – proces ten jest 

legitymizowany społecznie i kulturowo (podzielany przez członków grup  
i zbiorowości społecznych),  

– realizacja celów jest dokonywana za pomocą środków stanowiących 
ograniczone zasoby konsumenta (finansowe, rzeczowe, psychiczne, czasu itp.),  

– alokacja ograniczonych zasobów między konsumpcję, inwestowanie  
i oszczędzanie konsumenta jest dokonywana za pomocą mechanizmu 
rynkowego.  

Analiza wartości dla klienta uwzględniająca zintegrowany charakter wyborów jest 
dokonywana w przekroju trzech podstawowych sfer rynkowej aktywności jednostek: 
konsumpcji, oszczędzania i inwestowania. Sfery te kształtują postrzegane relacje 
zachodzące w obszarze wartościowania rzadkich zasobów konsumenta i ich alokacji 
wynikającej z hierarchii celów stanowiących kryterium podejmowanych działań. 
Alternatywne cele tworzą więc określony ranking na skali preferencji konsumentów, 
wynikający z ich systemu wartości osobowych (idei i przekonań stanowiących 
poŜądany i względnie trwały cel ich działań), będących podstawą oceny i waloryzacji 
ograniczonych zasobów wykorzystywanych do ich realizacji. Wartościowanie zasobów 
jest funkcją wartościowania celów wynikających z systemu przekonań konsumentów4.  

Do podstawowych ograniczonych zasobów jednostek naleŜą istniejące juŜ i będące 
w jego dyspozycji dobra i usługi, zasoby finansowe (dochody pienięŜne), czas oraz 
zasoby kulturowe. Te dwie ostatnie klasy zasobów są często pomijane w analizie 
wartości dla konsumenta, w której redukuje się problem zasobów do zasobów 
finansowych odzwierciedlanych najczęściej poprzez cenę produktu jako miernika 
„poświęcenia” (sacrifice) konsumenta5. Czas jest jednym z najistotniejszych rzadkich 
zasobów konsumenta. Porządkuje on strukturę wartości celów, która jest związana  
z preferencją czasową konsumenta (preferencja teraźniejszej gratyfikacji nad przyszłą)  
i wybór między alternatywnymi celami (kompromis celów). Jest więc jednym  
z najistotniejszych uwarunkowań alokacji zasobów finansowych (oszczędności  

                                                 
4 Na tym tle koncepcja „wartości dla klienta” (value for the customer) przyjmowana w marketingu jest 

nieco myląca, poniewaŜ to system wartości i ocen konsumenta jest podstawą wartościowania środków 
zaspokojenia potrzeb, dóbr i usług oferowanych przez system marketingowy. Stąd naleŜałoby raczej w tym 
kontekście mówić o koncepcji „wartości od klienta” (value from the customer).  

5 W skrajnych przypadkach wartość dla klienta jest traktowana jako stosunek jakości do ceny. 
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vs inwestycje) i rzeczowych (konsumpcja bieŜąca vs oszczędności i konsumpcja 
odroczona). Ostatnim typem zasobów są zasoby kulturowe konsumenta. Określają one 
stopień kontroli nad swoim zachowaniem i są funkcją społecznej presji i subiektywnych 
norm zachowania przejawianego w danej sytuacji.   

Podejście środków-celów w pomiarze warto ści dla klienta  
na rynku zintegrowanym 

Podejście środków-celów w identyfikacji wartości dla klienta wynika z przyjętego 
relacyjnego ujęcia wartości. Relacja zachodząca między zasobami (środkami) a celami 
ma zarówno charakter międzypoziomowy zachodzący między poziomem zasobów 
rzeczowych i finansowych, konsumpcji, oszczędności i inwestowania, jak  
i wewnątrzpoziomowy zachodzący w obrębie poszczególnych poziomów. U podstaw 
hierarchii znajduje się poziom ograniczonych zasobów rzeczowych finansowych  
i czasu, których wartościowanie i alokacja wynika z hierarchii wartości względem 
konsumpcji bieŜącej, oszczędności (i związanej z nimi konsumpcji odroczonej) oraz 
inwestowania rzeczowego i finansowego. Sfery te mają strukturę hierarchiczną, 
wynikającą z systemu wartości konsumenta − sfera konsumpcji bieŜącej jest 
ograniczeniem dla decyzji dotyczących oszczędzania, które w konsekwencji stanowią 
ograniczenie dla sfer inwestowania rzeczowego i finansowego jednostki. Struktura 
celów wyznacza więc podstawowe kierunki alokacji ograniczonych zasobów między 
konsumpcję, oszczędzanie i inwestowanie. Ta ostatnia sfera poprzez mechanizm 
sprzęŜenia zwrotnego dodatniego (akumulacji) słuŜy w konsekwencji powiększeniu 
zasobów jednostki (rzeczowych, finansowych, czasu). W ramach kaŜdej sfery alokacji 
zasobów realizacja poszczególnych celów (konsumpcji, oszczędzania i inwestowania) 
wyznacza wartość środków realizacji tych celów. Cele funkcjonalne wynikają  
z odczucia deprywacji i braku, w których środki ich realizacji są odpowiedzią na 
zjawiska. Cele statusowe mają charakter prospektywny i związane są z dąŜeniami  
i aspiracjami konsumenta do osiągania określonego stanu na wyŜszym poziomie.  

Analiza wartości dla klienta w koncepcji łańcucha środków-celów wynika  
z załoŜeń dotyczących teorii ludzkiego działania6. Podstawowe załoŜenia tej teorii są 
następujące:  
1. Działania jednostek wynikają z poŜądanych przez te jednostki celów  

i wykorzystania środków, za pomocą których będą one chciały osiągać załoŜone 
cele. 

2. Jednostki więc wybierają te cele, które są moŜliwe do osiągnięcia za pomocą 
określonych ograniczonych środków będących do dyspozycji. 

3. Środki posiadane przez jednostki są zasobami rzadkimi i ich ilość jest ograniczona 
w stosunku do celów, których realizacji mają słuŜyć. 

                                                 
6 Przyjęto załoŜenia teoretyczne szkoły austriackiej w ekonomii (L. Von Mises) oraz teorii 

funkcjonalistycznej w socjologii (T. Parsons).  
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4. Za pomocą danych zasobów moŜna realizować jedne cele przy jednoczesnej 
rezygnacji z innych. 

5. Wybór alternatywnych celów wynika z procesu ich wartościowania. 
Model koncepcyjny łańcuchów środków celów w odniesieniu do analizy wartości 

dla klienta jest przedstawiony na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Koncepcja środków-celów w pomiarze wartości dla klienta 
Źródło: opracowanie własne. 

Na podstawie przyjętego modelu koncepcyjnego stworzono zbiór relacji 
odzwierciedlających kierunki alokacji zasobów oraz relacje między środkami a celami 
konsumpcji, oszczędzania i inwestowania, które zostały przekształcone w odpowiednie 
stwierdzenia skali Likerta. Na podstawie badań pilotaŜowych wybrano zestaw 
stwierdzeń do kwestionariusza wywiadu. Z zestawu wymiarów wyeliminowane zostały 
zasoby osobowe i kulturowe oraz zasoby środowiska naturalnego jako środki 
oszczędzania jednostki.  

Analiza sieciowa w identyfikacji warto ści dla klienta  

W celu identyfikacji powiązań pomiędzy stwierdzeniami skali Likerta L została 
wykorzystana metoda analizy sieciowej. Analiza sieci społecznych (Social Network 
Analysis) wykorzystuje narzędzia z dwóch dziedzin nauki: matematyki (teoria grafów) 
oraz socjologii (analiza socjometryczna). W tym podejściu poszczególne elementy 
odgrywają rolę węzłów (node, actor, point) w sieci, pomiędzy którymi zachodzą 
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określone relacje (path/edge/line )7. Podejście sieciowe do badanych obiektów pozwala 
na wieloaspektowe poznanie struktury sieci: po pierwsze identyfikację globalnych 
własności tej struktury jako całości, po drugie określenie pozycji poszczególnych 
jednostek w strukturze sieci, po trzecie wyodrębnienie grup w sieci. W tym celu 
wykorzystuje się wiele charakterystycznych miar opisujących pozycje i własności 
elementów w strukturze sieci (przy czym naleŜy zwrócić uwagę na rozbieŜności ich 
interpretacji u róŜnych autorów)8.  

Metody analizy sieci społecznych pozwoliły na identyfikację powiązań stwierdzeń 
skali Likerta (L1 − L22). Poszczególne stwierdzenia skali odzwierciedlają relacje 
zachodzące pomiędzy elementami drabiny środków-celów w obszarze alokacji 
zasobów, konsumpcji, oszczędzania i inwestowania9. Dane wejściowe do analizy 
sieciowej stanowi macierz symetryczna, o wymiarach 22x22, zawierająca 
współczynniki korelacji pomiędzy poszczególnymi stwierdzeniami. Do analizy danych 
został wykorzystany program Ucinet 6 wraz z pakietem do wizualizacji danych 
Netdraw10. Wizualizację wyników analizy sieciowej, przy uwzględnieniu róŜnych 
poziomów dychotomizacji współczynników korelacji, prezentują rysunki 2-5.  

Z rysunku 2 wynika, Ŝe w sieci utworzonej na podstawie współczynników korelacji 
zdychotomizowanych na poziomie 0,3 centralne miejsca zajmują stwierdzenia: L20  
– inwestycje rzeczowe – status; L8 – dobra – status, L21 – inwestycje finansowe  
− status. W kolejności naleŜy wymienić L12 – obsługa – status, łączące L20  
– inwestycje rzeczowe – status z L8 dobra − status. Diady tworzą L15 zasoby finansowe 
– status i L18 zasoby osobowe − status oraz L13 zasoby rzeczowe – funkcje i zasoby 
osobowe – funkcje. Poza siecią pozostają stwierdzenia L1, L2, L3, L4, L6, L7, L9, L11, 
L16. Syntetyczny miernik centralizacji sieci (network centralization), określający 
stopień centralizacji analizowanej sieci do sieci maksymalnie scentralizowanej typu 
„gwiazda”, wynosi 10,48%. 

                                                 
7 Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne z zakresu analizy sieci moŜna znaleźć w pracach: Freeman 

1979; Wellman 1988; Borgatti, Everett, Freeman 2002; Sagan 2001, 2004, Breiger 2004; Borgatti 2005; 
Hanneman, Riddle, 2005.  

8 Wśród pojęć związanych z interpretacją wyników analizy sieciowej naleŜy wymienić m.in.: węzeł, 
ścieŜkę, diadę, klikę, skupienie, spójność strukturalną, gęstość, zasięg, poziom połączenia, odległość, miary 
centralności węzła w sieci, bliskość, centralizację, wąskie gardło. 

9 Alokacja zasobów: L1 – zasoby finansowe – konsumpcja, L2 – zasoby finansowe – oszczędzanie, L3  
– czas – konsumpcja, L4 – czas – inwestowanie, L5 – czas − oszczędzanie, L6 – zasoby finansowe  
– oszczędzanie. 

Konsumpcja: L7 – dobra materialne – funkcje, L8 − dobra materialne – status, L9 – obsługa klienta  
– funkcje, L10 – innowacje – status, L11 – innowacje – funkcje, L12 – obsługa klienta – status. 

Oszczędzanie: L13 – zasoby rzeczowe – funkcje, L14 – zasoby osobowe – funkcje, L15 – zasoby 
finansowe – status, L16 – zasoby rzeczowe – status, L17 – zasoby finansowe – funkcje, L18 – zasoby 
osobowe – status. 

Inwestowanie: L19 – inwestycje rzeczowe – funkcje, L20 − inwestycje rzeczowe – status, L21  
− inwestycje finansowe – status, L22 − inwestycje finansowe – funkcje. 

10 S.P. Borgatti, M.G. Everett, L.C. Freeman, Ucinet For Windows: Software For Social Network Analysis, 
Analytic Technologies, Harvard 2002; M. Huisman, M.A.J. van Duijn, Software for Social Network Analysis, 
w: Models and Methods in Social Network Analysis, red. P.J. Carrington, J. Scott, S. Wasserman, Cambridge 
University Press, New York 2005, s. 270-316. 
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Rys. 2. Sieć utworzona na podstawie współczynników korelacji zdychotomizowanych na poziomie 0,3  
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6 i Netdraw. 

 
Rys. 3. Sieć utworzona na podstawie współczynników korelacji zdychotomizowanych na poziomie 0,2  
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6 i Netdraw. 

W sieci utworzonej na podstawie współczynników korelacji zdychotomizowanych 
na poziomie 0,2 centralne miejsca zajmuje stwierdzenie L20 – inwestycje rzeczowe  
– status. W kolejności naleŜy wskazać L8 – dobra status oraz L21 – inwestycje 
finansowe – status, a dalej L18 – zasoby osobowe – status, L12 – obsługa − status; L17 
zasoby finansowe − funkcje; L15 zasoby finansowe – status, L19 – inwestycje rzeczowe 
– funkcje. Poza siecią moŜna wskazać dwie wyizolowane grupy: diadę − L3 czas  
– konsumpcja oraz L4 czas – inwestowanie oraz triadę − L11 innowacje – funkcje, L13 
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zasoby rzeczowe – funkcje i L14 zasoby osobowe – funkcje. L2 finanse − oszczędzanie 
pozostaje poza siecią. Centralizacja sieci wynosi 18,57%. Sieć obejmująca wszystkie 
stwierdzenia L1-L22 powstaje w wyniku uprzedniej dychotomizacji współczynników 
korelacji na poziomie 0,1; a takŜe przy dychotomizacji na wartości ujemne wraz  
z zerem oraz wartości dodatnie (rys. 4 i 5). 

 

Rys. 4. Sieć utworzona na podstawie współczynników korelacji zdychotomizowanych na poziomie 0,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6 i Netdraw. 

 

Rys. 5. Sieć powiązań pomiędzy współczynnikami korelacji dla stwierdzeń skali Likerta L1-L22 przy 
dychotomizacji dla korelacji ujemnych (z zerem) i dodatnich 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6 i Netdraw. 
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Charakterystyka własności ostatniej utworzonej sieci jest przeprowadzona  
w oparciu o wybrane miary analizy sieciowej, a w szczególności: wskaźniki stopnia 
centralności (degree centrality), wskaźniki siły Bonacicha alfa (power) oraz wskaźniki 
skupienia (clusterring coefficient)11. Wyniki analizy prezentuje tabela 1.  

Centralne miejsca w sieci zajmują następujące stwierdzenia skali Likerta: L8 dobra 
− status, L22 inwestycje finansowe – funkcje, L18 zasoby osobowe – status, L10 
innowacje – status, L16 zasoby rzeczowe – status. W kolejności naleŜy wymienić L17 
zasoby finansowe – funkcje, L11 innowacje – funkcje, L7 dobra – funkcje. NajwyŜszy 
wskaźnik stopnia uzyskało stwierdzenie L8 dobra – status (20), co wskazuje na 
powiązanie stwierdzenia (węzła) z 20 innymi węzłami sieci. W kolejności naleŜy 
wskazać stwierdzenie L22 inwestycje finansowe – funkcje oraz L18 zasoby osobowe  
– status, dla których wskaźniki stopnia wynoszą odpowiednio 19 i 18. NajniŜszy 
poziom wskaźnika stopnia charakteryzuje stwierdzenie L13 zasoby rzeczowe − funkcje 
(9).  

Biorąc pod uwagę wskaźniki siły alfa Bonacicha uzyskano identyczną kolejność 
stwierdzeń (węzłów) ze względu na ich centralną pozycję w sieci. NajwyŜsze wartości 
wskaźników skupienia odnotowano dla stwierdzeń L19 – inwestycje rzeczowe  
– funkcje, L20 – inwestycje rzeczowe − status (0,81), L3 czas – konsumpcja (0,8). 
Syntetyczny miernik centralizacji sieci (w odniesieniu do sieci typu „gwiazda”) wynosi 
26,19%. Podkreślić naleŜy funkcjonalny charakter oszczędzania zasobów i rolę statusu 
w konsumpcji dóbr materialnych dla centralnych powiązań w strukturze wartości dla 
klienta.  

 

                                                 
11 W analizie sieciowej wykorzystuje się wiele wskaźników. Wskaźniki centralności stanowią miarę 

waŜności węzła w strukturze sieci, są to wartości opisujące kaŜdy węzeł przez stopień integracji z resztą sieci. 
Interpretacja wybranych wskaźników centralności: 
– stopień centralizacji sieci (degree centrality) – liczba połączeń węzła z innymi węzłami sieci, określa 

wpływ powiązań bezpośrednich, interpretowany jako moŜliwość wpływania i podleganie wpływom  
o charakterze bezpośrednim;  

– stopień skupienia sieci i węzła (clustering coefficient) – miara gęstości powiązań w lokalnych układach 
połączeń dla danego węzła i całości sieci; 

– wskaźnik bliskości sieci (closseness centrality) – miara odwrotna do centralności, określa jak daleko 
węzeł jest od innych węzłów, peryferyjność; 

– wskaźnik pośrednictwa w sieci Freemana (Freeman’s betweennes) – stopień połoŜenia węzła między 
innymi węzłami w sieci. Miara uwzględnia połączenia z węzłami sąsiadującymi, wyŜsze wartości 
posiadają węzły stanowiące mosty dla skupień. Liczba połączeń przechodzących przez jednostkę, 
stopień, w którym węzeł jest bezpośrednio powiązany tylko z tymi węzłami, które nie są bezpośrednio 
powiązane ze sobą; miara związana z kontrolą przepływu – jak często węzeł leŜy na najkrótszej drodze 
między dwoma innymi węzłami, łączący części sieci, które bez niego pozostałyby odrębne; 

– eigenvector (eigenvector centrality) – ogólna ocena waŜności węzła w sieci oparta na miarach 
centralności i miarach siły, obejmująca wyŜej omówione miary. Wysoka wartość świadczy  
o powiązaniu danego węzła z wieloma węzłami, wzajemnie połączonymi; 

– wskaźnik siły Bonacicha alfa (Bonacich’s power, alfa centrality) – wskazuje najbardziej centralne 
obiekty w globalnej strukturze sieci powiązań, oparty na algorytmie analizy czynnikowej (wartości 
własnych). 

Szerzej na temat miar stosowanych w analizie sieciowej zob.: S.P. Borgatti, Centrality and Network Flow, 
„Social Network” 2005, nr 27, s. 55-71.   
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Tabela 1. Wybrane wskaźniki analizy sieciowej dla powiązań stwierdzeń skali Likerta L1-L22 
(dychotomizacja: ujemne oraz 0 – 0, korelacje dodatnie 1) 

Stwierdzenie skali 
Likerta L 

Wskaźniki 
stopnia 

Bonacicha wskaźniki siły  
(alfa) 

Wskaźniki skupienia 
Siła Normalna 

L1 14,000 7,000 4,319 0,692 
L2 11,000 5,500 3,393 0,727 
L3 11,000 5,500 3,393 0,800 
L4 14,000 7,000 4,319 0,769 
L5 16,000 8,000 4,936 0,750 
L6 15,000 7,500 4,627 0,790 
L7 16,000 8,000 4,936 0,725 
L8 20,000 10,000 6,170 0,716 
L9 15,000 7,500 4,627 0,667 
L10 17,000 8,500 5,244 0,765 
L11 16,000 8,000 4,936 0,742 
L12 14,000 7,000 4,319 0,791 
L13 9,000 4,500 2,776 0,750 
L14 14,000 7,000 4,319 0,736 
L15 16,000 7,500 4,627 0,743 
L16 17,000 8,500 5,244 0,735 
L17 16,000 8,000 4,936 0,725 
L18 18,000 9,000 5,553 0,732 
L19 14,000 7,000 4,319 0,824 
L20 15,000 7,500 4,627 0,810 
L21 14,000 7,000 4,319 0,780 
L22 19,000 9,500 5,861 0,737 

W tabeli wytłuszczono najwyŜsze wartości dla kaŜdej rozwaŜanej miary.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6. 

Modelowanie relacji strukturalnych w układach sieci owych 
środków-celów 

Analiza sieciowa koncentruje się na własnościach relacyjnych zachodzących 
między elementami sieci. WaŜnym jednak elementem analiz sieciowych są równieŜ 
indywidualne własności tych elementów. Analiza związków między charakterystykami 
sieci wartości a indywidualnymi cechami wartości dla klienta jest moŜliwa poprzez 
wykorzystanie sieci egocentrycznych (egocentric networks), w których punktem 
odniesienia jest sieć zogniskowana na danym węźle sieci. Innym rozwiązaniem 
uwzględnienia cech indywidualnych jest przyjęcie diad lub triad jako podstawowych 
jednostek analizy oraz modele autokorelacji sieci (network autocorrelation models). 
Ostatnie modele, których korzenie sięgają analiz w geografii przestrzennej, mają 
zastosowanie w ocenie wpływu struktury sieci (wyraŜonej za pomocą miar odległości) 
na własności indywidualnych węzłów.  

W ich budowie jednym z podstawowych problemów w modelowaniu struktur 
sieciowych jest występująca współzaleŜność obserwacji. Tego typu problem występuje 
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w badaniach mikrostruktur społecznych (rodzin, grup pierwotnych), układów 
diadycznych w marketingu relacji (interakcja między sprzedawcą i nabywcą)  
i badaniach międzykulturowych (zjawiska dyfuzji kulturowej i migracji społecznych). 
W efekcie braku spełnienia załoŜenia niezaleŜności obserwacji oszacowane parametry 
regresji są obciąŜone. W modelach autokorelacji sieci współczynniki określające wpływ 
struktury sieci na własności elementów w sieci są obciąŜone. MoŜna wyróŜnić dwa 
podstawowe kierunki skorelowanych obserwacji: modele błędu przestrzennego (spatial 
error models) oraz modele efektów przestrzennych (spatial effect model). Pierwszy 
związany jest z klasycznym podejściem regresyjnym, w którym zakłada się nielosowość 
zakłóceń wynikających ze skorelowania obserwacji. Model w tym ujęciu jest to 
klasyczny model regresji ze skorelowanymi składnikami losowymi.  

εβ += XY        (1) 

νερε += W        (2) 

Z powyŜszych równań wynika, Ŝe: 

νερβ ++= WXY       (3), gdzie 

Y – zmienna zaleŜna, 
X − zmienna niezaleŜna, 

ε – składnik losowy, 
W – macierz odległości między elementami sieci, 

ρ − parametr skorelowania składników losowych, 

ν − wektor reszt. 
Drugi typ modeli polega na ocenie efektów autoregresyjnych: 

εβρ ++= XWYY       (4), gdzie 

ρ − parametr określający skorelowanie obserwacji 

Podstawową metodą oszacowania parametrów modelu (ρ oraz β) w modelach 
autokorelacyjnych jest metoda największej wiarygodności (maximum likelihood).  
Do innych technik naleŜą dwuetapowa metoda najmniejszych kwadratów (two-stage 
least squares) i estymacja bayesowska. Celem modelowania jest ocena siły 
przestrzennej autokorelacji między zmiennymi (związku między miarami odległości  
a podobieństwem cech analizowanych elementów) oraz test załoŜeń związanych  
z niezaleŜnością obserwacji.  

Wykorzystanie modeli przestrzennej autokorelacji w analizie relacji środków-celów 
dotyczy oceny wpływu charakterystyk respondentów dokonujących ocen relacji 
środków celów wyraŜonych za pomocą stwierdzeń skali Likerta na wyodrębnione 
własności relacyjne sieci powiązań (stopień centralności łańcucha środków-celów, 
stopnień skupienia łańcuchów oraz wskaźnik siły) Analizowanymi własnościami 
łańcuchów (zmiennymi niezaleŜnymi) są: średnia, wariancja ocen danego stwierdzenia 
(siła i jednorodność ocen mierzonej relacji) oraz kategoria płci i wieku respondentów 
wyraŜających najsilniejsze oceny dla danych relacji. Zmienne te są wykorzystane do 
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wyjaśniania własności sieciowych łańcuchów: wskaźnika stopnia ekspansji  
i przyciągania (in-degree, out-degree), centralności łańcucha (centrality), wskaźnika 
skupienia (clustering coefficient) oraz siły (power) zaproponowanego przez Bonacicha. 
Do analizy istotności róŜnic między własnościami sieciowymi a płcią zastosowano test 
t. Wyniki analizy są przedstawione w tabeli 2.  

Tabela 2. Test istotności róŜnic między średnimi poziomami własności sieciowych a płcią respondenta 

Zmienna 
zaleŜna 

Średnia 
wśród 
kobiet 

Średnia 
wśród 

męŜczyzn 
RóŜnica 

Test 
jednostronny 

1>2 

Test 
jednostronny 

2>1 

Test 
dwustronny 

Wskaźnik 
skupienia 

0,751 0,742 0,009 0,33 0,69 0,63 

Wskaźnik 
stopnia 

72,27 68,57 3,700 0,26 0,74 0,51 

Wskaźnik 
siły 

16,18 15,40 0,776 0,31 0,75 0,64 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6. 

Z tabeli wynika, Ŝe generalnie kobiety cechują się wyŜszym poziomem stopnia 
centralności, wskaźnika skupienia i siły w porównaniu do męŜczyzn, ale róŜnice te są 
nieistotne statystycznie. Wartości róŜnic na ponad 30% permutowanych prób losowych 
dla hipotez jednostronnych dotyczących wyŜszego poziomu średnich wśród kobiet  
w porównaniu do męŜczyzn (test jednostronny 1>2) są tak duŜe jak podane w kolumnie 
4 tabeli. Test dwustronny wskazuje równieŜ na nieistotność róŜnic ze względu na płeć. 
Płeć przy ocenie danego stwierdzenia nie wpływa na własności sieciowe łańcuchów 
środków-celów.  

Podobna analiza relacji między poziomami wieku a własnościami sieciowymi jest 
dokonana za pomocą analizy wariancji w tabeli 3.  

Tabela 3. Test istotności róŜnic między średnimi poziomami własności sieciowych a kategoriami wieku 
respondentów 

Zmienna zaleŜna Statystyka F Istotność Współczynnik Eta2 
Wskaźnik skupienia 2,48 0,075 0,369 
Wskaźnik stopnia 0,99 0,432 0,190 
Wskaźnik siły 1,00 0,442 0,190 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6. 

Spośród analizowanych wskaźników sieciowych jedynie w przypadku wskaźników 

skupienia występują istotne (tylko dla α < 0,1) róŜnice w ostatnich dwóch grupach 
wiekowych (między grupą 50-64 lata i powyŜej 64 lat). Generalnie wraz ze wzrostem 
wieku występują wyŜsze wskaźniki skupienia. Biorąc pod uwagę współczynnik eta 
analizowane róŜnice w grupach wiekowych wyjaśniają 37% całkowitej wariancji ocen 
tego wskaźnika. 

ZaleŜności między średnimi ocenami i wariancjami stwierdzeń skali (badanych 
relacji) a wskaźnikami sieciowymi zostały przeanalizowane za pomocą analizy regresji. 
Wyniki analizy (surowe i standaryzowane współczynniki regresji i wartości proporcji 
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analizy permutacyjnej) dla trzech wyróŜnionych wskaźników sieciowych są podane  
w tabelach 4-6.  

Tabela 4. Analiza regresji między współczynnikiem skupienia a średnią i wariancją poszczególnych 
stwierdzeń 

Zmienna zaleŜna  R2 = 0,144; F = 1,6; p= 0,29 B Beta Proporcje minimalne 
Wskaźnik skupienia 0,92 0,00 0,00 
Średnia L -0,03 -0,55 0,06 
Odchylenie standardowe L -0,05 -0,27 0,23 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6 i Netdraw. 

W przypadku wskaźnika skupienia występuje istotny ujemny wpływ średniej ocen 
wymiarów środków celów. Wartość minimalnych proporcji (proportion as small) 
wskazuje, Ŝe na 1000 permutowanych prób wartość współczynnika regresji między 
wartością średnią dla stwierdzeń a współczynnikiem skupienia jest taka jak obliczona 
lub mniejsza tylko w około 6% prób losowych. Świadczy to o istotności statystycznej 
współczynnika kierunkowego regresji. Jest on ujemny, stąd wraz ze wzrostem średniej 
oceny relacji maleje wartość współczynnika skupienia. Relacje z wyŜszymi ocenami 
(wskazującymi na silniejsze powiązania typu środek-cel) charakteryzują się bardziej 
rozproszoną strukturą w sieć i słabszymi powiązaniami. Stanowią bardziej 
autonomiczne wymiary wartości.  

Tabela 5. Analiza regresji między wskaźnikiem stopnia a średnią i wariancją poszczególnych stwierdzeń 

Zmienna zaleŜna, R2=0,189 F=2,22; p=0,22 B Beta Proporcje minimalne 
Wskaźnik stopnia 164,86 0,00 0,00 
Średnia L -9,07 -0,69 0,03 
Odchylenie standardowe L -36,31 -0,62 0,04 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6. 

Tabela 5 przedstawia wpływ średniej i wariancji wymiarów relacji na wskaźnik 
stopnia centralności danej relacji w strukturze sieci. Współczynniki regresji są tu istotne 
i ujemne − wraz ze wzrostem średniej i zmienności ocen istotnie maleje pozycja danej 
relacji w strukturze łańcucha. Podobne wyniki otrzymano dla współczynnika siły  
w tabeli 6. RównieŜ i w tym układzie zaleŜności okazały się istotne i ujemne.  

Tabela 6. Analiza regresji między współczynnikiem siły a średnią i wariancją poszczególnych stwierdzeń 

Zmienna zaleŜna, R2 = 0,189; F=2,22; p=0,22 B Beta Proporcje minimalne 
Wskaźnik siły 35,61 0,00 0,00 
Średnia L -1,91 -0,69 0,03 
Odchylenie standardowe L -7,62 -0,63 0,05 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6. 

Wyniki analiz wskazują na duŜą autonomiczność waŜnych, w ocenie badanych, 
relacji środków-celów.  

Drugim kierunkiem analiz strukturalno-sieciowych jest ocena wpływu cech 
łańcucha środków-celów na ich wzajemne relacje odzwierciedlone za pomocą miary 
zgodności relacji. Pozwala on na wyjaśnienie nie tylko własności sieciowych 
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(odzwierciedlonych za pomocą określonej miary np. wskaźnika centralności dla pozycji 
w poprzednich analizach), ale miar dystansów między parami łańcuchów środków 
-celów. Analiza wpływu cech łańcuchów na charakter relacji między nimi jest dokonana 
na podstawie analizy spójności (homofilii) sieci. NaleŜą do nich modele autokorelacji 
sieci i współczynniki I. Morana oraz C. Geary’ego.  

Współczynnik autokorelacji I. Morana przyjmuje wartości od -1 (doskonała ujemna 
korelacja) do 1 (doskonała dodatnia korelacja). Określa on kowariancję między 
wartościami zmiennych reprezentujących cechy obiektów waŜoną współczynnikiem 
podobieństwa między nimi (wynikającym z połoŜenia w strukturze sieci). 
Współczynnik I. Morana odzwierciedla raczej „globalne” róŜnice między obiektami.  

         (5) 
 

gdzie: 
N – liczba elementów macierzy danych 
X i Xj– wartości zmiennej w porównywanych wymiarach 
wij – miara odległości między elementami (waga, stanowiąca odwrotność 

odległości).  
Współczynnik C. Geary’ego jest alternatywnym sposobem oceny autokorelacji 

przestrzennych. Jest on zbudowany jako róŜnica między wartościami zmiennych dla 
kaŜdej pary obiektów waŜona współczynnikiem podobieństwa między nimi.  
W porównaniu do miary Morana określa raczej „lokalne” róŜnice między 
poszczególnymi parami elementów (jest bardziej wraŜliwy na występowanie lokalnych 
róŜnic w sile asocjacji).  

         (6) 
 

Wartości współczynnika mieszczą się zwykle w przedziale od 0 do 2. Wartości 
równe 1 oznaczają brak autokorelacji. Wartości mniejsze od 1 (zwykle w przedziale  
0-1) oznaczają korelację dodatnią między skupieniami elementów a wartościami ich 
własności, a wartości większe od 1 (w przedziale 1-2) wskazują na korelację ujemną.  
W tabeli 7 zaprezentowane są współczynniki autokorelacji uzyskane za pomocą 
wskaźnika Geary’ego (silniejsza koncentracja na róŜnicach między poszczególnymi 
parami stwierdzeń). Wszystkie współczynniki wskazują dodatnie wartości 
autokorelacji. Oznacza to, Ŝe stwierdzenia o podobnej wartości średniej oraz stopnia  
i siły mają tendencję do silniejszego wiązania się w spójne wewnętrznie struktury 
sieciowe (w porównaniu do stwierdzeń wybranych losowo). 
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Tabela 7. Współczynniki autokorelacji Geary’ego 

Zmienna 
Współczynnik 
autokorelacji 

z siecią 
Poziom p 

Średnia  
po 1000 

permutacjach 

Proporcje 
minimalne 

Średnia 0,81 0,00 1,001 0,00 
Wskaźnik skupienia 0,96 0,25 1,000 0,31 
Wskaźnik stopnia 0,90 0,08 0,998 0,08 
Wskaźnik siły 0,90 0,07 1,000 0,07 

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu UCINET 6. 

RóŜnica pomiędzy obliczonymi współczynnikami Geary’ego (np. 0,9 dla siły) a ich 
średnią obliczoną na 1000 permutacyjnych prób (np. 1,00 dla siły) jest statystycznie 
istotna (p = 0,07 dla siły). Istotne autokorelacje występują dla średnich wartości ocen 
wymiarów relacji (p < 0,05) oraz wskaźników stopnia i siły (p < 0,1). Wskaźnik 
skupienia wykazuje autokorelację nieistotną statystycznie.  

Podsumowanie  

Zastosowanie podejścia środków-celów w ocenie hierarchicznej struktury wartości 
dla klienta na rynku zintegrowanym wydaje się być obiecującym kierunkiem badań 
decyzji alokacyjnych jednostek i gospodarstw domowych. Analiza strukturalno 
-sieciowa łańcuchów środków-celów pozwala zarówno na eksplorację ich 
nieobserwowalnych własności sieciowych, jak i ich wyjaśnienie za pomocą zmiennych 
opisujących cechy indywidualnych drabin, wynikających z ich własności, jak  
i obliczonych efektów połoŜenia w strukturze sieci.  

MEANS-END CHAIN APPROACH IN IDENTIFICATION  

OF THE VALUE FOR THE CUSTOMER STRUCTURAL 

-NETWORK MODELING 

Summary 
The paper takes up the issue of identifying the value for the customer in the relational 

framework. The authors propose the means-end chain approach as a conceptual tool which allows 
to understand how consumers perceive the values on integral market at the allocation decision  
of limited personal means among consumption, savings and investments ends. The network 
-structural approach integrates SNA methods based on emergent relational properties of the net 
and structural regression models that test the causal relationships between the actor’s attributes 
and network-relational properties emerged from the mutual interactions between actors.  
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GROMADZENIE, UPOWSZECHNIANIE  
I STOSOWANIE INFORMACJI RYNKOWYCH  

A WYNIKI TWORZENIA NOWYCH PRODUKTÓW 

Streszczenie 

Przedmiotem artykułu jest określenie związków pomiędzy gromadzeniem, 
upowszechnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w rozwoju nowych produktów  
a wynikami finansowymi uzyskiwanymi w tym rozwoju. Związków tych poszukiwano na 
podstawie wyników badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych przedsiębiorstw 
wysokiej techniki. Stosując standardową regresję wieloraką, stwierdzono, Ŝe istnieje pozytywny 
związek pomiędzy stosowaniem informacji rynkowych przy tworzeniu nowych produktów  
a rozpatrywanym wynikiem finansowym. 

Wprowadzenie  

Artykuł łączy dwa zagadnienia w zakresie działalności przedsiębiorstwa. Z jednej 
strony dotyczy wybranych procesów informacyjnych w odniesieniu do informacji 
rynkowych, z drugiej zaś skupia się na rozwoju nowych produktów w organizacji. Oba 
zagadnienia naleŜy uznać za istotne. Informacja jest bardzo waŜnym zasobem kaŜdej 
organizacji, co jest obecnie często podkreślane. Wymienia się ją obok tak istotnych 
zasobów jak środki finansowe, ziemia czy praca2. Niektórzy ekonomiści przyjmują, Ŝe 
wraz z rozwojem gospodarczym znaczenie informacji będzie coraz większe3. 
Szczególne znaczenie dla organizacji ma informacja rynkowa i procesy informacyjne 
odnoszące się do niej. Poprzez informację rynkową rozumie się kaŜdą treść odnoszącą 
się do rynku, to znaczy ogółu stosunków zachodzących pomiędzy nabywcami  
i sprzedawcami4. Informacje rynkowe pozwalają na dostosowanie działalności 
przedsiębiorstwa do sytuacji rynkowej, natomiast procesy informacyjne – jak 
gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie – umoŜliwiają to dostosowanie.  

Przez rozwój nowych produktów rozumie się ciąg powiązanych ze sobą czynności, 
poprzez które przedsiębiorstwo zmienia swój asortyment tak, aby jak najlepiej 

                                                      
1 Dariusz Dąbrowski – dr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika 

Gdańska.  
2 B. Stefanowicz, Informacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004, s. 78. 
3 E. Niedzielska, Próba systematyzacji procesów rozwoju systemów informacyjnych, „Wiadomości 

Statystyczne” 1986, nr 4, s. 20. 
4 Pojęcie „informacja rynkowa” oparto na definicji rynku zaproponowanej przez W. Wrzoska. Za:  

W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 13. 
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zaspokajać potrzeby potencjalnych nabywców. Te ostatnie zmieniają się i rosną, stąd 
tworzenie nowych produktów jest konieczne – na co wpływają teŜ pojawiające się nowe 
technologie i działalność konkurencji. Udane nowe produkty wprowadzone na rynek 
stanowią zazwyczaj jeden z waŜnych czynników sukcesu całego przedsiębiorstwa.  
W artykule poprzez nowe produkty pojmuje się te, których cechy róŜnią się od cech 
produktów dotychczas wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo. 

Tworzenie nowych produktów w oderwaniu od sytuacji na rynku, w tym potrzeb 
potencjalnych nabywców, jest obecnie anachronizmem. Stąd wykorzystanie informacji 
rynkowych w zakresie rozwoju nowych produktów jest waŜną kwestią i wiąŜą się z nią 
wcześniej wspomniane procesy informacyjne. Uzasadniony jest zatem problem 
poszukiwania związków pomiędzy procesami informacyjnymi w zakresie informacji 
rynkowych a wynikami uzyskiwanymi w tym rozwoju. Dlatego teŜ celem artykułu jest 
odpowiedź na następujące pytanie: czy istnieje związek pomiędzy gromadzeniem, 
upowszechnianiem i stosowaniem informacji rynkowych w zakresie rozwoju nowych 
produktów a wynikiem finansowym tego rozwoju? Rozwiązanie tego problemu zostanie 
oparte na wynikach badania empirycznego przeprowadzonego wśród krajowych 
przedsiębiorstw wysokiej techniki5.  

W krajach wysoko rozwiniętych przeprowadzano juŜ badania mające na celu 
rozwiązanie podjętego problemu6. Gdy brano pod uwagę wspólne oddziaływanie 
gromadzenia, upowszechniania i stosowania informacji rynkowych na wyniki tworzenia 
nowych produktów, to okazuje się, Ŝe tylko stosowanie informacji rynkowych 
pozytywnie wpływa na te wyniki7. Tego rodzaju badań nie przeprowadzano dotąd 
wśród krajowych przedsiębiorstw, zaś wyniki uzyskane w kraju pozwolą na porównanie 
ich z otrzymanymi w krajach wysoko rozwiniętych. 

W artykule najpierw scharakteryzowane zostaną rozpatrywane procesy 
informacyjne co do informacji rynkowych, następnie będą przedstawione metody 
badania empirycznego, a dalej – zaprezentowane wyniki i wnioski w odniesieniu do 
celu artykułu. 

 
 
 

                                                      
5 Do rozwiązania podjętego w artykule problemu zostaną uŜyte dane, którymi posługiwano się juŜ do 

odpowiedzi na inne zagadnienia badawcze, co przedstawiono w pracy: D. Dąbrowski, Informacje rynkowe  
w rozwoju nowych produktów, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Seria Monografie nr 93, Gdańsk 2009, s. 151-
155. 

6 Ch. Moorman, Organizational market information processes: Cultural antecedents and new product 
outcomes, „Journal of Marketing Research” 1995, Vol. XXXII, s. 318-335; B.D. Ottum, W.L. Moore, The 
role of market information in new product success/failure, „Journal of Product Innovation Management” 
1997, Vol. 14, s. 258-273; E. Veldhuizen, E.J. Hultink, A. Griffin, Modeling market information processing  
in new product development: An empirical analysis, „Journal of Engineering and Technology Management” 
2006, Vol. 23, No. 4, s. 353-373. 

7 Ch. Moorman, op. cit., s. 326; B.D. Ottum, W.L. Moore, op. cit., s. 266. 
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Wybrane procesy informacyjne w odniesieniu do infor macji 
rynkowych 

W literaturze poświęconej informacyjnym systemom zarządzania moŜna znaleźć 
definicję pojęcia „proces informacyjny”. B. Stefanowicz podaje, Ŝe „proces 
informacyjny to uporządkowana sekwencja operacji związanych z budową  
i utrzymaniem zasobów i strumieni informacyjnych”8. Autor ten do procesów 
informacyjnych zalicza9: 

– analizę potrzeb informacyjnych, 
– generowanie informacji, 
– gromadzenie informacji, 
– przechowywanie informacji, 
– przetwarzanie informacji, 
– przesyłanie informacji, 
– udostępnianie informacji, 
– interpretacja i wykorzystanie informacji. 
Inną definicję procesu informacyjnego przedstawia J. Oleński. Według tego autora 

„przez proces informacyjny rozumiemy proces semiotyczny, ekonomiczny  
i technologiczny, który realizuje co najmniej jedną z następujących funkcji: 

a) generowanie (produkcja) informacji, 
b) gromadzenie (zbieranie) informacji, 
c) przechowywanie (pamiętanie, magazynowanie, archiwowanie) informacji, 
d) przekazywanie (transmisja) informacji, 
e) przetwarzanie (przekształcanie, transformacja, translacja) informacji, 
f) udostępnianie (upowszechnianie) informacji, 
g) interpretacja (translacja na język uŜytkownika) informacji, 
h) wykorzystanie (uŜytkowanie) informacji”10. 
Przedstawione definicje procesu informacyjnego, chociaŜ odmienne, wzajemnie się 

uzupełniają. J. Oleński mówi o trzech warstwach procesu informacyjnego, to znaczy 
semiotycznej, ekonomicznej i technologicznej. Dodatkowo autor ten wymienia osiem 
funkcji, które moŜe realizować proces informacyjny. Z kolei z definicji B. Stefanowicza 
wynika, Ŝe proces informacyjny to usystematyzowany zestaw działań na zasobach  
i strumieniach informacyjnych. Listę procesów informacyjnych przedstawionych przez 
tego autora moŜna potraktować jako zestaw odrębnych procesów informacyjnych, które 
mogą być łączone w bardziej złoŜone procesy. Wówczas tak utworzony proces będzie 
realizował kilka funkcji, co jest zgodne z podejściem zaproponowanym przez  
J. Oleńskiego. Lista procesów informacyjnych podana przez B. Stefanowicza 

                                                      
8 B. Stefanowicz, Informacyjne systemy zarządzania. Przewodnik, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 

2007, s. 96. 
9 Ibidem. 
10 J. Oleński, Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003, s. 39. 
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odpowiada funkcjom podanym przez J. Oleńskiego i zawiera dodatkowo jeszcze jedną 
pozycję, to znaczy „analizę potrzeb informacyjnych”, co jest zasadne. 

W artykule przyjęto podejście B. Stefanowicza polegające na wyróŜnianiu 
odrębnych procesów informacyjnych. W literaturze marketingowej, gdy mowa jest  
o procesach informacyjnych dotyczących informacji rynkowych, bierze się pod uwagę 
trzy procesy informacyjne, to znaczy gromadzenie informacji rynkowych, 
upowszechnianie tych informacji i ich stosowanie11. Prawdopodobnie wynika to z faktu, 
iŜ procesy te moŜna uznać za zasadnicze, gdy mowa o wykorzystaniu informacji 
rynkowych. Szczegółowe wyróŜnianie ośmiu procesów jest właściwe w zakresie 
informacyjnych systemów zarządzania. W literaturze marketingowej ma miejsce 
uproszczenie tego zagadnienia – moŜna domyślać się, Ŝe w celu uczynienia go mniej 
złoŜonym – co wynika teŜ z pewnej tradycji. OtóŜ A.K. Kohli i B.J. Jaworski definicję 
orientacji rynkowej przedsiębiorstwa oparli właśnie na tych trzech kardynalnych 
procesach informacyjnych12. 

PoniŜej zostanie scharakteryzowany kaŜdy z trzech tych procesów informacyjnych 
w odniesieniu do informacji rynkowych. 

Gromadzenie informacji rynkowych polega na uzyskiwaniu informacji o rynku, 
zgodnie z potrzebami informacyjnymi organizacji. W literaturze marketingowej proces 
ten określano teŜ jako „generowanie inteligencji” (ang. intelligence generation) lub 
poszukiwanie informacji (ang. information search)13. Informacje rynkowe mogą 
pochodzić ze źródeł zarówno pierwotnych (np. od rzeczy czy osób), jak i wtórnych  
(np. z baz danych czy publikacji). Samo zaś zbieranie informacji rynkowych moŜe 
odbywać się formalnymi i nieformalnymi sposobami14. Za formalne sposoby 
pozyskiwania informacji rynkowych moŜna uznać wszelkie metody mające 
zastosowanie w zakresie badań marketingowych (np. wywiady niestandaryzowane czy 
sondaŜe). Natomiast do nieformalnych sposobów moŜna zaliczyć wszelkie inne drogi 
pozyskiwania informacji niŜ przez badania marketingowe. MoŜna wśród nich wyróŜnić 
na przykład: rozmowy osobiste lub telefoniczne z róŜnymi podmiotami (np. ostateczni 
nabywcy, pośrednicy handlowi, konkurenci), informacje uzyskiwane od tych 
podmiotów pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Z podanych dwóch podejść powinny 
być preferowane formalne rozwiązania, gdyŜ dostarczają one informacji wysokiej 
jakości. A.K. Kohli i B.J. Jaworski podają, Ŝe odpowiedzialnością za uzyskiwanie 
informacji rynkowych nie powinni być jedynie obciąŜeni pracownicy komórek 
marketingowych, lecz wszyscy inni pracownicy przedsiębiorstwa15. 

                                                      
11 Ch. Moorman, op. cit., s. 319; B.D. Ottum, W.L. Moore, op. cit., s. 260; E. Veldhuizen, E. J. Hultink,  

A. Griffin, op. cit., s. 354. 
12 A.K. Kohli, B.J. Jaworski, Market orientation: the construct, research propositions, and managerial 

implications, „Journal of Marketing” 1990, Vol. 54 (April), s. 6. 
13 Ch. Moorman, op. cit., s. 320. 
14 A.K. Kohli, B.J. Jaworski, op. cit., s. 4; Ch. Moorman, op. cit., s. 319. 
15 A.K. Kohli, B.J. Jaworski, op. cit., s. 5. 
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Upowszechnianie informacji rynkowych to dostarczanie tych informacji osobom, 
które potrzebują ich w przedsiębiorstwie. Rzecz w tym, Ŝeby właściwa informacja 
rynkowa dotarła do właściwej osoby w odpowiednim czasie. Upowszechnianie 
informacji rynkowych moŜe przebiegać – podobnie jak ich gromadzenie – formalnymi  
i nieformalnymi sposobami16. Za formalne sposoby moŜna uznać wszelkie oficjalne 
drogi udostępniania informacji, na przykład: prezentacje wyników badań 
marketingowych, oficjalne spotkania czy memoranda firmy17. Zaś nieformalne 
rozwiązania w zakresie upowszechniania informacji rynkowych, inaczej nieoficjalne 
sposoby, to na przykład: rozmowy kuluarowe czy „czaty” poprzez sieć komputerową. 
Informacje rynkowe mogą być przekazywane pionowo lub poziomo. W tym pierwszym 
przypadku chodzi o przekazywanie informacji z wyŜszego szczebla na niŜszy bądź 
odwrotnie, zaś w drugim – o udostępnianie informacji przez osoby na podobnym 
szczeblu zarządzania, na przykład pomiędzy członkami zespołu zaangaŜowanymi  
w rozwój nowego produktu18. 

Stosowanie informacji rynkowych polega na wykorzystaniu treści informacji  
w określonym celu. Jest to kluczowy proces informacyjny, gdyŜ pozostałe procesy słuŜą 
temu, Ŝeby informacji uŜyć. Informacje rynkowe mogą być wykorzystywane w takich 
celach jak: bezpośrednio do podjęcia pewnej decyzji, do uświadomienia występowania 
określonego problemu, do zrozumienia danej sytuacji czy do wsparcia własnych 
argumentów lub utwierdzenia się w słuszności wcześniej podjętych działań. Literatura 
marketingowa wyróŜnia dwa podstawowe rodzaje zastosowań informacji, w tym 
informacji rynkowych. Z jednej strony jest to uŜycie instrumentalne, polegające na 
bezpośrednim uŜyciu informacji do rozwiązania określonego problemu, zazwyczaj 
dotyczące powzięcia pewnej decyzji. Z drugiej strony mowa jest o koncepcyjnym 
zastosowaniu informacji, pośrednim jej uŜyciu, do poszerzenia wiedzy menedŜerów19. 
Jednak niektórzy autorzy twierdzą, Ŝe wyróŜnianie powyŜszych rodzajów zastosowań 
informacji jest sztuczne. W. Dunn napisał, Ŝe instrumentalne stosowanie informacji jest 
tylko pewnym rodzajem koncepcyjnego jej uŜycia20. Na tej podstawie niektórzy autorzy 
nie odróŜniają róŜnych rodzajów stosowania informacji, lecz mówią o uŜyciu informacji 
do róŜnych celów21. 

 
 
 

                                                      
16 J. Mohr, J.R. Nevin, Communication strategies in marketing channels: a theoretical perspective, 

„Journal of Marketing” 1990, Vol. 54 (October), No. 4, s. 39. 
17 Ch. Moorman, op. cit., s. 320. 
18 Ibidem. 
19 A. Menon, P.R. Varadarajan, A model of marketing knowledge use within firms, „Journal of Marketing” 

1992, Vol. 56, October, s. 55. 
20 E. Maltz, A.K. Kohli, Market intelligence dissemination cross functional boundaries, „Journal  

of Marketing Research” 1996, Vol. XXXII, February, s. 49. 
21 Ibidem. 
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Metody badania 

W badaniu empirycznym badaną zbiorowością były krajowe przedsiębiorstwa 
wysokiej techniki, które zatrudniały powyŜej 49 osób. Wybór zbiorowości 
podyktowany był wysoką aktywnością tych przedsiębiorstw w zakresie tworzenia 
nowych produktów. Zatem badaną populację tworzyły przedsiębiorstwa prowadzące 
przynajmniej jeden z następujących rodzajów działalności22:  

− produkcja statków kosmicznych i powietrznych, 

− produkcja wyrobów farmaceutycznych, 

− produkcja maszyn biurowych i komputerów, 

− produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych, 

− produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów  
i zegarków. 

Na podstawie wyciągu z rejestru REGON okazało się, Ŝe operat losowania  
– krajowych przedsiębiorstw wysokiej techniki zatrudniających powyŜej 49 osób  
– składał się z 346 firm. Z tego operatu wylosowano 258 przedsiębiorstw, wśród 
których przeprowadzono ankietę pocztową w 2007 r. 

Na ankietę pocztową złoŜyły się przesyłka zasadnicza i dwa monity. W badaniu 
posłuŜono się metodą porównania udanych i nieudanych nowych produktów, stąd 
przesyłka zasadnicza zawierała dwie wersje tego samego kwestionariusza. Jedna wersja 
dotyczyła udanego nowego produktu (tzn. w tym przypadku osiągnięto lub 
przekroczono planowane cele), druga zaś – nieudanego nowego produktu (tzn. w tym 
przypadku nie dopięto planowanych celów). Przesyłkę zasadniczą skierowano do osoby 
zajmującej najwyŜsze stanowisko w organizacji, na przykład do prezesa spółki czy 
dyrektora naczelnego. Najpierw poproszono tę osobę o wybranie udanego i nieudanego 
nowego produktu, które firma wprowadziła na rynek przynajmniej pół roku temu,  
a następnie o przekazanie kwestionariuszy osobom biorącym udział w tworzeniu 
nowych produktów. Przy czym kwestionariusz dotyczący udanego nowego produktu 
miał trafić do osoby zaangaŜowanej w udany rozwój, zaś kwestionariusz odnoszący się 
do nieudanego nowego produktu – odpowiednio do osoby biorącej udział w nieudanym 
rozwoju. Do adresatów ankiety przesłano dwa monity, kaŜdy dziesięć dni po 
poprzedniej wysyłce, w celu uzyskania jak najwyŜszego wskaźnika zwrotu w ankiecie 
pocztowej. 

W ankiecie pocztowej wzięły udział 82 przedsiębiorstwa i wskaźnik zwrotu 
wyniósł 31,8%. Wśród nich 62 firmy przesłały informacje o udanym i nieudanym 
nowym produkcie, 16 tylko o udanym produkcie, jedna firma o dwóch nieudanych 
produktach, natomiast trzy – tylko o nieudanych nowych produktach. W sumie 
uzyskano 145 kwestionariuszy, w tym 80 dotyczących udanych nowych produktów  
i 65 nieudanych.    

                                                      
22 A. Dobosz i in., Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2005, s. 120. 



Gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji rynkowych… 437 

Wśród badanych firm ze względu na liczbę pracujących dominowały 
przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób (65,9% badanych firm), 
przedsiębiorstwa zatrudniające od 250 do 999 osób stanowiły 29,2% badanych firm, zaś 
przedsiębiorstw liczących 1000 i więcej pracujących było tylko 4,9%. Strukturę 
badanych firm ze względu na rodzaj działalności przedstawiono w tabeli 1. Wynika  
z niej, Ŝe pod tym względem wśród badanych firm dominowały przedsiębiorstwa 
zajmujące się produkcją instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, 
zegarów i zegarków.  

Tabela 1. Struktura badanych przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności 

Rodzaj działalności Liczebność względna 
Produkcja statków kosmicznych i powietrznych 4,9% 
Produkcja wyrobów farmaceutycznych 18,3% 
Produkcja maszyn biurowych i komputerów 1,2% 
Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych  
i komunikacyjnych 

23,2% 

Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych  
i optycznych, zegarów i zegarków 

52,4% 

Razem 100,0% 
Źródło: opracowanie własne. 

Ze względu na rodzaj działalności i liczbę zatrudnionych porównano strukturę 
badanej grupy przedsiębiorstw ze strukturą populacji. Posługując się testem chi-kwadrat 
sprawdzono, czy rozkład określonej cechy w badanej grupie firm był taki jak  
w populacji. Okazało się, Ŝe w przypadku kaŜdej z rozpatrywanych cech nie było 
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej o zgodności rozkładu danej cechy 
w badanej grupie firm i w populacji (przy przyjętym poziomie istotności 0,05). 

Do zdiagnozowania rozpatrywanych procesów informacyjnych posłuŜono się 
następującymi czynnikami: 

− gromadzenie informacji rynkowych, 

− upowszechnianie informacji rynkowych, 

− stosowanie informacji o nabywcach, 

− stosowanie informacji o konkurencji, 

− stosowanie ogólnych informacji rynkowych. 
Trzy ostatnie czynniki słuŜyły określeniu stosowania informacji rynkowych23. 

KaŜdy z tych pięciu czynników określono przy uŜyciu skali zagregowanej, na którą 
złoŜyło się od trzech do czterech pozycji skali. KaŜda pozycja mierzona była na 
siedmiostopniowej skali Likerta24 i pozycje te przedstawiono w tabeli 2.  

                                                      
23 Podział na rodzaje stosowanych informacji rynkowych wykorzystywano do rozwiązania innych 

problemów badawczych niŜ ten podjęty w tym artykule (D. Dąbrowski, op. cit., s. 152-154). 
24 Skalę te traktuje się jako skalę quasi-przedziałową (E. Gatnar, Analiza rzetelności, w: Metody 

statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, red. E. Gatnar, M. Walesiak, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 69; G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy 
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Tabela 2. Pomiar czynników diagnozujących rozpatrywane procesy informacyjne 

Skala 
(czynnik) Pozycje skali 

αααα 
Cron-
bacha 

Gromadze-
nie 

informacji 
rynkowych 

1. Gromadziliśmy odpowiednie informacje rynkowe bezpośrednio 
od potencjalnych nabywców tego produktu. 

2. Informacje rynkowe potrzebne do jego wdroŜenia 
pozyskiwaliśmy sporadycznie i przypadkowo (R). 

3. Gromadziliśmy informacje rynkowe nieformalnie (np. kontakty 
z klientami, własne obserwacje, śledzenie mediów)*. 

4. Zbieraliśmy informacje rynkowe przez badania marketingowe, 
robione samodzielnie lub zlecane na zewnątrz. 

0,62 

Upowsze-
chnianie 

informacji 
rynkowych 

1. Osoby zaangaŜowane w to wdroŜenie nie przekazywały sobie 
informacji rynkowych w trakcie formalnych spotkań, 
organizowanych w związku z tym wdroŜeniem (R). 

2. KaŜdy, kto dysponował informacjami rynkowymi, nie tylko 
pracownicy marketingu, dzielił się nimi z innymi osobami 
zaangaŜowanymi w jego wdroŜenie. 

3. Wiele informacji rynkowych trafiało do przysłowiowego biurka 
– nie były one dalej nikomu przekazywane (R). 

4. Osoby wdraŜające ten produkt dzieliły się informacjami 
rynkowymi poprzez nieformalne kontakty. 

0,73 

Stosowanie 
informacji  
o nabyw-

cach 

1. Potrzeby nabywców odgrywały kluczową rolę przy jego 
tworzeniu. 

2. Opinie przyszłych nabywców tego produktu (np. o koncepcji, 
prototypie) nie miały wpływu na podejmowane decyzje (R). 

3. Preferencje nabywców stanowiły waŜny czynnik wpływający na 
określenie parametrów tego produktu. 

4. Informacja o wielkości popytu była jednym z waŜnych 
czynników decydujących o wdroŜeniu tego produktu. 

0,78 

Stosowanie 
informacji  
o konku-

rencji 

1. Nie uŜywaliśmy informacji o potencjalnych produktach 
konkurencyjnych wobec naszego nowego produktu (R). 

2. Pozycjonowaliśmy ten produkt na rynku na podstawie 
gruntownej znajomości konkurencji. 

3. Nie uŜywaliśmy informacji o potencjalnych konkurentach  
(firmach) na rynku tego produktu (R). 

0,83 

Stosowanie 
ogólnych 
informacji  
o rynku 

1. Uwzględnialiśmy fazę rozwojową rynku tego produktu (np. faza 
eksperymentalna, ekspansji, dojrzałości), np. przy tworzeniu 
jego strategii marketingowej. 

2. Nie uŜywaliśmy informacji o przeciętnej cenie rynkowej tego 
rodzaju produktów, np. przy określaniu jego ceny (R)*. 

3. Forma rynku tego produktu (np. monopol, oligopol), wpływała 
na podejmowane decyzje, np. marketing tego produktu. 

0,68 
 

*Pozycja usunięta w trakcie oczyszczania skali. 
R − Stwierdzenie negatywne, kodowane odwrotnie niŜ pozytywne 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
metodologiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 423; J. Górniak, My i nasze pieniądze. Studium 
postaw wobec pieniądza, Wyd. Aureus, Kraków 2000, s. 75). 
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Do oceny rzetelności skal uŜyto współczynnika α Cronbacha, którego wartość 
powyŜej 0,6 mówi o homogeniczności skali25. W trakcie oczyszczania skal stwierdzono, 
Ŝe w przypadku dwóch skal trzeba było usunąć po jednej „niepasującej” pozycji26, Ŝeby 
spełnić warunek homogeniczności. Odnosiło się to do skali do pomiaru gromadzenia 
informacji rynkowych i skali do pomiaru stosowania ogólnych informacji rynkowych. 
Pozycje usunięte w przypadku kaŜdej ze skal zaznaczono jednogwiazdkowym indeksem 
górnym w tabeli 2. W efekcie otrzymano skale homogeniczne. Wartość współczynnika 

α Cronbacha dla kaŜdej ze skal podano w tabeli 2. 
Stosowanie informacji rynkowych wyznaczono jako średnią stosowania informacji 

o nabywcach, konkurencji i ogólnych informacji rynkowych. Takie podejście, w którym 
czynnik ogólny wyznacza się na podstawie czynników bardziej szczegółowych 
stosowane jest w wielu pracach27. Sam zaś sukces finansowy tworzonego nowego 
produktu mierzono na dziesięciostopniowej skali Stapela. Do oceny powiązania między 
sukcesem finansowym nowego produktu a gromadzeniem, upowszechnianiem  
i stosowaniem informacji rynkowych w rozwoju nowego produktu posłuŜono się 
standardową regresją wieloraką. W rozpatrywanym modelu zmienną zaleŜną był sukces 
finansowy nowego produktu, natomiast zmiennymi niezaleŜnymi trzy rozpatrywane 
procesy informacyjne w odniesieniu do informacji rynkowych. 

Wyniki i wnioski 

Rezultat przeprowadzonej standardowej regresji wielorakiej przedstawiono w tabeli 
3. Z tabeli tej wynika, Ŝe zbudowany model regresji jest istotny. Hipotezę zerową testu 
F mówiącą, Ŝe gromadzenie, upowszechnianie lub stosowanie informacji rynkowych  
w zakresie rozwoju nowego produktu nie wpływa na sukces finansowy tego produktu, 
moŜna odrzucić na poziomie 0,00001.  

Tabela 3. Sukces finansowy nowego produktu a gromadzenie, upowszechnianie i stosowanie informacji 
rynkowych 

Zmienne objaśniające Standardowe współczynniki regresji 

Gromadzenie informacji rynkowych 0,07 

Upowszechnianie informacji rynkowych 0,07 

Stosowanie informacji rynkowych 0,35* 

R2 (Skorygowane R2) 0,20 (0,18) 

F (p-wartość) 11,92 (p < 0,00001) 

*p < 0,01; n = 145 
Źródło: opracowanie własne. 

                                                      
25 J. Górniak, op. cit., s. 71; A. Sagan, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 95. 
26 To jeden ze sposobów zwiększania homogeniczności skali (A. Sagan, op. cit., s. 95). 
27 Zob. np. J.C. Narver, S.F. Slater, The effect of market orientation on business profitability, „Journal  

of Marketing” 1990, 54 (October), s. 24; K.B. Kahn, Market orientation, interdepartmental integration, and 
product development performance, „Journal of Product Innovation Management” 2001, Vol. 18, s. 318. 
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Skoro rozpatrywany model regresji wyjaśnia w sposób statystycznie istotny 
zmienność sukcesu finansowego nowego produktu, to moŜna przyjrzeć się wpływowi 
poszczególnych zmiennych niezaleŜnych na zmienną zaleŜną. Okazuje się, Ŝe spośród 
rozpatrywanych trzech zmiennych objaśniających tylko stosowanie informacji 
rynkowych w rozwoju nowych produktów jest istotne statystycznie (p < 0,01). Dodatnia 
wartość standaryzowanego współczynnika regresji w przypadku tej zmiennej 
niezaleŜnej świadczy o dodatnim oddziaływaniu tej cechy na sukces finansowy nowego 
produktu. 

Otrzymana statystycznie w modelu istotna relacja pomiędzy stosowaniem 
informacji rynkowych a sukcesem finansowym nowego produktu (BETA = 0,35;  
p < 0,01) mówi, Ŝe uŜywanie informacji rynkowych w trakcie rozwoju nowego 
produktu pozytywnie oddziałuje na jego sukces finansowy. Wynika to stąd, Ŝe 
posiłkowanie się informacjami o rynku w trakcie tworzenia nowego produktu pozwala 
na uwzględnienie przy jego tworzeniu wielu waŜnych treści, które pozwalają na 
ukształtowanie nowego produktu w nawiązaniu do sytuacji rynkowej. Do treści tych 
moŜna zaliczyć na przykład: potrzeby potencjalnych nabywców i ich preferencje, 
intensywność konkurencji i pozycjonowanie produktów konkurencyjnych, cenę 
rynkową rozpatrywanej kategorii produktów, wielkość rynku i jego dynamikę, formę  
i fazę rozwojową rynku. Są to informacje, które, o ile właściwie wykorzystane, 
umoŜliwiają wprowadzenie na rynek nowego produktu, w przypadku którego 
planowane cele finansowe są osiągane lub przekraczane.  

Pozostałe dwa czynniki, to znaczy gromadzenie i upowszechnianie informacji 
rynkowych, nie okazały się istotne statystycznie (nawet przy poziomie istotności 0,1)  
w rozpatrywanym modelu regresji. Oznacza to, Ŝe zarówno gromadzenie, jak  
i upowszechnianie informacji rynkowych nie wpływa bezpośrednio na sukces 
finansowy nowego produktu. Samo tylko zbieranie i udostępniane informacji 
rynkowych przy tworzeniu nowego produktu nie jest wystarczające. Zgodnie z tym, co 
powiedziano wcześniej, dopiero uŜycie informacji rynkowych ma dodatnie 
oddziaływanie na wynik finansowy nowego produktu. 

Uzyskany wynik jest zgodny z rezultatami otrzymanymi przez Ch. Moormana28 
oraz B.D. Ottuma i W.L. Moore’a29. W obu przypadkach okazało się, Ŝe spośród trzech 
rozpatrywanych procesów informacyjnych, jeśli bierze się pod uwagę ich łączne 
oddziaływanie na wyniki uzyskiwane w rozwoju nowych produktów, to stosowanie 
informacji rynkowych ma pozytywny wpływ na sukces nowego produktu. 

Z tabeli 3 moŜna odczytać, Ŝe wartość współczynnika determinacji R2 wynosi 0,2. 
Współczynnik ten informuje nas, Ŝe rozpatrywane w tym modelu zmienne niezaleŜne 
tłumaczą tylko 20 procent zmienności zmiennej zaleŜnej. Świadczy to o tym, Ŝe 
występują równieŜ inne czynniki, które nie są ujęte w modelu, a które wpływają na 
zmienną objaśnianą. Na podstawie licznych badań dotyczących determinant sukcesu 
                                                      

28 Ch. Moorman, op. cit., s. 326. 
29 B.D. Ottum, W.L. Moore, op. cit., s. 266. 
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nowego produktu moŜna stwierdzić, Ŝe istnieje wiele czynników wpływających na 
sukces finansowy nowego produktu. Potwierdzają to wyniki wielu badań, krajowych  
i zagranicznych, w których wskazano determinanty zarówno wewnętrzne, jak  
i zewnętrzne30. MoŜna podejrzewać, Ŝe bierze się to stąd, iŜ zjawisko rozwoju nowego 
produktu jest złoŜone i zawiera wiele działań rozłoŜonych w stosunkowo długim 
okresie. W przeprowadzonym badaniu empirycznym skupiono się na kwestiach 
związanych z wykorzystaniem informacji rynkowych, dlatego nie rozpatrywano wielu 
innych potencjalnych czynników determinujących sukces finansowy nowego produktu. 
Dlatego uzyskany wynik, pomimo niskiego współczynnika determinacji, moŜna uznać 
za waŜny, gdyŜ trzy rozpatrywane procesy informacyjne w odniesieniu do informacji 
rynkowych wyjaśniają 20% zmienności sukcesu finansowego nowego produktu.  
Co więcej, warto zauwaŜyć, Ŝe za wyjaśnienie zmienności zmiennej zaleŜnej odpowiada 
głównie stosowanie informacji rynkowych – czynnik istotny statystycznie.  
W przypadku pozostałych zmiennych niezaleŜnych – gromadzenia informacji i ich 
upowszechniania – standardowe współczynniki regresji są bliskie zeru (BETA = 0,07  
w obu przypadkach).  

W odniesieniu do uzyskanej wartości współczynnika determinacji naleŜy teŜ dodać, 
Ŝe utworzony model regresji nie został zbudowany w celu predykcji, gdzie wymagana 
jest bardzo wysoka wartość tego współczynnika, lecz do wykrycia związków między 
zmiennymi. Powstały model regresji nie cechuje się zbyt duŜą nadmiarowością, gdyŜ 
maksymalna wartość czynnika inflacji (CIW) wyniosła 2,2 i była znacznie poniŜej 
wartości 10, powyŜej której moŜna mówić o zakłócającej współliniowości modelu31.  

Zakończenie 

W literaturze poświęconej informacyjnym systemom zarządzania wyróŜnia się aŜ 
osiem procesów informacyjnych, jednak w zakresie marketingu redukuje się ich liczbę 
do trzech kluczowych procesów, którymi są gromadzenie informacji, ich 
upowszechnianie i stosowanie. W związku z tym w pracy zajęto się tymi trzema 
procesami informacyjnymi w odniesieniu do informacji rynkowych wykorzystywanych 
w rozwoju nowych produktów. Badanie empiryczne przeprowadzone wśród krajowych 
przedsiębiorstw wysokiej techniki zatrudniających powyŜej 49 osób pokazało, Ŝe tylko 
stosowanie informacji rynkowych pozytywnie oddziałuje na sukces finansowy nowego 
produktu. Oznacza to, Ŝe w im większym stopniu uŜywane są informacje rynkowe przy 
tworzeniu nowych produktów, tym wynik finansowy nowego produktu będzie wyŜszy. 
Rezultat ten jest zgodny z wcześniejszymi wynikami badań przeprowadzonymi  
w krajach wysoko rozwiniętych. Na tej podstawie moŜna zalecić przedsiębiorstwom 

                                                      
30 Np. M. Haffer, Determinanty strategii nowego produktu polskich przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. 
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31 M. Gruszczyński, P. Mierzejewski, Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Oficyna Wydawnicza SGH, 
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wysokiej techniki stosowanie informacji rynkowych w trakcie rozwoju nowych 
produktów. 

Nie stwierdzono, Ŝeby pozostałe dwa rozpatrywane procesy informacyjne, to 
znaczy gromadzenie i upowszechnianie informacji rynkowych w zakresie 
rozpatrywanej działalności, miały pozytywny wpływ na sukces finansowy nowego 
produktu. Powodem moŜe być fakt, Ŝe czynnikiem mediującym pomiędzy tymi 
procesami a interesującym nas sukcesem jest stosowanie informacji. Pomimo braku 
powiązań pomiędzy wspomnianymi procesami a wynikami tworzenia nowych 
produktów nie moŜna zdeprecjonować roli obu tych procesów. śeby stosować 
informacje rynkowe, to najpierw naleŜy nimi dysponować, a to mogą zagwarantować 
procesy gromadzenia i upowszechniania informacji. Zatem oba te procesy naleŜy uznać 
za waŜne, gdyŜ są one bezpośrednio związane ze stosowaniem informacji rynkowych.   

GATHERING, SHARING AND USING MARKET INFORMATION 
AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT PERFORMANCE 

Summary  

The paper deals with determining relationships between gathering, sharing as well as using 
market information in new product development and financial performance of new product 
development. These relations have been sought on a basis of the results of empirical study 
undertaken among national high technology companies. By applying standardized multiple 
regression there was a positive relationship found between using market information in new 
product development and new product’s financial success.   
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ZASTOSOWANIE TECHNIK TWÓRCZEGO MYŚLENIA 
W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Streszczenie 

Wzrastająca konkurencyjność rynku usług medycznych wymusza stosowanie nowatorskich 
metod w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej. Specyfika usług medycznych wymaga 
jednak, aby świadczenie spełniało standardy medyczne względem zdrowia pacjenta, co 
determinuje ograniczenia w tworzeniu pakietu wartości dla klienta-pacjenta. Kreatywne myślenie 
to podstawowa umiejętność menedŜera podejmującego decyzje i wprowadzającego innowacje  
w zakładzie opieki zdrowotnej. Zastosowanie technik twórczego myślenia na polu zarządzania 
jednostkami medycznymi moŜe dawać ciekawe rezultaty w postaci niestandardowych rozwiązań. 
Wydaje się, Ŝe techniki twórczego myślenia, jeŜeli są pomocne w pracy, mogą być  stosowane nie 
tylko przez pracowników wchodzących w skład kadry zarządzającej zakładu opieki zdrowotnej, 
pod warunkiem, Ŝe będą słuŜyć dobru pacjenta, a ich stosowanie nie kłóci się z podstawowymi 
standardami, dobrą praktyką i etyką lekarską. 

Wstęp 

Rynek usług medycznych jest coraz bardziej konkurencyjny. Obecni pacjenci-
klienci mogą wybierać pomiędzy państwową a prywatną słuŜbą zdrowia, jak równieŜ 
coraz śmielej oceniać funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej działających w obu 
tych sferach. Bycie zatem profesjonalnym, a zarazem konkurencyjnym, oznacza dla 
zakładu opieki zdrowotnej stworzenie takiej oferty, która będzie pewną trwałą  
i niezawodną wartością dla klienta-pacjenta, da mu poczucie bezpieczeństwa  
i komfortu. Tworząc taką ofertę zakład opieki zdrowotnej nie tylko musi wsłuchać się  
w potrzeby potencjalnych nabywców, ale równieŜ wyjść im naprzeciw.  

Specyfiką usługi medycznej jest jednak to, Ŝe świadczenie jej nie tylko powinno 
spełniać wymogi bycia przyjaznym dla klienta-pacjenta, lecz równieŜ być zgodnym ze 
standardami medycznymi dobrej praktyki lekarskiej i co za tym idzie doprowadzać 
finalnie do zapewnienia, zachowania, uratowania, przywrócenia, poprawy lub 
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wzbogacenia zdrowia pacjenta2. Tym trudniejsze staje się na rynku usług medycznych 
tworzenie pakietu wartości dla klienta.  

Marketingowe podejście do tworzenia owej wartości, jak twierdzi P. Doyle, oparte 
jest na trzech zasadach. Po pierwsze na przekonaniu, Ŝe dokonując wyboru dostawcy 
danego produktu lub usługi, klient wybiera firmę, która w jego odczuciu oferuje 
najwyŜszą wartość. Po drugie na wierze w to, Ŝe klienta nie motywuje produkt jako taki, 
lecz moŜliwość zaspokojenia za jego pomocą swoich potrzeb. Po trzecie 
przeświadczenie, Ŝe z punktu widzenia przedsiębiorstwa bardziej korzystne niŜ 
jednorazowa obsługa klientów jest budowanie z nimi relacji, w wyniku czego powstaje 
zaufanie i lojalność klientów, którzy w konsekwencji stale korzystają z usług firmy3. 

Według załoŜeń marketingu partnerskiego kaŜdy z pracowników firmy (zwłaszcza 
firmy usługowej, gdzie wdraŜanie procedur marketingu partnerskiego jest najbardziej 
wskazane i korzystne) winien tworzyć wartość usługową dla klienta, być współtwórcą 
oferty idealnej i wchodzić z klientem w korzystne relacje. Zadaniem przełoŜonych jest 
stworzenie takiej strategii, w której w implementację będzie wdroŜony cały zespół 
począwszy od zarządu, a skończywszy na pracownikach liniowych. Aby przetrwać  
i prosperować w długim okresie, pracownicy przedsiębiorstw powinni  być kreatywni  
i tworzyć innowacje4. Pomaga im w tym umiejętność twórczego myślenia wzbogacona 
przez stworzone w tym celu techniki. 

Twórcze my ślenie, my ślenie lateralne, tworzenie innowacji  
– definicje 

Działania z zakresu kreatywności niezbędne są w działalności przedsiębiorstwa  
w róŜnych obszarach na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Mają 
swoje zastosowanie w rozwiązywaniu bieŜących problemów do ich zdefiniowania  
i zrozumienia, generowania pomysłów sprzyjających ich rozwiązaniu, wyboru  
i udoskonalania tych pomysłów, a takŜe wdroŜenia5. Czynniki sukcesu firmy, w których 
moŜe mieć zastosowanie twórcze myślenie to: 

– strategia, 
– struktury, 
– systemy kierowania, 
– style przewodzenia, 
– umiejętności menedŜerskie, 
– wiedza i przygotowanie pracowników, 
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– kultura organizacyjna (dzielenie się wizjami)6. 
Kreatywnym myśleniem moŜe zatem posługiwać się kaŜdy pracownik firmy  

i stosować je w praktyce zgodnie ze swoimi kompetencjami, problemem są jednak 
granice, które w przypadku firmy medycznej wyznaczone są w postaci standardów 
postępowania medycznego w danej sytuacji. Taką podstawową umiejętnością powinien 
dysponować jednak przede wszystkim menedŜer zakładu opieki zdrowotnej.  

Kreatywność to myślenie nieschematyczne, dywergencyjne, wykorzystujące 
wiedzę, informacje z róŜnych dziedzin i źródeł do tworzenia nowych, oryginalnych 
rozwiązań. Kreatywnością jest to, co nowe i cenne bądź w szerszej wersji – co nowe  
i uŜyteczne dla pewnej grupy osób i w pewnym okresie. Efektem kreatywności są więc 
nowe pomysły, będące rozwiązaniami nowatorskimi, ale jednocześnie przydatnymi  
w realnym świecie7.  

Kreatywność to zdolność lub talent do tworzenia. Musi być ukierunkowana na cele 
firmy i słuŜyć jako zasilanie procesu unowocześniania. Musi być postrzegana jako 
środek prowadzący do stworzenia innowacji8, która dotyczy strony praktycznej aktu 
tworzenia. JeŜeli podejdziemy do działania twórczego jako procesu, to zawsze 
kreatywność poprzedza innowacyjność – najpierw występuje generowanie pomysłu,  
a następnie jego realizacja. Innowacja zatem z tego punktu widzenia to praktyczna 
aplikacja pomysłów, tak by doprowadziły do osiągnięcia celów organizacji w bardziej 
efektywny sposób9.  

Twórcze myślenie, czyli kreatywność zespołu lub osoby wprowadzona w Ŝycie, to 
umiejętność rozwiązywania problemu lub działania, którego rezultaty przynoszą 
aprobatę społeczną dając oryginalne rozwiązanie inne od dotychczasowego10, 
rozwaŜanie prowadzące do znajdowania nowych sposobów postrzegania danego 
problemu, postępowanie nie zawsze zgodne z logiką11. 

Edward de Bono, z zawodu brytyjski lekarz, twórca wielu podręczników z zakresu 
twórczego myślenia, stworzył pojęcie myślenia lateralnego, które według niego jest 
pojęciem szerszym od myślenia kreatywnego, twórczego, często związanego z talentem 
i zarezerwowanego bardziej dla sztuki. Owo myślenie lateralne to sposób 
rozwiązywania problemów, który polega na spojrzeniu na dane zagadnienie z wielu 
stron, a nie na bezpośrednim szukaniu rozwiązania12; zbiór róŜnych stanowisk i technik, 
których celem jest znalezienie całkowicie nowego sposobu rozwiązania pewnych 
problemów – poprzez spojrzenie na nie z boku13. Myśleniu temu w literaturze 
przeciwstawione jest myślenie wertykalne (pionowe) oparte na logice, wysokim 
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prawdopodobieństwie wyniku, sekwencji etapów prowadzących do rozwiązania14. 
Myślenie lateralne „w bok” jest myśleniem z wyobraźnią, poszerzającym przestrzeń 
myślową i organizującym w umyśle skuteczne metody praktycznego działania15. 

Do najbardziej znanych ekonomistów zajmujących się procesem innowacji naleŜy 
J.A. Schumpeter, nazywany ojcem teorii innowacji. Najwcześniejsze jego definicje 
innowacji powstały w 1934 roku. W swoich pierwszych pracach J.A. Schumpeter 
kojarzy innowacyjność z indywidualnym przedsiębiorcą, który aby uzyskać dodatkowy 
zysk kieruje się kreatywnością. Według J.A. Schumpetera innowacyjny aspekt wiąŜe się  
z kreatywnością, dodatkowym zyskiem oraz działalnością połączoną z podejmowaniem 
ryzyka. J.A. Schumpeter definiuje innowacje jako rozumiane szeroko zmiany 
produktowe, procesowe, marketingowe i organizacyjne. Do dziś stanowią one bazę do 
większości definicji innowacji. Autor ten w późniejszym okresie swojej działalności 
(1943) interpretuje innowację nie tylko jako działalność technologiczną, ale równieŜ 
jako zmianę organizacyjną i behawioralną16. Innowacje w organizacji mogą zatem być 
uznawane jako „rzeczywiste zmienne strategiczne, poniewaŜ pozwalają na stworzenie 
zdolności antycypacji i adaptacji przedsiębiorstwa do jego szeroko pojętego 
otoczenia”17. Rolę pobudzającą i regulującą procesy kreatywne (prowadzące do 
tworzenia innowacji) spełniają techniki heurystyczne18. 

Wybrane techniki twórczego my ślenia 19 

Techniki te wywodzą się z podejścia heurystycznego, które polega na rozbudzaniu 
fantazji, wyobraźni i intuicji20. Heurystyka to z greckiego heurisko − umiejętność 
dokonywania odkryć. Najbardziej przydatne są na etapie szukania rozwiązania danego 
problemu. KaŜdy proces twórczego myślenia składa się z kilku etapów:  
1. Preparacja – przygotowanie, faza definiowania, zbierania informacji. 
2. Inkubacja – dojrzewanie pomysłów, wyraz podświadomego myślenia o danym 

zagadnieniu. 
3. Olśnienie (iluminacja) – wpadanie na pomysł, apogeum w procesie twórczym. 
4. Weryfikacja – ocena wartości pomysłów21. 

Techniki twórczego myślenia w literaturze dzielone są na grupowe i stymulujące 
rozwój indywidualny. Praca zespołowa przynosi w organizacji większe korzyści  
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od indywidualnej. Do jednych z najczęściej stosowanych naleŜą: technika Osborna 
(burza mózgów), Dyskusja 66, Brainwriting 635, technika Gordona – synektyka. 
Wykorzystanie tej ostatniej znalazło swoje ujście w jej odmianach, np. technice koloru  
i losowego słowa (zastosowanie analogii).  

Technika Osborna (brainstorming – burza mózgów) jest jedną z najbardziej 
popularnych technik twórczego myślenia. Została zastosowana przez autora juŜ w 1939 
roku, ale wykorzystuje się ją w róŜnych rodzajach badań od momentu jej opublikowania 
w Applied Imagination w 1953 roku. Składa się z kilku faz: przygotowania, inkubacji, 
sesji burzy mózgów(swobodnej dyskusji) i weryfikacji powstałych pomysłów. Zespół 
biorący w niej udział powinien składać się z około 10 osób, w tym moderatora,  
5 uczestników stałych i 5 gości. Sposób przeprowadzenia dyskusji podlega pewnym 
regułom, które są znane uczestnikom sesji. Zaliczają się do nich: zakaz oceny i krytyki 
pomysłów, nastawienie na ilość, spisywanie wszystkich pomysłów bez podania autora, 
rozwijanie, kombinowanie i modyfikowanie pomysłów współtwórców. Efektem burzy 
mózgów powinna być pewna liczba stworzonych rozwiązań, z których wybiera się 
najlepsze.  

Brainwriting (635) jest odmianą poprzedniej techniki, a róŜni się od niej tym, Ŝe 
pomysły nie są głośno wypowiadane przez autorów, lecz spisywane na kartce. W sesji 
brainwriting uczestniczy 6 osób, siedzą one w kręgu, kaŜda z nich ma obowiązek 
wygenerowania 3 pomysłów i przekazania ich osobie kolejnej po upływie 5 minut. 
Uczestnicy w następnej turze dopisują (często teŜ modyfikują) pomysły niepokrywające 
się z zapisanymi. Przewiduje się pięciokrotny obieg formularzy w ciągu 30 minut22. 

Przewodnią ideą techniki Gordona – synektyki jest znalezienie właściwej drogi do 
sformułowania i rozwiązywania problemów. Synektyka to z greckiego łączenie razem 
odrębnych elementów, pozornie niemających związku. Synektyka jako technika ma za 
zadanie według jej autora integrację tych elementów w nowe całości. Przy prowadzeniu 
dyskusji moderator przedstawia problem w sposób jak najbardziej ogólny, dając szansę 
uczestnikom do stworzenia róŜnych analogii i metafor, a następnie uszczegóławia  
i zawęŜa go, prosząc grupę o tworzenie analogii personalnej (polegającej na 
identyfikacji osoby poszukującej rozwiązania z problemem lub jego elementami 
składowymi), analogii bezpośredniej (z występującymi w przyrodzie zjawiskami i ich 
działaniem zbliŜonym do rozpatrywanego zagadnienia), symbolicznej (w której stosuje 
się symbole, metafory, język poetycki − dla przekształcenia rzeczy niezwykłych  
w zwyczajne), fantastycznej (oderwanej całkowicie od istniejącej rzeczywistości, 
wyobraŜanie sobie sytuacji baśniowych, niemyślenie o ograniczeniach)23. 

Technika koloru polega na tym, Ŝe do rozwiązania konkretnego problemu lub 
wygenerowania innowacyjnego pomysłu uŜywamy analogii. Grupa osób stosujących tę 
technikę wybiera wspólnie dowolny kolor, najlepiej jeśli jest on Ŝywy, wyrazisty. 
Następnie buduje listę słów kojarzących się z nim. Do danego słowa z listy buduje 
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analogie pomiędzy nim a problemem, a następnie zamienia luźne analogie na konkretne 
pomysły rozwiązań danego problemu. Wszystko zostaje spisane i poddane 
weryfikacji24.   

Technika „losowe słowo” podobna jest do poprzedniej w zastosowaniu analogii. 
Polega na przypadkowym wyborze słowa, utworzeniu dla niego jak największej liczby 
skojarzeń i odniesieniu ich na powrót do problemu. WaŜny przy wyborze jest stopień 
przypadkowości, im większy tym ciekawsze rozwiązania25.  

Praktyczny przykład zastosowania technik twórczego 
myślenia do generowania pomysłów i twórczych sposobów 
rozwi ązywania problemu   

Studentom kierunku Zdrowie Publiczne kształcącym się na przyszłych 
menedŜerów ochrony zdrowia w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu dano za 
zadanie rozwiązanie trzech problemów z zastosowaniem wybranych technik twórczego 
myślenia.  

Pierwszym zadaniem było stworzenie za pomocą burzy mózgów nazwy dla nowo 
powstającego zakładu opieki zdrowotnej. Zespoły studentów na podstawie opisu usługi 
i specyfiki branŜy firm zajmujących się opieką nad ludźmi z wadami słuchu miały 
wygenerować opisy grupy docelowej, do której ma być skierowana oferta firmy oraz 
nazwy sieci gabinetów zajmujących się protezowaniem słuchu. Drugim zadaniem było, 
na podstawie opisu usługi i opisu grupy docelowej, stworzenie nazwy szkoły rodzenia 
za pomocą wykorzystania techniki Brainwriting 635. 

Trzecim zadaniem było rozwiązanie studium przypadku dotyczącego obsługi 
pacjenta w osiedlowej przychodni. Przykład opowiadał historię alergika, który  
w niedzielne popołudnie dostał wysypki. W poniedziałek rano próbował zarejestrować 
się do lekarza specjalisty telefonicznie, niestety nie udało mu się to, gdyŜ telefon był 
permanentnie zajęty. W dusznym korytarzu poradni napotkał na kolejkę pacjentów, co 
więcej ustawił się w nieodpowiedniej, gdyŜ nie było nigdzie informacji o tym, która jest 
do właściwego specjalisty. Rejestratorka zapisująca do specjalisty spóźniła się. Nikt  
z personelu nie potrafił teŜ podać informacji o najbliŜszej aptece. Lekarz przyjął,  
co prawda, pacjenta bez konieczności rejestracji (gdy zbadał wszystkich zapisanych na 
dany dzień pacjentów) i pod kątem merytorycznym obsłuŜył go bez zarzutu, lecz 
spieszył się do kolejnej pracy26. Zadaniem studentów było zidentyfikowanie problemu  
i rozwiązanie go za pomocą techniki koloru (wybranego przez grupę) lub techniki 
przypadkowego słowa (wybranego z czasopisma). 

PoniŜej przedstawiono przykładowe rozwiązania studiów przypadku: 

                                                           
24 Siedem technik twórczego myślenia, http://www.karieramanagera.pl/edukacja_i_rozwoj/innowacyjnosc 

_i_myslenie/siedem_technik_tworczego_myslenia. 
25 B. Clegg, op. cit., s. 148. 
26 Opracowanie własne studium przypadku na podstawie: K. Rogoziński, R.F. Nicholls, Marketing usług 

na przykładach, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001. 
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1. Zastosowanie techniki burzy mózgów. 
Przykładowe segmenty docelowe wyodrębnione przez studentów w przypadku 

zakładu opieki zdrowotnej protezującego słuch to: 
– segment 1 – osoby zdrowe w kaŜdym wieku − profilaktyka,  
– segment 2 – osoby starsze z upośledzeniem słuchu − w ramach leczenia,  
– segment 3 – dzieci z upośledzeniem słuchu, 
– segment 4 specjalny – artyści, muzycy i dziennikarze z upośledzeniem słuchu 
Wykreowano nazwy: Otolitum, Bellmed, Earmed, Hello sp. z o.o., Ślimak, 

Nietoperz, Oaza słuchu, Trąbka Eustachiusza, Dbaj o słuch sp. z o.o., Echoton, 
EchotonMed, Volume, Gumowe Ucho, Usłysz Komara, Earhelp.  

Wybrano nazwę Otolitum. Uzasadnienie: łatwa w wymowie, kojarzona  
z otolaryngologią, otoskopem − otos po grecku ucho, świadczy o profesjonalizmie, 
związana z branŜą. Drugą w kolejności wskazano nazwę Oaza Słuchu. Uzasadnienie: 
nazwa polska, łagodna, budząca dobre, miłe skojarzenia. 
2. Zastosowanie techniki Brainwriting 635. 

W wyniku jej zastosowania powstały następujące nazwy szkoły rodzenia: Baby 
Time, Radosny Początek, Ja i Moje Dziecko, Stokrotka, Bocianie Gniazdo, Troskliwe 
Misie, Akademia Przyszłej Mamy, Bocian, Maluszek, Baby Track, Akademia Rodzenia, 
Orzeszek, Pod Wilczycą, Fabryka Dzieci, Spokojny Oddech, Świadomy Poród, Radosne 
Oczekiwanie, Razem z Nami, Słodycz, Maluch, Fasolka, Pomocna PołoŜna, Sama 
Radość, Biała Kołyska, Promyk Słońca, Mały Skarb, Supermama, Akademia Rodzica, 
Kangurzyca, Akademia Radosny Uśmiech, Tęczowy Poród, Bociania Szkółka, Radość 
Narodzin, Maluszek. 
3. Rozwiązanie studium przypadku dotyczącego procesu obsługi klienta. 

Problem podstawowy: zła obsługa klienta − pacjenta, pacjent niezadowolony. 
Zidentyfikowane problemy cząstkowe: zły system rejestracji (tylko na miejscu), 
niewykwalifikowany, niekompetentny, niedoinformowany, niezdyscyplinowany 
personel administracyjny, brak standardów obsługi, zbyt mała liczba personelu 
medycznego(kolejki), brak organizacji pracy, chaos, złe oznakowanie wewnątrz 
jednostki i brak moŜliwości identyfikacji poszczególnych pracowników, brak strategii.  

W tabelach 1-3 zobrazowano rozwiązania przedstawionego problemu  
z zastosowaniem technik koloru i losowego słowa. Tabela 1 pokazuje rozwiązanie,  
w którym studenci jako kolor wiodący wybrali zielony. Skojarzyli z nim takie słowa 
jak: trawa, świeŜość, spokój, przyroda i wiosna. Jako rozwiązanie zaproponowali, m.in. 
wprowadzenie strategii marketingu partnerskiego, promocję zbudowaną wokół idei łąki 
i źdźbła trawy (łąka to przychodnia, a pacjent jest jej częścią), utrzymanie ładu  
 i porządku w przychodni oraz w przekazach komunikacyjnych i informacyjnych, 
udogodnienia dla pacjentów w poczekalni (kawa, TV, fotele), zmiany w składzie 
personelu i jego podejściu do klienta.  
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Tabela 1. Rozwiązania problemu z zastosowaniem techniki koloru − kolor zielony 

Kolor Skojarzenie Analogia Rozwiązanie 

Zielony 

Trawa 

źdźbło trawy = pac-
jent, a cała łąka to 
przychodnia, trakto-
wanie pacjenta z sza-
cunkiem jako ele-
mentu współtworzą-
cego przychodnię, 
integralną jej część 

Strategia marketingu partnerskiego.  
Promocja zbudowana według idei 
łąki i źdźbła trawy. 

ŚwieŜość 

ład i porządek, dba-
łość o wygląd zew-
nętrzny, zapach 

Zmiana wizerunku firmy: jasne 
przejrzyste reklamy, dobre ozna-
kowanie gabinetów i okienek, co-
miesięczne broszury z aktualnymi 
dokładnymi informacjami, w jakich 
dniach i godzinach przyjmują leka-
rze; ta sama informacja w Interne-
cie, zadbane pomieszczenia, uprzej-
mość i grzeczność personelu, aro-
materapia w poczekalni − zapachy 
dostosowane do pory roku, np. lato 
zapach skoszonej trawy, wiosna bzu 
itp. 

Spokój 

prawidłowe funkcjo-
nowanie, nowatorskie 
podejście (personelu), 
spokojna atmosfera 
(pracy), wystarczająca 
liczba personelu me-
dycznego, brak chao-
su i kolejek 

Nowy wykształcony personel, zmia-
na podejścia do pacjenta, rejestracja 
telefoniczna, zatrudnienie sekretarki 
odpowiedzialnej za rejestracje tele-
foniczną i internetową, umawianie 
na konkretne godziny. Udogodnie-
nia w poczekalni: kawa, TV, ma-
sujące fotele. 

Przyroda 
rośliny, duŜo zieleni, 
przyjazna atmosfera  
i wygląd 

DuŜo zieleni w poczekalni i na 
zewnątrz, plac zabaw z opiekunką 
dla dzieci.  

Wiosna 
zmiana profilu działa-
nia, rozszerzenie dzia-
łalności 

Zatrudnienie nowych specjalistów: 
kardiologa, ginekologa, geriatry, 
zakup nowoczesnego sprzętu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników case study. 

W tabeli 2 przedstawiono kolejny przykład rozwiązania problemu za pomocą 
techniki koloru. Tym razem wybór studentów padł na kolor niebieski. Skojarzyli go  
z niebem, chłodem, chmurą, wodą, niezapominajką i smerfami. Nowatorskie 
rozwiązania, których wprowadzenie zaproponowali to, m.in. nowa misja firmy, 
stworzenie procedur obsługi klienta, jasny schemat wymiany informacji, identyfikacja 
klienta i dokładniejsze sprecyzowanie jego potrzeb, odpowiedni sposób rekrutacji 
pracowników, jasny podział obowiązków i specjalizacja pracy.  
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Tabela 2. Rozwiązania problemu z zastosowaniem techniki koloru − kolor niebieski 

Kolor Skojarzenie Analogia Rozwiązanie 

Niebieski 

Niebo 
to, co mamy stworzyć 
po przemianach 

Pacjent w przychodni ma czuć się 
komfortowo − to będzie misja firmy 
znana wszystkim pracownikom. 

Chłód 
stosunek personelu Zniwelowanie niekompetencji 

poprzez szkolenia. 

Chmury 

utrudnienia Wprowadzenie metod zespołowego 
rozwiązywania konfliktów, zarzą-
dzanie konfliktami, jasne zakresy 
obowiązków i kompetencji oraz za-
dań dla pracowników, dogodny sy-
stem motywacyjny, schemat prze-
pływu i wymiany informacji w fir-
mie, jasne i przyjazne procedury 
reklamacyjne dla pacjentów. 

Woda 
„olewanie”, 
lekcewaŜenie 

Stworzenie procedur obsługi klienta. 

Niezapomi- 
najka 

pamięć, pamiętanie  
o pacjencie na kaŜdym 
etapie procesu jego 
obsługi 

Identyfikowanie pacjentów zaraz po 
wejściu do przychodni, wszystkie 
informacje o pacjencie, nie tylko  
o jego stanie zdrowia dostępne  
w komputerze recepcjonistki i leka-
rza, wysyłanie ofert z mogącymi go 
zainteresować zabiegami, podpo-
wiadanie, informacje w bazie da-
nych dostępne dla pacjenta o innych 
jednostkach słuŜby zdrowia, apte-
kach, poradniach zabiegowych,  
z których pacjent moŜe skorzystać 
za poradą lekarza. 

smerfy 

personel przychodni, 
brak specjalizacji pracy, 
ubiór i atrybuty stoso-
wne do profesji 

Staranny ubiór zgodnie z wymo-
gami opracowanego CI i dbałość  
o empatię ze strony personelu, zwra-
canie uwagi na tę cechę przy okre-
ślaniu profilu kandydatów na praco-
wników przychodni wszystkich 
szczebli, wzięcie tej cechy pod uwa-
gę przy ocenie pracowników, jasny 
podział obowiązków i pracy dla po-
szczególnych pracowników – spe-
cjalizacja 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników case study. 

Tabela 3 przedstawia rozwiązanie problemu z zastosowaniem techniki 
przypadkowego słowa. Do rozwiązania case study wybrano losowo z przypadkowego 
czasopisma słowo „Ŝelazko”. Skojarzono je z rzeczami, parą, prasowaniem, pracą 
domową, gospodynią, pralką, praniem i efektem. Na podstawie skojarzeń ustalono 
rozwiązania problemu głównego − zaproponowano m.in. wieloaspektowy sposób 
kontaktu z klientem (np. e-przypominanie, e-system „weź pigułkę”), pojemniki  
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z płynem do dezynfekcji rąk dla pacjentów, stroje odróŜniające poszczególne grupy 
pracowników od siebie, zatrudnienie dodatkowego lekarza tylko do wizyt domowych, 
premiowanie specjalnych wizyt domowych, zakaz pracy na kilku etatach, nowy 
atrakcyjny system motywacyjny, stworzenie spójnego przekazu promocyjnego, 
wprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu zarządzania czasem, obsługi 
pacjenta oraz umiejętności rozmów telefonicznych.  

Tabela 3. Rozwiązania problemu z zastosowaniem techniki przypadkowe słowo − Ŝelazko 

Słowo Skojarzenie Analogia Rozwiązanie 

śelazko 

Rzeczy 

niezbędne rzeczy: 
leki, recepty, karte-
czki, telefony, mai-
le 

Wieloaspektowy sposób kontaktu  
z klientem, płynny przepływ informacji 
medycznej, e-recepty, e-przypominanie 
o wizycie, e-system „weź pigułkę”. 

Para 

sterylizacja, dezyn-
fekcja, centrum ste-
rylizacji 

Podczas epidemii grypy obowiązkowa 
dezynfekcja gabinetów, kontrola 
utrzymania higieny przez pracowników, 
pojemniki do dezynfekcji rąk dla 
pacjentów, jako element odróŜniający 
od konkurencji. 

Prasowanie 
uniformy dla perso-
nelu 

Stroje odróŜniające poszczególnych pra-
cowników: niebieskie-lekarze, róŜowe-
pielęgniarki, neutralne- administracja. 

Praca 
domowa 

wizyty domowe, 
odwiedziny 

Zatrudnienie dodatkowego lekarza na 
etacie tylko do wizyt domowych, Ŝeby 
rozładować kolejki, wizyty domowe ja-
ko obowiązek dla kaŜdego z lekarzy, 
dodatkowo premiowane, zakaz pracy na 
kilku etatach w innych przychodniach. 

Gospodyni 
zmiana sposobu za-
rządzania 

Zatrudnienie dobrego, wykwalifiko-
wanego menedŜera wprowadzającego 
marketing partnerski. 

Pralka 
praca w przychodni 
na wysokich obro-
tach 

Nowy, atrakcyjny system motywacyjny 
np. wyjazdy, konferencje jako nagrody. 

Pranie 
Zygmunt Chajzer 
twarzą przychodni 

Stworzenie spójnego przekazu promo-
cyjnego. 

Efekt 

płynność obsługi, 
brak spóźnień 

Szkolenia personelu, np. z zakresu za-
rządzania własnym czasem, obsługi 
klienta, umiejętności rozmów telefo-
nicznych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników case study. 

PowyŜsze rozwiązania opisanego studium przypadku pokazują łatwość 
wykorzystania technik twórczego myślenia przy rozwiązywaniu nawet złoŜonych 
problemów, a ponadto są nowatorskie i niestandardowe. 

Podsumowanie 

Przedstawione przykłady zastosowania technik twórczego myślenia do 
rozwiązywania problemów mogących powstawać w zakładzie opieki zdrowotnej ze 
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względu na ograniczone ramy objętościowe tej publikacji nie zawierają wszystkich 
ciekawych rozwiązań, ale w pewien sposób obrazują róŜnorodność i innowacyjność 
działań zaproponowanych przez przyszłych menedŜerów słuŜby zdrowia. Korzystanie 
zatem z technik twórczego myślenia przy rozwiązywaniu problemów zakładów opieki 
zdrowotnej wydaje się być zasadne i przydatne. 

Stosowanie technik twórczego myślenia przy rozwiązywaniu problemów  
w zakładach opieki zdrowotnej, a zwłaszcza przy tworzeniu innowacyjnych strategii 
jest jak najbardziej poŜądane pod warunkiem, Ŝe nie jest sztuką samą dla siebie.  
W stosowaniu technik twórczego myślenia nie chodzi o to, by tylko wykreować coś 
nowego, ale równieŜ, by później zbadać moŜliwości implementacji pomysłu  
i wprowadzić go w Ŝycie, przynosząc korzyść przedsiębiorstwu (np. w postaci zysku, 
lojalności klientów, likwidacji niedociągnięć oferty). Umiejętność stosowania 
kreatywnego myślenia przez menedŜera zakładu opieki zdrowotnej (lidera) i zespołu 
menedŜerskiego, w przypadku szybkich zmian odbywających się w otoczeniu, jest 
obecnie nieodzowna. NaleŜałoby się zastanowić nad tym, czy potrzebna jest ona 
równieŜ kaŜdemu  innemu pracownikowi ZOZ-u, choćby lekarzom. 

Niektórzy autorzy uwaŜają, Ŝe profesjonalne postępowanie lekarza powinno 
wynikać z udanych decyzji i umiejętności adekwatnego widzenia sytuacji, od lekarza 
wymaga się zatem szczególnej umiejętności myślenia, które powinno być twórcze,  
a nie mechaniczne. UwaŜane jest to za etyczny warunek pracy lekarza27. Wydaje się, Ŝe 
lekarze często podświadomie są uŜytkownikami technik twórczego myślenia. KaŜde 
lekarskie konsylium to swoista burza mózgów (a w zasadzie jej odmiana Quick Think 
Method28), a lekarz stawiając diagnozę wykorzystuje trzy najwaŜniejsze umiejętności 
niezbędne do podejmowania decyzji i kreatywnego myślenia: analizowanie, 
syntetyzowanie oraz ocenę29. 

Prawdopodobnie techniki twórczego myślenia (zarówno te zakładające aktywność 
grupową, jak i kształtujące umiejętności indywidualne) mogą być zatem stosowane 
przez róŜnych  pracowników zakładu opieki zdrowotnej w większości obszarów działań 
strategicznych, taktycznych i operacyjnych, jeŜeli słuŜą dobru pacjenta, a ich 
stosowanie nie kłóci się z podstawowymi standardami, dobrą praktyką i etyką lekarską. 
Najlepiej zawsze pamiętać o podstawowej w medycynie zasadzie etycznej Primum non 
nocere. 

 

 

                                                           
27 H. Romanowska-Łakomy, op. cit., s. 32. 
28 Z. Mikołajczyk, op. cit., s. 102. 
29 N. Thomas, Kreatywność i innowacje według Johna Adaira, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2009, s. 23. 
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APPLICATION OF CREATIVE THINKING  
TECHNIQUES IN HEALTHCARE CENTRES 

Summary 

Growing competition in the medical services market enforces application of novel methods 
in management of healthcare centers. The specifics of medical services requires however for the 
benefit to fulfill medical standards related to patients’ health, which determines constraints in 
creating the value package for the customer-patient. Creative thinking is a basic capability  
of a manager making decisions and introducing innovations in a healthcare centre. Application of 
creative thinking techniques in the area of medical units’ management may lead to inspiring 
results in the form of non-standard solutions. Creative thinking techniques, if are helpful,  
are understood to have capability of application not only by the board members of healthcare 
centers, but also in majority of areas of strategic, tactic, and operational activities, under the 
condition however that they will serve patient wellbeing and their usage does not jar with 
fundamental standards, best practices and medical ethics. 
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KRYTERIA ANALIZY  

SPOŁECZNOŚCI WIRTUALNYCH 

Streszczenie 

W artykule poruszono kwestie kryteriów segmentacji, które mogłyby zostać uŜyte  
w procesie segmentacji społeczności wirtualnych. Proponowanie kryteria to: kryterium modelu 
działania, kryterium przeznaczenia, kryterium rejestracji i dostępności, kryterium wpływu 
uŜytkownika na content oraz kryteria społeczno-ekonomiczne. Artykuł zawiera równieŜ dwa 
przykłady zastosowania przedstawionych kryteriów dla charakterystyki dwóch portali 
społecznościowych. 

Wstęp 

Zjawisko społeczności wirtualnych istnieje praktycznie od początku istnienia sieci 
Internet. JuŜ sam moment pierwszej komunikacji poprzez sieć dał początek nowej 
formie społeczności. Obecnie społeczności wirtualne (społeczności internetowe) 
definiowane są jako zbiorowość ludzi, w której interakcje odbywają się za 
pośrednictwem Internetu2. Pewnym rozwinięciem wirtualnych społeczności są serwisy 
określane jako WEB 2.0, czyli takie, które grupują duŜą liczbę uczestników, oraz 
których treść i forma jest tworzona i/lub współtworzona przez nich samych. Pojawienie 
się Internetu i więzi społecznych poprzez sieć skomplikowało procesy definicyjne3. 
Według jednego z prestiŜowych słowników socjologicznych jest to jedno z najbardziej 
trudnych do zdefiniowania i niejednoznacznych pojęć w socjologii i coraz częściej bez 
specyficznego znaczenia4.  

Analizując literaturę przedmiotu, moŜna zauwaŜyć, Ŝe badania nad 
społecznościami wirtualnymi dotyczą przede wszystkim ich charakterystyki  
i funkcjonowania (punkt widzenia nauk technicznych, informatyki), ich wpływu na 
społeczeństwa, kulturę, relacje międzyludzkie (punkt widzenia psychologii i socjologii) 
oraz wpływu na gospodarkę i ekonomię (punkt widzenia ekonomii). Artykuł jest próbą 

                                                      
1  Leszek Gracz – dr, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
Marcin Hundert – dr, Katedra Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet 

Szczeciński. 
2 Społeczność internetowa, http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82eczno%C5%9B%C4%87_internetowa. 
3 K. Doktorowicz: Społeczności wirtualne, w: Społeczeństwo informacyjne − wizja czy rzeczywistość?, 

 red. L.H. Haber, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, t. 1, s. 59. 
4 N. Abercrombie, S. Hill, B.S. Turner, The Penguin Dictionary of Sociology, London, 1994, s. 75. 
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zaprezentowania kryteriów przedstawionych z punktu widzenia marketingu, w oparciu 
o które moŜna analizować społeczności wirtualne. W załoŜeniu autorów kryteria te mają 
pomóc w procesie segmentacji i innych analiz marketingowych społeczności 
wirtualnych. Na koniec podano przykładowe klasyfikacje kilku polskich stron 
społecznościowych ze względu na zaprezentowane w artykule kryteria. 

Kryterium modelu działania, oparte na mo Ŝliwych modelach 
działalno ści w Internecie 

NaleŜy zdawać sobie sprawę, Ŝe społeczności internetowe to tylko jeden z wielu 
sposobów działania w sieci. Przeglądając literaturę przedmiotu, moŜna znaleźć wiele 
modelów biznesu internetowego (według niektórych klasyfikacji nawet 38) 5. Zdaniem 
autorów do najpopularniejszych modeli (obok zdefiniowanych juŜ społeczności 
wirtualnych) naleŜą:  
1. Model reklamowy (określany równieŜ jako model promocyjny), którego istotą jest 

oferowanie uŜytkownikom darmowej treści (tzw. contentu) i/lub usług,  
z towarzyszeniem róŜnorodnych formy reklamy, pozyskiwanych od podmiotów 
trzecich 6. Ten sposób działania moŜna porównać do komercyjnej telewizji, dla 
której głównym źródłem przychodu są reklamy. Idea działania polega na zaleŜności 
pomiędzy jakością oferowanych materiałów, która przekłada się na ilość/jakość 
uŜytkowników, która z kolei przekłada się na przychody z reklam. 

2. Model abonamentowy (nazywany równieŜ w literaturze modelem abonenckim lub 
subskrypcyjnym). Jego istota polega na konieczności opłaty za część lub wszystkie 
z oferowanych treści/usług. Nazwa pochodzi od abonamentu, który płacony jest  
w określonych odstępach czasu (zwykle są to dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, pół 
roku lub rok). W opłaconych okresach uŜytkownik moŜe korzystać z przypisanej 
do danej subskrypcji zawartości stron. Model abonamentowy jest często stosowany 
przez czasopisma (np. „Rzeczpospolita”7, „Gazeta Wyborcza”8 itp.) oraz przez inne 
witryny. 

3. Model taryfowy – podobnie jak model abonamentowy, opiera się na płatnościach 
uŜytkownika za otrzymane treści/usług. RóŜnica polega na pobieraniu opłaty.  
W modelu taryfowym opłata pobierana jest proporcjonalnie do stopnia 
uŜytkowania witryny (np. czasu uŜytkowania, liczby materiałów, transferu danych, 
itp.). Model taryfowy stosuje np. Telewizja Polska, oferując na stronie 
internetowej9 moŜliwość oglądania na komputerze filmów i seriali za opłatą liczoną 
za kaŜdy odcinek. 

                                                      
5  D. Nojszewski, Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), „E-mentor” 2007, nr 2, http://www.e-

mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=19&id=414. 
6 H. Wawrzyniak, Modele biznesowe w Internecie, http://www.authorstream.com/Presentation/symetria-

48362-modele-biznesowe-internecie-science-technology-ppt-powerpoint/. 
7 http://www.rp.pl//oferta. 
8 http:// wyborcza.pl/0,75957.html. 
9 http://www.tvp.pl/vod. 
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4. Model bazujący na dobrowolnych dotacjach. Model ten polega na oferowaniu treści 
nieodpłatnie, przy jednoczesnym zachęceniu uŜytkowników do dobrowolnego 
wpłacania kwot, jeŜeli sami uznają to za stosowne. UŜyty jest tu przede wszystkim 
mechanizm psychologiczny zwany regułą wzajemności10, która zobowiązuje ludzi 
do rewanŜowania się za otrzymane od drugiej osoby korzyści. Serwisem 
utrzymującym się w taki sposób jest np. popularna wikipedia. 

5. Model traktujący Internet jako kanał dystrybucji, zwykle wyróŜnia się traktowanie 
Internetu jako dodatkowego kanału dystrybucji (tzw. detaliści hybrydowi) lub 
jedynego (tzw. internetowi detaliści czystej gry). 

6. Model sprzedaŜowy, polegający na prowadzeniu wirtualnego sklepu, oferującego 
swoim klientom produkty i usługi róŜnych firm – np. amazon.com czy merlin.pl. 

7. Model brokerski, polegający na doprowadzeniu do spotkania kupującego  
i sprzedającego oraz umoŜliwienia i ułatwienia im zawarcia transakcji,  
np. ebay.com czy allegro.pl. 

8. Pośrednictwo informacji, dostawa treści – polegające na dostarczaniu określonych 
zasobów informacyjnych innym podmiotom. MoŜe to być badanie rynku  
(np. gemius.pl), informacje teleadresowe połączone z widokiem na mapie  
(np. zumi.pl) i inne. 

9. Oferowanie outsourcingu, czyli przedsiębiorstwa wykonujące róŜnorodne usługi 
sieciowe, w zakresie m.in. płatności (np. paypal.com), bezpieczeństwa (np. 
verisign.com), technik i usług internetowych (np. home.pl), podatków, konsultingu, 
logistyki, marketingu, itp. 

10. Model sieci afiliowanej, funkcjonujący na zasadach wzajemnych linków pomiędzy 
serwisami róŜnych firm, przy czym opłata moŜe być pobierana za kliknięcie  
w odnośnik lub jako procent ze sprzedaŜy, która rozpoczęła się od danej witryny; 
najbardziej rozwiniętą formą sieci afiliowanie jest Google Adsense, inne przykłady 
to Program Partnerski Allegro. 

11. Modele hybrydowe, polegające na łączeniu kilku z powyŜej wymienionych. 
12. Inne. 

Na szczególną uwagę zasługują modele określane jako hybrydowe, łączące wiele  
z przedstawionych powyŜej modeli. Wydaje się, Ŝe większość działań w Internecie,  
w tym równieŜ działań społeczności internetowych w pewnym stopniu korzysta z wielu 
róŜnych modeli jednocześnie. Stąd pierwszym kryterium analizy społeczności 
wirtualnych moŜe być zastosowany model/modele biznesu. W szczególności będzie to 
forma odpłatności za content/usługi serwisu. W tym aspekcie moŜna podzielić serwisy 
na płatne, częściowo płatne oraz bezpłatne. 

 
 
 

                                                      
10 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 1996, s. 33-62. 



Leszek Gracz, Marcin Hundert 

 

458

Kryterium przeznaczenia 

Z punktu widzenia uŜytkownika waŜnym kryterium wyboru portalu 
społecznościowego jest otrzymana korzyść. MoŜna więc mówić o powodach, dla 
których internauci wchodzą na portale społecznościowe, innymi słowy przedstawić 
kryterium przeznaczenia portali. Do przeznaczenia, cel, wokół którego skupiają się 
uŜytkownicy moŜna zaliczyć: 

– strony, w których dominuje nawiązywanie kontaktów poprzez tworzenie 
profili, dodawanie znajomych i prezentowanie treści (np. nasza klasa), 

– strony generujące informacje i zbierające wiedzę (np. wikipedia), 
– strony oferujące szeroką gamę informacji dla danego segmentu rynku, np. 

społeczność szczecińskich matek i kobiet w ciąŜy „szczecińskie cięŜarówki”11, 
– grupy skupione wokół wspólnej, konkretnie zdefiniowanej, często niszowej 

treści; zwykle będą to strony hobbystów (np. strona fanów modeli 
kartonowych pojazdów z II wojny światowej), uŜytkowników danego produktu 
(np. strona uŜytkowników samochodu Volkswagen Passat B5), zawierające 
treści humorystyczne (np. demotywatory.pl) i wiele innych, 

– strony randkowe, których celem jest poznanie innych osób w celu 
kontynuowania znajomości w świecie rzeczywistym (np. randi24.pl), 

– strony, w których najwaŜniejszy jest element interakcji między uczestnikami, 
przy uŜyciu zaawansowanych technik multimedialnych, np. second life, 

– strony oceniające produkty i usługi (np. opinio.pl), 
– strony pośredniczące w handlu i wymianie (np. allegro), 
– strony, za pośrednictwem których internauci wymieniają się plikami  

(np. chomikuj.pl), 
– strony z blogami, 
– komentarze pod informacjami. 
Kryterium przeznaczenia z punktu widzenia marketingu wydaje się być jednym  

z najwaŜniejszych. To właśnie cel wejścia na daną stronę pozwala zdefiniować potrzeby 
potencjalnych klientów. Charakter danej strony determinuje równieŜ sposób docierania 
do uŜytkowników z przekazami reklamowymi. 

Kryterium rejestracji i dost ępności 

Większość serwisów społecznościowych wymaga rejestracji. Wynika to z kilku 
względów. Po pierwsze, pozwala uzyskać dane społeczno-demograficzne 
uŜytkowników. Po drugie, zmniejsza ryzyko generowania przez uŜytkownika 
niechcianych treści. Po trzecie, pozwala (w róŜnym zakresie) śledzić aktywność 
uŜytkownika, jego zachowania i preferencje. Po czwarte, rejestracja jest prostą barierą 
wejścia, która nie stanowi przeszkody dla zwykłego uŜytkownika, lecz dość skutecznie 

                                                      
11 Szczecińskie cięŜarówki, http://forum.gazeta.pl/forum/f,24112,SZCZECINSKIE_CIEZAROWKI_.html. 
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broni portal przed robotami (programami), które próbują uzyskać dostęp do zawartości 
strony. Końcowym rezultatem rejestracji jest lepsze dopasowanie treści do uŜytkownika, 
lepsze targetowanie reklam. Pod względem rejestracji moŜna wyróŜnić społeczności 
otwarte (niewymagające w ogóle rejestracji – np. komentarze pod artykułami na 
portalach internetowych), społeczności ogólnodostępne pod względem odbioru treści, 
lecz wymagające rejestracji do tworzenia treści (np. wikipedia) oraz wymagające 
rejestracji w celu korzystania z zasobów. 

Dodatkowo, obok samego faktu rejestracji, moŜna podzielić społeczności pod 
względem dostępności. Będzie to podział na społeczności otwarte i zamknięte.  
W społecznościach otwartych kaŜdy internauta moŜe zostać jej członkiem (wystarczy 
procedura rejestracji), w społecznościach zamkniętych istnieją dodatkowe bariery 
wejścia, np. konieczność polecenia przez innego członka. Naturalne wydaje się, Ŝe 
społeczności zamknięte mają charakter bardziej elitarny, lecz są mniejsze ilościowo, 
podczas gdy społeczności otwarte są bardziej egalitarne i bardziej liczne. 

Kryteria społeczno-demograficzne 

WaŜnym kryterium segmentacji uŜywanym w marketingu są kryteria społeczno 
-demograficzne. NaleŜą do nich kryteria charakteryzujące uczestników serwisów 
społecznościowych np. wiek, płeć, wykształcenie, itp. Przykładowo, pod względem 
wykształcenia moŜna wyróŜnić portale społecznościowe z polskimi uŜytkownikami, 
które skupiają zarówno więcej, jak i mniej od średniej uŜytkowników mających wyŜsze 
wykształcenie (rysunek 1). 

45%

42%

41%

39%

38%

33%

28%

27%

24%

20%

16%

7%

15%

18%

18%

11%

16%

7%

14%

13%

15%

14%

5%

7%

31%

33%

35%

37%

39%

45%

42%

42%

48%

42%

49%

47%

9%

7%

6%

13%

7%

15%

16%

18%

13%

24%

30%

39%

poszkole.pl

epuls.pl

fotka.pl

grono.net

mojageneracja.pl

myspace.com

nasza-klasa.pl

Internet

mixer.pl

facebook.com

Goldenline.pl

Linkedin.com

podstawowe zawodowe średnie wyŜsze

Rys. 1. Wykształcenie uŜytkowników popularnych w Polsce stron społecznościowych 
Źródło: opracowane na podstawie: Społeczności w Polsce, Megapanel PBI Gemius „Media i Marketing”, 

dodatek I, z dnia 26.08.2009, s. 2. 
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Portalem społecznościowym o największej liczbie uŜytkowników z wyŜszym 
wykształceniem jest Linkedin.com, powyŜej średniej uŜytkowników z wyŜszym 
wykształceniem jest równieŜ na Goldenline.pl oraz Facebook.com. Najmniej 
uŜytkowników z wyŜszym wykształceniem jest na eplus.pl oraz mojageneracja.pl. Pod 
względem płci na wymienionych portalach panuje względna równowaga: od 55% 
kobiet i 45% męŜczyzn na serwisach grono, facebook, goldenline do 42% kobiet i 58% 
męŜczyzn na miner.pl12. 

Pod względem wieku portale społecznościowe są tworzone raczej przez ludzi 
młodych: o ile wśród internautów jest 8% osób powyŜej 55 lat i łącznie 20% powyŜej 
45 lat, o tyle wśród uŜytkowników portali społecznościowych jest 2-6% osób powyŜej 
55 lat i łącznie 7-16% powyŜej 45 lat13. 

Przedstawione przykłady pokazują, Ŝe kryteria społeczno-demograficzne mają 
zastosowanie do analizy społeczności internetowych. MoŜna ich uŜywać w dość 
podobny sposób jak w tradycyjnych procesach segmentacji rynku. 

Kryterium wpływu u Ŝytkownika na content 

Istotą WEB 2.0 jest tworzenie contentu przez samych uŜytkowników. W przypadku 
typowej społeczności internetowej 30% treści jest tworzonych przez 10% najbardziej 
aktywnych uŜytkowników14. Na stronach wyspecjalizowanych proporcje te są inne.  
W przypadku wikipedii 15% uŜytkowników (edytorów) tworzy 90% treści. NaleŜy 
jednak rozróŜnić zaangaŜowanie samych uczestników od moŜliwości oferowanych 
przez dany serwisu. Z takiego punktu widzenia, pod względem tworzenia contentu, 
portale społecznościowe moŜna podzielić na umoŜliwiające: wyłącznie komentarze, 
współtworzenie treści i komentarze, częściowe lub całkowite tworzenie treści przez 
członków społeczności.  

Portale umoŜliwiające wyłącznie komentarze to np. onet.pl, wp.pl czy interia.pl. 
Treść artykułów jest generowana przez profesjonalnych autorów, natomiast 
uŜytkownicy mogę je jedynie komentować. Na niektórych stronach część informacji 
tworzona jest przez profesjonalnych autorów, natomiast część przez samych 
uŜytkowników (tu proporcje mogą być róŜne). 

Większość społeczności bazuje jednak na modelu, w którym treść jest tworzona 
prawie wyłącznie przez uŜytkowników, którzy korzystają z dostępnych przez serwis 
opcji. RóŜnice między serwisami wynikają właśnie z róŜnicy między opcjami 
dodawania treści, oferowanymi przez operatora (właściciela) danego serwisu. 

 
 
 

                                                      
12 Społeczności w Polsce, Megapanel PBI Gemius „Media i Marketing”, dodatek I, z dnia 26.08.2009, s. 3. 
13 Ibidem. 
14 B. Hail, M. Piskorski, New Twitter Research: Men Follow Men and Nobody Tweets, Harvard Business 

Review blogs, http://blogs.hbr.org/cs/2009/06/new_twitter_research_men_follo.html. 
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Przykład u Ŝycia klasyfikacji – portale Youtube oraz Nasza 
-klasa 

Od 2006 roku serwis Youtube naleŜy do spółki Google, która zakupiła go za  
1,6 mld dolarów15. Tak duŜa kwota wynikała z przewidywanego potencjału Youtube  
– największego serwisu wideo na świecie, grupującego milionową grupę uŜytkowników. 
Biorąc pod uwagę kryterium przeznaczenia, Youtube jest serwisem umoŜliwiającym 
publikowanie i oglądanie filmów stworzonych przez uŜytkowników. 

Youtube działa w modelu reklamowym – treści udostępniane są bezpłatnie, do 
uŜytkowników kierowane są jedynie nieliczne reklamy, stanowiące główne źródło 
przychodu firmy. Pomimo wsparcia giganta Internetu, jakim jest Google, serwis 
Youtube z biznesowego punktu widzenia okazuje się być nieefektywny. Przez trzy lata 
Youtube przynosił straty. Okazało się, przychody z reklam nie są w stanie pokryć 
kosztów utrzymania serwisu. W roku 2009 przychody z reklam emitowanych na 
serwisie były szacowane na 240 milionów dolarów, podczas gdy koszty na  
700 milionów16. Ta sytuacja doprowadziła do podjęcia przez Google decyzji o zmianie 
modelu biznesu: na początku roku 2010 Youtube ogłosił zamiar zamieszczenia na 
swoich stronach pięć płatnych filmów (cena około 5 dolarów za jeden) ze 
sponsorowanego przez siebie festiwalu Sudance. Oznacza to przejście Youtube  
na model hybrydowy, reklamowo-taryfowy. 

Pod względem kryterium rejestracji i dostępności, Youtube jest serwisem otwartym 
dla pozyskiwania contentu oraz wymagającym rejestracji dla dodawania własnego 
contentu. Rejestracja jest w systemie otwartym. Jeśli chodzi o wpływ uŜytkownika na 
content, większość filmów zamieszczanych na Youtube jest dodawana przez samych 
internautów. Jednak wraz ze zmianą modelu działania na reklamowo-taryfowy naleŜy 
przewidywać, ze wzrośnie ilość contentu dodawanego przez właścicieli serwisu. 
Oznacza to stosowanie częściowego (póki co dominującego) pozyskiwania contentu od 
uŜytkowników.  

Największy polski portal społecznościowy Nasza-klasa (ponad 11,5 mln 
uŜytkowników, podczas gdy kolejny serwis – grupa gazeta.pl posiada niecałe 6 mln)17 
początkowo bazował wyłącznie na modelu reklamowym. Nie ograniczał się on jedynie 
do reklamy graficznej – był znacznie bardziej rozbudowany. Przykładowo oferował 
utworzenie profilu dla reklamodawcy – wokół tego profilu natomiast mogą gromadzić 
się inni uŜytkownicy. W ten sposób reklamowana była m.in. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Model reklamowy okazał się jednak niewystarczający  
i menedŜerowie Naszej-klasy podjęli decyzje o wprowadzeniu częściowej odpłatności 
za niektóre usługi serwisu. Są to: wirtualne prezenty; usługa „Goście” (polegająca na 
moŜliwości obejrzenia trzydziestu ostatnich gości na swoim profilu, przy czym w opcji 

                                                      
15 Google kupiło YouTube za 1,6 mld dolarów, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,53600, 

3669568.html. 
16 S. Wang, K. Senaraport, Deep Dive Into YouTube: Q1’09 Preview, Raport Credit Suisse, kwiecień 2009 
17 Społeczności w Polsce…, s. 1. 
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darmowej liczba ta jest zredukowana do trzech); usługa „Super Zdjęcie” (umoŜliwiająca 
ocenianie zdjęć innych uŜytkowników); usługa zwiększania limitu transferu zdjęć (przy 
opcji bezpłatnej uŜytkownik moŜe dodać do 1MB zdjęć miesięcznie; przy opcji płatnej 
wielkość transferu zwiększa się do 10MB); usługa „Super Minki” (rozszerzone znaki 
graficzne uatrakcyjniające sposób pisania wiadomości na portalu). Nasza-klasa działa 
więc w modelu hybrydowym, reklamowo-taryfowym. 

Pod względem kryterium rejestracji i dostępności Nasza-klasa jest serwisem 
wymagającym rejestracji dla pozyskiwania contentu i dodawania własnego contentu. 
Rejestracja jest w systemie otwartym. Content jest tworzony wyłącznie przez 
uŜytkowników (co jest wspomagane wieloma funkcjami portalu). 

Wnioski 

Przedstawione w artykule kryteria segmentacji wydają się być uniwersalne  
w klasyfikacji serwisów społecznościowych. Autorzy zdają sobie jednak sprawę  
z kompleksowości zagadnienia oraz dynamicznych zmian, jakim podlega Internet, stąd 
świadomość konieczności dalszych badań nad tą problematyką. W szczególności 
kryterium przeznaczenia serwisu społecznościowego powinno zostać dopracowane, 
równieŜ przy uŜyciu metod ilościowych. Autorzy pozostają jednak w przekonaniu, Ŝe 
artykuł spełnia swój cel, jakim jest przedstawienie istotności opracowania kryteriów 
segmentacji odpowiednich z punktu widzenia marketingu dla społeczności 
internetowych. 

ANALYSIS CRITERIA FOR VIRTUAL COMMUNITIES 

Summary 

The paper considers issues of segmentation criteria, which could be used in segmentation 
process of virtual communities. The proposed criteria are as follows: the criterion of business 
model, the criterion of purpose, the criterion of registration and accessibility, the criterion of the 
scope of user generated content and the socio-economic criteria. The paper also presents two 
examples of using the proposed criteria for characteristics of two virtual community sites. 
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METODY POMIARU SATYSFAKCJI STUDENTÓW  

W PRAKTYCE POLSKICH UCZELNI 

Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza metod pomiaru satysfakcji studentów stosowanych w polskich 
uczelniach, w tym metod pochodzących z zachodnich firm i uczelni, ze szczególnym 
uwzględnieniem modyfikacji metody SERVQUAL. Zwrócono m.in. uwagę na wyodrębniane 
komponenty satysfakcji i stosowane w kwestionariuszach skale pomiarowe. Przedstawiono takŜe 
propozycje autorki w ramach wybranych aspektów podjętego tematu. 

Wprowadzenie 

Badania satysfakcji studentów ze studiów zyskują ciągle na znaczeniu, zarówno  
w krajach zachodnich, gdzie wybory podejmowane przez studentów stały się jedną  
z najwaŜniejszych kwestii dla władz uniwersyteckich, a konieczność sprostania ich 
wymaganiom − jednym z najwaŜniejszych celów uczelni2, jak i w ostatnich latach  
w Polsce, o czym świadczy coraz większa liczba realizowanych w tym zakresie badań  
i publikacji.  

Badanie i podnoszenie jakości kształcenia ma swoje korzenie w Wielkiej Brytanii. 
Obecnie (od 2005 roku) corocznie realizowane są tam narodowe ankietowe badania 
satysfakcji studentów (National Student Survey3), stanowiące podstawę opartych na ich 
wynikach rankingów brytyjskich uczelni. Stanowią one dla przyszłych studentów i ich 
doradców wiarygodną pomoc w podjęciu decyzji – co i gdzie studiować. SłuŜą teŜ 
uczelniom do wprowadzania projakościowych ulepszeń.  

We wszystkich polskich uczelniach realizowane są badania opinii studentów 
dotyczące zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich, którzy je prowadzą. Są one 
odpowiedzią na wymagania ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku (art. 132 ust. 3) Prawo  
o Szkolnictwie WyŜszym. Poszczególne uczelnie na podstawie zarządzeń rektorów 

                                                 
1 Hanna Hall – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska. 
2 A. Esteban et al., Market orientation in service, A review and analysis, „European Journal of Marketing”, 

2002, vol. 36, no. 9/10, s. 1003-1021; M. Petry, doctoral thesis, Vienna University of Economics and Business 
Administration, za: S. Jurkowitsch, A Student Satisfaction Model for Higher Education Providers. Based on 
the Example of the Universities of Applied Science in Austria, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2006, s. 87.  

3 Badania satysfakcji studentów realizowane w Wielkiej Brytanii umoŜliwiają obliczanie wskaźnika 
satysfakcji studentów brytyjskich uczelni. W 2008 roku wynosił on 81% (o 1% mniej niŜ w roku 
poprzednim). Za: Student satisfaction rate slips, BBC News, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news 
/education/8187227.stm, 06.08.2009. 
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realizują więc takie badania, zwykle przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego  
i audytoryjnej bądź internetowej techniki ankietowania. 

Coraz więcej uczelni realizuje bardziej bądź mniej kompleksowe badania 
satysfakcji studentów, obejmujące róŜne aspekty funkcjonowania uczelni, adaptując 
m.in. metody pochodzące z krajów zachodnich słuŜące do pomiaru satysfakcji klientów 
organizacji usługowych m.in. najpopularniejszą prawdopodobnie metodę SERVQUAL, 
efekt jej krytyki − SERVPERF, czy Importance-Performance Analysis (tłumaczoną 
jako „skala waŜności-realizacji”). Są one zwykle w róŜnym zakresie modyfikowane. 
Uczelnie wykorzystują takŜe metody specjalnie opracowane do pomiaru satysfakcji 
studentów jak np. Student Satysfaction Survey lub przeprowadzają badania przy 
wykorzystaniu metody ankietowej, opracowując własne kwestionariusze.  

Dalszą część artykułu poświęcono wybranym metodom i wykorzystywanym  
w badaniach narzędziom pomiarowym, jak równieŜ doświadczeniom uczelni w tym 
zakresie.  

Modyfikacje metody SERVQUAL w badaniach satysfakcji  
studentów 

A. Parasuramun, V. Zeithamel i L. Berry, twórcy metody SERVQUAL (1988)4, 
który wywodzi się z modelu „pięciu luk” tych samych autorów (1985)5, mieli dzięki 
swoim koncepcjom ogromny wpływ na rozwój badań marketingowych szczególnie  
w zakresie pomiaru jakości usług i satysfakcji klientów. Metoda SERVQUAL stała się 
obecnie, jak wcześniej wspomniano, jedną z najpopularniejszych metod pomiaru 
jakości usług. Wykorzystywana jest w wielu dziedzinach usług, m.in. w turystycznych, 
bankowych, ubezpieczeniowych, bibliotecznych, edukacyjnych. Jest ona zwykle 
modyfikowana pod róŜnymi względami i w róŜnym zakresie, w zaleŜności od specyfiki 
danej usługi, której jakość jest badana. NaleŜy ona takŜe do najchętniej adaptowanych 
do warunków szkolnictwa wyŜszego i pomiaru satysfakcji studentów. 

Zakres modyfikacji metody SERVQUAL do badania satysfakcji studentów jest 
bardzo róŜny, od niemal bezpośredniego zastosowania oryginalnego kwestionariusza, 
do znacznych zmian zarówno w ilości, treści jak i sposobie formułowania pytań 
(mających postać twierdzeń − jak w oryginale, a takŜe krótkich określeń danego 
atrybutu jakości, haseł). Modyfikacji podlega takŜe często skala odpowiedzi (niekiedy 
w sposób znacznie odbiegający od oryginału). W dalszej części tego punktu rozdziału 
zaprezentowano przykłady ww. modyfikacji. Metodę SERVQUAL wykorzystano na 
przykład do badania satysfakcji studentów szkół języków obcych (W. Niedrzwicki  
i A. Rudzik, 2003)6, studentów wybranych uczelni Trójmiasta (E. Pryłowska, 2004)7, 

                                                 
4 A. Parasuramun, V. Zeithamel, L. Berry, SERVQUAL: A Multiple-Item Scale For Measuring Consumer 

Perceptions of Service Quality, „Journal of Retailing”, 1988, vol. 36.  
5 A. Parasuramun, V. Zeithamel, L. Berry, A conceptual model of service quality and its implementation for 

future research, „Journal of Marketing" 1985, vol. 49, s. 41-50. 
6 W. Nierzwicki, A. Rudzik, Pomiar jakości usług edukacyjnych metoda Servqual, „Edukacja Ustawiczna 

Dorosłych” 2003, nr 2, s. 72-77. 
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studentów gnieźnieńskich uczelni (E. Więcek-Janka, A. Tietz, S. Woźniak, 2008)8, 
Uniwersytetu Opolskiego (A. Sztejnberg, M. Stypułkowska, J. Hurek, 2005)9, PWSZ  
w Wałbrzychu (A. Sztejnberg, M. Stypułkowska, 2005)10.  

W omawianych badaniach studentów gnieźnieńskich uczelni w 2008 roku (badanie 
objęło 4 uczelnie), respondentów poproszono o dokonanie oceny stopnia, w jakim 
wymienione  w kwestionariuszu czynniki są dla nich waŜne z punktu widzenia jakości 
usługi edukacyjnej uczelni, a następnie o określenie, w jakim stopniu spełnione zostały 
ich oczekiwania w zakresie tych czynników. Poszczególne elementy jakości określono 
w formie krótkich haseł, np. „wygląd budynku”, „dostęp do sal dydaktycznych”, 
„przygotowanie wykładowców do zajęć”. WaŜność respondenci określali, oceniając 
dany element jakości w skali od 1 do 5 (1 − ocena bardzo zła, 5 – bardzo dobra), 
odpowiadając na pytanie „Jak powinno być?”, wykonanie usługi natomiast w tej samej 
skali, odpowiadając na pytanie „Jak jest?”11. Zmodyfikowano więc w stosunku do 
oryginału zarówno kwestionariuszową formę wyodrębnionych elementów jakości, jak  
i skalę ich oceny. Poszczególne elementy (hasła) mieściły się natomiast w 5 obszarach 
jakości SERVQUAL (liczba pytań była jednak róŜna od oryginalnej 22, postawiono  
33 pytania). Wybór oraz sposób sformułowania badanych elementów jakości  
w zestawieniu z zastosowaną do ich oceny skalą budzą jednak wątpliwości. Trudno 
wyobrazić sobie bowiem, Ŝeby respondenci na pytanie „Jak powinno być?” w ramach 
dowolnej kwestii odpowiedzieli „bardzo źle” lub „źle”. Za dziwne, biorąc pod uwagę, 
Ŝe metoda SERVQUAL wykorzystana jest do oceny jakości usług danej uczelni  
z perspektywy studentów, uznać teŜ moŜna wybrane do oceny elementy, jak: 
„Rozwijanie się szkolnictwa” czy „Znajomość aktualnych trendów szkolnictwa”. 
RóŜnie mogą teŜ być interpretowane niektóre określenia, jak: „Sposób przekazywania 
informacji przez pracownika” (nie wiadomo, o jakiego pracownika czy raczej 
pracowników chodzi autorom kwestionariusza, w tym i w niektórych innych pytaniach 
− czy pracowników dziekanatu, czy wykładowców, co stanowi istotną róŜnicę w ocenie 
respondentów i dla późniejszej interpretacji wyników). W przyjętej skali brakuje teŜ 
neutralnej odpowiedzi np. „nie mam zdania”, niezbędnej w ocenie niektórych kwestii 
np. „Czas oczekiwania na odpowiedź Działu Kształcenia”. 

                                                                                                                        
7 E. Pryłowska, Ocena stopnia oczekiwań studentów w zakresie jakości kształcenia przy wykorzystaniu 

metody servqual, w: Student jako waŜne ogniwo jakości kształcenia, red. K. Jankowski, B. Sitarska,  
C. Tkaczuk, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 2004. 

8 E. Więcek-Janka, A. Tietz, S. Woźniak, SERVQUAL – badanie oceny jakości usług edukacyjnych 
wyŜszych uczelni w Gnieźnie, w: Zainteresowania badawcze młodzieŜy akademickiej, red. A. Buczek,  
D. Czajkowska-Ziobrowska, D. Rondalska, P. Ziobrowski, Wyd. WyŜszej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 
2009, s. 191-202. 

9 A. Sztejnberg, M. Stypułkowska, J. Hurek, Zastosowanie modelu SERVQUAL w mierzeniu jakości usług 
edukacyjnych, w: Aktuální otázky výuky chemie (Actual Questions of Chemistry Education), red. M. Bilek, 
Gaudeamus, Hradec Kralove.  

10 A. Sztejnberg M Stypułkowska, Ocena względnej waŜności wymiarów SERVQUAL jako metoda 
wspomagania jakości kształcenia w szkole wyŜszej, w: Media i metody wspomagające jakość kształcenia,  
red. K. Jankowski, B. Sitarska, C. Tkaczuk, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005, s. 392-401. 

11 E. Więcek-Janka, A. Tietz, S. Woźniak, op. cit., s. 200. 
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Badania na Uniwersytecie Opolskim zrealizowano przy wykorzystaniu modyfikacji 
metody SERVQUAL, w znacznie wierniejszej jednak w stosunku do oryginału wersji – 
z 7-stopniową skalą akceptacji stwierdzeń składających się na wyodrębnione w ramach 
metody kryteria12.  

Celem badań zrealizowanych wśród studentów PWSZ w Wałbrzychu w 2005 było 
z kolei dokonanie oceny względnej waŜności poszczególnych wymiarów jakości usług 
według procedury przydziału punktów (Point-Allocation-Question PAQ). Zadaniem 
studentów było rozdzielenie 100 punktów pomiędzy poszczególne charakterystyki 
pięciu wymiarów jakości wyodrębnione w metodzie SERQUAL, opisane przykładowo 
w następujący sposób: Wymiar materialny (wygląd szkoły, klas szkolnych, ich 
wyposaŜenie w meble i pomoce naukowe, niezbędne dla prawidłowego uczenia się, 
wygląd nauczycieli)13. Badanie względnej waŜności poszczególnych wymiarów jakości 
umoŜliwia organizacji identyfikację ich hierarchii dla usługobiorców, w dość ogólnym 
jednak znaczeniu ze względu na wiele elementów składających się na kaŜdy  
z wymiarów. UmoŜliwia ponadto obliczenie przy wykorzystaniu całej procedury 
SERVQUAL waŜonej jej wartości. 

RóŜnice w poszczególnych realizowanych w uczelniach badaniach metodą 
SERVQUAL dotyczą oprócz sposobu konstruowania instrumentu pomiarowego  
i przedmiotowego zakresu badania takŜe metod doboru i liczebności prób wynoszących 
od około dwudziestu do (umoŜliwiających wyciągnięcie zdecydowanie bardziej 
wiarygodnych wniosków) kilkuset studentów. 

Koncepcja SERVQUAL ma swoich przeciwników krytykujących przede 
wszystkim wykorzystywane w metodzie narzędzie pomiarowe, a szczególnie oceniane 
przez respondentów twierdzenia, które mogą być niejednoznaczne, róŜnie 
interpretowane przez respondentów i w ramach których trudno uniknąć sugerowania 
odpowiedzi. Krytykowana jest teŜ istota koncepcji – porównywanie postrzeganej 
jakości usług i oczekiwań respondentów. Konsekwencją tej krytyki są propozycje 
innych metod pomiaru jakości usług przez klientów, w tym SERVPERF, opierająca się 
na określaniu jakości usługi wyłącznie na podstawie badań postrzeganych wymiarów 
wykonywanej usługi14. Przekonującym argumentem za stosowaniem takiego 
rozwiązania jest maksymalna zwykle ocena oczekiwań względem usługodawcy, która 
pozbawia sensu potrzebę jej badania, wpływającego na większą czaso-  
i pracochłonność całego procesu badawczego.  

Wybrane aspekty badania satysfakcji według metody SERQUAL i SERVPERF 
wykorzystywane są w ramach autorskich metod jej badania. Przykładowo  
S. Doroszewicz wykorzystał je w zaproponowanej przez siebie procedurze 

                                                 
12 A. Sztejnberg, M. Stypułkowska, J. Hurek, op. cit. 
13 A. Sztejnberg, M. Stypułkowska, op. cit., s. 400.  
14 J.J. Jr. Cronin, S.A. Taylor, SERVPERV Versus SERVQUAL: Reconciling Performance-Based and 

Preceptions-Minus_Expectations Measurements of Service Quality, „Journal of Marketing” 1992, vol. 58,  
s. 125-131, za: S. Doroszewicz, Metoda określania jakości procesu kształcenia, http://www.instytut.info/ 
images/stories/ksiazki_polecane/17_ksztalcenie_ustawiczne/16-Doroszewicz.pdf. 
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postępowania nakierowanego na formułowanie kwestionariusza, a w konsekwencji 
algorytmu umoŜliwiającego ocenę jakości funkcjonalnej wybranej formy usługi 
dydaktycznej, świadczonej przez pracowników naukowo-dydaktycznych wyŜszej 
uczelni, jakości postrzeganej przez studentów. Proponowane przez autora postępowanie 
polega m.in. na wybraniu formy usługi dydaktycznej, np. wykładu klasycznego, który 
moŜe być scharakteryzowany przy pomocy pięciowymiarowego zbioru inherentnych 
właściwości wykorzystywanego w koncepcji SERVQUAL. Model jakości 
funkcjonalnej rozwaŜanej usługi jest formułowany tylko na podstawie analizy 
postrzegania wykonywanej usługi z wyłączeniem oczekiwań, co stanowi z kolei 
konstrukcję zbieŜną z modelem SERVPERF. W wyniku realizacji całego postępowania 
uzyskuje się równanie w postaci liniowego wielomianu, którego zmiennymi 
niezaleŜnymi są wyodrębnione czynniki opisujące wybraną usługę 15. 

Oprócz popularnej adaptacji metody SERVQUAL do pomiaru satysfakcji 
studentów stosowane są takŜe, jak wspomniano we wprowadzeniu artykułu, specjalnie 
opracowane metody i kwestionariusze własnej konstrukcji, którym poświęcono uwagę 
w kolejnych częściach artykułu.  

Student Satysfaction Survey – specyfika metody  

Jedną z metod opracowanych specjalnie do badania satysfakcji studentów jest 
metoda Student Satysfaction Survey, instrument (i metoda) opracowany przez brytyjski 
zespół pod kierunkiem prof. Lee Harveya The Centre for Research into Quality, na 
Uniwersytecie Birmingham na początku lat 90. ubiegłego wieku16. W badaniu 
realizowanym przy wykorzystaniu tego instrumentu uwzględnia się m.in. takie 
płaszczyzny satysfakcji studentów jak: zajęcia dydaktyczne, prowadzących zajęcia, 
organizację toku studiów, bibliotekę, ocenę ogólną. W kaŜdym z wymienionych 
obszarów tematycznych występują pytania, które respondent ocenia na dwóch  
7-stopniowych skalach − waŜności i zadowolenia. Niewątpliwą zaletą tej metody 
oprócz szczegółowości kwestionariusza, moŜliwości uzyskania zarówno studenckiej 
oceny waŜności komponentów satysfakcji, jak i poziomu satysfakcji w ramach 
poszczególnych z nich, jest przedstawianie wyników badania w formie macierzy 
decyzyjnej, z określonymi pilnymi, priorytetowymi i mniej istotnymi problemami, która 
moŜe być bezpośrednio i natychmiastowo wykorzystana przez władze uczelni  
w zarządzaniu (tabela 1)17.  

 

                                                 
15 S. Doroszewicz, Metodyka konstruowania kwestionariusza do pomiaru jakości funkcjonalnej zajęć 

dydaktycznych postrzeganych przez studentów, http://www.fundacja.edu.pl/organizacja/_referaty/6.pdf. 
16 R. Figlewicz, Metoda badania zadowolenia ze studiowania. Doskonalenie jakości zarządzania uczelnią, 

http://www.cbe.ahe.lodz.pl/archiwalna_cbrk/innoacje2_2002.pdf. 
17 R. Figlewicz, Badanie zadowolenia ze studiowania – pierwszy krok w stronę akredytacji środowiskowej, 

http://www.cbe.ahe.lodz.pl/archiwalna_cbrk/akredytacja.pdf. 
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Tabela 1. Macierz decyzyjna w metodzie Student Satysfaction Survey 

 Stopień ZADOWOLENIA studentów z wyodr ębnionych aspektów 
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działania 

działania są 
priorytetowe 

podjąć 
działania w 
najbliŜszej 
przyszłości 

doskonalić  
w miarę 

moŜliwości 

utrzymać 
wysokie 
standardy 

waŜny 
podjąć działania 
w celu istotnej 

poprawy 

uwzględnić  
w planowaniu 

działań 

interwencja 
moŜe być 
konieczna 

utrzymać 
standardy 

nie 
spoczywać 
na laurach 

mało 
waŜny 

poprawiać  
w miarę 

moŜliwości 

nie dopuszczać 
do zmiany na 

gorzej 

nie zwracać 
uwagi 

utrzymać 
standardy  
w miarę 

moŜliwości 

nie 
podejmować 
Ŝadnych 
działań 

Źródło: opracowano na podstawie: R. Figlewicz, Metoda badania zadowolenia ze studiowania. Doskonalenie 
jakości zarządzania uczelnią, http://www.cbe.ahe.lodz.pl/archiwalna_cbrk/innoacje2_2002.pdf. 

Metoda Student Satysfaction Survey wdroŜona została między innymi w Szwecji, 
Południowej Afryce, Australii, Nowej Zelandii. Zaadaptowana została na gruncie 
polskim przez Katedrę Psychologii Zarządzania i Ergonomii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w 1997 roku. Metodę tę wykorzystano m.in. w WyŜszej Szkole 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (2002 r.)18 i na Uniwersytecie Medycznym  
w Lublinie w 2008 r.19. 

Kwestionariusze własnej konstrukcji w badaniach sat ysfakcji 
studentów  

Jak wspomniano na wstępie artykułu, na polskich uczelniach stosuje się takŜe 
metody badania satysfakcji i kwestionariusze opracowane we własnym zakresie, 
publikowane niekiedy na stronach internetowych wydziałów (zwykle tylko  
w przypadku realizacji badań techniką ankiety internetowej i tylko w okresie realizacji 
badań). W tej części artykułu skoncentrowano się na badaniach zrealizowanych przez 
autorkę artykułu wśród 560 studentów Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki 
Rzeszowskiej w 2008 roku techniką ankiety audytoryjnej. Zakres przedmiotowy badań 
obejmował oprócz poziomu zadowolenia studentów ze studiów w ramach wybranych 
aspektów, przyczyny ich niezadowolenia, lojalność względem uczelni w znaczeniu 
polecania uczelni innym osobom, proponowane przez studentów zmiany  
w funkcjonowaniu wydziału, oczekiwania względem nauczycieli i najczęstsze 
przyczyny konfliktów z nimi. Tak obszerne tematycznie badania związane były  

                                                 
18 R. Figlewicz, Metoda badania zadowolenia ze studiowania... 
19 A. Sadurska, I. Wrońska, L. Walas, M. Wysokiński, W. Fidecki, Satysfakcja studentów ze studiów na 

kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, „Problemy Pielęgniarstwa” 2008; 16 (1, 2),  
s. 72-80. 
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z potrzebami informacyjnymi władz wydziału, funkcjonującej na wydziale komórki  
ds. jego promocji oraz zainteresowaniami naukowymi autorki.  

Dzięki realizacji tak obszernych badań uzyskano cenne, ale i pod wieloma 
względami zaskakujące informacje, głównie dzięki pytaniom otwartym, w ramach 
których uniknięto sugerowania odpowiedzi studentom.  

Wykorzystanie w ww. badaniach konkretnych, opisanych w ramach artykułu metod 
było niemoŜliwe ze względu nie tylko na szeroki zakres tematyczny badania, ale  
i ograniczoną elastyczność omówionych metod. KaŜda z analizowanych kwestii została 
zbadana przy wykorzystaniu najbardziej odpowiednich do tego celu rodzajów pytań  
i skal, zwracając szczególną uwagę na to, Ŝeby instrukcje dotyczące odpowiadania  
na pytania nie były zbyt skomplikowane, jak wynika bowiem z doświadczeń autorki  
w badaniach studentów zdecydowanie chętniej odpowiadają oni na pytania otwarte niŜ 
zamknięte, ze zbyt skomplikowaną bądź zbyt długą instrukcją. Zawarte  
w kwestionariuszu pytania otwarte dotyczyły między innymi skojarzeń związanych  
z wydziałem w środowisku studentów (pytanie w formie pośredniej), proponowanych 
na wydziale zmian, idealnych wykładów i ćwiczeń. W pytaniach zamkniętych 
zamieszczono zaś róŜne rodzaje skal, m.in. skalę Osgooda: 

Jak oceniasz nasz wydział pod względem wymienionych kwestii? 
Zaznacz krzyŜykiem odpowiednie kratki na kaŜdej ze skal 

atrakcyjność kierunków studiów 
     
bardzo atrakcyjne 
kierunki studiów 

   
zupełnie nieatrakcyjne 
kierunki studiów 

jakość kształcenia 
     
bardzo wysoka 
jakość kształcenia 

   
bardzo niska jakość 
kształcenia 

koszty studiów 
     
bardzo wysokie ko-
szty związane ze 
studiowaniem 

   
bardzo niskie koszty 
związane ze studio-
waniem 

poziom trudności studiów 
     
bardzo łatwe studia    bardzo trudne studia 

atmosfera studiów 
     
bardo fajna 
atmosfera studiów 

   
bardzo nieciekawa 
atmosfera studiów 

jakość obsługi w dziekanatach 
     
bardzo wysoka 
jakość obsługi w 
dziekanatach 

   
bardzo niska jakość 
obsługi w 
dziekanatach 

nastawienie nauczycieli do studentów 
     
bardzo pozytywnie  
nastawieni nauczyciele  
do studentów 

  
bardzo negatywnie 
nastawieni 
nauczyciele 
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Niestandardowe badania z wykorzystaniem kwestionariusza własnej konstrukcji, 
opracowanego przez autorkę artykułu, słuŜące do identyfikacji oczekiwań studentów 
względem nauczycieli, jak równieŜ poziomu ich zadowolenia i oceny zajęć 
realizowanych przez danego nauczyciela prowadzi takŜe Studium Języków Obcych 
Politechniki Rzeszowskiej z inicjatywy kierownictwa studium, zainteresowanego 
lepszym poznaniem swoich studentów niŜ moŜliwe w ramach standardowych 
studenckich badań oceny zajęć dydaktycznych dotyczących wszystkich nauczycieli 
uczelni. Potrzeba takich badań związana była t ze specyfiką nauczania języków obcych 
i nieadekwatnością obowiązujących na wydziale ogólnych kwestionariuszy, 
nieuwzględniających wielu kwestii istotnych dla oceny jakości kształcenia w tym 
zakresie. 

Ten, jak i poprzedni kwestionariusz (skonstruowany po uprzednim sformułowaniu  
i skonsultowaniu z kierownictwem studium szczegółowego problemu badawczego), 
mimo mniejszej rozbieŜności tematycznej opracowany równieŜ został przy 
wykorzystaniu róŜnych rodzajów pytań i skal adekwatnych do oczekiwań 
informacyjnych kierownictwa studium. Przykładowo: 

1. Czy nauczyciel określił na początku semestru wymienione poniŜej kwestie? Wstaw znak x 
w odpowiedniej komórce tabeli. 

 
 

 

zakres umiejętności, 
jakie studenci powinni 

nabyć w trakcie semestru 

warunki 
zaliczenia 

program zajęć 

tak, bardzo dokładnie    
tak, ale tylko ogólnie    
nie    
nie wiem     

15. Jaka jest Twoja opinia o zaleconych przez nauczyciela podręcznikach? 

……………………………………………..………………………………………………………... 

19. Uszereguj wymienione sprawności językowe pod względem waŜności dla Ciebie. 
Ponumeruj je od 1 do 4, przy czym 1 oznacza umiejętność najmniej waŜną  
z wymienionych, a 4 – najwaŜniejszą.  

mówienie 
rozumienie ze słuchu 
pisanie 
czytanie  

21. Jak oceniasz wymienione poniŜej aspekty pracy nauczyciela w skali od 1 do 5 (1 oznacza 
ocenę niedostateczną a 5 – bardzo dobrą). Oceny wpisz w okienka. 

Ŝyczliwość dla studentów 
sposób przekazywania wiedzy (komunikatywność) 
tempo zajęć 
przydatność przekazywanych treści 
róŜnorodność treści zajęć 
kształcenie wszystkich sprawności (czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie) 

22. Jakie zmiany zaproponowałbyś w zajęciach z ocenianym nauczycielem? 

………………………………………………………………….............................................……… 
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Na etapie tworzenia problemu badawczego, jak i konstruowania kwestionariusza 
odbyło się kilka niezbędnych konsultacji zarówno z kierownictwem studium, jak 
równieŜ w większych zespołach – z jego pracownikami. Jak wynika z doświadczeń 
autorki, waŜne jest, Ŝeby zespoły te nie były zbyt liczne (większe niŜ 4-osobowe) i by 
znalazły się w nich osoby, które przekonane są do potrzeby szczegółowego badania 
zadowolenia i oczekiwań studentów i jego uŜyteczności w doskonaleniu jakości 
kształcenia.  

Zakończenie  

Pomiar satysfakcji studentów jest z pewnością procesem bardzo skomplikowanym. 
Wymaga wyboru i odpowiedniej modyfikacji danej, standardowej metody pomiaru 
satysfakcji klientów lub opracowania własnej procedury badawczej, w tym określenia 
kryteriów satysfakcji i stworzenia kwestionariusza, od którego poprawności zaleŜeć  
będzie jakość i uŜyteczność całych badań.  

Do pomiaru satysfakcji studentów wykorzystuje się często metody stosowane  
w firmach, co ogranicza korzyści, jakie moŜna osiągnąć przy wykorzystaniu 
kwestionariuszy własnej konstrukcji, zawierających wybrane (niekoniecznie mieszczące 
się w ramach 5 wymiarów SERVQUAL) kwestie, dostosowane do nich rodzaje pytań  
i skale. Niezwykle waŜne w tworzeniu takich kwestionariuszy jest umoŜliwienie 
studentom zamieszczenia własnych opinii w ramach pytań otwartych posiadających 
wprawdzie wiele wad (związanych z czaso- i pracochłonnością badań), 
umoŜliwiających jednak uzyskanie cennych, a często zupełnie nieoczekiwanych  
i zaskakujących informacji. 

Szczególnie waŜne jest takŜe zamieszczanie w kwestionariuszach skal 
niewymuszających w przypadku pytań, na które student moŜe nie znać odpowiedzi. 
Brak takiej moŜliwości, często występujący w stosowanych kwestionariuszach, 
wpłynąć moŜe na wyciagnięcie przez badaczy błędnych wniosków.  

Badanie satysfakcji studentów i pozyskiwanie innych pokrewnych tematycznie 
opinii studentów dla uzyskania optymalnych korzyści dla uczelni czy wydziału 
realizowane powinno być na róŜnych etapach kontaktu studenta z uczelnią, zarówno 
wśród studentów studiów 1. i 2. stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Badaniom 
satysfakcji studentów powinny towarzyszyć ponadto badania satysfakcji pracowników 
naukowych i administracyjnych. Takie kompleksowe badania umoŜliwiają władzom 
danej jednostki odpowiednie ukierunkowanie zmian poŜądanych przez głównych 
klientów uczelni – studentów, jak równieŜ pracowników, zwiększając tym samym 
szanse na ich satysfakcję i lojalność względem uczelni. 
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STUDENTS’ SATISFACTION MEASURING  

METHODS APPLIED BY POLISH UNIVERSITIES 

Summary  

The purpose of the paper is the analysis of methods of student’s satisfaction survey, which 
are applied at Polish universities, therein methods which come from west companies and 
universities and particularly the modifications of the SERVQUAL method. The attention is paid 
inter alia to the chosen satisfaction components and applied in questionnaires measuring scales. 
The author’s own suggestions in this field are also featured.  
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Stanisław Kaczmarczyk1 

BADANIA MARKETINGOWE NA ETAPIE WSTĘPNEJ 

ELIMINACJI POMYSŁÓW NA NOWE PRODUKTY 

Streszczenie  

Badania marketingowe pomagają wyeliminować te pomysły na nowe produkty, które nie 
spełniają określonych kryteriów. Badania te naleŜy dobrze przygotować, by uniknąć błędów. 
Następnie ustala się kryteria selekcji pomysłów oraz procedurę tej selekcji. Osobne metody 
znalazły zastosowanie podczas selekcji wstępnej i zasadniczej. Na koniec stosuje się metody 
podsumowujące. 

Wprowadzenie 

Wstępna eliminacja zebranych i wygenerowanych pomysłów nowego produktu jest 
trzecim etapem procesu innowacyjnego, a jednocześnie drugim etapem realizacji planu 
nowego produktu. Nie zdarza się praktycznie, aby wszystkie zgromadzone pomysły 
przyjęły postać produktów zaakceptowanych przez nabywców. Wręcz przeciwnie  
– tylko niewielka część, a zdarza się, Ŝe Ŝaden pomysł nie osiągnie ostatecznego celu, 
jakim jest wprowadzenie na rynek. Etap gromadzenia pomysłów jest jedynym,  
w którym liczba pomysłów wzrasta. Pozostałe są etapami eliminacyjnymi; w kaŜdym 
następnym jest coraz mniej rozpatrywanych pomysłów. Na rysunku 1 zilustrowano 
schematycznie ten proces. 

Zebrane i wytworzone pomysły muszą być ocenione i przesiane przez gęste sito 
róŜnych kryteriów. Koszty tworzenia nowego produktu lawinowo rosną w kolejnych 
etapach. W celu ich minimalizacji naleŜy jak najwcześniej wyeliminować te pomysły, 
które nie spełniają określonych kryteriów rynkowych, ekonomicznych, 
technologicznych i innych. Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badanie nad 
rozwojem nowych produktów w przemyśle spoŜywczym wykazało, Ŝe na kaŜde  
1000 pomysłów nowych produktów: 

– 810 zostało odrzuconych w etapie wstępnej eliminacji, 
– 135 zostało wyeliminowanych podczas badania koncepcji i prototypu, 
– 12 było odrzuconych w rezultacie rynkowego badania produktu próbnego, 
– 43 zostało wprowadzonych na rynek, 

                                                 
1 Stanisław Kaczmarczyk − prof. zw. dr hab., Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, Wydział Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 
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– 36 pozostało na rynku po okresie wprowadzenia2. 
 

Rys. 1. Proces planowania oraz gromadzenia i eliminacji pomysłów 
Źródło: opracowanie własne. 

Na proces wstępnej eliminacji pomysłów składa się szereg czynności badawczych, 
w ramach których wykorzystywane są określone metody i techniki. Są to głównie 
metody analiz ilościowych i jakościowych oraz metody zbierania danych. W tym 
opracowaniu zajmiemy się głównie charakterystyką przygotowania badania oraz 
metodami selekcji pomysłów. 

Przygotowanie bada ń 

Prowadzone badania marketingowe na etapie wstępnej eliminacji pomysłów oraz  
na następnych etapach naleŜy dobrze zaplanować. NaleŜy przede wszystkim 
wyszczególnić rodzaje błędów, jakie moŜna popełnić. Następnie, w zaleŜności od etapu 
badania (zbieranie danych lub ich analiza) określa się źródła danych, konstruuje 
instrumenty pomiarowe oraz wybiera metody zbierania i analizy danych. 

Błędy w trakcie wstępnej eliminacji popełniają zespoły badawczo-projektowe lub 
inne grupy odpowiedzialne za marketingowe badania innowacyjne. WyróŜnia się dwa 
podstawowe błędy popełniane podczas selekcji pomysłów: błąd odrzucenia dobrego 
pomysłu (DROP-error) oraz błąd przepuszczenia złego pomysłu (GO-error)3. 

                                                 
2 D. Littler, Marketing and product development, Philip Allan, Oxford 1984, s. 160. 
3 Por. Ph. Kotler, Marketing management, Prentice Hall, New Jersey 2003, s. 357-358. 
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Wyselekcjonowane dobre pomysły z kolei naraŜone są na błędy popełniane podczas 
przygotowywania i realizacji badań koncepcji nowego produktu, podczas których 
wykorzystuje się głównie zewnętrzne, pierwotne źródła danych. Szczególnie ostroŜnie 
naleŜy dobierać próby oraz prezentować koncepcje nowych produktów jednostkom tej 
próby. 

Koncepcja nowego produktu, w odróŜnieniu od jego pomysłu (idei) jest 
przystosowaną do sprawdzenia (testowania) rozbudowaną i uszczegółowioną wersją 
pomysłu. Koncepcja przedstawiona jest w sposób pisemny, graficzny lub w postaci 
makiety (modelu), tak aby odzwierciedlała postrzegalny zespół cech produktu, który 
przez docelową grupę nabywców powinien być odebrany jako oczekiwany pakiet 
korzyści. 

W praktyce badań marketingowych próby do analiz ilościowych i jakościowych 
dobiera się często podobnie, co naleŜy uznać za postępowanie błędne. Tymczasem  
w projektowaniu badań jakościowych, których udział w weryfikacji koncepcji nowego 
produktu jest często dominujący, największe zastosowanie w doborze prób ma metoda 
doboru kwotowego i celowego. Dobór próby wpływa teŜ na trafność wyników analiz. 
Jednostki próby są praktycznie dobierane w terenie przez ankieterów, którzy są 
pouczeni, aby na aktualnie dobierane przez nich jednostki nie miały wpływu grupy 
biorące udział w poprzednich, podobnych badaniach. Projektujący próby badacze 
starają się raczej róŜnicować dobierane w jej ramach kwoty oraz nie dopuszczać, by 
kwota reprezentowała mniej niŜ 5% badanej populacji4. Ustalając kwoty, nie 
uwzględnia się zwykle faktu, Ŝe wynikające z doświadczenia postawy ludzi względem 
pomysłów nowych produktów są materialne. Na wybór koncepcji nowego produktu ma 
wpływ to, jak jest on uŜywany, co wykazano w badaniu przeprowadzonym w Wielkiej 
Brytanii5. W tabeli 1 pokazano preferencje nabywców wobec trzech koncepcji nowych 
napojów alkoholowych A, B i C. Preferencje całej próby nabywców okazały się 
jednakowe, co ilustruje kolumna druga tabeli, ale zróŜnicowały się znacznie, gdy próbę 
podzielono na kwoty reprezentujące sposób uŜycia napoju, co ilustrują kolumny trzecia 
i czwarta. 

Tabela 1. Preferencje nabywców wobec koncepcji trzech nowych napojów alkoholowych 

Produkt 
(marka) 

Preferencje całej 
próby 

Preferencje według ustalonych dwu kwot próby 
Z dodatkiem 

bezalkoholowym 
Bez dodatku 

A 
B 
C 

2,86 
2,86 
2,91 

3,12 
2,84 
2,68 

2,62 
2,88 
3,02 

Źródło: M. Callingham, The psychology of product testing and its relationship to objective scientific 
measures, „Journal of the Market Research Society”, July 1988, s. 263. 

                                                 
4 M. Crimp, The marketing research process, Prentice Hall International, London 1990, s. 140. 
5 Przeprowadził je M.Callingham, The psychology of product testing and its relationship to objective 

scientific measures, „Journal of the Market Research Society”, July 1988, s. 247-266. 
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Źródłem błędu moŜe być nie tylko sposób prezentacji koncepcji nowego produktu 
potencjalnym klientom (respondentom), ale takŜe sama postać materialna koncepcji 
jako bodźca wywołującego reakcję. Nie jest obojętne, czy koncepcja ma postać opisu, 
rysunku lub makiety oraz czy prezentowana będzie w częściach czy w całości oraz  
w jakiej kolejności. Wybór tej postaci w celu jej prezentacji podczas wywiadu 
osobistego lub grupowego ma bardzo wyraźny wpływ na reakcje respondentów.  
W tabeli 2 zaprezentowano typowe reakcje respondentów na prezentowane im 
koncepcje nowych produktów, które traktowane są jako bodźce. 

Tabela 2. Typowe reakcje respondentów na prezentowane koncepcje nowych produktów 

Lp Pytania – bodźce Typowe reakcje 
1 Co konsumenci widzą, gdy 

zostaje im zaprezentowana 
koncepcja nowego produktu? 

Konsumenci wszystkie prezentowane im podczas badania 
bodźce (róŜne materialne formy koncepcji nowego 
produktu) wyobraŜają sobie jako reklamę – większość  
z nich z trudem kojarzy je z koncepcją lub pomysłem 
nowego produktu 

2 Jak dalece realny lub ostry 
powinien być prezentowany 
bodziec w postaci koncepcji 
nowego produktu? 

Konsumenci zazwyczaj nie widzą prezentowanej 
koncepcji nowego produktu jako wyrazistej i realnej idei 
(pomysłu) – widzą go natomiast jako ostateczne 
wykonanie 

3 Jak konsumenci rozumieją lub 
dekodują zaprezentowany im 
bodziec? 

Zaprezentowany materiał (koncepcja) wywołuje idee lub 
wyobraŜenia bardzo odmienne od oczekiwanych przez 
badaczy i projektantów 

Źródło: M. Crimp, The marketing research process, Prentice Hall International, London 1990, s. 142. 

Profesjonalne przygotowanie (projektowanie lub planowanie) badania przyczynia 
się do znacznej redukcji zarysowanych wyŜej błędów i zniekształceń. Badacz powinien 
więc określić cel oraz kryteria warunkujące proces rozwoju produktu. Cel ma dotyczyć 
rzeczywistości rynkowej, a nie badawczej. Rzeczywistość tę tworzą zmienne, 
konkurencyjne warunki, w których ludzkie reakcje na produkt róŜnią się od 
zachodzących między respondentem a badaczem. Przygotowujący badanie 
profesjonalista musi tę rzeczywistą sytuację rynkową dobrze rozpoznać i ustalić róŜnice 
w stosunku do sztucznej sytuacji istniejącej w trakcie badania. Im lepiej zrozumie on 
realny świat, tym bardziej twórczy wkład do rozwoju produktu będą miały badania. 
Podczas gdy w poprzednim etapie tworzenia pomysłów największe wymagania 
dotyczyły zdolności kreatywnych, to w następnych etapach punkt cięŜkości przechodzi 
na zdolności dedukcyjne oraz zdolności oparte na wiedzy rynkowej6. 

Zanim jednak te twórcze zdolności dedukcyjne zostaną wykorzystane, badacze 
muszą przeprowadzić określone, wstępne studia w celu ustalenia obszaru sprzyjających 
okoliczności i okazji dla przedsiębiorstwa. D. Wilding proponuje podzielić je na trzy 
części, z których dwa pierwsze dotyczą przedsiębiorstwa, a trzecia − nabywców7: 

                                                 
6 Por. D. Wilding, The contribution of market research to the testing of new concepts, „Marketing 

Intelligence&Planning” 1985, no. 2, s. 5. 
7 Ibidem, s. 5-7. 
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– stan wiedzy i kompetencje określonych pracowników, zamierzenia 
kierownictwa oraz potencjał marketingu, 

– zmienne wzorce dystrybucji, postawy handlowe oraz ograniczenia, które mogą 
ujemnie wpływać na warunki rozwoju nowego produktu, 

– potrzeby nabywców i czynniki je kształtujące. 
We wstępnych badaniach moŜe pomóc specjalista od marketingu, który jest  

w stanie określić wymienione wyŜej obszary. Dotyczy to głównie sytuacji, w której 
badania są zlecone firmie badawczej. Dobrze przeprowadzone badania wstępne mogą 
doprowadzić do daleko idącego przybliŜenia wymienionych wyŜej obszarów do 
rzeczywistego świata.  Dzięki temu badacze równieŜ wypracowują język porozumienia 
z innymi uczestnikami zespołów badawczo-projektowych, czyli technikami, 
finansistami, projektantami, marketingowcami oraz innymi specjalistami. 

Metody selekcji pomysłów  

Zanim jednak idee nowych produktów zostaną zamienione na ich koncepcje, 
naleŜy przeprowadzić selekcję pomysłów. Obejmuje ona głównie metody analizy, a 
tylko w niewielkim zakresie – metody zbierania danych. Pierwszą czynnością 
badawczo-selekcyjną jest ustalenie kryteriów, według których pomysły będą oceniane, 
oraz określenie stopnia waŜności (wag) tych kryteriów. Jednocześnie naleŜy mieć na 
uwadze cele oraz ograniczenia poszczególnych kryteriów z punktu widzenia dostępnej 
informacji, kosztów oraz czasu8. Następnie ustala się procedurę selekcji, wybiera  
i stosuje metody oceny oraz metody porównawcze9. 

Celem zespołu badawczo-projektowego w etapie selekcji pomysłów jest ich 
przegląd prowadzący do wyeliminowania tych, które nie odpowiadają zanalizowanym i 
ustalonym kryteriom. Kryteria te w praktyce i literaturze ogranicza się zwykle do etapu 
selekcji. Tymczasem mogą one, z róŜnym nasileniem, być wykorzystywane w całym 
procesie tworzenia nowego produktu, a nawet po jego wprowadzeniu na rynek.  

Takie rozszerzone podejście zostało zaproponowane w literaturze i zweryfikowane 
w przeprowadzonym badaniu10, którego wyniki zaprezentowano w tabeli 3. Próba 
obejmowała kierownictwo brytyjskich i holenderskich przedsiębiorstw rozwijających  
i wytwarzających produkty przemysłowe i konsumpcyjne. Dane zebrano przy pomocy 
metody ankiety pocztowej. Kwestionariusze ankietowe zostały napisane w dwóch 
językach i dokładnie sprawdzone. Skierowano je do dyrektorów odpowiedzialnych za 
rozwój nowych produktów. Pytania kwestionariuszowe dotyczyły kryteriów 

                                                 
8 Por. P. Cabonell-Foulquie, J.L. Munuera-Aleman, A.I. Rodriguez-Escudero, Criteria employed for go/no-

go decisions when developing successful highly innovative products, „Industrial Marketing Management”, 
May 2004, s. 308. 

9 Podobną sekwencję procesu selekcji pomysłów zastosował M. Urbaniak, Selekcja idei nowych 
produktów, w: Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 218-239. 

10 Badanie przeprowadzili N. Tzokas, E.J. Hultink, S.Hart, Navigating the new product development 
process, „Industrial Marketing Management”, October 2004, s. 619-626. 
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stosowanych przez róŜne przedsiębiorstwa w poszczególnych etapach procesu 
tworzenia nowych produktów. 

W analizie wykorzystano odpowiedzi uzyskane od przedsiębiorstw 
wytwarzających produkty przemysłowe. W tabeli 3 umieszczono wyniki analizy  
20 kryteriów selekcyjnych branych pod uwagę przez kierownictwo. Największe 
znaczenie mają kryteria rozpatrywane przez ponad 50% przedsiębiorstw. Na etapie 
selekcji pomysłów do najczęściej wykorzystywanych kryteriów naleŜy wykonalność 
techniczna, potencjał rynku oraz unikalność produktu. Na tym wstępnym etapie procesu 
innowacyjnego kierownictwo ma często braki informacyjne, wynikające m.in.  
z rezygnacji z badań marketingowych, dlatego znaczna jego część polega na intuicji 
(56%), która moŜe być zawodna. 

Tabela 3. Stopień wykorzystania kryteriów selekcyjnych w poszczególnych etapach eliminacji procesu 
tworzenia nowych produktów w badanych przedsiębiorstwach brytyjskich i holenderskich  
(w procentach) 
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Źródło: N. Tzokas, E.J. Hultink, S.Hart, Navigating the new product development process, „Industrial 
Marketing Management”, October 2004, s. 623. 
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Zakres i rodzaj kryteriów selekcyjnych zmienia się w czasie i przestrzeni. 
Przeprowadzone 20 lat wcześniej (w stosunku do wyŜej omówionego) badanie na 
terenie Stanów Zjednoczonych11 wykazało, Ŝe zdecydowany priorytet w etapie selekcji 
miały kryteria finansowe, w tym zwłaszcza oczekiwany zwrot zainwestowanego 
kapitału, potencjalny zysk, oczekiwany szybki wzrost sprzedaŜy i udział w rynku.  
W następnej kolejności znalazły się kryteria składające się na synergię organizacji,  
w tym m.in. stopień wykorzystania dystrybucji i potencjału sprzedaŜy, wykorzystanie 
potencjału aktualnych klientów, wyzyskanie zdolności badań marketingowych. 

Po ustaleniu kryteriów selekcyjnych naleŜy poddać analizie kolejność ich 
zastosowania. Sekwencja ta jest istotna, poniewaŜ po rozwaŜeniu kolejnych kryteriów 
część pomysłów jest odrzucana i nie jest ona objęta przez pozostałe kryteria. Niektóre 
pomysły po modyfikacji są rozpatrywane powtórnie. Kryteria stosowane w pierwszej 
kolejności są najogólniejsze i obejmują często elementy niezaleŜne od przedsiębiorstwa, 
znajdujące się w otoczeniu, na przykład wymagania prawne, ograniczenia związane  
z działalnością konkurencji, ograniczenia rynkowe. Kolejne kryteria są coraz bardziej 
szczegółowe, z udziałem elementów całkowicie zaleŜnych od przedsiębiorstwa, na 
przykład cele strategiczne, potencjał finansowy i techniczny firmy, cele i potencjał 
marketingu, intuicja. 

Odrzucone w wyniku selekcji pomysły nie powinny być niszczone, lecz 
gromadzone w bazie danych pomysłów. Część z nich moŜe być rozpatrzona później, 
nawet za wiele lat. W nowych uwarunkowaniach pomysły te mogą znaleźć pełne 
komercyjne zastosowanie. Próby zbyt wczesnego wykorzystania niektórych  
z nich kończą się niepowodzeniem lub odłoŜeniem sukcesu w czasie.  

Wymienione w tabeli 3 kryteria selekcyjne nie są jedyne – w praktyce i literaturze 
moŜna spotkać róŜne inne kryteria selekcji pomysłów. Nie kaŜdy pomysł jest oceniany 
według tych samych kryteriów. Nie wystarczy zwykłe ich ustalenie. NaleŜy je 
umiejętnie zastosować do oceny i podjęcia decyzji o dalszym losie danego pomysłu. 
SłuŜą temu określone metody, których ogólną klasyfikację zaprezentowano na rys. 2. 
Uwzględniono na nim takŜe zalecaną sekwencję stosowania tych metod. 

ChociaŜ w literaturze dzieli się zwykle selekcję na wstępną i zasadniczą, to jednak 
uzasadnione jest zastosowanie – w trzeciej kolejności – metod podsumowujących 
wcześniejsze analizy. Podkreśla się takŜe to, aby selekcjonowanie pomysłów 
przeprowadzać przy pomocy jak najprostszych metod i procedur12. Wymienione na 
rysunku 2 trzy grupy metod omówiono na wybranych przykładach. 

Metody selekcji wstępnej jest to grupa metod stosowanych w pierwszej kolejności 
do wstępnej selekcji pomysłów wygenerowanych w poprzednim etapie procesu 

                                                 
11 Badanie przeprowadzili R.G. Cooper, U. de Brentani, Criteria for screening new industrial products, 

„Industrial Marketing Management”, August 1984, s. 149-156.  
12 Por. B. Sojkin, Badania produktu, w: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek 

-Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 328. 
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innowacyjnego. Najczęściej stosowane są listy pytań kontrolnych (rodzaj 
kwestionariusza), które naleŜą do najprostszych metod przesiewania pomysłów. Pytania 
odzwierciedlają zwykle szczegółowe kryteria selekcyjne podzielone na kilka grup. Lista 
pytań kontrolnych ma często postać, której przykład zilustrowano w tabeli 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Klasyfikacja i sekwencja najczęściej stosowanych metod oceny pomysłów 
Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 4. Przykład listy pytań kontrolnych (checklist) 

Pytania 
Odpowiedzi 
Tak Nie 

1. Czynniki prawne: 
– czy nowy produkt jest zgodny z wymaganiami prawnymi? 
– czy istnieje moŜliwość ochrony własności intelektualnej pomysłu? 
– czy nowy produkt spełnia wymagania ochrony środowiska? 

  

2. Czynniki rynkowe: 
– czy moŜliwy jest wzrost udziału w rynku? 
– czy mogą pojawić się nowe segmenty rynku? 
– czy nowe segmenty są perspektywiczne dla pomysłu? 
– czy pomysł odzwierciedla bieŜące i przyszłe trendy konsumpcyjne? 
– czy istnieje moŜliwość ekspansji na nowe rynki? 

  

3. Czynniki konkurencyjne: 
– czy konkurencja ma w ofercie identyczne produkty? 
– czy nowy produkt zapewni przewagę konkurencyjną? 
– czy moŜliwa jest szybka reakcja konkurencji na nasz pomysł? 

  

4. Czynniki pod kontrolą przedsiębiorstwa: 
– czy pomysł jest zgodny z celami strategicznymi? 
– czy pomysł będzie rozszerzeniem obecnej linii produktów? 
– czy pomysł będzie wymagał wysokich nakładów inwestycyjnych? 
– czy plany strategiczne i operacyjne będą wymagały zmian? 
– czy istnieje zagroŜenie kanibalizacji ze strony nowego produktu? 

  

Suma   
Źródło:  B. Sojkin, Badania produktu, w: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek 

-Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 329. 

Metody oceny pomysłów 

Metody selekcji  
wstępnej 

Metody  
podsumowujące 

Metody selekcji  
zasadniczej 

Zestawienia 
porównawcze 

Analiza  
profilowa 

Zestawienia  
zbiorcze 

Metody punktacji 
zwykłej 

Metody  
skalowania 

Listy pytań 
kontrolnych 

Metody punktacji 
waŜonej 

Metody wyceny 
atrybutów 

Wskaźniki 
atrakcyjności 

pomysłów 



Badania marketingowe… 

 

 

481 

Odpowiedzi na pytania w niej zawarte są zazwyczaj wyskalowane według 
nominalnej skali dychotomicznej. Odpowiedzi udzielane przez członków zespołów 
badawczo-projektowych są następnie kompleksowo analizowane. Wspomniane wyŜej 
grupy kryteriów odzwierciedlają najczęściej czynniki znajdujące się zarówno  
w otoczeniu przedsiębiorstwa (rynkowe, prawne, konkurencyjne), jak i w nim samym 
(zasoby, plany, ograniczenia i inne). 

Metody skalowania natomiast stanowią rozwiniętą postać listy pytań kontrolnych  
– zamiast skali dychotomicznej stosuje się bardziej rozbudowane skale porządkowe, 
często w formie cyfrowej (np. w ramach kaŜdego kryterium moŜna oceniać pomysły  
w skali od  -3 do +3). 

Pomysły, które po selekcji wstępnej zostaną zakwalifikowane do dalszego 
rozpatrzenia, mogą być oceniane kolejno za pomocą metod wartościowania 
punktowego. W pierwszej kolejności stosuje się metody punktacji zwykłej (scoring). 
NaleŜą one do najczęściej stosowanych w praktyce selekcji pomysłów. Pomysły, które 
zostaną pozytywnie zweryfikowane przy pomocy metody punktacji zwykłej, mogą być 
następnie oceniane przy pomocy metody punktacji waŜonej (weighted-index method). 
RóŜni się ona od poprzedniej tym, Ŝe poszczególnym kryteriom szczegółowym 
przyporządkowuje się wagi odzwierciedlające, często subiektywnie, znaczenie 
kryteriów dla ostatecznego sukcesu przedsięwzięcia. Przyznane wagi wyraŜają często 
stopień kompetencji (moŜliwości) przedsiębiorstwa w zakresie rozpatrywanych 
kryteriów selekcyjnych. Suma wag wynosi 1. W tabeli 5 zilustrowano przykład 
formularza stosowanego do oceny pomysłów w ramach metody punktacji waŜonej. 

Tabela 5. Przykład formularza do oceny pomysłów w ramach metody punktacji waŜonej 

Czynniki sukcesu 
nowego produktu 

(kryteria selekcyjne) 

Relatywne 
znaczenie 
czynnika 
(waga) 

Stopień moŜliwości firmy wobec poszczegól- 
nych kryteriów 

Ocena 
suma- 
ryczna 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Cele i strategie 
przedsiębiorstwa 
Biegłość i doświad-
czenia marketingowe 
Zasoby finansowe 
Obsługiwane kanały 
dystrybucji 
Zdolności produkcyjne 
Zaplecze badawczo 
-rozwojowe 
Biegłość w dostawach  
i zaopatrzeniu 

0,20 
 

0,20 
 

0,15 
0,15 

 
0,10 

 
0,10 
0,05 

      
 
 
 
 
 
x 

  
 
x 
 
 
x 

x 
 
 
x 
x 

 
x 

 0,160 
 

0,180 
 

0,105 
0,120 

 
0,080 

 
0,070 
0,025 

Razem 1,00  0,740a) 

a) Skala ocen: 0 – 0,40 – zła; 0,41 – 0,75 – przeciętna; 0,76 – 1,00 – dobra. Minimalny poziom 
akceptacji to ocena 0,70. 

Źródło:  Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 671. 

W pierwszej kolumnie formularza wyszczególniono kryteria, które musi spełniać 
pomysł, aby mógł kandydować do udanego produktu. W drugiej kolumnie są wagi 
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wyraŜające relatywne znaczenie danego kryterium dla ostatecznego sukcesu.  
W przykładzie (tabela 5) najwyŜsze wagi zarząd przedsiębiorstwa przydzielił 
elementom planu strategicznego (cele i strategie) oraz umiejętnościom i doświadczeniu 
marketingowemu (waga 0,2). W trzeciej kolumnie formularza ocenia się poszczególne 
pomysły z punktu widzenia moŜliwości przedsiębiorstwa reprezentowanych przez 
czynniki sukcesu (kryteria) w skali punktowej od 0 do 1,0. W przykładzie pomysł ma 
największe wsparcie ze strony umiejętności i doświadczenia marketingowego (0,9),  
a najmniejsze – ze strony umiejętności w zakresie dostaw i zaopatrzenia. W ostatniej 
kolumnie dokonuje się oceny sumarycznej powodzenia pomysłu. W naszym 
przykładzie, po dodaniu ocen cząstkowych, pomysł został oceniony na 0,74, czyli dość 
wysoko13. 

Przesiane przez sito selekcji zasadniczej pomysły (nie dotyczy to przypadku, gdy 
pozostanie jeden) powinny być zestawione razem i porównane. Stosuje się wtedy 
metody podsumowujące. Analiza porównawcza moŜe doprowadzić do wyeliminowania 
kolejnych pomysłów. Eliminację poprzez porównanie umoŜliwiają formularze, których 
przykład pokazano w tabeli 6. Pomysły, którym zespół oceniający przyznał co najmniej 
85 punktów, są uznawane za znakomite. Pomysły, którym przyznano od 70 do 84 
punktów, uznaje się jako godne zainteresowania, natomiast od 55 do 69 – jako warte 
dalszego zbadania. Odrzuca się pomysły, którym przyznano mniej niŜ 55 punktów14. 

Tabela 6. Przykład formularza zestawienia porównawczego pomysłów 

Czynniki (kryteria) Wagi punktowe 
Pomysły 

A B C 
Zgodność z planem strategicznym z: 
– celami przedsiębiorstwa 
– celami produktowymi i (lub) rynkowymi 
Potencjalny rynek 
– zgodność produktu z potrzebami klientów 
– wielkość rynku 
– wzrost rynku 
– udział w rynku 
– zyskowność 
– ryzyko socjopolityczne 
Zgodność z moŜliwościami przedsiębiorstwa 
– technicznymi 
– marketingowymi 
– dystrybucyjnymi 
– produkcyjnymi 
– finansowymi 
– kadrowymi 

30 
20 
10 
40 
10 
6 
6 
6 
6 
6 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

 
10 
10 
 
8 
6 
6 
6 
5 
5 
 
3 
5 
5 
5 
2 
3 

 
15 
6 
 
8 
6 
5 
6 
6 
6 
 
5 
4 
5 
4 
5 
4 

 
7 
7 
 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
 
4 
5 
5 
5 
3 
2 

Razem  79 85 59 
Źródło:  M. Urbaniak, Selekcja idei nowych produktów, w: Zarządzanie produktem, red. B. Sojkin, PWE, 

Warszawa 2003, s. 234. 

                                                 
13 Por Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, op. cit., s. 670-671. 
14 Por. M. Urbaniak, op. cit., s. 233. 



Badania marketingowe… 

 

 

483 

Praktyczne zastosowanie znalazło wiele innych metod analizy porównawczej 
pomysłów, na przykład analiza sumy waŜonej liczby punktów oraz analiza profilowa. 
Ta ostatnia metoda znana jest w badaniach marketingowych, gdzie stosuje się ją do 
analizy danych otrzymanych za pomocą skali semantycznej (semantic differential scale) 
lub skali Stapela. Wadą analizy profilowej jest to, Ŝe jednocześnie porównywać moŜna 
w postaci graficznej nie więcej niŜ 4-5 pomysłów. 

W skład zespołów badawczo-projektowych wchodzą zazwyczaj specjaliści  
z róŜnych dziedzin działalności przedsiębiorstwa (marketingu, produkcji, technologii, 
finansów). Jest naturalne, Ŝe oceny tych specjalistów są często róŜne. W celu 
zachowania większego obiektywizmu naleŜy te róŜne oceny zestawić, a następnie 
uśrednić. Do przeprowadzenia tej czynności słuŜy formularz zbiorczego porównania 
ocen pomysłów, którego przykład zawarto w tabeli 7. 

Tabela 7. Przykład formularza do zbiorczych porównań ocen pomysłów 

Kryteria oceny 
Oceniającya) 

Średnia 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Kryteria wewnętrzne przedsiębiorstwa: 
– posiadane know-how 
– wyposaŜenie 
– wiedza o produkcie 
– zasoby finansowe i rzeczowe 
Kryteria zewnętrzna: 
– perspektywa sprzedaŜy 
– relacja cena-koszty 
– szacowany czas Ŝycia produktu 

        

a) Oceny w trzypunktowej skali porządkowej (1 – negatywna, 2 – neutralna, 3 – pozytywna) lub 
dychotomicznej (tak/nie). 

Źródło:  M. Urbaniak, op. cit., s. 237. 

Pozostałe po zastosowaniu omówionych metod oceny pomysły mogą jeszcze 
zostać oszacowane z punktu widzenia prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu 
rynkowego. Ze względu na to, Ŝe pomysł będzie stopniowo materializował się w postaci 
rozwijającego się produktu, szacunków takich naleŜy dokonywać w kaŜdym etapie 
procesu innowacyjnego.  

MARKETING RESEARCH IN THE INITIAL  
STAGE OF NEW PRODUCT IDEAS SCREENING 

Summary  

Marketing research is useful in the screening of those new product ideas which do not fulfill 
specified criteria. The research should be prepared correctly in order to avoid any errors. 
Subsequently one should choose the proper criteria and procedures of the ideas screening.  
The selection of new product ideas occurs in three stages. To each of them different methods 
should be applied. For instance the initial, basic and final stages of the selection are governed  
by different methods of product selection. 
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Piotr Ratajczyk, Dawid Wiener1 

NOWOCZESNE METODY BADAŃ W ZAKRESIE 

INTERAKCJI PRODUKT – CZŁOWIEK2 

Streszczenie 

Celem artykułu jest próba wskazania roli i znaczenia odmiennego podejścia badawczego  
w odniesieniu do produktu zaawansowanego technologicznie. Samo bazowanie na podejściu 
deklaratywnym nie gwarantuje pełnego i zgodnego z oczekiwaniami oraz wyobraŜeniami 
uŜytkowników/konsumentów rozpoznania kwestii oceny i stopnia dopasowania produktu.  

Produkt jako element nowoczesnego społecze ństwa 

Postęp techniczny sprawia, Ŝe Ŝyjemy w dobie cywilizacji technicznej. 
Socjologowie kultury piszą o rewolucji naukowo-technicznej, która dokonała się  
w świecie w ostatnich dziesięcioleciach. Na czoło dyscyplin naukowych wysunęły się 
nauki politechniczne, kreujące coraz to doskonalszą technologię i technikę pozwalającą 
człowiekowi opanowywać świat i stwarzać dla siebie lepsze warunki Ŝycia. Postęp 
techniczny obdarza społeczeństwo doskonalszymi pojazdami, narzędziami, 
urządzeniami, aparatami, i niewątpliwie przyczynia się do usprawnienia i ułatwienia 
ludzkiego Ŝycia − tak indywidualnego, jak i społecznego. JednakŜe przyniósł 
równieŜ niemałe wyzwania oraz zagroŜenia dla samego człowieka. NaleŜy zatem 
analizować postęp nie tylko w ujęciu technicznym, ale takŜe interakcji człowiek  
− technologia − produkt.  

Obszar ten ma swój głęboki wymiar ekonomiczny i behawioralny, związany 
chociaŜby z kosztami wymiany produktu, kosztami transakcyjnymi, kosztami adaptacji 
i nauki obsługi urządzenia czy konsekwencjami wykluczenia z grona aktywnych  
i świadomych uŜytkowników. Zasadne jest jednak pytanie, czy w przypadku 
zaawansowanej elektroniki uŜytkowej (palmtopy, smartphony, notebooki, przenośne 
odtwarzacze dźwięku) konsument akceptuje takie oczekiwania producentów wobec 

                                                 
1 Piotr Ratajczyk – dr, Katedra Marketingu Produktu, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu. 
Dawid Wiener – dr, Zakład Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu. 
2 Opracowanie powstało w ramach grantu NN112 405238 Konsument wobec zaawansowanej elektroniki 

uŜytkowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.  
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niego, a takŜe jak badać i analizować oraz wykorzystywać wiedzę z tego płynącą w celu 
zwiększania stopnia uŜyteczności produktu i jego rynkowego sukcesu.  

Sama natura problemu, jak i specyfika rynku produktów zaawansowanych 
technologicznie sprawia, Ŝe dotychczasowe podejście wydaje się w opinii autorów 
niewystarczające. Pojawia się więc konieczność nowego podejścia metodycznego, 
bazującego na odmiennych metodach badawczych i analizie produktu z punktu 
widzenia relacji produkt − technologia − uŜytkownik. Istotne stają się elementy 
poznawcze związane z uŜytecznością produktu, intuicyjnością posługiwania się nim 
odzwierciedlające róŜny sposób percepcji, doświadczeń, wiedzy, moŜliwości 
psychomotorycznych. Uwzględnienie tych czynników na etapie projektowania, 
testowania, a następnie wprowadzania produktu na rynek stanowić moŜe 
kluczowy czynnik przewagi konkurencyjnej i moŜliwości nowego pozycjonowania 
oferty produktowej. 

Odmienno ść podej ścia jako wymóg poznania naukowego  
w obszarze podmiotowym i przedmiotowym 

Ostatnie lata wskazują, Ŝe bazowanie na tradycyjnym podejściu w kontekście 
produktów technicznych nie daje satysfakcjonujących wyników w kontekście analizy 
relacji człowiek – produkt. Konieczne zatem jest przyjrzenie się temu zagadnieniu  
z poziomu analizy naukowej. Aspekt ten został juŜ dostrzeŜony przez takie firmy jak 
Electrolux, Philips czy Vodafone. W Polsce w nurt ten intensywnie włączyła się firma 
Zelmer. DąŜą one nie do zarządzania technologią na potrzeby uŜytkowników, ale do 
zarządzania potrzebami z wykorzystaniem technologii. Korzyści z technologii muszą 
być bowiem istotne i uŜyteczne z punktu widzenia uŜytkownika, a nie tylko z punktu 
widzenia zaawansowania technologicznego3.  

Proces wprowadzania nowego produktu sam w sobie jest złoŜony, jednak w obliczu 
produktów zaawansowanych technicznie zyskuje nowy wymiar poznawczy4. Model 
biznesowy wynikający z takiego podejścia to typowa strategia push, dąŜąca do 
maksymalizacji efektu poprzez nakłady i wysiłki marketingowe, a nie dostosowanie 
produktu do zgłaszanych oraz rozpoznanych potrzeb5. Natomiast sukces produktu rodzi 
się ze zrozumienia potrzeb i zaangaŜowania technologii do ich zaspokojenia, a nie  
z rozwoju technologii jako takiej. Często bowiem sam postęp moŜe być oceniany 
negatywnie. 

                                                 
3 C. Easingwood, S. Harrington, Launching and re-launching high technology products, „Technovation” 

2002, Vol. 22, s. 657-666. 
4  E. Hultink, S. Hart, H. Robben, A. Griffin, Launch decision and new product success: an empirical 

comparison of consumer and industrial products, „Journal of Product Innovation Management” 2000, Vol. 17 
No. 1, s. 5-23. 

5 L. De Marez, G. Verleye, ICT-innovations today: making traditional diffusion patterns obsolete and 
preliminary insight of increased importance, „Telematics and Informatics” 2004, Vol. 21 No. 3, s. 235-260. 
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Dobitnie wskazuje na to badanie przeprowadzone na rynku brytyjskim przez firmę 
FoneBank6. Niemal 61% respondentów stwierdziło, Ŝe obecne na rynku telefony 
komórkowe są zbyt skomplikowane i oferują stanowczo za duŜo zupełnie 
niepotrzebnych funkcji. 45% osób dodało, Ŝe nie korzysta nawet z moŜliwości 
odtwarzania plików MP3 w swoich urządzeniach. Kolejne 30% zapytanych stwierdziło, 
Ŝe zupełnie nie obchodzi ich jakość zdjęć robionych za pomocą posiadanego telefonu. 
Połowa respondentów dodała teŜ, Ŝe uŜywa telefonu tylko do wykonywania połączeń 
telefonicznych oraz pisania wiadomości tekstowych. 40% osób zaznaczyło, Ŝe 
decydując się na zakup nowego urządzenia, bierze pod uwagę głównie łatwość jego 
obsługi. FoneBank podkreśla, Ŝe 72% Brytyjczyków twierdzi, iŜ telefony komórkowe 
są teraz bardziej zawodne niŜ niegdyś. Tyle samo osób dodaje, Ŝe dokonuje zmiany 
telefonu co minimum dwa lata. „Panuje przekonanie, Ŝe klienci przykładają wagę do 
pikseli i megabitów, choć prawda jest taka, Ŝe większość z nich chce mieć po prostu 
łatwe w obsłudze urządzenie do wykonywania połączeń telefonicznych i pisania 
wiadomości tekstowych. Mało kogo interesuje przeglądanie zasobów internetowych, 
wysyłanie e-maili czy nawet słuchanie piosenek”7. Wskazuje to ewidentnie na 
konieczność dokonania istotnych przewartościowań w tym zakresie. 

Istotnym elementem staje się tutaj wyizolowanie i zhierarchizowanie czynników 
wpływających na ocenę produktów, weryfikacja postaw wobec produktów w układzie 
deklarowanym a rzeczywistym, wskazanie przesłanek dla oferentów produktów  
w obszarze projektowania ich funkcji i uŜyteczności, włączenie analizy voice of the 
customer do planowania w zakresie zarządzania wartością produktu. WaŜne jest 
równieŜ wskazanie rozbieŜności w zakresie modelowania postaw na bazie teorii 
wywodzących się z nurtu bazującego na specyfice rynku produktów FMCG, 
wyszczególnienie, jakie stosować naleŜy na rynku produktów zaawansowanych 
technologicznie, a takŜe opracowanie modelu wprowadzania produktów z udziałem 
wartości dodanej w postaci uŜyteczności i funkcjonalności dostrzeganej oraz poŜądanej 
przez uŜytkownika. Ponadto analiza czynników kształtowania wyborów konsumenckich 
na rynku zaawansowanej techniki elektronicznej umoŜliwi określenie roli i znaczenia 
marki i technologii (oraz ich relacji) w procesie wyboru produktu. UmoŜliwi to lepsze 
dostosowanie technologii do wymagań konsumentów i zapewnienie właściwego 
kierunku i tempa rozwoju produktów z myślą o konsumencie, a nie z perspektywy 
rozwoju samej myśli technicznej dla postępu.  

Znaczna część współczesnych konsumentów jest bardzo zaangaŜowana nie tylko  
w sam proces zaspokajania potrzeb, ale przejawia takŜe aktywność w zakresie adaptacji/ 
modyfikacji produktów do własnych preferencji, wykazując skłonność do wykonywania 
działań, które do tej pory realizowane były wyłącznie przez producenta/oferenta. 
Konsument taki jest aktywny, poszukuje lepszych rozwiązań, bierze udział w tworzeniu 

                                                 
6 C. Skinner, 60% of Brits think mobiles are too complicated, http://www.infoworld.com (19.06.2009). 
7 Ibidem. 
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produktów i usług, a takŜe przekazów komunikacyjnych. WyraŜa opinie o ofercie  
i dzieli się nimi z innymi konsumentami oraz oferentami. Działając w ten sposób, 
konsument staje się kreatorem wartości, gdyŜ interpretacja wymiaru symbolicznego 
konsumpcji moŜe być wykorzystywana w procesie kształtowania oferty.  

Wszystko to umoŜliwia: lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań odbiorców, 
zmniejszenie ryzyka wprowadzania na rynek produktu, poprawę relacji między ceną  
i jakością produktów, pozytywny wpływ na reklamy, poprawę wizerunku marki, 
krótszy proces rozwoju nowego produktu, a takŜe obniŜenie kosztów innowacji. 
Według raportu ISTAG8 akceptację będą mogły zyskać te produkty/urządzenia/usługi 
zaawansowane technologicznie (interaktywne), które będą spełniały pewne cechy, np. 
pozwalały się intuicyjnie kontrolować; były lepiej dostosowane do ludzkich ograniczeń 
poznawczych; dojrzewały wraz z nami; ułatwiały kontakty międzyludzkie, generowały 
pozytywne doświadczenia uŜytkowników itp. Autorzy powyŜszego raportu sugerują, Ŝe 
powinny stać się one wyznacznikiem działań R&D przedsiębiorstw w prawie kaŜdym 
obszarze gospodarczym, gdyŜ tylko wtedy ich rozwiązania mogą zyskać społeczną 
akceptację, co stwarza warunki do ich komercyjnego sukcesu. Korzyści z tego tytułu 
będą istotne zarówno dla konsumenta, jak i oferenta tego produktu. 

Próba kompleksowego podej ścia do zagadnie ń metodyki ba-
dań produktów zaawansowanych (nowoczesnych, zinte-
growanych) 

Bazując na powyŜszych przesłankach koniecznym elementem jest wykorzystanie 
zintegrowanego podejścia, bazującego na fuzji metod analizy wyników badań 
(konwergencja). NaleŜy tutaj w pełni wykorzystać zalecenia do analizy uŜyteczności/ 
doświadczeń uŜytkowników w zaawansowanych technologicznie i interaktywnych 
produktach codziennego uŜytku zawarte w dokumencie IS0:20282. Podejście takie daje 
gwarancję zdiagnozowania i poznania podstawowej wiedzy z zakresu psychologiczno 
-kognitywnych korelatów kontaktu człowieka z produktami zaawansowanymi 
technologicznie, jak teŜ wiedzy czysto aplikacyjnej, związanej z badaniem relacji 
pomiędzy uŜytecznością/doświadczaniem uŜytkowników a projektowaniem produktów 
o największym potencjale rynkowym i stopniu akceptacji przez konsumentów/ 
uŜytkowników. Ponadto moŜe przyczynić się do budowania uzasadnionych wiedzą 
naukową najlepszych praktyk dla producentów takich kategorii produktów. 

Marketing i modele biznesowe współczesnej praktyki zarządzania budowane były 
na specyfice rynków produktów konsumpcyjnych (Ŝywność, napoje, kosmetyki, 
odzieŜ). W obliczu zmian w potencjale i znaczeniu technologii w Ŝyciu kaŜdego 
konsumenta starano się dostosować owe modele do realiów zarządzania produktami 
high tech. Orientacja owa wynikała takŜe z niezaprzeczalnego faktu, Ŝe rynki te 

                                                 
8 ISTAG Raport 2001, s. 11-12. 
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stanowią ilościową i wartościową dominantę w obrocie, a takŜe w indywidualnych 
budŜetach konsumentów. 

Składowymi tak rozumianego procesu jest w pierwszej kolejności analiza 
funkcjonalności/ergonomii takich produktów, którą określa się współcześnie zbiorczo 
jako tzw. uŜyteczność. JednakŜe kluczowym aspektem, którego nie moŜna utoŜsamiać  
z uŜytecznością, a bezpośrednio związanym z zaawansowanymi technologicznie 
artefaktami, jest badanie afektywnych/hedonicznych/poznawczych komponentów 
naszego obcowania w trakcie korzystania z nich, czyli tzw. doświadczeń (przeŜyć) 
uŜytkowników9. Podejście uwzględniające uŜyteczność oraz doświadczenia 
uŜytkowników istotnie zwiększa szansę ich rynkowego sukcesu, a co więcej  
− właściwie zastosowane umoŜliwia korzystanie z nich przez osoby starsze czy 
niepełnosprawne (np. niedowidzące), które obecnie mają utrudniony dostęp nawet do 
przedmiotów codziennego uŜytku (tzw. dostępność). Finalnym wreszcie  
(i chronologicznie takŜe rozpoznanym jako ostatni) wymiarem kontaktu ze 
współczesnymi produktami wysoce technologicznymi jest ich zdolność do budowania 
aktywności społecznościowej. Stworzenie moŜliwości uspołecznienia uŜytkowników 
produktów wysoko technologicznych pozwala na aktywny współudział w budowaniu 
wartości (chociaŜ rozumianej niestandardowo) rozwiązań technologicznych i marek je 
firmujących, zarazem oferując uŜytkownikom realny wpływ na ich rozwój.  

Analiza dostępnej literatury przedmiotu wskazuje, Ŝe wszystkie ww. wymiary 
produktów wysoce technologicznych mogą kontrybuować w jego powodzeniu 
rynkowym i akceptacji przez konsumenta, to jednak doświadczenia uŜytkowników 
(głównie o podbarwieniu hedonicznym/afektywnym) oraz wysoka uŜyteczność 
odgrywają najistotniejszą rolę10. Nie byłoby więc przesadą stwierdzić, Ŝe we 
współczesnej ekonomii, która zmierza do celowego kreowania konsumenckich 
doświadczeń oraz poszukiwania prawdziwie innowacyjnych rozwiązań, tylko marki 
produktów, które są w stanie dostarczyć takŜe wartość poprzez kreowanie poŜądanych 
konsumenckich doświadczeń mają największą szansę być zaakceptowane przez ich 
uŜytkowników i odnieść rynkowy sukces11.  

W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe pojęcie doświadczenia bywa 
odmiennie rozumiane w perspektywie marketingowej oraz w perspektywie 

                                                 
9  P.W. Jordan, W.S. Green, Pleasure with products: beyond usability, Prentice-Hall, London 2002; 

P.M.A Desmet, P. Hekkert, Framework of product experience, „International Journal of Design” 2007, nr 1,  
s. 57-66, Funology: from usability to enjoyment, red. M.A. Blythe, K. Overbeeke, A.F. Monk, P.C Wright, 
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 2003.  

10 Product experience, red. H.N.J. Schifferstein, P. Hekkert, Elsevier Press 2008. 
11 B.J. Pine, J.H. Gilmore, Welcome to the experience economy, „Harvard Business Review” 1998, nr 76,  

s. 97-105, M.B. Holbrook, E.C. Hirschman, The experiential aspects of consumption: consumer fantasies, 
feelings and fun, „Journal of Consumer Research” 1998, nr 9, s. 132-140, B. Schmitt, Experiential marketing, 
„Journal of Marketing Management” 1999, nr 15, s. 53-67. 
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psychologiczno-kognitywnej12. W tym pierwszym przypadku jest ono bliŜsze 
traktowaniu „doświadczenia konsumenckiego” jako czegoś niezwykłego, 
niespotykanego, godnego zapamiętania, komunikacyjnego (marketingowo) w swoim 
wyrazie i odpowiada „doświadczeniu”. Natomiast drugie rozumienie „doświadczenia” 
wywodzi się po prostu z przedmiotowego doświadczania codzienności (jako jej 
kompetentny uŜytkownik), gdzie moŜliwość posługiwania się świetnie 
zaprojektowanym i estetycznym przedmiotem jest juŜ wystarczającym przeŜyciem, 
które nie wymaga dodatkowego wzmacniania. Istotne w tym wszystkim jest przede 
wszystkim to, Ŝe obie perspektywy nie wykluczają się wzajemnie, a wręcz są 
niezbędnym składnikiem wszelkich działań marketingowych oraz wprowadzania na 
rynek nowych produktów. 

Przykład metodyki podej ścia do badania komunikacji  
i uŜyteczno ści produktów zaawansowanej elektroniki 
uŜytkowej 13 

Cele badawcze wynikające z postawionego problemu podporządkowane zostały 
celom naukowym i określono je jako: ocena uŜyteczności produktów zarówno na 
poziomie deklaracji (badania deklaratywne: ilościowe i jakościowe), jak  
i ergonomii/uŜyteczności (badania laboratoryjne). Ponadto wartościowaniu poddane 
zostaną czynniki determinujące zakup/wybór/zmianę w zakresie uŜytkowanych 
urządzeń zaawansowanej elektroniki. UmoŜliwi to określenie postrzegania roli 
konsumenta jako elementu definiującego funkcjonalność i uŜyteczność produktu. 
Stanowić będzie takŜe istotny punkt w kierunku badań prosumentów w warunkach 
polskich. Dla celów realizacji badania niezbędne będzie zatem przeprowadzenie badań 
wśród nabywców zaawansowanej elektroniki uŜytkowej − badań o charakterze 
ilościowym oraz jakościowym.  

W badaniach ilościowych wykorzystane będą badania omnibusowe, które pozwolą 
zdiagnozować skalę problemu. Z racji tego, iŜ badania te mają charakter 
reprezentatywny dla całej dorosłej populacji mieszkańców Polski, umoŜliwi ą one 
ustalenie, dla jakiego odsetka konsumentów problem nadmiernego skomplikowania 
zaawansowanej elektroniki uŜytkowej oraz nadmiernych oczekiwań odnośnie 
zaangaŜowania uŜytkownika w przygotowanie produktu do pracy jest naprawdę istotny.  

W badaniach jakościowych wykorzystane zostaną m.in. indywidualne wywiady 
pogłębione, których celem będzie zdiagnozowanie reakcji konsumentów 
zaawansowanej elektroniki uŜytkowej na podnoszone tutaj problemy oraz poznanie 
sposobów radzenia sobie z nimi.  

                                                 
12 Product experience, red. H.N.J. Schifferstein, P. Hekkert, Elsevier Press 2008, H.N.J. Schifferstein,  

M.P. Cleiren, Capturing product experience: a split-modality approach, „Acta Psychologica” 2005, nr 118,  
s. 293-318. 

13 Badanie przeprowadzone zostanie w ramach grantu NN112 405238 Konsument wobec zaawansowanej 
elektroniki uŜytkowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
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KaŜde oprogramowanie/urządzenie/interfejs wykorzystane w badaniu zostanie 
ocenione w aspekcie 3 kluczowych dziedzin: 
1. Efektywność, która dotyczy tego, w jakim stopniu i przy jakiej dokładności 

uŜytkownik systemu/produktu osiągnął zamierzone cele. Typowe metryki dla 
efektywności to m.in.: 
a) liczba kluczowych celów/zadań, które zostały ukończone, 
b) procent najistotniejszych funkcji produktu, które zostały wykorzystane, 
c) procent celów/zadań ukończonych za pierwszym razem, 
d) liczba popełnianych uporczywych błędów, 
e) liczba błędów popełnionych w jednostce czasu, 
f) jaki procent uŜytkowników ukończył zlecone zadanie. 

2. Sprawność, która odnosi się do ilości wysiłku, jaki musi włoŜyć uŜytkownik, aby 
skompletować zadanie. Typowe metryki dla badań opierają się na parametrach 
czasowych i są to m.in.: 
a) ilość czasu potrzebna na wykonanie danego zadania, 
b) ilość czasu, jaki zajmuje przejście zadania przy pierwszej próbie, 
c) ilość czasu, jaki zajmuje nauczenia się funkcji, instrukcji itp., 
d) ilość czasu potrzebna na instalację (uruchomienie) oprogramowania/produktu, 
e) ilość oraz częstość uŜywania klawiszy, które są wykorzystywane w realizacji 

zadania. 
3. Satysfakcja odnosi się do emocjonalnych doświadczeń uŜytkownika w trakcie 

korzystania z urządzenia/systemu i typowymi jej metrykami są m.in.: 
a) stosunek uzyskanych od uŜytkownika pozytywnych do negatywnych 

przymiotników opisujących produkt, 
b) jaki procent uŜytkowników uwaŜa, Ŝe badany produkt jest lepszy niŜ 

poprzednio uŜywany, 
c) procent uŜytkowników, który deklaruje, Ŝe czuje pełną kontrolę nad 

produktem, 
d) ocena satysfakcji z uŜycia na pięciostopniowej (-2, -1, 0, 1, 2), wizualnej skali 

emotikonowej, 
e) procent rekomendacji produktu dla przyjaciół po 30 minutach jego 

uŜytkowania, 
f) procent uŜytkowników, którzy oceniają ten produkt jako łatwiejszy w uŜyciu 

niŜ jego bezpośredni konkurent. 
Przyjęto na potrzeby niniejszego badania, iŜ efektywność oraz sprawność odnoszą 

się do typowej uŜyteczności/ergonomii, natomiast satysfakcja jest miarą emocjonalnych 
doświadczeń uŜytkowników. Na potrzeby eksperymentu, stanowiącego integralną część 
badania, zostanie opracowany protokół badawczy, którego elementem będzie: badanie 
uŜyteczności oraz badanie doświadczeń uŜytkowników. 
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Badanie uŜyteczności to: 
1. Swobodna, samodzielna eksploracja programu/urządzenia/interfejsu przez okres 

około 20 min; w czasie tego zadania zachowania uŜytkownika będą rejestrowane za 
pomocą kamer wideo, a następnie analizowane za pomocą programu The Observer 
XT 9.0. Pozwala on na pełne zakodowanie zachowań uŜytkowników zgodnie  
z wcześnie przyjętymi znacznikami (tagami), a następnie pełną analizę statystyczną 
(między-, wewnątrzgrupową itp.); ponadto rejestrowane zostaną wszystkie 
aktywności behawioralne uŜytkownika (dotknięcia klawiatury, trakcje myszki) oraz 
moŜliwa będzie integracja tych danych z innymi źródłami np. eye-trackerem czy 
danymi psychofizjolologicznymi (jeŜeli byłby wykorzystane). 

2. Kontrolowane przejście przez wcześniej zaprojektowany scenariusz uŜycia 
(usecases) programu/urządzenia/interfejsu; w czasie tego zadania rejestrowane będą 
dane za pomocą eye-trackera (stacjonarnego lub mobilnego); uprzednio kaŜdy  
z testowanych obiektów badawczych zostanie wstępnie zakodowany za pomocą 
tzw. pól zainteresowań − są to części ekranu, urządzenia, intefejsu, itp. uznane za 
szczególnie istotne w jego uŜytkowaniu; ponadto zachowania uŜytkownika będą 
rejestrowane za pomocą programu The Observer XT 9.0. 

3. Ostatnim elementem badania uŜyteczności będzie zaaplikowanie krótkiej skali 
dedykowanej uŜyteczności PSSUQ (Post-Study System Usability Questionnaire) 
lub ASQ (After-Scenario Questionnaire). 
Natomiast badanie doświadczeń uŜytkowników będą realizowane w następujący 

sposób: 
1. Przejście przez specjalne przygotowane zadanie związane z uŜytkowaniem 

produktu, w trakcie którego rejestrowane zostaną emocjonalne ekspresje 
uŜytkowników za pomocą programu FaceReader 2.0, który pozwala na analizę 
mikroekspresji mimicznych twarzy kodowanych za pomocą systemu FACS (Facial 
Action Coding System). FaceReader 2.0 jest w pełni integrowany z danymi 
rejestrowanymi za pomocą oprogramowania The Observer XT 9.0; alternatywnie 
mierzona będzie bezpośrednia aktywność mięśni mimicznych twarzy za pomocą  
8 elektrod EMG (elekteomiografii), co pozwala na ocenę znaku emocjonalnego 
(emocje pozytywne/negatywne). 

2. Po części zadaniowej przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji z uŜytkowania 
oparte o ocenę za pomocą The Smile Scale oraz specjalnie stworzoną na potrzeby 
badania baterię określeń/atrybutów opisujących róŜnorodne aspekty kontaktów  
z produktami zaawansowanymi technologicznie. Zmierzone zostaną takŜe czasy 
reakcji (RT-reaction times) w trakcie udzielania odpowiedzi, które moŜna 
potraktować jako wskaźnik ukrytych/pozaświadomych postaw wobec produktu 
związanych z jego uprzednim uŜytkowaniem. 
Po zakończeniu całości badania nastąpi debriefing badanego oparty  

o współoglądanie i komentowanie zarejestrowanych danych wraz z przeprowadzającym 
badanie eksperymentatorem, który będzie zadawał przy okazji dodatkowe pytania  
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(tzw. PEEP, post eye-tracking evaluation protocol). Pozwoli to na zebranie 
dodatkowych danych jakościowych i moŜe być traktowane jako odpowiednik badania 
typu I-D-I w domenie badania uŜyteczności/doświadczeń uŜytkowników. 
Wszystkie badania zostaną przeprowadzone w Laboratorium Eksperymentalnym 
Instytutu Psychologii UAM za pomocą dostępnego tam sprzętu oraz oprogramowania 
(eye-trackery, EMG, The Observer XT 9.0 i inne). Do badania zostaną rekrutowani 
uŜytkownicy kategorii high-tech w wieku 20-30 lat, w 50% męŜczyźni oraz w 50% 
kobiety, w liczbie min. n=225 (przy załoŜeniu, Ŝe analizowane będą co najmniej trzy 
oddzielne kategorie produktów high-tech oraz Ŝe liczba ta mówi o uŜytkownikach, 
którzy ukończyli badanie i zostali wykorzystani w analizie statystycznej). Norma 
ISO:98282 zakłada, Ŝe badanie interaktywnych produktów codziennego uŜytku 
powinno zakładać minimum n=50 uŜytkowników, przy czym sugeruje, aby była to 
liczba większa. Stąd przyjęto liczbę n=75 per kategoria. 

Wyniki badań zostaną zoperacjonalizowane do postaci 12 wskaźników (metryk), 
który zostaną podzielone na dwie kategorie: uŜyteczność oraz doświadczenia 
uŜytkowników. Inne segmentacje są moŜliwe, ale będą dokonywane dopiero w trakcie 
analizy post-hoc. 

Podsumowanie 

Produkt zaawansowany technologicznie powinien być projektowany, testowany  
i dostosowany do profilu i oczekiwań jego przyszłego uŜytkownika14. Podejście takie 
określa się mianem projektowania zorientowanego na uŜytkownika/człowieka. Tak 
postawionym zagadnieniom podporządkowana musi być odmienna (niŜ tylko badania 
oparte na deklaratywnych odpowiedziach i obserwacjach) metodyka badawcza, która 
obejmować musi cykl badań ilościowych i jakościowych. Na szczególną uwagę 
zasługuje tutaj aspekt wykorzystania nowoczesnych technik badawczych, które będą 
konfrontowane z metodami świadomej deklaracji (indywidualne wywiady pogłębione  
i ankiety) w zakresie pomiaru efektywności, sprawności oraz satysfakcji, w zakresie 
oceny produktu przez konsumenta. 

CONTEMPORARY METHODS OF HUMAN  

– PRODUCT INTERACTION RESEARCH 

Summary 

The aim of this paper is an attempt to present the role and the meaning of different research 
approach to the advance and technology sophisticated products. Surveys which are only based on 
the declarations of customers only are enough to guarantee the proper results (especially in the 
context of customer expectations). 

                                                 
14 Wskazuje na to ewidentnie w swoich pracach wielu autorów koncentrujących się na tym temacie:  

J. Kwahka, S. Han, A methodology for evaluating the usability of audiovisual consumer electronic products, 
„Applied Ergonomics” 2002, nr 33, S. Han, M. Hwan Yun, J. Kwahk, S. Hong, Usability of consumer 
electronic products, „International Journal of Industrial Ergonomics” 2001, nr 28, s. 143. 
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KLIENTÓW 

Streszczenie 
W artykule poruszono tematykę problemu rzetelnego pomiaru zjawiska satysfakcji  

i lojalności klientów. Omówiono istotę analiz obu obszarów wraz z warunkami, jakie powinna 
spełniać metodologia badawcza, aby przynosić przedsiębiorstwom lub instytucjom wymierne 
korzyści rynkowe. Ponadto zaprezentowano najczęściej stosowane na świecie modele ścieŜkowe 
pomiaru satysfakcji i lojalności klientów (SCSB, ACSI oraz EPSI) wraz z ich charakterystyką  
i prezentacją dotychczasowych wyników i analiz. Na koniec omówiono największą zaletę modeli 
ścieŜkowych, czyli ich modularny charakter, który pozwala na pełną kontrolę procesu 
badawczego oraz umoŜliwia dokładne dopasowanie narzędzia do róŜnych sektorów oraz rynków.   

Wprowadzenie 

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku wymuszają na firmach konieczność 
doskonalenia swoich relacji z klientami. Obecnie nie tyle zawarcie transakcji, ile 
budowa trwałej więzi z klientem staje się podstawą działań rynkowych przedsiębiorstw. 
Więź ta powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, lojalności, wiarygodności,  
a moŜe nawet przyjaźni przedsiębiorstwa i klienta, będącego zaangaŜowanym 
współpartnerem. Podstawą takich działań jest dokładne poznanie przez firmę swoich 
klientów oraz zrozumienie ich zmieniających się oczekiwań, postaw i zachowań. 
Usatysfakcjonowany klient, związany z firmą na długie lata, jest głównym 
wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa na rynku. Klient powinien być traktowany jak 
inwestycja, która jest źródłem długofalowych korzyści dla przedsiębiorstwa. Aby je 
osiągnąć, trzeba nie tylko zdobywać nowych klientów, ale przede wszystkim zatrzymać 
dotychczasowych i przekształcić ich w wiernych danej firmie2. 

Istota bada ń satysfakcji klienta 

Głównym celem stawianym przed wszystkimi badaniami poziomu zadowolenia 
(satysfakcji) klientów jest wyposaŜenie przedsiębiorstw w narzędzia umoŜliwiające 
zrozumienie czynników wpływających na decyzje zakupowe klientów oraz pomoc  
w określaniu kolejnych decyzji biznesowych i formułowaniu przyszłej strategii 

                                                 
1 Łukasz Skowron – dr inŜ., Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. 
2 E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa, 2005, s. 13. 
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rozwoju. Aby pomiar satysfakcji klienta przyniósł wymierne korzyści rynkowe, 
powinien określać:  

− priorytety klienta (które potrzeby i oczekiwania są i w jakim stopniu dla niego 
waŜne), 

− margines tolerancji klienta (co dla niego stanowi idealny, oczekiwany  
i akceptowany poziom jakości oferty), 

− postrzeganą (doświadczaną) jakość dostarczanego produktu lub świadczonych 
usług, 

− porównanie uzyskanego poziomu jakości do ustalonych priorytetów klienta 
oraz jakości ofert konkurencyjnych. 

Takie podejście wymaga zastosowania mikroekonomicznego modelu opisującego 
poziom satysfakcji poszczególnych klientów wraz z poziomami wszystkich czynników 
go kształtujących. Aby zbudować taki model, naleŜy zidentyfikować wszystkie 
czynniki, które wpływają na kształtowanie zjawiska zadowolenia oraz satysfakcji 
klientów z uŜytkowania produktów i/lub usług danego przedsiębiorstwa. Fakt 
wielowymiarowego charakteru omawianych konceptów oraz wielość współzaleŜnych 
czynników stanowią główny problem związany z pomiarem satysfakcji oraz lojalności 
klientów. 

W niniejszym artykule poddano szczegółowej analizie rozwinięte modele 
ścieŜkowe, które obecnie stanowią najbardziej zaawansowane i zarazem 
najdokładniejsze narzędzia umoŜliwiające odtworzenie procesu kształtowania 
satysfakcji i lojalności klientów względem określonych firm i instytucji. 

Rozwini ęte modele satysfakcji i lojalno ści klientów  

Za pierwszy rozwinięty model badania satysfakcji i lojalności klienta uznaje się 
Szwedzki Indeks Zadowolenia Klienta (SCSB − Swedish Customer Satisfaction 
Barometer), opracowany w roku 1989. Podczas pierwszego badania przeanalizowano 
130 przedsiębiorstw z 32 róŜnych sektorów rynku szwedzkiego. Głównym sponsorem 
oraz pomysłodawcą badań była Poczta Szwedzka, która okazała się być równieŜ 
największym beneficjantem nowego narzędzia (w latach 1989-95 zysk z działalności 
operacyjnej Poczty Szwedzkiej zwiększył się o ponad 300%)3. Model SCSB (rys. 1)  
w swojej strukturze nawiązuje do psychologicznych modeli zadowolenia klienta4, 
rozszerzając całą konstrukcję o dwa dodatkowe obszary: lojalność oraz skargi klientów.  

 

 

 

                                                 
3 M.D. Johnson, A. Gustaffson, T.W. Andreassen, L. Lervik, Jaesung Cha, The Evolution and Future 

 of National Satisfaction Index Models, „Journal of Economic Psychology” 2001, no 22, s. 217-245. 
4 E.W Anderson, M.W. Sullivan, The Antecedents and Consequences of Customer Satisfaction for Firms, 

„Marketing Science”, (Spring, 1993), Vol. 12 No. 2, s. 125-143. 
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Rys. 1. Model SCSB (Swedish Customer Satisfaction Barometer) 
Źródło: M.D. Johnson, A. Gustaffson, T.W. Andreassen, L. Lervik, Jaesung Cha, The Evolution and Future 

of National Satisfaction Index Models, „Journal of Economic Psychology” 2001, no 22, s. 217-245. 

W 1994 roku w USA zaprezentowano nowy model, zbudowany na bazie 
Szwedzkiego SCSB, nazwany „American Customer Satisfaction Index” (ACSI – rys. 2). 
Pierwsze badania oparto na wywiadach telefonicznych przeprowadzonych ze starannie 
wyselekcjonowanymi klientami ponad 200 firm5 wchodzących w skład 35 głównych 
sektorów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych (wszyscy ankietowani klienci 
charakteryzowali się dobrą znajomością produktów lub usług oferowanych przez dane 
przedsiębiorstwa).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 2. Model ACSI (American  Customer Satisfaction Index6) 
Źródło: A. Arbor, American Customer Satisfaction Index: Methodology Report 1995 Update, University  

of Michigan Business School, National Quality Research Center/American Society for Quality 
Control, listopad 1995. 

Podstawową róŜnicą pomiędzy ACSI a SCSB jest bardziej precyzyjne 
zdefiniowanie modułu „postrzeganej wartości”, będącej wynikiem róŜnicy pomiędzy 
oczekiwaniami klienta a postrzeganą (doświadczaną) jakością. Analogicznie jak  
w przypadku modelu SCSB równieŜ model ACSI zakłada, Ŝe skutkiem wzrostu 
poziomu satysfakcji klientów danej firmy/organizacji powinien być spadek poziomu 

                                                 
5 Średnio około 250 wywiadów na firmę. 
6 A. Arbor, American Customer Satisfaction Index: Methodology Report 1995 Update, University of 

Michigan Business School, National Quality Research Center/American Society for Quality Control, listopad 
1995. 

Zadowolenie  
klienta  
(SCSB) 

Skargi  
klientów 

Postrzegana  
wartość 

Oczekiwania  
klienta 

Lojalność 
klientów 

Postrzegana  
jakość 

Oczekiwania 
klienta 

Postrzegana  
wartość 

Zadowolenie 
klienta 
(ACSI) 

Skargi 
klientów 

Lojalność 
klientów 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
− 

+ 



Łukasz Skowron 

 

498

skarg oraz wzrost zjawiska lojalności klientów do produktów/usług danej marki. Zakres 
treści poszczególnych obszarów problemowych tego modelu przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Treść modelu ACSI 

Elementy 
modelu Zmienne opisujące poszczególne moduły 

Oczekiwania 

− Poziom całkowitych oczekiwań w stosunku do jakości produktów lub/oraz 
usług (przedzakupowe). 

− Oczekiwania co do dopasowania produktów lub/oraz usług do potrzeb 
i prioryteów klientów (przedzakupowe). 

− Oczekiwania co do niezawodności i skuteczności danego produktu 
lub/oraz usługi (jak często dzieje się coś nie po myśli klientów  
– przedzakupowe). 

Postrzegana 
jakość 

− Całkowita ocena jakości danych produktów lub/oraz usług (pozakupowa). 
− Ocena poziomu dopasowania produktów lub/oraz usług do potrzeb  

i priorytetów klientów (pozakupowa). 
− Ocena poziomu niezawodności i skuteczności danego produktu lub/oraz 

usługi (jak często dzieje się coś nie po myśli klientów – pozakupowa). 
Postrzegana 

wartość 
− Ocena poziomu jakości w stosunku do danej ceny. 
− Ocena poziomu ceny w stosunku do danej jakości. 

Zadowolenie 
klienta 

− Całkowity poziom satysfakcji. 
− RóŜnica pomiędzy oczekiwaniami a rzeczywistym stanem rzeczy (moŜe 

mieć zarówno wpływ dodatni – gdy rzeczywistość przewyŜsza poziom 
oczekiwań, lub ujemny − gdy oczekiwania przewyŜszają rzeczywisty stan 
rzeczy). 

− Uzyskany rzeczywisty stan rzeczy w stosunku do „idealnych” produktów 
lub/oraz usług postrzeganych przez klientów w danej kategorii. 

Skargi 
klientów − Częstotliwość skarg i ich charakter. 

Lojalność 
klientów 

− Skala zjawiska ponawiania zakupów produktów lub/oraz usług danych 
marek. 

− Elastyczność cenowa (badana w dwojaki sposób: jako zmiana poziomu 
popytu na skutek zmiany ceny o punkt procentowy, oraz poziom zmiany 
ceny liczony w punktach procentowych, który powoduje zmianę  
w zjawisku ponawiania zakupów o jeden punkt %. 

Źródło: opracowanie własne. 

Szerokie zastosowanie modelu ACSI do badania satysfakcji klientów na rynku 
amerykańskim pozwoliło przedstawić zmiany, jakie zaszły w latach 1995-2009  
w indeksie ACSI. Obraz trendu tych zmian (rys. 3) daje podstawę diagnozy stanu 
klienta i jego relacji do produktu oraz firmy/instytucji. 

Dodatkowych informacji dostarcza szczegółowe zestawienie wyników (poziomu 
indeksu ACSI) uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa w 40 głównych sektorach 
amerykańskiej gospodarki (tabela 2). 
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Rys 3. Sumaryczne waŜone wyniki indeksu ACSI w latach 1995-2009 na rynku amerykańskim 
Źródło: http://www.theacsi.org (2.02.2010). 

Tabela 2. Wyniki Indeksu ACSI uzyskane w 40 głównych sektorach gospodarki USA w latach 1995-2009 

Rynek 95  96  97  98  99  00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  
Zmiana % 

do roku 
pierwszego 

linie lotnicze 72  69  67  65  63  63  61  66  67  66  66  65  63  62  64  - 11.1  

opieka ambulatoryjna  -  - - -  -  - -  -  - - - -  -  81  80  - 1.2  

odzieŜowy 82  78  77  79  79  79  79  80  80  79  81  80  82  80  82  0.0  

obuwniczy 79  77  74  74  76  79  76  79  79  82  77  76  79  79  80  1.3  

samochodowy 79  79  79  79  78  80  80  80  80  79  80  81  82  82  84  6.3  

bankowy 74  72  71  70  68  70  72  74  75  75  75  77  78  75   1.4  

browarniczy 83  79  81  82  79  82  80  81  82  79  82  82  83  83  84  1.2  
telewizji kablowej  
i satelitarnej  

- - -  -  - -  64  61  61  61  61  63  62  64  63  -1.6  

telefonii komórkowej  -  - - - - -  -  -  -  69  69  70  70  71  72  4.3  

tytoniowy 81  77  77  75  76  76  76  76  76  78  79  78  77  78  72  - 11.1  

oprogramowania 
komputerowego  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  74  73  74  75  1.4  

centrów handlowych  77  74  72  73  72  72  75  74  76  74  75  74  73  74   - 3.9  

elektroniczny 
(TV, VCR, DVD)  

83  81  80  79  83  83  81  81  84  82  81  80  83  83  83  0.0  

zakładów 
energetycznych  

75  75  73  73  74  75  69  73  73  72  73  72  73  74  74  - 1.3  

przesyłek kurierskich  81  85  80  78  79  81  78  79  79  81  81  83  81  82  82  1.2  

telefonii stacjonarnej  81  79  75  74  73  72  70  71  72  71  70  70  70  73  72  - 11.1  

produkcji Ŝywności  84  83  81  81  81  81  82  81  81  81  82  83  81  83  83  - 1.2  

gastronomiczny  - -  -  -  - - -  -  - -  -  - 81  80  84  3.7  
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stacji paliw  78  77  78  79  76  75  77  76  75  70  69  71  70  74   - 5.1  
ubezpieczeń 
zdrowotnych  

- - - - - - 68  69  70  67  68  72  71  73   7.4  

opieki szpitalnej 74  71  67  72  70  69  68  70  73  76  71  74  77  75  77  4.1  

hotelarstwa 75  72  71  71  72  72  71  71  73  72  73  75  71  75  75  0.0  
brokerów 
internetowych  

- - - - - 72  69  73  76  75  76  78  79  74   2.8  

internetowych plat-
form informacyjnych  

- - - - - - - 73  74  75  75  73  75  75  74  1.4  

portali internetowych  - - - - - 63  65  68  71  72  76  77  75  80  83  31.7  
internetowej 
sprzedaŜy detalicznej  

- - - - - 78  77  83  84  80  81  83  83  82   5.1  

biur podróŜy  - - - - - 66  69  77  77  76  77  76  75  75   13.6  

ubezpieczeń na Ŝycie  81  75  76  77  76  75  78  79  77  75  75  79  78  78   - 3.7  

kinematografii 77  74  71  76  71  68  71  70  71  73  71  73  70  70  74  - 3.9  

kablowych wiadomo-
ści telewizyjnych  

77  70  62  65  62  64  62  65  68  66  68  69  67  69  71  - 7.8  

gazet 72  69  69  66  69  68  68  63  64  68  63  63  66  64  63  - 12.5  

chemii gospodarstw 
domowych 

84  80  82  82  81  84  83  81  84  83  83  84  85  85  85  1.2  

komputerów 
osobistych  

78  73  70  71  72  74  71  71  72  74  74  77  75  74  75  - 3.8  

Ŝywności dla zwierząt  - - 83  81  82  83  82  82  82  83  82  83  84  84  84  1.2  
ubezpieczeń 
majątkowych  

82  77  77  77  79  79  79  77  78  77  78  78  80  81   - 1.2  

napojów  86  86  83  83  84  86  82  85  84  83  83  84  84  83  85  - 1.2  
sklepów 
specjalistycznych 

- 75  72  75  79  76  73  74  74  75  74  75  75  76   1.3  

supermarketów 76  74  73  73  74  73  75  75  74  73  74  75  76  76   0.0  

usług pocztowych 61  74  69  71  71  72  70  73  72  74  73  71  73  74  74  21.3  

Internetu bezprze-
wodowego  

- - - - - - - - - 65  63  66  68  68  69  6.2  

Źródło: http://www.theacsi.org (2.02.2010). 

Dane zawarte w tabeli 2 pokazują, Ŝe na przestrzeni analizowanego okresu 
najwyŜszy wzrost indeksu satysfakcji klientów (ACSI) zaobserwowano dla rynku 
portali internetowych (wzrost o 31,7%), usług pocztowych (21,3%) oraz biur podróŜy 
(13,6%). W tym samym okresie sprawozdawczym największe spadki poziomu indeksu 
ACSI zanotowano dla sektorów: gazet i czasopism (spadek o 12,5%) oraz linii 
lotniczych, wyrobów tytoniowych i telefonii stacjonarnej (wszystkie wymienione 
sektory zanotowały spadek indeksu o 11,1%). Na koniec 2009 roku najwyŜszym 
poziomem indeksu satysfakcji klienta ACSI cechowały się sektory: napojów 
bezalkoholowych i chemii gospodarstw domowych (85 punkty indeksowe) oraz 
samochodowy, browarniczy, gastronomiczny i Ŝywności dla zwierząt (84 punkty 
indeksowe).  
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Skuteczność rynkową omawianego modelu najlepiej widać, porównując wyniki 
rynkowej wartości dodanej (MVA7) uzyskiwane przez firmy charakteryzujące się 
najwyŜszymi oraz najniŜszymi poziomami indeksu ACSI (rys. 4). Jak widać na rys. 4, 
przedsiębiorstwa naleŜące do grupy 25% firm o najwyŜszym poziomie indeksu ACSI 
uzyskują w omawianym obszarze wyniki kilkukrotnie wyŜsze od firm znajdujących się 
w grupie 25% analizowanych przedsiębiorstw cechujących się najniŜszymi poziomami 
indeksu ACSI. 
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Rys. 4. Wartości średnie rynkowej wartości dodanej uzyskane przez firmy o wysokich i niskich wynikach 

indeksu ACSI uzyskane w latach 1994-2007 – MVA (miliardy USD) 
Źródło:  MVA uzyskane z Stern Steward & Co., annual updated ACSI firms (http://www.theacsi.org) 

(02.2010) 

Europa szybko dostrzegła wagę problemu pomiaru i kontroli kształtowania 
długotrwałych relacji firmy z jej klientami. Dla lepszego dopasowania metodologii 

                                                 
7 MVA (Market Value Added) − wskaźnik nazywany rynkową wartością dodaną pozwala ocenić proces 

tworzenia dodatkowej wartości dla akcjonariuszy w dłuŜszym horyzoncie czasowym. MVA równa się 
bogactwu, jakie przedsiębiorstwo zyskało lub straciło od czasu swojego zaistnienia. Oblicza się go jako 
nadwyŜkę wartości rynkowej przedsiębiorstwa nad wartością zainwestowanego w tym przedsiębiorstwie 
kapitału. Reasumując MVA jest róŜnicą pomiędzy wartością całkowitych wpływów gotówkowych, jakie 
mogliby uzyskać wszyscy akcjonariusze, wycofując swój kapitał z przedsiębiorstwa, a kwotą zaangaŜowaną 
przez nich uprzednio poprzez zakup emitowanych akcji i reinwestowanie zysków. 
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pomiaru do specyfiki rynków europejskich opracowano w roku 1999 wspólny 
europejski model budowania i mierzenia satysfakcji oraz lojalności klientów, nazwany 
European Performance Satisfaction Index (EPSI). Model EPSI (rys. 5) powstał na 
skutek połączenia doświadczeń wynikających zarówno z modelu amerykańskiego 
(ACSI) jak równieŜ kilku wewnętrznych, stosunkowo „młodych” modeli 
wykorzystywanych w niektórych państwach europejskich, głównie: NCSB – Norwegian 
Customer Satisfaction Barometer, DK – German Barometer oraz DCSI – Danish 
Customer Satisfaction Index.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Model EPSI (European Performance Satisfaction Index) 
Źródło: M.D. Johnson, A. Gustaffson, T.W. Andreassen, L. Lervik, Jaesung Cha, The Evolution and Future 

 of National Satisfaction Index Models, „Journal of Economic Psychology” 2001, no 22, s. 217-245, 

 
Zakres tematyczny treści poszczególnych elementów modelu EPSI przedstawiono 

w tabeli 4. 

Tabela 4. Treść modelu EPSI (obszary pytań badawczych) 

Elementy modelu Zmienne opisujące poszczególne moduły 

Image 

– Całkowity image, 
– Poziom innowacyjności, 
– Wiarygodność, rzetelność i nieskazitelność, 
– Zorientowanie na klienta, 
– Oferowana wartość w stosunku do ceny. 

Oczekiwania 

– Oczekiwania w stosunku do jakości produktów, 
– Oczekiwania w stosunku do jakości usług, 
– Oczekiwania w innych istotnych obszarach, 
– Poziom całkowitych oczekiwań. 

Jakość 
produktów 

– Porównanie jakości wyrobów danej firmy do jakości wyrobów 
konkurencji, 

– Wachlarz produktów (zakres gamy produktów), 
– Całkowita jakość. 

Jakość usług 
– Porównanie jakości usług danej firmy do jakości usług 

konkurencji, 
– Całkowita jakość. 

Oczekiwania 

Image 

Postrzegana  
wartość 

 

Satysfakcja 

Jakość usług 

Jakość produktów 

 

Lojalność 
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Postrzegana wartość 
– Postrzegana wartość produktów 
– Postrzegana wartość usług, 
– Całkowita postrzegana wartość. 

Satysfakcja klienta 
– Porównanie do ideału, 
– Poziom spełnienia oczekiwań, 
– Całkowite zadowolenie. 

Lojalność klienta 
– Chęć ponownego zakupu danych towarów lub/oraz usług, 
– Rekomendowanie danych produktów lub/oraz usług. 

Źródło: opracowanie własne. 

W tabeli 5 zostały zaprezentowane poziomy indeksów EPSI uzyskane dla 
poszczególnych państw europejskich w latach 1999-2007 jako średnia waŜona wyników 
otrzymanych w czterech sektorach gospodarczych: bankowości, ubezpieczeń, 
supermarketów oraz telekomunikacji. Spośród analizowanych 12 państw europejskich 
tylko 5 prowadziło systemowy pomiar satysfakcji klientów w omawianych sektorach 
gospodarki przez cały okres sprawozdawczy (lata 1999-2007). W większości państw 
wchodzących w skład tej grupy moŜna zaobserwować wzrost indeksu satysfakcji 
klientów (EPSI) do roku 2004/2005. 

Tabela 5. Poziomy indeksów EPSI dla całej gospodarki poszczególnych państw europejskich w latach 1999 
-2007. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Finlandia 72,9 74,4 72,8 74 74,7 73,5 70,7 70,1 73 

Estonia - - - - - 72,2 69,5 71 69,8 

Norwegia - - - 67,1 65 65 68,3 67,1 66,6 

Islandia 72,9 69,6 70,8 70,7 69,1 71,2 68,3 66,3 66,5 

Rosja 65,5 66 63,4 65,7 - 66,3 68,5 - 67,3 

Łotwa - - - - - 72,6 69,4 72,6 73,7 

Szwecja 65 65,2 65,9 65,8 66,1 66,6 66,9 67,7 68,4 

Litwa - - - - - 81,8 76,5 77,2 78,2 

Portugalia 68,9 69 69,8 69,7 66,6 68,4 69,9 - - 

Dania 66,3 64 66,5 69,9 72 71,3 71,8 73,7 70,7 

Grecja 72,4 68,8 70,3 77,9 76,8 77,7 78,5 78,2 75,2 

Czechy - - - - - - 69,4 71,1 68 
Średnia 
europejska 

68,3 68,2 68,9 70 69,6 70,1 70,5 69 68,3 

Źródło: Customer Satisfaction 2007, Pan European Benchmark, EPSI Rating, Stockholm 2008. 

Generalnie moŜna zauwaŜyć, Ŝe poziom zadowolenia wykazywany indeksem EPSI 
przyjmuje wyŜszą wartość dla rozwijających się państw UE (tj. Litwa, Łotwa, Estonia) 
w porównaniu do państw wysoko rozwiniętych (np. Szwecja, Dania, Norwegia, 
Portugalia). Taki stan moŜna tłumaczyć znacznie wyŜszym poziomem oczekiwań co do 
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jakości produktów i usług u klientów w krajach wysoko rozwiniętych w stosunku 
krajów rozwijających się8. 

Efektywność rynkowa modelu EPSI jest tematem licznych badań i analiz 
prowadzonych przez róŜne ośrodki naukowe w Europie. Najlepiej obrazuje to doroczny 
raport EPSI ukazujący między innymi występowanie związku pomiędzy trendami 
indeksu zadowolenia klienta (EPSI) a trendami indeksu wyników finansowych 
(mierzonych jako przychody uzyskane z działalności operacyjnej badanych 
przedsiębiorstw) zarówno w zestawieniu poszczególnych analizowanych państw oraz 
sektorów gospodarczych9. 

Dane szacunkowe przedstawione na rok 2008 pokazują, Ŝe obecnie ponad 75% 
wszystkich przedsiębiorstw amerykańskich oraz europejskich, które dokonują 
systematycznych pomiarów poziomu zadowolenia oraz lojalności swoich klientów, 
uŜywa w tym celu metodologii ACSI lub EPSI10. 

Elastyczno ść modeli ścieŜkowych 

Omówione w niniejszym artykule modele ścieŜkowe pomiaru satysfakcji  
i lojalności klientów stanowią bazową konstrukcję uŜywaną do analizy róŜnych 
sektorów oraz rynków. Ich główną zaletą są szerokie moŜliwości porównania wyników 
uzyskiwanych przez dane przedsiębiorstwo z innymi firmami konkurencyjnymi. NaleŜy 
jednakŜe zwrócić uwagę na fakt, Ŝe poszczególne sektory gospodarki charakteryzują się 
odmiennym procesem budowania wartości dla klienta, co przekłada się bezpośrednio na 
róŜnice w zestawieniach kluczowych obszarów sukcesu analizowanych przedsiębiorstw 
lub instytucji.  

Chcąc lepiej dopasować dany model do specyfiki określonego sektora oraz rynku, 
badacz moŜe potraktować prezentowane powyŜej modele (SCSB, ACSI oraz EPSI) jako 
konstrukcję bazową, którą moŜna poddać dodatkowym modyfikacjom, tak aby  
w większym stopniu odtworzyć rzeczywisty proces budowania satysfakcji i lojalności 
klientów określonej firmy lub instytucji.  

Główną zaletą modeli ścieŜkowych jest ich modułowy charakter, który pozwala  
w sposób doświadczalny przekształcać model bazowy. MoŜna na przykład dodać nowe 
obszary będące istotnymi czynnikami sukcesu w przypadku określonych sektorów lub 
rynków11, lub rozszerzyć liczbę pytań opisujących dany obszar modelu bazowego. 
Ponadto po przeprowadzeniu badań i zebraniu danych empirycznych badacz moŜe  
w sposób doświadczalny zmieniać układ zaleŜności poszczególnych obszarów modelu, 
tak aby dokładniej dopasować go do rzeczywistych, empirycznie zaobserwowanych, 

                                                 
8 Szczegółowe dane: Customer Satisfaction 2007, Pan European Benchmark, EPSI Rating, Stockholm 2008 

oraz Customer Satisfaction 2006, Pan European Benchmark, CSI Report 2007. 
9 Ibidem. 
10 Dane uzyskane od duńskiej filii EPSI Rating. 
11 Np. dla rynku usług medycznych klasyczny model EPSI warto dodatkowo poszerzyć o obszary: 

dostępnych zasobów, jakości diagnostyczno-medycznej, jakości socjopsychologicznej oraz stosowanych 
rozwiązań organizacyjnych. 



Modele ścieŜkowe jako przykładowe metody… 

 

505 

zachowań rynkowych (w tym celu po kaŜdorazowej zmianie konstrukcji modelu moŜna 
przeprowadzić analizę statystyczną z wykorzystaniem róŜnych wskaźników 
dopasowania modelu tj. R2, AVE, Composite Reliability, Cronbachs Alpha itp.). 

Wysokie moŜliwości adaptacyjne modeli ścieŜkowych świadczą o duŜej 
elastyczności omawianej metody oraz pozwalają na pełną kontrolę procesu badawczego 
wraz z moŜliwością indywidualizacji podejścia do pomiarów stopni satysfakcji  
i lojalności klientów wywodzących się z róŜnych sektorów oraz rynków.   

Zakończenie 

Reasumując, moŜna stwierdzić, Ŝe wszystkie indeksy „zadowolenia klienta”,  
a w szczególności ACSI oraz EPSI, stanowią efektywne narzędzia, dzięki którym 
przedsiębiorstwa i instytucje mogą w sposób cykliczny i obiektywny mierzyć 
skuteczność swoich działań w stosunku do określonych grup klientów, porównać 
uzyskiwane wyniki z wynikami podmiotów konkurencyjnych. Są one równieŜ 
uŜyteczne w doborze strategii, która pozwoli na ciągłe usprawnianie działań w obszarze 
obsługi i relacji z klientami, co w konsekwencji przyczynia się do wzrostu wyników 
finansowych i umocnienia pozycji firmy lub instytucji na rynku. 

PATH DEPENDENCY MODELS AS THE EXAMPLE  

METHODS OF RESEARCHING OF CUSTOMERS 

SATISFACTION AND LOYALTY 

Summary 

The paper touches on the problem of reliable evaluation of customers’ satisfaction and 
loyalty. It discusses the essence of analyses of the phenomena together with the conditions which 
research methodology should meet in order to be beneficial for entrepreneurs and companies. 
Moreover, it presents world-popular path dependency models of assessing customers’ satisfaction 
and loyalty (SCSB, ACSI and EPSI) with their characteristics, attained results and analyses. 
Finally, it presents the greatest advantage of path models, i.e. their modular character, which 
enables full control of the research process and adjustment of tools for different sectors and 
markets with precision. 

 



 


