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WSTĘP 

W obecnej rzeczywistości rynkowej podmioty na rynku muszą stosować coraz 
bardziej wyszukane strategie dotarcia do nabywców. Szczególny nacisk naleŜy 
połoŜyć na szukanie przewag konkurencyjnych, jak równieŜ na właściwą 
komunikację. Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają uwagę na swoje otoczenie, 
budując z nim relacje. Wykorzystują koncepcje społecznej odpowiedzialności 
biznesu. W komunikacji marketingowej moŜna zauwaŜyć wchodzenie w interakcje 
z nabywcami w sieci, wykorzystując m.in. potencjał społeczności wirtualnych. 
Niniejsza publikacja Zeszytów Naukowych jest próbą przybliŜenia tej bardzo 
złoŜonej tematyki. Składa się ona z pięciu głównych części, do których naleŜą: 

1. Konkurencyjność podmiotów na ewoluujących rynkach. 
2. Rozwój działań marketingowych w organizacjach. 
3. Społeczna odpowiedzialność biznesu. 
4. Znaczenie komunikacji na globalnym rynku. 
5. Internet w komunikacji marketingowej. 

Autorzy publikacji z jednej strony podejmują róŜnorodne tematy dotyczące 
przyszłości marketingu, zaś z drugiej – skupiają się na zachowaniach podmiotów, 
szczególnie w dobie nowoczesnych rozwiązań i trendów. RozwaŜania teoretyczne  
i wyniki badań prezentują autorzy z licznych ośrodków akademickich Polski. 
Publikacje autorów stanowią indywidualne i wielowątkowe podejście do poruszanej 
problematyki.  

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

GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec, Leszek Gracz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
 

Konkurencyjność 
podmiotów  

na ewoluujących rynkach 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 595                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55                  2010 

Marek Grzybowski1 

ZACHOWANIA FIRM NA RYNKU TRANSPORTU 

MORSKIEGO W WARUNKACH KRYZYSU 

GOSPODARCZEGO 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zmiany w zachowaniu armatorów na rynku pod wpływem zmian 
popytu i recesji. Opisano zmiany w strukturze statków, technologii i zmiany organizacyjne.  

Wprowadzenie 

Kryzys na rynkach finansowych krajów rozwiniętych gospodarczo wywołał recesję 
na rynkach konsumpcyjnych i przemysłowych, a ta spowodowała istotne zmiany  
w transporcie morskim. Spowolnienie gospodarcze dotknęło równieŜ Chiny i Japonię 
oraz inne kraje Azji. Wymiana handlowa między tymi krajami a Europą i Ameryką 
Północną generowała od lat 90. XX wieku rozwój transportu morskiego, szczególnie 
drobnicy. W Europie spadek dynamiki produkcji i PKB w przewodnich regionach 
gospodarczych odbił się na spowolnieniu gospodarek w subregionach, takich jak region 
Morza Północnego, Morza Bałtyckiego czy Morza Śródziemnego. 

Tendencje w przewozach towarów w handlu morskim  

W 2008 r. kraje rozwinięte dostarczały 33,6% dóbr eksportowanych morzem,  
a kraje rozwijające się 60,6%. Wśród eksporterów z krajów rozwiniętych udział Europy 
wyniósł 44,3%, Australii i Nowej Zelandii 26,3%, krajów Ameryki Północnej 24,1%,  
a Izraela i Japonii po 6,3%. W imporcie dominującym odbiorcą ładunków 
dostarczanych transportem morskim były kraje rozwinięte (47,7%); 27,2% towarów 
transportowanych morzem odbierały kraje Ameryki Północnej, a 22,5% Australia  
i Nowa Zelandia, podczas gdy udział Japonii i Izraela wyniósł 2,6%. Kraje rozwijające 
się dostarczały na rynek transportu morskiego 86% ropy naftowej oraz 55,3% 
produktów ropopochodnych. Kraje rozwijające się importowały drogą morską 55,1% 
ładunków suchych, 43,4% wyrobów petrochemicznych, 37,2% ropy naftowej2. 

                                                 
1 Marek Grzybowski − dr hab. prof. AM, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Wydział Przedsiębiorczości  

i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni. 
2 Review Of Maritime Transport 2009, UNCTAD, New York and Geneva 2009, s. 10.  
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W zaleŜności od rodzaju ładunku recesja miała róŜny wpływ na transport morski 
ładunków masowych i drobnicy. Zmiany w wymiarze makroekonomicznym miały 
zdecydowany wpływ na transport morski, zarówno w czasie poprzedzającym recesję 
gospodarczą, jak i w okresie ostatnich 2 lat. Na początku lat 90. ubiegłego wieku nasilił 
się proces przenoszenia produkcji z Ameryki Północnej i Europy do krajów azjatyckich, 
w tym Chin, Korei Południowej i Indii. Jednocześnie w krajach wysoko rozwiniętych 
utrzymywał się wysoki wzrost konsumpcji i rósł popyt na towary wytworzone w Azji. 
Boom inwestycyjny oraz przenoszenie do krajów azjatyckich produkcji statków 
spowodował, Ŝe na Dalekim Wschodzie wzrósł popyt na stal i wyroby przemysłowe.  
W wyniku tego na początku pierwszej dekady XXI wieku wywołany został gwałtowny 
wzrost popytu pochodnego na transport morski między kontynentami, na których 
wytwarzano dobra, a kontynentami, gdzie je konsumowano. Nie bez znaczenia na rynek 
transportu morskiego miał okresowy wzrost cen paliw, a takŜe słabnąca pozycja dolara. 
Zwiększona podaŜ ładunków i wzrost cen paliw spowodowały zapotrzebowanie na 
zmianę struktury floty z jednostek mniejszych, starszych i energochłonnych na statki 
większe i energooszczędne.  

W wyniku zmniejszenia się globalnego popytu na przewozy transportem morskim 
Baltic Dry Index (BDI), który na początku 2009 roku osiągnął swoje minimum, 
spadając poniŜej 1000 pkt, przez pierwsze pół roku rósł do około 4000 pkt, potem  
w sierpniu i wrześniu malał do 2000 pkt, by w listopadzie na krótko zbliŜyć się do  
5000 pkt, a w grudniu osiągnąć około 3300 pkt (rys. 1.). Mimo Ŝe poprawa koniunktury 
trwała przez pierwsze 6 miesięcy tego roku, okres ten ocenia się jako najgorszy  
w czasie recesji gospodarczej3. 

Na początku 2010 r. BDI znowu osiągnął niskie wartości 2700 punktów. Dzienne 
czartery za statki w porównaniu do maja 2008 drastycznie spadły i w lutym 2010 r.  
w przypadku jednostek typu Capesize wynosiły 30 000 USD (w maju 2008 r.  
– 240 000), statków Panamax (odpowiednio) 22 000 USD i 85 000 USD, a statków typu 
Handysize – 21 000 USD i 70 000 USD4.  

Mimo duŜych spadków w drugiej połowie roku, jeszcze w 2008 r. roku przewozy 
były większe o około 3,6% niŜ w 2007 r., w którym globalny poziom wzrostu wyniósł 
4,5%. W efekcie, mimo silnego załamania podaŜy w połowie roku w 2008 r., 
przewieziono około 8,17 mld ton ładunków. Zmniejszenie produkcji w 2008 i 2009 r. 
spowodowało teŜ obniŜenie się popytu na ładunki masowe, w tym nośniki energii. 
Popyt na ropę naftową utrzymał się jedynie w Chinach. W pozostałych regionach 
nastąpił spadek od 1 do 1,5 mln baryłek dziennie. EIA (U.S. Energy Information 
Administration) prognozuje, Ŝe po dynamicznym spadku popytu na ropę naftową  
w 2008 r. i pierwszej połowie 2009 r. popyt się ustabilizuje i będzie w 2010 r. rósł5. 

                                                 
3 Daily Market Report, http://www.dryships.com/pages/report.asp (19.12.2009).  
4 Daily Chart For Cape/Panamax/Handy 4 TC AVERAGE Values, http://www.dryships.com/pages/ 

report.asp (19.12.2009).  
5 EIA Short-Term Energy Outlook, http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/contents.html (11.12.2009).  
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Rys. 1. Zmiany Baltic Dry Index w okresie marzec 2005 – luty 2010 
Źródło:  Daily Chart For Cape/Panamax/Handy 4 TC AVERAGE Values, http://www.dryships.com/ 

pages/report.asp (10.02.2010). 

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, Ŝe po popycie na poziomie 84,9 mln 
baryłek dziennie w 2009 r. nastąpi wzrost do 86,3 mln baryłek dziennie w 2010 r. 
Dynamika popytu zmieni się z niekorzystnej w 2009 r. (spadek popytu o 1,4 mln 
baryłek dziennie) na korzystną (wzrost popytu o 1,5 mln baryłek dziennie)6.  

Zmiany na rynku przewozów drobnicy 

Mimo recesji i okresowego wzrostu cen paliw 80% dóbr konsumpcyjnych  
i produkcyjnych przewoŜonych jest drogą morską. Jeszcze w 2008 r. przewozy 
ładunków drogą morską wzrastały i wyniosły około 8,17 mld ton (w 2007 r. – około 
7,88 mld ton) i były ponaddwukrotnie większe niŜ w 1990 r. (4 mld ton) i ponad  
2,2 mld większe niŜ w 2000 r. Na początku 2009 r. flota do przewozu drobnicy liczyła 
17949 statków o nośności 106,8 mln dwt. Mimo recesji armatorzy odbierali w latach 
2008-2009 statki (około 4,5 mln dwt) i wstrzymywali się z wyłączaniem jednostek  
z eksploatacji (około 1,45 mln dwt), w wyniku czego ogólny stan floty światowej 
wzrósł o 3,9%. W latach 2004-2008 flota światowa wzrosła o 2317 nowych statków do 
przewozu drobnicy (17,2 mln dwt). W tym okresie armatorzy wycofali 1193 statki  
o nośności 6,8 mln dwt. Wśród nowych jednostek odebranych ze stoczni dominowały 
statki wielozadaniowe (68,8%), 22,9% stanowiły statki specjalne (w tym 
samochodowce), a 4,7% jednostki ro-ro. Wśród statków wielozadaniowych armatorzy 

                                                 
6 Highlights of the latest OMR, http://omrpublic.iea.org/ (11.12.2009). 
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wprowadzili na rynek 1100 chłodniowców, 1331 jednostek ro-ro oraz 1457 
specjalistycznych (w tym 804 do przewozu samochodów)7.  

Wśród głównych kierunków przewozów kontenerowych linie obsługujące rynek 
Pacyfiku w 2007 r. przewiozły 20,3 mln TEU, głównie z Azji do Stanów 
Zjednoczonych (15,4 mln TEU). W przeciwnym kierunku przewieziono 4,9 mln TEU 
kontenerów. Ta przewaga przewozów w kierunku wschodnim systematycznie rosła od 
kilu lat. W 2005 r. 8 mln TEU, a w 2006 r. wynosiła ona 10,3 mln TEU.  
Na połączeniach Azja − Europa przewozy osiągnęły w 2007 r. 27,7 mln TEU. W relacji  
z Azji do Europy przewieziono 17,7 mln TEU (15,3 mln TEU W 2006), a do Azji  
z Europy przewieziono około 10 mln TEU8.  

Przewozy w ramach Far East Freight Conference (FEFC) mają dominujący udział 
w przewozach kontenerów między Dalekim Wschodem a Europą, obsługując około 
72% ładunków skonteneryzowanych. Członkowie FEFC przewoŜą rocznie około  
9,5 mln TEU. Na połączeniach atlantyckich przewozy między Europą a Północną 
Ameryką osiągnęły w 2007 r. 7,1 mln TEU, przy czym z Europy do Ameryki Północnej 
przewieziono 4,4 mln TEU, podczas gdy w przeciwnym kierunku jedynie 2,7 mln TEU. 
W rekordowym 2007 r. uruchomiono na tych relacjach 20 nowych serwisów 
kontenerowych, zatrudniając 149 nowych jednostek i osiągając zdolność przewozową 
między Europą a Ameryką Północną 4 mln TEU, lecz w 2009 r. podaŜ powierzchni 
ładunkowej zmniejszyła się o ponad 10%9.  

W relacji Północ − Południe w 2007 uruchomiono 26 nowych połączeń 
wprowadzając 121 jednostek, osiągając łączną pojemność dla 2 mln TEU. Z Europy do 
Afryki Zachodniej przewozi się około 0,7 mln kontenerów, a w relacjach powrotnych 
0,4 mln TEU. Przewozy między Europą Wschodnią a Południową Afryką utrzymują się 
na poziomie 0,7 mln TEU, a przewozy z Afryki Południowej do Europy Wschodniej 
osiągały 0,5 mln TEU. Przewozy z tej części Afryki na Daleki Wschód zbliŜyły się do 
0,3 mln TEU, a transport z Bliskiego Wschodu był ponad 3,5-krotnie większy i osiągał 
1,1 mln TEU, uzyskując roczną dynamikę na poziomie 22,7%.  

W przypadku drobnicy szczególnie wysokie tempo wzrostu odnotowano  
w transporcie ładunków w kontenerach. W globalnym wymiarze w 2007 r. przyrost 
kontenerów transporcie morskim wyniósł 10,5%, osiągając 143 mln TEU. Dynamicznie 
rosła flota do przewozu kontenerów oraz portfel zamówień na nowe jednostki.  
W pierwszych latach XXI wieku ten wzrost wyniósł około 9% rocznie, w wyniku czego 
w latach 2002-2007 flota kontenerowców wzrosła o około 50%. W tym okresie 
dynamicznie rozwinął się rynek jednostek eksploatowanych w czarterze. Dzięki temu 
zdolność transportowa całej floty przekroczyła w 2007 r. potencjał 25 mln TEU,  

                                                 
7 Freight and Charter Market, „Shipping Statistics and Market Review” 2009, Volume 53, no 5-6, Institute 

of Shipping Economics and Logistics, Bremen 2009, s. 60.  
8 M. Grzybowski, Koniunktura na rynku Ŝeglugowym i stoczniowym, w: Koniunktura w gospodarce 

światowej a rynki Ŝeglugowe i portowe, Wyd. Kreon, Szczecin 2009, s. 339-350.  
9 Maersk Says Container Market to Shrink More Than 10%, http://www.bloomberg.com/ 

apps/news?pid=20601085&sid=a4OBy_tBbXbU (11.12.2009). 
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a udział jednostek czarterowanych w powierzchni ładunkowej przekroczył 40%  
(rys. 2)10.  
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Rys. 2. Globalna pojemność statków do przewozu kontenerów w latach 2003-2012 (od 2009 r. szacunki) 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Shipping and Shipbuilding Market, Annual Review 2009, BRS, 

Londyn 2009; REVIEW of Maritime Transport 2009, UNCTAD, New York and Geneva 2009; 
Container Market Review and Forecast 2009/2010. Drevry, Londyn 2009. 

Firmy i organizacje (fundusze) kupujące statki w celu dzierŜawy w 2007 r. nabyły 
jednostki o zdolności ładunkowej 1,5 mln ton, o 36,4% więcej niŜ w 2006 r. – rys. 3. 

Mimo symptomów recesji w połowie 2008 r. rynek statków do przewozu 
kontenerów rósł systematycznie i na początku 2009 r. armatorzy dysponowali flotą 
4638 jednostek o zdolności przewozowej 12,14 mln TEU. Oznaczało to wzrost liczby 
statków floty kontenerowców między styczniem 2008 r. a styczniem 2009 r. o 8,5% 
oraz zwiększenie podaŜy zdolności przewozowej o 12,9%. 

                                                 
10 Przykładowo, China Cosco Holdings Co. dysponuje flotą 141 kontenerowców oraz 443 masowców  

(w tym 233 statki to czarter). CMA CGM, francuski operator floty kontenerowej, zarządza flotą składającą się 
z 91 własnych statków oraz 272 jednostek w czarterze o pojemności ponad 1 miliarda standardowych 
kontenerów.  
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Rys. 3. Liczba kontenerowców w eksploatacji i średnia pojemność statku do przewozu kontenerów 
Źródło:  Review of Maritime Transport 2009, UNCTAD, New York and Geneva 2009, s. 39. 

Redukcja floty i poda Ŝy przestrzeni ładunkowej  

RóŜnica w dynamice przyrostu floty i kontenerów  wynika z wprowadzania na 
połączenia liniowe coraz większych jednostek o pojemności ponad 10.000 TEU. 
Przeciętna  pojemność jednostki wyprodukowanej w stoczni w 2009 r. wyniosła 4125 
TEU, podczas gdy w 2008 r. było to 3489 TEU, a w 2007 r. 3291 TEU11. W pierwszych 
trzech kwartałach 2009 r. armatorzy wprowadzili do eksploatacji 218 nowych statków  
o pojemności prawie 900 000 TEU. Gwałtowne zmniejszenie podaŜy ładunków  
i pogorszenie rentowności serwisów międzykontynentalnych spowodowało, Ŝe 
armatorzy zaczęli gwałtownie redukować podaŜ powierzchni ładunkowej (tabela 1)12.  

Wysoki popyt na kontenerowce wynikał z faktu, Ŝe w ciągu ostatnich 25 lat podaŜ 
ładunków w kontenerach nieustannie rosła, a średni przyrost liczby kontenerów  
w przewozach morskich wyniósł średnio 9,2% rocznie. W latach 1997-2007 zbliŜył się 
do 10%, a w latach 2002-2007 przyrosty kontenerów w handlu międzynarodowym 
wyniosły około 12% rocznie. Dzięki tej dynamice udział towarów w kontenerach  
w światowych przewozach ładunków suchych wzrósł z 7,4% w 1985 r. do 24%  
w 2006 r. W 2008 r. spadki podaŜy towarów w kontenerach w drugiej połowie 2008 r. 

                                                 
11 W 2008 i 2009 r. Mediterraean Shipping Company wprowadził do eksploatacji dwie jednostki typu 

„Daniela” o pojemności 13.800 TEU (przypis MG).  
12 T. Notteboom, J.P. Rodriguez, Economic Cycles and the Organizational and Geographical Attributes  

of Global Value Chains: Is the Pendulum Changing Direction? Maritime Transport in Value Chains 
Workshop, Montreal (Canada), June, http://people.hofstra.edu/Jean-paul_Rodrigue/downloads/Cycles_ 
GVC_TN_JPR_v4.pdf (10.12.2009). 
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sprawiły, Ŝe ilość TEU przewiezionych na statkach zmniejszyła się do  8% (a w tonach 
1,3 mld ton – spadek o 4,6%), by w pierwszej połowie 2009 r. zmaleć o ponad 10%  
(w tonach około 14%)13. 

Tabela 1. Kontenerowce czasowo wycofane z eksploatacji (stan na 30 kwietnia 2009 r.) 

Pojemność statku w TEU Liczba 

7 500 i więcej 10 

5 000 do 7 499 53 

3 000 do 4 999 88 

2 000 do 2 999 113 

1 000 do 1 999 135 

500 do 999 87 

Razem 486 
Źródło:  T. Notteboom, J.P. Rodriguez, Economic Cycles and the Organizational and Geographical Attributes 

of Global Value Chains:Is the Pendulum Changing Direction? Maritime Transport in Value Chains 
Workshop, Montreal (Canada), June, http://people.hofstra.edu/Jean-paul_Rodrigue/downloads/ 
Cycles_GVC_TN_JPR_v4.pdf (10.12.2009). 

Zahamowanie podaŜy drobnicy w kontenerach zmusiło armatorów do wycofania 
części tonaŜu z eksploatacji (tabela 2), co spowodowało zmniejszenie globalnej 
przestrzeni ładunkowej oferowanej gestorom ładunków w kontenerach i przyczyniło się 
do nieznacznego wzrostu stawek frachtowych.  

Tabela 2. Zmiana w podaŜy przestrzeni ładunkowej kontenerowców na rynku Europa – Daleki Wschód 

Wyszczególnienie marzec 2009 listopad 2008 zmiana w % 

Liczba serwisów (połączeń) – ogółem 45 64 -30% 

(Europa Północna /Morze Śródziemne) (26/19) (36/28) 

Liczba statków w serwisach ogółem 406 549 -26% 

Średnia pojemność statku (TEU) 7310 6517 12% 

Globalna pojemność statków (TEU) 2,97 mln 3,58 mln -17% 
Średnia pojemność w tygodniu (TEU)  
w marcu 2009 oraz listopadzie 2008 

319 301 405 901 -21% 

Średnia pojemność w tygodniu (TEU) 
I kwartał 2009 oraz IV kwartał 2008 

335 793 397 350 -15% 

Źródło:  T. Notteboom, J.P. Rodriguez, op. cit. (10.12.2009).  

Mimo zmniejszenia liczby statków przekazywanych armatorom przez stocznie 
utrzymująca się nadpodaŜ przestrzeni ładunkowej sprawia, Ŝe indeksy frachtowe 
utrzymują się wciąŜ na niskim poziomie. Spadły równieŜ ceny na nowe jednostki,  
a w efekcie zmniejszenia się popytu na stal spadły równieŜ ceny na wyroby stalowe  
i komponenty do produkcji stali. Skutkiem tego handel morski zarówno ładunkami 
masowymi, jak i drobnicą w kontenerach od połowy 2008 r. wyraźnie malał. Dobra 

                                                 
13 Container Shipping Market Conditions Very Poor, http://www.glgroup.com/News/2009-10-Container-

Shipping-Market-Conditions-Very-Poor-31704.html (11.12.2009). 



Marek Grzybowski 20

pierwsza połowa 2008 r. sprawiła, Ŝe przewozy kontenerów były o 4% wyŜsze niŜ  
w 2007 r., jednak w 2009 r. juŜ na początku roku armatorzy notowali 20% zmniejszenie 
się podaŜy towarów w kontenerach. W portach chińskich w 2009 r. zanotowano ponad 
22% spadku przeładunków, a w niektórych terminalach portowych przeładunki 
kontenerów spadały o 30%, a nawet o 50%14.   

W przypadku przewozów samochodów między kontynentami po dobrym roku 
2007, w którym wyeksportowano 6,14 mln samochodów, w 2008 eksport wzrósł do  
6,27 mln samochodów, by w 2009 zmniejszyć się o około 10%15. W efekcie niektóre 
firmy zaczęły wynajmować samochodowce do składowania niesprzedanych pojazdów, 
na przykład Toyota zrobiła to juŜ w lutym 2009 r. W Malmö firma ta na początku  
2009 roku zapełniła place, które pozwalają na składowanie 12500 pojazdów. Z powodu 
zmniejszonego gwałtownie popytu na samochody na rynku europejskim, Toyota 
musiała wyczarterować samochodowiec do składowania niesprzedanych aut16. Eksport 
japońskich samochodów, części do samochodów oraz elektroniki obniŜył się do 70,9%, 
a eksport samochodów japońskich zmalał o 38%17.  

Działania firm Ŝeglugowych na rynku budowy statków 

Mimo spadku popytu na przeładunki masowe i drobnicę jeszcze w 2008 r. i na 
początku 2009 r. rosła podaŜ statków i powierzchni ładunkowej. Na początku 2009 r. 
flota światowa dysponowała 1,19 mld dwt i była większa o 6,7% niŜ w styczniu 2008 r. 
Mimo spadku globalnej produkcji w stoczniach prowadzono intensywną produkcję 
nowych jednostek, realizując rozbudowane portfele zamówień na statki 
zakontraktowane w latach 2007-2008. Dostawy jednostek przekraczały nawet 
dwukrotnie liczbę jednostek wycofywanych z eksploatacji, a ich pojemność floty  
w niektórych rodzajach jednostek rosła u niektórych armatorów w tempie około 20% 
rocznie.  

JuŜ pod koniec 2008 r. zaczęto renegocjować kontrakty. Armatorzy starali się 
rezygnować z kontraktów lub przesuwać terminy odbioru nowych jednostek.  
W połowie 2009 r. Credit Suisse prognozował, Ŝe aby wyrównać podaŜ powierzchni 
ładunkowej z popytem, naleŜałoby zredukować zamówienia na jednostki masowe  
o 70%18. W efekcie zmniejszanie popytu na przewozy masowe spowodowało, Ŝe  
w 2009 r. armatorzy zrezygnowali z budowy ponad 500 statków o nośności około  
37,2 mln ton, z czego około 325 statków do przewozu ładunków masowych o nośności 

                                                 
14 Baltic Port Barometer 2009: Lowest cargo volumes already reached in the Baltic Sea Region? 

http://www.bpoports.com/392.html (25.12.2009).  
15 NYK Annual Report 2009. Tokio, June 2009.  
16 J. Stares, Toyota charters vessel to store unsold cars, http://www.lloydslist.com/ll/news/toyota-charters-

vessel-to-store-unsold-cars/20017621801.htm (25.12.2009). 
17 Japan Freight Transport Report Q3 2009, June 2009, http://www.reportlinker.com/p0135196/Japan-

Freight-Transport-Report-Q3-2009.html (23.12.2009). 
18 70% of bulker orderbook must be cancelled: Credit Suisse, http://www.seatradeasia-online.com/ 

News/4110.html (30.06.2009).  
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około 28,2 mln ton, 78 kontenerowców oraz 47 tankowców o nośności 4,9 mln ton  
– rys. 4.  
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Źródło: Review of Maritime Transport 2009, UNCTAD, New York and Geneva 2009, s. 38. 

Spadek popytu na przewozy masowe suche i płynne szczególnie odczuły stocznie 
chińskie, w których usytuowano połowę zamówień na masowce. Światowy portfel 
zamówień na masowce obejmuje jeszcze ponad połowę z całkowitej liczby 8950 
jednostek o nośności o 556,5 mln dwt. Czołowe firmy brokerskie prognozują, Ŝe 
stocznie oŜywią się dopiero za dwa, trzy lata. W trzecim kwartale 2009 r. było 
wiadomo, Ŝe zrezygnowano z odbioru 282 jednostek zaplanowanych na 2010 rok oraz 
306 masowców w 2011 roku. Stocznie Korei Południowej sygnalizują zmniejszenie 
portfela zamówień o 194 jednostki, a stocznie chińskie o 161 jednostek19. 

Zmiany technologiczne  

Dynamicznie rosnący popyt na przestrzeń ładunkową i okresowy wzrost cen paliw 
sprawił, Ŝe armatorzy zaczęli zamawiać coraz większe statki, a z drugiej strony 
poszukiwali sposobów zmniejszenia zuŜycia paliwa szybko rosnących flot. Dobrze 
ilustrują to zmiany na rynku przewozów samochodów, ro-ro i promowych.  

Statki do przewozu samochodów stały się w ostatnim czasie popularnymi 
specjalistycznymi jednostkami. W 2008 przewieziono samochodowcami około  
14,4 mln pojazdów (głównie osobowych) z ogółem 68 mln sprzedanych pojazdów. 

                                                 
19 Feature: 2010: shipping and beyond, https://www.bimco.org/en/Members/News/General_News/ 

2009/12/16_Feature_Week_51.aspx (9.12.2009).  

mln dwt 
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Armator Wallenius Wilhelmsen prognozuje, Ŝe w 2020 r. morzem będzie się 
transportować około 22 mln pojazdów rocznie20. Tylko w Europie United European Car 
Carriers (UECC − spółka NYK i Wallenius Lines) dysponujący 25 samochodowcami  
ro-ro (PCTC − pure car and truck carriers) przewozi rocznie 2 mln samochodów oraz  
14000 pojazdów cięŜkich. Rocznie statki UECC wykonują 4600 zawinięć do kilkunastu 
najwaŜniejszych portów europejskich na Morzu Bałtyckim, Północnym  
i Śródziemnym21. Z kolei NYK, światowy potentat w przewozach samochodów z flotą 
112 statków, obsługuje eksport japońskich producentów samochodów. Przewozy aut 
wykonywane były coraz większymi, ale oszczędniejszymi statkami. Przeciętny 
samochodowiec z końca lat 80. dysponował powierzchnią 33 000 m2, osiągał prędkość 
około 19 węzłów przy dziennym zuŜyciu paliwa 90 ton dziennie. Samochodowiec, 
który ma zostać wprowadzony do eksploatacji w 2011 r., dysponować będzie 
powierzchnią 50 000 m2, a jego zuŜycie paliwa przy prędkości 20 węzłów wyniesie  
76 ton na dobę. We wszystkich flotach i typach statków wprowadza się zmiany 
technologiczne, w wyniku czego powstają jednostki nowej generacji, większe  
i oszczędniejsze, z siłowniami o niskiej emisji CO2.  

W przypadku statków ro-ro w wyniku wprowadzania coraz większych jednostek  
w serwisach promowych wzrastają ich zdolności ładunkowe. Szacuje się, Ŝe w 2009 r. 
armatorzy promowi oferowali łącznie 1,3 mln linii ładunkowej, co pozwalało na 
przewoŜenie coraz większej liczby pojazdów. Zakłada się, Ŝe w związku z recesją  
z serwisu wycofa się w ciągu najbliŜszych 3 lat ponad 270 promów. W portfelu 
zamówień znajduje się 444 jednostek. W wyniku tego na rynku wskutek wprowadzania 
nowych promów w ciągu najbliŜszych 3-5 lat o 12% wzrośnie długość linii ładunkowej, 
natomiast o 30% zmniejszy się liczba miejsc pasaŜerskich. Na liniach promowych 
następuje więc zmiana technologiczna usług transportowych z tradycyjnych promów 
pasaŜersko-towarowych na jednostki ro-pax. Połączenia promowe zaczynają się 
upodabniać do serwisów ro-ro, które znakomicie wpasowują się do strategii Unii 
Europejskiej przenoszenia ładunków z dróg na szlaki morskie. Ładownie statków ro-ro 
pozwalają na sprawniejsze operowanie ładunkiem, co umoŜliwia skrócenie ich obsługi  
w porcie. Dzięki wprowadzeniu na połączenie między Gdynią a Finlandią 
nowoczesnych jednostek typu ro-pax, rozładunek i załadunek w porcie został skrócony 
z około 8 godzin do około 4 godzin. Jednostka nowej generacji jest więc obsługiwana  
w czasie jednej zmiany22.  

Zmiany strukturalne 

Zanim jeszcze pojawiły się pierwsze symptomy recesji, armatorzy zaczęli 
zwiększać swój potencjał przez zmiany organizacyjne, łączenie się, fuzje, przejęcia,  
a takŜe likwidację niektórych form działalności, rozwój funkcji logistycznych, zmiany 

                                                 
20 K. Kraass, Trends in Shipping Industry, Wallenius Wilhelmsen Logistics, Zeebrugge, 3 September 2009.  
21 United European Car Carriers, Corporate Presentation. June 2009.  
22 M. Grzybowski, Finnlines Launches New Ferry Routes, „The Warsaw Voice” z dnia 21.07.2009, s. 18.  
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jakościowe w serwisach. Fuzje i przejęcia miały miejsce na wszystkich rynkach.  
Na rynku europejskim duŜą aktywnością wykazał się tu francuski armator CMA. 
Compagnie Maritime d'Affrètement (CMA) zostało załoŜone przez Jacques’a Saadé  
w 1978 r. jako serwis obsługujący porty Morza Śródziemnego. W 1996 r. państwowy 
armator Compagnie Générale Maritime (CGM) został sprywatyzowany i sprzedany 
CMA, w wyniku czego powstał nowy armator  CMA CGM z siedzibą w Marsylii.  
W 1998 r. nowa firma kupiła Australian National Lines (ANL), a następnie w 2006 r. 
swojego francuskiego konkurenta, armatora Delmas z Le Havre. W ten sposób ten 
prywatny francuski armator stał się jednym z największych na świecie operatorów floty 
do przewozu drobnicy23.  

Na rynku promowym i ro-ro następuje równieŜ konsolidacja przewoźników.  
W końcu 2009 r. AP Moller-Maersk za 346 mln euro sprzedało DFDS 100% udziałów 
w firmie logistycznej i promowej  Norfolkline. Z kolei AP Moller-Maersk wykupiło 
udziały w DFDS, przejmując 31% wartości akcji i stało decydującym udziałowcem  
w tej najsilniejszej na północy Europy firmie promowej24. Wcześniej duńsko-niemiecki 
armator promowy Scandlines Group został nabyty przez konsorcjum kapitałowe,  
w którym przewodnią rolę odegrał Allianz Capital Partners GmbH (ACP). Jego 
partnerami były fundusz 3i Group (private equity and venture capital) oraz Deutsche 
Seereederei GmbH (DSR). Udziały armatora odsprzedały: Deutsche Bahn AG oraz 
Duńskie Ministerstwo Transportu i Energii. ACP oraz 3i Group przejęło po 40% 
udziałów, a DSR wykupiło 20% udziałów w Scandlines25.  

Z kolei udziały fińskiego armatora Finnlines przejął silny armator z Morza 
Śródziemnego Grimaldi Group. Finnlines to armator od wielu lat zapewniający 
regularny serwis między Gdynią a portami Finlandii 26. Podobny proces miał miejsce 
równieŜ na rynku Morza Śródziemnego. Jak podał „Forbes”, Kohlberg, Kravis&Roberts 
(KKR) wszedł na turecki rynek przewozów promowych i ro-ro, kupując udziały 
jednego z większych armatorów tureckich UN Ro Ro. KKR, liczący się amerykański 
fundusz inwestycyjny (private equity investments), za 882 mln euro nabył 97,6% 
udziałów UN Ro Ro. Była to jedna z największych transakcji na rynku tureckim27. Inny 
fundusz inwestycyjny Marfin Investment Group (MIG) nabył 49,9% udziałów 
greckiego operatora promowego Attica Holdings. MIG kupił 169 593 akcji po 5,40 euro 

                                                 
23 CMA CGM History, http://www.cma-cgm.com/AboutUs/Presentation/History/History1.aspx 

(10.02.2010). 
24 Maersk sells Norfolkline to DFDS for US$496 million, http://www.shippingonline.cn/info, (31.12.2009). 
25 Scandlines sale successfully finalized, http://www.3i.com/media/press-releases/scandlines-sale-

successfully-finalised.html (17.02.2009). 
26 M. Grzybowski, Port morski – budowanie marki firmy na rynku globalnym B2B (na przykładzie portu  

w Gdyni), w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej 
gospodarce, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 511. Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 63-70. 

27 V. Ram: KKR Ro-Ros To Turkey, http://www.forbes.com/2007/10/09/unroro-kkr-turkey-markets-equity-
cx_vr_1009markets21.html (07.03.2009). 
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za akcję28. Wiele firm logistycznych wchodzi na rynek promowy poprzez zarządzanie 
lorami do transportu ładunków zjednostkowanych29. Z kolei armatorzy kupują lub 
budują terminale i centra logistyczne w portach.  

ENTERPRISE ACTIVITY ON THE MARITIME TRANSPORT 

MARKET IN ECONOMY DEPRESSION CONDITIONS 

Summary 

The paper presents the changes in the market behavior of shipowners under the conditions  
of the demand and recession changes. There are presented the changes in the ships structure, 
technology and organization.  

                                                 
28 Marfin agrees to buy 49.9 pct in Attica Holdings, http://uk.reuters.com/article/idUKL036795 

4920071003, Wed Oct 3, 2007 8:32am BST. 
29 M. Grzybowski, Rozwój sieci logistycznych i autostrad morskich w Unii Europejskiej, „Logistyka” 2009, 

nr 6. CD: I Konferencja Naukowa Logistyka Morska LOGMARE 2009. Gdynia 19-20 listopada 2009.  
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ODDZIAŁYWANIE POLITYKI PIENIĘśNEJ NA RYNEK 

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W POLSCE 

Streszczenie  

Autorka przedstawia wpływ polityki pienięŜnej na polski rynek samochodowy w latach 
1994-2009. Polityka monetarna sama nie ma wpływu na rynek samochodowy. Polityka 
monetarna działa, kiedy następuje wzrost ekonomiczny, a bezrobocie i inflacja spadają. Wtedy 
coraz niŜsze stopy procentowe są czynnikami powodującymi wzrost zakupów na rynku 
samochodowym. Autorka wskazała równieŜ, jak kryzys finansowy zmienił rynek samochodowy. 

Wprowadzenie  

Mniej więcej od końca pierwszej połowy lat 90. pierwsza fala popytu na 
samochody osobowe w Polsce zostaje zaspokojona. Firmy obecne na polskim rynku 
samochodów osobowych stanęły przed problemem, co zrobić, aby przy wyczerpujących 
się zasobach gotówkowych utrzymać albo nawet zwiększyć sprzedaŜ. ZagroŜeniem dla 
sprzedaŜy nowych samochodów w tym czasie były relatywnie niskie ceny nowych 
mieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych lub u deweloperów. Dla przykładu moŜna 
podać, Ŝe mieszkanie składające się z dwóch duŜych pokojów, łazienki, przedpokoju  
i kuchni, lub trzech średnich pokojów, przedpokoju, łazienki i kuchni stanowiło 
równowartość ceny około dwóch i pół nowych VW Passatów. Mimo Ŝe przelicznik ten 
był niewiarygodnie korzystny i niespotykany w Ŝadnym innym rozwiniętym kraju, to 
przytłaczająca większość społeczeństwa nie zdawała sobie z tego sprawy. Firmy 
samochodowe zaś wiedziały o tym doskonale. Mało tego, wiedziały jeszcze coś więcej, 
Ŝe jest tylko kwestią czasu, Ŝe ci, którzy budują mieszkania, „uświadomią” 
społeczeństwu tę sytuację i zainteresowanie konsumentów zakupem samochodów 
zmieni się w zainteresowanie zakupem mieszkań. Koncerny samochodowe rozpoczęły 
wyścig z czasem, sięgnęły do sprawdzonych wzorów – rozpoczęto w mediach ogromną 
kampanię reklamy i promocji sprzedaŜy samochodów osobowych. Rozpoczęto na 
niespotykaną dotąd skalę akcję kredytowania zakupów. Dlatego teŜ od lat 1993-1995, 
mniej więcej do końca lat 90., głównym czynnikiem makroekonomicznym mającym 
wpływ na rozwój rynku samochodów osobowych w Polsce była polityka pienięŜna. 
Szczególnie waŜna była polityka kredytowa (część polityki pienięŜnej), która decyduje 

                                                 
1 Regina Klimkowska – dr, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet 
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o wysokości stóp procentowych, bo te przekładają się bezpośrednio na wysokość 
oprocentowania kredytów. 

Definicja i charakterystyka polityki pieni ęŜnej 

Polityka pienięŜna to całość rozwiązań i działań, które są podejmowane  
w gospodarce narodowej w celu zaopatrzenia jednostek gospodarczych w pieniądz  
i kredyt, a takŜe w celu regulacji wielkości pieniądza2. Polityką pienięŜną kieruje przede 
wszystkim bank centralny (emisyjny), który wykorzystuje banki do transmisji 
wysyłanych przez siebie impulsów. Odpowiedzialne za politykę pienięŜną jest takŜe 
państwo (rząd), które ustalając politykę finansową, ustala cele polityki pienięŜnej, 
fiskalnej czy teŜ polityki dochodów ludności. Obecnie uwaŜa się, Ŝe podstawowym 
celem polityki pienięŜnej jest osiągnięcie i utrzymanie stabilizacji cen. Jednak 
utrzymanie stabilnych cen nie moŜe pozostawać w sprzeczności z utrzymaniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i równowagi zewnętrznej. 

Mechanizmy transmisji impulsów polityki pienięŜnej są to zachowania podmiotów 
gospodarczych stanowiące drogę (kanał), którą polityka banku centralnego (impulsy 
polityki pienięŜnej) wpływa na decyzje cenowe i produkcyjne podmiotów 
ekonomicznych. Impulsy pienięŜne to przede wszystkim działania banku centralnego 
polegające na zmianie stóp procentowych i kursu walutowego, a takŜe zmianie podaŜy 
kredytów refinansowych. Impulsy pienięŜne mogą być spowodowane działaniem nie 
tylko banku centralnego, ale takŜe innych podmiotów (np. banki komercyjne, podmioty 
gospodarcze, gospodarstwa domowe), jeŜeli powodują one zmiany cen lub rozmiarów  
i instrumentów finansowych. 

Poznanie dróg transmisji pozwala bankowi centralnemu dowiedzieć się, które 
zmienne ekonomiczne mają wpływ na zmiany cen, rozmiarów produkcji czy handlu. 
Przedmiotem badań w tym zakresie jest w szczególności powiązanie sektora realnego  
i finansowego gospodarki, zmiany zamierzeń podmiotów gospodarczych, czas reakcji 
na impulsy polityki pienięŜnej. Podstawowymi kanałami, którymi impulsy banku 
centralnego wpływają na decyzje podmiotów gospodarczych, są: kanał stóp 
procentowych, kanał kursu walutowego i kurs kredytów bankowych. 

Zmiany stóp procentowych przez bank centralny prowadzą do zmiany stóp 
procentowych banków komercyjnych. WyróŜnić tu moŜna politykę pienięŜną 
ekspansywną i politykę pienięŜną restrykcyjną. Polityka pienięŜna ekspansywna 
(polityka taniego pieniądza) polega na obniŜeniu stopy rezerw minimalnych, stopy 
dyskontowej oraz skupowaniu przez bank centralny państwowych papierów 
wartościowych. W efekcie następuje wzrost rezerw bankowych, a tym samym 
poszerzają się moŜliwości udzielenia przez banki kredytów. Większa jest podaŜ 
pieniądza, a stopa procentowa kształtuje się na niŜszym poziomie (w wyniku obniŜenia 

                                                 
2 W.L. Jaworski, Z. KrzyŜkiewicz, B. Kosiński, Banki – rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1994, 
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stopy dyskontowej oraz zakupu obligacji państwowych). Czynniki te oddziałują na 
wzrost inwestycji i popytu globalnego oraz mogą przyczynić się do zwiększenia 
zatrudnienia i produkcji. Ujemną stroną tych działań jest moŜliwość pewnego wzrostu 
cen3. 

Polityka pienięŜna restrykcyjna (polityka drogiego pieniądza) polega na wzroście 
stopy rezerw minimalnych, stopy dyskontowej oraz sprzedaŜy państwowych papierów 
wartościowych. Działania te zmniejszają rezerwy bankowe, a tym samym podaŜ 
pieniądza. PodwyŜszeniu ulega stopa procentowa. Zmiany te powodują zmniejszenie 
inwestycji, popytu globalnego, poziomu zatrudnienia i produkcji oraz obniŜki cen4. 

Działanie banku centralnego w celu zwiększenia ilości pieniądza powoduje 
obniŜenie stóp procentowych banków komercyjnych, co prowadzi do deprecjacji waluty 
krajowej i spadku zainteresowania walutą krajową ze strony podmiotów zagranicznych. 
Niski kurs waluty krajowej poprawia warunki eksportu, ale podraŜa import. 

Ekspansywna polityka pienięŜna (polityka taniego pieniądza) polega na obniŜeniu 
stopy rezerw minimalnych, stopy dyskontowej oraz skupowaniu przez bank centralny 
państwowych papierów wartościowych. Zwiększa bankom komercyjnym podaŜ 
pieniądza rezerwowego (banku centralnego) i pozwala na zwiększenie podaŜy 
kredytów, co z kolei oznacza wzrost popytu (wydatków inwestycyjnych  
i konsumpcyjnych). Ekspansywna polityka pienięŜna prowadzi do wzrostu cen akcji 
przedsiębiorstw, zwiększenia wartości netto przedsiębiorstw oraz do wzrostu wydatków 
inwestycyjnych i popytu. 

Realizacja podstawowego celu polityki pienięŜnej, czyli stabilizacji cen, jest 
utrudniona z kilku powodów: 
1. Oddziaływanie banku emisyjnego ma charakter pośredni. Bank wysyła impulsy 

pienięŜne do podmiotów gospodarczych. Impulsy pienięŜne rozbudzają 
(przynajmniej w załoŜeniu) określone reakcje, wywołując zachowania pozytywne 
(lub wspierające) celów ogólnogospodarczych. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe mechanizmy 
transmisji impulsów nie we wszystkich przypadkach są dziś poznane. 

2. Na cele ogólnogospodarcze oddziałuje nie tylko polityka pienięŜna, ale takŜe inne 
polityki, np. fiskalna, socjalna, płacowa. Trudności pojawiają się z dwóch 
powodów – po pierwsze, stopień interakcji polityki pienięŜnej z wyŜej 
wymienionymi dziedzinami polityki gospodarczej jest równieŜ nie do końca 
zbadany, a po drugie – trudno te polityki odpowiednio ze sobą zgrać. 

3. Pojawiają się trudności w sformułowaniu i interpretacji nie tylko podstawowego 
celu polityki pienięŜnej, czyli stabilności cen, ale teŜ celów polityki gospodarczej. 
Zarówno indeks cen, jak i pojęcie stabilności prezentowane są w wielu wariantach  
i z wielu punktów widzenia5. 

                                                 
3 K. Markowski, Rola państwa w gospodarce kapitalistycznej, PWE, Warszawa 1989, s. 58. 
4 Ibidem, s. 59. 
5 W.L. Jaworski, Z. KrzyŜkiewicz, B. Kosiński, op. cit., s. 65-66. 
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4. Polityka pienięŜna naleŜy do tych metod polityki gospodarczej, które pozwalają 
władzom na zmiany sytuacji zaistniałej na rynku. Ma ona w tym względzie 
zdecydowaną przewagę nad polityką fiskalną, gdzie decyzje dotyczące zmian stopy 
opodatkowania muszą uzyskać wcześniej akceptację rządową lub nawet 
parlamentarną.  

Polityka pieni ęŜna w praktyce 

Pierwszy okres transformacji systemowej w Polsce, od 1990 do początku 
ostatniego kwartału 1993 r., to lata ogromnego wzrostu bezrobocia i spadku produkcji 
przemysłowej. Dopiero od jesieni 1993 r. gospodarka zaczyna zmieniać trend na 
wzrostowy, który utrzymuje się do końca 1997 r., na korzyść zmieniają się w tym czasie 
wszystkie najwaŜniejsze wskaźniki makroekonomiczne. Przykładowo bezrobocie, które 
w 1994 r. wynosiło 16% (według danych oficjalnych, bo według danych nieoficjalnych 
było jeszcze wyŜsze) spadło do 10,3% w roku 1997. W latach 1993-1997 średnioroczne 
tempo wzrostu PKB wynosiło około 6-7%, malała równieŜ inflacja. Rok 1993 rozpoczął 
trwający do teraz (z bardzo małymi wyjątkami) okres wieloletniego spadku stopy 
procentowej. Czas dominacji polityki pienięŜnej trwał do początku lat 2000, z tym Ŝe 
pierwsze lata XXI wieku to malejące z kaŜdym rokiem jej znaczenie. Rok 2003 moŜna 
uznać za końcowy. 

Jak juŜ wspomniano, wzrost gospodarczy w tych latach przekładał się na wzrost 
zatrudnienia, ale i znaczący wzrost płac. Ludzie pracowali i zarabiali, powiększał się 
więc fundusz swobodnej decyzji konsumenta, rosło poczucie bezpieczeństwa 
finansowego i akcja kredytowa firm samochodowych trafiła na bardzo podatny grunt. 
Malejące stopy procentowe efekt ten wzmacniały (tabela 1). Pamiętać naleŜy, Ŝe na 
początku lat 90. stopy procentowe w Polsce były bardzo wysokie i naleŜały do 
najwyŜszych na świecie, gdyŜ walkę z inflacją prowadzono zgodnie z regułami 
monetaryzmu, a efekty jej były takie, jak wspomniano powyŜej – spadek inflacji  
od 1990 r. do końca III kwartału 1993, ale niewiarygodny wzrost bezrobocia, spadek 
produkcji i PKB.  

W analizowanym okresie 1993-2003 była bardzo wyraźna tendencja spadkowa 
stopy procentowej. Przejawiało się to zarówno spadkiem oprocentowania depozytów, 
jak i kredytów. Na przykład stopa oprocentowania kredytów w 1995 r. wynosiła 24%, 
w 1997 r. 22,5%, w 1999 20,3%, ale w 2002 r. juŜ tylko 12,8 %. Do 1999 r. rosła liczba 
sprzedanych samochodów z 250,3 tys. w 1994 r. do 478 tys. w 1997 r., nieco ponad  
640 tys. w 1999 r. i spadku do 310 tys. w roku 2002. 

Spadek stopy procentowej w tych latach spowodował spadek oprocentowania 
kredytów, a co za tym idzie − spadek ich ceny. Mimo wciąŜ bardzo wysokiego 
oprocentowania, w miarę upływu czasu zakupy na kredyt stawały się coraz 
atrakcyjniejsze. MoŜna więc zauwaŜyć wyraźny wzrost udziału samochodów 
kupowanych na kredyt. Jednak z ciekawą sytuacją mieliśmy do czynienia w latach 
1998-1999, były to lata spadku PKB z 6,8% w 1997 r. do 4,8% w 1998 i 4,1%  
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w 1999 r.; równieŜ bezrobocie wzrosło z 10,3% w 1997 r. do 10,4% w 1998 r. i 13,1% 
w 1999 r. (tabela 1). 

Tabela 1. Liczba sprzedanych nowych samochodów w Polsce, liczba sprowadzonych samochodów 
uŜywanych i wybrane wskaźniki makroekonomiczne w latach 1993-2008 

Rok Auta nowe – sprze-
daŜ w tys. szt. 

Auta uŜywane 
w tys. szt. 

Tempo wzrostu 
PKB (%) 

Stopa bezro-
bocia (%) 

Oproc. 
poŜyczek 

1993 241,6 72,3 − − − 
1994 250,3 41,4 5,2 16,0 − 
1995 265,0 53,8 7,0 14,9, 24,0 
1996 374,0 83,9 6,0 13,2 20,5 
1997 478,0 82,0 6,8 10,3 22,5 
1998 515,3 98,5 4,8 10,4 20,4 
1999 640,2 114,4 4,1 13,1 20,3 
2000 480,0 213,7 4,0 15,1 21,5 
2001 327,2 216,6 1,0 19,4 16,2 
2002 310,9 179,1 1,4 20,0 12,8 
2003 358,4 35,7 3,8 20,0 − 
2004 316,2 828,1 5,3 19,0 − 
2005 235,5 870,8 3,5 17,7 − 
2006 238,7 816,8 5,8 14,8 − 
2007 293,3 (316,0*) 994,6 6,5 11,4 − 
2008 320,0 1103,9 5,0 9,6 − 

* do przedstawienia wielkości sprzedaŜy nowych aut w 2007 r. przyjęto wszystkie samochody osobowe i vany  
z kratką w karoseriach pojazdów osobowych (np. dostawcze pandy) oraz terenowe pikapy. Podobnie liczono 
auta wielofunkcyjne (Citroen Berlingo czy Peugeot Partner); w analogiczny sposób większość firm podlicza 
sprzedawane samochody, dlatego spotyka się róŜne szacunki  sprzedaŜy nowych aut, za: „Auto Świat”, dodatek 
Market 2008, nr 5, s. V. 

Źródło:  A. Kublik, Ferrari w tłumie weteranów szos, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 8; To był udany rok, 
„AutoŚwiat” 2008, nr 5 dodatek Market, s. V; C. Pytlos., Ponad milion uŜywanych i 378 tys. nowych 
samochodów sprzedano w ubiegłym roku, „Dziennik” 2009, nr 6, s. 3, Transition Report Update, 
May 2003, s. 75; Transition Report Update, April 1997, J.K. Kowalski., Tempo wzrostu PKB spadnie 
do 5,5, „Dziennik” 2008, nr 1.  

Sytuacja ta wydaje się na pozór nieco dziwna, gdyŜ widać pewną inercję  
w działaniach konsumentów. Wyjaśnić to moŜna następująco: po kilku bardzo dobrych 
latach w gospodarce wielu ludzi uległo skorelowanej ze sobą propagandzie rządowej, 
która głosiła, Ŝe kłopoty gospodarcze mają charakter przejściowy i są krótkotrwałe oraz 
bardzo nasilonym działaniom reklamowym firm, które w sposób bardzo profesjonalny 
zachęcały do zakupów. Na marginesie naleŜy nadmienić, Ŝe omawiany okres to nawet 
nie dekada trwania modelu rynkowego. Stąd teŜ podatność Polaków na bardzo 
profesjonalną reklamę była nieporównywalnie większa niŜ np. dzisiaj. Po prostu Polacy 
uodpornili się w znacznym stopniu na działanie reklamy. Dlatego teŜ w latach 1998 
-1999 rosła sprzedaŜ samochodów, osiągając niepobity dotąd rekord sprzedaŜy  
w 1999 r. 

Bardzo waŜnym czynnikiem stymulującym w tych latach wzrost sprzedaŜy i chyba 
niezbyt dostrzeganym w literaturze były finansowo-marketingowe działania koncernów 
samochodowych polegające na tworzeniu tzw. banków samochodowych, które 
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oferowały kredyty na zakup samochodów na nieco lepszych warunkach niŜ w innych 
bankach. Bezsprzecznie był to czynnik, który doprowadził do wzrostu sprzedaŜy  
w latach 1998-1999 oraz znacząco wpłynął na złagodzenie spadku sprzedaŜy  
w późniejszych okresach. 

Dla przykładu Fiat Bank Polska w 1998 r. udzielił kredytów o wartości 205 mln zł, 
ale w roku 1999 aŜ na 730 mln zł; w przypadku VW Bank Polska wysokość 
udzielonych kredytów w 1998 r. 93,3 mln zł, a w 1999 r. aŜ 430,9 mln zł (czyli około 
czteroipółkrotny wzrost w ciągu roku). Dokładne dane dla innych banków i róŜnych lat 
zawiera tabela 2. 

Tabela 2. Wysokość przyznanych kredytów przez wybrane banki koncernów samochodowych w latach 1998 
-1999, 2004-2007 (w mln zł) 

Bank 1998 1999 2003 2004 2005 2006 2007 
VW Bank Polska 93,9 430,9 613,5 691,9 618,4 558,0 619,0 
Fiat Bank Polska 205,0 730,0 ... 272,9 208,0 215,0 481,0 

Opel Bank 197,5 335,3      
Toyota Bank   248,31 286,2 269,9 263,0 285,0 
GMAC Bank   216,56 159,8 107,3   

Źródło:  A. Kublik., Bankowe Ŝniwa, „Gazeta Wyborcza” z 11.02.2000 r., E. Więcław, Unia wszystko 
popsuła, „Rzeczpospolita” 2005, nr 15, Samochodowy kryzys, „Rzeczpospolita” 2006, nr 15,  
M. Bojanowski, Samochód na benzynę? Nie na kredyt, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 17, s. 24. 

Dla przykładu moŜna podać, Ŝe na zakup nowych aut Polacy wydali łącznie  
w 1999 r. ok. 23 mld zł. Według szacunków poŜyczki w bankach na ten cel wyniosły 
ok. 11-12 mld zł, a banki koncernów motoryzacyjnych udzieliły kredytów na 1,6 mld zł. 
Przyjmując średnią cenę samochodu sprzedawanego w Polsce na ok. 35-40 tys. zł, 
moŜna powiedzieć, Ŝe udzielenie przez banki koncernów motoryzacyjnych kredytów na 
zakup nowych samochodów wysokości 1,6 mld zł spowodowało zakup ok. 40 tys. 
nowych aut. 

Tworzenie banków przez firmy samochodowe było przykładem zrozumienia 
interdyscyplinarnego działania w makroekonomicznym otoczeniu przedsiębiorstw. 
Spadająca stopa oprocentowania kredytów (zjawisko pozytywne) i rosnące bezrobocie 
oraz spadająca produkcja (zjawiska negatywne) to czynniki, na które przedsiębiorstwo 
nie ma wpływu, ale doświadczone firmy zachodnie potrafiły podjąć takie działania, 
które ograniczyły ujemne oddziaływania na zakupy samochodów. 

Mówiąc o oprocentowaniu kredytów, naleŜy kilka słów poświęcić leasingowi. 
Wysokość opłat leasingowych jest ściśle związana z poziomem stóp procentowych,  
a rynek leasingu to rynek, który się w Polsce rozwinął znacząco od początku lat 90. Dla 
wielu tych, którzy potrzebują samochodu do swojej działalności gospodarczej 
korzystniejszy jest leasing auta niŜ jego zakup, ale o atrakcyjności leasingu decydują 
raty czynszowe, których wysokość jest ściśle związana z wysokością stóp 
oprocentowania kredytów. To, Ŝe leasing w Polsce nie rozwinął się do takiego poziomu, 
jaki jest nie tylko w krajach zachodnich, ale nawet do takiego, jaki jest w sąsiednich 
Czechach, przyczyniły się nie tylko kwestie podatkowe, ale teŜ pewne bariery mentalne. 
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Pozytywnym aspektem jest to, Ŝe mimo wszystko rynek leasingu w Polsce się rozwija. 
Co ciekawe, moŜna zauwaŜyć przenoszenie się na niego pewnych trendów z szeroko 
pojętego rynku samochodów osobowych. Na przykład spadek sprzedaŜy nowych 
samochodów zwykle łączy się ze spadkiem liczby leasingowanych nowych 
samochodów i zwiększeniem leasingu maszyn i urządzeń. 

Polityka pieni ęŜna a marketing  

Jak wspomniano, polityka pienięŜna w pewnym stopniu decyduje o dostępności 
środków finansowych dla tych potencjalnych nabywców, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na zakup gotówkowy. JeŜeli posłuŜymy się czterowarstwowym modelem 
produktu T. Levitta6, który wyodrębnia cztery warstwy produktu, to w produkcie 
poszerzonym znajdziemy, co następuje: promocję, sposoby i warunki dostawy, usługi 
związane z produktem oraz kredyt. 

Jak napisał T. Levitt: „Nowa konkurencja ma miejsce nie tyle między tym, co 
przedsiębiorstwa produkują w swoich fabrykach, lecz między tym, co dodają do swoich 
wyrobów w postaci opakowań, usług, reklamy, porad dla nabywcy, finansowania 
transportu, przekazywania innych cenionych przez ludzi wartości” 7. Dogodne warunki 
kredytowania zakupu bardzo często decydują o wyborze danego modelu samochodu, 
szczególnie w gorszej sytuacji ekonomicznej. ChociaŜ wydawać by się mogło, Ŝe  
w przypadku dobra trwałego uŜytku o zakupie decydować powinny cechy związane  
z rdzeniem produktu − parametry techniczne (komfort jazdy), ewentualnie parametry 
związane z produktem rzeczywistym (kształt, jakość, kolor). 

Zakupy samochodów osobowych w czasach kryzysu 

Ciekawą rzeczą będzie obserwacja, jak rozwinie się sytuacja w czasach kryzysu. 
Tak przedsiębiorcy jak i indywidualni nabywcy w takich warunkach zmuszeni są do 
ograniczenia przede wszystkim wydatków prestiŜowych i reprezentacyjnych. PrzecieŜ 
dwu-, trzy- czy nawet czteroletni samochód swoją podstawową funkcję – przewoŜenie 
pasaŜerów − spełnia bardzo dobrze, chociaŜ moŜna powiedzieć, Ŝe nieco zestarzał się 
moralnie. Zakup nowego samochodu czy to za gotówkę, czy na kredyt to jednak 
pozbycie się znaczącej ilości gotówki, podobnie rzecz się ma z opłaceniem raty 
leasingowej. Pamiętać równieŜ naleŜy, Ŝe w związku z deprecjacją (spadkiem wartości 
złotego w stosunku do euro i dolara USD), zakupy uŜywanych samochodów tak  
w Europie Zachodniej, jak i USA teŜ straciły na atrakcyjności. 

Zakup samochodu to wypadkowa decyzji konsumenta, która jest efektem mniej lub 
więcej pogłębionej analizy wielu róŜnych sfer Ŝycia gospodarczego, np. polityki 
pienięŜnej, polityki fiskalnej, własnej sytuacji dochodowej konsumenta itp. Polski 
konsument nauczony złym doświadczeniem z reklamą koncernów samochodowych  

                                                 
6 Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003, s. 96. 
7 Ibidem, s. 97. 
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i propagandą kolejnych rządów po 1989 r. − w coraz większym stopniu podejmuje 
decyzje racjonalne. Kieruje się on swoim interesem, a nie interesem koncernów. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe powoli zaczynają pojawiać się i utrwalać na rynku nowe marki (sukces 
koreańskich Hyundai i Kia). Wśród nabywców nowych i uŜywanych samochodów 
coraz częściej pojawia się przekonanie, Ŝe chcą jeździć samochodem, a nie logo. 
Podejście takie jest bardzo rozpowszechnione na rozwiniętych rynkach 
samochodowych w innych krajach. Przykładem tego moŜe być ogromny sukces Dacii 
Logan w Niemczech i we Francji. Samochód ten oferuje za relatywnie niewielką sumę 
dobre, sprawdzone silniki (spotkać je moŜna w droŜszych modelach Renault i Nissana), 
dobre parametry jezdne, komfort, duŜo miejsca dla pasaŜerów i wielki bagaŜnik.  
W Polsce Dacia Logan z trudem zyskuje uznanie u nabywców, mimo wspomnianych 
zalet, właśnie ze względu na niski prestiŜ marki Dacia.  

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w drugiej połowie 2007 r., zmienił bardzo 
wiele w gospodarkach wszystkich krajów. Przede wszystkim została naruszona,  
a w wielu przypadkach wręcz zniszczona zasada zaufania do banków. Banki tak 
państwowe, jak i prywatne były symbolami rzetelności, profesjonalizmu i uczciwości. 
Na taki wizerunek pracowano latami. Jednak pamiętać naleŜy, Ŝe były to instytucje 
zaufania publicznego, bo na zaufaniu do systemu finansowego opiera się gospodarka 
rynkowa. Kiedy jednak ludzie zaczęli tracić pracę, zaczęto im odbierać nie tylko 
niespłacone, ale i w znacznej części spłacone domy, postawiono pytania: dlaczego 
kryzys ma miejsce, jakie są jego przyczyny? Kto jest za niego odpowiedzialny i jakie 
będą jego reperkusje w przyszłości? Odpowiedzi na te pytania są bardzo trudne, 
poniewaŜ kwestie te związane są z polityką pienięŜną i dotyczą równieŜ Polski, 
poświęcono im więc nieco miejsca w podsumowaniu. 

Podsumowanie  

W chwili obecnej sytuacja jest o wiele gorsza. Z jednej strony mamy do czynienia  
z dalszym spadkiem znaczenia polityki pienięŜnej, gdyŜ w porównaniu do lat 1993 
-1997 ogromnie wzrosła liczba przedsiębiorstw kontrolowanych przez kapitał 
zagraniczny. Wiele z nich jest oddziałami firm globalnych. Przedsiębiorstwa 
kontrolowane przez kapitał zagraniczny bardzo często pozyskują kapitał poza granicami 
Polski, bo jest on dostępny tam taniej i często na lepszych warunkach. 

Z drugiej strony w finansowej sferze gospodarki Polski negatywne tendencje 
rozwinęły się w sposób zastraszający. W roku 2009 zlikwidowano wiele zakładów 
pracy, w niektórych województwach, np. pomorskim, bezrobocie wzrosło o prawie 
50%, w skali kraju bezrobocie oscyluje wokół 12% i według ekspertów będzie dalej 
rosło. Pracę straciło 550 tys. osób (zwolnienia grupowe były rekordowe, objęły 74 tys. 
osób). Gigantyczny realny deficyt budŜetowy wynosił 90-100 mld zł8. 

                                                 
8 J. Szewczak, Cudowny plan czy kolejne obiecanki, „Gazeta Finansowa” 2010, nr 5, s. 30-31. 
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Dług publiczny Polski w relacji do PKB wynosi 55 proc., ale pod koniec 2010 r. 
prawdopodobnie dojdziemy do 60 proc. progu konstytucyjnego – tak ocenia to KE, 
przewidując poziom zadłuŜenia dla Polski na poziomie 59 proc.9. 

ZadłuŜenie polskich gospodarstw domowych w latach 2007-2009 wzrosło  
o 200 proc. Blisko 16 mln Polaków ma jakieś kredyty, długi w banku czy inne 
zobowiązania. W ostatnich latach skokowo wzrosły kredyty hipoteczne o około  
40-57 mld rocznie. Wzrosły kredyty ratalne, gotówkowe – to juŜ dziś około 200 mld zł 
zadłuŜenia. Rosły kredyty obrotowe, inwestycyjne, szybkie kredyty na dowód osobisty, 
szybkie kredyty na kartach kredytowych – to około 15 mld zł zadłuŜenia. Gwałtownie 
wzrosły polskie kredyty walutowe, czyli przewaŜająca część kredytów hipotecznych, 
które zbliŜyły się do kwoty 220 mld zł 10. 

Kredyty zagroŜone i utracone gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Polsce 
to ponad 50 mld zł. Blisko 200 tys. Polaków spłaca więcej niŜ 10 kredytów, a blisko  
2 mln rodaków zaczyna mieć kłopoty ze spłatą swojego zadłuŜenia. Pod względem 
zadłuŜania się na bieŜącą konsumpcję czyli kredyty gotówkowe, ratalne, samochodowe 
to właśnie Polacy znacznie przekraczają europejską średnią wynoszącą 7,5 proc.  
W Polsce jest to blisko 11 proc.11. 

Polityka pienięŜna w Polsce, a w szczególności jej aspekt kredytowy, dotyczy 
równieŜ rynku samochodów osobowych. Rosnąca z roku na rok liczba kredytów na 
zakup samochodów osobowych udzielanych przez banki i banki samochodowe 
umoŜliwiała podtrzymywanie istnienia słabego rynku samochodów nowych i pozwalała 
na niespotykany dotąd rozwój rynku wtórnego. JuŜ teraz widać z zapowiedzi 
kredytodawców, Ŝe nastąpi wiele działań, które utrudnią uzyskiwanie kredytów 
samochodowych. Co ciekawe, w większości krajów mamy do czynienia z niskimi 
stopami oprocentowania kredytów i procesami wręcz deflacyjnymi. Mimo to uzyskanie 
kredytu będzie coraz trudniejsze. RównieŜ w Polsce w tej chwili stopy procentowe są 
jednymi z najniŜszych w historii − jednak są to środki finansowe bardzo trudne do 
zdobycia. Dzieje się tak dlatego, Ŝe część banków z powodu własnej złej polityki 
doprowadziła się na skraj bankructwa i uratowały je – zaleŜnie od kraju – dotacje 
państwowe, częściowa lub całkowita nacjonalizacja bądź państwowe poŜyczki o ściśle 
określonym przeznaczeniu. Jednak w niektórych krajach liczba bankructw była duŜa. 
Wszystko to spowodowało z jednej strony zmniejszenie dostępnych środków,  
a z drugiej strony rezygnację lub odłoŜenie decyzji o zakupie samochodu przez 
konsumenta. Mechanizm działania konsumenta był następujący – po co mam wydawać 
pieniądze lub brać kredyt i kupować samochód, skoro w czasie kryzysu w kaŜdej chwili 
mogę stracić pracę i będzie trudniej przeŜyć mi ten okres. A jeŜeli wezmę kredyt i stracę 
pracę, to z czego go spłacę. Z bardzo podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w Polsce 
w latach 1997-2000, kiedy po okresie wzrostu gospodarczego lat 1993-1997, mimo 

                                                 
9 J. Szewczak, Polska idzie hiszpańską drogą, „Gazeta Finansowa” 2010, nr 6, s. 31. 
10 J. Szewczak, ZapoŜyczeni na styk – na krawędzi, „Gazeta Finansowa” 2010, nr 1, s. 20-21. 
11  J. Szewczak, Polska idzie…, s. 31. 
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pogorszenia sytuacji gospodarczej juŜ w roku 1998, niejako na zasadzie inercji zakupy 
rosły do maksimum w 1999 r., a potem nastąpił spadek i nigdy juŜ nie osiągnięto tego 
poziomu sprzedaŜy nowych samochodów osobowych czyli prawie 640 tys. szt. 
(dokładniej sytuację przeanalizowano we wcześniejszej części tego artykułu). 

W roku 2009 na rynku samochodów importowanych indywidualnie zaszły po 
kilkuletnich znaczących wzrostach duŜe zmiany. Liczba importowanych samochodów 
spadła z 1 103 900 szt. w 2008 r. do 693 324 szt. w 2009 r. Kiedy przeanalizujemy 
sprzedaŜ nowych samochodów w latach 2006-2007 (tabela 3), to rok 2006 to ostatni rok 
przed kryzysem, a rok 2007 to pierwszy rok kryzysu, który zaczął się w drugiej połowie 
roku. Z tabeli widać, Ŝe sprzedaŜ samochodów nowych w kryzysowym roku 2007 jest  
o ok. 23% wyŜsza niŜ rok wcześniej. Natomiast dziwny wydawać się moŜe wzrost 
liczby sprzedanych nowych samochodów w latach kryzysu: 320 000 szt. w 2008 r.  
i 336 518 w 2009 r.   

Tabela 3. SprzedaŜ samochodów osobowych i importowanych uŜywanych aut w latach 2006-2009 

Rok Liczba sprzedanych nowych  
samochodów w szt. 

Liczba sprowadzonych uŜywanych  
aut w szt. 

2006 239 000 816 800 
2007 293 300 (316 000*) 994 600 
2008 320 000 1 103 900 
2009 336 518 693 324 

*  wyjaśnienie tak jak pod tabelą 1. 

Źródło:  A. Kublik, Ferrari w tłumie weteranów szos, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 8, C. Pytlos, Ponad milion 
uŜywanych i 378 tys. nowych samochodów sprzedano w ubiegłym roku, „Dziennik”2009, nr 6, s. 3; 
Import uŜywanych aut w odwrocie, „Motor” 2010, nr 5, s. 8, Skoda, Fiat i VW na podium. Rynek na 
minusie, „Auto Świat” 2010, nr 5, Market, s. III.  

Kiedy jednak przyjrzymy się strukturze sprzedaŜy, to wyjaśnienie jest bardzo 
proste. Znaczna część nowych sprzedanych samochodów to zakupy firm i klientów 
zagranicznych (korzystne dla nich zmiany kursu walutowego – euro bardzo wzmocniło 
się w stosunku do złotego). Dla przykładu struktura sprzedaŜy nowych samochodów  
w roku 2009 wyglądała następująco12: liczba wszystkich sprzedanych samochodów  
336 518 szt., w tym: liczba sprzedanych nowych samochodów klientom zagranicznym 
45 000 szt., zaś liczba sprzedanych nowych samochodów firmom 118 200 szt. Jak  
z tego wynika, indywidualni klienci kupili zaledwie 173 318 szt. nowych aut. Przez cały 
rok utrzymywał się najwyŜszy od kilku lat kurs euro i dolara do złotego. Była to główna 
przyczyna zmniejszenia importu indywidualnego – stał się po prostu zbyt drogi. 

Wielu ekonomistów uwaŜało, Ŝe rząd polski zrobił błąd, nie działając w kierunku 
zwiększenia sprzedaŜy nowych samochodów. Propozycje praktyków gospodarczych  
i ekonomistów były róŜne. Najczęściej sprowadzały się do tego, Ŝe państwo powinno 
np. gwarantować kredyty na zakup nowych samochodów lub wprowadzać znaczące 
dopłaty do zakupu nowych samochodów. Zdaniem autorki tego opracowania podejście 

                                                 
12 Skoda, Fiat i VW na podium. Rynek na minusie. „Auto Świat” 2010, nr 5, dodatek Market, s. III. 
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to było złe i rację miał polski rząd, nie podejmując sugerowanych działań. Przemysł 
motoryzacyjny w Polsce jest w rękach kapitału zagranicznego i wspomaganie go przez 
dopłaty lub nakręcaną przez gwarancje rządowe akcję kredytową byłoby de facto 
wspomaganiem nie Polski, ale innych krajów. 

Krańcowo róŜna sytuacja była w Niemczech, gdzie rząd stymulował sprzedaŜ 
nowych samochodów, oferując nabywcom bardzo duŜe dopłaty. Było to wspomaganie 
niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, gdyŜ dominująca część sprzedawanych  
w Niemczech nowych samochodów to samochody wyprodukowane w Niemczech,  
w fabrykach, których właścicielami są Niemcy (VW, Audi, BMW, Mercedes, Porsche). 
Było to więc wspomaganie rodzimego przemysłu. 

THE INFLUENCE OF THE MONETARY POLICY  
ON THE POLISH CAR MARKET 

Summary 

The author presents the influence of the monetary policy on the Polish car market in the 
years1994 –2009. The monetary policy itself does not influence the car market. The proper 
applied monetary policy works, when there is the economical growth and both the unemployment 
and the inflation go down. So then the lower interest rates are the factors that increase the number 
of purchases on the car market. The author mentioned also how the financial crisis changed the 
car market. 
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PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA MIĘDZY 

PODMIOTAMI RYNKU PRACY 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia, zakresu i form współpracy podmiotów 

funkcjonujących na rynku pracy. Skuteczność działań i instrumentów wykorzystywanych  
w ograniczaniu bezrobocia jest uzaleŜniona w znacznym stopniu od zakresu i sprawności 
współdziałania poszczególnych podmiotów rynku pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań 
ankietowych, przeprowadzonych metodą indywidualnego wywiadu bezpośredniego, wśród 
przedstawicieli powiatowych urzędów pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, 
powiatowych rad zatrudnienia oraz pracodawców. Analiza wyników badań ujawniła 
zróŜnicowaną intensywność, jak i jakość współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami 
rynku pracy oraz potrzebę zacieśnienia współpracy w zakresie: podejmowania wspólnych 
inicjatyw programowych i realizacji programów ograniczania bezrobocia, procedur postępowania 
oraz wymiany informacji. 

Wprowadzenie 

Aktywność poszczególnych instytucji i organizacji zaleŜy nie tylko od zakresu 
przypisanych im zadań w ramach przyjętej polityki rynku pracy, sprawności działania  
i zaangaŜowania pracowników, ale równieŜ od współpracy pomiędzy podmiotami 
rynku pracy. W artykule poddano ocenie działalność instytucji rynku pracy oraz 
aktywność innych podmiotów zaangaŜowanych w ograniczenie bezrobocia na 
lokalnych rynkach pracy w Polsce (pracodawcy, samorządy terytorialne). Badaniami 
objęto 6 województw o zróŜnicowanej stopie bezrobocia. Do reprezentantów 
województw o najniŜszej stopie bezrobocia wybrano mazowieckie i małopolskie; 
średniej − łódzkie i lubelskie; wysokiej – zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie2. 
Wyniki badań skonfrontowano z istniejącą literaturą fachową w zakresie form 
współdziałania instytucji rynku pracy oraz pracodawców. 

 
 
 

                                                           
1 Urszula Kłosiewicz-Górecka − doc. dr, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. 
2 Zob. Regionalne zróŜnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, red.  

U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008. 
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Aktywno ść podmiotów rynku pracy w ograniczaniu bez-
robocia 

Aktywność poszczególnych grup podmiotów rynku pracy w ograniczaniu 
bezrobocia na lokalnych rynkach nie uzyskała wysokich ocen w opiniach 
przedstawicieli tych podmiotów. Dominowały oceny dostateczne lub dostateczne plus. 
Przedstawiciele powiatowych urzędów pracy (PUP) za najbardziej aktywne podmioty 
rynku pracy (oprócz PUP, na których duŜą i bardzo duŜą aktywność na rzecz 
ograniczania bezrobocia w samoocenie wskazało łącznie 94,9% badanych) uznali: 

– pracodawców; 44,3% przedstawicieli PUP wskazało na ich duŜą i bardzo duŜą 
aktywność, 

– instytucje szkoleniowe – 38,5% wskazań na wysoką aktywność, 
– organy samorządu terytorialnego – 40%, 
– powiatowe rady zatrudnienia – 32,5%.  
Najsłabiej w opiniach przedstawicieli PUP wypadły agencje zatrudnienia (37,3% 

opinii o ich bardzo niskiej aktywności). Na tak niską ocenę agencji zatrudnienia miała 
prawdopodobnie wpływ ograniczona wiedza przedstawicieli PUP na temat roli agencji 
na lokalnym rynku pracy (ponad 70% badanych pracowników powiatowych urzędów 
pracy stwierdziło, Ŝe nie posiada informacji, jaki procent bezrobotnych 
zarejestrowanych w ich urzędzie znalazł pracę poprzez agencje zatrudnienia), ale takŜe 
fakt, iŜ agencje zatrudnienia mogą być postrzegane jako konkurent powiatowych 
urzędów pracy. Średnią ocen aktywności poszczególnych podmiotów rynku pracy 
wystawionych przez przedstawicieli PUP prezentuje tabela 1. 

Tabela 1. Aktywność poszczególnych podmiotów rynku pracy na rzecz ograniczania bezrobocia, w opinii 
przedstawicieli PUP 

Województwa 
według stopy 
bezrobocia 

Oceniane podmioty 

agencje 
zatrudnie-

nia 
pracodawcy instytucje 

szkoleniowe 

powiatowe 
rady za-

trudnienia 

samorząd 
terytorialny 

niska  2,54 3,31 3,08 2,80 3,12 
średnia  2,27 3,58 3,15 3,23 3,69 
wysoka  2,04 3,41 3,26 2,88 3,33 

*średnia z ocen według skali od 1 do 5 
Źródło: Regionalne zróŜnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia, red.  

U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2008, s. 146. 

Z opinii przedstawicieli PUP wynika, Ŝe podmioty rynku pracy funkcjonujące  
w województwach o średniej i wysokiej stopie bezrobocia, otrzymały nieco wyŜsze 
oceny niŜ pracujące w regionach o niskiej stopie bezrobocia, gdzie od podmiotów rynku 
pracy oczekuje się zdecydowanie bardziej intensywnych działań, a słabości w tym 
zakresie są bardziej widoczne. Przedstawiciele PUP wskazywali, Ŝe ich aktywność  
w świadczeniu usług pośrednictwa pracy mogłaby być bardziej skuteczna, gdyby 
zwiększyć liczbę pracowników zajmujących się aktywnymi usługami i instrumentami 
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rynku pracy, a takŜe gdyby mieli odpowiednie zasilanie informacyjne. W codziennej 
pracy odczuwają oni brak informacji dotyczących: 

– pracodawców funkcjonujących na rynku lokalnym, 
– planów inwestycyjnych i zatrudnieniowych lokalnych pracodawców, 
– aktualnych szkoleń dla bezrobotnych realizowanych poza PUP, 
– specjalistycznej wiedzy, gdyŜ często zdarzają się sytuacje, gdy pracownicy 

PUP nie są w stanie udzielić informacji. Przykładem moŜe być problem  
z identyfikacją zdrowotnych ograniczeń do wykonywania konkretnej pracy 
określonych w treści zaświadczeń lekarskich. 

Opinie przedstawicieli powiatowych rad zatrudnienia (które są organizacjami 
konsultacyjnymi PUP) na temat aktywności instytucji rynku pracy w ograniczaniu 
bezrobocia na lokalnych rynkach są bardziej krytyczne w porównaniu z opiniami 
wyraŜanymi przez przedstawicieli powiatowych urzędów pracy. Przedstawiciele 
powiatowych rad zatrudnienia podkreślają duŜą aktywność: PUP, pracodawców, 
instytucji szkoleniowych i samorządu terytorialnego, a relatywnie nisko oceniają 
działalność agencji zatrudnienia (54,6% negatywnych ocen aktywności), wskazując, Ŝe 
dysponują one przede wszystkim ofertami pracy tymczasowej i nie mają tak szerokiego 
jak PUP kręgu osób, dla których świadczą usługi pośrednictwa pracy. Średnią ocen 
aktywności poszczególnych podmiotów rynku pracy w opinii przedstawicieli 
powiatowych rad zatrudnienia prezentuje tabela 2.  

Tabela 2. Aktywność poszczególnych podmiotów rynku pracy na rzecz ograniczania bezrobocia, w opinii 
przedstawicieli powiatowych rad zatrudnienia 

Województwa 
według stopy 
bezrobocia 

Oceniane podmioty 

PUP 
agencje 

zatrudnie-
nia 

pracodawcy instytucje 
szkoleniowe 

samorząd 
terytorialny 

niska  3,41 2,52 2,48 2,73 2,89 
średnia  3,52 2,45 2,71 2,88 2,88 
wysoka  3,20 2,00 2,72 2,67 2,64 

*średnia z ocen według skali od 1 do 5 
Źródło:  Regionalne zróŜnicowanie wykorzystania …, s. 147. 

Przedstawiciele agencji zatrudnienia wyraŜali przekonanie, Ŝe wśród podmiotów 
rynku pracy największą aktywność w ograniczaniu bezrobocia na lokalnym rynku 
wykazują pracodawcy (58,1% ocen wysokich i bardzo wysokich) i instytucje 
szkoleniowe (odpowiednio: 35,9% i 52,1). Natomiast częściej niŜ reprezentujący inne 
podmioty rynku pracy podkreślali słabości publicznych słuŜb zatrudnienia oraz 
niedostateczną aktywność samorządów terytorialnych (37,4% ocen niskich i bardzo 
niskich), którym ustawowo powierzono między innymi zadania w zakresie lokalnej 
polityki rynku pracy. Zwracano uwagę, Ŝe w gestii samorządów powiatowych pozostaje 
instrument umoŜliwiający wpływ na dopasowanie struktury kształcenia do 
zmieniających się warunków gospodarczych i społecznych. Przeciętne oceny 
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poszczególnych podmiotów rynku pracy w opinii przedstawicieli agencji zatrudnienia 
prezentuje tabela 3.  

Tabela 3. Aktywność poszczególnych podmiotów rynku pracy na rzecz ograniczania bezrobocia, w opinii 
przedstawicieli agencji zatrudnienia 

Województwa 
według stopy 
bezrobocia 

Oceniane podmioty 

PUP pracodawcy instytucje 
szkoleniowe 

powiatowe 
rady za-

trudnienia 

samorząd 
terytorialny 

niska  3,24 3,81 3,46 2,19 2,81 
średnia  2,95 3,60 3,17 2,42 2,44 
wysoka  3,14 3,38 3,06 2,68 2,87 

*średnia z ocen według skali od 1 do 5 
Źródło:  Regionalne zróŜnicowanie wykorzystania …, s. 146. 

W ocenie pracodawców, którzy reprezentują popytową stronę lokalnego rynku 
pracy, do najbardziej aktywnych podmiotów działających na rzecz ograniczania 
bezrobocia naleŜą powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe oraz agencje 
zatrudnienia, z którymi to instytucjami pracodawcy najczęściej współpracują. 
Aktywność pozostałych instytucji i organizacji ponad 50% przedstawicieli 
przedsiębiorstw oceniło jako niską lub bardzo niską. Analiza terytorialnego rozkładu 
ocen podmiotów uznanych przez pracodawców za najbardziej aktywne wskazała, Ŝe  
w województwach o wyŜszej stopie bezrobocia wzrasta odsetek pracodawców 
negatywnie oceniających aktywność instytucji rynku pracy. Średnie oceny aktywności 
poszczególnych podmiotów rynku w opinii przedstawicieli pracodawców 
zaprezentowano w tabeli 4. 

Tabela 4. Aktywność poszczególnych podmiotów rynku pracy na rzecz ograniczania bezrobocia, w opinii 
przedstawicieli pracodawców 

Województwa 
według stopy 
bezrobocia 

Oceniane podmioty 

PUP 
agencje 

zatrudnie-
nia 

instytucje 
szkoleniowe 

powiatowe 
rady za-

trudnienia 

samorząd 
terytorialny 

niska  3,27 3,05 3,09 2,43 2,55 
średnia  3,69 2,88 3,03 2,53 2,38 
wysoka  3,23 2,38 2,88 2,25 2,54 

*średnia z ocen według skali od 1 do 5 
Źródło:  Regionalne zróŜnicowanie wykorzystania …, s. 147. 

Pracodawcy cenią powiatowe urzędy pracy przede wszystkim za działalność 
informacyjną i Ŝyczliwość w kontaktach z innymi podmiotami. Te cechy podkreśla od 
40% do 70% przedstawicieli pracodawców. Urzędy pracy stanowią dla przedsiębiorców 
źródło informacji na temat programów pomocowych, dotacji i moŜliwości zatrudniania 
subsydiowanego. Chodzi zatem o informacje na temat takich form zatrudnienia 
bezrobotnych, które dają moŜliwość uzyskania rozmaitych ulg. Natomiast ocena PUP 
według skuteczności działania wypada słabiej. Opinię o wysokiej skuteczności agencji 
zatrudnienia wyraziło 23,3% pracodawców; w przypadku instytucji szkoleniowych było 
to 23,1% i tylko 12% w odniesieniu do PUP. Uwagi krytyczne dotyczyły sztywnych  
i mało przejrzystych procedur stosowanych przez PUP, które są przyczyną wydłuŜania 
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czasu potrzebnego na załatwienie sprawy w sposób niewspółmierny do jej wagi bądź 
złoŜoności. Wszystko to sprawia, Ŝe pozyskiwanie pracowników za pośrednictwem 
PUP – mimo róŜnych korzyści, jakie ze sobą niesie – oceniane jest przez pracodawców 
jako niepraktyczne, a nawet nieopłacalne3. 

Przedstawiciele podmiotów funkcjonujących na lokalnych rynkach pracy – mimo 
podkreślanych słabości działania instytucji rynku pracy − dostrzegli korzystne zmiany  
w ich działaniach na rzecz ograniczania bezrobocia. Wynikają one przede wszystkim  
z odchodzenia od wąsko rozumianej polityki rynku pracy w kierunku polityki 
społeczno-gospodarczej uwzględniającej wzrost zatrudnienia na lokalnych rynkach 
poprzez rozwijanie aktywnych programów rynku pracy, w które angaŜowanych jest 
wiele podmiotów. Działalność instytucji rynku pracy wymaga jednak dalszego 
doskonalenia. Dotyczy to zarówno zwiększania liczby i podnoszenia jakości pracy osób 
bezpośrednio wykonujących usługi rynku pracy, jak i pracujących w działach analiz 
lokalnego rynku pracy, gdyŜ poszczególnym podmiotom rynku pracy brakuje wielu 
aktualnych informacji o lokalnym rynku pracy i tendencjach jego rozwoju. Wyniki 
analiz mogą pomóc w doborze odpowiednich narzędzi ograniczania bezrobocia, a takŜe 
w przygotowaniu podaŜy pracowników do przyszłych potrzeb pracodawców, np. dla 
dostosowania programów kształcenia i szkoleń do potrzeb lokalnego rynku pracy  
w przyszłości. 

Współpraca podmiotów rynku pracy 

Skuteczność działań i instrumentów wykorzystywanych przez poszczególne 
podmioty rynku pracy jest uzaleŜniona w znacznym stopniu od współdziałania tych 
podmiotów w ograniczaniu bezrobocia. Badaniem objęto współpracę pomiędzy:  

– instytucjami rynku pracy, które powinny tworzyć system instytucjonalnej 
obsługi lokalnego rynku pracy, 

– instytucjami rynku pracy a pracodawcami, którzy reprezentują popytową 
stronę lokalnego rynku pracy. 

Opinie o współpracy pozyskano bezpośrednio od przedstawicieli głównych 
podmiotów lokalnych rynków pracy w toku badań ankietowych oraz od ekspertów ds. 
rynków pracy uczestniczących w dyskusjach podczas focus group. Z przeprowadzonych 
badań wynika, Ŝe na powiatowych rynkach pracy: 

a) dominują powiązania pomiędzy powiatowymi urzędami pracy  
i pracodawcami; powiatowymi urzędami pracy i instytucjami kształcenia 
ustawicznego; pracodawcami i agencjami zatrudnienia oraz instytucjami 
kształcenia; współpraca tych podmiotów rynku pracy przebiega z podobną 
intensywnością w poszczególnych województwach, niezaleŜnie od stopy 
bezrobocia na tych rynkach, 

                                                           
3 Potrzeby informacyjne pracodawców i instytucji kreujących politykę rynku pracy, Regionalne 

Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Łódź 2009, s. 14. 
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b) współpraca PUP z innymi instytucjami rynku pracy – mimo korzystnych zmian 
− jest jeszcze dość słaba (tabela 5). 

Tabela 5. Ocena współpracy powiatowych urzędów pracy z innymi podmiotami lokalnego rynku pracy,  
w opinii przedstawicieli PUP 

Współpraca powiatowych  
urzędów pracy z: 

Województwa według stopy 
bezrobocia Ogółem 

niska średnia wysoka 
agencjami zatrudnienia 3,56 3,36 2,83 3,37 
pracodawcami  4,12 4,31 4,00 4,12 
organizacjami pozarządowymi 3,56 3,76 3,61 3,65 
instytucjami szkoleniowymi 4,36 4,33 4,26 4,32 
OHP 3,44 3,41 3,90 3,53 
związkami zawodowymi 3,30 3,06 3,00 3,12 
powiatowymi radami zatrudnienia 4,12 4,08 4,26 4,15 
samorządem terytorialnym 4,12 4,08 4,26 4,15 

*średnia z ocen według skali od 1 do 5 
Źródło:  Regionalne zróŜnicowanie wykorzystania …, s. 154. 

Według opinii przedstawicieli powiatowych urzędów pracy warunkiem 
efektywnego działania instytucji pośrednictwa pracy jest „…wytworzenie złoŜonego 
systemu pozyskiwania danych, wspierającego się na jednoczesnym funkcjonowaniu 
dwóch symetrycznych obiegów informacji”4, który pozwalałby na szybkie bezpośrednie 
reagowanie na potrzeby klientów, którymi z jednej strony są pracodawcy, a z drugiej  
– osoby poszukujące pracy. Chodzi tu o zapewnienie systematycznego dopływu danych  
o aktualnych i przyszłych potrzebach pracodawców oraz informacje o osobach 
poszukujących pracy i ofertach instytucji kształcenia. Z wypowiedzi przedstawicieli 
PUP wynika, Ŝe w swojej pracy obecnie wykorzystują wiedzę ze źródeł formalnych 
(Internet, media, prasa i wydawnictwa ciągłe, wyniki własnych badań, ulotki i plakaty  
o szkoleniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz 
nieformalnych (informacje pozyskane od przedstawicieli innych PUP podczas szkoleń 
wyjazdowych, od pracodawców oraz bezpośrednio od osób poszukujących pracy). 
Najpowszechniej występującym źródłem informacji jest Internet. 

Wątek potrzeby posiadania aktualnych, wiarygodnych informacji o róŜnych 
aspektach lokalnego rynku pracy podnosili przedstawiciele wszystkich podmiotów 
występujących na lokalnych rynkach pracy. Odczuwali oni brak odpowiednio 
szczegółowych informacji, a takŜe wyraŜali zastrzeŜenia co do rzetelności wielu 
informacji, w tym z Internetu. Wskazuje to na: 

– duŜe trudności w pozyskaniu przez poszczególne podmioty rynku pracy 
potrzebnych informacji (ogólnie dostępne dane statystyczne, np. GUS, są 
uznawane za zbyt ogólne i nieaktualne),  

– brak droŜności informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami na lokalnych 
rynkach pracy.  

                                                           
4 Ibidem, s. 37. 
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Przedstawiciele PUP uwaŜają, Ŝe istotne znaczenie dla ograniczania bezrobocia na 
lokalnych rynkach moŜe mieć nawiązanie współpracy z ośrodkami opieki społecznej, 
fundacjami i stowarzyszeniami, centrami integracji społecznej, które mogą pomóc  
w podejmowaniu programów motywujących do pracy, szczególnie osoby długotrwale 
bezrobotne i wykluczone społecznie. Podczas dyskusji na focus group wskazano, Ŝe 
istnieje wiele pozytywnych przykładów współpracy PUP z organizacjami 
pozarządowymi, jak np. budowanie specjalnych platform dialogu do monitorowania 
działań na rzecz lokalnego rynku pracy i ograniczania bezrobocia, wydawanie przez 
partnerów społecznych bezpłatnych gazet regionalnych zawierających porady dla 
bezrobotnych, prowadzenie badań wśród długotrwale bezrobotnych i lokalnych 
pracodawców na temat ich potrzeb, aby na tej podstawie dostosować usługi PUP do 
specyfiki lokalnego rynku pracy. Przykłady te powinny być szeroko 
rozpropagowywane, aby w oparciu o nie powstawały kolejne inicjatywy na innych 
rynkach lokalnych. Za szczególnie waŜne uznano budowanie baz danych o popytowej  
i podaŜowej stronie rynku pracy oraz sprawnych kanałów informacji pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami rynku pracy. 

Przedstawiciele PUP stosunkowo słabo oceniają współpracę z agencjami 
zatrudnienia. Tymczasem zacieśnianie współpracy urzędów pracy z niepublicznymi 
instytucjami rynku pracy moŜe być dobrym sposobem na poprawę zakresu  
i efektywności obsługi bezrobotnych przewidziany ustawą o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta wprowadziła bowiem moŜliwość zlecania przez 
jednostki samorządu terytorialnego wielu zadań na rzecz bezrobotnych i poszukujących 
pracy niepublicznym instytucjom rynku pracy, a takŜe współpracującym partnerom 
publicznym i niepublicznym.  

Agencje zatrudnienia współpracują przede wszystkim z pracodawcami, 
instytucjami szkoleniowymi, a takŜe powiatowymi urzędami pracy – tabela 6.  

Tabela 6. Ocena* współpracy agencji zatrudnienia z podmiotami lokalnego rynku pracy, w opinii 
menedŜerów agencji zatrudnienia 

Agencje zatrudnienia 
współpracujące z: 

Województwa według stopy 
bezrobocia Ogółem 

niska średnia wysoka 
PUP 3,71 3,6 3,86 3,71 
innymi agencjami zatrudnienia 4,15 3,79 3,69 3,94 
pracodawcami  4,20 4,25 4,12 4,19 
organizacjami pozarządowymi 4,11 3,50 4,00 3,95 
instytucjami szkoleniowymi 4,24 4,21 3,95 4,14 
OHP 3,78 3,69 3,71 3,73 
związkami zawodowymi 4,25 2,25 3,25 3,25 
powiatowymi radami zatrudnienia 3,75 3,14 4,13 3,70 
samorządem terytorialnym 3,78 3,33 3,88 3,76 
*średnia z ocen według skali od 1 do 5 
Źródło:  Regionalne zróŜnicowanie wykorzystania …, s. 158. 
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Z pozostałymi podmiotami współdziałanie agencji jest – według samooceny  
− rzadkie lub incydentalne. Dominują średnie i wyŜsze oceny jakości współpracy 
agencji zatrudnienia z podmiotami lokalnego rynku pracy, chociaŜ w niektórych 
przypadkach współpraca ta jest oceniana negatywnie, zwłaszcza ze związkami 
zawodowymi i samorządem terytorialnym. Zwracają uwagę wysokie oceny jakości 
współpracy agencji z pracodawcami, którzy często sięgają po usługi agencji 
zatrudnienia, gdy istnieje potrzeba znalezienia pracowników wysoko kwalifikowanych. 

Agencje zatrudnienia korzystają w swojej pracy głównie z własnych 
elektronicznych baz danych (przede wszystkim instytucji szkoleniowych oraz 
pracodawców), co wynika z ich rozproszonej struktury organizacyjnej, przy 
jednoczesnej konieczności zarządzania duŜymi zbiorami danych. 

Pracodawcy podejmują współpracę głównie z powiatowymi urzędami pracy oraz 
agencjami zatrudnienia i instytucjami szkolącymi. Z przeprowadzonych badań wynika, 
Ŝe pracodawcy w zdecydowanej większości doceniają rolę powiatowych urzędów pracy 
w ograniczaniu bezrobocia na lokalnych rynkach pracy. Jednak współpracę z PUP 
oceniają jako mało skuteczną − tabela 7. Niską ocenę współpracy z PUP tłumaczą 
przedsiębiorcy przede wszystkim tym, Ŝe osoby kierowane do pracy bardzo często nie 
wykazują rzeczywistej motywacji do podjęcia pracy. Są to osoby przypadkowe, które 
nie posiadają wymaganych kwalifikacji, są przy tym często niezdyscyplinowane lub 
nieefektywne.  

Tabela 7. Ocena* współpracy pracodawców z podmiotami lokalnego rynku pracy, w opinii przedstawicieli 
pracodawców 

Współpraca pracodawców z: Ogółem 
Województwa według stopy 

bezrobocia 
niska średnia wysoka 

PUP 3,97 3,95 4,12 3,86 
agencjami zatrudnienia 3,73 3,82 3,50 3,43 
organizacjami pracodawców  3,48 3,38 2,50 4,17 
organizacjami pozarządowymi 3,45 3,31 4,50 3,40 
instytucjami szkoleniowymi 3,87 3,86 3,78 3,92 
OHP 3,15 3,00 3,00 3,29 
związkami zawodowymi 3,68 3,29 4,00 3,91 
powiatowymi radami zatrudnienia 3,61 3,45 3,62 3,90 
samorządem terytorialnym 3,83 3,82 3,43 3,96 

*średnia z ocen według skali od 1 do 5 
Źródło:  Regionalne zróŜnicowanie wykorzystania …, s. 156. 

Wielu bezrobotnych, którzy kierowani są przez PUP, pojawia się  
w przedsiębiorstwie tylko po to, aby uzyskać potwierdzenie, Ŝe nie ma dla nich 
zatrudnienia. Przez pracodawców krytycznie oceniane są teŜ stosowane procedury 
pośrednictwa pracy, które w praktyce utrudniają korzystanie z usług tych urzędów.  
W związku z tym pracodawcy, pomimo Ŝe powinni zgłaszać do PUP informacje  
o wolnych miejscach pracy, wolą skierować ofertę pracy do prywatnych pośredników, 
choć muszą wówczas ponieść koszty rekrutacji pracownika. Przedstawiciele 
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przedsiębiorstw w trakcie dyskusji eksperckich podnosili ponadto kwestię 
niewłaściwego doboru przez PUP tematyki szkoleń dla bezrobotnych, które powinny 
być organizowane przy uwzględnieniu ścisłych potrzeb pracodawców. 

Z punktu widzenia aktywizacji lokalnego rynku pracy na uwagę zasługuje 
współpraca przedsiębiorstw i placówek edukacyjnych, szczególnie szkolnictwa 
zawodowego. Aktualna sytuacja w tym zakresie jest niepokojąca. Z przeprowadzonych 
badań wynika, Ŝe w przypadku ponad 3/4 ankietowanych przedsiębiorców  
z Białegostoku i okolicznych gmin nie występuje Ŝadna forma współpracy ze szkołą 
zawodową. W przypadku 19,4% pracodawców są to dość regularne praktyki uczniów ze 
szkół zawodowych, a w 3% firm są to sporadyczne praktyki uczniów5. Większość 
ankietowanych pracodawców wyraŜała jednak przekonanie, Ŝe praktyki są konieczne, 
gdyŜ absolwenci szkół zawodowych otrzymują tylko ogólną wiedzę teoretyczną, 
natomiast wiedzę specjalistyczną potrzebną w wykonywanym zawodzie zdobywają 
dopiero w przedsiębiorstwie – tabela 8.  

Tabela 8. Współpraca przedsiębiorstw ze szkołami zawodowymi, w opinii przedsiębiorców 

Zawody 

Wiedza szkolna 
nieznacznie 

odbiega od potrzeb 

Wiedza szkolna jest 
zbyt ogólna; wymaga 

uzupełnienia 

Wiedza szkolna 
jest wystarczająca 

liczba % liczba % liczba % 
biurowe 19 21,1 51 56,7 20 22,2 
handlowe 37 25,3 96 65,8 13 8,9 
elektrotechniczne  
i informatyczne 

15 31,3 26 54,2 7 14,6 

budowlane  
i geodezyjne  

6 14,3 30 71,4 6 14,3 

mechaniczne, 
samochodowe 

20 26,3 45 59,2 11 14,5 

gastronomiczne 26 54,2 20 41,7 2 4,2 
związane z turystyką, 
hotelarstwem 

3 27,3 6 54,5 2 18,2 

rolnicze, ogrodnicze, 
leśne 

1 25,0 3 75,0   

odzieŜowe 3 30,0 6 60,0 1 10,0 
pracownicy usług 
osobistych 

10 22,7 28 63,6 6 13,6 

inne zawody 1 16,7 5 83,3   
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w IV kwartale w 2009 r. 

wśród 331 pracodawców z Białegostoku. 

                                                           
5 Badanie przeprowadzone w IV kwartale 2009 r. wśród 331 przedsiębiorstw do projektu nt. Rozwój 

szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Projekt realizowany przez 
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku 
i Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
środków budŜetu państwa. 
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Szkoły dostrzegają takŜe potrzebę współpracy z przedsiębiorstwami, równieŜ  
w zakresie aktualizowania kwalifikacji swojej kadry w zakresie praktycznej nauki 
zawodu. Zdaniem przedstawicieli szkolnictwa zawodowego brakuje obecnie 
bezpośredniej wymiany informacji i doświadczeń między pracownikami szkoły  
i pracodawcami. Przedstawiciele placówek edukacyjnych wskazywali na braki 
informacyjne o popycie na pracę oraz podaŜy pracy, co w sposób istotny ogranicza 
moŜliwości przygotowania oferty programowej odpowiadającej potrzebom rynku. 
Chodzi przed wszystkim o informacje na temat aktualnej struktury zapotrzebowania 
pracodawców na określone kwalifikacje. Istotne jest teŜ poznanie prognoz na temat 
moŜliwych kierunków zmian na lokalnym rynku pracy. Pozwoliłoby to na opracowanie 
przez szkoły długoterminowych strategii programowych, które mogłyby być 
stosunkowo szybko dostosowywane do zaistniałych potrzeb lokalnego rynku.  

W sytuacji braku odpowiednich informacji szkoły podejmują niekiedy własne 
analizy danych pochodzących z rynku pracy w celu znalezienia najbardziej 
poszukiwanych przez pracodawców zawodów i kwalifikacji. Informacje te oceniane są 
jednak jako niewystarczające. Dlatego wskazuje się na potrzebę zbudowania sprawnego 
systemu pozyskiwania informacji od pracodawców i instytucji rynku pracy. 

Zakończenie 

Przeprowadzone badania ujawniły, Ŝe zróŜnicowana jest zarówno intensywność, 
jak i jakość współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami rynku pracy, ale na ogół 
jest ona niewystarczająca. Słaby jest przepływ informacji pomiędzy podmiotami 
lokalnych rynków pracy. Wywiady z przedstawicielami poszczególnych instytucji 
rynku pracy oraz pracodawców wskazują, Ŝe gdyby te podmioty były rzeczywiście 
skłonne rozwinąć pomiędzy sobą systematyczną wymianę informacyjną, to byłby to 
pierwszy krok do ustanowienia efektywnych kanałów wymiany informacji. 

Jako bardzo potrzebną, ale obecnie słabą, oceniono współpracę PUP z agencjami 
zatrudnienia, zwłaszcza w przepływie informacji o stanie rynku pracy, występujących 
zjawiskach i tendencjach, przewidywanych zmianach i czynnikach, które te zmiany 
mogą wywoływać. W sytuacji rozbieŜności popytu i podaŜy na pracę szczególnie 
waŜne jest, aby omawiane instytucje rynku pracy nie postrzegały się jako podmioty 
konkurencyjne. Ich działania powinny być spójne i nie powinny się powielać. 

Uczestnicy badań reprezentujący poszczególne podmioty rynku pracy wskazywali 
na potrzebę zacieśnienia współpracy w podejmowaniu wspólnych inicjatyw 
programowych i realizacji programów ograniczania bezrobocia, zintensyfikowania  
i rozszerzenia zakresu wymiany informacji. Respondenci byli zdania, Ŝe dla poprawy 
współpracy podmiotów rynku pracy niezbędne są: 

– usprawnienia dotyczące wymiany informacji o rynku pracy (w tym w zakresie 
zawodów deficytowych i nadwyŜkowych), 

– dalsze działania w zakresie zmiany postaw z biernych na aktywne  
i systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 
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zatrudnionych w publicznych i niepublicznych organizacjach pośrednictwa 
pracy, 

– szersze włączanie do wspólnych działań podmiotów partnerstwa lokalnego  
i dialogu społecznego, szczególnie przy podejmowaniu i realizacji programów 
ograniczających bezrobocie, 

– zwiększenie rangi i rozwinięcie działań strategicznych powiatowych rad 
zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie oddziaływania na lokalne i regionalne 
programy ograniczania bezrobocia, 

– traktowanie agencji zatrudnienia jako równoprawnego partnera PUP  
we wszystkich statutowych działaniach związanych z funkcjonowaniem 
lokalnych rynków pracy. 

Uczestnicy badań zwrócili uwagę na potrzebę zawiązywania porozumień na rzecz 
aktywizacji zatrudnienia na lokalnych rynkach tworzących spójny program 
akceptowany i popierany przez uczestników rynku pracy po stronie podaŜy, jak i popytu 
na pracę. Budowanie takich porozumień moŜe być wspierane środkami UE. 
Porozumienia powinny obejmować róŜne obszary moŜliwych działań, w tym: 

– inicjatywy związane z rozwojem przedsiębiorczości, 
– rozwój usług doradczych dla biznesu, 
– budowę infrastruktury technicznej, 
– rozwój róŜnych form kształcenia (zdobywanie podstawowych umiejętności, 

kształcenie ustawiczne, kształcenie dualne, zmiana kwalifikacji itp.), 
– wspieranie alternatywnych form zatrudnienia, 
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
Problem jest o tyle waŜny, Ŝe w opinii respondentów na rynkach lokalnych 

odczuwany jest brak liderów społecznych zaangaŜowanych w proces poprawy sytuacji 
na rynku pracy oraz słabo postrzegane są działania samorządu w tym zakresie. 
Tymczasem z badań róŜnych ośrodków naukowych wynika, Ŝe dynamiczne władze 
samorządowe mogą być atutem w realizacji aktywnej polityki rynku pracy. 

PARTNERSHIP AND COMMUNICATION BETWEEN  

THE LABOR MARKET SUBJECTS 

Summary 

The objective of the paper is to present the importance, scope and forms of cooperation  
of the subjects functioning in the labor market. Efficacy of actions and instruments used  
in reduction of unemployment depends, to a significant degree, on the scope and effectiveness  
of cooperation of individual subjects of the labor market. In her article, the author presents the 
results of surveys carried out by the method of face-to-face interview among representatives of 
the district labor offices, employment agencies, training institutions, district employment boards 
and employers. The analysis of results revealed the differentiated intensity as well as quality of 
cooperation between individual labor market subjects and the need to strengthen cooperation as 
regards undertaking joint programme initiatives and implementation of programmes aimed  
at reduction of unemployment, procedures of conduct and exchange of information. 
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SYSTEMY INFORMATYCZNE W TWORZENIU 
WARTOŚCI DODANEJ W USŁUGACH SEKTORA TSL 

(TRANSPORT-SPEDYCJA-LOGISTYKA) 

Streszczenie 
Dynamiczne zmiany w otoczeniu kaŜdego przedsiębiorstwa powodują konieczność stałej 

adaptacji firmy do zmienionych warunków działania, nowych koncepcji zarządzania oraz 
sprawnej komunikacji z otoczeniem. Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać  
i skutecznie konkurować na rynku, zmuszone są do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań  
w swojej działalności, kreowania nowoczesnych produktów i usług zaspokajających w pełni 
oczekiwania klienta oraz tworzących dla niego wartość dodaną. Stosowanie systemów 
informatycznych w zarządzaniu podmiotami w istotny sposób zwiększyło moŜliwość kreowania 
wartości dodanej, zarówno poprzez wpływanie na elementy związane z przychodami i kosztami 
podmiotu, jak równieŜ w obszarze poprawy jakości i oferowaniu róŜnych dodatkowych cech, 
mających indywidualizować świadczone usługi. Jest to szczególnie istotne w sektorze transport 
-spedycja-logistyka (TSL), gdzie elementy łańcucha dostaw zlokalizowane są w róŜnych, często 
bardzo odległych miejscach w przestrzeni.  

Wprowadzenie 

Dynamiczne zmiany w otoczeniu kaŜdego przedsiębiorstwa powodują konieczność 
stałej adaptacji firmy do zmienionych warunków działania, nowych koncepcji 
zarządzania oraz sprawnej komunikacji z otoczeniem. Zmiany te dotyczą zarówno 
otoczenia przedsiębiorstwa w ujęciu makroekonomicznym, jak równieŜ 
mikroekonomicznym. W ujęciu makroekonomicznym to przede wszystkim procesy 
globalizacji, internacjonalizacji, fuzje i przejęcia, deregulacja i liberalizacja procesów 
gospodarczych, nowe uregulowania prawne, zwłaszcza dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego, wzrost gospodarczy, zmiany strukturalne w sektorach gospodarczych, 
kryzys finansowy, nowe technologie produkcyjne i informacyjne, rozwój i kierunki 
badań naukowych, etyka biznesu itp. Natomiast w ujęciu mikroekonomicznym to 
przede wszystkim liczba i pozycja rynkowa dostawców, klienci wraz z oczekiwaniami  
i wymaganiami stawianymi produktom, konkurenci realni i potencjalni, substytuty 
produktów i usług dostępnych na rynku, które mogą zastąpić oferowane dobra i usługi. 
Współczesne przedsiębiorstwa, które chcą przetrwać i skutecznie konkurować na rynku, 

                                                 
1 Barbara Kos − prof. AE dr hab., Katedra Transportu, Wydział Ekonomii, Akademia Ekonomiczna  
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zmuszone są do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności, 
kreowania nowoczesnych produktów i usług zaspokajających w pełni oczekiwania 
klienta oraz tworzących dla niego wartość dodaną. Wzrastające oczekiwania klienta 
obejmują najczęściej niezawodność działania, szybkość i terminowość obsługi, 
fachowość i kompetencje usługodawcy, dogodność i sprawność komunikacji, wygodę  
w procesie zakupu, bieŜący dostęp do informacji, niŜsze koszty itp.  

Przedsiębiorstwa dąŜąc do sukcesu, muszą budować markę i wizerunek 
wyróŜniające je wśród konkurentów, stworzyć unikalność usługodawcy za pomocą 
innowacyjnego pomysłu na biznes, odpowiedniego doboru narzędzi marketingowych 
oraz właściwego wdroŜenia koncepcji komunikacji firmy z otoczeniem.  

Pojęcie wartości dodanej jest róŜnie rozumiane. Wartość dodana to przyrost 
wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji. W działalności gospodarczej 
jest to róŜnica między całkowitym przychodem ze sprzedaŜy a całkowitymi kosztami 
zasobów zuŜytych do produkcji (surowców, energii i usług zewnętrznych związanych  
z daną produkcją). Często jednak rozwaŜania o wartości dodanej koncentrują się na 
takich elementach jak np. jakość obsługi, jakość i cechy produktu, uŜyteczność, 
niepowtarzalność, wyjątkowość, dodatkowe korzyści uzyskiwane podczas korzystania  
z danego produktu. Elementy te składają się − tworzą markę, mają wzbogacić dany 
produkt w oczach odbiorcy i w ten sposób wpłynąć na wielkość i wartość sprzedaŜy 
oraz pozycję konkurencyjną dostawcy. 

Przedsiębiorstwa pragnące zdobywać przewagę konkurencyjną i tworzyć wartość 
dla klienta zmuszone są do zdefiniowania wartości, którą zamierzają dostarczyć 
klientom, w oparciu o potencjalne potrzeby i oczekiwania klientów. Jest to zadanie 
trudne z uwagi na ciągle rosnące wymagania i oczekiwania klientów, a takŜe ich 
rosnącą róŜnorodność i zmienność w czasie. Występowanie zmiennych trendów  
w zakresie potrzeb i oczekiwań klientów wymaga bardzo dobrej znajomości aktualnie 
kształtujących się preferencji klientów, a takŜe i tych, które mogą wpłynąć na zmianę 
potrzeb i oczekiwań klientów w niedalekim czasie. Działania te wymagają umiejętności 
tworzenia nowych środków, działań i czynności, które będą odpowiedzią na obecne 
bądź nowo wykreowane potrzeby i oczekiwania klientów. MoŜliwe jest to dzięki 
zaoferowaniu nowych usług bądź nowych produktów, lub poprzez usprawnienie 
dotychczasowych przez działające przedsiębiorstwa2. 

Technika informacyjna odgrywa kluczową rolę we współczesnej gospodarce. 
UmoŜliwia redefinicję procesów działania, zastosowanie nowych technik i metod 
zarządzania, tworzenie nowych produktów i usług, zmienia zasady funkcjonowania 
całych działów gospodarki3. Stosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu 
podmiotami w istotny sposób zwiększyło moŜliwość kreowania wartości dodanej, 

                                                 
2 M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta  

i przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, s. 100. 
3 J. Cypryjański, Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, 

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 9. 
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zarówno poprzez wpływanie na elementy związane z przychodami i kosztami 
podmiotu, jak równieŜ w obszarze poprawy jakości i oferowaniu róŜnych dodatkowych 
cech, mających indywidualizować świadczone usługi. Jest to szczególnie istotne  
w sektorze transport-spedycja-logistyka (TSL), gdzie elementy łańcucha dostaw 
zlokalizowane są w róŜnych, często bardzo odległych miejscach w przestrzeni.  

Mimo szerokiego i powszechnego stosowania systemów informatycznych  
w zarządzaniu zagadnienia efektywności tych rozwiązań przez lata nie były szerzej 
podejmowane. Często teŜ podczas wdraŜania systemów informatycznych wystarczające 
było przeświadczenie, bez dokonywania analiz, o ogromnych korzyściach 
wynikających ze zastosowania technologii informatycznych4. Obecnie świadomość 
konieczności oceny ekonomicznej przedsięwzięcia jest większa, wpływ na to mają 
równieŜ wymagania stawiane przy aplikowaniu o współfinansowanie przedsięwzięć ze 
środków UE. Wymagane jest wówczas przygotowanie kompletu dokumentacji 
uzasadniającej podjęcie takiego przedsięwzięcia oraz wykazanie później, m.in. przy 
wykorzystaniu zestawów wskaźników, osiągnięcie załoŜonych rezultatów i efektów.  

Nieliczne są publikacje w sposób kompleksowy przedstawiające zagadnienia 
specyfiki oceny przedsięwzięć informatycznych, zwłaszcza w zakresie oceny 
finansowej i ekonomicznej inwestycji informatycznych w sektorze TSL. Istniejące 
publikacje dotyczące systemów informatycznych, w tym systemów stosowanych  
w magazynowaniu, transporcie i logistyce, koncentrują się przede wszystkim na 
charakterystyce elementów systemów logistycznych, strukturach systemów, 
podejściach do projektowania, technologiach informatycznych, realizowanych 
funkcjach, celach wdraŜania systemów oraz zagadnieniach integracji róŜnych 
systemów5. Przedstawiane są mierniki, które moŜna wykorzystać do oceny 
funkcjonowania systemów logistycznych, ale teŜ korzyści związane z funkcjonowaniem 
łańcuchów dostaw6. 

WdroŜenie systemu informatycznego, w tym zarządzającego procesami 
logistycznymi, to znaczące przedsięwzięcie, zarówno pod względem organizacyjnym, 
jak i skali nakładów, które naleŜy ponieść, wpływające na przychody podmiotów, 
wartość dodaną, zarówno w skali podmiotu, jak i w układzie sieci podmiotów, w której 
podmiot funkcjonuje oraz pozycję konkurencyjną. Istotne jest równieŜ to, Ŝe stosowanie 
informatyki w duŜym stopniu moŜe ograniczyć równieŜ koszty zewnętrze, związane 
między innymi z ruchem pojazdów lub pracą magazynów i centrów logistycznych.  

                                                 
4 Ibidem, s. 10. 
5 Zob. P. Adamczewski, Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Poznań 2001, J. Majewski, Informatyka w magazynie, Instytut Logistyki i Magazynowania, 
Poznań 2006, M. Matulewski, S. Konecka, P. Fajfer, A. Wojciechowski, Systemy logistyczne. Komponenty, 
działania, przykłady, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2008, Nowoczesne technologie w logistyce, 
red. J. Długosz, PWE, Warszawa 2009. 

6 Zob. J. Twaróg, Mierniki i wskaźniki logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005, 
Pomiar i funkcjonowanie łańcuchów dostaw, red. D. Kisperska-Moroń, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 
Katowice 2006., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, PWE, Warszawa 2009,  
J. Majewski, Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2002. 
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Systemy informatyczne w podmiotach TSL 
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w podmiotach sektora TSL, ich 

struktura, zakres funkcjonalny, proces wdraŜania zasadniczo nie odbiegał i nie odbiega 
od tego, jaki miał miejsce w innych sektorach gospodarki. Koncentrowanie się na 
informatyzacji podmiotu, objęciu wszystkich realizowanych procesów, integracji 
systemu dominowało w pierwszych etapach wdraŜania systemów. Przez dziesięciolecia, 
wdraŜając systemy informatyczne, rozpatrywano korzyści w usprawnieniu pracy 
poszczególnych obszarów podmiotu, aŜ objęto nimi wszystkie sfery podmiotu. Jednak 
dopiero rozwój systemów przesyłania danych, sieci komputerowych, zwłaszcza 
łączności bezprzewodowej, telematyki, pozwolił uzyskać duŜe dodatkowe korzyści i to 
nie tylko w skali jednego podmiotu, ale korzyści z punktu widzenia uczestników całego 
łańcucha dostaw. W sektorze TSL wiele zdarzeń występuje bowiem w róŜnych 
miejscach, poza siedzibami podmiotów, a zarządzanie dostawami stało się moŜliwe 
dzięki rozwojowi sieci i integracji systemów informatycznych róŜnych podmiotów. 
Stąd teŜ bardziej niŜ w innych sektorach dla uzyskania korzyści istotna jest integracja 
systemu z otoczeniem, łączenie, wymiana danych, integracja systemów 
informatycznych róŜnych podmiotów, dopełnienie dotychczasowej funkcjonalności 
back-office oferowanej przez systemy ERP (Enterprise Resource Planning), funkcjami 
front-office realizowanej przez systemy CRM (Customer Relationship Management). 
Wymienione oczekiwania realizują systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM), 
systemy elektronicznej wymiany danych pomiędzy podmiotami EDI (Electronic Date 
Interchange) oraz systemy zarządzania łańcuchami dostaw SCM (Supply Chain 
Management) i kolejna ewolucja w kierunku QR (Quick Response)7. Budując te 
systemy, wykorzystuje się wiele róŜnych technologii8, wymienić moŜna technologie 
automatycznej lokalizacji pojazdów, pozwalające na bieŜącą identyfikację, rejestrację 
oraz dostęp do informacji o lokalizacji pojazdu w dowolnym miejscu posiadającym 
dostęp do Internetu, moduły zarządzania flotą, technologie automatycznej identyfikacji 
przesyłek czy systemy zarządzania pracą magazynów. 

Systemy CRM to rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie 
kontaktami z klientami. Obejmują monitorowanie i rejestrację wszystkich kontaktów  
z aktualnymi i potencjalnymi klientami (dotyczy kontaktów, kampanii marketingowych, 
prezentacji rozmów, ustaleń, korespondencji). Koncentrują się na obsłudze sprzedaŜy 
towarów i usług oraz wsparciu eksploatacyjnym i serwisie (obsłudze posprzedaŜnej), 
które to obszary mogą być zintegrowane z systemem ERP9. 

Systemy SCM to rozwiązania informatyczne w zakresie łańcucha dostaw, obejmują 
one wspomaganie procesów zaopatrzenia, produkcji i sprzedaŜy w sposób zapewniający 
optymalizację tych procesów oraz uzyskiwanie korzyści w wyniku zarządzania 

                                                 
7 Zob. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. op. cit. 
8 Zob. Nowoczesne technologie w logistyce, op. cit. 
9 P. Adamczewski, op. cit., s. 156. 
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kosztami, wpływania na wielkość dostaw oraz sprzedaŜy, w tym teŜ na jakość 
dostarczanych dóbr i usług. 

EDI (Electronic Data Interchange) to systemy wymiany danych przy uŜyciu sieci 
komputerowych. Rozwiązanie upowszechniane od końca lat siedemdziesiątych, kiedy 
zaczęto wykorzystywać sieci informatyczne do wymiany informacji między 
kontrahentami, np. w zakresie zamówień, rachunków. Nowym impulsem w rozwoju 
stało się upowszechnienie Internetu10. 

Internet przekształca łańcuchy dostaw we wszystkich branŜach. Obecnie dostawcy, 
dystrybutorzy, producenci i sprzedawcy współpracują ze sobą bliŜej i efektywniej niŜ 
dotychczas. Dzisiejsze, sterowane rozwojem technologii, łańcuchy dostaw pozwalają 
klientom w pełni zapanować nad zakupami, zwiększyć koordynację i łączność między 
poszczególnymi partnerami-dostawcami oraz pomagają obniŜyć koszty w kaŜdej firmie 
naleŜącej do łańcucha dostaw. 

Dzięki sieciowym systemom zarządzania łańcuchem dostaw wszystkie firmy  
w tym łańcuchu mogą działać jak jedno przedsiębiorstwo, wspólnie wykonując zadania 
zidentyfikowane w kaŜdej firmie. Zintegrowane procesy łańcucha dostaw eliminują 
nadmiarowość i poprawiają wydajność. Dzięki temu moŜliwe jest szybkie 
rozpowszechnianie informacji o popycie na rynku, minimalizacja stanu zapasów, 
poprawa jakości i zwiększenie poziomu rentowności. Dodatkowo, dzięki współpracy  
z dostawcami i klientami, łańcuch dostaw działający w sieci umoŜliwia skrócenie czasu 
wprowadzania nowych produktów na rynek. 

Istotnym czynnikiem decydującym o sprawności zarządzania procesami 
logistycznymi realizowanymi w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw jest 
moŜliwość szybkiego odczytu i dostępu do informacji o danym towarze decydująca 
często o opłacalności danej operacji. Sprawne zarządzanie pracą magazynu, szybkie  
i precyzyjne realizowanie zamówień, moŜliwość monitorowania przesyłek na 
wszystkich etapach jej przemieszczenia – to tylko niektóre z zalet zastosowania 
systemów automatycznej identyfikacji w logistyce. 

Automatyczna identyfikacja jest nowoczesnym sposobem zarządzania informacją 
ułatwiającym zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie danych, który 
pozwala między innymi na11: 

– eliminację błędów przy wprowadzaniu i odczytywaniu informacji, 
– przyśpieszenie wykonywanych operacji, 
– polepszenie jakości obsługi klienta, 
– ułatwienie pracy personelowi, 
– usprawnienie zarządzania zasobami, 
– ułatwienie kontroli przepływu materiałów i dokumentów.  

                                                 
10 Ibidem, s. 160. 
11 www.lenz.pl. 
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Systemy automatycznej identyfikacji (SAI) są to programy i urządzenia 
umoŜliwiające generowanie, drukowanie, odczytywanie i przetwarzanie danych 
reprezentowanych przez róŜne nośniki, jak np. kody kreskowe, transpondery RFID itp. 
Kody kreskowe stosuje się szeroko w róŜnych dziedzinach Ŝycia gospodarczego, m.in.  
w dystrybucji towarów, transporcie, magazynowaniu, handlu, usługach, produkcji, 
administracji państwowej, poczcie, firmach spedycyjnych, wojsku, bankowości itp., 
poniewaŜ są najtańszym i efektywnym sposobem automatycznego gromadzenia danych. 
Wszędzie tam, gdzie niezbędna jest identyfikacja poszczególnych usług, towarów czy 
dokumentów, moŜna je z powodzeniem stosować. Niemniej jednak kody kreskowe 
pomimo posiadania wielu zalet mają teŜ kilka istotnych wad, które przyczyniły się do 
wdraŜania innych rozwiązań w zakresie automatycznej identyfikacji. 

Technologia RFID (ang. Radio Frequency Identification) jest innowacyjnym 
systemem automatycznej identyfikacji róŜnego typu obiektów wykorzystującym fale 
radiowe. Pozwala na bardzo duŜą automatyzację pracy związanej z odczytywaniem 
danych, jest wygodna i łatwa w uŜyciu. Gdy umieszczony na oznakowanym obiekcie 
identyfikator (transponder, tag) zawierający procesor z zapisaną informacją znajdzie się 
w pobliŜu czytnika, zostaje pobudzony wysłanym przez niego sygnałem radiowym. 
Wykorzystuje się dwa typy identyfikatorów: pasywne (bez zasilania) i aktywne  
(z wewnętrznym źródłem zasilania). Odebrane dane czytnik moŜe przechowywać  
w pamięci lub przesłać je do komputera. Identyfikatory mogą być przeznaczone tylko 
do odczytu (informacja jest zapisana trwale) lub do odczytu i zapisu (informacja moŜe 
być zapisywana przez uŜytkownika).  

Po przeanalizowaniu struktury i funkcjonalności wymienionych systemów 
widoczne staje się, Ŝe mają one wspomagać, są narzędziami mającymi pozwolić na jak 
najlepsze zaspokojenie potrzeb klientów. W rezultacie muszą wdraŜać zmiany 
organizacyjne oraz stosować technologie pozwalające na poprawę jakości 
świadczonych usług i ich elastyczności. Jednocześnie działania te muszą uwzględniać 
koszt, gdyŜ w przypadku TSL jest to jeden z istotnych czynników decydujących  
o konkurencyjności podmiotu. 

Koszty i korzy ści zastosowa ń technologii informatycznych 
Projekt wdraŜania nowego systemu informatycznego jest typowym 

przedsięwzięciem inwestycyjnym. MoŜna tu zatem stosować standardowe metody 
oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, polegające na porównaniu strumieni 
dochodów i wydatków w trakcie realizacji przedsięwzięcia (wdraŜania systemu)  
i później jego eksploatacji. NaleŜy przy tym uwzględnić czynnik czasu, wykorzystując 
dyskontowanie. Rozpoczęcie realizacji takiego przedsięwzięcia powinno poprzedzić 
przygotowanie studium wykonalności, w którym oceni się przedsięwzięcie od strony 
finansowej, ale równieŜ z punktu widzenia warunków prawnych, oddziaływania na 
otoczenie, stosowanych technologii czy zdolności podmiotu do jego zrealizowania. 

Zasadniczo nie powinna sprawiać większych trudności ocena kosztów związanych 
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z przygotowaniem, realizacją czy teŜ później eksploatacją systemu informatycznego, 
jednak praktyka jest tu juŜ inna. Projektowanie i wdraŜanie duŜych, rozległych 
systemów informatycznych to przedsięwzięcie obarczone znacznym ryzykiem. Wynika 
ono ze złoŜoności obecnych procesów gospodarczych i tym samym systemów 
informatycznych, moŜliwości wykorzystania jedynie wybranych modułów 
standardowych i konieczności zaprojektowania i przygotowania modułów systemu pod 
często specyficzne potrzeby zamawiających. DuŜy odsetek przedsięwzięć polegających 
na wdraŜaniu, modernizacji, rozszerzaniu funkcji istniejących systemów 
informatycznych kończy się niepowodzeniem. Badania przeprowadzone w Standish 
Group12 pokazały, Ŝe w przypadku 23% przedsięwzięć informatycznych przerwano ich 
realizację i zrezygnowano z ukończenia. Kolejne 49% projektów zostało zakończonych, 
przekroczono jednak termin ich realizacji i/lub budŜet, a wdroŜone systemy nie 
osiągnęły zakładanej na wstępie funkcjonalności. Jak pokazały inne badania13, nie ma 
zaleŜności pomiędzy wydatkami na technologie informatyczne a róŜnymi miarami 
wyników (np. rentowność kapitału własnego, rentowność aktywów, rentowność 
inwestycji), które potwierdzałyby tezę, Ŝe firmy wydające więcej na technologie 
informatyczne osiągają lepsze wyniki14. 

Dokonując kalkulacji wydatków na realizację przedsięwzięcia w obszarze 
wprowadzania technologii z zakresu informatyki i telekomunikacji, wyróŜnić moŜna 
następujące grupy wydatków:  
1. Dokumentacja projektowa, koncepcja, studium wykonalności, projekt techniczny. 
2. WdroŜenie lub unowocześnienie funkcjonalności istniejącego systemu 

informatycznego (zakup oprogramowania i sprzętu, serwis, wprowadzanie 
modyfikacji, integracja systemu − dostosowanie istniejącego oprogramowania do 
współpracy z nowymi modułami). 

3. Związane z przesyłem danych (budowa sieci, opłata za korzystanie z sieci obcych 
operatorów). 

4. ZaangaŜowanie pracowników w przedsięwzięcie, koszt czasu, który będzie 
związany z udziałem pracowników podmiotu w przygotowaniu dokumentacji, 
współpraca przy wdraŜaniu, udział w szkoleniach oraz koszty szkoleń. 

5. Przystosowanie w siedzibie firmy pomieszczeń na elementy systemu (serwery), 
wykonanie potrzebnych remontów, zabezpieczenie, ochrona. 

                                                 
12 Badaniami objęto 28 tys. projektów informatycznych realizowanych w duŜych, średnich i małych 

organizacjach, wśród których znalazły się m. in. banki, firmy ubezpieczeniowe, produkcyjne, usługowe oraz 
handlu detalicznego i hurtowego. Zob. Extreme Chaos, Raport of the Standish Group Inc., 2001, 
www.pm2go.com, za: J. Cypryjański, op. cit. 

13 Analizie poddano dane o 539 firmach z USA, Kanady i Europy, reprezentujących róŜne branŜe. Zob. 
P.A. Strassmann, Will Big Spending in Computers Guarantee Profitability? „Datamation” 1997, Feb., za:  
J. Cypryjański: op. cit.  

14 J. Cypryjański: op. cit., s. 10. 
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6. Wynajem powierzchni dla elementów systemu, które będą umieszczone poza 
siedzibą podmiotu (zapasowe centra przetwarzania danych, rozlokowanie 
elementów systemu). 

7. Związane z instalacją sprzętu i oprogramowania w pojazdach, magazynach, 
centrach logistycznych, koszty uzgodnień i prac budowlanych związanych  
z umieszczeniem elementów systemu w terenie (np. monitoring, róŜnego typu 
czujniki identyfikujące ruch pojazdów lub przemieszczenia przesyłek itp.) 

8. Energia elektryczna związana z działaniem urządzeń systemu informatycznego. 
Wymienione zostały podstawowe grupy wydatków, ale w zaleŜności od budowy 

systemu − jego struktury, elementów, z których się składa, funkcjonalności − wystąpić 
mogą jeszcze inne pozycje wydatków, które uwzględnić naleŜy podczas szacunku 
kosztów. 

Wprowadzenie technologii informatycznych umoŜliwia uzyskanie korzyści, które 
rozpatrywać moŜna w układzie operatora świadczącego usługi przewozowe/logistyczne, 
w układzie podmiotów tworzących łańcuch dostaw oraz uwzględniając równieŜ skutki 
zewnętrzne, związane przede wszystkim z oddziaływaniem transportu na środowisko. 
W układzie operatora (przewoźnik, centrum logistyczne, operator logistyczny) są to 
korzyści związane z: 

a) usprawnieniem procesu zarządzania, uporządkowaniem procesów 
zachodzących w podmiocie, lepszym i w czasie rzeczywistym dostępem do 
informacji, w tym informacji o kosztach oraz jakości świadczonych usług, 

b) efektywniejszym wykorzystaniem posiadanych zasobów, zarówno potencjału 
przewozowego, jak i zatrudnionych osób; ułatwiają to systemy lokalizacji 
pojazdów, identyfikacji prędkości, czasu pracy, zuŜycia paliwa oraz mierzenia 
i rejestracji innych wybranych parametrów pracy pojazdów; pozwalają one 
kontrolować zachowania kierowców oraz prowadzić rozliczenia, 
wykorzystując nośniki stymulujące efektywność pracy, 

c) poszerzaniem usług o róŜne dodatkowe elementy w postaci informacji  
o statusie przesyłki, miejscu, gdzie się znajduje, przewidywanym czasie 
dostarczenia, 

d) zwiększenie elastyczności działania podmiotu, co ma duŜe znaczenie dla 
elastyczności działania całego łańcuch dostaw i w ten sposób dopasowywania 
się do wymogów zgłaszanych przez rynek, 

e) poprawa bezpieczeństwa jako wynik wprowadzania systemów monitoringu 
wizyjnego wybranych obszarów i obiektów, 

f) zarządzanie cenami usług, w szczególności elastycznego reagowania na 
zmiany cen środków produkcji, zmiany wysokości pobieranych opłat, 
moŜliwości w szerszym zakresie róŜnicowania cen oraz stosowania 
promocyjnych cen i dodatkowych upustów cen dla stałych klientów. 
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W układzie łańcucha dostaw korzyści wynikające z zastosowania technologii 
informatycznych upatruje się w15: 

– skróceniu całego cyklu produkcyjnego i zmniejszenie zaangaŜowania kapitału. 
– skracaniu czasów realizacji zamówień oraz reakcji na zmiany dotyczące 

danego zamówienia, przygotowanie przesyłek do transportu, obniŜenia 
kosztów gospodarki magazynowej, 

– poprawie elastyczności działania łańcucha dostaw, co m.in. umoŜliwia 
odpowiednie reagowanie na zmieniające się zapotrzebowanie zgłaszane przez 
rynek, zarówno w zakresie wielkości i asortymentu produkcji, jak  
i parametrów jakościowych; zmniejsza się ryzyko nadprodukcji lub 
wystąpienia niedoborów i związanych z tym strat; podejmuje się decyzje  
w czasie rzeczywistym na podstawie istniejącego popytu, 

– lepszym dopasowaniu się do oczekiwań konsumentów, indywidualizacji 
działań, stworzeniu systemów przepływu informacji od indywidualnych 
konsumentów, włączenia konsumentów w procesy projektowania i rozwoju 
produktów. 

Z punktu widzenia podmiotu lub grupy/sieci podmiotów ocena wdraŜania 
technologii informatycznych dokonywana jest w układzie porównania kosztów  
i korzyści ponoszonych/uzyskiwanych przez oferujących lub korzystających z danych 
produktów lub usług. Są to tzw. oceny finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Jednak regulacje prawne lub teŜ moŜliwość skorzystania z zewnętrznych bezzwrotnych 
źródeł finansowania, dostępnych w szczególności przy wdraŜaniu technologii 
informatycznych i rozwoju społeczeństwa informatycznego, wymuszają dokonanie 
ocen przedsięwzięć, w których uwzględnia się równieŜ oddziaływanie na osoby trzecie, 
czyli szeroko rozumiane otoczenie. Oznacza to, Ŝe dopiero tzw. ocena ekonomiczna 
przedsięwzięcia (ocena finansowa uzupełniona o wpływ oddziaływań zewnętrznych) 
pozwala na pełną ocenę korzyści i skutków, jakie związane są z realizacją danego 
przedsięwzięcia. MoŜe teŜ zaistnieć sytuacja, gdy w jej wyniku dochodzi do weryfikacji 
celowości realizacji inwestycji, zwłaszcza tych w sektorze TSL, co wynika z faktu 
wysokich kosztów zewnętrznych generowanych przez tę działalność. 

Przedsięwzięcia wdraŜania technologii informatycznych w sektorze TSL pozwalają 
przede wszystkim na obniŜenie negatywnych skutków transportu i tym samym 
obniŜenie kosztów zewnętrznych w związku z: 

a) lepszym wykorzystaniem środków transportowych, optymalne obiegi 
pojazdów, wykorzystanie ładowności oraz przebiegu, dostosowanie środka 
transportowego do rodzaju ładunku – w rezultacie zmniejszenie negatywnych 
skutków dla środowiska (emisja spalin, hałasu) związanych z ruchem 
pojazdów, 

b) lepszym wykorzystaniem infrastruktury liniowej i punktowej, 

                                                 
15 Zob. Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, op. cit., s. 28-65. 
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c) poprawą bezpieczeństwa m.in. w wyniku monitorowania ruchu pojazdu oraz 
zachowań kierowców, 

d) tworzeniem łańcuchów dostaw, w których wykorzystuje się róŜne gałęzie 
transportu i tym samym korzysta z środków i gałęzi transportu w zakresie, 
jakim są predestynowane do danego rodzaju przewozów. 

Podsumowanie 

WdraŜanie systemów informatycznych w podmiotach, rozwój technologii 
przesyłania danych, w tym łączności bezprzewodowej, automatyczne przesyłanie 
danych oraz integracja systemów informatycznych róŜnych podmiotów pozwala na 
nowe podejście do zarządzania przepływem dóbr. Pozwala na kreowanie dodatkowych 
korzyści zarówno w podmiotach tworzących zintegrowane łańcuchy dostaw, korzyści 
identyfikowanych przez konsumentów jak teŜ przez osoby trzecie. Pomimo 
powszechnego przekonania o efektywności inwestycji związanych z wdraŜaniem 
technologii informatycznych, rozpoczęcie tych inwestycji poprzedzone powinno być 
analizami charakterystycznymi dla podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych  
i rozwojowych. Pozwolą one na identyfikację podstawowych korzyści i tym samym 
kluczowych funkcji, które mają być realizowane przez systemy informatyczne, co  
w procesie wdraŜania pozwoli na zwrócenie uwagi na elementy podstawowe 
realizowanego przedsięwzięcia. Ułatwi to równieŜ tworzenie harmonogramów 
wdroŜenia tak, aby na pierwszym planie były kluczowe elementy systemów. 

WdraŜanie technologii informatycznych dla wspomagania zarządzania łańcuchami 
dostaw pozwala na uzyskanie korzyści identyfikowanych na poziomie podmiotów 
tworzących łańcuch dostaw, w układzie całego łańcucha oraz korzyści zewnętrznych. 
Korzyści te koncentrują się na obniŜaniu kosztów związanych z przepływem dóbr oraz 
kosztów produkcji dóbr, skróceniu czasów reakcji na zgłoszenie zapotrzebowania na 
dane dobro, poprawie jakości produktów oraz usług, a takŜe dostępności do informacji 
istotnych zarówno dla podmiotów tworzących łańcuchy dostaw, jak teŜ końcowych 
konsumentów. 

INFORMATION SYSTEMS IN CREATION  
OF ADDED VALUE IN THE SECTOR OF TFL  

(TRANSPORT – FORWARDING – LOGISTIC) SERVICES 

Summary 
Dynamical changes of the environment require constant adaptation of companies to new 

circumstances. They also create new managing concepts and demand effective communication. 
Modern companies that strive to survive and compete efficiently on the market need to implement 
innovative solutions and to create modern products and services meeting customers’ needs and 
creating added value. Information systems in company management substantially increase the 
possibility of creating added value, both by influencing the companies’ expenditures and 
revenues, and by improving quality and offering a wider range of additional features which would 
tailor the services. It is especially important in the TFL sector (transport-forwarding-logistics), 
where the elements of a supply chain are often situated in different, often quite distant places. 
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ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH 

Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono wybrane przykłady badań firm rodzinnych zrealizowanych  
w Polsce w ostatnich latach. Autorki zaprezentowały własną metodykę badań wraz z analizą 
wyników obszarów zarządzania przeprowadzoną w 120 mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych  
z rynku wielkopolskiego. Celem autorek było wskazanie na specyfikę działania takich 
„mikroorganizmów” rynkowych oraz identyfikacja cech podnoszących konkurencyjność takich 
przedsiębiorstw w warunkach kryzysowych. 

Wyró Ŝniki przedsi ębiorczo ści rodzinnej 

Zarządzanie firmą rodzinną, zwłaszcza tą najmniejszą, zatrudniającą do 9 osób, 
staje się powaŜnym wyzwaniem dla przedsiębiorców tworzących firmy jako 
zabezpieczanie rodzin w trudnych warunkach rynkowych. Okazuje się, Ŝe te 
mikroorganizmy rynkowe dają sobie świetnie radę na rynku podczas globalnego 
kryzysu finansowego. Źródła tak rozumianego sukcesu, nastawionego na rozwój lub 
przetrwanie, naleŜy upatrywać w relacjach wewnętrznych takich firm. PrzynaleŜność do 
rodziny wzmacnia siły spójności organizacji, zwłaszcza w otoczeniu kryzysowym. Tak 
rozumiane siły spójności to: lęk o przyszłość rodziny, współzaleŜność celów, synergia 
w działaniu, wykorzystanie wiedzy ukrytej itp. Zatem im większe siły destrukcyjne 
oddziałują na firmę (zmniejszony popyt, problemy z płynnością finansową), tym 
większa mobilizacja sił wewnętrznych firmy dla utrzymania jej stabilności2.  

Ł. Sułkowski3 dzieli firmy rodzinne ze względu na kluczowe wartości i tworzy 
cztery grupy: 
1. Firmy kreujące tradycje rodzinne. Są to przedsiębiorstwa koncentrujące się trwale 

na jednej domenie działalności i niedokonujące zmian tej domeny. Wśród badanych 
przez Sułkowskiego 40 firm 50% to przedsiębiorstwa naleŜące do tej kategorii. 

                                                 
1 Agnieszka Kujawińska − dr inŜ., Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn  

i Zarządzania, Politechnika Poznańska. 
Ewa Więcek-Janka − dr, Instytut InŜynierii Zarządzania, Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika 

Poznańska. 
2 KaŜda jednak firma ma swoją granicę wytrzymałości, po przekroczeniu której jej cykl Ŝycia dobiega 

końca. 
3 Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w Ŝyciu gospodarczym, Towarzystwo Naukowe 

Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004, s. 108. 
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2. Firmy nastawione na zysk rodzinny to podmioty naleŜące zwykle do grupy MSP, 
które nie wykazują przywiązania do jednej dziedziny działalności, ale dokonują 
zmian domeny, kierując się kryterium rentowności danego sektora. 

3. Korporacje rodzinne. W tej grupie mieszczą się średnie i duŜe firmy rodzinne.  
4. Konglomeraty jednostek biznesu kontrolowanych przez rodzinę to zazwyczaj 

podmioty o wysokich zasobach finansowych oraz wysokich kompetencjach 
zarządzających i stanowią one niewielki odsetek firm rodzinnych. 
Większość badanych przez Ł. Sułkowskiego firm nie dysponuje sformalizowaną 

misją, a istniejąca niesformalizowana misja dotyczy najczęściej rozwoju działalności. 
Przedsiębiorstwa rodzinne zazwyczaj mają równieŜ niesformalizowaną wizję 
strategiczną – wizję rozwoju swoich podmiotów, traktowaną jako plan kontynuacji 
pomysłów i realizacji biznesu, które towarzyszyły zakładaniu przedsiębiorstwa. 

Przewaga konkurencyjna badanych firm leŜy w zaangaŜowaniu i kompetencjach 
zarządzających, czyli członków rodziny. Osoba charyzmatycznego zarządzającego, 
właściciela lub sukcesora, jest postacią kluczową dla konkurencyjności firmy.  
W pracach Ł. Sułkowskiego ocenia się, Ŝe 90% firm rodzinnych bazuje na wiedzy  
i doświadczeniu swoich załoŜycieli. Firmy rodzinne realizują swoje funkcje, wybierając 
jedną z trzech strategii: 

a) priorytet interesów firmy, 
b) priorytet interesów rodziny, 
c) kompromis między interesami firmy i rodziny. 
B. Bojewska wśród celów firm rodzinnych wymienia utrzymanie wartości 

kultywowanych przez pokolenia, odpowiednie postrzeganie firmy przez otoczenie, 
przetrwanie i umocnienie firmy rodzinnej oraz wzrost zysku4. W swoich badaniach  
B. Bojewska zwraca uwagę na programy inwestycyjne w mikroprzedsiębiorstwach  
i stwierdza we wnioskach: „trudno mówić o przedsięwzięciach innowacyjnych (…). 
Brak innowacji powoduje, ze mikrofirmy mają mniejsze szanse przetrwania, tym 
bardziej osiągnięcia przewagi konkurencyjnej” 5. 

K. Safin przywołuje wyniki badań przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw 
krakowskich. Preferowanymi celami działania są tu głównie: samorealizacja – 55%; 
zadowolenie z pracy „na własnym” – 30%; zysk – 30%; tworzenie miejsc pracy dla 
rodziny – 15%6. 

Analiza strategiczna w badanych przez Ł. Sułkowskiego przedsiębiorstwach jest 
przewaŜnie intuicyjna. Decyzje są w nich podejmowane przez zarządzającego przy 
konsultacji z członkami rodziny (60%), rzadziej autokratycznie przez zarządzającego 
-właściciela (40%). Charakterystyczna dla firm rodzinnych jest kontrola realizacji celów 

                                                 
4 B. Bojewska, Istotne uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rozwoju 

mikro- i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 2, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 59. 

5 Ibidem, s. 61. 
6 K. Safin, Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Wrocław 2007, s. 211. 
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przedsiębiorstwa przez uczestniczących w procesie pracy członków rodziny 
wymieniających się opiniami, co skutkuje wzmocnieniem systemu nadzoru i wpływa na 
kulturę organizacyjną. 

W działalności firm rodzinnych dominuje silne pragnienie osiągnięcia 
samodzielności, uniezaleŜnienia się od banków kredytowych, wielkich kooperantów  
i zagranicy. Jest to wynikiem działalności w „burzliwym otoczeniu” i uwarunkowań 
prawnych (np. zakaz odsprzedaŜy udziałów). A. Winnicka-Popczyk dodaje, Ŝe kredyty 
są zbyt drogie dla mikrofirm, a wysokie zabezpieczenia dla banków ograniczają dostęp 
do nich7. Podaje, Ŝe 87% nowo powstających polskich przedsiębiorstw rodzinnych 
rozpoczyna swoją działalność jedynie w oparciu o własne oszczędności. WaŜnym 
powodem tego faktu są teŜ obawy przed ryzykiem uzaleŜnienia się od zewnętrznych 
zasobów finansowych. 

Wyniki badań J. JeŜaka (i innych) wskazują, Ŝe 44% przedsiębiorstw finansuje swą 
działalność wyłącznie zasobami własnymi, a 56% uzupełnia je stosunkowo niewielkim  
i najczęściej obrotowym kredytem bankowym i Ŝe podobna struktura źródeł 
finansowania wystąpiła na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej8. Wśród 
powodów niechęci firm rodzinnych do zewnętrznych źródeł finansowania autor 
wymienia: skomplikowane procedury, wysoki koszt, ryzyko utraty bezpieczeństwa 
finansowego rodziny, troska o zachowanie prywatności oraz poczucie unikalności. 

Interesujący wydaje się fakt, Ŝe przedsiębiorstwa rodzinne dobrze radzą sobie  
z objawami światowego kryzysu. Obserwuje się wśród nich mniej bankructw, 
chybionych inwestycji, zadłuŜania się ponad miarę i zwolnień pracowniczych. W czym 
leŜy przyczyna takiego stanu rzeczy? Co sprawia, Ŝe firmy te są często bardziej 
konkurencyjne9 niŜ inne ze swojego segmentu? Takie pytania postawiły autorki  
w opracowaniu metodyki badań. 

Metodyka i wyniki bada ń 

Celem realizowanego w styczniu i lutym 2010 r. procesu badawczego było 
zidentyfikowanie i ocena obszarów przewagi konkurencyjnej mikrofirm rodzinnych. 
Punktem wyjścia dla opracowania metodyki badań była analiza dostępnej literatury  
i przegląd realizowanych badań w segmencie firm rodzinnych. Zaprojektowano 
narzędzie pomiarowe (kwestionariusz wywiadu) i przeprowadzono wywiad 
indywidualny z właścicielami 120 mikrofirm rodzinnych z terenu Wielkopolski. 

                                                 
7 A. Winnicka-Popczyk, Stosunek do ryzyka a sposób finansowania strategii wzrostu w firmach 

rodzinnych, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług nr 34, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 140. 

8 J. JeŜak, W. Popczyk, A. Winnicka-Popczyk, Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój,  
Wyd. Difin, Warszawa 2004, s. 45. 

9 Autorki traktują pojęcie konkurencyjności jako proces, przy pomocy którego uczestnicy rynku, dąŜąc do 
realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych podmiotów działania oferty pod 
względem ceny, jakości lub innych cech oferowanego produktu wpływającego na decyzję zawarcia transakcji. 
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Badaniami objęto następujące obszary działania firm: planowanie, organizowanie, 
komunikację, procesy podejmowania decyzji, kontrolę.  

Dla realizacji celu  postawiono następujące hipotezy: 
1. Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z demokratycznym 

systemem podejmowania decyzji. 
2. Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z planowaniem 

taktycznym. 
3. Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z wdroŜeniem 

udokumentowanych innowacji organizacyjnych. 
Uzyskane dane surowe poddano redukcji i zakodowano w arkuszu Excel. 

Wykonano analizę ilościową oraz jakościową.  
W pierwszej kolejności ocenie poddano procesy podejmowania decyzji. W badanej 

próbie 45% przedsiębiorców deklaruje, Ŝe decyzje podejmuje wyłącznie pracodawca. 
Nieznacznie mniej osób odpowiedziało, Ŝe pracownik konsultuje się z pracodawcą, 
zanim podejmie jakiekolwiek działania w firmie. Tylko 20% osób odpowiedziało, Ŝe 
decyzje podejmuje w inny sposób, głównie ze współmałŜonkiem (pomimo iŜ czasami 
nie jest on współwłaścicielem firmy ani teŜ jej pracownikiem). Zaledwie 5%, 
stwierdziło, Ŝe decyzje pozostawia w gestii swoich pracowników. Rozkład wyników 
przedstawiono na rysunku 1. 

 
Rys. 1. Rozkład wyników badań w obszarze podejmowania decyzji 
Źródło: opracowanie własne. 

Kolejnym obszarem zainteresowań autorki objęły zakres outsourcingu. W badanej 
próbie 17% badanych przedsiębiorstw nie korzysta z usług firm zewnętrznych. 
Natomiast aŜ 83% przeciwnie – korzysta. Prowadzenie rozliczeń księgowo-kadrowych 
na zewnątrz 40% zleca badanych. Zaś 20% przedsiębiorstw outsorcinguje działalność 
zaopatrzeniową. Reszta usług osiągnęła poziom równy bądź niŜszy niŜ 10%, a są to, 
począwszy od najwyŜszej wartości: szkolenia, marketing, usługi prawne oraz inne. 
Rozkład wyników przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Obszary outsourcingu w badanej próbie 
Źródło: opracowanie własne. 

Obszar komunikacji właściciela (menedŜera) przedsiębiorstwa rodzinnego  
z pracownikami był kolejnym, jaki poddano analizie. Wyniki kształtują się następująco: 
w 40% badanych firmach pracownicy nigdy nie wspomagają kierownika w planowaniu, 
w 30% pracownicy dosyć często uczestniczą w planowaniu, a w pozostałych 15% 
sporadycznie i 15% zawsze. Rozkład wyników przedstawiono na rysunku 3. 

 

Rys. 3. Rozkład wyników uczestnictwa w planowaniu w badanej próbie 
Źródło: opracowanie własne. 

Za istotną kwestię dla konkurencyjności firm rodzinnych autorki uznały 
planowanie w zakresie zapasów, planowanych inwestycji i rozwoju firmy.  
85% badanych firm uwaŜa, Ŝe planowanie krótkookresowe powinno dotyczyć 
planowania zapasów. Zaledwie 15% firm wskazało, Ŝe planuje zapasy w okresie od 
miesiąca do roku. śadna z firm nie planuje zapasów na czas powyŜej 1 roku. Rozkład 
wyników przedstawiono na rysunku 4. Taki rozkład odpowiedzi wynikać moŜe  
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z charakteru współczesnej produkcji, przykładowo produkcji just in time lub teŜ 
krótkich serii produkcyjnych.  

 

Rys.4. Rozkład wyników obejmujących planowanie zapasów w badanej próbie 
Źródło: opracowanie własne. 

Mikroprzedsiębiorstwa rodzinne w znacznej większości – 65% − planują 
inwestycje w środki trwałe w okresie od 1 miesiąca do 1 roku. Dokładnie 20% 
mikroprzedsiębiorstw planuje takie zakupy z rocznym do 3-letnim wyprzedzeniem. 
Tylko 15% z badanych firm planuje zakupy sprzętu w okresie do 1 miesiąca (rys. 5).  

 

Rys. 5. Rozkład wyników planowania inwestycji w środki trwałe w badanej próbie 
Źródło: opracowanie własne. 

Wśród badanych mikroprzedsiębiorstw aŜ 53% planuje rozwój działalności  
w okresie od 1 roku do 3 lat, 37 % planuje takie działanie w okresie roku. Rozkład 
wyników tej zmiennej przedstawiono na rysunku 6.  
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Rys. 6. Rozkład wyników planowania rozwoju działalności w badanej próbie 
Źródło: opracowanie własne. 

Jedno z pytań w kwestionariuszu dotyczyło planowania inwestycji 
prorozwojowych (high-tech). Większość badanych firm bardziej koncentruje się na 
działalności bieŜącej, jednak ma na uwadze wizję swojej firmy i planuje jej dalszy 
rozwój (deklarując uzyskanie odpowiednich środków finansowych). Rozkład wyników 
dla okresów planowania inwestycji hig-tech zilustrowano na rys. 7. 

 
Rys. 7. Rozkład wyników dla okresów planowania inwestycji high-tech 
Źródło: opracowanie własne. 

Zaobserwowany rozkład odpowiedzi na tak postawione powyŜsze dwa pytania, 
związane odpowiednio z planowaniem rozwoju oraz planowania inwestycji high-tech, 
pozwala sądzić, Ŝe większość mikroprzedsiębiorstw rodzinnych wybiega w przyszłość  
z horyzontem działania na 3 lata. Zatem planowanie to moŜna określić planowaniem 
strategicznym.  
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Autorki upatrują przyczyn wysokiej konkurencyjności przedsiębiorstwa  
we wdroŜeniu udokumentowanych innowacji organizacyjnych. Zbadano opinie 
właścicieli na temat tego związku. 45% przedsiębiorców ocenia, Ŝe wprowadzone 
innowacje organizacyjne, np.: systemy zarządzania jakością, certyfikaty jakości 
podnoszą prestiŜ firmy, po 20% uznało to za waŜne i średnio waŜne. Pozostała część 
wskazała, Ŝe certyfikaty nie wpływają w znaczący sposób na prestiŜ firmy. Rozkład 
uzyskanych wyników przedstawiono na rysunku 8. 

 
Rys. 8. Rozkład ocen dla wprowadzania innowacji organizacyjnych w badanej próbie 
Źródło: opracowanie własne. 

W celu zbadania istotności zaleŜności zapisanych w tezach badawczych 
przeprowadzono test chi-kwadrat dla tabel dwudzielczych przy poziomie istotności 
α=0,05. Wyznaczono równieŜ wskaźnik C Pearsona w celu analizy siły związku.  
W etapie projektowania badania ostawiono następujące hipotezy: 
I. Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z demokratycznym 

systemem podejmowania decyzji. 
Hipotezy testu chi kwadrat: 

H0: Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa nie jest związana z demokratycznym 
systemem podejmowania decyzji. 

H1: Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z demokratycznym 
systemem podejmowania decyzji. 

II. Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z planowaniem 
taktycznym. 
Hipotezy testu chi kwadrat: 

H0: Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa nie jest związana z planowaniem 
taktycznym. 

H1: Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z planowaniem 
taktycznym. 

III.  Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z wdroŜeniem 
udokumentowanych innowacji organizacyjnych. 
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Hipotezy testu chi kwadrat: 
H0: Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa nie jest związana z wdroŜeniem 

udokumentowanych innowacji organizacyjnych. 
H1: Wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa jest związana z wdroŜeniem 

udokumentowanych innowacji organizacyjnych. 
Wyniki testu zaprezentowano w tabeli 1. 

Tabela 1. Wyniki testu chi-kwadrat dla tabel dwudzielczych oraz wartość C-Pearsona 

statystyka 
chi-

kwadrat 
p współczynnik C Pearsona 

wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa a demokratyczny system podejmowania decyzji 
12,38 0,015 0,72 

wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa a planowanie taktyczne 
42,87 0,00029 0,68 
wysoka konkurencyjność przedsiębiorstwa a wdroŜenie udokumentowanych innowacji 

organizacyjnych 
50,90 0,00000 0,82 

Źródło: opracowanie własne. 

Widać, Ŝe wszystkie zaleŜności są istotne statystycznie: wartość 
prawdopodobieństwa p dla statystyki testu jest mniejsza od przyjętego poziomu 
istotności α=0,05. Wszystkie zaleŜności mają duŜą siłę oddziaływania. Wskazuje na to 
wartość wskaźnika C-Pearsona powyŜej 0,50.  

Podsumowanie 

Funkcjonowanie na rynku niezaleŜnie od kondycji i wielkości firmy jest związane  
z przemijaniem. Nawet najlepsze firmy mają skończoną długość Ŝycia. 
Mikroprzedsiębiorstwa rodzinne poprzez wykorzystywanie potencjału rodziny oraz 
elastyczności działań, jakie daje im niewielkie zatrudnienie, mają szanse na szybsze 
reakcje na wyzwania rynku niŜ firmy duŜe. Koniecznym, acz nie najłatwiejszym 
sposobem jest strategia rozwoju przez innowacje, czyli realizowanie potrzeb klientów  
w oparciu o nowoczesne technologie, ale równieŜ optymalne planowanie rozwoju  
z uwzględnieniem dobra rodziny, bez której trudno wyobrazić sobie przedsiębiorstwo 
rodzinne w przyszłości. Stąd niezwykle waŜna dla przetrwania firmy jest wiedza, 
umiejętności i kompetencje pracowników, jak i ciągłe poszukiwanie, tworzenie  
i wykorzystywanie przewag konkurencyjnych od tych najmniejszych po strategiczne. 
Pozwolą one w konsekwencji na wzmacnianie sił wewnętrznych (spójności) firmy.  

THE SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGE  
IN FAMILY MICROENTERPRISES 

Summary 

The paper presents selected examples of research in the family business area which have 
been conducted in Poland during the last 5 years. The authors present own research methodology 
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and the analysis of the research results conducted in 120 family microenterprises from 
Wielkopolska district. The aim of the authors was to identify the specificity of these micro- 
enterprises on the Polish market and to identify features which increase the competitiveness  
of such enterprises during the crisis.  
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WIEDZA MARKETERA WOBEC KONKURENCJI  

W PRZEKSZTAŁCAJĄCEJ SIĘ GOSPODARCE 

Streszczenie 

Zmiany dokonujące się we współczesnych społeczeństwach i ich gospodarkach dotykają 
takŜe marketingu i samej wiedzy marketerów. Społeczeństwa i gospodarki coraz bardziej się 
komplikują, rośnie ich złoŜoność. Pociąga to za sobą wzrost wymagań stawianych wiedzy 
potrzebnej marketerom-praktykom w ich pracy. Środowiska naukowe zajmujące się 
marketingiem stają takŜe przed wyzwaniem, stawianym im przez zmieniające się warunki. Muszą 
one formułować i rozstrzygać problemy wymagające lepszej organizacji pracy badawczej, jej 
bardziej profesjonalnego interdyscyplinarnego charakteru oraz większych środków na badania. 

Gospodarka współczesna i przyszła a wiedza o niej 

To, co dziś uwaŜa się za nowoczesną gospodarkę rozwiniętych państw, przede 
wszystkim europejskich, ale i pozaeuropejskich (USA, Kanada, Japonia, Korea 
Południowa, Australia i kilka mniejszych), jest rezultatem ponaddwustuletniego procesu 
zapoczątkowanego w Anglii (moŜna tu teŜ uŜyć nazwy Wielka Brytania),  
a później (od połowy dziewiętnastego stulecia) rozszerzonego na inne kraje (Prusy, 
Stany Zjednoczone, Francja). Proces ów to industrializacja, która w Anglii (Wielkiej 
Brytanii) nie dokonała się w sposób planowy, lecz wynikała ściśle z operacji wielu 
konkurujących przedsiębiorstw handlowych samorzutnie dąŜących do osiągnięcia 
własnych korzyści w klimacie i instytucjonalnym otoczeniu nadzwyczaj sprzyjających 
pełnemu i swobodnemu działaniu sił rynkowych”2. Brytyjska industrializacja, nadająca 
wciąŜ kształt współczesnemu światu, miała charakter autonomiczny i pionierski. Jej 
doświadczenia wykorzystały inne kraje, lecz wzbogaciły je własnymi, nadając swojej 
industrializacji inny charakter. W dziewiętnastym stuleciu i do około połowy 
dwudziestego to właśnie uprzemysłowienie było synonimem nowoczesności  
w gospodarce. Gospodarkę przemysłową przeciwstawiano agrarnej, traktowanej jak 
zacofaną.  

Obecnie zwykło się podkreślać znaczenie usług, które w krajach rozwiniętych 
tworzą ponad dwie trzecie (w USA ponad trzy czwarte) produktu krajowego. 

                                                           
1 Dariusz Oczachowski – dr, adiunkt, Zakład Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika 

Koszalińska. 
2 T. Kemp, Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, Ossolineum, Wrocław 1998, s. 15. 
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Stworzono nawet termin „gospodarka postindustrialna”, jak gdyby nie chcąc przyznać, 
Ŝe te tak dziś promowane usługi nie mogłyby istnieć bez zaawansowanego przemysłu, 
który zasila je swoimi produktami niezbędnymi do efektywnego świadczenia tychŜe 
usług. Usługi ich nie wytwarzają, choć mogą się do tego przyczyniać. Im 
nowocześniejsze usługi, tym bardziej zaleŜne od przemysłu. Tak wysoki udział usług  
w gospodarce świadczy o sile przemysłu, któremu udało się podnieść produktywność 
do takiego poziomu, Ŝe wytwarza dziś o wiele więcej i lepiej niŜ dawniej, zatrudniając 
mniej pracowników. Usługom nie udało się tego dokonać, przynajmniej samodzielnie, 
gdyŜ te, które w ostatnich trzech dziesięcioleciach dokonały największego postępu  
− usługi telekomunikacyjne i informatyczne − właściwie wszystko zawdzięczają 
przemysłowi. Jednak oceniając współczesne gospodarki krajów wysoko-  
i średniorozwiniętych, do których naleŜy Polska, w kategoriach liczby przedsiębiorstw 
naleŜących do róŜnych sektorów, liczby zatrudnionych czy wartości skumulowanej 
produkcji, mamy dziś niewątpliwie do czynienia z gospodarkami usługowymi. Jest to 
oczywiste, gdy oceniać te gospodarki z pozycji czy to badaczy, czy praktyków 
marketingu. To właśnie powszechność usług wyróŜnia współczesne gospodarki.  
W ostatnich dziesięcioleciach pojawiło się wiele nowych usług, lecz o wiele waŜniejsze 
jest tempo ich upowszechniania się. Dziś z telefonów komórkowych korzysta właściwie 
kaŜdy mieszkaniec kraju przynajmniej średniozamoŜnego, chociaŜ telefonia ta ma tak 
naprawdę niespełna trzydziestoletnią historię3. Telefon stacjonarny, aby tak się 
upowszechnić, potrzebował kilkakrotnie więcej czasu. Przykład ten przypomina 
zarazem o znaczeniu produktów technicznych w takich usługach jak 
telekomunikacyjne. 

Patrząc w przód i usiłując wyobrazić sobie przyszły stan gospodarek przodujących 
krajów, moŜna zaryzykować stwierdzenie, mało niestety „odwaŜne”, Ŝe będą one 
jeszcze bardziej złoŜone niŜ dzisiejsze, a procesy odbywające się w nich − jeszcze 
szybsze. Chodzi tu o swoiste dla gospodarki procesy ,,powstawania i ginięcia”, a więc 
pojawiania się nowych pomysłów i produktów i zastępowania ich jeszcze nowszymi. 
Zaledwie kilka dziesięcioleci temu mieliśmy do czynienia ze znacznie wolniejszym 
przebiegiem procesów gospodarczych w porównaniu z dzisiejszym ich tempem. 
Intensywność konkurowania była niŜsza, wymiana produktów na rynku dokonywała się 
rzadziej, ludzie dłuŜej korzystali z zakupionych dóbr trwałego uŜytku, wiedza 
producentów i konsumentów była inna. Jest to niewątpliwie uogólniony sąd o tamtej 
gospodarce, ale trafnie wyraŜający ówczesny jej stan. 

To, co wyróŜnia współczesną gospodarkę w jej najbardziej zaawansowanym 
wydaniu, to właśnie dynamizm. WyraŜa się on w: 

– duŜej liczbie konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, nawet na drugorzędnych 
rynkach, 

                                                           
3 Pierwszą sieć telefonii komórkowej zbudowano w 1983 r.; dokonała tego firma Motorola.  

Za: Encyklopedia PWN. Fakty i liczby, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 838. 
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– znacznie krótszym, niŜ jeszcze kilkadziesiąt lat temu, czasem potrzebnym na 
opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu, 

– bogatszym zestawem technik (a nawet metod) oddziaływania przedsiębiorstw 
na otoczenie, 

– wielością produktów bliskich sobie funkcjonalnością i wyglądem, 
– współpracą przedsiębiorstw konkurencyjnych na innych obszarach,  

w opracowywaniu wybranych nowych produktów, co obniŜa koszty, skraca 
czas, ale zarazem tworzy pozorną róŜnorodność (dobrym tego przykładem jest 
przemysł motoryzacyjny), 

– szybszym zastępowaniem dotychczasowej wiedzy nową lub co najmniej jej 
uzupełnianiem (wiedzy zarówno producentów, jak i konsumentów). 

O ile jeszcze w końcu dziewiętnastego wieku producent właściwie dowolnego 
wyrobu, jeśli wyrób był nowy, mógł Ŝywić przekonanie, Ŝe zagraŜająca mu innowacja 
(szczególnie techniczna) pojawi się dopiero za kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat,  
o tyle dziś musi brać pod uwagę moŜliwość pojawienia się takiego zagroŜenia nieomal 
natychmiast. Są oczywiście obszary bezpieczniejsze, w których postęp nie jest szybki 
(przemysły tradycyjne), te jednak zdają się naleŜeć do wyjątków. NaleŜy jednakŜe 
pamiętać, Ŝe mamy do czynienia z dwoma rodzajami postępu, zwłaszcza technicznego: 
postępem rzeczywistym, który mogą właściwie ocenić wyłącznie specjaliści, i który, 
choć niewątpliwie szybki w ostatnich latach, nie moŜe się pod tym względem równać  
z drugim jego rodzajem − postępem właściwie pozornym, opartym na zaledwie 
skromnych usprawnieniach, którym specjaliści od marketingu nadają rangę 
przełomowych, by poprawić sprzedaŜ swoich co rusz to nowych „absolutnie 
przełomowych” produktów opartych na owych ,,wynalazkach”. Wobec coraz 
intensywniejszej konkurencji i bardzo juŜ wysokich kosztów R&D taki wykreowany 
przez marketing postęp (innowacyjność) staje się coraz powszechniejszy. Tym 
niemniej, pomijając te często wątpliwej uczciwości zabiegi, obliczone na wykorzystanie 
niewiedzy typowego konsumenta odnośnie większości kupowanych przez niego 
produktów, nie sposób zaprzeczyć, Ŝe mamy obecnie do czynienia z szybkimi 
zmianami, czyniącymi dzisiejsze rynki niepodobnymi do tych sprzed zaledwie 
kilkudziesięciu lat.  

Obecnie obserwuje się wyraźny wzrost złoŜoności systemu społecznego (i jego 
podsystemu ekonomicznego) we właściwie wszystkich krajach świata, która przejawia 
się między innymi w: 

– stale wzrastającej liczbie podmiotów (w tym równieŜ tych spełniających 
funkcje ekonomiczne, jak przedsiębiorstwa) na tym samym obszarze (region, 
państwo, kontynent, świat), 

– zwiększającej się szybciej niŜ liczba podmiotów ilości relacji pomiędzy 
podmiotami, 

– szybkim przybywaniu relacji „zapośredniczonych”, zastępujących te 
bezpośrednie (jak choćby kontakty przez Internet), 
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– skracającym się czasie pozostawania podmiotów w stanie konkretnej relacji, 
szybkiej ich zamianie (krótkie związki małŜeńskie czy praca w jednej 
organizacji). 

Przedstawione powyŜej wyróŜniki obecnego stanu to zaledwie wybór, a więc 
niekompletny zestaw. Wystarczą one jednak, by zdać sobie sprawę z narastających 
trudności takŜe z intelektualnym opanowaniem coraz to bardziej złoŜonego i zarazem 
skomplikowanego świata i jego gospodarki. Kwestia wiedzy o gospodarce jest bowiem 
kluczowa dla panowania nad nią, które wyraŜa się w korzyściach, jakie ona daje jak 
największej liczbie członków społeczeństwa. Rosnąca złoŜoność współczesnego świata 
to zarazem coraz większe potrzeby informacyjne. W gospodarce przejawia się to 
koniecznością wydatkowania coraz większych środków na niezbędne informacje, na 
które zapotrzebowanie stale rośnie. Utrzymywanie równowagi pomiędzy 
komplikującym się światem a wiedzą o nim zdaje się stawać coraz trudniejsze. Jest to 
skutek postępującego nieuporządkowania, które moŜe z czasem przerodzić się w chaos, 
jakiemu nie zdoła zapobiec nawet wzrastająca ludzka wiedza. O takim stanie fizycy  
i informatycy mówią, Ŝe charakteryzuje się wzrastającą entropią, która jest właśnie 
miarą nieuporządkowania, chaotyczności4. Dzisiejszemu nieuporządkowaniu 
gospodarki daleko do stanu krytycznie niebezpiecznego, ale jeśli dotychczasowe 
tendencje będą się utrzymywały, to wkrótce (w ciągu najbliŜszych kilkunastu lat) moŜe 
ten stan osiągnąć. Owe niebezpieczne tendencje, komplikujące gospodarkę w obecnym 
jej stanie i wywierające wpływ na wiedzę decydentów gospodarczych o niej, to: 

a) spowolnienie wzrostu siły gospodarczej dominujących wciąŜ jeszcze w świecie 
krajów Zachodu, 

b) wyłanianie się nowych potęg (Chiny, Indie, Brazylia), zdolnych do 
rekonstrukcji dzisiejszego światowego ładu gospodarczego, 

c) zmiany klimatyczne, wyraźne, choć wywołujące spory co do swego zakresu, 
tempa i przyczyn, 

d) kurczące się niektóre waŜne zasoby naturalne, 
e) wzrost skali migracji, zarówno pomiędzy krajami ubogimi, jak i pomiędzy 

ubogimi i bogatymi, 
f) konflikty zbrojne, przybierające na sile i o wzrastającej częstotliwości. 
Wymienione czynniki determinują obecny stan gospodarki i będą decydowały o jej 

przyszłości. Poza stricte ekonomicznymi konsekwencjami (moŜna by je nazwać 
podręcznikowymi) dojdzie takŜe do tych związanych z poznaniem, jakiego dokonują 
przecieŜ takŜe i ekonomiści, ci akademiccy i ci kierujący gospodarką (menedŜerowie). 
Zmieniająca się gospodarka to konieczność zastępowania nieaktualnej juŜ wiedzy 
nową. MoŜe to wymagać tylko intensywniejszych działań poznawczych  
z wykorzystaniem dotychczasowych metod i narzędzi, ale moŜe równieŜ wymóc 

                                                           
4 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 

1968, s. 215. 
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konieczność dokonania w tej dziedzinie rewolucyjnej zmiany w postaci zastąpienia 
dzisiejszego paradygmatu nauk ekonomicznych nowym, lepszym5. 

Osoby zajmujące się współcześnie ekonomią, bez względu na miejsce pracy czy 
stanowisko, znajdują się w sytuacji bardzo odmiennej od tej, w jakiej działali ich 
odpowiednicy jeszcze sto, a nawet pięćdziesiąt lat temu. O róŜnicy decyduje wiedza, 
jaką musieli mieć i mieli. Wymienione powyŜej czynniki kształtujące gospodarkę 
(zwiększające jej złoŜoność i tym samym niepewność) mają taki oto wpływ na 
kierujących gospodarką, Ŝe stawiają przed nimi coraz to większe wyzwania, którym 
muszą sprostać. Muszą oni dysponować wiedzą, która pozwala realizować postawione 
cele i dorównuje tej, jaką mają konkurenci. Komplikująca się gospodarka to wzrost 
zapotrzebowania na wiedzę o niej, czego nie moŜna osiągnąć bez wzrostu wydatków na 
ten cel. MenedŜerowie znaleźli się w sytuacji chartów na psim torze wyścigowym, 
zmuszonych dogonić fałszywego lisa. Nie potrafią tego dokonać, ale muszą biec, bo 
taką mają pracę. Nigdy nie byli w stanie uzyskać choćby „bezpiecznej” wiedzy, 
pozwalającej względnie pewnie formułować cele i je realizować. Dziś jest to jeszcze 
trudniejsze, nie mówiąc o przyszłości. Ryzyko juŜ dawno stało się niewyznaczalne 
(poza nielicznymi okolicznościami, coraz rzadszymi w gospodarce), a więc przestało 
być ryzykiem, pozostała dominująca niepewność, którą ci mniej zorientowani biorą 
właśnie za ryzyko i próbują ustalić jej wartość. Dzisiejsza wiedza menedŜera to często 
niepewne mniemanie, tym częstsze, Ŝe jego działania skierowane są ku przyszłości,  
a sama wiedza ma charakter przewidywania. Tym róŜni się choćby od wiedzy inŜyniera, 
w której czynnik czasu nie odgrywa aŜ tak istotnej roli, chociaŜ nie moŜna go 
lekcewaŜyć. MenedŜer musi osiągać cele umiejscowione często daleko w przyszłości, 
potrzebna mu jest więc wiedza o niej. Tymczasem taka wiedza nie jest dostępna i musi 
korzystać z tej odnoszącej się do obecnego i przeszłego stanu rzeczy. Opracowano juŜ 
pewne metody, które w opinii ich twórców pozwalają na naukowe wejrzenie  
w przyszłość, tak waŜną dla menedŜerów6. Jednak nawet niezbyt wnikliwa ich analiza 
ujawnia, Ŝe nie są one w stanie znieść fundamentalnej róŜnicy pomiędzy 
teraźniejszością a przyszłością i zapewniają stosującym je menedŜerom wiedzę 
zaledwie problematyczną7. 

Pewną pomoc w radzeniu sobie z niepewnością przyszłości moŜe okazać 
technologia telekomunikacyjna i informatyczna (ICT). Szczególną nadzieję pokłada się 
tu od kilkunastu lat w Internecie. Jego przydatność moŜe się okazać w wielu sytuacjach 
bezdyskusyjna, jednak przede wszystkim jako instrumentu udostępniania wiedzy, a nie 
jej tworzenia. Takie urządzenia jak choćby skanery sklepowe czy kamery, mimo swej 
niewątpliwej uŜyteczności w procesie gromadzenia informacji, takŜe nie są w stanie 

                                                           
5 Na temat koncepcji paradygmatu, takŜe w naukach ekonomicznych, zob.: H. Landreth, D.C. Colander, 

Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998, s. 41-43. 
6 Do tego typu metod moŜna zaliczyć choćby metody scenariuszowe. Szerzej: G. Gierszewska,  

M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 49-69. 
7 Ta problematyczna wiedza zawiera się w zdaniach nazywanych w logice problematycznymi (są to zdania 

ze słowem „moŜe”). Za: Mała encyklopedia logiki, Ossolineum, Wrocław 1970, s. 370-371. 
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umoŜliwi ć menedŜerom poradzenia sobie z coraz większymi wymaganiami 
informacyjnymi. Technologia bez wątpienia pozwala na zwiększenie dostępnej wiedzy 
słuŜącej menedŜerom. Nie znaczy to jednak, Ŝe dysponując o wiele większą wiedzą, 
dzisiejsi decydenci w sprawach gospodarczych mogą podejmować decyzje w większym 
komforcie informacyjnym niŜ dawni menedŜerowie, którzy nie mogli co prawda 
korzystać z dobrodziejstwa zaawansowanej technologii, ale działali w zdecydowanie 
mniej złoŜonych, a przez to i mniej niepewnych warunkach. Technologia jako środek 
kompensujący przynajmniej w znacznym stopniu, jeśli nie wręcz całkowicie, rosnącą 
niepewność prowadzenia biznesu, moŜe niestety zawieść nadzieje tych, którzy oczekują 
od niej zbyt wiele. Zawodziła ona juŜ wcześniej, gdy pokładano w niej znacznie 
większe nadzieje niŜ dziś.  

Marketing jako obszar czynno ści poznawczych 

Kilka uwag poczynionych powyŜej na temat współczesnej gospodarki i jej 
perspektyw w kontekście wiedzy o niej miało posłuŜyć jako wsparcie rozwaŜań 
dotyczących samej wiedzy marketera wobec przeobraŜeń w gospodarce. Nim jednak do 
tego dojdzie, wypada nieco miejsca poświęcić kwestii ogólniejszej natury − 
marketingowi jako obszarowi czynności poznawczych. 

Marketing przynajmniej potocznie zwykł kojarzyć się z praktycznym działaniem, 
głównie w sferze biznesu. Mniej zorientowani są skłonni redukować go niekiedy tylko 
do reklamy. Poznanie natomiast kojarzy się przede wszystkim z filozofią. Tymczasem 
marketing, choć początkowo rzeczywiście nie stanowił przedmiotu działalności 
naukowej, z czasem stał się podmiotem naukowych dociekań. Co do jego pozycji  
i zarazem stopnia samodzielności w nauce wciąŜ panują rozbieŜności, na ogół jednak 
nie kwestionuje się jego „naukowości”. Początki marketingu jako przedmiotu badań 
nauki sięgają pierwszych dwóch dekad ubiegłego stulecia. Wtedy to niektórzy 
ekonomiści rozpoczęli wnikliwsze studiowanie pewnych problemów przynaleŜnych 
dziś do marketingu. Były to problemy z zakresu dystrybucji i wymiany dóbr 
materialnych8. Do swoich analiz wykorzystywali dostępną im wiedzę ekonomiczną. Był 
to etap swoistego metodologicznego protomarketingu, całkowicie podporządkowanego 
pod tym względem ówczesnej ekonomii, z jej systemem terminów, teorii i metod 
poznawczych. W kręgu zainteresowań owych pionierów naukowego marketingu 
znajdowała się sfera wytwórczości materialnej, usługi nie stanowiły wówczas 
interesującego tematu. Przedmiotem rozwaŜań stały się, poza samymi dobrami 
materialnymi, takŜe funkcje marketingowe i instytucje. Pojawiły się wówczas pewne 
„pierwotne” szkoły marketingowej myśli 9: 

a) szkoła produktowa, zajmująca się własnościami produktów, 

                                                           
8 S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Marketing” 2004, 

Vol. 68, January, s. 1. 
9 Ibidem, s. 3. 
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b) szkoła instytucjonalna, koncentrująca się na roli, jaką spełniają instytucje  
w procesie przydawania produktowi wartości (instytucje występujące  
w łańcuchu dystrybucji dóbr), 

c) szkoła funkcjonalna zainteresowana funkcjami spełnianymi przez marketerów. 
Szczególne zainteresowanie badaczy marketingu w tamtym okresie budziły 

transakcje i kwestia zwiększania wartości produktu dla nabywcy dzięki działalności 
organizacji pośredniczących. W owym okresie (ale takŜe i dziś) była to sprawa bardzo 
istotna. Od tamtego czasu marketing jako przedmiot badań naukowych przeszedł 
znaczące zmiany, a składająca się na niego wiedza bardzo się wzbogaciła. O ile  
w latach trzydziestych ubiegłego wieku nie dokonał się w nim jakiś znaczący postęp,  
o tyle od końca lat pięćdziesiątych postęp ten był juŜ bardzo szybki. Wszystko to działo 
się właściwie wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej do połowy lat 
osiemdziesiątych, kiedy to pojawiły się nieamerykańskie szkoły w marketingu, 
zwłaszcza w tym zorientowanym na usługi (szkoła nordycka, brytyjska czy nawet 
australijska). Osobom mniej zorientowanym w marketingu akademickim kojarzy się on 
przede wszystkim (a nierzadko wyłącznie) z osobą Philipa Kotlera i jego dorobkiem 
naukowym. NaleŜy on do nurtu zarządzania marketingowego (uzupełnionego później 
słowem ,,strategiczne”), sięgającego swymi korzeniami nawet końca lat 
pięćdziesiątych, lecz dynamicznie rozwijającego się od kolejnej dekady. Szczególnie 
pomyślne dla naukowego marketingu były lata 1980-2000. To wtedy pojawiły się  
w nim takie koncepcje, jak10: 

– marketing usług, 
– marketing relacyjny, 
– zarządzanie jakością, 
– zarządzanie łańcuchem wartości i dostaw, 
– zarządzanie zasobami, 
– analiza sieciowa. 
Nowe obszary badawcze i oryginalne problemy wzbogaciły marketing  

i przyczyniły się do jego popularyzacji, niejednokrotnie zdecydowanie ponad jego 
rzeczywiste zasługi i moŜliwości. Marketing stał się modny. Mając na względzie pewne 
słabości rozwiniętych wówczas idei marketingowych, przejawiających się choćby  
w wielości konkurencyjnych, a przez to jakby niepełnych koncepcji, nie sposób 
zaprzeczyć, Ŝe był dla niego bardzo twórczy okres. Większość zawartości dzisiejszych 
podręczników marketingu stanowią właśnie osiągnięcia tamtych lat, niekiedy tylko 
rozwinięte w obecnym dziesięcioleciu. Wiedza marketingowa gromadzona  
i przetwarzana przez środowisko akademickie trafia ostatecznie do tych wszystkich, 
którzy wykorzystują ją w swojej pracy. Zapewnia to im doświadczenia, które stają się 
następnie przedmiotami badań, wzbogacających dotychczasową wiedzę.  

                                                           
10 Ibidem. 



Dariusz Oczachowski 

 

76

O ile ostatnie dwa dziesięciolecia dwudziestego stulecia były okresem bardzo 
twórczego marketingu, który przejawił się w cennym dorobku teoretycznym i wyŜszym 
poziomie sprawności tych, którzy wykorzystują marketing w pracy zawodowej, a więc 
marketerów-praktyków, o tyle obecnie pozycja marketingu zdaje się pogarszać. Zarzuca 
mu się coraz ostrzej słabości, które zawsze przejawiał, lecz których wcześniej nie 
dostrzegano tak wyraźnie. Głównym zarzutem formułowanym wobec marketingu jest 
to, co moŜna by nazwać jego niezdolnością do wyraźnego wykazania korzyści, jakie 
daje stosującym go organizacjom − jak przyczynia się do pomyślności organizacji 
poprzez zapewnianie stałego wzrostu jej wartości11. Chodzi o niemoŜność 
wystarczająco precyzyjnego, jak na warunki prowadzenia biznesu, wyznaczenia choćby 
dodatkowego przychodu z racji zwiększenia wydatków na marketing o określoną 
wielkość. W sytuacji gdy wydatki marketingowe rozkładają się na wiele róŜnych 
działań, dokładne ustalenie, w jakim stopniu kaŜde z nich przyczyniło się do 
końcowego efektu, staje się w większości wypadków właściwie niemoŜliwe. PodwaŜa 
to moŜliwość wykorzystywania w marketingu analizy jego efektywności, tak przecieŜ 
waŜnej w ekonomii. Kolejnym zarzutem, formułowanym zresztą wobec marketingu od 
zawsze, jest jego niski poziom etyczności. Chodzi przede wszystkim o celowe 
niedoinformowywanie, zwłaszcza klientów indywidualnych, i podawanie 
nieprawdziwych informacji o firmie i jej produktach (to domena propagandy 
marketingowej). 

W obecnych czasach, wobec coraz bezwzględniejszej konkurencji i coraz bardziej 
złoŜonych systemów społecznych (w tym i gospodarczych), zmieniać się musi takŜe 
pozycja marketingu, a wraz z nią samych czynności poznawczych w nim 
dokonywanych i wykorzystywania ich rezultatów. Zmiany dotyczyć będą zarówno 
marketingu „uprawianego” głównie w uczelniach, jak i tego „praktykowanego”  
we wszelkiego rodzaju instytucjach dotąd z niego korzystających. Wśród zmian  
w marketingu „akademickim” naleŜy wymienić (lista nie jest kompletna): 

– spadającą uŜyteczność koncepcji proponowanych przez naukowców, 
– wzrastający koszt badań, z powodu konieczności rozszerzenia ich zakresów, 
– konieczność realizacji bardziej zaawansowanych projektów badawczych, 

wymagających wyłącznie pracy zespołowej, 
– wymóg tworzenia zespołów badawczych, składających się z kompetentnych 

badaczy o róŜnorodnej wiedzy, 
– potrzebę wyszkolenia sprawnych organizacyjnie liderów zespołów 

badawczych, zdolnych nadać pracy swoich grup profesjonalny charakter, 
– nabycie umiejętności skuteczniejszego pozyskiwania środków na badania, 

zwłaszcza ze źródeł innych niŜ budŜet państwa czy programy europejskie.  
Marketerzy-praktycy zmuszeni zostaną takŜe do zmian, z których najwaŜniejsze, 

jak się wydaje, to: 
                                                           

11 R.T. Rust, T. Ambler, G.S. Carpenter, V. Kumar, R. Srivastava, Measuring Marketing Productivity: 
Current Knowledge and Future Directions, „Journal of Marketing” 2004, Vol. 68, October, s. 76. 
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a) niŜsza wartość praktyczna „produktów nauki”, 
b) wzrastająca trudność konkretyzacji coraz bardziej abstrakcyjnych  

(w pierwotnym, etymologicznym znaczeniu tego słowa) teoretycznych 
propozycji naukowców, 

c) krótszy „czas Ŝycia” przydatnej wiedzy marketingowej, 
d) zwiększony wysiłek intelektualny, w porównaniu z tym wymaganym dawniej, 

potrzebny do rozwiązywania problemów marketingowych (z powodu 
większych wymagań informacyjnych), 

e) spadające zaufanie do marketingu (juŜ dziś jest ono ograniczone,  
a w przyszłości ten stan moŜe się wzmóc). 

Przedstawione tu zmiany sytuacji marketingu wydają się nieuniknione, o ile 
dotychczasowe trendy w gospodarce nie zmienią się. Zwłaszcza ten główny, 
zawierający w sobie pozostałe, sprowadzający się do coraz wyŜszej złoŜoności 
gospodarki (całego społeczeństwa), skutkującej coraz większą chaotycznością  
i niepewnością coraz liczniejszej klasy zdarzeń. Wydaje się, Ŝe dla marketingu jako 
obszaru aktywności takŜe i poznawczej (ten drugi – obszar praktycznego działania  
− pozostaje z poznawczym w ścisłej symbiozie, tak Ŝe przeciwstawianie ich sobie ma 
znaczenie raczej poglądowo-prezentacyjne niŜ metodologiczne) nadchodzą trudne 
czasy. Trudne to tyle, co bardziej niŜ dotąd wymagające, chociaŜ i obecnie nie jest 
marketingowi łatwo. Z drugiej wszakŜe strony, jeśli uwzględnić choćby taki wskaźnik 
pozycji głównie akademickiego marketingu, jak liczba czasopism publikujących prace  
z zakresu marketingu, która w ciągu czterdziestolecia (1960-2000) wzrosła w samych 
Stanach Zjednoczonych kilkanaście razy, to trudno mówić o jego złej kondycji12. Nie 
naleŜy lekcewaŜyć gwałtownie zwiększającej się liczby publikacji marketingowych  
w drugiej połowie dwudziestego stulecia, przede wszystkim w USA, ale takŜe  
i w innych krajach rozwiniętych, gdyŜ przejawia się w tym wzrost liczby ludzi 
zaangaŜowanych w marketing i z niego Ŝyjących. Nie świadczy to jednak o stanie 
wiedzy marketingowej, a jedynie o tym, Ŝe jej przybywa. Tak gwałtowny przyrost prac 
z marketingu, głównie naukowych, ale takŜe i tych o mniej zaawansowanym 
charakterze, moŜe wskazywać na zjawiska inflacji wiedzy marketingowej (średni 
spadek jej uŜyteczności, wyraŜony zmniejszającymi się korzyściami z jej 
wykorzystywania w praktyce gospodarczej) oraz jej polaryzacji (niewielka procentowo 
wartościowa wiedza versus dominujący „chłam”). Taka interpretacja wydaje się 
uzasadniona wobec powszechnej we współczesnej nauce swoistej „stachanowskiej 
kultury” presji na coraz to więcej publikacji. Przykład z publikacjami wskazuje na 
trudność z jednoznacznym określeniem obecnej (a tym bardziej przyszłej) kondycji 
marketingu, przede wszystkim realizowanej takŜe przez niego funkcji poznawczej.  

 

                                                           
12 H. Baumgartner, R. Pieters, The Structural Influence of Marketing Journals: A Citation Analysis of the 

Discipline and its Subareas Over Time, „Journal of Marketing” 2003, Vol. 67, April, s. 123. 
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Wiedza marketera wobec zmian w gospodarce 

Przechodząc do kwestii wiedzy samego marketera w warunkach zmieniającej się 
gospodarki naleŜy rozpocząć od poświęcenia nieco miejsca samej terminologii. UŜyte 
tu słowa „marketer” i „wiedza” naleŜy właściwie rozumieć. Dla autora opracowania, 
marketerem jest osoba zajmująca się w organizacji marketingiem, bez względu na jej 
pozycję w hierarchii organizacji. MoŜe pełnić w niej funkcję kierowniczą, i wtedy 
moŜna by ją uznać za menedŜera marketingu (w przyjętym raczej powszechnie 
rozumieniu słowa „menedŜer”), ale moŜe teŜ być szeregowym pracownikiem komórki 
marketingowej. Co do ewentualnego rozciągnięcia zakresu tego terminu na środowisko 
badaczy marketingu (przede wszystkich tych pracujących na uczelniach, ale takŜe i tych 
zatrudnionych w innych instytucjach badawczych, tym bardziej Ŝe są to często te same 
osoby), to autor jest zdania, Ŝe ze względu na samą istotę wiedzy marketingowej  
i udział w jej tworzeniu zarówno badaczy, jak i praktyków (takŜe często odgrywających 
rolę badaczy dostarczających cennej wiedzy przydatnej nauce), takie rozciągnięcie 
zakresu jest uprawnione, lecz tylko wtedy, gdy dotyczyć to będzie wyłącznie 
poznawczej funkcji marketingu. Tym niemniej w dalszej części tekstu posługując się 
słowem „marketer”, autor będzie miał na myśli przede wszystkim pracowników 
marketingu w organizacjach niezajmujących się wyłącznie samą wiedzą marketingową. 

Drugi z uŜytych terminów, wiedza, rozumiana tu jako wiedza marketera, to dla 
autora artykułu ogół treści dotyczących marketingu, przydatnych w jego realizacji  
i podlegających zmianie, utrwalonych w samym umyśle marketera i znanych mu 
źródłach (wiedzy) w wyniku uczenia się i kumulowania doświadczeń. Tak rozumiana 
wiedza nie musi być zawsze prawdziwa. W marketingu wiedza kojarzona jest  
z badaniami marketingowymi, których jest „produktem”. Ze względu na rygoryzm 
tychŜe badań autor uznaje, Ŝe wiedza marketera to coś więcej niŜ jedynie to, co 
zapewniają wyłącznie takie badania. 

Jaka jest więc wiedza markera w warunkach zmian gospodarczych o wzrastającej 
dynamice? Na jej stan obecny i w przynajmniej bliskiej przyszłości, wpływają dziś  
i będą dalej wpływać następujące czynniki:  

– postępujące komplikowanie się współczesnego świata przejawiające się  
w szybkim wzroście liczby róŜnych organizacji „zagęszczających” środowisko 
działania firm, oraz w „rozszczepianiu się” jednorodnych postaw ludzi na 
róŜnorodne (indywidualizacja postaw), 

– postęp techniczny w postaci urządzeń dających się wykorzystać do tworzenia 
wiedzy, 

– wzrost wymagań przeciętnego konsumenta odnośnie oferowanych mu 
produktów i coraz mniejsze subiektywnie postrzegane róŜnice między nimi 
(skutek stymulowanego postępującą konkurencją obniŜania kosztów produkcji 
poprzez jej standaryzację, tak w poszczególnych przedsiębiorstwach, jak  
i pomiędzy przedsiębiorstwami). 
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Komplikowanie się świata (wzrastający poziom jego złoŜoności) ma kluczowe 
znaczenie dla wiedzy o nim, takŜe dla wiedzy marketera. Im więcej elementów składa 
się na niego, tym bogatszej wiedzy o sobie wymaga. Stanowi to wyzwanie dla 
marketerów, gdyŜ wymusza poświęcanie coraz to większych zasobów na jej 
pozyskiwanie czy to przez prowadzenie samodzielnych badań, czy przez zakup 
wyników badań choćby od firm badawczych. O ile zasobne, a więc duŜe firmy poradzą 
sobie z tym problemem, o tyle małym, których jest przecieŜ najwięcej, będzie coraz 
trudniej zdobywać wartościową wiedzę. Samodzielnie (poprzez coraz bardziej 
skomplikowane i kosztowne badania pierwotne) tego nie dokonają, gdyŜ zabraknie im 
na to środków, pozostanie więc korzystanie z tanich źródeł wtórnych. Tych z pewnością 
będzie przybywać, bo wzrastać będzie liczba firm badawczych. Problemem natomiast 
pozostaje jakość tej dostępnej na rynku wiedzy. Firmy badawcze pod naciskiem 
konkurencji takŜe będą coraz bardziej ograniczać koszty, co nie moŜe się nie odbić na 
jakości prowadzonych przez nich badań i ich wyników. O ile konkretne zlecone badanie 
zleceniodawca moŜe kontrolować, o tyle w wiarygodność badania niepozostającego pod 
jego kontrolą moŜe tylko wierzyć. Zdawanie się na reputację firmy badawczej nie musi 
się tu okazać właściwym rozwiązaniem. Certyfikat wiarygodności coraz bardziej traci 
dzisiaj na wartości. 

Wzrost liczby firm handlujących wiedzą (nie jest to określenie pejoratywne  
w kapitalizmie) to ryzyko spadku jakości oferowanych przez nie produktów. Rosnąca 
konkurencja tylko w pewnych warunkach prowadzi do poprawy jakości. Bardzo często, 
gdy jest ona szczególnie intensywna, dochodzi do obniŜenia jakości produktów 
nierekompensowanej nawet niŜszą ich ceną. MoŜna się liczyć z taką sytuacją takŜe na 
rynku firm badawczych, tym bardziej Ŝe zdają one sobie sprawę z trudności rzetelnej 
oceny wartości ich produktów. Marketer będzie jednak musiał z nich korzystać. Od jego 
kompetencji zaleŜy i będzie zaleŜeć, jaką wiedzę zastosuje w swojej pracy. Na te 
kompetencje składa się nie tylko wiedza wyniesiona ze szkoły czy zdobyta jako 
doświadczenie zawodowe, ale pewna zdolność, którą zwykło się nazywać intuicją. Ma 
ona związek z wiedzą szkolną i doświadczeniem zawodowym, ale zarazem wykracza 
poza nie. Wykorzystanie intuicji i zwyczajnego zdrowego rozsądku moŜe być bardzo 
przydatne w rozwijaniu wiedzy marketingowej. Zwrócił juŜ na to uwagę kilkanaście lat 
temu E. Gummesson13. Posługiwanie się w szerszym zakresie właśnie intuicją  
i doświadczeniem słuŜyć powinno zwłaszcza małym przedsiębiorstwom, niemogącym 
prowadzić skomplikowanych metodologicznie duŜych badań. 

Rozwijająca się technologia takŜe wywiera przemoŜny wpływ na stan wiedzy 
marketera. Chodzi tu przede wszystkim o technologię informatyczną  
i telekomunikacyjną (ITC). Komputerowe systemy transmisji danych słuŜą 
udostępnianiu istniejącej juŜ wiedzy. Pod tym względem sprawdzają się najlepiej. 
Internet zapewnia szybki i zazwyczaj tani dostęp do rozmaitych źródeł wiedzy. Stwarza 
                                                           

13 E. Gummesson, Relationship Marketing-The Emperor’s New Cloth or a Paradigm Shift? 
„Marketing&Research Today” 1997, Vol. 25, No 1, February, s. 56-57. 
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to wraŜenie mnogości informacji do łatwego wykorzystania. Tymczasem owa mnogość 
wymusza na uŜytkowniku, by posiadł zdolność jej mądrej selekcji, oddzielania „ziarna 
od plew”. Marketer ma dziś, dzięki moŜliwości korzystania z Internetu, ogromny zasób 
informacji, ale często o trudnej do ustalenia wartości. Ma więc przewagę nad tym  
z epoki przedinternetowej, ale czy jest to przewaga tak wielka, jak się to pozornie 
wydaje? Niewątpliwie jednak Internet i nowoczesna telefonia dają marketerowi 
moŜliwość kompensowania wzrastających wymagań z zakresu wiedzy potrzebnej  
w jego pracy, zapewniają bowiem mu dostęp do wielu wtórnych źródeł informacji. 
Jednak to od niego zaleŜy, jak wyselekcjonuje i oceni to, co one zawierają. Oprócz 
ułatwiania dostępu do istniejącej juŜ wiedzy technologie teleinformatyczne stanowią dla 
marketera instrumenty pozyskiwania nowej wiedzy, są bowiem coraz tańsze, a zarazem 
sprawniejsze. To takŜe moŜe przynajmniej częściowo równowaŜyć coraz większe 
zapotrzebowanie na wiedzę, o ile umie się wykorzystywać nowoczesne urządzenia  
w badaniach marketingowych w taki sposób, aby moŜna je było realizować tanio,  
a zarazem uzyskiwać nową cenną wiedzę. 

Rosnące wymagania konsumenta wobec oferowanych mu produktów,  
a jednocześnie coraz rzadziej dostrzegane róŜnice pomiędzy nimi, to kolejny problem, 
który marketer musi rozwiązać, odwołując się do własnej wiedzy. Jego rozstrzygnięcie 
wymaga coraz wszechstronniejszych kompetencji z zakresu takich nauk, jak: 
psychologia społeczna, antropologia czy socjologia. O ile w duŜych firmach moŜliwy 
jest podział wiedzy pomiędzy członków zespołu marketingowego, o tyle w małych 
marketer musi być bardziej wszechstronny. Nie sposób wymagać od niego szerokiej 
wiedzy z wymienionych obszarów, naleŜy jednak oczekiwać, Ŝe będzie ona wykraczała 
poza tę podstawową i umoŜliwi stawianie oraz rozwiązywanie problemów związanych 
właśnie z szybko róŜnicującymi się postawami konsumentów i ich coraz wyraźniejszym 
zobojętnieniem na bodźce docierające do nich z firm. W obecnych programach 
standardowego szkolenia marketerów wiedza ta jest albo nieobecna, albo ma często 
wyłącznie instrumentalny charakter (jak na przykład ta z zakresu technik sprzedaŜy, 
podawana bez niezbędnego pogłębienia i osadzenia jej w szerszym kontekście wiedzy 
psychologicznej), co utrudnia marketerowi jej rozwijanie choćby w procesie 
samokształcenia. Bez niej będzie się wciąŜ cofał, aŜ do granicy niemoŜności 
wypełniania powierzonych mu zadań. 

Konkludując, naleŜy stwierdzić, Ŝe współczesny marketer ma przed sobą coraz 
trudniejsze zadanie jako ten, który korzysta z obcej wiedzy i tworzy własną. Aby 
dotrzymać kroku szybko zmieniającemu się światu, musi stale podnosić swoje 
kompetencje, dbając o to, by były one moŜliwie wszechstronne, a zarazem 
specjalistyczne. Jego wiedza musi przede wszystkim odpowiadać dzisiejszym 
wymaganiom, a zarazem sprzyjać rozwojowi, by mogła sprostać wymaganiom 
przyszłości. 
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MARKETER’S KNOWLEDGE IN THE CONTEXT  

OF THE ECONOMY UNDER TRANSFORMATION 

Summary 

Changes that contemporary societies and their economies undergo touch also the marketing 
and marketers’ knowledge. Societies and economies are more and more complex, which entails 
the increase in demands for knowledge that marketers (practitioners) need for doing their job. 
Also scientific circles dealing with marketing are challenged by constantly changing conditions. 
They have to put up and solve problems that require better organization of scientific work, its 
more professional interdisciplinary character and more resources dedicated to research. 
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UWARUNKOWANIA PARTNERSTWA  

I WSPÓŁPRACY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW  

– WYNIKI BADAŃ 

Streszczenie 

W artykule została podjęta próba ukazania zagadnień partnerstwa pomiędzy 
przedsiębiorstwami w ramach łańcuchów dostaw. Zmieniające się warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstw powodują zwiększanie procesów integracyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami  
i zarządzanie łańcuchami dostaw. Przedsiębiorstwa stają się świadome faktu, Ŝe zachowania 
partnerskie i współpraca stanowią szansę na zmniejszenie strat, zwiększenie zysków  
i podniesienie satysfakcji klienta. Zatem podstawowe zadanie marketingu jest łatwiejsze do 
osiągnięcia. Autor przedstawił wyniki badań potwierdzające wzrost znaczenia partnerstwa 
pomiędzy duŜymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi z terenu województwa podkarpackiego  
i największe trudności na drodze do pogłębionej współpracy. 

Wstęp 

Silne tendencje globalizacyjne podkreślają znaczenie integracji logistyki  
i zarządzania łańcuchami dostaw jako waŜnego czynnika decydującego o powodzeniu 
firmy. Większa zyskowność jest coraz trudniejsza do osiągnięcia niŜ zaledwie kilka lat 
temu z powodu coraz bardziej dynamicznego, złoŜonego i niestabilnego otoczenia. 
Kilka podstawowych sił powoduje zintensyfikowaną współpracę przedsiębiorstw. 
Najogólniej rzecz ujmując, wysoki poziom koordynacji narzucany przez dzisiejszy 
konkurencyjny rynek spowodował zmniejszenie bazy dostawców. W konsekwencji 
współpraca pomiędzy kupującymi i sprzedającymi stała się silniejsza i zaczęła 
obejmować nowe procesy i działania, takie jak wspólne badania, wspólny rozwój 
nowych produktów czy róŜnorakie projekty biznesowe.  

Często łańcuchy dostaw w znacznym stopniu determinują sukces lub poraŜkę. 
Starając się usprawnić przebieg swoich procesów przedsiębiorstwa integrują działania  
z dostawcami i odbiorcami. KaŜda firma stanowi część istniejącego łańcucha dostaw  
i działania optymalizacyjne w obrębie jednego przedsiębiorstwa nie dadzą rezultatów, 
jeŜeli błędy będą popełniane przez partnerów. Dlatego konieczna jest integracja działań 
o charakterze marketingowo-logistycznym i zarządzanie procesami, które przekraczają 
ramy przedsiębiorstw. Efektami integracji powinny być: szybszy przepływ produktów 
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w łańcuchu dostaw, elastyczniejsza reakcja na zmiany na rynku, lepsze zrozumienie 
potrzeb klienta, zmniejszenie zapasów, zmniejszenie kosztów, polepszenie obsługi 
klienta oraz wzrost jakości produktu.  

Integracja procesów w ramach ła ńcuchów dostaw 

M.C. Cooper, D.M. Lambert i J.D. Pagh zidentyfikowali osiem kluczowych 
procesów, które muszą być zarządzane poza granicami przedsiębiorstwa. Są to2: 

– zarządzanie relacjami z klientami, 
– zarządzanie obsługą klienta, 
– zarządzanie popytem, 
– realizacja zamówień, 
– zarządzanie przepływem produkcyjnym, 
– zaopatrzenie materiałowe, 
– rozwój i komercjalizacja produktu, 
– logistyka odwrotna. 
Jednak działania integracyjne napotykają wiele trudności o róŜnym charakterze. 

Jedną z podstawowych barier integracji moŜe być sprzeczność interesów firm i niechęć 
do wchodzenia w relacje partnerskie z innymi podmiotami, co jest konieczne do 
zwiększenia integracji i koordynacji działań. Często przyczyną jest brak lojalności 
wobec partnerów oraz brak zaufania. Kolejnym bardzo istotnym powodem, który 
utrudnia integrację, jest niejasny podział ról, zysków, cel działania. Sprawia to duŜe 
trudności firmom, które nie mając doświadczenia, popełniają duŜo błędów.  

Jak wspomniano wcześniej, naczelną ideą w marketingu i logistyce staje się 
partnerstwo i kooperacja. Partnerzy uzyskują wzajemnie dostęp do swych kompetencji. 
Firmy dzięki zwiększonej integracji mogą minimalizować straty (eliminowanie 
duplikacji, harmonizowanie operacji i systemów oraz podnoszenie jakości).  
W niezintegrowanych łańcuchach zasoby są często duplikowane na róŜnych poziomach. 
Szybki i sprawny przepływ produktów i informacji pozwala odpowiadać na potrzeby 
konsumentów i utrzymywać mniejsze poziomy zapasów. W większości firm stosowany 
jest raczej model push niŜ pull. Firmy posiadają bowiem zbyt mało informacji  
o bieŜącym popycie i muszą robić prognozy na podstawie przeszłych danych. Oznacza 
to w wielu przypadkach zniekształcony poziom zapasów3. Dodatkowo, dzięki integracji 
procesów, firmy są w stanie szybciej dostosowywać np. asortyment produktów. Zatem 
zasadne jest planowe i zorganizowane podejście do problematyki integracji. Impuls 
integracyjny powinien powstać wewnątrz przedsiębiorstwa i powinno ono pełnić 
funkcję  integratora – sterować procesem integracji. Potrzebna jest jednostka, która 
czuje potrzebę kontroli łańcucha oraz, co najwaŜniejsze, potrafi przekonać pozostałych 
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członków łańcucha dostaw do konieczności wdroŜenia metod optymalizujących 
procesy. Występuje potrzeba wypracowania i przyjęcia przez wszystkich 
podstawowych zasad funkcjonowania i rozwoju.  

W ramach integracji procesów w łańcuchach dostaw następuje sprzęŜenie 
marketingu i logistyki, które są wzajemnie od siebie zaleŜne i pomimo róŜnic mają ten 
sam cel – zwiększenie satysfakcji klienta. Integracja tych działań musi rozpocząć się  
w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa, ale zgodnie z myśleniem całościowym wyjść 
takŜe poza jego granice. MoŜe to powodować większe zaangaŜowanie i zwiększać 
trwałość i siłę powiązań między firmami. Utrzymywanie partnerskich relacji  
i współpracy między przedsiębiorstwami nie jest łatwe. Firmy chcą korzyści ze 
współpracy, ale doceniają równieŜ zalety wolności wyboru. Jeśli zatem relacje z innymi 
firmami mają przetrwać, korzyści z nich wynikające muszą być większe niŜ koszty 
wynikające z ich utrzymywania oraz potencjalna wartość innych utraconych 
moŜliwości4.  

Partnerstwo i współpraca pomi ędzy przedsi ębiorstwami 

Współpraca moŜe (i powinna) być traktowana jako środek podnoszenia 
efektywności zarządzania łańcuchem dostaw, wydaje się jednak, Ŝe stosunkowo 
niewiele firm jest na etapie pogłębionej współpracy z dostawcami lub klientami. 
Przedsiębiorstwa chcące odpowiednio zarządzać relacjami w łańcuchu muszą opanować 
trzy podstawowe zadania: ustalanie wspólnych celów, zarządzanie konfliktami  
i pozyskiwanie zaufania. Właściwe relacje współpracy wymagają wzajemnego poznania 
i dopasowania moŜliwości, stylów oraz aspiracji. Niezbędny jest równieŜ czas na 
zharmonizowanie i „dotarcie” oraz wzmoŜony wysiłek wszystkich stron. 
Przedsiębiorstwa są w stanie podnieść wartość dodaną łańcuchów dostaw poprzez 
właściwe ukierunkowanie swoich relacji i ich rozwijanie oraz pielęgnowanie.  

Pojęcie partnerstwa logistycznego reprezentuje te same elementy, które odnoszą się 
do marketingu partnerskiego5: 

a) bezpośredniość i złoŜoność kontaktów i rozpatrywanie ich jako 
długookresowego procesu budowania trwałych powiązań, 

b) wielostronność powiązań firmy z otoczeniem, 
c) zarządzanie portfelem nabywców. 
Jednak dodatkowo specyfika partnerstwa logistycznego wiąŜe się z: 
– szerokim zakresem współpracy, 
– wysokim poziomem integracji operacyjnej, 
– wyraźnym wymiarem strategicznym. 

                                                           
4 C. Coulson-Thomas, Encouraging partnering and collaboration, „Industrial and Commercial Training” 

2005, vol. 37, no. 4, s. 179. 
5 M. Szymczak, Partnerstwo logistyczne w układach kooperacyjnych, „Gospodarka Materiałowa  

i Logistyka” 2004, nr 9, s. 7. 



Tomasz Surmacz 86

Partnerstwo jest przedstawiane jako sposób na osiągnięcie efektywności  
i skuteczności oraz jako relacja najodpowiedniejsza z punktu widzenia budowania 
wartości. Idealne partnerstwo moŜna scharakteryzować w następujący sposób: jest to 
dynamiczna relacja pomiędzy róŜnymi podmiotami, oparta na wzajemnie uzgodnionych 
celach, realizowana poprzez wspólne rozumienie podziału prac w oparciu o przewagę 
komparatywną kaŜdego z partnerów. Partnerstwo obejmuje wzajemne wpływy,  
z uwzględnieniem między innymi wzajemnego poszanowania i przejrzystości oraz 
równego udziału w podejmowaniu kluczowych decyzji6.  

Wydaje się, Ŝe brak zaangaŜowania i relacji partnerskich opartych na zaufaniu są 
głównymi przeszkodami we wdraŜaniu współpracy w przedsiębiorstwach. Poruszana 
często kwestia np. technicznego dostosowania się do wymiany informacji, choć waŜna 
(choćby ze względu na koszty ponoszone na odpowiednią infrastrukturę 
informatyczną), wydaje się mieć drugorzędne znaczenie. NajwaŜniejsi są ludzie  
i moŜliwość zaakceptowania przez nich nowego podejścia oraz wzrost zaufania (rys. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Zachowania partnerskie 
Źródło:  J.D. Owens, Word Class Supply: Is it just a question of effective partnership? „Management 

Services”, October 2004, vol. 48, Issue 10, s. 9. 

Czynniki mające wpływ na zaufanie i zaangaŜowanie w łańcuchach dostaw to7: 
– wymiana informacji – wpływ pozytywny, 
– specyficzne zalety dostawców – wpływ pozytywny, 
– niepewność zachowań – wpływ negatywny, 
– potencjalny oportunizm – wpływ negatywny, 
– inne, takie jak: reputacja partnera, formalne kontrakty itp. 
Przedstawiony na rysunku 2 model partnerstwa wskazuje wyraźnie, Ŝe muszą 

istnieć odpowiednie zachęty – potencjalne korzyści skłaniające przedsiębiorstwa do 
przyjęcia tego typu filozofii działania. Tylko wtedy moŜliwe jest zwiększone 
zaangaŜowanie i dzięki wspólnym działaniom oraz satysfakcjonującym rezultatom 
dalsze utrzymywanie partnerstwa i wzrost zaufania. 

                                                           
6
 J.M. Brinkerhoff, Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed 

framework, „Evaluation and Program Planning” 2002, vol. 25, s. 216. 
7 M. D. Dobrzyński, U. Ryciuk, Zaufanie i zaangaŜowanie w zarządzaniu łańcuchem dostaw, „Ekonomika 

i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2007, nr 4, s. 18. 
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Rys. 2. Model partnerstwa 
Źródło:  M. Chaberek, Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2005, s. 53. 

W miarę integrowania łańcuchów dostaw przedsiębiorstwa mogą oczekiwać coraz 
większych korzyści, ale równocześnie muszą pamiętać, Ŝe wymaga to nowych wzorów, 
sposobów postępowania i bardzo często dodatkowych nakładów. W praktyce trudno jest 
określić granice integracji, poniewaŜ firmy powinny dąŜyć do doskonałości łańcuchów 
dostaw. 

Bardzo waŜne są równieŜ działania kontrolne. Mierniki są integralną częścią 
kaŜdego systemu kontroli, jednak nie zawsze koncentrują się na pomiarze  
i optymalizacji wyników zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Często 
nie są w stanie odpowiedzieć na wiele pytań, np. jak efektywnie współpracują firmy  
w łańcuchu dostaw, jak działa nasz łańcuch dostaw w porównaniu z konkurencyjnymi 
łańcuchami, jak elastyczny jest nasz łańcuch w odniesieniu do poszczególnych 
wymagań, produktów albo do jakiego stopnia podejmowanie decyzji w łańcuchu 
dostaw jest bardziej spowodowane narzucaniem własnych rozwiązań niŜ wzajemnym 
zaufaniem partnerów itp. 

Wyniki bada ń 

PoniŜej przedstawione zostaną wyniki badań ukończonych w 2009 r., pokazujące 
na trudności w integracji działań, pogłębionej współpracy i partnerstwie. Zbiorowość 
generalną stanowiły podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie województwa 
podkarpackiego, wytwarzające i oferujące na rynku swoje produkty w postaci dóbr 
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materialnych. Badaniu poddane zostały podmioty duŜe (>249 pracowników). Zgodnie  
z danymi Głównego Urzędu Statystycznego zbiorowość generalną stanowiły  
92 podmioty. Przebadano 30 podmiotów, co odpowiada około 30% zdefiniowanej 
populacji.  

W tworzeniu zintegrowanych łańcuchów dostaw nadal ogromny problem stanowi 
brak jednolitych zasad współpracy. To, wraz z ograniczonym zakresem informacji, 
jakimi są skłonni dzielić się partnerzy, stanowi główne źródło braku efektywności 
procesów na styku przedsiębiorstw. Potwierdzeniem mogą być odpowiedzi 
respondentów w ramach przeprowadzonych badań. Największym problemem według 
wskazań respondentów (28 wskazań) jest określanie przyszłych potrzeb klientów. Trzy 
następne wskazania dotyczą: usprawnienia integracji działań wzdłuŜ łańcucha dostaw 
(27), tworzenia większego poziomu zaufania w łańcuchu oraz tworzenia 
kompatybilnych systemów komunikacji (po 26). Znacznie mniejsza liczba 
respondentów uznaje za problem np. nieformalne dzielenie się informacjami oraz 
podnoszenie zdolności dostawy na czas. Poza tym trudności sprawia respondentom 
problem pomiaru wyników funkcjonowania przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw  
i dzielenie się danymi pozwalającymi usprawniać integrację łańcuchów. Problemy te 
moŜna wyeliminować wyłącznie drogą współpracy, przejrzystości działań w łańcuchu 
dostaw, eliminacji „wąskich gardeł”, ale do tego potrzebna jest często zmiana kultury 
organizacyjnej uczestników łańcuchów dostaw. 

Chcąc uzyskać pewien poziom integracji i usprawniać swoje procesy, firmy muszą 
jasno precyzować swoje oczekiwania co do współpracy, praktyk i programów 
integracyjnych. Tworzenie i wdraŜanie wzajemnie korzystnych układów między 
partnerami w łańcuchu nie jest moŜliwe bez określenia wzajemnych oczekiwań. Tylko 
dwa z przebadanych przedsiębiorstw nie dzieli się oczekiwaniami ze swoimi partnerami  
w łańcuchu. Respondenci pytani o przyczyny wyboru partnerów w łańcuchu dostaw 
najczęściej wskazywali na: pomoc w osiąganiu redukcji kosztów, oferowane korzyści 
ekonomiczne, a takŜe polepszanie pozycji konkurencyjnej. 

Spośród 30 badanych respondentów 15 uznaje, Ŝe ich firmy (w mniejszym lub  
w większym stopniu) określają poszczególne role i odpowiedzialności wspólnie  
z partnerami w łańcuchu dostaw. Dokładnie 1/3 firm nie potrafiła wyraźnie 
odpowiedzieć na to pytanie. Wydaje się, Ŝe najlepszym rozwiązaniem dla 
przedsiębiorstw jest wspólne ustalenie celów, ról i odpowiedzialności oraz sposobów 
raportowania. Powinno to nastąpić zaraz na początku współpracy. UmoŜliwia to 
wspólne zapewnienie bieŜącego nadzoru nad powiązaniami między poszczególnymi 
procesami w łańcuchu procesów. Tylko w 5 badanych przedsiębiorstwach respondenci 
stwierdzili, Ŝe ustala się w sposób wyraźny podział ról i odpowiedzialności dla 
partnerów łańcucha dostaw.  

Prawie wszystkie badane firmy pozostają w umowach długoterminowych  
z klientami i dostawcami. UmoŜliwia to nawiązywanie bliŜszych relacji i budowanie 
wspólnych programów, szczególnie w zakresie poprawy procesów. NiemoŜliwa jest 
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integracja i partnerska współpraca w ramach krótkoterminowych kontaktów. Wymaga 
to czasu, poznania partnerów i zrozumienia ich potrzeb. Około 60% przebadanych 
przedsiębiorstw deklaruje, Ŝe ich przedstawiciele są obecni w innych firmach  
z łańcucha, oraz, z drugiej strony, Ŝe przedstawiciele innych firm są obecni w ich 
przedsiębiorstwach. Jest to bardzo dobry wynik świadczący o tym, Ŝe firmy rozumieją, 
iŜ takie działania powodują większe zaangaŜowanie oraz zwiększają trwałość i siłę 
powiązań. 

Spośród 30 przebadanych przedsiębiorstw 21 współpracuje z dostawcami i/lub 
klientami przy opracowywaniu prognoz sprzedaŜy. Współpraca związana  
z planowaniem i prognozowaniem pozwala na lepszą realizację pozostałych procesów. 
Zwiększona dokładność prognoz eliminuje marnotrawstwo spowodowane zbyt duŜymi 
lub zbyt małymi zapasami, pozwala zracjonalizować decyzje i generalnie prowadzi do 
ulepszonej obsługi logistycznej. Dzięki temu moŜliwy jest wzrost lojalności klientów. 

Respondenci poproszeni równieŜ zostali o oszacowanie integracji z dostawcami 
poprzez ocenienie poziomu współpracy w 8 obszarach:  

– współpraca nieformalna, 
– dzielenie informacji nt. prognoz, sprzedaŜy i zapasów, 
– wspólny rozwój procesów logistycznych, 
– wprowadzanie i rozwój praktyk integracyjnych, 
– przewidywanie i rozwiązywanie problemów operacyjnych, 
– wspólne ustanawianie celów, 
– wspólne ustalanie sposobów redukcji kosztów, 
– wspólne ustalanie odpowiedzialności. 
Współpracę oceniano w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało poziom najsłabszy,  

a 5 współpracę bardzo silne rozwiniętą. Wspólne ustalanie sposobów redukcji kosztów 
zostało ocenione najlepiej – średnia 3,67. Drugim najwyŜej ocenionym obszarem był 
wspólny rozwój procesów logistycznych. Średnia ocena wyniosła 3,43. Najsłabiej 
oceniona została współpraca w obszarze przewidywania i rozwiązywania problemów 
operacyjnych – 3,10.  

Podobnie jak w przypadku dostawców respondenci proszeni byli o ocenę integracji  
z klientami poprzez ocenienie poziomu współpracy w tych samych 8 obszarach. 
NajwyŜej (średnia 3,37) oceniane były: dzielenie się informacji nt. prognoz, sprzedaŜy  
i zapasów oraz wspólne ustanawianie celów. Najsłabszą ocenę uzyskało wprowadzanie 
i rozwój praktyk integracyjnych – średnia 3,10. NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe oceny 
współpracy wszystkich obszarów były bardzo zbliŜone do siebie. Pokazuje to na jeszcze 
większy niŜ w przypadku dostawców potencjał dokonywania usprawnień w tych 
obszarach dla wielu przedsiębiorstw.  

MoŜna wskazać, Ŝe zaobserwowany w badanej populacji przedsiębiorstw poziom 
integracji z dostawcami i klientami jest zróŜnicowany. Na najwyŜszym poziomie 
dostawcę i odbiorcę postrzega się jako partnera w tworzeniu wartości (powinna 
występować świadoma współpraca w obniŜaniu kosztów, kształtowaniu wartości dla 
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konsumenta itd.). Chodzi o kształtowanie dobrych, partnerskich relacji oraz budowanie 
wzajemnego zaufania i zrozumienia dla wspólnych celów. Wydaje się, Ŝe wśród 
badanych firm takich przypadków jest najmniej.  

Podsumowanie 

Łańcuchy dostaw są postrzegane jako sposób na skuteczniejsze zaspokajanie 
oczekiwań i wymagań klienta. Dzięki integracji działań w ramach zarządzania 
łańcuchami dostaw moŜliwe jest skupienie się na satysfakcji klienta. Tradycyjnie 
powiązania między firmami miały krótkotrwały i przeciwstawny charakter, poniewaŜ 
przedsiębiorstwa chciały osiągnąć redukcję kosztów bądź zwiększenie zysków kosztem 
innych dostawców i odbiorców. Widząc jednak niedoskonałość takiego modelu 
prowadzenia biznesu, przedsiębiorstwa zaczęły angaŜować się w długoterminowe 
partnerstwo pozwalające poprawić wyniki i obsługę klienta. Podczas określania zasad 
partnerstwa istotne są zwłaszcza:  

– jawność i zaufanie – konieczne przy udostępnianiu uczestnikom łańcucha 
danych dotyczących popytu, prognoz sprzedaŜy, harmonogramów zamówień 
itp.,  

– współdziałanie strategiczne, czyli wspólne planowanie i realizacja strategii 
łańcucha z określeniem miejsca i roli poszczególnych jego ogniw, 

– wzajemność, przez uzgodnienie zasad podziału ryzyka i ewentualnych korzyści 
wynikających z podejmowania wspólnych przedsięwzięć. 

Sprawia to istotne trudności przedsiębiorstwom i wymaga zmian w ich kulturze 
organizacyjnej. 

CONDITIONS OF PARTNERSHIP AND COLLABORATION  

IN SUPPLY CHAINS – RESEARCH RESULTS 

Summary 

An attempt is taken in the paper to present the issues of partnership between enterprises  
in the frames of supply chains. The changing conditions of enterprises’ functioning cause  
an increase of integration processes between companies and in consequence supply chain 
management. Companies become aware of the fact that partnership behavior and strong 
collaboration are a chance to eliminate inefficiencies and increase customer’s satisfaction. 
Therefore the basic aim of marketing is easier to achieve. The author presents results of research 
confirming an increase of importance of partnerships among large manufacturers from 
Podkarpackie voivodeship as well as biggest obstacles on a way to a deepened collaboration.  
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OPIEKA FARMACEUTYCZNA  

JAKO INNOWACYJNY INSTRUMENT 

KONKUROWANIA NA RYNKU APTECZNYM 

Streszczenie  

Rynek apteczny od kilkunastu lat jest bardzo konkurencyjny. Zarządzający aptekami stosują 
róŜnorodne strategie marketingowe po to, by osiągać poŜądane wyniki ekonomiczne. Z roku na 
rok kondycja ekonomiczna pogarsza się z powodu rozszerzania handlu lekami poza apteką:  
w sklepach spoŜywczych, drogeriach i na stacjach benzynowych. W tej sytuacji wdroŜenie opieki 
farmaceutycznej wydaje się być doskonałym sposobem na konkurencję, poszerzenie zakresu 
działalności apteki, przywrócenie prestiŜu zawodu farmaceuty, a w konsekwencji uzyskanie przez 
pacjenta właściwej usługi – doradztwa i opieki w celu bezpiecznego konsumowania leków. 
Wprowadzona w styczniu 2008 r. ustawa definiująca opiekę farmaceutyczną nie przyczyniała się 
do jej wdroŜenie w aptekach. Istnieje bowiem wiele barier, które powodują, Ŝe stosowanie opieki 
farmaceutycznej w praktyce staje się wyzwaniem nie tylko dla farmaceuty, ale równieŜ lekarzy  
i pacjentów.  

Wprowadzenie  

Klasyczna działalność firm produkujących i dystrybuujących leki na polskim rynku 
sprowadza się do wykorzystywania podstawowych instrumentów marketingowych  
– produktu, ceny, dystrybucji i promocji. W przypadku dystrybutorów (hurtowni  
i aptek) zamiast tworzyć produkt, firmy w ramach podstawowych instrumentów 
dobierają szerokość i głębokość asortymentu, decydują się na określone marki, 
wybierają stosowną dla swojej koncepcji funkcjonowania podmiotu lokalizację  
i z większym lub mniejszym naciskiem troszczą się o wygląd miejsca sprzedaŜy leków  
i środków medycznych. Dodatkowo wszystkie podmioty racjonalnie zarządzają 
powierzchnią i półką w sklepie, odpowiednio eksponując towar zgodnie z zasadami 
merchandisingowymi i zarządzania kategoriami. Bardzo świadomie właściciele aptek 
ustalają poziom marŜ i cen. MoŜna obecnie wyodrębnić na wzór formatów handlu 
detalicznego stosowane przez apteki strategie cenowe: skimming, penetracji rynku, cen 
konkurencyjnych. Okazało się, Ŝe w krótkim czasie dystrybucja leków (OTC) 
rozprzestrzeniła się nie tylko na szybko powstające nowe apteki, ale równieŜ sklepy 
spoŜywcze (hipermarkety, supermarkety, dyskonty), stacje benzynowe i sklepy 
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internetowe. ObniŜenie poziomu rentowności aptek poprzez duŜą konkurencję zmusza 
aptekarzy do poszerzenia zakresu działalności. Tymczasem w USA w ostatniej dekadzie 
XX wieku pojawiła się koncepcja wartości dodanej świadczonej przez apteki,  
a właściwie przez zatrudnionych w nich farmaceutów – nazwana opieką 
farmaceutyczną. Po raz pierwszy pojęcie opieki farmaceutycznej (OF) pojawiło się  
w Stanach Zjednoczonych w roku 1975 w czasopiśmie naukowym American Journal of 
Hospital Pharmacy2, zdefiniowana jako pomoc dla pacjenta w celu zapewnienia 
bezpiecznego i racjonalnego stosowania leków.  

Podstawy opieki farmaceutycznej w Polsce 

10.01.2008 r. weszła w Ŝycie nowelizacja do Ustawy o Izbach Aptekarskich, która 
umoŜliwia wprowadzenie opieki farmaceutycznej (OF) w Polsce. Mówi ona, Ŝe: 
„Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia publicznego  
i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na:  
(…) Sprawowaniu opieki farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie,  
w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, (…) czuwa nad 
prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów 
poprawiających jakość Ŝycia pacjenta”3. Oznacza to, Ŝe pacjent oprócz leku, po który 
przychodzi do apteki, ma otrzymać równieŜ usługę – wartość dodaną w postaci 
monitorowania procesu konsumpcji leku/leków. Farmaceuta, posiadając stosowną 
wiedzę, kieruje leczeniem pacjenta. OF powinna być jednym z kluczowych narzędzi 
polityki zdrowotnej państwa, w którym farmaceuta, wykonując swój zawód, 
współpracowałby z pacjentem i innymi profesjonalistami świadczącymi usługi 
zdrowotne. Aptekarz promowałby zdrowie i pomagał zapobiegać chorobom, 
monitorowałby, a w przypadku konieczności powinien modyfikować uŜycie leku przez 
pacjenta w taki sposób, aby zapewnić, by leki stosowane w danej terapii były skuteczne 
i bezpieczne oraz osiągalne w ramach realnych kosztów ekonomicznych4. Aby wdroŜyć 
OF w Polsce, muszą być spełnione poniŜsze warunki5: 

a) zainteresowanie wdroŜeniem OF pracowników apteki, 
b) posiadanie narzędzi informatycznych (OSOZ), 
c) zarządzanie bazą danych o pacjentach, 
d) rozwój poprzez szkolenia farmaceutów, 
e) przyzwolenie środowiska lekarskiego, 
f) zgoda (akceptacja) pacjenta.  
Po dwóch latach od wejścia w Ŝycie Ustawy w aptekach OF nie wdroŜono. Jak 

wynika z definicji, opieka farmaceutyczna moŜe być wdroŜona pod warunkiem 
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współpracy trzech podmiotów: pacjenta, lekarza i farmaceuty. Właściwie moŜna 
powiedzieć, Ŝe w polskim systemie ochrony zdrowia w momencie świadczenia usługi 
medycznej praktycznie zawsze dochodzi do kontaktu chorego  z lekarzem i aptekarzem. 
Jednak OF wymaga połączenia tych podmiotów systemem informatycznym, który 
niejako przyczynia się do kodowania i przetwarzania danych na kaŜdym etapie relacji: 
lekarz – pacjent (zapisywanie leków na karcie elektronicznej), pacjent – farmaceuta 
(wczytywanie zapisanych leków przez lekarzy do systemu informatycznego apteki  
i weryfikacja konsumpcji leków przez pacjenta). Zatem aby stosować opiekę 
farmaceutyczną, potrzebna jest jednoczesna zgoda lekarza, pacjenta i farmaceuty na jej 
zastosowanie. Celem niniejszego artykułu jest ocena moŜliwości wdroŜenia opieki 
farmaceutycznej (OF) w Polsce, przyzwolenia i akceptacji podmiotów systemu opieki 
zdrowotnej na stosowanie OF. Sformułowano następujące hipotezy badawcze:  
1. Lekarze posiadają wiedzę na temat opieki farmaceutycznej, są gotowi podzielić się 

obowiązkami z farmaceutami i chętnie przekaŜą odpowiedzialność monitorowania 
skuteczności terapii aptekarzowi. 

2. Farmaceuci są przygotowani do świadczenia opieki farmaceutycznej. 
3. Polski pacjent jest skłonny korzystać z opieki farmaceutycznej. 

Do realizacji celu i weryfikacji hipotez przeprowadzono trzy róŜne badania 
ankietowe (3 kwestionariusze ankietowe skierowane do pacjentów, lekarzy  
i farmaceutów) na 100 farmaceutach, 111 pacjentach i 101 lekarzach. Próba była 
kontrolowana (metoda doboru respondenta) pod względem funkcji pełnionej w systemie 
opieki farmaceutycznej, a takŜe w przypadku pacjentów – wieku, zaś w przypadku 
farmaceutów i lekarzy − staŜu pracy w zawodzie. Badania zostały zrealizowane w 2009 
roku na obszarze Polski w województwach: śląskim, dolnośląskim, opolskim, 
małopolskim. Wyniki badań autorka przedstawiła w trzech częściach: lekarze, 
farmaceuci, pacjenci.  

Opinia lekarzy o opiece farmaceutycznej  

Aby wdroŜyć OF, lekarz musi znać nie tylko to pojęcie, ale równieŜ powinien być 
przekonany do jej stosowania, poniewaŜ w wielu przypadkach to na niego spadnie 
cięŜar zgromadzenia środków finansowych na zakup odpowiedniego sprzętu  
i oprogramowania informatycznego. Musi teŜ chcieć poświęcić czas na wprowadzenie 
danych do systemu i ewentualnie konsultować ordynowanie leku z pracownikami 
apteki. 

Zapytano w ankiecie, czy lekarze spotkali się z pojęciem opieka farmaceutyczna. 
Ze zgromadzonych danych wynika, Ŝe tylko 48 % lekarzy zna to pojęcie. Stopień 
wiedzy lekarzy jest bardzo niski. MoŜna wręcz wysunąć tezę, Ŝe jest to podstawowa 
bariera zbyt powolnego wdraŜania OF w Polsce. Rysunek 1 pokazuje, Ŝe im dłuŜszy 
staŜ pracy, tym większa wiedza na temat OF. Oznacza to, Ŝe polski system kształcenia 
musi uwzględnić zmianę programu nauczania nie tylko na wydziałach farmacji  
(w programie nauczania pojawił się przedmiot OF), ale równieŜ i lekarskich. 
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Wprowadzone w przyszłości zajęcia dla lekarzy z zakresu funkcjonowania OF powinny 
zapewnić dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w tym zakresie. Konieczne 
będzie równieŜ zaznajomienie z programem informatycznym, w który powinien być 
wyposaŜony gabinet lub przychodnia świadcząca usługi medyczne. Dla lekarzy 
praktykujących naleŜałoby przygotować konferencje, sympozja, na których zostaną 
wyjaśnione zasady realizacji opieki farmaceutycznej w systemie opieki zdrowotnej.  
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10-20 lat
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Rys. 1. StaŜ pracy a znajomość pojęcia „opieka farmaceutyczna” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Po weryfikacji stanu wiedzy respondentów-lekarzy o OF ankieterzy zgodnie  
z potrzebą objaśniali jej istotę, a następnie zadawali kolejne pytania z kwestionariusza. 
Tylko 13% badanych sądzi, Ŝe farmaceuci nie powinni kontrolować konsumpcji leków. 
70% respondentów widzi potrzebę kontrolowania zaŜywanych leków przez pacjentów. 
MoŜna zatem uznać, Ŝe istnieje przyzwolenie ze strony środowiska lekarskiego na OF.  

Następnie zadano pytanie: czy farmaceuci powinni kontrolować konsumpcję leków 
– 65% ankietowanych lekarzy odpowiedziało twierdząco. W porównaniu do poprzednio 
analizowanego pytania (czy jest moŜliwa kontrola) obserwuje się spadek o 5% poziomu 
akceptacji środowiska lekarskiego dla farmaceutycznego. Zadano pytanie odnośnie 
przewidywanych prognoz wdroŜenia OF. Ponad 50% (52% = 19% + 33%) 
respondentów (lekarzy) stwierdziła, Ŝe istnieją szanse na jej wdroŜenie. Zupełnie 
negatywnie nastawionych do OF było 6%. Prawdopodobnie po zapoznaniu z ideą  
i korzyściami wynikającymi ze stosowania część personelu medycznego będzie miała 
pozytywne zdanie. Zapytano lekarzy równieŜ o bariery wdroŜenia opieki 
farmaceutycznej. Najczęściej podawano przyczynę braku spójnego systemu 
informatycznego, braku komunikacji pomiędzy lekarzem a farmaceutą, a takŜe braku 
czasu w gabinetach (rys. 2) oraz braku kompetencji farmaceutów do realizacji OF. 
Część środowiska lekarskiego odbiera nowy program jako kolejny element biurokracji.  
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Rys. 2. Bariery wdroŜenia opieki farmaceutycznej według lekarzy 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Pomimo licznie wymienianych przez lekarzy barier wdroŜenia OF moŜna 
zaobserwować bardzo pozytywne podejście do prognozowanych korzyści płynących  
z wdroŜonej OF. 23% lekarzy sądzi, Ŝe OF będzie słuŜyła bezpiecznej konsumpcji 
leków, 16% widzi moŜliwość kontroli procesu leczenia, promowanie zdrowego stylu 
Ŝycia oraz zwiększenie świadomości pacjentów na temat konsumpcji leków (rys. 3).   
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Rys. 3. Korzyści, zdaniem lekarzy, z wdroŜenia opieki farmaceutycznej 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
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Podsumowując badania ankietowe przeprowadzone wśród lekarzy, moŜna 
stwierdzić, Ŝe stan wiedzy lekarzy na temat OF jest niewielki. Badania udało się 
przeprowadzić po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez ankieterów 
objaśniającym ideę OF. Na podstawie przekazanych podstawowych informacji lekarze 
mogli ustosunkować się do podanej w kwestionariuszu problematyki. Konieczne 
wydaje się jednak przeprowadzenie cyklu wykładów, konferencji, dzięki którym 
zostałaby wyjaśniona istota i korzyści wynikające ze stosowania OF. Poszerzenie 
wiedzy w tym zakresie przyczyni się do akceptacji OF i jej szerszego zastosowania.  
W konsekwencji będzie moŜna kontrolować efekty farmakoterapii.   

Opinia farmaceutów o OF 

W dalszej części artykułu zaprezentowane zostaną opinie farmaceutów na temat 
szans wdroŜenia opieki farmaceutycznej w polskich aptekach. NaleŜy zaakcentować, Ŝe 
dla aptek OF stanowi zakres działalności obarczony dodatkowymi nakładami 
finansowymi na wygenerowanie miejsca świadczenia OF (wysiłek właściciela), a takŜe 
szkolenie pracowników w zakresie OF i przygotowanie systemu informatycznego 
(wysiłek pracownika i/lub właściciela). Oznacza to duŜo więcej obowiązków dla 
zatrudnionego pracownika apteki i jego właściciela. Jednak dla wielu aptek jest to 
kolejny instrument do walki z konkurencją o mocną pozycję na rynku. Jednak nie kaŜdy 
pracownik będzie zainteresowany wzmacnianiem kondycji ekonomicznej podmiotu,  
w którym pracuje. Nie ma przecieŜ moŜliwości wprowadzenia OF bez akceptacji, chęci 
i wkładu pracy farmaceutów. Dlatego zbadano stopień przyzwolenia środowiska 
farmaceutycznego na wdroŜenie OF.  

Opieka farmaceutyczna wymaga duŜej inwencji ze strony pracowników apteki. 
Oprócz wydania leku przepisanego przez lekarza powinni znać historię chorób pacjenta 
i analizować efekty leczenia farmakologicznego. Dlatego powinni na bieŜąco poznawać 
charakterystykę wprowadzanych do obrotu leków, a takŜe analizować ich skuteczność. 
Konieczne zatem wydaje się uczestnictwo w konferencjach, na których będą poszerzać 
wiedzę. Dlatego zapytano farmaceutów, czy chętnie biorą udział w szkoleniu. 87% 
respondentów (zdecydowanie tak i raczej tak) chętnie uczestniczy w kursach 
dokształcających. Tylko 13% badanych wykonuje te obowiązkowe szkolenia 
niechętnie. Oznacza to, Ŝe istnieje bardzo duŜa szansa na organizację takiego systemu 
szkoleń, aby zapewnić stały dopływ najnowszej wiedzy o sposobach leczenia 
określonych jednostek chorobowych.  

Autorka zakłada, Ŝe chociaŜ system komputerowy usprawni obsługę i zapewni 
kaŜdemu pacjentowi (bez względu na co choruje) opiekę na odpowiednim poziomie, to 
w długim okresie naleŜy spodziewać się specjalizacji personelu w zakresie wybranych 
jednostek chorobowych. Zbadano przede wszystkim znajomość pojęcia OF wśród 
farmaceutów. Okazało się, Ŝe tylko 2% respondentów nie jest zaznajomiona z pojęciem. 
MoŜna to zawdzięczać Naczelnej Izbie Aptekarskiej, a takŜe stowarzyszeniom 
farmaceutycznym lobbującym na rzecz OF. 98% badanych farmaceutów pojęcie zna 
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dobrze i bardzo dobrze. 85% (45% zdecydowanie tak i 40% raczej tak) badanych jest 
zdania, Ŝe naleŜy wdroŜyć opiekę farmaceutyczną do aptek, w których pracują. 
Optymizm farmaceutów jest wywołany nadzieją wzrostu przychodów w aptece, co  
w konsekwencji pozwoli na wzrost wynagrodzeń. NaleŜy przypomnieć, Ŝe w niektórych 
krajach OF jest refundowana i opłacana przez fundusze oraz samych pacjentów. Jest to 
niewielka opłata, która rekompensuje koszty poniesione przez aptekę, a jednocześnie 
gwarantuje pacjentowi wysoką jakość obsługi. Z rozkładu odpowiedzi wynika, Ŝe 80% 
farmaceutów chce, aby OF była wynagradzana. Zatem moŜna przyjąć, Ŝe osobiste 
nastawienie personelu jest pozytywne. MoŜna załoŜyć, Ŝe w przypadku braku 
finansowania OF aptekarze i tak będą świadczyć usługę. Niektórzy traktują ją jako 
obowiązek wynikający z misji, którą pełnią (na podstawie wywiadów 
przeprowadzonych z farmaceutami). Innym problemem związanym z wdroŜeniem OF 
jest organizacja miejsca świadczenia OF w aptece. Jak wynika z Ustawy, musi to być 
wydzielone, intymne miejsce, w którym pacjent swobodnie moŜe rozmawiać  
z farmaceutą. Sugeruje się więc, Ŝeby wręcz było to zamknięte pomieszczenie  
o niewielkiej powierzchni. Zapytano w ankiecie respondentów, czy apteki, w których 
pracują, spełniają warunki określone w ustawie6.  

Blisko połowa aptek (42% ) – rys. 4 − spełni takie warunki. Jednak tylko 8% jest 
całkowicie przekonana o moŜliwościach wygenerowania odpowiedniego miejsca do 
świadczenia OF. Wydaje się, Ŝe nie jest to najwyŜszy poziom przygotowania do 
rozszerzenia zakresu działalności.  

zdecydowanie tak
8%

raczej tak
34%

raczej nie
31%

zdecydowanie nie
12%

nie wiem
16%

 
Rys. 4. Czy apteka, w której Pan/i/ pracuje jest przygotowana do świadczenia OF z p.w. organizacji 

lokalowej? 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

                                                      
6 Ustawa o Izbach Aptekarskich z dnia 10.01.2008, Dz.U. 2008, nr 47, poz. 273. 
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Nieco korzystniej prezentują się dane dotyczące stanu gotowości do wdroŜenia OF 
z punktu widzenia przygotowania merytorycznego personelu. 45% badanych oceniła 
swój poziom wiedzy na wystarczający do świadczenia pacjentom dodatkowych usług. 
Ponad 21% nie jest w stanie ocenić swoich kompetencji, a 36% sądzi, Ŝe nie posiada 
dostatecznej wiedzy, Ŝeby móc świadczyć OF pacjentom. Zdecydowanie korzystniej 
oceniło poziom kwalifikacji środowisko lekarskie.  

70% badanych lekarzy oceniło, Ŝe poziom wiedzy farmaceutów jest na tyle duŜy, 
Ŝe mogą i powinni świadczyć OF. Z wywiadów przeprowadzonych z farmaceutami 
moŜna wywnioskować, Ŝe choć wyniki prezentują dobre relacje między lekarzami  
a farmaceutami, to z dotychczasowej współpracy jednoznacznie wynika, Ŝe środowisko 
medyczne stawia się w pozycji zdecydowanie wyŜszej niŜ farmaceutyczne i przy 
koniecznej przyszłej współpracy pomiędzy lekarzem, farmaceutą a pacjentem moŜe 
dojść do konfliktów na linii lekarz – farmaceuta. W przyszłości konieczne wydaje się 
być unormowanie odpowiedzialności za lek przyjmowany przez pacjenta. W tej chwili 
apteka odpowiada za zgodność wydanego leku z receptą, lekarz odpowiada za 
ordynowany lek. We francuskich szpitalach lekarz odpowiada za diagnozę stanu 
zdrowia chorego, a farmaceuta dobiera do wskazanej przez lekarza jednostki 
chorobowej odpowiedni lek. Stosuje się ekonomikę konsumpcji środków 
farmaceutycznych, to znaczy ocenia się, jaki lek będzie optymalny w procesie leczenia 
(najszybciej przywróci zdrowie pacjentowi przy poziomie kosztowym optymalnym 
wobec w miarę moŜliwości najniŜszych skutkach ubocznych). Taka organizacja 
systemu OF zmieniłaby strategie dystrybucji firm farmaceutycznych. W duŜej mierze 
moŜna byłoby zmniejszyć wizyty przedstawicieli medycznych u lekarzy. Nasiliłby się 
kontakt na linii producent – apteka (farmaceuta). Dla lekarzy moŜna byłoby 
organizować sympozja i konferencje, na których zapoznawano by ich z najnowszymi 
lekami i ich skutecznością.  

Farmaceuci uwaŜają, Ŝe największą przeszkodą we wdroŜeniu OF jest brak 
spójnego systemu informatycznego gabinetów lekarskich i aptek (rys. 5). WdroŜenie 
spójnego systemu informatycznego wymaga wyposaŜenia wszystkich gabinetów, 
przychodni i aptek w komputery i Internet oraz sprzęt umoŜliwiający zapisywanie 
danych na indywidualnych kartach historii choroby pacjenta, a takŜe odpowiedniego 
programu. Szacuje się, Ŝe 98%7 aptek oraz tylko 30%8 przychodni i gabinetów posiada 
sprzęt informatyczny. Stąd teŜ trudno nie zauwaŜyć istotnej bariery. Drugą barierą 
wdroŜenia OF zdaniem farmaceutów jest brak moŜliwości prowadzenia dialogu 
pomiędzy lekarzami a pracownikami aptek. Uzupełniające badania jakościowe  
w postaci wywiadów sugerują, Ŝe lekarze nie doceniają wiedzy i kompetencji 
farmaceutów. W wielu przypadkach odrzucają jakiekolwiek sugestie i uwagi 
farmaceutów.  

 
                                                      

7 Dane uzyskane podczas wywiadu przeprowadzonego z pracownikami firmy Kamsoft Polska. 
8 Dane szacunkowe autorki. 
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Rys. 5. Bariery wdroŜenia OF w opinii farmaceutów 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

MoŜna przytoczyć przykład, na podstawie przeprowadzonego przez autorkę 
wywiadu (face to face) w czerwcu 2009 roku w niewielkiej miejscowości na Dolnym 
Śląsku. W tym miejscu lekarz wystawił 65-letniej pacjentce antybiotyk w zawiesinie 
podawanej w dawce dla dzieci. Realizujący receptę farmaceuta spróbował 
zweryfikować błąd, dzwoniąc do wypisującego receptę. Lekarz nie podjął tematu  
i potwierdził poprawność recepty. Po pięciu dniach pacjentka skonsultowała przyjętą 
dawkę leku u zaprzyjaźnionego lekarza. Okazało się, Ŝe musi kurację powtórzyć, 
zaŜywając dawkę 4-krotnie wyŜszą od poprzedniej. Gdyby lekarz potraktował zapytanie 
powaŜnie i nawiązał dialog z farmaceutą, pacjentka nie musiałaby opóźniać terapii, 
weryfikować informacji. Dlatego dopóki nie zmienią się relacje i stosunek lekarzy do 
farmaceutów, nie będzie szans wdroŜyć OF.   

Inną waŜną barierą, jak wynika z rys. 5, jest niewiedza pacjenta lub jego obawy 
wobec OF. MoŜna postawić tezę, Ŝe pacjenci nie wiedzą, na czym polega opieka 
farmaceutyczna. DuŜą liczbę wskazań ma odpowiedź: „brak czasu w aptekach”.  
W wielu przypadkach właściciele aptek, ograniczając koszty działalności, zmniejszali 
liczbę etatów, co przyczyniło się do zwiększenia obowiązków zatrudnionemu 
farmaceucie. Dlatego apteki stosujące strategię konkurencji opartą o minimalizację 
kosztów nie będą w stanie wdroŜyć OF. Zatem moŜna stwierdzić, Ŝe istnieją dwie grupy 
barier wdroŜenia OF: pierwsza to kapitał rzeczowy (systemy informatyczne, sprzęt, 
miejsce do świadczenia OF), druga grupa to czynnik ludzki – psychologiczny (pacjent  
– świadomość istnienia i przydatność OF, konieczność przekazania danych o chorobach 
swoich i rodziny, generowanie popytu na OF; lekarz − zmiana podejścia do farmaceuty 
– podejście partnerskie a nie konkurencyjne, generowanie popytu na OF jako źródło 
pomocy eksperckiej; farmaceuta − chęć wykonywania dodatkowych obowiązków, 
akceptacja stanu wiedzy i swoich kompetencji, determinacja we wdraŜaniu opieki). 
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Przekonany o słuszności i zaletach OF farmaceuta będzie emanował entuzjazmem  
i dzielił się nim z lekarzami oraz pacjentami. Jak wynika z rys. 6, OF przyczyni się 
przede wszystkim do bezpiecznej konsumpcji leków oraz kontroli skuteczności procesu 
leczenia, a takŜe zwiększenia świadomości pacjentów odnośnie sposobu aplikowania 
leków. W długim okresie moŜna teŜ załoŜyć, Ŝe uda się wykreować zdrowszy styl Ŝycia 
i racjonalne podejście do leczenia i samoleczenia.   
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Rys. 6. Korzyści, zdaniem farmaceutów, z wdroŜenia opieki farmaceutycznej 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Podsumowując wyniki badań poświęcone opinii farmaceutów na temat nowelizacji 
ustawy o Izbach Aptekarskich, moŜna wywnioskować, Ŝe jest to grupa zawodowa 
pozytywnie nastawiona do wdroŜenia OF. Pomimo występujących barier istnieje wiele 
przesłanek rozwoju i wdroŜenia dodatkowych usług świadczonych przez farmaceutów 
w aptece. Istotne zatem jest generowanie popytu na OF przez pacjentów. MoŜe to być 
motorem jej intensywnego rozwoju.  

Pacjenci wobec OF 

Wśród klientów aptek największą grupę stanowią osoby po 50. roku Ŝycia, które 
zdecydowanie częściej chorują i przyjmują leki. Są to najczęściej osoby przewlekle 
chore. Druga pod względem częstotliwości dokonywania zakupów leków to grupa 
małych pacjentów i ich rodziców. Trzecia grupa to pacjenci sporadycznie dokonujący 
zakupu leków i innych środków opatrunkowych, ortopedycznych i kosmetycznych. 
42% respondentów twierdzi, Ŝe słyszała o opiece farmaceutycznej. Ponad połowa 
respondentów (58%) nie wie, co to jest opieka farmaceutyczna i na czym ona polega.  

Zadano pytanie dotyczące świadczonych od kilku/kilkunastu lat usług w aptece 
(rys. 7). Najczęściej respondenci byli zainteresowani pomiarem ciśnienia krwi oraz 
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poziomem cukru. Niewiele mniej osób chciałoby być informowane o zdrowym stylu 
Ŝycia i odŜywiania. MoŜna wywnioskować, Ŝe popyt na zdrowy styl Ŝycia jest duŜy 
wśród polskich pacjentów.  

28,1%

22,7%

17,0%

15,6%

15,3%

1,4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

pomiar ciśnienia krwi

pomiar cukru w krwi

doradztwo z zakresu zdrowego stylu Ŝycia

pomiar masy ciała

doradztwo z zakresu zdrowego odŜywiania się

inne

 
Rys. 7. Rodzaj usług w aptekach, jakimi byłby zainteresowany pacjent  
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Zadano pacjentom pytanie o zainteresowanie doradztwem farmaceuty przy 
aplikowaniu leków. 86% respondentów jest zainteresowana taką wiedzą. Obecnie 
farmaceuci dzielą pacjentów na przyjmujących i nieprzyjmujących informacji  
o sposobie zaŜywania, wskazaniach i przeciwwskazaniach wydawanego specyfiku. 
Pacjentów nieprzyjmujących jakichkolwiek wskazówek i porad jest 14%. 

Zapytano, czy pacjent chciałby, aby farmaceuta czuwał nad prawidłowym 
stosowaniem leków. 36% pacjentów twierdzi, Ŝe jest w stanie samodzielnie nadzorować 
przyjmowanie leków. W porównaniu do stopnia zainteresowania poradą odsetek 
respondentów zmniejszył się o 24%. Rozumujemy (jako pacjenci) tak: „niech 
poinformują o lekach, a ja samodzielnie będę obserwował(a) proces przebiegu leczenia. 
Ja swój organizm znam najlepiej i nikt mi nie będzie narzucał, co powinienem(-nam) 
zaŜywać, a co nie”. Jednak w dalszym ciągu pozostaje grupa 64% pacjentów 
zainteresowanych OF. Zbadano przyzwolenie pacjentów na współpracę farmaceuty  
z lekarzem w ramach stosowania określonej terapii. Blisko 56% respondentów zgadza 
się na współpracę lekarza z farmaceutą. Odsetek respondentów zainteresowanych OF 
zmniejszył się o 10%. Zadano teŜ pytania sugerujące określone korzyści wynikające ze 
świadczonych przez personel apteki usług. Okazuje się, Ŝe 85% chce, aby farmaceuta 
wskazywał interakcje, w ten sposób ochroni chorego przez szkodliwością interakcji 
niektórych leków. Równie duŜy odsetek (81%) Ŝyczy sobie, aby personel apteczny 
kontrolował działania niepoŜądane aplikowanych przez chorego leków. 18% taką 
usługą nie jest zainteresowana. Przyjmuje się dla uproszczenia analizy, Ŝe respondenci 
nieposiadający zdania w chwili badania (odpowiedź – nie wiem) są nastawieni 
negatywnie, choć nie chcą tego kategorycznie akcentować w odpowiedzi. Tylko 59% 
badanych pozwala czuwać farmaceucie nad skutecznością zastosowanej terapii.  
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W dobie braku OF zadanie to wykonywał sam pacjent wraz z rodziną. W przypadku 
wątpliwości lub ewidentnego braku efektu leczenia pacjent udawał się ponownie do 
lekarza. W tym momencie zakłada się, Ŝe lekarz zdecydowanie lepiej zna ofertę rynku  
i wybierze specyfik, który kolejnym razem będzie skuteczny i przywróci pacjentowi 
zdrowie. Wydaje się, Ŝe pacjenci, choć ufają sobie, to większym autorytetem obdarzają 
lekarza. Wynika to z długoletniej degradacji zawodu farmaceuty w Polsce, a takŜe jego 
postawy podczas świadczenia usług wobec pacjenta. NaleŜy przywrócić zawodowi 
farmaceuty wysoką rangę i odbudować zaufanie pacjentów.  

Zbadano równieŜ opinię pacjentów na temat udostępnienia danych osobistych 
dotyczących stosowanych leków, stylu Ŝycia, chorobach w celu przetwarzania  
i monitorowania skuteczności terapii oraz zapobiegania ewentualnym interakcjom. 
Pytanie: „Czy byłby Pan/Pani skłonny do przekazania farmaceucie pełniącemu opiekę 
farmaceutyczną niezbędnych informacji dotyczących stosowanych leków oraz chorób  
i stylu Ŝycia?” mogło być odebrane jako akt jednorazowy bez kodowania danych, 
dlatego 52% respondentów odpowiedziało pozytywnie. 20% nie miało zdania, 
natomiast 28% nie podałoby takich danych. Następnie zapytano, czy badany pozwoli na 
zanotowanie tych danych. Okazało się, Ŝe po raz kolejny odpadła część klientów OF. 
48% zezwoli na zapisanie historii choroby, 17% nie ma zdania, natomiast 35% nie 
pozwoli, czyli nie zdecyduje się na OF.  

Blisko 70% respondentów chce się dostosować do zaleceń farmaceutów w celu 
maksymalizacji efektów terapii i poprawy jakości Ŝycia w obliczu choroby. 27% nie ma 
zdania, a 5% nie jest skłonna dostosować się do zaleceń farmaceuty. Przy analizie 
danych dokonano korelacji odpowiedzi z metryczką i stanem zdrowia. Okazało się, Ŝe 
im pacjent starszy i bardziej chory, tym częściej jest w stanie zaakceptować wszystkie 
wymagania stawiane pacjentom zgłaszającym popyt na OF. Trudno teŜ wymagać od 
chorującego sporadycznie, aby zechciał przekazać historię swoich chorób, jeśli ich nie 
rozpamiętuje i angaŜuje się zbyt długo w proces leczenia.  

Podsumowanie 

Reasumując, stwierdzić naleŜy, Ŝe istnieje wiele barier, które przyczyniają się do 
opóźniania wprowadzenia OF w Polsce. Po pierwsze stan wiedzy lekarzy na ten temat 
jest bardzo niski. Po drugie pacjenci niewiele wiedzą o istocie, a jeszcze mniej  
o korzyściach ze stosowania OF. Wydaje się, Ŝe najlepiej przygotowane jest środowisko 
aptekarskie. Ale sama apteka ze swoją ofertą niewiele uczyni, bo opieka 
farmaceutyczna wymaga spójnego systemu, w którym występują i współpracują trzy 
ogniwa: aptekarz – pacjent – lekarz. Pacjent musi generować popyt na OF, lekarz  
z farmaceutą musi współpracować na rzecz jak najlepszego procesu leczenia pacjenta. 
NaleŜy jednak zaakcentować pozytywne symptomy: pacjent zgłasza zapotrzebowanie, 
tylko trzeba uzupełnić jego wiedzę o opiece. Lekarz wyraŜa zgodę na uczestnictwo  
w OF, ale naleŜy zadbać o to, aby nie musiał obawiać się podwaŜania swojego 
autorytetu ze strony farmaceuty. Farmaceuta jest otwarty na wdroŜenie OF, jednak musi 
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doceniać swój stan wiedzy i systematycznie budować image zawodu. Musi wykazać 
zainteresowanie stanem zdrowia pacjenta, a nie tylko wydawać lek. Jego wiedza jest 
zbyt duŜa, by ograniczać ją do wydawania leku. W wielu aptekach farmaceuta skupia 
się na weryfikacji poprawności wypisanej recepty, odszukaniu preparatu na półce  
i zainkasowaniu naleŜności.  

Wydaje się, Ŝe wiedza farmaceuty w Polsce jest zbyt nisko ceniona, dlatego 
konieczne jest wzorowanie się na krajach wysoko rozwiniętych (np. Francja, Wielka 
Brytania), gdzie wiedzę farmaceuty bardzo się ceni i przydziela się mu zadania, które 
moŜe wykonać tylko profesjonalista. Jest to optymalne wykorzystanie potencjału 
ludzkiego. Pracownik o niŜszym wykształceniu (technik farmaceuta) realizuje recepty, 
zaś magister zajmuje się weryfikacją zgodności wydanego leku z receptą, a przede 
wszystkim monitoringiem procesu leczenia, przeprowadzeniem wywiadu z pacjentem  
i udzieleniem stosownych informacji. W dłuŜszym okresie intensywny kontakt  
z pacjentem powinien przyczynić się do racjonalnej konsumpcji leków przez pacjentów 
oraz przywrócenia rangi zawodu farmaceuty nie tylko jako sprzedawcy leków, ale 
przede wszystkim jako profesjonalisty posiadającego wiedzę z zakresu farmakologii.  
To pozwoli zmienić nawyki zakupowe konsumentów: z kiosków i sklepów 
spoŜywczych powinni wrócić do aptek nie tylko po lek, ale przede wszystkim po radę  
i monitoring przyjmowania farmaceutyków podczas leczenia dolegliwości 
zdrowotnych.  

THE PHARMACEUTICAL CARE AS INNOVATIONAL 

INSTRUMENT OF COMPETING ON THE PHARMACY MARKET 

Summary 

The pharmacy market from nearly twenty years is very competitive. The people who manage 
the pharmacies, apply heterogeneous marketing instruments (price, location, assortment, service, 
promotion), because they want to achieve desirable economical results. Every year  
the economical condition gets worse, due to the widening of medicine trade outside  
the pharmacies – sales in groceries, druggist’s shop and petrol stations. In this situation 
implementing the pharmaceutical care seems to be the perfect way for competition, widening 
chemist’s shop activity range, restoration of prestige of pharmacist profession and  
in consequence, gaining right service by the patient – advisory service, and care in meaning of the 
safe medicine consumption. The Act of January 2008 that defines the pharmaceutical care, didn’t 
contribute to introducing it in chemist’s shops. There are lots of barriers, which cause, that 
applying the pharmaceutical care in practice, becomes challenge, not only for pharmacists, but for 
doctors and patients as well. 
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ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ  

W BANKOWOŚCI DETALICZNEJ  

W ŚWIETLE BADAŃ 

Streszczenie 
NiezaleŜnie od przyjętej koncepcji rozwoju, chcąc utrzymać uprzywilejowany status na 

rynku finansowym, banki powinny dąŜyć do osiągnięcia, a następnie utrzymania trwałej przewagi 
konkurencyjnej. Źródłem takiej przewagi mogą być między innymi: cena, wielokanałowa 
strategia dystrybucji, wizerunek i reputacja firmy czy teŜ poziom jakości obsługi, przekładające 
się na maksymalizację obopólnych korzyści procesu wymiany. Artykuł przedstawia popytowo 
-podaŜową analizę percepcji źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku detalicznych usług 
bankowych. 

Konkurencyjność moŜna rozpatrywać na róŜnych poziomach. Mowa  
o konkurencyjności w skali mikro, kiedy dotyczy konsumentów (siły nabywczej danego 
konsumenta, umiejętności interpersonalnych, wydajności pracy, zakresu posiadanej 
wiedzy) i przedsiębiorstw (mierzoną jego udziałem w rynku) lub w skali mezo czy teŜ 
mega, kiedy mowa o konkurencyjności sektora (mierzoną jego udziałem w Produkcie 
Krajowym Brutto). MoŜna teŜ mierzyć konkurencyjność gospodarek w skali makro oraz 
w odniesieniu do grupy krajów, np. Unii Europejskiej, gospodarek rozwijających się  
i rozwiniętych, Federacji Rosyjskiej i innych. Konkurencyjność globalna jest 
najszerszym pojęciem, nieposiadającym juŜ dalszej skali odniesienia. Sedno 
konkurencyjności stanowi porównanie, które polega na zestawieniu cech danego 
podmiotu z innymi jednostkami, funkcjonującymi w ramach obranego systemu.  
W związku z tym skala globalna jest maksymalną, która moŜe być rozpatrywana  
w istocie konkurencyjności2. Podejmując tematykę konkurencyjności, naleŜy dokonać 
rozróŜnienia pozycji konkurencyjnej i zdolności konkurowania. Zdolność 
konkurowania to umiejętność wykorzystania zasobów i uwarunkowań gospodarczych 
do osiągnięcia pozycji na rynku. Pozycja jest zaś konkurencyjna, jeŜeli firma (podmiot) 
osiąga lepsze rezultaty względem innych uczestników rynku (otoczenia).  

                                                 
1 Izabela Szlis – mgr, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania, Politechnika 

Białostocka. 
2 Szerzej na temat pomiaru konkurencyjności (mierniki i metody): J. Misala, Międzynarodowa zdolność 

konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Podstawy teoretyczne, Wyd. 
Politechniki Radomskiej, Radom 2007, s. 83-104. 
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W aspekcie teoretycznym zagadnienie konkurencyjności ma charakter 
interdyscyplinarny, gdyŜ zajmują się nim nie tylko ekonomiści, ale równieŜ 
reprezentanci nauk o zarządzaniu. Idea rywalizacji o ograniczone zasoby poruszana jest 
w najwaŜniejszych teoriach ekonomicznych, poczynając od ekonomii klasycznej 
(przedstawiciele: A. Smith, T. Malthus, D. Ricardo, J.St. Mill, A. Marshall), poprzez 
teorie neoklasyczne (A.A. Cournot, W.S. Jevons, F.Y. Edgeworth, A. Marshall i inni), 
szkołę austriacką (C. Menger, E. von Böhm-Bawerk i F. von Wieser), nurt 
keynesowski, teorię K. Marksa i J.A. Schumpetera, aŜ do współczesnych teorii 
ekonomicznych3. Z kolei w naukach o zarządzaniu moŜemy odnaleźć dwie podstawowe 
szkoły zajmujące się zagadnieniami konkurencyjności. Pierwszą z nich jest szkoła 
pozycyjna, która rozpatruje poziom konkurencyjności w zaleŜności od pozycji 
przedsiębiorstwa w sektorze. Natomiast szkoła zasobowa opiera się na twierdzeniach, 
Ŝe przedsiębiorstwa posiadają określone zasoby, w oparciu o które budują przewagę 
konkurencyjną w sektorze. Szkoły te wywodzą się z tradycyjnego i ewolucyjnego 
podejścia do budowy strategii przedsiębiorstwa, które powstały w latach 
sześćdziesiątych XX w.4. Tabela 1 prezentuje główne róŜnice w podejściu do 
budowania przewagi konkurencyjnej między szkołą pozycyjną a zasobową. 

Tabela 1. Podejście pozycyjne a zasobowe w budowaniu przewagi konkurencyjnej 

Wyszczególnienie 
Szkoła pozycyjna. 

Perspektywa  
„od zewnątrz do wewnątrz” 

Szkoła zasobowa. 
Perspektywa  

„od wewnątrz do zewnątrz” 
Nacisk na… rynki ponad zasoby zasoby ponad rynki 
Orientacja na rynek/sektor na zasoby 

Punkt wyjścia struktura rynku/sektora 
struktura zasobów 
przedsiębiorstwa 

Dopasowanie przez… adaptację do otoczenia adaptację do otoczenia 
Strategiczne 
wycelowanie 

osiągnięcie korzystnej pozycji 
osiągnięcie wyróŜniających 
zasobów 

Strategiczne ruchy 
pozycjonowanie rynkowe/ 
sektorowe 

rozwój bazy zasobowej 

Taktyczne ruchy zdobycie niezbędnych zasobów 
wchodzenie w rynki/sektory  
i pozycjonowanie 

„Broń” 
konkurencyjna 

siła przetargowa i bariery 
mobilności zasobów 

lepsze zasoby i bariery imitacji 
zasobów 

Źródło: B. de Wit, R. Meyer, Strategy Synthesis. Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive 
Advantage, „International Thomson Business Press”, London 1999, s. 196, za: R. Haffer, Systemy 
zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 30. 

                                                 
3 Szerzej na temat teorii ekonomicznych i konkurencyjności: Luka konkurencyjna na poziomie 

przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, red. M. Gorynia, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 26-48, bądź J. Misala, op.cit., s. 105-366. 

4 Charakterystykę wymienionych szkół moŜna znaleźć np. K. Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu 
trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007, s. 60-199, B. Godziszewski, Zasobowe 
uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, s. 11-62.  
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R. Haffer uwaŜa, Ŝe przedsiębiorstwo jest w stanie osiągnąć sukces rynkowy tylko 
wtedy, gdy wykorzystuje zasady szkoły pozycyjnej i zasobowej w celu tworzenia 
ekonomicznej nadwyŜki. NadwyŜka ta, zwana wartością dodaną, tworzona jest przy 
wykorzystaniu głównie przewag zasobowych. Przewaga konkurencyjna jest traktowana 
jako umiejętne kształtowanie zasobów przedsiębiorstwa, powodujące uzyskanie 
wyŜszej efektywności jego funkcjonowania w stosunku do konkurentów. Narzędziem 
pozwalającym na właściwe wykorzystanie wszystkich atrybutów przedsiębiorstwa jest 
strategia, która komponuje zasoby tak, aby dzięki nim uzyskana została trwała 
przewaga konkurencyjna5. 

Baza zasobowa tworzy elementy systemu biznesowego, który ma kluczowe 
znaczenie przy budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Rys.1 przedstawia 
schemat systemu biznesowego pozwalającego na oferowanie ponadprzeciętnej wartości 
na rynku usług finansowych. Pod hasłem ponadprzeciętnej wartości kryje się lepsze 
dopasowanie do potrzeb klientów. Atrakcyjność ta musi być zauwaŜalna dla finalnego 
nabywcy, który porównuje oferty rynkowe. Wybór pada na ofertę posiadającą 
wyróŜniający się zestaw walorów, istotny dla konkretnego segmentu rynku. Segment 
ten jest zazwyczaj rynkiem docelowym firmy. 

 

Rys. 1. Elementy systemu biznesowego banku 
Źródło:  opracowanie na podstawie B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, s. 148. 

Niektórzy autorzy traktują cechy konkurencyjności jako synonim potencjału 
konkurencyjności6. G. Hamel i C.K. Prahalad twierdzą, Ŝe firmy rywalizują ze sobą 
cechami konkurencyjności, które mają charakter kluczowy bądź nie w tworzeniu 
przewagi konkurencyjnej jutra. Działania, które przyczyniają się do wzrostu dobrobytu 
firmy, muszą spełniać trzy podstawowe kryteria. Muszą wnosić bardzo duŜy wkład  

                                                 
5 R. Haffer, Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw,  

Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 32-33. 
6 G. Hamel, C.K. Prahald, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s. 170. 
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w wartość postrzeganą przez klienta, przy czym, jak twierdzą autorzy, klient postrzega 
tą cechę jako korzyść ogólną, nie zagłębiając się w źródła jej pochodzenia. Kolejne 
kryterium decydujące o kluczowym znaczeniu cechy konkurencyjności to unikatowość 
oferty na tle konkurencji. Ostatnim wyznacznikiem jest moŜliwość rozszerzenia 
kluczowej cechy na nowe produkty lub nowe rynki. Wymienione cechy 
konkurencyjności powinny stać się motorem wzrostu firmy w przyszłości.   

Inni autorzy traktują kluczowe cechy konkurencyjności jako źródła przewagi 
konkurencyjnej lub instrumenty, na podstawie których ta przewaga moŜe zostać 
osiągnięta. Przedsiębiorstwo, chcąc uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną na rynku 
globalnym, moŜe wykorzystać następujące instrumenty konkurowania7: 

− jakość produktów, 

− cena, 

− odmienność oferowanych produktów, 

− elastyczność dostosowywania produktów do potrzeb odbiorców,  

− częstsze od innych wprowadzanie innowacji produktowych, 

− łatwość dostępu do produktów i informacji o ofercie, 

− szerokość asortymentu, 

− reklama i promocja, 

− zakres usług przedsprzedaŜowych, 

− zakres usług posprzedaŜowych, 

− ceny usług posprzedaŜowych, 

− warunki i okres gwarancji, 

− wizerunek firmy, 

− marka produktu, 

− warunki płatności, 

− umiejętność kreowania potrzeb nabywcy. 
Poziom konkurencyjności i stopień złoŜoności rynku powoduje, Ŝe trudne jest 

uzyskanie przewagi we wszystkich wymienionych powyŜej aspektach. Dlatego teŜ 
firma powinna koncentrować się na tych instrumentach, które pozwolą jej stworzyć 
wyjątkową wartość dodaną, zauwaŜalną i wyróŜniającą na tle konkurencji. 

Dynamiczne zmiany otoczenia spowodowały, Ŝe banki oraz pozostali gracze rynku 
finansowego stanęli przed dylematem związanym z określeniem, jaki jest podstawowy 
cel ich działalności. W obliczu nowych uwarunkowań rynkowych wszystkie firmy 
musiały odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ich celem jest jedynie przetrwanie, czy teŜ 
mogą sobie pozwolić na realizację innych postulatów, takich jak rozwój (ilościowy  
i jakościowy), generowanie zysków w długim okresie czy teŜ maksymalizację wartości, 
dającej finansowe korzyści inwestorom oraz innym grupom interesariuszy. Wybrane 
sposoby realizacji celów wiąŜą się z określonym stopniem aktywności w układach 

                                                 
7 Lista instrumentów opracowana przez zespół naukowo-badawczy kierowany przez M.J. Stankiewicza, za: 

Ibidem, s. 52. 
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transakcyjnych i konkurencyjnych rynku oraz intensywnością konkurencji w branŜy8. 
Specyfika usług, a zwłaszcza ich znaczny stopień personalizacji i niematerialny 
charakter sprawiają, Ŝe nie posiadają one łatwo obserwowalnych właściwości. Wpływa 
to na subiektywność dokonywanych ocen oraz uwypukla problemy związane ze 
skutecznym budowaniem przewagi konkurencyjnej na rynku, która powinna być 
zauwaŜalna nie tylko dla finalnego nabywcy, ale i pozostałych uczestników otoczenia. 

W. Januszkiewicz uwaŜa, Ŝe w przypadku usług głównymi czynnikami 
decydującymi o międzynarodowej konkurencyjności firmy są: koszty świadczenia 
usług, zasoby finansowe, innowacyjność, rozbudowana sieć sprzedaŜy, dostęp do sieci 
informatycznych, umiejętność pozyskania i utrzymywanie klientów, a takŜe etyka  
w działalności firmy9. 

Według G. Hamela i C.K. Prahalada na rynku finansowym kluczowymi cechami 
konkurencyjności są: zarządzanie kontaktami z klientem, obsługa transakcji, 
zarządzanie ryzykiem, wymiana walutowa, inŜynieria finansowa, umiejętności 
handlowe, zarządzanie inwestycyjne, usługi telemarketingowe oraz aktywne 
zdobywanie informacji o klientach10. Biorąc pod uwagę aspekt strategiczny, przewagą 
banków na rynku jest wiedza i umiejętność zarządzania. Klienci udają się do banków po 
wiedzę i doświadczenie, których brakuje zarówno im samym, jak równieŜ innym, 
nowym graczom rynkowym. 

Faza wzrostu sektora bankowego w Polsce powoduje, Ŝe źródeł przewagi 
konkurencyjnej naleŜy poszukiwać w zasobach i umiejętnościach, które umoŜliwiają 
pełne dostosowanie do potrzeb i preferencji nabywcy. Czynniki mające kluczowe 
znaczenie dla potencjalnych nabywców określane są mianem „filarów wartości”, czyli 
elementów odpowiedzialnych za tworzenie wartości postrzeganej przez klienta11.  
B. de Wit i R. Meyer przewagę konkurencyjną znajdują przede wszystkim w najniŜszej 
cenie, w wyjątkowych cechach uŜytkowych produktu, tworzeniu pakietów 
produktowych, oferowaniu wyŜszej jakości produktów oraz większej dostępności 
poprzez budowanie wielokanałowych strategii dystrybucji. Istotne równieŜ są: 
wizerunek, który jest miernikiem pozycji banku na rynku, lub jego reputacja oraz 
budowanie trwałych relacji z klientem poprzez właściwe zarządzanie12. 

J. Devlin i Ch.T. Ennew równieŜ poszukiwali źródeł przewagi konkurencyjnej na 
rynku usług finansowych. Wyniki badań pozwoliły na wygenerowanie instrumentów 
przewagi w sektorze detalicznych usług finansowych (rys. 2). 

 
 

                                                 
8 M. KrzyŜanowska, Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej, „Marketing i Rynek” 

2009, nr 1, s. 4-5. 
9 W. Januszkiewicz, Konkurencyjność polskiego sektora usług, w: Przedsiębiorczość i konkurencyjność, 

red. J. Kotowicz-Jawor, PTE, Warszawa 2001, s. 243-244. 
10 Ibidem, s. 170-189. 
11 B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, s. 159. 
12 Ibidem, s. 156-158. 
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 Związane z produktem Związane z organizacją 

Rdzenna działalność 
Cechy/właściwości 

produktu 
Jakość usług  

(w tym jakość obsługi) 

Inne elementy Cena Wizerunek i reputacja 

Rys. 2. Źródła przewagi konkurencyjnej w sektorze detalicznych usług finansowych 
Źródło:  J.F. Devlin i Ch.T. Ennew, Understanding Competitive Advantage In Retail Financial Services, 

„International Journal of Bank Marketing” 1997, Vol. 3, s. 80, za: J. Harasim, Strategie 
marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 70. 

PowyŜsza propozycja została skrytykowana przez J. Harasim, która poddała  
w wątpliwość budowanie przewagi opartej na instrumentach związanych z produktem13. 
Specyfika usług bankowych, wynikająca z ich symultaniczności, oznaczającej 
nierozdzielność procesów świadczenia i konsumpcji, powoduje, Ŝe usługa nie moŜe 
istnieć rozłącznie z procesem jej wytwarzania. Trudno zatem zadbać o tajemnicę tego 
procesu, gdyŜ nabywca, a takŜe konkurencja mogą zapoznać się z poszczególnymi 
etapami procesu świadczenia usług i obrać strategię naśladownictwa. J. Harasim 
proponuje, aby przewagę konkurencyjną w segmencie klienta detalicznego budować 
przede wszystkim w oparciu o jakość usługi, wizerunek i reputację banku oraz 
nowoczesną technologię i zdolność do jej wdraŜania.  

Biorąc pod uwagę czynniki, którymi kierują się konsumenci przy wyborze banku, 
gdzie na pierwszym miejscu pojawia się wysokość prowizji i opłat14, marginalizacja roli 
klasycznych elementów marketingu mix w budowaniu przewagi konkurencyjnej nie 
wydaje się do końca słuszna – rys. 3. Koszty obsługi stanowią często jedną z głównych 
determinant preferencji i zachowań nabywców usług bankowych15. 

W związku z powyŜszym weryfikacji empirycznej poddane zostały źródła przewagi 
konkurencyjnej banku w segmencie klienta detalicznego, zaproponowane przez  
J. Devlina i Ch.T. Ennew, poszerzone o dodatkowy czynnik – waŜność zróŜnicowanych 
kanałów dystrybucji.  

W niniejszym artykule bankowość detaliczna rozumiana jest jako grupa 
„gospodarstw domowych”, do której naleŜą16: 

− osoby prywatne, czyli osoby fizyczne, z wyłączeniem osób prowadzących 
działalność gospodarczą w grupie przedsiębiorców lub rolników 
indywidualnych, 

                                                 
13Szerzej na ten temat: J. Harasim, Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej  

w bankowości detalicznej, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003, s. 69-75. 
14 Badania przeprowadzono w czerwcu 2009 r. na terenie miasta Białystok. Dobór próby − kwotowy, 

celowy. Ankieterzy proszeni byli o znalezienie do wywiadów odpowiedniej liczby respondentów ze względu 
na miejsce zamieszkania, płeć oraz wiek (produkcyjny). Badania przeprowadzono na grupie około 700 osób, 
przy czym respondentem była osoba korzystająca przynajmniej z jednej usługi bankowej. Do analizy 
zakwalifikowano 603 prawidłowo wypełnione ankiety. 

15 M.V.R. Gonzáles, M.M. Guerrero, New competitors in banking services, „Journal of Financial Services 
Marketing” 2004, Vol.9, s. 127. 

16 E. Ślązak, Bankowość detaliczna w Polsce, „Bank i Kredyt”, dodatek „Polski System Bankowy. Stan  
i perspektywy od A do Z”, luty 2005, s. 2. 
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− przedsiębiorcy prywatni, do których zaliczane są osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą na własny rachunek, gdzie liczba zatrudnionych nie 
przekracza 9 osób, 

− rolnicy indywidualni, czyli osoby fizyczne, których głównym źródłem 
dochodów jest produkcja rolna i których działalność nie jest rejestrowana  
w formie spółdzielni, spółki, przedsiębiorstwa lub grup producenckich. 

15,64%

13,52%

9,68%

8,63%

6,96%

6,40%

6,34%

6,01%

5,68%

21,14%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

wysokość prowizji i opłat 

opinia znajomych, rodziny

dogodna lokalizacja placówek

lokalizacja bankomatów

gęstość sieci placówek i bankomatów

oprocentowanie lokat

gwarancja Skarbu Państwa

doświadczenie banku 

marka i renoma banku

inne czynniki 

 
* Do innych czynników naleŜą m.in.: konkurencyjna oferta (3,84%), popularność banku (3,62%), 
oprocentowanie kredytów (3,56%), szerokość asortymentu (3,51%), poziom obsługi (3,28%), moŜliwość 
dostępu do konta online, czy teŜ warunki lokalowe banku (wystrój wnętrz i atmosfera) – 0,56% wskazań 
ogółem. 

Rys. 3. Czynniki, które brane są pod uwagę przy wyborze banku najwaŜniejszego, z punktu widzenia klienta 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W celu uzyskania szeregu preferencyjnego cech kształtujących przewagę 
konkurencyjną w banku wykorzystano skalę o sumie stałej, w przypadku której 
zadaniem badanego było podzielenie stałej liczby punktów między takie czynniki, jak: 
jakość usług (w tym jakość obsługi), cechy/właściwości produktów bankowych, cena, 
wizerunek i reputacja banku oraz zróŜnicowane kanały dystrybucji.  

W strukturze badanej grupy nieznacznie przewaŜały kobiety, które stanowiły 
50,08% badanych17. Pod względem wieku dominowały osoby między 25. a 34. rokiem 
Ŝycia (27,37% wskazań). Większość respondentów pracowała w charakterze 
pracowników najemnych, zarówno w sektorze prywatnym (36,81%), jak i publicznym 
(28,86%). Ze względu na miejsce przeprowadzenia badań (miasto Białystok) 
najmniejszą grupę stanowili rolnicy indywidualni (niespełna 1% badanych), zaś 
przedsiębiorcy prywatni prawie 12% badanych. 

Identyczna skala preferencji została przedstawiona przedstawicielom sektora 
bankowego18. Większość z nich (70%) pracowała na stanowisku dyrektora placówki. 

                                                 
17 Badania przeprowadzone w czerwcu 2009 r., metodą wywiadu bezpośredniego na terenie miasta 

Białystok, z wykorzystaniem kwestionariusza (N=603). Dobór próby − kwotowy, celowy. 
18 Badania przeprowadzono w lipcu 2009 roku na terenie miasta Białystok. Respondentami byli 

przedstawiciele sektora bankowego, odpowiedzialni za realizację strategii marketingowej banków.  
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Pozostałe osoby reprezentowały dział marketingu lub piastowały kierownicze etaty  
w obsłudze bezpośredniej klienta detalicznego. Tabela 2 prezentuje zestawienie 
wyników badań w omawianych grupach. 

Tabela 2. Percepcja czynników kształtujących przewagę konkurencyjną w bankowości detalicznej 

Źródła przewagi konkurencyjnej 
Klienci indywidualni  

(N= 603) 
Pracownicy banków  

(N= 20) 
Średnia liczba przyznanych punktów 

jakość usług (w tym jakość obsługi)  31 36 
cechy/właściwości produktu 17 16 
cena 23 18 
wizerunek i reputacja 19 21 
zróŜnicowane kanały dystrybucji 10 9 
Razem 100 100 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Wyniki komparacji szeregu preferencji obu badanych grup dają asumpt do 
stwierdzenia, Ŝe poziom jakości świadczonych usług ma największe znaczenie w obu 
badanych grupach. Porównując średnie wyniki oceny roli jakości usług w budowaniu 
przewagi konkurencyjnej, naleŜy stwierdzić, Ŝe występują istotne statystycznie róŜnice 
w wartościach oczekiwanych obu badanych grup (rys. 4)19. Wyniki analizy wariancji 
wskazały równieŜ na istotne statystycznie róŜnice w ocenie znaczenia poziomu jakości 
usług ze względu na kategorię wiekową oraz przychód brutto badanych klientów 
indywidualnych. W przypadku pozostałych źródeł przewagi konkurencyjnej nie 
wykazano istotnych róŜnic ze względu na status społeczno-zawodowy respondenta. 

Na rys. 4 moŜna zauwaŜyć, Ŝe poziom jakości obsługi ma największe znaczenie dla 
osób starszych, powyŜej 60. roku Ŝycia. Grupa ta charakteryzowała się teŜ największym 
zróŜnicowaniem opinii (współczynnik zmienności wynosił 58,71%). Badana cecha 
miała średnio najmniejsze znaczenie dla osób młodych, do 35. roku Ŝycia, oraz osób 
zarabiających poniŜej najniŜszego wynagrodzenia brutto za pracę w 2009 roku (rys. 5). 
Im wyŜsze zarobki badanych respondentów, tym większe znaczenie przywiązują do 
poziomu jakości świadczonych usług. ZaleŜność ta, choć istotna statystycznie, jest 
jednak słaba (współczynnik korelacji rangowej Spearmana wynosi R= 0,14). 

                                                 
W przypadku niektórych instytucji autorka spotkała się z odmową wzięcia udziału w badaniu. Jako przyczynę 
podawano odgórną politykę banku, zezwalającą na wypełnianie ankiet jedynie rzecznikom prasowym  
w centrali banku m.in. BPH SA, Bank Millennium SA., czy teŜ MultiBank SA. Formularz ankiety został 
przesłany pocztą tradycyjną i elektroniczną, jednak nie otrzymano zwrotu wypełnionego kwestionariusza.  
Do analizy zakwalifikowano 21 poprawnie wypełnionych formularzy. W badaniu uczestniczyli pracownicy 
następujących banków: mBank, PKO BP SA, Pekao SA, Kredyt Bank SA, ING Bank Śląski SA, Bank 
Zachodni WBK SA, EFG Eurobank Ergasias SA (POLBANK), Bank Gospodarki śywnościowej SA, Citi 
Handlowy w Warszawie SA, Euro Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA. 

19 Na poziomie istotności alfa = 0,05  naleŜy odrzucić hipotezę zerową o równości średnich w badanych 
grupach (test t dla prób niezaleŜnych – poziom p dwustronny wynosi p=0,02). 
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Rys. 4. Znaczenie jakości usług w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej w zaleŜności od kategorii 

wiekowej (N=603) 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem pakietu 

STATISTICA 9.0 

 

Rys. 5. Znaczenie jakości usług w zaleŜności od przychodu brutto (N=603) 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań z wykorzystaniem pakietu 

STATISTICA 9.0. 

Za najmniej waŜne źródło przewagi konkurencyjnej obie grupy uznały 
zróŜnicowane kanały dystrybucji. Przyczyn takiego stanu rzeczy poszukiwać moŜna  
w stosunkowo słabym rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Według 
danych GUS z usług bankowych w Internecie w 2007 roku korzystało 13% populacji  
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w wieku 16-74 lata. Od 2005 roku liczba uŜytkowników wzrosła ponaddwukrotnie20. 
WyŜszą wartość tego wskaźnika podaje raport przygotowany przez TNS OBOP. SondaŜ 
przeprowadzony pod koniec trzeciego kwartału 2007 roku pokazuje, Ŝe 20,7% Polaków 
deklaruje dostęp do rachunku przez Internet, a do aktywnego korzystania przyznaje się 
16,8% badanych21. Według portalu bankier.pl w Polsce w maju 2007 roku było juŜ 
prawie 7 milionów rachunków z moŜliwością obsługi przez Internet. Inne źródła podają, 
Ŝe na koniec trzeciego kwartału 2007 w bankach funkcjonowało ponad 5,8 mln 
aktywnych kont internetowych22. UŜytkownikami bankowości elektronicznej są przede 
wszystkim osoby w wieku 24-45 lat, pochodzące z miast powyŜej 100 tys. 
mieszkańców, z wykształceniem średnim i wyŜszym23. Rys. 6 przedstawia popularność 
poszczególnych kanałów dostępu w segmencie klienta detalicznego w Polsce. 
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Rys. 6. Kanały dostępu do usług e-bankowości w bankach komercyjnych w latach 2004-2006. 
Źródło:  Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2006, red. M. Kraska, Poznań 2007, s. 190, 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C1B0A3DD-EE23-4500-8B1A-21F683B650CD/35007/ 
Elektroniczna_gospodarka_w_Polsce_Raport_2007.pdf. 

Wzrost zainteresowania bankowością online w Polsce wiąŜe się ze spadkiem 
potrzeby odwiedzania placówek bankowych. W badaniach organizowanych przez firmę 

                                                 
20 Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych i przez 

osoby prywatne w 2007 r., GUS, Warszawa 2008, s.4 
21 www.money.pl, z dn. 20.02.2008. 
22 Rośnie liczba kont w Internecie, http://www.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/rosnie;liczba; 

kont;w;internecie,116,0,311412.html z dnia 07.01.2008. 
23 Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2006, red. M Kraska, Poznań 2007, s. 62-64, 

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C1B0A3DD-EE23-4500-8B1A-21F683B650CD/35007/Elektroniczna 
_gospodarka_w_Polsce_Raport_2007.pdf. 
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AC Nielsen 28% polskich respondentów deklarowało, Ŝe nie odwiedza punktów 
sprzedaŜy bezpośredniej, umoŜliwiających kontakt „twarzą w twarz”24. Spośród 
alternatywnych kanałów dostępu Polacy preferowali elektroniczny dostęp do konta 
tradycyjnego za pomocą Internetu (70%), home-bankingu (64%), a takŜe 
phonebankingu (53%). Zdecydowanie rzadziej korzystali z typowych banków 
internetowych (mBank, Inteligo), WAP i SMS. Najmniejszą popularnością cieszyła się 
moŜliwość obsługi produktów bankowych przez telewizję.  

Przedstawione wyniki badań stanowią przyczynek do dalszej dyskusji na temat roli 
klasycznych elementów marketingu mix w budowaniu przewagi konkurencyjnej  
w segmencie klienta detalicznego. ZwaŜywszy na nowe uwarunkowania rynkowe oraz 
racjonalizację decyzji w aspekcie budowania pozycji na rynku, banki powinny dołoŜyć 
starań, aby zasoby, dzięki którym przewaga będzie budowana, były konkurencyjne 
przede wszystkim z punktu widzenia konsumenta. Spośród przedstawionych 
czynników najwaŜniejszy w bankowości detalicznej jest poziom świadczonych usług. 
Kolejnym co do waŜności źródłem przewagi z punktu widzenia nabywcy jest cena 
oferowanych produktów bankowych. Polityka banków w zakresie kształtowania cen 
jest tak róŜnorodna, Ŝe porównanie prowizji i ogólnych kosztów jest bardzo utrudnione. 
Brak jednolitych standardów w zakresie prezentacji ofert powoduje, Ŝe róŜnice  
w wydatkach sięgają nawet kilkuset złotych rocznie25. Czytelne i zrozumiałe 
prezentowanie kosztów związanych z nabyciem i obsługą danego produktu bankowego 
oraz dbałość, aby propozycja była konkurencyjna w porównaniu do pozostałych ofert, 
mogą okazać się kluczowe w budowaniu przewagi na rynku. Konfrontację oczekiwań  
i wymianę informacji umoŜliwia zaawansowana technologia i rozbudowane systemy 
informatyczne. Budowane w ten sposób relacje przyczyniają się do minimalizacji 
dysonansu pozakupowego, a takŜe poprawy wizerunku i reputacji banku, które  
z punktu widzenia klienta są tak samo waŜne, jak cechy i właściwości produktów 
bankowych.  

THE SOURCES OF COMPETITIVE ADVANTAGE  

IN RETAIL BANKING ACCORDING TO RESEARCH RESULTS 

Summary  

All banks, regardless of strategy, if they want to maintain a better position in the financial 
market, they should strive for competitive advantage in different ways. The key factors  
of competitive advantage in retail banking could be: prices, multichannel banking, and company’s 
reputation or service quality which could maximize the reciprocal benefits from exchange 
process. The paper presents both customers’ and  banks’ perception of the most important factors, 
which have strong influence on competitive advantage over competitors in retail banking. 

                                                 
24 Badania organizowane przez firmę AC Nielsen, obejmujące 25 408 uŜytkowników Internetu  

z 46 krajów. Banking Services&Loyalty: a global Nielsen consumer report, April 2007, s. 1- 4. 
25 N. Hałabuz, Będzie łatwiej zmienić bank, „Gazeta Wyborcza” z 9 października 2009 r., s. 29. 
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU SYSTEMÓW 

FRANCHISINGOWYCH W HANDLU  

DETALICZNYM W POLSCE 

Streszczenie 

W artykule przeanalizowano główne kierunki rozwoju systemów franchisingowych  
w handlu detalicznym w Polsce. Podstawę teoretyczną rozwaŜań stanowi nurt analizy 
zewnętrznej tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej. Scharakteryzowane zostały rodzaje 
tworzonych systemów oraz wskazane źródła przewagi konkurencyjnej. Określono równieŜ 
podstawowe zasoby, które powinny te systemy wykształcić, aby móc nadal się rozwijać  
w obecnych warunkach otoczenia. 

Wstęp 

W Polsce w ostatnich latach liczba powiązań sieciowych w handlu, w tym 
systemów franchisingowych, szybko rosła. Wzrost ten początkowo był stymulowany 
nasilającą się konkurencją i istniejącą strukturą rynku, w której te systemy mogły  
z powodzeniem zacząć funkcjonować.   

Obecną popularność franchising zawdzięcza wzrostowi znaczenia marki oraz 
kryzysowi gospodarczemu. Kryzys zmusza przedsiębiorstwa (szczególnie te działające 
na rynku produktów masowych) do poszukiwania dróg obniŜenia kosztów i uczynienia 
oferty bardziej konkurencyjną cenowo. Korzyści z tytułu posiadania uznanej marki  
i korzyści skali oraz zasięgu oferują właśnie systemy franchisingowe – stąd wzrost ich 
liczby na polskim rynku.   

W artykule przyjęto załoŜenie, Ŝe rozwój systemów franchisingowych w handlu 
detalicznym w Polsce będzie uwarunkowany osiąganiem przez nie przewagi 
konkurencyjnej. Przedmiotem analizy będzie analiza źródeł przewagi konkurencyjnej 
systemów franchisingowych działających w handlu detalicznym oraz moŜliwości 
utrzymania przez nie raz uzyskanej przewagi. Bazę teoretyczną rozwaŜań będzie 
stanowił nurt analizy zewnętrznej budowania przewagi konkurencyjnej (podejście  
M. Portera oraz koncepcja R.A. Kerina, P.R. Varadarajana i R.A. Petersona). Obiektem 
badań będą systemy franchisingowe rozwijające się w handlu polskim. 

 

                                                 
1 GraŜyna Śmigielska − dr hab. prof. UEK, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, Wydział Zarządzania, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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Systemy franchisingowe w handlu detalicznym na pols kim 
rynku  

Firma Profit definiuje system franchisingowy jako system, którego przedmiotem 
działalności jest rozwój w oparciu o franchise lub sieć niezaleŜnych podmiotów 
gospodarczych zrzeszonych pod wspólnym znakiem firmowym i działających  
w oparciu o jednolite standardy2. Franchisobiorca inwestuje w otwarcie jednostki 
franchisingowej, zatowarowanie. Jest przedsiębiorcą niezaleŜnym prawnie, 
organizacyjnie i finansowo. W systemach tych franchisodawcą moŜe być firma 
detaliczna, ale mogą one być równieŜ tworzone przez producentów, hurtowników czy 
ich zrzeszenia, co prowadzi do powstania całej sieci powiązań w łańcuchu wartości. 
Motywem dywersyfikacji pionowej w przód jest tu często chęć wykorzystania swoich 
zasobów i obrony uzyskanej pozycji; przykładowo gdy w 1997 r. rejestrowano, jako 
spółkę akcyjną, sieć sklepów z artykułami FMCG − Chata Polska, tworzyli ją3: 

– grupa Eureka, 
– właściciele sklepów detalicznych, 
– właściciele firm dystrybucyjnych, 
– producent kawy Astra. 
WaŜnymi integratorami sieci franchisingowej w Polsce stały się hurtownie. Sieć 

Avans sprzedająca produkty RTV, AGD i multimedia w 2003 r. liczyła 602 placówki  
i miała 30% rynku4. W tym samym czasie na rynku dystrybucji artykułów FMCG 
działała sieć Eldorado prowadząca placówki typu Cash&Carry, sieć supermarketów  
− Stokrotka i sieć mniejszych sklepów − Groszek.   

Producent uruchamia sieć franchisingową w celu lepszej kontroli nad dystrybucją 
produktów, a przede wszystkim w celu ochrony wyróŜniających aktywów, tak jak  
w przypadku sklepów z odzieŜą dŜinsową, Levis, które powstały w Polsce w sytuacji 
sprzedaŜy przez istniejących dystrybutorów nieoryginalnych produktów pod tą marką.  

Umowa franchisingu moŜe mieć charakter franchisingu indywidualnego − ma 
miejsce wtedy, kiedy franchisodawca zawiera umowę z franchisobiorcą posiadającym 
tylko jedno przedsiębiorstwo − lub franchisingu wielokrotnego. Franchising 
indywidualny pozwala na lepszą kontrolę systemu, lecz równieŜ zakłada wolniejszy 
jego wzrost. Franchising wielokrotny pozwala na stosunkowo szybki rozwój sieci. 
Wykorzystuje go m.in. firma Dobre Dla Domu – sieć specjalistycznych sklepów 
oferujących panele podłogowe, podłogi drewniane, akcesoria do podłóg, panele ścienne. 
Sieć ta miała z końcem 2009 r. 40 placówek, w tym jeden z partnerów prowadził  
aŜ 9 sklepów, a czterech więcej niŜ jeden.   

                                                 
2 Raport o franszyzie w Polsce 2009, Profit System, Warszawa 2010, s. 7. 
3 Zob. J. Mikołajczyk, Franchising jako strategia rozwoju sieci sklepów, w: Zarządzanie 

przedsiębiorstwem handlowym, zadania i studia przypadków, red. M. Sławińska, J. Mikołajczyk, PWE, 
Poznań 2003. 

4 Wojna,  „Business Week” z dnia 22 lipca-4 sierpnia 2004. 
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Skrajnym przypadkiem franchisingu wielokrotnego jest sytuacja, w której firma, 
wchodząc na rynek zagraniczny, udziela licencji tylko jednemu partnerowi, 
zobowiązując go do stworzenia sieci na terenie danego kraju. W tym przypadku 
szczególnie waŜny jest dobór franchisobiorcy, bo powierzenie tej funkcji 
nieodpowiedniej osobie moŜe zawaŜyć na losie całego systemu w danym kraju. 

Niektóre z przedsiębiorstw w Polsce rozwijają się wyłącznie w oparciu o formułę 
franchisingu (ma to miejsce najczęściej na rynku FMCG), tak jak przykładowo sieć 
SPAR, przy czym moŜe się w oparciu o tą formułę rozwijać w róŜnych branŜach.  
Przykładem takiej strategii jest rozwój sieci Intermarché (supermarkety) i Bricomarché 
(sklepy typu „category killer” na rynku DIY) naleŜących do grupy Muszkieterów.   

Dla wielu przedsiębiorstw franchising stanowi podstawową formułę działania, jak  
w przypadku Naszego Sklepu, gdzie na 1140 placówek franchisingowych przypadało  
16 placówek własnych5. Posiadanie własnych placówek moŜe być wynikiem tradycji, 
problemów ze znalezieniem franchisobiorców lub teŜ strategii, w której stanowią 
pewien wzorzec prowadzenia sklepów, gdzie franchisobiorcy nogą zdobywać wiedzę  
z zakresu zarządzania placówką.  

Franchising moŜe teŜ stanowić formułę uzupełniającą w sieci zorganizowanej, jako 
sieć filialna – tak przykładowo działa Ikea. Wykorzystanie franchisingu moŜe być 
związane ze strategią wchodzenia na nowy rynek, gdzie ryzyko i spodziewane dochody 
nie uzasadniają inwestycji własnych, ale teŜ z sytuacją, gdy trudno jest znaleźć 
franchisobiorców, z uwagi na duŜy wymagany kapitał początkowy.  

Źródła przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym 

Celem rozwoju systemu franchisingowego jest osiągnięcie przez franchisodawcę 
przewagi konkurencyjnej. MoŜna ją uzyskać poprzez wdraŜanie podstawowych 
strategii: 

– strategii konkurowania pod względem ceny prowadzącej do osiągania 
przewagi wewnętrznej,  

– strategii zróŜnicowania oferty, której celem jest osiągnięcie przewagi 
zewnętrznej przez zróŜnicowanie oferty od oferty konkurentów. 

Przewagę wewnętrzną realizują przedsiębiorstwa dostarczające konsumentom 
produktów porównywalnych z produktami konkurentów, lecz po niŜszych cenach, przy 
czym ceny te znajdują uzasadnienie w wyŜszej efektywności (strategia kosztowa). 
Warunkiem jej osiągnięcia jest posiadanie przez przedsiębiorstwo przewodniej pozycji 
pod względem kosztów całkowitych (cost leadership). Uzyskanie przywództwa 
kosztowego jest związane z oferowaniem standaryzowanego produktu, którego niska 
cena jest rezultatem efektywności operacji wewnętrznych. Niska cena sprzyja 
zwiększaniu wolumenu sprzedaŜy, a co za tym idzie wzrostowi skali i zakresu 

                                                 
5 Sieć sklepów Dobre dla Domu ma juŜ 40 placówek, Handel-net, http://www.handel-net.pl/franchising/ 

franchising/siec-sklepow-dobre-dla-domu-ma-juz-40-placowek.html (5.11.2009). 
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działalności, pozwalających na uzyskanie dwóch istotnych efektów: skali  
i doświadczenia6, zwiększających dystans, jaki dzieli lidera kosztowego od jego 
naśladowców. Przewaga wewnętrzna jest uwaŜana za „najbardziej fundamentalną 
ekonomicznie przewagę konkurencyjną, poniewaŜ daje firmie swobodę strategicznego 
wyboru, której nie mają konkurenci. W praktyce na danym rynku moŜe ją osiągnąć 
tylko jedna organizacja mająca najniŜsze koszty przy danym poziomie jakości oferty”7. 
NajniŜsze koszty są bowiem zazwyczaj komunikowane nabywcom poprzez strategię 
najniŜszych cen, które z kolei są stosunkowo łatwo porównywane, co eliminuje z rynku 
droŜszych dostawców. Z tego względu szersze moŜliwości konkurowania stwarza drugi 
typ przewagi – przewaga zewnętrzna. 

Przewaga zewnętrzna staje się udziałem przedsiębiorstw będących w stanie w taki 
sposób wyróŜnić swoje produkty od produktów konkurentów, poprzez np. markę, 
jakość czy usługi dodatkowe, Ŝe nabywcy są skłonni zapłacić za nie cenę 
przewyŜszającą koszty wyróŜnienia (strategia wyróŜniania). Jej uzyskanie wymaga od 
przedsiębiorstwa orientacji zewnętrznej na nabywcę i jego preferencje, gdyŜ polega na 
identyfikacji cech szeroko rozumianego produktu, istotnych dla niego, które następnie 
staną się podstawą dla wyróŜnienia (differentiation). Skuteczność tej strategii zaleŜy od 
efektywności działań z zakresu planowania produktu, jego dystrybucji i promocji oraz 
skuteczności powiązanych z nimi polityk cenowych. WyróŜnianie od konkurentów 
wymaga zatem od przedsiębiorstwa ponoszenia nakładów na marketing, których 
wielkość rośnie wraz ze wzrostem dochodów konsumentów i towarzyszącemu mu 
róŜnicowaniu się ich potrzeb. 

W swoich pracach z lat 80. M. Porter stał na stanowisku, Ŝe warunkiem sukcesu 
jest konsekwentne stosowanie tych strategii, tzn. lider kosztowy nie powinien ponosić 
nakładów na działania marketingowe (i vice versa), a łączenie elementów tych strategii 
prowadzi do sytuacji „ugrzęźnięcia” (stuck in the middle), w której brak wyrazistej 
pozycji rynkowej hamuje wzrost. W jego publikacjach z lat 90. dominuje jednak 
pogląd, Ŝe przewagę konkurencyjną moŜe osiągnąć przedsiębiorstwo dostarczające 
nabywcom „wyŜszą wartość, zapewniające porównywalną wartość po niŜszym koszcie 
lub jedno i drugie”8. Praktyka dowiodła, Ŝe warunki współczesnej konkurencji (przede 
wszystkim globalizacja rynków) nie dostarczają a priori powodu do dyskryminowania 
łączenia tych dwóch typów przewagi. Co więcej, w tych uwarunkowaniach wyróŜnianie 
się od konkurentów (przede wszystkim marką) jest wykorzystywane dla zwiększania 
udziału w rynku, a tym samym zwiększania moŜliwości czerpania korzyści skali  
i zasięgu. MoŜna zatem uznać, Ŝe strategią sukcesu w handlu detalicznym jest obecnie 
tzw. strategia kombinowana (cost effective differenciation) − rys. 1.  

                                                 
6 J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa  

w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 179. 
7 K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001, s. 4. 
8 M. Porter, What is Strategy, „Harvard Business Review”, November-December 1996, M. Porter, Porter  

o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 47. 
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Rys. 1 Istota strategii kombinowanej 
Źródło:  G. Warnaby, H. Woodruffe, Cost effective differentiation: an application of strategic concepts to 

retailing, „The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research”, July 1995. 

PowyŜszy schemat przedstawia relacje detalisty z uczestnikami jego otoczenia 
przyczyniające się do utrwalania przewagi konkurencyjnej. I tak z dostawcami powinna 
go łączyć ścisła współpraca i związki integracyjne umoŜliwiające ciągłość dostaw 
wyłącznego asortymentu. Działania naśladowców moŜe on natomiast uprzedzić poprzez 
pozycjonowanie i wykreowanie postaw lojalności w stosunki do marki, tworzące 
bariery wejścia.  

Podstawowym celem w stosunku do klientów i konsumentów jest stworzenie tzw. 
„źródeł lojalności” wobec detalisty, poprzez jak najlepsze zaspokajanie ich potrzeb; 
image przedsiębiorstwa powinien utoŜsamiać wyobraŜenie, jakie mają o sobie nabywcy 
(self image). Umacnianie pozycji w relacji do konkurentów wymaga innowacyjności, co 
oznacza inwestowanie w najnowocześniejsze systemy i technologie, aby 
maksymalizować efektywność operacyjną. W strategii kombinowanej podkreśla się 
znaczenie marki detalisty jako waŜnego źródła jego wyróŜnienia. MoŜliwości łączenia 
tych dwóch typów strategii w praktyce gospodarczej stwarza właśnie franchising, co 
skutkuje wzrostem liczby funkcjonujących systemów. 

Strategie konkurowania sieci franchisingowych dział ających 
w handlu detalicznym na polskim rynku 

PowyŜsze rozwaŜania moŜna zastosować do analizy rozwoju systemów 
franchisingowych w handlu detalicznym. Systemy te funkcjonują zarówno w branŜy 
artykułów wybieralnych, jak i FMCG. Dla systemów oferujących luksusowe artykuły 
wybieralne oraz delikatesowe artykuły Ŝywnościowe szczególnie wartościowy zasób 
stanowi marka. Muszą się one bowiem wyróŜnić od konkurentów oraz utwierdzić 
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klienta w przekonaniu o oryginalności oferowanych towarów. Przykład na polskim 
rynku moŜe stanowić sieć sklepów bieliźniarskich Triumph, która w 2008 r. miała  
w Polsce 87 punktów sprzedaŜy, czy Czas na Herbatę – sieć specjalistycznych sklepów 
oferujących szeroki asortyment herbat. 

Korzyści skali są natomiast podstawowe dla sklepów oferujących artykuły FMCG 
oraz artykuły wybieralne po niŜszych cenach, gdyŜ na tym rynku cena oferowanych 
artykułów jest istotnym czynnikiem podejmowania przez nabywców decyzji 
zakupowych. Sieci franchisingowe starające się realizować ten typ przewagi to m.in. 
Lewiatan (osiedlowe sklepy spoŜywcze i supermarkety) oraz Green Point (sklepy  
z odzieŜą). Korzyści skali umoŜliwiają sklepom naleŜącym do Lewiatana m.in. na 
stosowanie instrumentów promocji takich jak loss leaders, będących waŜnym 
instrumentem konkurowania na polskim rynku FMCG. Dzięki tym korzyściom 
stosunkowo niewielkie sklepy naleŜące do sieci Green Point mogą lokalizować swoje 
placówki w centrach handlowych, których dostępność (ze względu na koszty) jest 
nieosiągalna dla pojedynczych sklepów, nieposiadających utrwalonej na rynku marki.  

Strategie konkurowania mogą być realizowane w skali sektora lub segmentu rynku 
(strategia koncentracji). W handlu detalicznym konkurowanie w skali całego sektora 
jest w praktyce niemoŜliwe z uwagi na zróŜnicowanie branŜowe rynku. Największą 
dynamiką zmian charakteryzują się systemy franchisingowe rozwijające się na rynku 
FMCG, gdzie polskie sieci, takie jak Lewiatan, Groszek, Chata Polska, starają się 
zrzeszać przedsiębiorców chcących skutecznie konkurować z zagranicznymi sieciami 
filialnymi i franchisingowymi. Sieci te starają się zbudować swoje pozycje na 
określonych rynkach geograficznych, przykładowo Chata Polska w 2009 r. działała  
w siedmiu sąsiadujących ze sobą województwach. Ich strategia polega na nasycaniu 
rynków docelowych sklepami, aby móc realizować korzyści skali i zasięgu. 

Na drugim biegunie znajdują się sklepy specjalistyczne, tzw. concept stores.  
Do najwaŜniejszych branŜ, w których powstają sklepy specjalistyczne, naleŜą: mięso  
i wędliny, pieczywo, cukiernie i alkohole, Ŝywność ekologiczna i tradycyjna9. W latach 
2007-2008, na bazie zmieniających się zwyczajów Ŝywnościowych Polaków, szybko 
rozwijały się sklepy oferujące: 

– wina i inne ekskluzywne trunki, takie jak Galeria Wina, Dobre Wina czy Świat 
Alkoholi,  

– Ŝywność tradycyjną i ekologiczną, takie jak Specjał Wiejski, Bacówka czy 
Sklep u Górala, z asortymentem tradycyjnych polskich produktów, z których 
wiele posiada certyfikaty ekologiczne.  

Sklepy specjalistyczne takie jak przykładowo sieć z produktami delikatesowymi 
Benedicite, działające w niszach rynkowych, muszą się rozwijać na coraz to nowych 
obszarach z uwagi na duŜe rozproszenie klientów, do których naleŜy dotrzeć z ofertą. 
Zorganizowanie sieci na zasadzie franchisingu jest waŜnym czynnikiem zbudowania 

                                                 
9 Raport Franszyza na FMCG na rynku 2007/2008, http://www.moderntrade.pl/1.php?v=TNews&id=886. 
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barier dostępu i rozwoju sieci. Tymczasem sklepy oferujące Ŝywność wyłącznie 
ekologiczną, jak przykładowo śółty Cesarz, miały kłopoty ze znalezieniem 
franchisobiorców, z uwagi na stosunkowo płytki rynek – dlatego teŜ w latach 2007 
-2008 rozwijały przede wszystkim placówki własne10.  

Podstawą dla stworzenia systemu franchisingowego jest oryginalność pomysłu oraz 
zarejestrowany znak. W rozwoju polskich sieci franchisingowych o ich początkowym 
sukcesie zadecydował brak nasycenia rynku, a Ŝe uczestnictwo w systemie umoŜliwiało 
realizację określonych korzyści pozwalających na skuteczne konkurowanie  
w warunkach zaostrzającej się rywalizacji, następował ich szybki wzrost.  

Uwarunkowania utrzymania przewagi konkurencyjnej 

Utrzymanie przewagi wymaga stworzenia barier dostępu dla konkurentów. Uznając 
nowo wchodzący system franchisingowy za innowację, dla wskazania moŜliwości 
utrzymania przewagi moŜna wykorzystać koncepcję R.A. Kerina, P.R. Varadarajana  
i R.A. Petersona11. Autorzy ci podkreślają, Ŝe słabością innowacji jako źródła przewagi 
konkurencyjnej jest to, Ŝe stosunkowo często moŜna ją łatwo naśladować; ma to miejsce 
w szczególności w handlu detalicznym, gdzie nie ma prawnych moŜliwości jej ochrony. 
Trwałość przewagi opartej na niŜszych kosztach lub zróŜnicowaniu będzie zaleŜała od 
tego, czy: 
1. Pomimo stopniowego wchodzenia innych firm na rynek konsumenci będą nadal 

dostrzegać istotną róŜnicę w podstawowych atrybutach (kluczowych kryteriach 
zakupu) pomiędzy ofertą innowatora a jego następcami. To pozytywne 
zróŜnicowanie pionierskie musi się przekładać na wykształcenie postaw lojalności 
wśród nabywców.  

2. Utrzymywać się będzie „luka moŜliwościowa” będąca konsekwencją istnienia 
barier wejścia oddzielających pioniera od naśladowców. 

3. WyróŜnienie innowatora na rynku będzie zachowywać wartość dla nabywców. 
Spełnienie tych warunków zaleŜy od wielu czynników zewnętrznych  

i wewnętrznych, wśród których moŜna wyróŜnić następujące grupy: ekonomiczne, 
czynniki będące rezultatem uprzedzenia konkurentów, technologiczne i behawioralne. 

Przedsiębiorstwo wdraŜające innowacje powinno się przede wszystkim 
skoncentrować na czynnikach ekonomicznych, które mogą stworzyć bariery dostępu dla 
konkurentów, chroniące jego pozycję. Wśród nich na uwagę zasługują przede 
wszystkim: 
1. Korzyści skali i doświadczenie, które są szczególnie waŜne przy utrzymywaniu 

pozycji niskich kosztów. Realizacja korzyści z tego tytułu wymaga nieustannych 
inwestycji pozwalających na dystansowanie się od konkurentów poprzez rozwój 
skali produkcji. MoŜliwości utrzymywania przez pioniera dominującej pozycji 

                                                 
10 Ibidem. 
11 R.A. Kerin, P.R. Varadarajan, R.A. Peterson, First-Mover Advantage: A Synthesia, Conceptual 

Framework and  Research Propositions, „Journal of Marketing” 1992, vol. 56, October. 
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udziału w rynku jest ściśle związane z zaleŜnością, jaka występuje pomiędzy 
moŜliwościami realizacji przewagi a skumulowanym doświadczeniem uczestników 
rynku. 

2. Asymetria kosztów marketingowych powstająca w wyniku prowadzenia przez 
innowatora działań promocyjnych przed pojawieniem się naśladowców, którzy  
w ten sposób są zmuszeni do przeznaczania większych nakładów na promocję  
− mającą na celu stymulowanie zmiany marki − gdyŜ efektywność tych działań jest 
obniŜana poprzez ukształtowany juŜ wizerunek pioniera. 
Zbudowanie tych barier dostępu oraz dalszy rozwój sieci franchisingowej 

uzaleŜniony jest od wypracowania zasobów, które mogą stać się źródłem trwałej 
przewagi konkurencyjnej. Sieci franchisingowe działające w Polsce starały się 
wypracować te zasoby poprzez12: 

– zawieranie długofalowych porozumień z dostawcami, 
– szkolenia pracowników, 
– doskonalenie technik zarządzania sklepami, 
– nakłady na kształtowanie wizerunku, 
– stosowanie promocji uzupełniającej, 
– zajęcie korzystnych lokalizacji. 
Wszystkie te działania są szczególnie istotne dla sieci działających na rynku 

masowym. Mają one za zadanie zarówno obniŜenie kosztów, jak i wyróŜnienie danej 
sieci na rynku, czyli skuteczne konkurowanie poprzez wdraŜanie strategii 
kombinowanej.  

Sieci działające w niszach rynkowych muszą przede wszystkim wyróŜnić swój 
produkt na rynku oraz kształtować wizerunek. Warunkiem rozwoju jest istnienie rynku 
na produkt oraz znalezienie odpowiednich franchisobiorców. Te czynniki wraz  
z odpowiednimi nakładami na szkolenia pracowników oraz kształtowanie wizerunku 
powinny zapewnić sukces. 

Zakończenie 

Sukces strategiczny systemu franchisingowego zaleŜy nie tylko od 
przedstawionych tu działań wewnętrznych, ale równieŜ od warunków otoczenia. Do 
najwaŜniejszych z nich naleŜy zaliczyć rosnącą konkurencję oraz kryzys, który wpływa 
na zachowania konsumentów. Konkurencja jest szczególnie widoczna na rynku FMCG, 
na którym w ostatnich latach nasila się poprzez uruchamianie przez przedsiębiorstwa 
własnych sklepów, jak i uruchomienie przez nich nowych kierunków rozwoju na 
zasadzie franchisingu, jak przykładowo Carrefour Express. W sytuacji kryzysowej na 
tym rynku jeszcze większe znaczenie dla sukcesu systemu zaczęła mieć cena. 
Najsilniejszą pozycję okazały się mieć dwie hurtownie posiadające systemy 

                                                 
12 Szerzej: B. Pokorska, E. Maleszyk, Integracja przedsiębiorstw handlowych a procesy konkurencji, PWE, 

Warszawa 2006. 
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franchisingowe – polska Emperia oraz portugalski Eurocash. Systemy te zaczęły się 
dynamicznie rozwijać nie tylko w ramach posiadanych sieci, ale przyłączając teŜ inne,  
i w ten sposób umacniają swoją pozycję na rynku. 

DEVELOPMENT CONDITIONS OF FRANCHISING  

SYSTEMS IN POLISH RETAILING 

Summary 

In the paper the main directions of franchising systems operating in Polish retailing has been 
analyzed. The theoretical base is set by the environmental base view of developing the sustainable 
competitive advantage. The main types of the franchise systems and the sources of their 
competitive advantage have been characterized. Key resources that they should develop to sustain 
their advantage have been identified. 
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KONKURENCYJNOŚĆ PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH 

NA RYNKU USŁUG EDUKACYJNYCH 

Streszczenie 
RozwaŜania zawarte w opracowaniu ujęto w trzech częściach. Pierwsza dotyczy 

podstawowych determinant konkurencyjności działań na rynkach. Druga część charakteryzuje 
rynek usług edukacyjnych i jego właściwości. Trzecia część prezentuje usługę edukacyjną  
i komponenty jej wartości jako obszar zmagań konkurencyjnych.  

Wstęp 

Era społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy stawia przed organizacjami 
prowadzącymi działalność na rynku nowe, niełatwe wyzwania. Przyśpieszona ewolucja 
rynku sprawia, Ŝe klient będący jego immanentną częścią nabiera szczególnej pozycji  
i znaczenia. Warunkuje on nie tylko byt kaŜdej organizacji, ale staje się kategorią 
cennego zasobu. Kluczem do sukcesu na rynku staje się zdolność dostarczania wartości, 
zaspokajających potrzeby klienta coraz lepiej i pełniej, zgodnie z jego wzrastającymi 
oczekiwaniami oraz czynienie tego skuteczniej i efektywniej od konkurencji. 
RozwaŜania zawarte w niniejszym opracowaniu koncentrują się wokół trzech 
zagadnień, którymi są: podstawowe determinanty konkurencyjności organizacji, rynek 
usług edukacyjnych i jego właściwości oraz usługa edukacyjna i komponenty jej 
wartości.  

Podstawowe determinanty konkurencyjno ści działa ń na rynku 

Konkurencyjność organizacji rozumiana jako zdolność do wygrywania rywalizacji 
na rynku zgodnie z regułami jego funkcjonowania stanowi wynik działań dwóch grup 
czynników: zewnętrznych, będących w otoczeniu organizacji, i wewnętrznych, 
tkwiących w niej samej2. Mogą one wpływać na rozwój organizacji, ale równieŜ 
stanowić barierę rozwoju, powodując zmniejszenie jej konkurencyjności. Zewnętrzne 
determinanty konkurencyjności organizacji wynikają z istnienia wszelkiego rodzaju 
zasad, norm i regulacji prawnych, według których musi ona prowadzić działalność, 

                                                 
1 Stanisława Wilmańska-Sosnowska – prof. nadz. dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, 

Uniwersytet Łódzki. 
2 J. Bremond, M. Salort, Odkrywanie ekonomii, PWN, Warszawa 1994, s. 176-177; Leksykon marketingu, 

red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 119; Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju 
przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 166-168. 
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których nierespektowanie pociąga za sobą róŜnego rodzaju konsekwencje, włącznie  
z koniecznością ograniczenia, a nawet zaprzestania prowadzonej działalności. 
Wewnętrzne determinanty konkurencyjności organizacji są bezpośrednio związane  
z podejmowanymi w niej decyzjami. Czynnikami będącymi w gestii organizacji  
w warunkach gospodarki rynkowej są decyzje dotyczące: formy własności, systemu 
zarządzania, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, rozmiaru i skali działalności, 
stosowanych technologii, wyboru strategii działań rynkowych, w tym strategii 
kreowania produktu, cen, promocji i dystrybucji.  

Głównym zadaniem współczesnych organizacji jest wykorzystanie wszystkich 
czynników tkwiących w jej środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w taki sposób, 
aby osiągnąć moŜliwie trwałą przewagę konkurencyjną. Zadanie to nie jest łatwe, gdyŜ 
uwarunkowania zewnętrzne działań współczesnych organizacji wyjątkowo nie sprzyjają 
utrwalaniu przewagi konkurencyjnej. Coraz większa agresywność zachowań 
rynkowych rywali widoczna w podejmowaniu nowych odwaŜnych działań, 
przełamujących tradycję, stereotypy. Wyznaczanie nowych trendów sprawia, Ŝe coraz 
trudniej jest przewidywać, a tym bardziej wyprzedzać. Nie oznacza to jednak, Ŝe 
współczesne organizacje nie powinny dąŜyć do długofalowej przewagi nad rywalami. 
Niezbędne staje się w tym względzie opracowanie odpowiedniej strategii konkurencji 
będącej drogą do osiągnięcia lepszej od rywali pozycji na rynku. WiąŜe się to  
z nadaniem wszystkim podejmowanym zmaganiom rynkowym określonej 
długookresowej logiki, obejmującej główne zasady i reguły postępowania wobec 
podmiotów otoczenia, wyznaczającej obszary i metody konkurowania.  

Istotą sformułowania strategii jest radzenie sobie z konkurencją, celem zaś 
uzyskanie najkorzystniejszej w stosunku do niej pozycji na obsługiwanym rynku3. 
Pozycję taką organizacja moŜe osiągnąć, posiadając wyróŜniające kompetencje, wśród 
których są: architektura relacji wewnętrznych i zewnętrznych, reputacja, innowacyjność 
i zasoby strategiczne4. Architektura relacji w wymiarze wewnętrznym to powiązania 
wynikające z formalnych powiązań i zaleŜności, lecz takŜe, a moŜe przede wszystkim 
treść stosunków międzyludzkich w organizacji, stanowiących podłoŜe jej kultury 
organizacyjnej. Architektura wewnętrzna nie tworzy wyjątkowych organizacji przez 
dobieranie wyjątkowych ludzi, lecz czyni to, umoŜliwiając bardzo przeciętnym osobom 
osiąganie nadzwyczajnych wyników w tym, co robią5. Osiągnięcia organizacji wynikają 
głównie z talentów i umiejętności zatrudnionych w niej ludzi. Dzięki nim i ich wiedzy 
„jawnej”, przekazywanej ustnie lub pisemnie, oraz wiedzy „cichej”, nabywanej dzięki 
praktyce i intuicji, których nie moŜna wyartykułować i transferować, organizacja 
buduje i utrwala przewagę konkurencyjną. Wpływ architektury wewnętrznej na 
sprawność i skuteczność działań organizacji nie ulega wątpliwości. Taki sam wpływ 

                                                 
3 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 23-25. 
4 J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996, s. 98. 
5 Ibidem, s. 103. 
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posiada równieŜ architektura zewnętrzna stanowiąca powiązania organizacji  
z podmiotami jej środowiska zewnętrznego – klientami i pozostałymi interesariuszami.  

Elementem wyróŜniających kompetencji organizacji jest reputacja, stanowiąca 
waŜny instrument przekazywania informacji wszystkim podmiotom otoczenia o niej 
samej oraz jej ofercie rynkowej. Dobra reputacja wywołuje większą skłonność klientów 
do zakupu oraz powoduje, Ŝe są oni gotowi zaakceptować ofertę o znacznie wyŜszej od 
przeciętnej cenie, tworząc organizacji źródło ponadprzeciętnego zysku.  

Istotnym źródłem konkurencyjności jest innowacyjność organizacji oparta na 
zdolnościach twórczych działających w niej ludzi, wykazujących umiejętność tworzenia 
i łączenia w szczególny sposób pomysłów oraz zdolność do niezwykłych skojarzeń  
i propozycji rozwiązań, a takŜe sposobów ich realizacji. Imperatyw poszukiwania 
źródeł innowacji przez nieustanne identyfikowanie przemian w środowisku 
zewnętrznym i traktowanie ich jako okazji do tworzenia nowych moŜliwości działań 
leŜy u podstaw zarządzania przedsiębiorczego ukierunkowanego na tworzenie nowych 
rynków i nowego klienta6. Innowacyjność organizacji to umiejętność dokonywania 
zmian w kształcie oferty rynkowej, zmierzających w kierunku większego zaspokajania 
potrzeb i oczekiwań klientów poprzez wykorzystanie posiadanych przez nią zasobów  
w nowej, bardziej efektywnej konfiguracji. Dzięki umiejętności kreowania nowych 
pomysłów oraz ich realizacji organizacja uzyskuje określone korzyści ekonomiczne 
oraz efekty społeczne wzmacniające jej pozycję na rynku7. Innowacje bowiem są 
podstawowym warunkiem sukcesu w biznesie8. To, co wydaje się być nagrodą za 
innowacje, często w rzeczywistości jest wynikiem architektury organizacji oraz jej 
reputacji. Innowacyjności sprzyja: struktura organizacyjna, kultura organizacji oraz 
sposób zarządzania zasobami ludzkimi. Elastyczność reguł postępowania, rozwój 
komunikacji wewnętrznej, ułatwiającej interakcję między róŜnymi ogniwami 
organizacyjnymi mają korzystny wpływ na proinnowacyjne zachowania. Dodatni 
wpływ w tym zakresie ma takŜe kultura organizacji, zwłaszcza takie jej cechy jak: 
tolerancja dla ryzyka oraz traktowanie pomyłek innowacyjnych jako okazji do uczenia 
się. Wpływ zarządzania zasobami ludzkimi na innowacyjność organizacji ujawnia się 
szczególnie poprzez odpowiednie szkolenie i doskonalenie personelu oraz poczucie 
bezpieczeństwa zatrudnienia w razie niepowodzenia nowatorskich prób działania.  

Źródło konkurencyjności mogą stanowić równieŜ zasoby strategiczne organizacji. 
Mogą nimi być zdolności kształtowania oferty rynkowej po relatywnie niskich kosztach 
z wykorzystaniem posiadanego doświadczenia oraz wysokiej produktywności działań. 
MoŜe to być równieŜ umiejętność tworzenia wyróŜniającej wartości oferowanej 
klientom, co pozwala na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Organizacja moŜe 

                                                 
6 P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasoby, PWE, Warszawa 1992, s. 29-31. 
7 J. Baruk, Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, „Marketing i Rynek” 2009, nr 3, s. 12. 
8 J.H. Dyer, H.B. Gregesen, C.M. Christensen, The Innovator’s DNA, „Harvard Business Review”, 

December 2009, s. 61. 
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równieŜ starać się łączyć te dwa wymiary przewagi konkurencyjnej w „innowacyjną 
wartość” dla klienta z umiejętnością oferowania jej po relatywnie niskim koszcie/cenie.  

Rynek usług edukacyjnych i jego wła ściwo ści 

NajwaŜniejszą grupę interesariuszy kaŜdej organizacji działającej na rynku 
stanowią klienci znajdujący się zarówno w jej otoczeniu – klienci zewnętrzni, oraz 
klienci wewnętrzni, którymi są wszyscy jej pracownicy, natomiast podstawowym celem 
kaŜdej organizacji jest tworzenie klienta zewnętrznego, któremu oferuje ona efekt 
swojej działalności będącej wynikiem zaangaŜowania istotnego zasobu – zatrudnionych 
w niej ludzi (klientów wewnętrznych) 9. Jest to waŜny zasób strategiczny, warunkujący 
realizację podstawowego celu związanego z jak najlepszym obsłuŜeniem finalnych 
klientów, rozwiązywania ich problemów ujawnionych na rynku, związanych  
z zaspokojeniem określonych potrzeb.  

Na rynku usług edukacyjnych potrzebą tą jest zdobycie wykształcenia 
wynikającego z obowiązku szkolnego, a zarazem prawa kaŜdego obywatela do nauki, 
zapisanego w głównym akcie legislacyjnym cywilizowanego państwa, otwierającego 
moŜliwość kontynuowania nauki na wyŜszych poziomach kształcenia: gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym, a takŜe zdobywanie wykształcenia na studiach: licencjackich, 
magisterskich i doktoranckich, dających moŜliwość uzyskania liczącej się pozycji na 
rynku pracy, zajmowania atrakcyjnych i odpowiedzialnych stanowisk, uzyskiwania 
korzystnych perspektyw zawodowych, godziwych zarobków i ponadprzeciętnego 
poziomu Ŝycia.  

Zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w społeczeństwie opartym na wiedzy wiąŜe 
się równieŜ z ciągle rosnącą świadomością potrzeby nieustannego dokształcania 
wynikającej z przekonania, Ŝe kaŜdy, kto posiada jakąkolwiek wiedzę, będzie zmuszony 
co cztery, pięć lat zdobywać nowe jej obszary, gdyŜ w przeciwnym razie wypadnie  
z gry10. Przekonanie to jest o tyle istotne, Ŝe zmiany mające największy wpływ na 
wiedzę w określonej dziedzinie zwykle pochodzą z zewnątrz, a szybkie zmiany leŜą  
w naturze zjawiska, jakim jest wiedza, natomiast umiejętności podlegają wolnym  
i nieczęstym przemianom. Okoliczności te stanowią siłę sprawczą wzrastającego 
zainteresowania róŜnego rodzaju studiami podyplomowymi oraz specjalistycznymi 
kursami poszerzającymi wiedzę i doskonalącymi kwalifikacje zawodowe otwierające 
nowe moŜliwości pracy oraz traktowane jako inwestycja zabezpieczająca przed 
bezrobociem.  

Zjawisko to będące tendencją światową moŜna obserwować w coraz szerszej skali 
w polskiej rzeczywistości, w której rynek usług edukacyjnych wykazuje wyraźnie takie 
cechy jak: dynamiczny rozwój i wzrost konkurencji na wszystkich poziomach  
i rodzajach kształcenia, nasilająca się rywalizacja publicznych i niepublicznych szkół 

                                                 
9 P.F. Drucker, Management Task. Responsibilities, practices, Butterworth-Heinemenn Ltd, 1994, s. 37. 
10 P.F. Drucker, Nadejście społeczeństwa organizacji, „Harvard Business Review Polska”, grudzień 2009-

styczeń 2010, s. 196.  



Konkurencyjność podmiotów działających na rynku… 

 

131 

oraz duŜa rozmaitość ofert i systemów kształcenia. Wynika to przede wszystkim ze 
znacznej odmienności cech potencjalnych nabywców usług edukacyjnych głównie pod 
względem: wieku, dochodów, przynaleŜności do grupy społecznej czy typu 
osobowości. W związku z tym oferta usług edukacyjnych ma róŜne sprofilowanie 
(ogólnokształcące i zawodowe), kierowana jest do róŜnych wiekowo odbiorców (dzieci, 
młodzieŜ, dorośli), świadczona jest w róŜnym systemie (dziennym, wieczorowym, 
stacjonarnym, niestacjonarnym oraz on-line). Powoduje to nasilenie konkurencji, które 
będzie wzrastać, biorąc pod uwagę róŜne trendy makrootoczenia, w którym istotne 
znaczenie posiadać będą wyraźnie postępujące przemiany demograficzne, takie jak: 
starzenie się społeczeństwa (około 25% ludności świata jest w wieku powyŜej 65 lat) 
oraz malejąca liczba ludności w krajach rozwiniętych – 0,6% rocznie11.  

Przemiany te znajdują odzwierciedlenie na polskim rynku usług edukacyjnych na 
wszystkich poziomach kształcenia, w tym szkolnictwa wyŜszego. Obecnie sytuacja  
w zakresie usług edukacyjnych na tym poziomie charakteryzuje się duŜym stopniem 
konkurencji między polskimi uczelniami, próbami wejścia na polski rynek 
zagranicznych szkół wyŜszych oraz zmniejszającą się liczbą absolwentów szkół 
średnich będących potencjalnymi studentami. O ile w roku 2005 było ich 4,5 mln, to 
przewiduje się, Ŝe w roku 2015 będzie ich tylko około 3,8 mln. 

MoŜna przypuszczać, Ŝe w ciągu najbliŜszych lat wszystkie organizacje 
funkcjonujące na rynku usług edukacyjnych (szkoły i uczelnie) będą przechodziły 
zmiany większe niŜ kiedykolwiek od momentu uzyskania przez nie obecnego kształtu, 
co miało miejsce ponad 300 lat temu, gdy wprowadzono drukowane podręczniki. 
Przemiany te będą po części wymuszane przez najnowsze technologie (komputery, 
filmy wideo, przekazy satelitarne), co juŜ ma miejsce, ale takŜe wynikać będą  
z wymogów społeczeństwa opartego na wiedzy, w którym edukacja ma być 
ustawicznym, trwającym przez całe Ŝycie procesem; częściowo równieŜ źródłem 
przemian będą nowe sposoby i moŜliwości przyswajania wiedzy przez ludzi. 

Usługa edukacyjna i komponenty jej warto ści 

Pojęcie usługi edukacyjnej nie jest łatwe do zdefiniowania, podobnie jak sam 
termin usługa, który moŜe być pojmowany jako: akt, czyn, wysiłek lub działanie, co 
sugeruje skomplikowaną naturę tego pojęcia. Przyjmując, Ŝe usługa to uŜyteczny 
produkt niematerialny, wytworzony w wyniku pracy ludzkiej (czynności), w procesie 
produkcji na rzecz usługobiorcy w celu zaspokojenia jego potrzeb12, moŜna usługę 
edukacyjną zdefiniować jako działanie (czynności i wysiłek) podejmowane przez 
nauczyciela (usługodawcę), dzięki któremu dostarcza uczniowi (usługobiorcy) korzyści 
słuŜące wzbogacaniu jego intelektualnych walorów osobistych. Z definicji tej wynika, 
Ŝe usługa edukacyjna jest produktem niematerialnym, wytworzonym w procesie 

                                                 
11 The Word Village Project, http://www. World Village.org.2007. 
12 M. Daszkowska, Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 17. 



Stanisława Wilmańska-Sosnowska 

 

132

produkcji (w procesie kształcenia), mający charakter ciągły, sekwencyjny, o róŜnym 
czasie trwania, który jest realizowany przez wspólne działanie nauczyciela i ucznia, 
dający szczególny rodzaj wartości uŜytkowej w postaci wiedzy i umiejętności, 
potwierdzonych stosownym dokumentem.  

Usługa edukacyjna posiada wszystkie cechy usług, którymi są: niematerialność, 
niejednorodność, nierozdzielność, nietrwałość, znane w literaturze przedmiotu jako 
4N13. JednakŜe moŜna przyjąć, Ŝe dwie z nich: cecha niejednorodności 
(niestandardowość, rozmaitość) wynikająca z faktu, Ŝe jest świadczona przez ludzi, 
których kwalifikacje mają zasadniczy wpływ na jakość świadczonej usługi, oraz cecha 
nierozdzielności, wynikająca z ograniczonego czasu dostępności usługi dla nabywcy, 
ograniczonych moŜliwości zwiększania skali świadczenia usługi, braku moŜliwości 
zachowania tajemnicy świadczenia procesu usługi (brak ochrony patentowej), wpływ na 
wyniki świadczenia usługi pracy nauczycieli i konieczność uczestnictwa klienta  
w procesie świadczenia usługi.  

Wskazane właściwości usługi edukacyjnej mają określone konsekwencje  
w procesie kreowania i dostarczania jej wartości z punktu widzenia klienta oraz 
komponentów składających się na tę wartość. O wartości usługi edukacyjnej decydują 
takie korzyści jak: uzyskana wiedza, warunki nauczania, dodatkowa oferta edukacyjna, 
prestiŜ/marka szkoły, ale równieŜ poniesione przez ucznia koszty uzyskania tych 
korzyści: wysokość opłaty za nabycie usługi, koszty niezbędnych pomocy 
dydaktycznych, zwłaszcza podręczników i materiałów piśmiennych, koszty dojazdów 
do miejsc świadczenia usługi i inne. Wartość usługi edukacyjnej, tak jak wartość 
jakiegokolwiek produktu, jest tym większa, im bardziej uzyskane korzyści 
przewyŜszają koszty poniesione na ich uzyskanie14.  

Usługa edukacyjna, jak kaŜdy produkt, poddawana jest na rynku subiektywnej 
ocenie wartości przez róŜnych nabywców wykazujących odmienność preferencji, 
oczekiwań, cech osobowościowych i środowiskowych oraz wynikających z nich 
aspiracji. JednakŜe wspólnym dla wszystkich potencjalnych nabywców powodem 
zainteresowania usługą edukacyjną jest uzyskanie potwierdzenia faktu uczestnictwa  
w określonym programie kształcenia w postaci dokumentu stwierdzającego jego 
ukończenie, który moŜe przybierać róŜną formę: świadectwa, dyplomu, certyfikatu,  
w zaleŜności od poziomu i rodzaju świadczonej usługi. Stanowi to rdzeń usługi 
edukacyjnej świadczący o podstawowej jej przydatności/wartości dla klienta. 
Odmienność preferencji i oczekiwań klientów co do wartości usługi edukacyjnej 
ujawnia się dopiero na poziomie rzeczywistym tej usługi, który tworzą: 
wykwalifikowana kadra, wyróŜniająca infrastruktura i warunki lokalowe, formy 
nauczania, przyjazna atmosfera i inne. Oddziaływanie tych elementów na decyzje 
wyboru oferty usługowej z zakresu kształcenia przez potencjalnego klienta jest róŜne. 

                                                 
13 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 21. 
14 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wang, Marketing, podręcznik europejski, PWE, Warszawa 

2002, s. 520. 
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ZaleŜy to od jego cech ekonomiczno-społecznych, demograficznych  
i psychograficznych. Często nie zaleŜy to od klienta, ale decydenta, którym są rodzice 
lub opiekunowie w przypadku oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieŜy.  
W przypadku usług edukacyjnych, które mają charakter profesjonalny, duŜe znaczenie 
jako komponent ich wartości posiada zaufanie do organizacji, która je oferuje,  
a głównie jej personelu pedagogicznego. Dobra reputacja sprawia bowiem, Ŝe klienci 
często wolą ponieść wyŜsze koszty za nabycie usługi edukacyjnej, niŜ dokonać 
oszczędności, ryzykując nabycie gorszej ich jakości/uŜyteczności.  

Usługa edukacyjna tworzy duŜo większą wartość dla klienta na poziomie 
poszerzonym tworzonym przez oferowanie dodatkowych korzyści w postaci 
wspomagających zajęć dydaktycznych i pozadydaktycznych, rekreacyjnych itp. 
Poszerzanie produktu, jakim jest usługa dydaktyczna, jest moŜliwe w większym lub 
mniejszym zakresie, co wiąŜe się z poziomem, rodzajem i formą jej świadczenia oraz 
segmentem nabywców. W przypadku usługi edukacyjnej świadczonej przez szkołę 
wyŜszą dodatkowymi korzyściami są: moŜliwość kontynuowania nauki na trzech 
poziomach: licencjackim, magisterskim i doktoranckim (o ile szkoła ma uprawnienia do 
świadczenia usługi kształcenia na trzech poziomach), prestiŜowe zagraniczne staŜe  
i praktyki, moŜliwość współpracy z biznesem oraz uczestnictwo w kołach naukowych. 
Korzyści te postrzega przede wszystkim grupa potencjalnych klientów najbardziej 
uzdolnionych i aktywnych, dostrzegających ich znaczenie w długiej perspektywie 
czasowej.  

Umiejętność definiowania, kształtowania i dostarczania wartości klientom, 
tworzenie oferty niepowtarzalnej, wyróŜniającej się na tle rywali rynkowych stanowi 
istotny warunek osiągania sukcesu. UŜyteczna w tym zakresie jest filozofia marketingu, 
której reguły i zasady mogą być przydatne zarówno w działaniach kierowanych do 
klientów wewnętrznych i zewnętrznych kaŜdej organizacji, co szczególnie dotyczy 
działających na rynku edukacyjnym, gdyŜ współdziałanie tych dwóch grup klientów 
stanowi nieodzowny atrybut procesu świadczenia usług na tym rynku. Działania 
odnoszące się do oddziaływania na klientów wewnętrznych powinny koncentrować się 
wokół pozyskiwania, rozwijania, motywowania i utrzymywania wykwalifikowanych 
pracowników (kadry dydaktycznej), spełniając ich potrzeby i oczekiwania dotyczące 
rozwoju zawodowego i osobistego, pracy zespołowej, celem zwiększania ich satysfakcji 
i tworzenia więzi lojalnościowych z organizacją, w której pracują15.  

Idee skutecznego działania na rynku tworzą i realizują ludzie. Fundamentem do 
tego są ich kompetencje, wiedza, umiejętności, postawy, wyobraŜania, nawyki, które 
stają się ich drugą naturą. Posiada to zasadnicze znaczenia w procesie kształtowania  
i realizowania skutecznych działań na rynku. Dla kaŜdej organizacji podstawowe 
znaczenie ma szeroko rozumiana logika zespołowego działania, określona poziomem 

                                                 
15 A. Olsztyńska, Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspomagające 

integrację działań wewnętrznych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 29. 



Stanisława Wilmańska-Sosnowska 

 

134

jej kultury. Identyfikowanie się pracowników organizacji z przyjętą logiką działań daje 
im poczucie przynaleŜności, osobistego udziału w realizacji ich celów, co ma znaczenie 
motywujące. Uaktywnienie pracowników poprzez demokratyzację stylu i kultury 
kierowania, ich samorealizacja i satysfakcja z wykonywanej pracy staje się tak samo 
waŜna jak zadowolenie klientów zewnętrznych. Pracownicy i klienci organizacji tworzą 
bowiem system, którego poszczególne elementy znajdują się w dynamicznym związku, 
w którym poziom satysfakcjonowania klientów uzaleŜniony jest od pracowników  
– klientów wewnętrznych organizacji. 

Relacje te są nieodzowne w procesie oferowania usługi edukacyjnej, w którym ma 
miejsce wspólne tworzenie wartości, wymagające jednoczesnego angaŜowania dwóch 
podmiotów tego procesu: nauczyciela i ucznia. NajwaŜniejsze w tych relacjach  
ze strony nauczyciela są jego umiejętności wzbudzania zainteresowania do 
samodzielnego poszerzania wiedzy przez ucznia, wskazywanie źródeł i sposobów jej 
poszerzania oraz stawiania pytań z próbą samodzielnego poszukiwania racjonalnych 
odpowiedzi. 

COMPETITIVENESS OF EDUCATION  
SERVICE MARKET COMPANIES 

Summary 

The considerations included in the paper are divided into three parts. The first part is focused 
on the basic determinants of competitiveness activities on the market. The second one  
is considered the education service market and its nature. The third one presents the education 
services and the value’s components as the area of struggles competitive.  
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NIEPEWNOŚĆ I RYZYKO  

W PODEJMOWANIU DECYZJI 

Streszczenie 

W związku z trudnościami w podejmowaniu decyzji w turbulentnym otoczeniu 
menedŜerowie winni dysponować wiedzą o metodach ograniczania ryzyka podejmowanych 
działań. W niniejszym artykule zostały przeanalizowane pojęcia oraz zaleŜności między 
niepewnością i ryzykiem. Wyjaśniono teŜ termin tolerancji niepewności. Zasadniczą część 
rozwaŜań stanowi analiza obiektywnych metod redukcji niepewności, moŜliwych do 
wykorzystania w zarządzaniu i przydatnych np. do przewidywania skuteczności działań. Na ich 
podstawie pokazano, Ŝe wybór decyzji zarządczej w warunkach niepewności powinien być 
wsparty metodami analizy wartości uŜytkowej z wykorzystaniem klasycznych i sztucznych 
kryteriów podejmowania optymalnych decyzji. Artykuł ma charakter teoretyczny.  

RozwaŜania nad niepewno ścią i ryzykiem 

Mówiąc o podejmowaniu decyzji, w tym marketingowych, w warunkach 
niepewności trzeba rozróŜnić dwa pojęcia: niepewność i ryzyko. Niektórzy teoretycy 
uŜywają tych pojęć zamiennie, inni zaś odróŜniają niepewność od ryzyka w ten sposób, 
Ŝe pierwsze z nich definiują jako sytuację, w której decydent nie jest w stanie w Ŝaden 
racjonalny sposób przewidzieć biegu zdarzeń, drugie natomiast – jako sytuację, w której 
decydent moŜe przewidzieć z dającym się określić prawdopodobieństwem róŜne 
warianty tych zdarzeń (np. niski lub wysoki popyt na wytwarzane produkty). Jest to 
zatem teŜ niepewność, tyle Ŝe bardziej ograniczona2.  

Niepewność i ryzyko często występują razem, ale jak wspomniano kaŜda z tych 
kategorii oznacza coś innego. MoŜna powiedzieć, Ŝe ryzyko jest synonimem bądź 
funkcją (skutkiem, rezultatem, konsekwencją) niepewności. Zjawisko niepewności, 
uświadomione sobie przez gospodarujące podmioty, przekształca się w ryzyko. Tak 
więc ryzyko jest składową niepewności. NaleŜy pamiętać, Ŝe niepewność jest 
zjawiskiem niewymiernym i występuje przewaŜnie w długich okresach, zaś ryzyko jest 
zjawiskiem mierzalnym i związanym raczej z krótkim okresem. Niepewność, jak pisze 
P. Górny, jest „nieodłącznym elementem działań i procesów decyzyjnych, i chociaŜ 

                                                 
1 Leonid Worobjow – prof. zw. dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski 

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. 
2 K. Bolesta-Kukułka, Decyzje menedŜerskie w teorii i praktyce zarządzania, PWE, Warszawa 2000,  

s. 224-225. 
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wydaje się kategorią stałą, jednolitą, powszechną i nieskomplikowaną, jej opisanie 
nastręcza wiele trudności” 3. NiezaleŜnie jednak od teoretycznych rozwaŜań, moŜna 
mieć pewność, Ŝe niepewność jest początkiem wielu przemyśleń i rozwaŜań  
w działalności gospodarczej.  

Na mocy przyjętych definicji pojęć moŜna ustalić następujące relacje4: 
– niepewności nie moŜna zmierzyć, poniewaŜ nie moŜna zastosować rachunku 

prawdopodobieństwa; ryzyko zaś moŜna wyrazić prawdopodobieństwem, 
– róŜnica pomiędzy ryzykiem a niepewnością dotyczy stanu wiedzy. 
Tak więc pojęcie niepewności stosuje się wtedy, gdy w badaniu określonego 

zjawiska lub tendencji nie da się zastosować obliczeń matematycznych w oparciu  
o rachunek prawdopodobieństwa. Ryzyko dotyczy zdarzeń powtarzalnych, których 
moŜliwość zaistnienia moŜna obliczyć statystycznie, dlatego moŜna je skalkulować, 
przy czym prawdopodobieństwo wystąpienia lub niewystąpienia określonych zdarzeń 
moŜe być wymierne albo tylko odczuwane przez podejmującego decyzję. Przyjmuje się 
takŜe, Ŝe niepewność dotyczy głównie uwarunkowań, w jakich decyzja będzie 
realizowana (czyli stanów niezaleŜnych od decydenta); ryzyko zaś związane jest ze 
skutkiem, jaki moŜe za sobą pociągnąć niepowodzenie wybranego wariantu działania 
(czyli działania podjętego w przeszłości).  

Niepewność uwarunkowań działania moŜna redukować, starając się jak najlepiej 
rozpoznać rzeczywistość i zachodzące w niej zmiany, przejmując nad nią kontrolę lub  
z góry zabezpieczając się, zaś ryzyko działań własnych − starannie kalkulując oraz 
porównując koszty i zyski. Spośród tak ocenionych wariantów działania decydent sam 
wybiera, i moŜe wyszukać wariant potencjalnie najbardziej zyskowny, choć 
jednocześnie obarczony niskim prawdopodobieństwem powodzenia, lub wariant 
najbardziej prawdopodobny, choć nie tak zyskowny, oraz taki, przy którym iloczyn 
„wartość konsekwencji x prawdopodobieństwo” jest najwyŜszy (optymalny)5. Ryzyko 
więc jest nierozerwalnie związane z konkretnym działaniem, podczas gdy niepewność 
tkwi w uwarunkowaniach tego działania.  

MoŜna teŜ zauwaŜyć, Ŝe poziom niepewności nie wynika z woli decydenta, 
podczas gdy poziom ryzyka w znacznym stopniu zaleŜy jego woli. Oczywiste jest, iŜ im 
wyŜsza jest niepewność, tym większe jest ryzyko związane z podejmowaniem 
działania, jednak decydent moŜe wpływać na poziom ryzyka poprzez dokonywanie 
własnych wyborów. Przedsiębiorca moŜe więc to ryzyko zmniejszać lub zwiększać, nie 
zmniejszając niepewności. Dlatego teŜ moŜna mówić o większej lub mniejszej 
skłonności decydentów do podejmowania ryzyka.  

                                                 
3 P. Górny, Elementy analizy decyzyjnej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2004, s. 22-23. 
4 M. Łuczak, Ryzyko i kryzys w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WyŜsza Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 

2003, s. 10.  
5 S. Nahatko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu 

Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001, s. 45. 



Niepewność i ryzyko w podejmowaniu decyzji 

 

137 

Stopień niepewności zaleŜy od dwóch grup czynników niezaleŜnych od decydenta. 
Są to: uwarunkowania zewnętrzne i horyzont czasowy oraz sfera podejmowanych przez 
niego działań. Niepewność związana z uwarunkowaniami zewnętrznymi wzrasta  
w miarę, jak: 

– warunki działania stają się bardziej złoŜone i wzajemnie współzaleŜne, 
– warunki działania szybciej się zmieniają, 
– zmienność warunków działania jest trudniejsza do przewidzenia, 
– wzrasta uzaleŜnienie decyzji od warunków zewnętrznych, 
– kontrola decydenta nad uwarunkowaniami zewnętrznymi maleje. 
Największy jednak stopień niepewności występuje wówczas, gdy decydent nie jest 

w stanie określić, jakie czynniki powinien uwzględnić, a jeśli moŜe to zrobić, to splot 
ich wzajemnych współzaleŜności jest tak skomplikowany, Ŝe nigdy nie wiadomo, jaka 
ich konfiguracja wystąpi i jaki mieć będzie wpływ na skutki dokonywanego wyboru. 
Niepewność związana jest teŜ z charakterem podejmowanych decyzji i wzrasta, gdy: 

– wydłuŜa się horyzont czasowy realizacji decyzji, 
– wydłuŜa się horyzont czasowy skutków dokonywanych wyborów, 
– poszerza się zasięg skutków tych wyborów. 
Poprzez wydłuŜenie horyzontu czasowego trudniej jest określić 

prawdopodobieństwo sukcesu. Stopień niepewności jest więc najwyŜszy przy 
podejmowaniu decyzji strategicznych w firmach, których otoczenie ma charakter 
„burzliwy”. Są to jednocześnie decyzje najbardziej ryzykowne, poniewaŜ poziom 
ryzyka wzrasta, gdy wzrasta niepewność, a wraz z nią moŜliwość określenia 
prawdopodobieństwa sukcesu. Rośnie cena decyzji, tzn. zwiększa się wartość 
ewentualnej straty w przypadku niepowodzenia. 

Decyzje menedŜerskie, w tym marketingowe, zawsze będą obciąŜone ryzykiem, 
poniewaŜ całkowita pewność osiągnięcia zamierzonych skutków wybranego działania 
występuje sporadycznie, a wszelkie szacunki prawdopodobieństwa wcale nie muszą 
zmniejszać ryzyka, poniewaŜ nawet przy minimalnym prawdopodobieństwie poraŜki 
moŜe ona nastąpić. Tak więc w sensie obiektywnym niepewność oznacza trudność 
poznania i przewidzenia przyszłości wynikającej ze złoŜoności i dynamiki 
rzeczywistości otaczającej decydenta; w sensie subiektywnym przekłada się to na 
poczucie zagroŜenia, obawy, a czasem nawet bezradności.  

Podejmując decyzje, menedŜer pragnie zapewnić moŜliwość realizacji celu 
wytyczonego przez organizację. W praktyce moŜe chcieć on osiągnąć nawet wiele 
celów jednocześnie, a więc będzie zmierzał do uzyskania moŜliwie najwyŜszej wartości 
oczekiwanej, rozumianej jako iloczyn wartości wyniku i prawdopodobieństwa jego 
osiągnięcia. Decydent kieruje się oczywiście zasadą ekonomiczności działania, zgodnie 
z którą powinno się dąŜyć do realizacji najwyŜszych wyników przy danych, 
określonych nakładach środków, lub osiągnąć dane wyniki przy jak najmniejszym 
zaangaŜowaniu zasobów. Zasadę tę powinno się stosować w szczególności przy 
rozwiązywaniu problemów za pomocą metod badań operacyjnych, w których sytuację 
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decyzyjną opisuje się w języku matematycznym, a jednocześnie problem wyboru 
najlepszej decyzji sprowadza się do rozwiązania określonego zadania matematycznego6. 
Warto zauwaŜyć, Ŝe menedŜer, chcąc podjąć decyzję optymalną, tj. najlepszą w danych 
warunkach, najczęściej jednak podejmuje decyzję dopuszczalną, tj. moŜliwą do 
przyjęcia w ramach istniejących ograniczeń. 

KaŜda decyzja zawiera w sobie element niepewności związany z oceną przyszłych 
zdarzeń dokonaną przez decydenta. Ocena ta moŜe rozciągać się na skali od sytuacji, 
które dają się dość dokładnie przewidzieć, aŜ do takich, które nie dają się przewidzieć 
lub które przewidzieć jest bardzo trudno. RóŜne usytuowanie oceny na tej skali określa 
się jako pewność, ryzyko i niepewność. KaŜda niepewność moŜe być subiektywnie 
odczuwana, co jest związane ze zjawiskiem tolerancji niepewności, która zaleŜy nie 
tylko od osobowości człowieka, ale takŜe od stopnia otwartości organizacji na 
zachodzące zmiany. Na ogół występują dwa typy niepewności: niepewność informacji, 
na podstawie których podejmuje się decyzje, i niepewność efektów podjętych decyzji.  

Skuteczny menedŜer powinien akceptować ryzyko tylko wtedy, gdy dokonał 
dodatkowych analiz i ocen oraz gdy na ich podstawie przekonany jest, Ŝe moŜliwe są do 
uzyskania powaŜne korzyści. Podejmując to ryzyko, menedŜer musi:  

– mieć świadomość wystąpienia niepewnych zdarzeń oraz umieć ocenić ich 
wpływ na wyniki własnych działań; co więcej, po uwzględnieniu czynnika 
niepewności, menedŜer musi takŜe potrafić ocenić prawdopodobieństwo 
skutków wyboru róŜnych wariantów działań, 

– zdobyć dodatkowe informacje na temat ryzyka przed podjęciem decyzji; 
dotyczy to zwłaszcza identyfikacji, jak i rozmiaru decyzji, 

– dokonać starannej oceny stosunku własnego przedsiębiorstwa do ryzyka, tj. 
ustalić kryteria pozwalające określić dopuszczalne przez firmę poziomy  
i rodzaje ryzyka; kryterium to moŜe stanowić podstawę wyboru spośród 
róŜnych, obciąŜonych ryzykiem wariantów działania7. 

W procesie decyzyjnym kaŜdy menedŜer musi uwzględniać róŜne rodzaje ryzyka: 
prawne, finansowe, personalne, rzeczowe, marketingowe (rynkowe), ekologiczne itd. 
Powinien on mieć z jednej strony świadomość tego ryzyka, a z drugiej − zrozumieć 
potrzeby, szanse i cele, jakie moŜe osiągnąć w róŜnych sytuacjach oraz wiedzę, jak 
wysokie jest prawdopodobieństwo nieuzyskania oczekiwanej wartości. 

Ryzyko menedŜerskie jest stałym elementem funkcji kaŜdego przedsiębiorcy, 
którego przedsiębiorczość wyraŜa się poszukiwaniem zmian i chęcią zdobywania tego, 
co jeszcze jest nieznane, ale moŜliwe do osiągnięcia. Zmiany zawsze wiąŜą się  
z ryzykiem, ale są warte wprowadzania, poniewaŜ bez nich nie ma poprawy 
efektywności i postępu. Dodać tu moŜna, Ŝe dobrze zarządzane przedsiębiorstwo 
osiągnie swoje cele pomimo niepewności. 

                                                 
6 J. Penc, Decyzje menedŜerskie – o sztuce zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 201.  
7 W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia menedŜerska, PWE, Warszawa 1998, s. 322. 
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Nowoczesny menedŜer nie moŜe unikać ryzyka; wręcz przeciwnie: powinien je 
podejmować w celu pomnoŜenia potencjalnych korzyści i robić wszystko w celu 
zmniejszenia moŜliwości poraŜki, np. pozyskiwać informacje umoŜliwiające mu lepsze 
rozwiązanie problemu. Zarazem powinien on unikać tych rodzajów niepewności  
w działaniu, których skutków przy aktualnym zasobie wiedzy nie jest w stanie 
przewidzieć.  

Ryzyko jest przez menedŜerów róŜnie odczuwane. Niektórzy z nich stale unikają 
ryzyka i preferują rozwiązywanie problemów, dla których alternatywne rozwiązania 
mogą być w duŜym stopniu kwantyfikowane, a warunki przewidywalne. Natomiast inni 
menedŜerowie traktują problemy jako szansę i podejmują ryzyko, o ile moŜliwe do 
osiągnięcia rezultaty są wystarczająco atrakcyjne. NiezaleŜnie od indywidualnych cech 
menedŜera jego stosunek do ryzyka powinien być racjonalny. Działanie przedsiębiorcze 
nie moŜe cechować się niechęcią do ryzyka, gdyŜ powoduje to nie tylko utratę szans  
i marnotrawstwo zasobów, ale takŜe utrwalanie skłonności do unikania wszelkich 
niepowodzeń i rozwijania działań asekuracyjnych w celu zabezpieczenia się przed 
spodziewaną, a często nawet wyimaginowaną stratą. Wielu menedŜerów z obawy przed 
ryzykiem unika odwaŜnych decyzji, odwołując się do tzw. trudności obiektywnych  
i nimi tłumacząc swoje niezdecydowanie lub/i brak kompetencji. Jednak we 
współczesnym decydowaniu nie powinno być takiej bariery, jeŜeli bowiem trudność 
obiektywna istnieje, to zrozumienie jej istoty zaleŜy od decydenta, a więc jest ona 
subiektywna8. Oznacza to, Ŝe inny menedŜer mógłby daną sytuację ocenić zupełnie 
inaczej.  

Zarządzanie coraz bardziej złoŜonymi systemami zwiększa ryzyko. Jednocześnie 
obserwuje się rozwój infrastruktury informacyjnej i wdraŜanie nowych technik 
ułatwiających wykrywanie nietrafnych decyzji oraz zapobieganie im. Mimo złoŜoności 
wydaje się, Ŝe coraz łatwiejsze jest zidentyfikowanie istoty błędu i moŜna znaleźć 
sposoby jego zredukowania lub wyeliminowania. Do tego potrzebne są jednak 
odpowiednie kompetencje, w praktyce bowiem często przeszkodą w podejmowaniu 
rozsądnych decyzji nie jest obiektywne ryzyko, lecz właśnie niekompetencja. Taka 
niefachowość moŜe udaremnić realizację dobrego projektu, zniekształcić system 
poŜytecznej informacji, zniweczyć inwencję i wysiłek pracowników i w konsekwencji 
podwaŜyć wiarygodność organizacji, a nawet zagrozić jej istnieniu. 

Metody redukcji niepewno ści 

Metody minimalizacji niepewności moŜna podzielić na obiektywne metody 
redukcji niepewności oraz na metody ograniczania ryzyka9. Z kolei obiektywne metody 
redukcji niepewności decyzyjnej dzielą się na trzy grupy: poznawcze, władcze  
i asekuracyjne10.  

                                                 
8 Upravlenie sel’skohozjastvennym proizvodstvom, red. V.K. Bugi, Wyd. Uradzaj, Mińsk 1988, s. 24. 
9 S. Nahatko, op. cit., s. 40. 
10 M. Łuczak, op. cit., s. 12. 
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Metody poznawcze polegają na przewidywaniu zmian zachodzących  
w rzeczywistości, aby móc się lepiej do nich dostosować. Metody te odnoszą się do 
redukcji niepewności związanej z tymi elementami otoczenia, nad którymi decydent nie 
ma i nie moŜe sprawować kontroli (procesy w skali makro), ale których zmienność 
(przynajmniej kierunkowo i szacunkowo) jest w stanie przewidzieć. Do tej grupy 
moŜna zaliczyć następujące procedury: statystycznego obliczenia prawdopodobieństwa 
zdarzeń, prognozowania trendów zmian, przewidywanego rozumienia oraz tworzenia 
scenariuszy przyszłości. 

Metody władcze, polegające na przejmowaniu kontroli nad funkcjonowaniem 
róŜnych elementów rzeczywistości, dotyczą głównie redukcji niepewności związanej  
z funkcjonowaniem wewnętrznych elementów organizacji. Do tej grupy moŜna 
zaliczyć: rozwijanie bezosobowych systemów kontroli (władza formalna), 
przejmowanie kontroli osobistej nad zasobami organizacji (władza nieformalna), 
rozwijanie sieci stosunków „wymiany społecznej”. 

Metody asekuracyjne mówią natomiast o wyprzedzającym stosowaniu róŜnych 
zabezpieczeń i ubezpieczeń, słuŜących albo minimalizowaniu moŜliwości zaistnienia 
niekorzystnych zdarzeń, albo ograniczaniu strat. Metody te mogą być stosowane 
głównie przy zaistnieniu zdarzeń nagłych, nieoczekiwanych, trudnych lub 
niemoŜliwych do przewidzenia. Są to metody zapobiegawcze, polegające na: 
wielokrotnym testowaniu niepewnych obiektów (sprawdzanie ich przydatności, 
niezawodności, trafności doboru), zabezpieczaniu się (przeciwpoŜarowym, 
przeciwpowodziowym, przeciwwłamaniowym), ubezpieczeniu (ludzi, mienia, 
transakcji handlowych itp.). 

Z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności mamy do czynienia, gdy 
nieznane jest prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych stanów natury. Wyboru 
dokonuje się za pomocą szczegółowych metod analizy wartości uŜytkowej  
z wykorzystaniem kilku klasycznych kryteriów: pesymizmu (Walda), zawodu 
(Savage’a), subiektywizmu (Laplace’a) oraz tzw. kryteriów sztucznych: optymizmu 
(Gurwicza), a takŜe kryterium liczbowomnoŜeniowego. 

Tworząc kryterium maksymalnej uŜyteczności, Wald stwierdził, Ŝe natura znajduje 
się w całkowitej opozycji wobec decydenta, który w związku z tym powinien być 
nastawiony pesymistycznie do potencjalnych efektów swojego wyboru. Według tego 
kryterium powinno się dokonywać identyfikacji najgorszego z moŜliwych wyników 
(minimalna wygrana), związanego z kaŜdą moŜliwą decyzją; w tych potencjalnie 
niesprzyjających warunkach decydent powinien dokonać wyboru tak, aby nawet  
w takich okolicznościach osiągnąć moŜliwie korzystny wynik. Za najlepszy sposób 
działania Wald uznaje wybór wariantu najmniejszej moŜliwej straty lub najwyŜszego  
z minimalnych zysków. 

Kryterium Walda przyjmuje się w sytuacji, kiedy konsekwencje nieprawidłowego 
wyboru mogą okazać się zbyt groźne bądź dysponuje się ograniczonymi zasobami. Jest 
to kryterium „dla biednych”, którzy obawiają się utracić to, co mogliby zyskać. 
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ZałoŜenie Walda odpowiadające, jak widać, postawie skrajnej ostroŜności, opiera się na 
tym, Ŝe za optymalną uznaje się alternatywę, przy której minimalny wynik jest 
maksymalnym, tzn. minimalne przychody końcowe uwaŜa się za maksymalne 
(kryterium minimaksu). 

Kryterium zawodu Savage’a wynika z faktu, Ŝe po podjęciu i zrealizowaniu decyzji 
decydent, analizując wynik swojego wyboru, moŜe odczuwać zawód, gdyŜ znając juŜ 
rzeczywisty stan natury, moŜe on załoŜyć; Ŝe nie podjął trafnej decyzji. Zawód ten 
wynika więc z faktu, Ŝe dla znanego juŜ stanu rzeczy mogła nie zostać wybrana 
najlepsza decyzja (koszt utraconych korzyści). Savage twierdzi, Ŝe decydent powinien 
dąŜyć do minimalizowania potencjalnego zawodu, co moŜna osiągnąć przez 
asekurowanie się. Oznacza to oczywiście działania mające na celu zabezpieczenie się 
przed niekontrolowaną zmiennością czynników zewnętrznych. 

Kryterium Savage’a opiera się na omówionym wcześniej pojęciu ryzyka, a ryzyko 
jest związane z sytuacją nieokreśloności i z moŜliwością niepomyślnych konsekwencji 
w wypadku niepowodzenia. Według kryterium Savage’a, za optymalną uznaje się 
alternatywę, przy której maksymalne ryzyko jest minimalne. Jest to kryterium „dla 
bogatych” i przyjmuje się je w sytuacji, kiedy najbardziej niepoŜądanym jest strata 
moŜliwej wygranej (moŜliwego zysku).  

W praktyce kryteria Walda i Savage’a wykorzystuje się jednocześnie, przy czym 
wybiera się taką alternatywę, która jest optymalna według obu kryteriów. Jednak trzeba 
zauwaŜyć, Ŝe wykorzystanie tych metod nie gwarantuje uwzględnienia postawionych 
celów oraz wpływających na ich osiągnięcie czynników, dlatego naleŜy rozwaŜać 
kolejne kryteria11. 

Kryterium subiektywistyczne Laplace’a to jedyne kryterium biorące pod uwagę 
prawdopodobieństwo wystąpienia poszczególnych stanów natury. Zakłada ono, Ŝe 
decydent posiada zasób (rodzaj) informacji oparty na wewnętrznym przekonaniu  
o moŜliwości wystąpienia pewnego czynnika (stanu natury) i wówczas problem 
sprowadza się do podjęcia decyzji w warunkach ryzyka. Na przykład jeŜeli przy 
wyborze jednej z czterech strategii Sti wiadome są prawdopodobieństwa Pj wystąpienia 
trzech warunków Rj dla kaŜdej strategii:  

Vi = Pj x DSTiRj, 
gdzie:  

Vi – średni dochód ze strategii,  

DSTiRj – oczekiwany dochód przy wykonaniu kaŜdego z trzech warunków,  

to za optymalną strategię uznaje się alternatywę, przy której średni dochód jest 
maksymalny. 

Niech P1 = 0,3; P2 = 0,6; P3 = 0,1. Wtedy średni dochód Vi dla kaŜdej z czterech 
strategii będzie wynosił:  

                                                 
11 L. Worobjow, MenedŜment przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2008,  

s. 210, 283. 
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V1=0,3x10+0,6x20+0,1x5=15,5 

V2=0,3x12+0,6x18+0,1x9=15,3 

V3=0,3x25+0,6x15+0,1x3=16,8 

V4=0,3x18+0,6x6+0,1x23=11,3 

Przy obranych prawdopodobieństwach warunków optymalna jest strategia ST3
12. 

Subiektywiści przyznają jednak, Ŝe moŜe wystąpić problem podjęcia decyzji  
w warunkach niepewności − wystąpi on wówczas, gdy decydent nie będzie miał 
Ŝadnych informacji o szansach wystąpienia róŜnych stanów natury, a jego stopień 
wewnętrznego przekonania będzie równe zero. Laplace proponuje w takim przypadku 
załoŜenie, Ŝe wszystkie stany natury są równe, tzn. Ŝe prawdopodobieństwo wystąpienia 
wszystkich z moŜliwych sytuacji jest jednakowe. 

Kolejne kryteria mogą być nazwane sztucznymi, poniewaŜ dość często nie moŜna 
dać im prostej i namacalnej interpretacji. Są one wykorzystywane przy rozwiązywaniu 
róŜnych zagadnień, w tym symulacyjnych, z szerszym zakresem uwzględnianych 
czynników (faktorów). 

Kryterium liczbowomnoŜeniowe to takie według którego na początku oblicza się 
iloczyny załoŜonych wielkości dochodów dla róŜnych alternatyw i iloczyny mnoŜeń 
oczekiwanych dochodów przy wszystkich faktorach dla kaŜdej alternatywy.  
Za optymalne uznaje się takie rozwiązanie, dla którego iloczyny oczekiwanych 
dochodów są maksymalne. 

Ciekawe wydaje się kryterium optymizmu Gurwicza, który nie uwaŜa, aby 
racjonalnego decydenta miał charakteryzować skrajny pesymizm, nie zaleca 
jednocześnie pełnego optymizmu; uwaŜa, Ŝe prawda leŜy pośrodku i naleŜy podejść do 
problemu elastycznie. Uwzględniając tę potrzebę, decydent analizuje średnią waŜoną 
dwóch elementów: najwyŜszej wypłaty pomnoŜonej przez współczynnik optymizmu 
oraz najniŜszej wypłaty pomnoŜonej przez współczynnik pesymizmu, w ramach 
konkretnej strategii. Spośród otrzymanych wyników wybór powinien paść na tę 
strategię, która charakteryzuje się najwyŜszym wynikiem. Podstawą wyboru optymalnej 
alternatywy jest tu maksimum średniej zawieszonej wielkości koniecznych dochodów.  

Zakończenie 

W artykule podkreślano, Ŝe niepewność i ryzyko są nierozłączne. W procesie 
decyzyjnym odgrywają one znaczącą rolę, wpływając na ostateczny wynik decyzji. 
Dobry menedŜer, podejmując decyzje rynkowe, nie powinien lekcewaŜyć tych 
zagadnień i umieć je analizować. Wykorzystując swoje doświadczenie, informacje  
z otoczenia czy teŜ przedstawione metody ograniczania niepewności, winien 
podejmować takie decyzje, które nie przyniosą niepotrzebnego zagroŜenia (ryzyka) dla 

                                                 
12 Ibidem, s. 240. 
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przedsiębiorstwa, a wręcz dają najlepsze z moŜliwych efekty, co jest szczególnie istotne 
np. w kwestii wydatków na promocję.  

Świadomość nieprzewidywalnej przyszłości i czynników, jakie ją kształtują,  
a takŜe umiejętne wykorzystanie posiadanej wiedzy, pozwalają ograniczać ryzyko, lecz 
nie redukują do go minimum. Nigdy więc nie moŜna mieć pewności, Ŝe wprowadzenie 
nowego produktu na rynek czy teŜ zaplanowana kampania reklamowa odniosą sukces. 
Tak więc ryzyko jest nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, w tym z podejmowaniem decyzji marketingowych. Stąd waŜne są 
umiejętności jego ograniczania przy zastosowaniu np. strategii zachowawczych.  
W praktyce działalności kierowniczej podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 
dotyczy niewielkiej liczby działań, co wynika z faktu uchylania się od podejmowania 
trudnych decyzji albo teŜ niedostrzegania problemów i odkładania ich rozstrzygnięcia 
do czasu uzyskania pewnych informacji. Dowodzi to braku profesjonalizmu  
i niedostatecznej wiedzy teoretycznej menedŜerów. 

UNCERTAINTY AND RISK IN DECISION TAKING 

Summary 

In relation with difficulties with undertaking proper decisions in changing environment, 
managers should have knowledge about methods of risk minimizing. In this paper terms  
of uncertainty and risk are discussed as well as mutual dependences; the expression „tolerance  
of uncertainty” is explained. The main part of the article is an analysis of factual methods  
of reduction uncertainty, possible to use in management. On this base it was shown that taking 
decisions in unsure circumstances ought to be support by methods of analyzing utility value with 
certain classic and artificial criteria of optimal decisions taking. The paper has theoretical 
character. 
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Streszczenie 

W artykule zaprezentowano najczęściej stosowane instrumenty konkurowania 
wykorzystywane przez małe i średnie przedsiębiorstwa regionu kujawsko-pomorskiego. Zostały 
one omówione z perspektywy zmiany ich znaczenia w efekcie wpływu światowego kryzysu 
finansowego. 

Wprowadzenie 

Tytuł niniejszego opracowania wskazuje na dwa podstawowe obszary poruszanej 
problematyki. Są nimi: finansowy kryzys światowej gospodarki oraz jego wpływ na 
wykorzystywane w funkcjonowaniu i rozwoju MSP instrumenty konkurowania. Mimo 
iŜ wydaje się, Ŝe wskazują one jednoznacznie na zakres analizowanych zagadnień, 
warto tytułem wstępu poczynić pewne wyjaśnienia wskazujące przyczyny 
zainteresowania tą tematyką. 

Problematyka kryzysu współczesnej gospodarki jest obecnie wszechstronnie 
analizowana. Stanowi to efekt największego od blisko 70 lat kryzysu finansowego, 
który dotknął większość światowych gospodarek XXI wieku2. Zaczął się on w 2007 
roku3 i w kolejnych latach uległ pogłębieniu. Jego cechą charakterystyczną jest to, iŜ 
jest on kryzysem sprzedaŜy i przychodów, a nie kosztów4. H. Simon wskazuje, iŜ na 
niespotykaną do tej pory skalę załamała się wielkość sprzedaŜy i przychodów5. Innymi 
słowy − klienci prywatni i korporacyjni zaczęli powstrzymywać się od dokonywania 

                                                 
1 Maciej Zastempowski – dr, Katedra Zrządzania Przedsiębiorstwem, Wydział Nauk Ekonomicznych  

i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

2 Coraz częściej w literaturze moŜna spotkać opinie porównujące obecny kryzys do Wielkiego Kryzysu 
(Wielkiej Depresji) lat 30. XX wieku. 

3 Za początek kryzysu uwaŜa się najczęściej pęknięcie bańki spekulacyjnej amerykańskich kredytów 
subprime latem 2009 roku. Ich specyfika polega na tym, iŜ są one udzielane kredytobiorcom, którzy posiadają 
„złą historię kredytów”. Do grona produktów subprime mogą być zaliczane np. kredyty hipoteczne czy 
specjalne karty kredytowe. 

4 Poprzedni duŜy kryzys gospodarki światowej − lata 70. XX w. − spowodowany był wzrostem cen ropy 
naftowej (w 1970 cena baryłki wynosiła 2,23 USD, a w 1982 − 34 USD). Zob. D. Needle, Business  
in Context: An introduction to business and its environment, Chapman&Hall, London 1993, s. 28. 

5 H. Simon, 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, 
Warszawa 2009, s. 15. 
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zakupów, obawiając się, co przyniesie przyszłość. Przewidując trudności, zaczęli 
oszczędzać pieniądze6. Warto równieŜ wskazać, iŜ wśród kluczowych przyczyn tego 
kryzysu wymienia się głównie nadmierne zadłuŜenie niemające pokrycia w solidnych 
zabezpieczeniach. W opinii W. Gadomskiego nominalna wielkość kredytów, 
udzielonych przez banki lub poprzez emisję papierów dłuŜnych, przekroczyła rynkową 
wartość zabezpieczeń, głownie nieruchomości, akcji i obligacji. W konsekwencji luka, 
jaka pojawiała się pomiędzy tymi dwoma wartościami, doprowadziła do tego, iŜ część 
kredytów, obligacji lub instrumentów pochodnych, stanowiących aktywa banków, 
została oceniona jako wysoce ryzykowna i popularnie nazwana aktywami 
toksycznymi7. Kryzys finansowy nie ominął równieŜ Polski, naleŜy jednak podkreślić, 
iŜ na tle innych gospodarek europejskich Polska okazała się jedną z najbardziej 
odpornych na kryzys8. 

Funkcjonowanie w dobie kryzysu wymaga od przedsiębiorstw, równieŜ MSP, 
podejmowania wielu róŜnorodnych działań słuŜących utrzymaniu uzyskanej wcześniej 
pozycji konkurencyjnej. Pozycja ta jest zwykle definiowana poprzez poŜądany przez 
przedsiębiorstwo udział w rynku i jego odpowiedni potencjał finansowy. Aby ją 
osiągnąć, MSP powinny uzyskać przewagę konkurencyjną nad rywalami w wybranej 
niszy bądź segmencie rynku. Przewagę tę buduje się zazwyczaj  
w oparciu o róŜnorodne instrumenty konkurowania, które − przyjmując za punkt 
wyjścia koncepcję modelu struktury konkurencyjności przedsiębiorstwa  
M.J. Stankiewicza − są świadomie kreowanymi przez przedsiębiorstwo środkami  
w celu pozyskania kontrahentów dla przedstawionej lub projektowanej (przyszłej) 
oferty9. Model ów zaprezentowano na rysunku 1. 

Tak pojmowane instrumenty konkurowania mogą być róŜnorodne. Do klasycznie 
juŜ dziś rozumianych moŜna zaliczyć cenę i jakość oferty rynkowej. Z kolei patrząc 
przez pryzmat instrumentów marketingu, moŜna mówić o instrumentach konkurowania 
budowanych w oparciu o produkt, cenę, promocję i dystrybucję10.  

 

                                                 
6 Według M. Rozkurta stopa oszczędności gospodarstw domowych w Unii Europejskiej osiągnęła w 2009 

roku rekordowo wysoki poziom. P. Macierewicz, Wyskakujemy z dołka, „Gazeta Wyborcza” z 18.12.2009.  
7 W. Gadomski, Skutki światowego kryzysu finansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 

w: Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. śołnierski, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 95. 

8 Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej w 2009 roku uzyskała w odniesieniu do tego samego okresu 
poprzedniego roku dodatni jednoprocentowy wynik. Gospodarka strefy euro skurczyła się o 4,1%, a całej Unii 
Europejskiej o 4,3%. Za: E. Glapiak, J. Kurasz, Zielona wyspa na czerwonym morzu, „Rzeczpospolita”  
z 3.12.2009. 

9 M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa  
w warunkach globalnych, TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s. 87-89. 

10 Nawiązuje to do koncepcji McCarthy’ego − czteroczynnikowej klasyfikacji narzędzi marketingowych 
nazwanej „czterema P”. Zob. np. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, 
Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 89-91.  



Instrumenty konkurowania stosowane przez MSP… 

 

147 

 
Rys. 1. Model struktury konkurencyjności przedsiębiorstwa 
Źródło:  M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa w warunkach globalnych, TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń 2002, s. 87. 

Na tak zarysowanym tle warto spojrzeć na wpływ kryzysu na funkcjonowanie  
i konkurencyjność podstawowych ogniw współczesnej gospodarki, a więc 
przedsiębiorstw. Patrząc na nie z perspektywy polskiego systemu REGON okazuje się, 
iŜ 99,86% z nich stanowią te zaliczane sektora MSP. Istotnym wydaje się więc pytanie 
o to, jakimi instrumentami konkurowania najczęściej posługują się one w dobie kryzysu 
finansowego? 

Kryzys a instrumenty konkurowania stosowane przez M SP  
− wyniki bada ń empirycznych 

Badania empiryczne, których część wyników jest analizowana w niniejszym 
artykule, przeprowadzono w ramach projektu badawczego realizowanego przez autora 
pt. „Konkurencyjność przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego w dobie 
kryzysu”. Projekt realizowany był na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
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Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od lutego do czerwca 2009.  
W badaniu udział wzięło 133 przedsiębiorstw zaliczanych do sektora MSP, mających 
swoją siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i funkcjonujących na 
rynku od co najmniej 3 lat. Ich krótką charakterystykę przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego 

Kryterium  % przedsiębiorstw 
Liczba zatrudnionych pracowników 

do 9 osób 64,7 
10-49 osób 19,5 
50-249 osób 15,8 

Rodzaj prowadzonej działalności* 
usługi 72,2 
nietrwałe produkty konsumpcyjne powszechnego uŜytku 30,8 
produkty konsumpcyjne trwałego uŜytku 6,8 
produkty inwestycyjne 4,5 
produkty o charakterze zaopatrzeniowo-kooperacyjnym 9,0 
zindywidualizowane produkty wytwarzane na specjalne 
zamówienie odbiorców 10,5 

Powiązanie z kapitałem zagranicznym 
brak powiązań kapitałowych z kapitałem zagranicznym 87,2 
spółka stowarzyszona 7,5 
spółka zaleŜna 5,3 

Lokalizacja 
wieś 25,6 
miasto do 50 000 mieszkańców 18,0 
miasto od 50 001-100 000 mieszkańców 33,8 
miasto od 100 001-200 000 mieszkańców 10,5 
miasto powyŜej 200 001 mieszkańców 12,0 
* Wartości nie sumują się do 100%, poniewaŜ przedsiębiorstwa mogły wskazać więcej niŜ jeden rodzaj 
prowadzonej działalności. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań w przedsiębiorstwach. 

Jednym z celów szczegółowych przedstawianego projektu badawczego była próba 
określenia najczęściej stosowanych przez MSP regionu kujawsko-pomorskiego 
instrumentów konkurowania oraz prognozowanej zmiany ich znaczenia w dobie 
kryzysu. Kierując się wskazaniami literatury przedmiotu oraz wynikami własnych 
badań empirycznych, stworzono listę, jak się wydaje, najczęściej stosowanych przez 
współczesne przedsiębiorstwa instrumentów konkurowania11. NaleŜy jednak podkreślić, 
iŜ tworząc ją, miano świadomość, iŜ nie jest ona pełna oraz iŜ z pewnością mogłaby ona 
obejmować jeszcze wiele innych, wartych uwagi i badania instrumentów konkurowania. 
Tym niemniej wydaje się, Ŝe jest ona na tyle obszerna, iŜ moŜna w oparciu o nią podjąć 

                                                 
11 Zob. np. M. Haffer, Instrumenty konkurowania, w: Budowanie potencjału konkurencyjności 

przedsiębiorstwa, red. M.J. Stankiewicz, TNOIK „Dom Organizatora”, Toruń 1999, s. 52; M. J. Stankiewicz, 
op. cit., s. 241-251; Ph. Kotler, op. cit., s. 90; L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, 
Warszawa 2000, s. 30-31; E. Michalski, Marketing, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 33-39. 
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próbę przedstawienia wykorzystywanych przez MSP regionu kujawsko-pomorskiego 
instrumentów konkurowania.  

Respondenci oceniali obecną częstotliwość stosowania objętych analizą 
instrumentów konkurowania, posługując się czterostopniową skalą (0 – nigdy,  
1 – rzadko, 2 – sporadycznie, 3 – systematycznie). Zapytano ich równieŜ, jak ich 
zdaniem zmieni się częstotliwość stosowania analizowanych instrumentów 
konkurowania w efekcie kryzysu finansowego. PosłuŜono się tu trzystopniową skalą  
(0 zmaleje, 1 pozostanie bez zmian, 2 wzrośnie). Uzyskane wyniki zaprezentowano  
w tabeli 2. 

Tabela 2. Instrumenty konkurowania stosowane przez badane przedsiębiorstwa regionu kujawsko 
-pomorskiego 

Obecna częstotliwość stosowania 
Instrumenty 

konkurowania 

Zmiana częstotliwości 
stosowania w efekcie kryzysu 

Średnia 
Udział % oceniających 

przedsiębiorstw 
Udział % oceniających 

przedsiębiorstw Średnia 

3 2 1 0 2 1 0  

2,46 65,4 18,9 11,8 3,9 
Utrzymywanie bliskich 
kontaktów z klientami 

47,5 48,4 4,1 1,43 

2,34 61,7 18,3 12,5 7,5 
Elastyczność dostosowa-
nia produktu do potrzeb 
odbiorców 

44,6 47,3 8,0 1,37 

2,30 62,1 16,1 11,3 10,5 Terminowość dostaw 32,5 57,9 9,6 1,23 
2,26 56,7 23,6 8,7 11,0 Jakość produktu 36,8 56,4 6,8 1,30 
2,22 52,0 22,0 14,6 11,4 Poziom ceny 42,1 53,7 4,1 1,38 

2,15 46,9 35,4 10,8 6,9 
Wizerunek, renoma firmy 
(image) 

42,4 50,8 6,8 1,36 

2,05 45,9 27,0 13,1 13,9 Warunki płatności 29,6 63,5 7,0 1,23 
2,00 39,8 28,5 23,6 8,1 Szerokość asortymentu 51,3 38,9 9,7 1,42 
1,97 44,1 22,9 18,6 14,4 Ceny promocyjne 36,0 52,3 11,7 1,24 

1,96 45,5 20,7 18,2 15,7 
Nowoczesność (nowość) 
produktu 

35,4 53,1 11,5 1,24 

1,88 41,9 22,2 17,9 17,9 Marka produktu 27,5 60,6 11,9 1,16 
1,88 37,7 27,0 20,5 14,8 Reklama 50,0 40,4 9,6 1,40 

1,82 36,1 29,4 14,3 20,2 
Warunki i okres 
gwarancji 

30,0 60,0 10,0 1,20 

1,81 44,9 17,8 11,0 26,3 SprzedaŜ osobista 30,6 55,9 13,5 1,17 
1,74 35,4 24,8 18,6 21,2 Ceny nowości 35,5 50,5 14,0 1,21 
1,68 31,6 24,6 24,6 19,3 Promocja sprzedaŜy 35,5 51,4 13,1 1,22 

1,65 31,0 26,5 18,6 23,9 
Jakość świadczonych 
usług posprzedaŜnych 

27,1 60,7 12,1 1,15 

1,58 36,7 17,5 12,5 33,3 
Internet: kontakt z klien-
tem 

49,6 42,5 8,0 1,42 

1,54 26,3 26,3 21,9 25,4 
Zakres świadczonych 
usług posprzedaŜnych 

29,9 56,1 14,0 1,16 

1,49 22,3 31,3 19,6 26,8 
Ceny świadczonych usług 
posprzedaŜnych 

24,8 61,0 14,3 1,10 

1,46 20,5 27,7 28,6 23,2 
Częstsze niŜ inni wpro-
wadzanie nowych pro-
duktów na rynek 

35,2 51,4 13,3 1,22 

1,44 30,3 22,1 9,0 38,5 Internet: witryna, strona 51,3 42,7 6,0 1,45 

1,41 20,7 29,3 20,7 29,3 
Ceny świadczonych usług 
przedsprzedaŜnych 

27,3 59,1 13,6 1,14 

1,39 24,8 22,9 19,3 33,0 
Zapewnienie dostępu do 
części zamiennych 

25,7 56,4 17,8 1,08 
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1,39 22,5 24,3 22,5 30,6 Atrakcyjność opakowania 25,7 52,4 21,9 1,04 

1,34 22,4 21,6 23,3 32,8 
Jakość świadczonych 
usług przedsprzedaŜnych 

26,6 61,5 11,9 1,15 

1,29 18,3 25,2 23,5 33,0 
Zakres świadczonych 
usług przedsprzedaŜnych 

25,9 59,3 14,8 1,11 

1,18 26,7 11,2 15,5 46,6 Internet:  reklama 47,3 42,7 10,0 1,37 
1,07 17,5 16,7 21,1 44,7 Targi i wystawy 27,8 54,6 17,6 1,10 

0,61 10,5 8,8 11,4 69,3 
Internet: sklep interne-
towy 

33,3 50,5 16,2 1,17 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Analiza zaprezentowanych wyników badań pozwala na stwierdzenie, iŜ spośród  
30 badanych i moŜliwych do zastosowania instrumentów konkurowania, 5 stosowanych 
jest systematycznie. Najwięcej badanych MSP (ponad 65%) wskazało, iŜ systematyczne 
korzysta z instrumentu konkurowania opartego na utrzymywaniu bliskich kontaktów  
z klientami. Na drugim miejscu znalazła się elastyczność dostosowywania produktu do 
potrzeb odbiorców. Systematycznie wykorzystuje ten instrument blisko 62% badanych 
MSP. Wśród instrumentów stosowanych systematycznie przez badane MSP regionu 
kujawsko-pomorskiego znalazła się równieŜ dbałość o terminowość dostaw. Ten 
instrument stosuje równieŜ blisko 62% badanych. Na czwartym miejscu znalazła się 
jakość produktów, systematycznie stosowana jako instrument konkurowania przez 
blisko 57% badanych. Wśród instrumentów konkurowania wykorzystywanych 
systematycznie znalazła się jeszcze cena. Wskazało na to 52% badanych MSP. Wydaje 
się, iŜ wyniki te potwierdzają często podkreślaną w literaturze przedmiotu opinię, iŜ 
MSP to podmioty doskonale znające swoich klientów, utrzymujące z nimi bezpośrednie 
relacje i elastycznie dostosowujące swoje produkty do ich zindywidualizowanych 
potrzeb. To firmy konkurujące na rynku częściej jakością niŜ ceną.  

Stosunkowo najliczniejszą grupę analizowanych instrumentów konkurowania 
stanowiły te wykorzystywane przez badane MSP w sposób sporadyczny. Wyniki badań 
pozwoliły na zidentyfikowanie 14 takich instrumentów. Na pierwszym miejscu znalazł 
się tu wizerunek i renoma MSP. Na jego systematyczne stosowanie wskazało blisko 
47% badanych przedsiębiorstw, zaś na sporadyczne stosowanie ponad 35%. 

Na drugim miejscu znalazły się warunki płatności, na trzecim zaś szerokość 
asortymentu. Do instrumentów konkurowania stosowanych sporadycznie zaliczyć 
naleŜy równieŜ ceny promocyjne oraz nowoczesność produktu. Znalazła się w tej 
grupie równieŜ marka produktu i reklama. Rezultat ten nie budzi wątpliwości, 
róŜnorodne badania pokazują bowiem, iŜ MSP mają wciąŜ problemy ze skutecznym 
kreowaniem własnych marek, co z kolei jest wynikiem posiadania ograniczonych 
środków finansowych. Na kolejnych miejscach znalazły się warunki i okres gwarancji 
oraz sprzedaŜ osobista. Badane MSP wśród stosowanych instrumentów konkurowania 
sporadycznie wskazały równieŜ na ceny nowości oraz promocje sprzedaŜy. W grupie tej 
znalazła się takŜe jakość i zakres świadczonych usług posprzedaŜnych oraz 
wykorzystywanie Internetu w celu kontaktów z klientem. 
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Kolejne 10 analizowanych instrumentów konkurowania wykorzystywanych jest 
przez badane MSP rzadko. Zaliczono tu ceny świadczonych usług posprzedaŜnych, 
ceny, zakres i jakość świadczonych usług przedsprzedaŜnych, częstsze niŜ u innych 
wprowadzanie nowych produktów na rynek oraz zapewnienie dostępu do części 
zamiennych. Rzadko stosowanym instrumentem konkurowania jest równieŜ 
atrakcyjność opakowania oraz uczestnictwo w targach i wystawach. Badane MSP 
rzadko wykorzystują takŜe jako instrument konkurowania reklamę w Internecie oraz 
stworzone w nim witryny i strony. Jedynie jeden spośród analizowanych instrumentów 
konkurowania określony został przez objęte badaniem MSP jako niestosowany nigdy. 
Instrumentem tym okazał się sklep internetowy. 

Badane MSP wskazały równieŜ, iŜ ich zdaniem w efekcie kryzysu finansowego 
wzrośnie znaczenie 10 spośród 30 analizowanych instrumentów konkurowania.  
W grupie tej znalazły się instrumenty konkurowania związane z wirtualizacją 
współczesnego Ŝycia gospodarczego, a mianowicie wykorzystaniem Internetu jako: 
kanału do kontaktów z klientem, coraz bardziej skutecznego narzędzia reklamy oraz 
miejsca przekazywania informacji o swojej firmie (strony, witryny). Podkreślono, iŜ  
w dobie kryzysu jeszcze bardziej istotnie, niŜ w chwili obecnej, wzrośnie rola  
i znaczenie utrzymywania bliskich i bezpośrednich kontaktów z klientami. Wzrośnie 
takŜe znaczenie szerokości oferowanego asortymentu produktów oraz skuteczności 
prowadzonej reklamy. Bardzo waŜnymi instrumentami konkurowania, zdaniem 
badanych MSP, będzie równieŜ poziom cenowy oferowanych produktów oraz 
umiejętność elastycznego dostosowania produktu do zindywidualizowanych potrzeb 
klienta. W okresie kryzysu, gdy zmniejsza się wolumen sprzedaŜy, wzrośnie takŜe rola 
wizerunku i renomy firmy oraz jakości oferowanych na rynku produktów. Rola 
pozostałych 20 analizowanych instrumentów konkurowania pozostanie, zdaniem 
badanych MSP, bez zmian.  

Wnioski 

Zaprezentowane w artykule wyniki badań empirycznych MSP regionu kujawsko 
-pomorskiego w obszarze wykorzystywanych przez nie instrumentów konkurowania 
oraz zmiany częstotliwości ich stosowania w efekcie kryzysu finansowego pozwalają na 
sformułowanie kilku wniosków. 

Po pierwsze, wskazują one, iŜ badane MSP budowanie swojej przewagi 
konkrecyjnej opierają głownie na utrzymywaniu bliskich i bezpośrednich kontaktów  
z klientami. Dbają równieŜ o terminowość dostaw oraz starają się elastycznie 
dostosować swoje produkty do potrzeb odbiorców. WaŜna jest dla nich zarówno jakość 
oferowanych produktów, jak i ich cena. Wyniki te wskazują, iŜ MSP to podmioty 
doskonale znające swoich klientów, utrzymujące z nimi bezpośrednie relacje  
i elastycznie dostosowujące swoje produkty do ich zindywidualizowanych potrzeb.  
To firmy mające świadomość znaczenia jakości na wysoce konkurencyjnym 
współczesnym rynku i konkurujące nią częściej niŜ ceną.  
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Po drugie wydaje się, iŜ coraz częściej MSP mają do czynienia z rynkiem 
konsumenta niŜ z rynkiem producenta. Świadczy o tym chociaŜby systematyczne 
stosowanie dobrych relacji z klientami oraz elastyczność dostosowywania się do ich 
potrzeb. Wydaje się, iŜ jest to tendencja powszechna, zarówno w dobie globalizacji, jak 
i kryzysu − a wynikająca przede wszystkim z niewątpliwej indywidualizacji popytu. 
Przejawia się ona w tym, iŜ coraz częściej kaŜdy z nas pragnie kupić na rynku produkty 
idealnie spełniające nasze indywidualne potrzeby. 

Po trzecie, warto równieŜ zwrócić uwagę, iŜ w dalszym ciągu do głównego 
arsenału instrumentów konkurencyjnych badane MSP nie zaliczają, często stosowanych 
przez ich zagranicznych konkurentów12, instrumentów związanych z szeroko pojętą 
obsługą przed- i posprzedaŜną oraz promocją i dystrybucją.  

Po czwarte, badane MSP wskazują, iŜ w efekcie kryzysu finansowego i będącego 
jego następstwem spadku wolumenu sprzedaŜy wzrośnie znaczenie szeroko pojętego 
Internetu jako narzędzia konkurowania oraz, a moŜe przede wszystkim, jako 
skutecznego narzędzia utrzymywania bliskich kontaktów z klientami.  

COMPETITIVE INSTRUMENTS USED BY SME ENTERPRISES 

IN THE DAYS OF FINANCIAL CRISIS 

Summary 

The paper presents the most popular competitive instruments used by small and medium-
sized enterprises of Kujawsko-Pomorskie region. They have been discussed from the perspective 
of the possible change of their meaning in the effect of world financial crisis influence. 

                                                 
12 Zob. np. M. Haffer, op. cit., s. 52. 
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CODZIENNEJ W OCENACH WYDAWCÓW 

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autora przeprowadzonych wśród 
wydawców prasy określające poziom intensywności konkurencji na rynku ogólnopolskiej prasy 
codziennej. Na wstępie przedstawiono rezultaty badań dotyczące intensywności konkurencji na 
tym rynku, w podziale na rywalizację wewnątrz sektora z uwzględnieniem koncepcji „5 sił” 
Portera oraz konkurencję ze strony produktów substytucyjnych. Zaprezentowano takŜe 
najczęściej stosowane działania wskazane przez wydawców, jak równieŜ dokonano 
charakterystyki poszczególnych działań, których celem jest umocnienie pozycji konkurencyjnej. 
Zaprezentowano równieŜ najistotniejsze działania promocyjne wykorzystywane przez wydawców 
prasy codziennej. W zakończeniu artykułu przedstawiono szanse i zagroŜenia wpływające na 
dalsze efektywne funkcjonowanie podmiotów na rynku prasowym.  

Wprowadzenie 

Rynek prasowy jest pojęciem pierwotnym dla rynku mediów, a obecnie jest teŜ 
jego istotną częścią. Rynek prasowy moŜna zdefiniować jako ogół stosunków 
wymiennych między kupującymi i sprzedającymi prasę oraz ogół społecznych relacji 
między odbiorcami i dysponentami prasy. Prasa w tym znaczeniu ma charakter dwoisty: 
jest środkiem komunikowania i towarem. Definicja ta nie ujmuje jednak dwoistości 
funkcji pełnionych przez prasę wynikającej ze swoistej „dwunoŜności” prasy, jeśli 
chodzi o sposób uzyskiwania przez nią dochodów. Jedną „nogą” są zyski płynące ze 
sprzedaŜy prasy, drugą – wpływy ze sprzedaŜy kolumn prasowych na ogłoszenia  
i reklamy2. 

Dla rynku mediów podstawowe znaczenie ma wartość uŜytkowa danego środka 
masowego przekazu, a więc jego zdolność do zaspokojenia informacyjnych  
i rozrywkowych potrzeb róŜnych odbiorców. Wartość uŜytkowa jest określana przede 
wszystkim przez zawartość medium. Owa zawartość powstaje jako efekt zazwyczaj 
zbiorowej pracy wielu osób reprezentujących bardzo róŜne specjalności, m.in. 
dziennikarzy, edytorów, wydawców, drukarzy, kolporterów, reporterów, techników 

                                                 
1 Piotr Zawadzki – dr, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Gospodarki 

Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
2 Z. Bajka, Rynek mediów w Polsce, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Wyd. 

Oficyna Cracovia, Kraków 1996, s. 41. 
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emisji, reŜyserów, scenarzystów, scenografów, operatorów kamer, programistów i wielu 
innych. Podstawowym stosunkiem wymiany, jaki dokonuje się między mediami a ich 
odbiorcami, jest relacja zawartość − czas (takŜe zainteresowanie, poświęcenie uwagi). 
Wymiana nie musi wiązać się z bezpośrednią zapłatą, w przypadku niektórych mediów 
jedyną realną walutą jest właśnie czas. W wielu przypadkach pieniądz nie jest 
warunkiem koniecznym zaistnienia owej relacji wymiennej3. 

Funkcjonowanie wydawców na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej  
w konkurencyjnym otoczeniu ma zasadniczy wpływ na moŜliwości ich rozwoju, a takŜe 
stanowi czynnik motywujący do doskonalenia oferowanego produktu. To właśnie 
konkurencja tworzy na tyle silną presję, Ŝe zmusza wydawców do zainteresowania się 
wieloma czynnikami umoŜliwiającymi zdobycie przewagi konkurencyjnej na tym 
rynku, gdzie rywalizacja toczy się zarówno o czytelnika, jak i reklamodawcę. 

Dotychczasowe przeobraŜenia rynku prasy codziennej o charakterze ilościowym 
(związane ze wzrostem liczby wydawanych tytułów i wielkości sprzedaŜy) oraz 
jakościowym (atrakcyjność oferowanych dzienników i dodatków tematycznych, 
rosnący kapitał zagraniczny) upowaŜniają do stwierdzenia, iŜ konkurencja na tym rynku 
będzie rosła. Sprzyja temu zainteresowanie tym rynkiem europejskich wydawców m.in. 
Axel Springer. Wynika to równieŜ z atrakcyjności polskiego rynku prasy codziennej 
zachęcającej do inwestowania, pomimo wysokich barier wejścia na rynek (konieczność 
posiadania duŜego kapitału, dostępność do kanałów dystrybucji, lojalność czytelników). 

Osiągany w ostatnich latach poziom sprzedaŜy dzienników ogólnopolskich 
wskazuje na to, iŜ wydawcy muszą nieustannie rywalizować na rynku prasy codziennej, 
jak równieŜ podejmować działania, które będą odpowiedzią na produkty substytucyjne, 
szczególnie telewizję i Internet. Rozwój rynku prasowego, a takŜe pojawianie się 
nowych tytułów powoduje, Ŝe podejmowanie standardowych działań nie jest 
wystarczające i moŜe prowadzić do spadku wskaźników czytelnictwa oraz poziomu 
sprzedaŜy egzemplarzowej. Celowe jest w tych warunkach podejmowanie działań, które 
mają umocnić pozycję danego wydawnictwa na rynku.  

Analiza intensywno ści konkurencji 

Rywalizacja w ramach rynku prasowego (konkurencja intramedialna) ma dla 
wydawców dzienników podstawowe znaczenie. Ten typ konkurencji wydaje się 
najbardziej naturalny i oczywisty. Podstawą tej formy konkurencji jest podobieństwo 
zawartości oraz rodzaj dostępu oferowanego przez media reklamodawcom. Jednym  
z przejawów tej konkurencji jest wytwarzanie się swoistych standardów 
informacyjnych, rozrywkowych, formatów stacji radiowych i standardów 
programowych, które w rezultacie upodobniają media do siebie, a tym samym 
zwiększają jego zdolność substytucyjną4.  

                                                 
3 T. Kowalski, B. Jung, Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa 

Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 29. 
4 Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Difin, Warszawa 2001, s. 100. 
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Drugim poziomem, na którym dochodzi do konkurencji na rynku prasowym, jest 
groźba ze strony produktów lub usług substytucyjnych (określana mianem konkurencji 
intermedialnej). Termin ten słuŜy określeniu stosunków i procesów rynkowych, jakie 
zachodzą w związku z realizowaniem przez róŜne media, podobnych – w najszerszym 
rozumieniu – usług w dziedzinie informacji i rozrywki oraz ich rywalizacją o czas  
i uwagę odbiorców (czytelników, słuchaczy, widzów). ChociaŜ kaŜde medium ma 
swoją indywidualną charakterystykę zarówno w sensie treści, jak teŜ formy oraz działa 
na swoim specyficznym rynku, to podobieństwo sfery działania wszystkich mediów 
wywołuje jednocześnie nieuchronnie konkurencję między nimi o odbiorców podobnego 
typu usług5. W tej sytuacji coraz większe znaczenie dla prasy codziennej mają inne, 
substytucyjne formy zaspokajania potrzeb informacji, takie jak radio, telewizja czy 
Internet. 

Identyfikacji działań zmierzających do umocnienia pozycji konkurencyjnej 
dzienników słuŜyły wyniki badań przeprowadzonych wśród znaczących wydawców 
funkcjonujących na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej. Badanie, którym objęto 
menedŜerów odpowiedzialnych za marketing w największych wydawnictwach 
funkcjonujących na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej, tj. Agora, Axel Springer 
Polska, Presspublica, Media Express, Bonnier Polska, Infor, a takŜe przedstawiciela 
Izby Wydawców Prasy, przeprowadzono w okresie od grudnia 2007 roku do stycznia 
2008 roku. Przedstawiciele wydawnictw Golin, Agencja Akwizycji Commercial 
Travellers oraz Polskapresse nie wykazali zainteresowania udziałem w podjętych przez 
autora badaniach. 

Podstawowym narzędziem wykorzystanym w badaniach był kwestionariusz 
ankietowy zawierający dziewięć pytań, obejmujący następujące bloki zagadnień: 

a) ocena poziomu konkurencji na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej, 
b) określenie działań i narzędzi umacniających pozycję konkurencyjną 

wydawców, 
c) określenie szans i zagroŜeń dla dalszego funkcjonowania wydawców. 
Wykorzystany w badaniach kwestionariusz ułatwił ich prowadzenie, poniewaŜ 

stały się one bardziej interesujące dla respondentów (odpowiednio opracowana ankieta 
prowadziła respondenta od zagadnienia do zagadnienia). 

Analiza intensywności konkurencji dokonana przez wydawców dotyczyła rynku 
ogólnopolskiej prasy codziennej. Problematyka intensywności konkurencji 
rozpatrywana była na dwóch podstawowych płaszczyznach, a mianowicie: 

a) rywalizacji w sektorze z uwzględnieniem koncepcji „5 sił” Portera, 
b) na płaszczyźnie podmiotów świadczących usługi substytucyjne.  
W opinii wydawców funkcjonujących na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej 

najbardziej intensywna rywalizacja występuje pomiędzy podmiotami obecnie 

                                                 
5 T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, 

Przedsiębiorstwo Handlowe TEX, Warszawa 1998, s. 56. 
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prowadzącymi działalność wydawniczą. Intensywność konkurencji wydawcy ocenili,  
w skali od 1 do 5, gdzie 1 – oznacza najniŜszy, a 5 – najwyŜszy poziom konkurencji  
– tabela 1.  

Tabela 1. Ocena poziomu konkurencji 

Siła konkurencji Poziom konkurencji 
istniejąca obecnie konkurencja 4,71 
moŜliwość pojawienia się nowej konkurencji 2,29 
siła przetargowa reklamodawców 3,86 
siła przetargowa czytelników 3,86 
zagroŜenie ze strony rynków substytucyjnych 3,71 
siła przetargowa dostawców (drukarnie, agencje prasowe) 2,86 

Źródło:  wyniki badań własnych. 

Przyczyną wysokiej oceny intensywności konkurencji jest atrakcyjność rynku 
prasowego. NaleŜy zaznaczyć, iŜ praktycznie wszyscy działający na nim wydawcy 
odczuli negatywne konsekwencje wysokiego poziomu rywalizacji wewnątrz segmentu 
ogólnopolskiej prasy codziennej. W ostatnich latach, dzięki skutecznym działaniom 
promocyjnym i rosnącym nakładom ze strony wydawców, osiągają oni wysoką 
sprzedaŜ egzemplarzową, a jej poziom wielu z nich ocenia jako zadowalający. 

Wydawcy uczestniczący w badaniu zgodzili się z opinią, Ŝe wydawane dzienniki 
nie zaspokajają potrzeb informacyjnych czytelników (5 wskazań na 7 moŜliwych). 
Jedynie jeden wydawca uwaŜał, iŜ zaspokajają one potrzeby klientów.  

Wydawcy funkcjonujący na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej wysoko ocenili 
siłę przetargową obu grup swoich odbiorców tzn. czytelników oraz reklamodawców 
(odpowiednio 3,86 oraz 3,86 punktu). DuŜa i jednocześnie atrakcyjna grupa 
czytelników ma zasadniczy wpływ na liczbę reklamodawców chcących umieścić swój 
przekaz w danym dzienniku. 

Średnie zagroŜenie w ocenie poziomu intensywności konkurencji stanowią 
produkty substytucyjne, w przypadku których stopień zagroŜenia jest jednak róŜny  
w zaleŜności od poszczególnych środków przekazu. Wydawcy uznali, Ŝe najniŜszy 
poziom konkurencji występuje w przypadku moŜliwości pojawienia się nowej 
konkurencji oraz siły przetargowej dostawców.  

Istotnym elementem rynku prasowego, który ma wpływ na poprawę jakości 
oferowanych produktów, są współpracujący z wydawcami dostawcy, czyli drukarnie, 
agencje prasowe, będące ogniwem łańcucha oferowania prasy codziennej. Od jakości 
ich dostaw zaleŜy w duŜym stopniu spełnienie oczekiwań czytelników, co moŜe 
równieŜ stanowić źródło potencjalnej przewagi konkurencyjnej. Przykładowo, jakość 
druku dzienników i terminowość drukarń decyduje o wizerunku dostawcy, natomiast 
rzetelność i wiarygodność agencji prasowych ma wpływ na jakość informacji 
prezentowanych w prasie codziennej.  

Wzrost liczby dostawców wpływa na wzrost konkurencji między dostawcami i jest 
dla wydawców zjawiskiem pozytywnym. Rywalizacja przyczynia się bowiem do 
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podnoszenia jakości ich ofert i uwzględniania oczekiwań wydawców. DuŜe wymagania 
wobec dostawców wynikają w znacznej mierze z faktu, Ŝe potrzeby poszczególnych 
wydawnictw mają charakter zindywidualizowany.  

Główne problemy związane z dostawcami to duŜe odległości oraz wysokie koszty 
druku. Kolejną słabą stroną dostawców w przypadku drukarń jest ich ograniczona 
liczba, co nie pozostaje bez wpływu na poziom cen druku. 

Przeprowadzone badania potwierdziły jednak, Ŝe występuje stosunkowo niski 
poziom zagroŜenia ze strony dostawców wynikający z moŜliwości zastąpienia funkcji, 
jaką spełniają np. drukarnie lub agencje prasowe. Tendencje występujące na rynku 
ogólnopolskiej prasy codziennej wskazują na to, iŜ to wydawcy w obrębie dotychczas 
wykonywanej działalności bardzo często przejmują zadania dostawców. 

Nisko ocenione zostało takŜe zagroŜenie związane z pojawieniem się nowej 
konkurencji. Niezbyt udane próby wejścia na ten rynek nowych tytułów (np. „Nowy 
Dzień”) oraz zdobywanie nowych grup czytelników („Dziennik”) powoduje, Ŝe 
funkcjonujący wydawcy bardziej jednak obawiają się odejścia dotychczasowych 
klientów do obecnych konkurentów. Z drugiej strony wysokie bariery wejścia na ten 
rynek skutecznie odstraszają inwestorów, którzy mogliby ewentualnie zainwestować  
w prasę codzienną.  

Funkcjonowanie wydawców na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej  
i zwiększająca się konkurencja na tym rynku wymusza coraz niŜsze marŜe oraz 
jednocześnie wymaga zwiększania wydatków na marketing. Sytuacja ta skutkuje 
zmniejszaniem się zysków wydawców. Czynnikiem wpływającym na zmniejszanie się 
zysków jest równieŜ zmniejszający się udział prasy w rynku reklamy.  

Drugą płaszczyzną, na której wydawcy dokonali oceny stopnia intensywności 
konkurencji, było zagroŜenie ze strony produktów substytucyjnych – tabela 2. W opinii 
wydawców funkcjonujących na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej największe 
zagroŜenie dla rynku stwarza telewizja oraz Internet. Stopień zagroŜenia ze strony tych 
dwóch środków przekazu wydawcy ocenili w skali od 1 do 5 (gdzie 1 – oznacza 
najniŜszy, a 5 – najwyŜszy poziom konkurencji). Ocena tych dwóch elementów 
wypadła następująco: telewizja − 4,14 oraz Internet − 4,57 punktu.  

Tabela 2. Ocena stopnia zagroŜenia ze strony substytucyjnych środków przekazu 

Środek masowego przekazu Stopień zagroŜenia 
telewizja 4,14 
magazyny 2,14 
radio 2,14 
Internet 4,57 
reklama zewnętrzna 1,57 
prasa lokalna 3,14 

Źródło:  wyniki badań własnych. 

ZagroŜenie ze strony substytucyjnych środków przekazu wynika w duŜym stopniu 
z większej dostępności tych mediów oraz łatwości pozyskiwania informacji, co jest 
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szczególnie istotne w sytuacji zmniejszającej się ilości wolnego czasu potencjalnych 
czytelników. Wydawcy wskazują równieŜ na fakt coraz częstszego przenoszenia 
budŜetów reklamowych zleceniodawców z prasy codziennej do telewizji oraz Internetu 
(mediów o najwyŜszej dynamice przychodów reklamowych w ostatnich latach).  

Stosunkowo nisko oceniony został przez wydawców prasy codziennej stopień 
zagroŜenia ze strony magazynów, radia, reklamy zewnętrznej. Z punktu widzenia 
wydawców media te nie stanowią zbyt duŜej konkurencji głównie ze względu na 
charakter tych środków przekazu. Obecnie potencjalni reklamodawcy widzą większe 
moŜliwości dotarcia do odpowiednio duŜej, a zarazem dobrze profilowanej grupy 
konsumentów właśnie dzięki dziennikom ogólnopolskim.   

Podobne fakty dotyczą konkurencji ze strony prasy lokalnej. W Polsce na 
przestrzeni ostatnich lat zauwaŜalna jest tendencja spadkowa zainteresowania zarówno 
ze strony reklamodawców tym środkiem przekazu, jak i ze strony czytelników.  
Dla największych przedsiębiorstw umieszczanie przekazów reklamowych  
w poszczególnych dziennikach lokalnych, mających wysokie wskaźniki czytelnictwa  
w danym regionie, stanowi zasadniczy problem ze względu na potrzebę kontaktu  
z kilkoma biurami reklamy. Próbą zamiany tego niekorzystnego zjawiska są działania 
wydawnictwa Polskapresse, które proponując połączenie reklamy w dzienniku „Polska” 
z lokalnymi tytułami, pozwala na skorzystanie z jednolitego projektu.  

Poza wydawcami, którzy intensyfikują działania związane z promocją  
i uatrakcyjnianiem oferowanego produktu, istnieją inne instytucje promujące 
czytelnictwo prasy. Do instytucji tych naleŜy zaliczyć Izbę Wydawców Prasy oraz 
Związek Kontroli Dystrybucji Prasy, które równieŜ prowadzą intensywne działania 
promocyjne. Próbując ograniczać wpływ zagroŜeń ze strony produktów 
substytucyjnych, wydawcy ogólnopolskiej prasy codziennej starają się wykorzystywać 
elementy decydujące o ich sile w walce konkurencyjnej z innymi środkami masowego 
przekazu. Badanie przeprowadzone wśród wydawców pozwoliło na wyodrębnienie 
właśnie takich czynników (rys. 1). 

Zdecydowanie najwaŜniejszym elementem decydującym o sile wydawców 
ogólnopolskiej prasy codziennej jest atrakcyjność wydawanego przez nich produktu 
oraz dodatków (7 wskazań). Kolejnym czynnikiem wpływającym na siłę konkurencyjną 
jest wiarygodność prezentowanych przez nich treści (5 wskazań). Zdaniem wydawców, 
jak równieŜ specjalistów rynku medialnego, dzienniki (zwłaszcza opiniotwórcze) 
uwaŜane są za najbardziej wiarygodne źródło informacji. Istotne znaczenie ma takŜe 
lojalność czytelników dzienników ogólnopolskich (4 wskazania). W tym miejscu warto 
zwrócić uwagę, iŜ wcześniej badani wydawcy wysoko ocenili siłę przetargową 
czytelników.  

Po trzy wskazania przypadły na inne elementy decydujące o sile konkurencyjnej 
prasy codziennej, które moŜna określić jako cechy dzienników, tj. dostępność oraz cena. 
Wydawcy wskazują równieŜ na cenę jako czynnik przemawiający za prasą, ale naleŜy 
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zaznaczyć, iŜ w duŜej mierze dotyczy to ceny egzemplarzowej pojedynczej gazety, a nie 
udziału wydatków na zakup prasy w wydatkach miesięcznych.  
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0 1 2 3 4 5 6 7

atrakcyjność produktu i dodatków

wiarygodność

lojalność reklamodawców

dostęp do dzienników

cena dzienników

Rys. 1. Najistotniejsze elementy decydujące o sile wydawców ogólnopolskiej prasy codziennej  
Źródło:  wyniki badań własnych. 

Pozostałe elementy wskazywane przez badanych wydawców, które decydują o ich 
sile w walce konkurencyjnej z innymi środkami przekazu, to: prestiŜ dzienników  
(2 wskazania), lojalność reklamodawców (2 wskazania), dotarcie do rynku docelowego 
przez reklamodawców (2 wskazania) oraz unikatowość tego środka przekazu  
(1 wskazanie).  

Działania Grupy Wydawniczej Agora SA mogą być przykładem dla wszystkich 
wydawnictw. Pokazują one, w jaki sposób moŜna dzięki wzmoŜonej aktywności 
marketingowej oraz wykorzystaniu elementów stanowiących siłę wydawców prasy 
zmniejszać pojawiające się w otoczeniu zagroŜenia, a tym samym przeciwdziałać 
spadkowej tendencji sprzedaŜy prasy. 

Działania umacniaj ące pozycj ę konkurencyjn ą wydawców 

W przeprowadzonym badaniu wydawcy mogli wybrać maksymalnie pięć spośród 
wskazanych działań, które słuŜą umocnieniu pozycji wydawcy. Do najwaŜniejszych, 
zdaniem wydawców, działań naleŜy zaliczyć działania promocyjne (6 wskazań na 7 
moŜliwych), opisaną wcześniej segmentację czytelników oraz politykę cenową, a takŜe 
dywersyfikację działalności na inne rynki środków masowego przekazu, zatrudnianie 
znanych dziennikarzy (po 4 wskazania) oraz poszukiwanie alternatywnych form 
sprzedaŜy (po 3 wskazania) – rys. 2. 

Najczęstszym wskazywanym przez wydawców działaniem umacniającym rynkową 
pozycję są działania promocyjne. Choć w badaniach czytelników nie wskazywano na 
działania reklamowe jako istotny czynnik determinujący wybór prasy codziennej, to 
zdaniem wydawców są one istotne w umacnianiu pozycji konkurencyjnej. W przypadku 
wykorzystania instrumentów promocyjnych stosowanych przez wydawców naleŜy 
wskazać na dwa istotne zagadnienia. Po pierwsze, nie wszystkie działania 
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ukierunkowane są na czytelników (część z nich ma wpływ bezpośrednio na 
reklamodawców), a po drugie – celem tych działań jest nie tylko wzrost sprzedaŜy 
egzemplarzowej, lecz takŜe kształtowanie odpowiedniego wizerunku dziennika. Image 
gazety jest dla wydawcy istotny z punktu widzenia zainteresowania jej tytułem przez 
reklamodawców. 
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segmentacja

polityka cenowa

zatrudnianie znanych dziennikarzy

dywersyfikacja działaności medialnej

Rys. 2. Główne działania umacniające pozycję konkurencyjną wydawców 
Źródło:  wyniki badań własnych. 

Wśród działań reklamowych wykorzystywanych przez wydawnictwa na rynku 
ogólnopolskiej prasy codziennej najczęściej wymieniano dodatki tematyczne i tzw. 
gratisy (7 wskazań), reklamę w mediach (5), kolekcje wydawnicze, a takŜe działania 
skierowane do reklamodawców: politykę rabatową (po 4 wskazania) oraz 
niestandardowe formy reklamy (3 wskazania) – rys. 3. 
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Rys. 3. Główne środki promocji umacniające pozycję konkurencyjną wydawców 
Źródło:  wyniki badań własnych. 

Pod pojęciem dodatków do ogólnopolskich gazet codziennych naleŜy rozumieć 
wszelkie teksty uzupełniające ich zwykłe wydania. Wśród nich moŜna wyróŜnić dodatki 
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stałe tematyczne w róŜne dni tygodnia (praca, dom, sport, itp.), cotygodniowe 
tematyczne z określonej dziedziny (np. zdrowie, medycyna, kuchnia) oraz tematyczne 
okazjonalne (np. papieskie itp.), sezonowe/okresowe w czasopismach (np. rankingi 
najlepszych uczelni, najbogatszych Polaków, najlepszych firm itp.), a takŜe okazjonalne 
– jednorazowe6. 

Dodatki tematyczne oraz gratisy pojawiły się w ogólnopolskiej prasie codziennej 
od 2004 roku. Od tego czasu w dziennikach, oprócz stałych dodatków tematycznych, 
ukazują się m.in. kolekcje filmów na DVD, ksiąŜki, płyty muzyczne czy multimedialne 
kursy językowe itd. Z punktu widzenia wydawcy największym problemem 
powstającym przy oferowaniu dodatków jest fakt, iŜ czytelnicy chętnie kupują gazetę  
z darmowym dodatkiem. Często zdarza się, Ŝe wszystkie egzemplarze dziennika zostają 
sprzedane nie wtedy, kiedy ma miejsce waŜne wydarzenie społeczne czy polityczne, ale 
kiedy do tytułu dołączona jest nieodpłatnie ksiąŜka lub film. 

Coraz częściej gazety nie wykorzystują autopromocji, reklamując samych siebie, 
ale produkty, jakie moŜna z nimi zakupić, np. autopromocje takich dodatków zajmują 
czasem trzy strony w kaŜdym wydaniu. Serie encyklopedyczne i kolekcje płytowe mają 
często tylko tyle wspólnego z tytułami wydawnictwa, Ŝe są w nich promowane  
i sprzedawane w tych samych kioskach. PrestiŜ, pozycja i nazwiska dziennikarzy 
schodzą wówczas najczęściej na plan dalszy.  

Istotnymi działaniami wpływającymi na umocnienie pozycji konkurencyjnej 
wydawców prasy są alternatywne formy sprzedaŜy dzienników. Coraz częściej poza 
standardowymi formami dystrybucji, czyli sprzedaŜy w kioskach oraz prenumeraty, 
wydawcy chcąc wyróŜnić swoje tytuły na rynku, starają się korzystać z innych form, 
takich jak sprzedaŜ ze stojaków, przez gazeciarzy czy dołączając je do innych tytułów. 
Przykładem takich działań była wspólna akcja sprzedaŜy wydawnictw Agora i Media 
Express, podczas której kolporterzy „Gazety Wyborczej” w okresie wakacyjnym 
dystrybuowali takŜe „Super Express”.  

W celu zwiększenia obszaru rozpowszechniania oferowanych tytułów wydawcy 
współpracują równieŜ z przedsiębiorstwami spoza rynku prasowego. Bezpłatne 
egzemplarze „Pulsu Biznesu” oferowano pasaŜerom pociągów PKP Intercity,  
a dziennik był kolportowany od poniedziałku do piątku na 21 najwaŜniejszych trasach 
(m.in. Warszawa – Kraków, Warszawa – Poznań, Warszawa – Trójmiasto, Warszawa  
– Szczecin). MoŜliwość skorzystania z dziennika „Polska” mają takŜe pasaŜerowie na 
pokładach samolotów PLL „Lot”.  

Do działań umacniających pozycję konkurencyjną wydawcy zaliczają równieŜ 
zatrudnianie znanych dziennikarzy. Odpowiednia polityka personalna słuŜy zarówno 
podnoszeniu jakości proponowanych treści, jak równieŜ poprawianiu wizerunku danego 
dziennika. Część czytelników wykazuje lojalność nie tylko wobec tytułu prasowego, 

                                                 
6 Słownik mediów, reklamy i marketingu, „Media&Marketing Polska”, sierpień 2006, s. 15. 
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lecz takŜe wobec określonych dziennikarzy. Zatrudnianie popularnych publicystów 
moŜe więc wpłynąć na pozyskanie nowej grupy czytelników. 

Wszyscy wydawcy funkcjonujący na rynku ogólnopolskiej prasy codziennej 
podejmują działania związane z dywersyfikacją działalności medialnej, inwestując m.in. 
w Internet. Dzięki takim rozwiązaniom tworzą nie tylko elektroniczne wydania tytułów 
prasowych, lecz takŜe portale multimedialne, nowe serwisy, telewizję oraz radio 
internetowe.  

Nie sposób nie zauwaŜyć coraz silniejszego związku pomiędzy wydawaną prasą 
drukowaną a wspomnianymi przedsięwzięciami w Internecie. Ich podejmowanie 
wynika z aspektów ekonomicznych, poniewaŜ wydawcy coraz rzadziej liczą na wpływy 
wyłącznie ze sprzedaŜy informacji i reklam. Część wydawców rozszerza swoją 
działalność poza rynki prasowe, inwestując w stacje radiowe (Agora, Polskapresse), 
przedsiębiorstwa zajmujące się reklamą zewnętrzną (Agora). Wydawcy przywiązują 
takŜe coraz większą wagę do technicznej strony dziennika, tzn. przyjęcie formatu 
kompakt, odpowiednia jakość papieru, czytelny layout7. Takich zmian podjął się 
wydawca „Rzeczpospolitej”, który dokonując stosownej korekty formatu i dodatków, 
spodziewał się wzrostu sprzedaŜy w kioskach oraz jednoczesnego pozyskania młodych 
czytelników. Od połowy października 2007 roku format „Rzeczpospolitej” jest  
o połowę mniejszy. Decyzję taką podjęto w sytuacji wejścia na rynek nowego tytułu 
„Polska”. Zmiana formatu miała poprawić sprzedaŜ egzemplarzową i wspierana była 
intensywną kampanią promocyjną, pomimo iŜ wcześniejszy format „Rzeczpospolitej” 
uwaŜany był za elitarny. Podobnych zmian layoutu dokonał „Puls Biznesu”, ukazując 
się z nowym logo oraz nowymi frontami i działami. 

O skuteczności działań pozwalających na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej 
świadczyć moŜe przykład „Gazety Wyborczej”. Zanim na rynku pojawił się 
„Dziennik”, średnia sprzedaŜ ogółem tego tytułu wynosiła około 415 tys. egzemplarzy. 
Rok później w pierwszym kwartale 2007 roku osiągnięto juŜ poziom blisko 470 tys. 
egzemplarzy. Na wynik ten wpływ miało obniŜenie ceny egzemplarzowej „Gazety 
Wyborczej”, sprzedaŜ w prenumeracie teczkowej, oferowanie licznych kolekcji 
wydawniczych oraz intensywne działania reklamowe. Były one odpowiedzią na 
działania prowadzone w tym czasie przez wydawcę Axel Springer Polska. 

Szanse i zagro Ŝenia funkcjonowania wydawców 
Pojawienie się nowych nośników przekazu przyczyniło się do zintensyfikowania 

konkurencji na rynku tradycyjnych mediów, a dokonujące się zmiany stanowią duŜe 
wyzwanie równieŜ dla wydawców funkcjonujących na rynku ogólnopolskiej prasy 
codziennej w celu obrony znaczenia tradycyjnego rynku prasowego. Pogłębiona analiza 

                                                 
7 Layout (ang. układ graficzny) – układ graficzny reklamy, strony internetowej i prasowej; kreacją layoutu 

w wydawnictwie prasowym zajmuje się art director odpowiedzialny za tytuł. Projekt layoutu pokazuje 
proporcje pomiędzy nagłówkiem, sloganem, tekstem, ilustracjami, uwzględnia wielkość poszczególnych 
elementów, kolorystykę oraz sposób ich wykonania. Za: Ibidem. 
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uwarunkowań ekonomicznych wskazuje, Ŝe wydawcy nie mogą funkcjonować na rynku 
w sposób tradycyjny, muszą być otwarci na potrzeby oraz oczekiwania czytelników  
i reklamodawców. Intensywna konkurencja zmusza ich do zmiany cech oferowanych 
produktów i rozszerzania sposobów dotarcia do zarówno do czytelnika, jak  
i reklamodawcy. O przyszłości prasy w głównej mierze zadecyduje umiejętność 
usatysfakcjonowania dotychczasowych czytelników i poszerzania kręgu odbiorców,  
a takŜe skuteczność w pozyskiwaniu przychodów ze sprzedaŜy powierzchni 
reklamowej. 

Uczestniczący w badaniu wydawcy wśród zjawisk, które moŜna uznać za szanse 
dla funkcjonowania wydawców prasy codziennej, wymieniali najczęściej: 

a) dywersyfikację działalności na inne środki masowego przekazu, 
b) udoskonalenie obecnego produktu poprzez nadawanie mu unikalnej formuły, 
c) rzetelność i wiarygodność prasy, 
d) wzrost poziomu wykształcenia ludności, 
e) wzrost poziomu Ŝycia ludności. 
Przeprowadzone badania pozwoliły równieŜ na wyodrębnienie innych zagroŜeń, 

które będą decydować w przyszłości o poziomie konkurencji na rynku prasowym. 
Oprócz opisanych wcześniej zagroŜeń związanych z produktami substytucyjnymi,  
w szczególności Internetem oraz telewizją, wydaje się, Ŝe będą to w opinii wydawców: 
agresywna polityka cenowa, wzrost kosztów druku prasy oraz wydatków 
promocyjnych, odpływ reklamodawców, mała ilość wolnego czasu czytelników czy teŜ 
deprecjacja marki i tytułów związana z obniŜaniem się jakości prezentowanych treści. 

THE INTENSITY OF THE COMPETITION ON THE DAILY 
PRESS MARKET IN OPINION OF THE PUBLISHERS 

Summary 

The paper presents the author’s own research. The research was conducted among the 
publishers of the daily press to determinate the intensity of competition level of the Polish daily 
press market. At the beginning the author presented the research results regarding intensity  
of competition on this market, concerning the division of rivalry inside sector (conception  
of Porter’s five forces) and competition of the substitute products. The author also presents the 
most used activities of the publishers and the characteristic of each activity, which object is to 
consolidate the competition position. The paper presents as well the most important promotion 
activities used by the publishers of daily press. In conclusion of the paper the opportunities and 
threats which influence the further effective functioning subject on the press market are 
mentioned. 
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OCENA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH  
NA PRZYKŁADZIE PRYWATNEJ PLACÓWKI 

MEDYCZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE  

Streszczenie 

Marketing usług medycznych nie jest juŜ w Polsce pojęciem nowym, jednakŜe nie do końca 
pacjenci – klienci mają moŜliwość oceny i wpływu na jego funkcjonowanie. Niestety  
w przypadku podmiotów publicznych świadczących usługi medyczne rzadziej mamy do 
czynienia z podejściem zmierzającym do budowania kompleksowego zadowolenia klienta niŜ  
w prywatnych placówkach medycznych, gdzie rywalizacja o pacjenta jest zdecydowanie bardziej 
widoczna, a badanie jakości słuŜy identyfikacji przewagi konkurencyjnej. Autorka starała się 
zidentyfikować wyznaczniki jakości usługi medycznej oraz na przykładzie prywatnej placówki 
leczniczej w Zielonej Górze przybliŜyć opinie pacjentów dotyczące oceny jakości usług 
medycznych. W swoim postępowaniu badawczym wykorzystała załoŜenia metody SERVQUAL. 
Przedstawiono opinie 70 respondentów. Zaprezentowane badania mają charakter wstępny.  

Wprowadzenie  

Współczesne warunki konkurencji i oczekiwania klientów sprawiają, Ŝe równieŜ  
w placówkach ochrony zdrowia (zwłaszcza w placówkach prywatnych) prowadzi się 
rywalizację o pacjenta głównie poprzez podnoszenie jakości oferowanych usług 
medycznych. Pacjenci tychŜe placówek oczekują świadczeń na takim poziomie, który 
będzie spełniał ich wymagania i dlatego wybierają te zakłady, w których realizowane są 
wysokie standardy jakości. Zarządzanie jakością przyczynia się do poprawy pozycji 
rynkowej, wizerunku i prestiŜu placówki, prowadzi do poprawy wydajności oraz 
usprawnienia obsługi pacjentów i wzrostu ich zadowolenia. W ten sposób placówka 
medyczna moŜe pozyskiwać nowych klientów, bowiem decyzja pacjenta o wyborze 
oferty konkretnej placówki medycznej zaleŜna jest od ich jakości. To właśnie ona jest 
przyczyną, Ŝe pacjenci są skłonni równieŜ zapłacić za nie określoną cenę. Celem 
niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań ankietowych dotyczących 
oceny jakości przez pacjentów usług medycznych oferowanych przez jedną  
z zielonogórskich przychodni prywatnych. W swoim postępowaniu empirycznym 
autorka wykorzystała załoŜenia metody SERVQUAL. Zamierzeniem autorki jest 

                                                 
1 Anetta Barska − dr inŜ., Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 

Uniwersytet Zielonogórski. 
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wskazanie potencjalnych wyznaczników jakości usługi medycznej w oczach pacjenta. 
Przeprowadzone badania mają charakter wstępny i mogą stanowić dla autorki 
przesłankę do dalszych poszukiwań. 

Istota jako ści i jej znaczenie w decyzjach nabywczych konsu-
mentów 

Klienci poprzez proces zakupu czy skorzystania z usługi uzewnętrzniają swoje 
postawy względem oferty, a jednocześnie oceniają oczekiwaną sytuację nabycia. 
Dlatego badania korzystania z usługi obejmują nie tylko postawy względem oferty, ale 
równieŜ inne uwarunkowania procesu świadczenia usługi. RównieŜ rynek usług 
medycznych oceniany jest przez pacjentów pod kątem jakości. Pacjenci przy wyborze 
placówki ochrony zdrowia kierują się oczekiwaniami w stosunku do oferty usług 
medycznych, podobnie jak w procesie wyboru innych produktów na rynku. Często 
jakość jest czynnikiem decydującym o wyborze odpowiedniej przychodni, lekarza, 
sposobu leczenia (jeśli jest to moŜliwe z punktu widzenia dolegliwości) itp. 
Konsumenci przyjmują bardzo róŜne postawy, kształtowane m.in. wpływem sytuacji, 
środowiska, specyficznej sytuacji Ŝyciowej i ekonomicznej. W badaniu postaw klientów 
zastosowanie znajdują metody i pomiary jakościowe.  

Jakość jest nieodzownym elementem branym pod uwagę w procesie wyboru  
i oceny usługi, równieŜ na rynku usług medycznych. Jakość jest definiowana przez 
wielu autorów, np. Gitlforda i innych: jakość jest osądem produktu lub usługi przez 
klientów lub uŜytkowników; jest zakresem, w jakim klienci lub uŜytkownicy są 
przekonani, Ŝe produkt przewyŜsza ich potrzeby i oczekiwania. Natomiast definicja 
kompleksowego zarządzania jakością zawarta w normie ISO 8402: „sposób zarządzania 
organizacją, skoncentrowany na jakości, oparty na udziale wszystkich członków 
organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu 
klientów oraz korzyściom wynikającym z tego dla wszystkich członków organizacji  
i dla społeczeństwa” 2 jasno definiuje konieczność dostosowania zachowania organizacji 
wobec konsumenta, przykładem tego jest równieŜ placówka medyczna.  

W XXI w. sektor usług medycznych podlega ogromnym zmianom. Reforma słuŜby 
zdrowia spowodowała, Ŝe jakość świadczonych usług medycznych ma coraz większe 
znaczenie dla pacjenta. Obecnie kaŜda procedura medyczna musi mieć zapewnioną 
odpowiednią jakość. Oznacza to wykonanie świadczenia medycznego w określonym 
czasie, zgodnie z obowiązującymi standardami i przy wykorzystaniu odpowiedniej 
liczby środków. Wydaje się, Ŝe podstawową cechą wyróŜniającą rynek usług 
medycznych jest ograniczony wpływ na uwarunkowania podejmowania decyzji przez 
konsumenta-pacjenta. Charakterystycznym jest fakt, iŜ na popyt wpływają nie tylko 
cena i jakość usługi, ale równieŜ wiele innych czynników specyficznych tylko dla rynku 
usług zdrowotnych, na które dostawca usługi ma bardzo ograniczony wpływ. MoŜna 

                                                 
2 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości – terminologia, PN -ISO 8402:1996, s. 20. 
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tutaj zaliczyć m.in.: 
– ogólny stan zdrowotności populacji, 
– strukturę zachorowań populacji, 
– strukturę wiekową populacji, 
– istnienie specyficznych, miejscowych czynników wpływających na stan 

zdrowia populacji3. 
Jakość usług jest nieodłącznie związana z procesem ich świadczenia  

i zaangaŜowanymi w ten proces osobami. Na potrzeby badań i interpretacji wyników 
przyjęto definicję, iŜ „jakość stanowi stopień spełnienia oczekiwań pacjenta przez 
usługodawcę – placówkę medyczną”. W celu oceny jakości świadczonych usług 
medycznych dokonano pomiaru satysfakcji pacjentów analizowanej placówki 
medycznej. Z punktu widzenia pacjenta jakość to wynik jego własnej oceny i odczuć  
w procesie świadczenia usług medycznych. 

Charakterystyka marketingu usług medycznych 

W warunkach zdrowej konkurencji oraz nieograniczonego dostępu pacjenta do 
świadczeń zdrowotnych sposób postępowania pacjenta na rynku usług medycznych nie 
róŜni się zasadniczo od zachowań konsumenckich na rynku dóbr konsumpcyjnych czy 
innych rodzajów usług. Istniejące róŜnice wynikają jedynie z mechanizmów 
regulujących ten rynek. Analizując zachowanie się konsumenta-pacjenta na rynku 
specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych, warto zastanowić się równieŜ, 
co kształtuje jego postawy i preferencje wobec dostawców tych usług. Generalnie  
w opiece medycznej konsument-pacjent, przy samodzielnym wyborze osoby lub 
placówki leczącej, kieruje się przede wszystkim osobistymi doświadczeniami, jeŜeli je 
ma, jeŜeli ich nie ma, zasięga opinii innych konsumentów lub lekarzy. Dlatego teŜ tak 
waŜną sprawą jest posiadanie przez lekarzy specjalistów (równieŜ jednostki jako 
całości) dobrej opinii zarówno wśród pacjentów, jak i środowiska lekarskiego.  

Na opinię składa się bardzo wiele czynników, nie zawsze wymiernych, do których 
zaliczyć moŜna m.in. kulturę osobistą lekarza, styl, w jakim traktuje pacjentów, brak 
tzw. wpadek (błędy lekarskie, błędy w sztuce lekarskiej), posiadane specjalizacje, 
stopnie i tytuły naukowe. Pacjent mający pozytywną opinię o jakości świadczonych 
przez daną jednostkę usług, moŜe opowiedzieć pięciu osobom, jak solidna jest ta 
jednostka i świadczone w niej usługi. JeŜeli jednak ma negatywne wraŜenia lub 
doświadczenia, związane z tą jednostką, wtedy przekazuje te wraŜenia 15-19 osobom4. 
Na dobrą opinię pracuje się wiele lat, natomiast stracić ją moŜna bardzo szybko. Warto 
o tym pamiętać, świadcząc usługi medyczne, poniewaŜ Ŝadne, nawet najbardziej 
wyrafinowane techniki marketingowe nie wyrównają zaniedbań w tym względzie.  

                                                 
3 R.S. Filip, Marketing specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych, Wyd. Czelej Sp. z o.o. 

Lublin 2005, s. 16. 
4 J. Withers, C. Vipperman, Na czym polega i jak robić marketing usług, M&A Communications Polska, 

Sp. z o.o., Lublin 1994, s. 23. 
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Ocena jako ści usług medycznych w opinie respondentów 

Przeprowadzono badania ankietowe w celu zidentyfikowania − wśród badanej 
zbiorowości – opinii na temat jakości świadczonych usług przez jedną z prywatnych 
przychodni lekarskich w Zielonej Górze. Badania były realizowane na terenie 
przychodni na próbie 70 osób i miały charakter wstępny. W postępowaniu badawczym 
wykorzystano załoŜenia metody SERVQUAL, według której naleŜy zbadać pięć 
najwaŜniejszych wymiarów usług, które są oceniane i wzajemnie porównywane. Na tej 
podstawie przedsiębiorstwo moŜe nie tylko określić swój ogólny poziom realizacji 
usług wobec klienta, ale takŜe moŜe uzyskać dokładniejsze informacje dotyczące źródeł 
powstawania problemów związanych z jakością procesów usługowych. Im większa jest 
róŜnica pomiędzy oczekiwaniami a postrzeganiem usługi, tym większe jest 
niezadowolenie klienta5. W praktyce metoda ta ma następujące zastosowanie6: 
1. Określenie średniego poziomu rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami  

i doświadczeniami nabywców w zakresie usług. 
2. Określenie poziomu jakości usług firmy odnoszącego się do kaŜdego z pięciu 

wymiarów. 
3. Wyliczenie waŜonego poziomu jakości usługi, poprzez uwzględnienie zarówno luk 

oczekiwań i doświadczeń, jak i znaczenia poszczególnych cech dla klientów. 
4. Identyfikacja zmian oczekiwań i doświadczeń w czasie, zarówno dotyczących 

poszczególnych cech, jak i łącznej oceny, pod warunkiem Ŝe badania są 
powtarzane. 

5. Porównanie wyników analizy dla konkurujących przedsiębiorstw. 
6. WyróŜnienie segmentów rynku formułujących odmienne oczekiwania względem 

usługodawcy i róŜnie postrzegających oferowane usługi. 
7. Określenie poziomu usług świadczonych w ramach marketingu wewnętrznego 

(ocena jakości usług  świadczonych przez jedne komórki organizacyjne firmy na 
rzecz innych).  
Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, przy którego 

konstrukcji zastosowano skalę ocen Likerta, skalę nominalną i porządkową.  
W pierwszej kolejności, na podstawie wywiadu niestandaryzowanego 
przeprowadzonego z pacjentami oraz analizy literatury, zdefiniowano potencjalne 
kryteria oceny jakości usług medycznych, którą moŜna zdefiniować w pięciu 
wymiarach7:  

a) materialność (wyznaczona przez stwierdzenia dotyczące wyglądu przychodni  
i jej pomieszczeń oraz sprzętu, jakości materiałów komunikacyjnych), 

                                                 
5 B. Beverly, The application of SERVQUAL in a district nursing service, http://www.touchmedia.co.uk/ 

jcn/journal.asp?MonthNum=05&YearN. 
6 Zob. J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002. 
7 R.S. Filip, op. cit., s. 43. 
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b) niezawodność (wyznaczona poprzez stwierdzenia dotyczące oceny kadry 
medycznej i personelu pomocniczego do solidnego i rzetelnego świadczenia 
usług), 

c) kompetencje (wyznaczona poprzez stwierdzenia dotyczące wiedzy  
i umiejętności personelu), 

d) empatia (wyznaczona poprzez stwierdzenia dotyczące oceny grzeczności, 
uprzejmości, zindywidualizowanego podejścia do pacjenta), 

e) szybkość reakcji (wyznaczona poprzez stwierdzenia dotyczące czasu 
podejmowania decyzji, szybkości diagnozy). 

KaŜdy z proponowanych wymiarów jest kształtowany przez wiele zmiennych, 
respondenci oceniali zatem badaną przychodnię m.in. w takich aspektach, jak: 
1. Bezpieczeństwo usługi medycznej, która moŜe być pojmowana przez pacjenta jako 

procedura, zabieg, który powiedzie się za pierwszym razem; zminimalizowanie 
ryzyka błędu lekarskiego poprzez zatrudnianie wysoko wyspecjalizowanego 
personelu i szerokiego zakresu diagnostyki. 

2. Wiarygodność, czyli czy przychodnia wywiąŜe się rzetelnie ze swoich zadań, 
badania wykonywane będą bezbłędnie, diagnozy trafne i rzetelne. 

3. Wymiar fizyczny jakości usługi medycznej to wygląd i czystość przychodni, 
poszczególnych gabinetów, recepcji, wyposaŜenie w specjalistyczny sprzęt, 
połączenia komunikacyjne. 

4. Szybkość reakcji, tzn. czy pytania, reklamacje pacjentów spotykają się  
z odpowiedzią. 

5. Czas oczekiwania na diagnozę i podejmowania decyzji. 
6. Kompetencje personelu oceniane przez pacjentów m.in. na podstawie liczby 

lekarzy ze specjalizacją, profesjonalizm personelu, zakres udzielanych pacjentom 
informacji. 

7. Uprzejmość, czyli na ile personel lekarski i pomocniczy jest Ŝyczliwy wobec 
pacjenta. 

8. Dostępność, czyli czy pacjent ma moŜliwość skontaktowania się z przychodnią, 
ustalenia dogodnego terminu, czas oczekiwania na wizytę, jej terminowość. 

9. Komunikacja, czyli czy klient jest informowany o usługach świadczonych  
w przychodni, o wszelkich zmianach, np. terminów wizyty. 

10. Indywidualne podejście do pacjenta, Ŝyczliwość, pomoc pacjentom mało 
samodzielnym. 

11. Poziom cen świadczonych usług. 
Kwestionariusz składał się z dwóch części – pierwsza miała posłuŜyć 

zdiagnozowaniu oczekiwanego poziomu usług, natomiast druga zdiagnozowaniu 
otrzymanego poziomu jakości usług − bowiem tylko w ten sposób kadra zarządzająca 
przychodnią będzie miała moŜliwość doskonalenia jakości. Pierwsza i druga część 
kwestionariusza zawierała taką samą liczbę pytań. Autorka, poprzez zredagowanie 
szeregu szczegółowych sformułowań, dokonała próby wyznaczenia poszczególnych 
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aspektów oceny usługi medycznej. Respondenci w skali od 1 do 7 określili swoją 
zgodność z poszczególnymi sformułowaniami, które posłuŜyły jako wyznaczniki 
jakości poszczególnych wymiarów, zgodnie z tabelą 1. 

Tabela 1. Schemat pytań w kwestionariuszu – część I 

Wyszczególnienie: 
Wymiar materialno ść 

Tak, 
zdecydowanie 
się zgadzam 

     Nie, 
zdecydowanie się  

nie zgadzam 
W przychodni powinny 
być dostępne nowoczesne 
urządzenia diagnostyczne 

       

….. 
….. 
…... 

       

Źródło: opracowanie  własne. 

Dla sformułowań pozytywnych odpowiedzi „zdecydowanie tak” przypisano 
oznaczenie liczbowe 1, natomiast dla sformułowań negatywnych ocenie „zdecydowanie 
nie” przypisywano ocenę 7. W celu zbadania, czy na ocenę poziomu jakości 
świadczonych usług medycznych ma znaczenie płeć oraz wiek, w kwestionariuszu 
ankiety umieszczono pytania metryczkowe. 

Analiza zebranego materiału empirycznego pozwala wywnioskować, Ŝe percepcja 
jakości usługi medycznej dostarczona pacjentom w wymiarze materialności jest 
najbliŜsza ich oczekiwaniom – tabela 2. Oznacza to, Ŝe klienci są zadowoleni z wyglądu 
przychodni, czystości, dostępu do parkingu, pozytywnie oceniają wyposaŜenie i sprzęt 
medyczny.  

Tabela 2. Średnie wyniki SERVQUAL dla badanych wymiarów 

Wymiar jako ści usługi medycznej 
w badanej placówce Średnie wyniki SERVQUAL 

Materialność -0,67 
Niezawodność -1,13 
Kompetencje -1,27 
Empatia -1,67 
Szybkość reakcji -1,59 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Niestety pozostałe wymiary oceny oczekiwanego poziomu usługi medycznej 
oferowanej w analizowanej przychodni w stosunku do otrzymanej przez pacjentów nie 
są w pełni satysfakcjonujące. Nie oznacza to jednak, Ŝe są to oceny negatywne,  
a jedynie, Ŝe oczekiwania pacjentów są wyŜsze od subiektywnie ocenionego poziomu 
usług otrzymanych. MoŜe to być wynikiem często nadmiernych oczekiwań pacjentów, 
nie zawsze moŜliwych w praktyce do zaspokojenia. Personel medyczny nie zawsze jest 
w stanie spełnić wszystkie oczekiwania pacjentów, nie kaŜde schorzenie moŜna 
całkowicie wyleczyć. Osiągnięte wyniki naleŜy uznać za pozytywne, bo, jak juŜ 
wcześniej wspomniano, nie odnotowano ocen zdecydowanie negatywnych. Pacjenci 



Ocena jakości usług medycznych… 

 

173 

najbardziej krytycznie ocenili wymiar oceny jakość, jakim jest empatia personelu,  
a zatem takie aspekty świadczenia usługi medycznej, jak indywidualne podejście do 
pacjenta, czas przeznaczony na analizę jego schorzenia, zrozumienie jego obaw itp.  

Pacjenci oczekują lepszej informacji o stanie zdrowia, sposobach leczenia  
i ryzyku z nim związanym (27% respondentów zakres udzielanej przez lekarzy 
informacji określiło jako zbyt skromny – rys. 1). Kadra zarządzająca winna uczulić 
personel medyczny na ten aspekt świadczenia usługi medycznej, zwłaszcza Ŝe prawo do 
pełnej informacji jest gwarantowane Kartą Pacjenta.  

20

31

19

0

0 5 10 15 20 25 30 35

tak, zdecydowanie się zgadzam

zgadzam się

zgadzam się częsciowo

nie zgadzam się

 
Rys 1. Ocena zakresu informacji udzielanej przez lekarzy pacjentom (liczba wskazań) – opinie dotyczące, czy 

zakres informacji był wystarczający  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 

Ogólną ocenę jakości usług medycznych oferowanych w przychodni respondenci 
ocenili na „bardzo dobrze” − 45,7% respondentów, „dobrych” ocen było 42,9% , raczej 
dobrze − 8,6% respondentów – rys. 2 

45,7%

42,9%

8,6%
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Rys 2. Ogólna ocena jakości usług medycznych (procent wskazań) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Na uwagę zasługuje fakt, iŜ odnotowano zaledwie dwie oceny złe, co nie oznacza 
jednak stanu idealnego. Przeprowadzona analiza oczekiwań pacjentów w aspekcie 
poziomu ich satysfakcji pozwoliła na zidentyfikowanie kluczowych obszarów 
wymagających podjęcia działań naprawczych. 

Analiza materiału empirycznego wskazuje, Ŝe w badanej placówce uzyskano 
ujemne wartości SQ dla wszystkich wymiarów jakości usługi medycznej, co oznacza, 
Ŝe im wartość ujemna jest większa, tym mniejsza jest satysfakcja klientów. W praktyce 
jednak oczekiwania prawie zawsze są maksymalizowane lub zbliŜone do 
maksymalnych i stąd róŜnica jakości postrzeganej w stosunku do jakości oczekiwanej 
jest zwykle ujemna. NaleŜy zatem szczególnie doskonalić aspekt relacji lekarz  
− pacjent. 

QUALITY MEASUREMENT IN MEDICAL SERVICE  
BASED ON THE EXAMPLE OF PRIVATE UNIT  

IN ZIELONA GÓRA 

Summary 

Medical services marketing is no longer a new concept in Poland, however the patients 
(customers) are not entire able to evaluate and affect its functioning. Unfortunately, in the case of 
public entities providing medical services, there is less often implemented the complex customer 
satisfaction approach. It is different in private medical centers, where competition for patients is 
much more visible, and the evaluation of quality is used for the identification of competitive 
advantage. The author has sought to identify the determinants of the quality of medical services 
and to provide patients opinion on medical service quality evaluation on the example of a private 
medical facility in Zielona Góra. The SERVQUAL method is used in the research methodology. 
There are opinions of 70 respondents presented. The presented research is preliminary in nature. 
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ZNACZENIE MARKETINGU W ROZWIĄZYWANIU 

EKONOMICZNYCH PROBLEMÓW ROLNICTWA 

Streszczenie 

Kluczowym problemem tzw. kwestii rolnej (agrarnej, chłopskiej) w światowym rolnictwie 
jest transferowanie wytworzonej w rolnictwie nadwyŜki ekonomicznej przez mechanizm 
rynkowy do pozarolniczych gałęzi gospodarki. Oprócz polityki retransferu dochodów do 
rolnictwa poprzez budŜet i mechanizmy instytucjonalne waŜną rolę odgrywa pełne wdroŜenie 
zasad marketingu. Elementem wyjściowym jest kierowanie na rynek produktów rolno 
-spoŜywczych o ponadstandardowej jakości. Kolejne instrumenty marketingu prowadzące do 
poprawy siły ekonomicznej sektora to współpraca rynkowa producentów, ich partycypacja  
w kanałach marketingowych, skuteczna polityka cenowa, przeciwdziałanie monopolizacji rynku, 
zmniejszanie kosztów transakcyjnych poprzez integrację pionową. 

Wprowadzenie 

Prawidłowością rozwoju i wzrostu gospodarczego w świecie jest zmniejszanie się 
udziału dochodu (np. mierzonego poziomem PKB) wypracowywanego przez sektory 
surowcowe gospodarki, w tym zwłaszcza rolnictwo. W gospodarce polskiej w latach 
1995-2006 wskaźnik dynamiki wartości dodanej brutto wyniósł 313,0, natomiast  
w rolnictwie jego wartość była prawie dwukrotnie niŜsza (167,0)2. Transferowanie 
wytworzonej w rolnictwie nadwyŜki ekonomicznej przez mechanizm wolnego rynku do 
pozarolniczych gałęzi gospodarki jest najwaŜniejszym problemem tzw. kwestii rolnej. 
Zjawisko to powoduje, Ŝe średni dochód rolniczy w przeliczeniu na osobę 
pełnozatrudnioną stanowił w Polsce 24,2% w 2003 (przed akcesją do UE) oraz 43,1%  
w 2008 r. średniego wynagrodzenia netto w gospodarce narodowej3. W Europie 
Zachodniej, mimo wzrostu wydajności pracy oraz wzrostu produktywności pozostałych 
czynników produkcji, koncentracji i specjalizacji produkcji, a takŜe kosztownych 
programów subsydiowania rolnictwa, występują równieŜ trudności z zapewnieniem 
dochodów na poziomie parytetowym4.  

                                                           
1 Jacek Chotkowski – dr inŜ., Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika 

Koszalińska. 
2 J.S. Zegar, Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej, IERiGś-PIB, 

Warszawa 2008, s. 55. 
3 A. Kowalski, Polski sektor Ŝywnościowy 5 lat po akcesji, „Biuletyn Informacyjny MRiRW” 2009, nr 5-6, 

s. 5.  
4 J.S. Zegar, op. cit., s. 27. 
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Dyskryminacja dochodowa rolnictwa jest niekorzystna zarówno dla tego sektora, 
jak równieŜ szans rozwojowych całej gospodarki i wzrostu poziomu Ŝycia 
społeczeństwa. Udział rolnictwa w tworzeniu PKB Polski wynosi jedynie ok. 4%, 
jednak sektor ten stanowi miejsce pracy dla 15,3% ogółu zatrudnionych, świadczy 
usługi na rzecz środowiska i krajobrazu na obszarze 91% powierzchni kraju5 oraz usługi 
na rzecz społeczeństwa. Wykorzystywane w rolniczej produkcji roślinnej zjawisko 
fotosyntezy tworzy nowe surowce i stanowi podstawę Ŝycia na Ziemi6. 

W celu przeciwdziałania deprecjacji dochodowej rolnictwa w większości krajów 
świata realizowana jest polityka retransferu dochodów do tego sektora − głównie 
poprzez dotacje z budŜetu oraz mechanizmy instytucjonalne7. Najbardziej skutecznym 
czynnikiem poprawy poziomu konkurencyjności i siły rynkowej sektora rolnego wydaje 
się być jednak pełne wdroŜenia zasad marketingu. Produkty rolne funkcjonują 
przewaŜnie w ramach rynku dóbr przemysłowych, gdyŜ większość surowców rolnych 
podlega procesom dalszego przetwarzania. Właściwym paradygmatem marketingu jest 
w tych warunkach rozwój marketingu partnerskiego. 

W opracowaniu scharakteryzowano kierunki działań marketingowych, 
uwzględniające specyfikę rolnictwa, nakierowane na poprawę jego pozycji na rynku 
krajowym i globalnym. Hipotezą badań jest stwierdzenie, Ŝe pełne wdroŜenie orientacji 
marketingowej oraz aktywne i profesjonalne stosowanie jego instrumentów moŜe 
istotnie ograniczyć dyskryminację ekonomiczną rolnictwa w stosunku do działów 
pozarolniczych. Realizacji tych celów powinno sprzyjać otoczenie instytucjonalne,  
w tym zwłaszcza polityka państwa. 

Przesłanki dyskryminacji rolnictwa przez mechanizm rynkowy  

Deprecjacja dochodowa rolnictwa prowadzi do braku środków na reprodukcję 
rozszerzoną i modernizację, co powoduje spadek konkurencyjności i wypieranie jego 
produktów równieŜ z rynku krajowego8. Ogólną przyczyną tego zjawiska jest 
przejmowanie efektów postępu w rolnictwie przez sektory pozarolnicze i konsumentów 
oraz bariery ekonomiczne (sztywny popyt na Ŝywność), ekologiczne i społeczne 
wzrostu produktywności czynników produkcji. WaŜniejsze przesłanki 
dyskryminującego rolnictwo działania rynku są następujące9: 
1. Rolnicy rozproszeni w sensie nie tylko przestrzennym, ale i ekonomicznym (drobne 

gospodarstwa) stanowią stronę wyraźnie słabszą i poddają się dyktatowi cenowemu 
zorganizowanej sile jednostek skupu i przetwórstwa surowców rolniczych (ostatnio 

                                                           
5 Polska Wieś 2008. Raport o stanie wsi, red. J. Wilkin, I. Nurzyńska, FDPA, Warszawa 2009, s. 27-29. 
6 R. Manteuffel, Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa 1987, s. 11. 
7 A. CzyŜewski, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, w: Uniwersalia polityki 

rolnej w gospodarce rynkowej. Ujęcie makro- i mikroekonomiczne, red. A. CzyŜewski, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 19-22. 

8 J.S. Zegar, op. cit., s. 23-27. 
9 A. Kowalski, W. Rembisz, Rynek rolny i interwencjonizm a efektywność i sprawiedliwość społeczna, 

IERiGś, Warszawa 2005, s. 62-63, A. CzyŜewski, op. cit., s. 20-22. 
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równieŜ sieci detalicznych). 
2. Rynek uprzywilejowuje końcowe stadia przetwarzania surowców w produkty 

finalne, gdyŜ ogniwa te mają większy wpływ na ceny swoich produktów i usług.  
W rezultacie ich udział w podziale ogólnej wartości dodanej powstałej w łańcuchu 
marketingowym „od pola do stołu” jest większy niŜ udział w tworzeniu tej 
wartości. 

3. Mechanizm rozwoju długookresowego nie sprzyjał dotychczas wzmacnianiu 
zdolności konkurencyjnej rolnictwa na rynku wewnętrznym, gdyŜ było ono 
traktowane jako gałąź zacofana i nierozwojowa. 

4. Sztywność i ograniczoność popytu na produkty rolno-spoŜywcze oraz niska jego 
elastyczność względem dochodów w warunkach przymusu konsumpcji. Wolniejszy 
wzrost popytu na produkty rolne w stosunku do podaŜy powoduje spadek ich cen. 

5. NiŜsza wydajność pracy w rolnictwie niŜ w przemyśle. Główne drogi do likwidacji 
rozpiętości dochodów to zmiany strukturalne w rolnictwie (wzrost obszaru i siły 
ekonomicznej gospodarstw oraz ich modernizacja). 

6. WydłuŜony okres zwrotu zainwestowanego w rolnictwie kapitału. 
7. Osobliwości ekonomiczne czynnika ziemi związane z biologicznym charakterem 

produkcji Ŝywności i potrzeba opłaty rent: róŜniczkowej, absolutnej i dobrostanu 
środowiska. 

Instytucjonalne czynniki zwi ększania dochodowo ści rolnictwa 

Poprawa sytuacji ekonomicznej rolnictwa związana z czynnikami 
instytucjonalnymi dotyczy transferu środków z budŜetu państwa oraz zastępowania 
powiązań czysto rynkowych (kanały konwencjonalne – swobodnych przepływów) na 
rzecz integracji pionowej. Redystrybucja dochodów uwzględniana jest w ramach 
uchwalanych przez Sejm RP corocznych budŜetów państwa. Istotne zwiększenie 
środków kierowanych tym kanałem do rolnictwa nastąpiło z chwilą akcesji naszego 
kraju do Unii Europejskiej. W ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej w latach 
2007-2013 polskie rolnictwo zostanie wsparte kwotą 13,2 mld euro10. W tej kwocie 
mieszczą się dopłaty bezpośrednie przyznawane do kaŜdego ha powierzchni uŜytków 
rolnych uwarunkowane spełnieniem przez gospodarstwa wymagań w zakresie ochrony 
środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa Ŝywności. Za pomocą systemu 
dotacji wspierane są równieŜ inwestycje modernizacyjne i inne programy mające na 
celu poprawę konkurencyjności i przekształcenia strukturalne gospodarstw rolnych  
i przedsiębiorstw agrobiznesu. Część środków przeznaczona jest na przedsięwzięcia  
z zakresu rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości 
pozarolniczej, aktywizacji środowisk wiejskich oraz poprawy poziomu Ŝycia 
mieszkańców wsi. 

                                                           
10 Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 317. 
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Druga moŜliwość zwiększenia dochodowości rolnictwa wiąŜe się z rozwojem 
powiązań kontraktowych między producentami rolnymi a odbiorcami wytworzonych 
surowców. Zgodnie z teorią kosztów transakcyjnych O. Wiliamsona rozwojowi 
integracji pionowej sprzyja wysoka specyfika aktywów dla obydwu stron transakcji 
przy duŜej częstotliwości transakcji oraz wysokim stopniu niepewności 
charakteryzującego środowisko organizacji i otoczenie marketingowe11. W tych 
warunkach moŜna oczekiwać, Ŝe koszty koordynacji w ramach integracji pionowej  
i koordynacji przez kontrakty będą niŜsze w porównaniu z transakcjami na wolnym 
rynku. Skala integracji pionowej, w tym za pomocą kontraktów, wykazuje duŜe 
zróŜnicowanie w poszczególnych branŜach rolnictwa, przedsiębiorstwach skupujących 
produkty rolne oraz grupach gospodarstw. Podobnie zróŜnicowany jest rozkład korzyści 
ekonomicznych współpracy.  

Jak wynika z badań UE w Poznaniu, w kierunkach produkcji rolnej, gdzie 
występuje problem niejednorodnej jakości, a integracja kontraktowa jest na niskim 
poziomie (produkcja trzody chlewnej) wyŜszy stopień hierarchii zabezpiecza przed 
niekorzystnymi zmianami cen i uruchamia procesy reprodukcji rozszerzonej, ale 
dopiero powyŜej określonego progu instytucjonalizacji struktur12. Jednocześnie bez 
względu na stan koniunktury integracja kontraktowa obniŜa pracochłonność, zbliŜając 
osiągany dochód do stawki parytetowej. Z kolei na rynkach cechujących się relatywnie 
bardziej standaryzowaną jakością surowca (produkcja mleka i zbóŜ) oraz w wyŜszym 
stopniu zintegrowanych kontraktowo, hierarchiczność struktur instytucjonalnych nie 
zabezpiecza przed ryzykiem cenowym, ale gwarantuje niŜszą pracochłonność, 
wpływając dodatnio na poziom opłaty pracy własnej13. 

Marketingowe czynniki zwi ększania opłacalno ści rolnictwa 

WyróŜnia się dwie podstawowe opcje strategiczne, których celem jest zwiększenie 
efektywności produkcji rolniczej. Pierwsza dotyczy zmniejszenia kosztów 
jednostkowych produkcji i marketingu poprzez wzrost skali i intensywności produkcji. 
Główną metodą osiągnięcia tych celów są przekształcenia strukturalne rolnictwa 
prowadzące do zwiększenia obszaru uŜytków rolnych i potencjału ekonomicznego 
przeciętnego gospodarstwa rolnego. Zaletą tej strategii, z teoretycznego punktu 
widzenia, jest korzystne oddziaływanie na popyt w wyniku obniŜania cen zbytu. Jak 
wskazują przykłady krajów, gdzie dominuje rolnictwo wielkoobszarowe (USA), 
strategia ta nie gwarantuje jednak trwałej poprawy sytuacji ekonomicznej producentów 
rolnych i likwidacji problemów rolnictwa14. Głównym problemem działającego w duŜej 

                                                           
11 J. Rembeza, J. Pennings, Gotówkowe i terminowe rynki produktów rolnych, Instytut Ziemniaka, Bonin 

1997, s. 22-25. 
12 W. Czternasty, B. CzyŜewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce. Teoria, analiza i tendencje, 

Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 211. 
13 Ibidem, s. 194. 
14 F. Tomczak, Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-Ŝywnościowej Stanów 
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skali, zmechanizowanego i nowoczesnego rolnictwa amerykańskiego jest niekorzystna 
presja na ceny i ekonomikę farm zjawisk nadprodukcji na rynkach rolnych. 
Elastyczność cenowa popytu na produkty rolno-spoŜywcze, zwłaszcza w krajach 
rozwiniętych, wykazuje cechy popytu nieelastycznego lub sztywnego15.  

Druga opcja strategiczna polega na rozwoju rolnictwa według modelu 
zrównowaŜonego. Istotą tego modelu jest nastawienie na wytwarzanie 
wysokojakościowych produktów wykorzystujących technologie oszczędzające 
środowisko naturalne oraz komplementarnego wobec innych rodzajów działalności 
gospodarczo-społecznej na obszarach wiejskich (rolnictwo wielofunkcyjne)16. Szansa 
na poprawę sytuacji ekonomicznej rolnictwa w tej strategii wynika z moŜliwości 
ustalania opłacalnych cen produktów (ze względu na ich wysoką biologiczną jakość) 
oraz ewentualny dopływ środków za usługi ochrony środowiska przyrodniczego, 
ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. 

NiezaleŜnie od realizowanej w danym kraju lub regionie ścieŜki rozwojowej 
rolnictwa i agrobiznesu, istnieje pilna konieczność wdroŜenia w tym sektorze zasad 
marketingu. Marketing rolniczy rozwinął się juŜ w I połowie XX wieku jako gałąź 
stosowanej ekonomiki rolnictwa17. Specyfika szeroko pojętego rynku rolnego 
powoduje, Ŝe w praktyce wykazuje on znaczne opóźnienie w porównaniu do innych 
działów gospodarki pod względem stopnia wdroŜenia zasad profesjonalnego 
marketingu18. Koncepcję zintegrowanego marketingu w odniesieniu do sektora rolnego 
naleŜy oprzeć na dobrej jakości kierowanych na rynek produktów. Kolejne instrumenty 
i środki marketingu prowadzące do wzmocnienia pozycji ekonomicznej sektora na 
rynku to: partycypacja producentów w kanałach marketingowych oraz ich współpraca 
w kierowaniu zbiorowej oferty sprzedaŜy, skuteczna polityka cenowa, przeciwdziałanie 
monopolizacji rynku po stronie popytu, profesjonalna promocja produktów rolno 
-spoŜywczych, wdroŜenie zasad marketingu partnerskiego, korzystanie z nowoczesnej 
wiedzy i informacji, ograniczenie ryzyka produkcji rolniczej oraz rozwój działalności 
pozarolniczej, zwłaszcza komplementarnej wobec rolnictwa np. agroturystyki. 

Ze względu na zaspokajanie przez produkty Ŝywnościowe podstawowych potrzeb 
fizjologicznych społeczeństwa jakość naleŜy widzieć jako podstawowy instrument 
marketingu. Niewątpliwie ma w tym sektorze zastosowanie maksyma „tania jakość jest 
kosztowna, ale dobra jakość jest tania”19. Jakość produktów rolno-spoŜywczych 
powinna być kojarzona przede wszystkim z wartościami odŜywczymi, korzystnym 
wpływem na zdrowie konsumentów, a takŜe wartościami smakowymi. Najczęściej 

                                                           
15 J. Chotkowski, W. Deluga, Wpływ cech rynku rolnego na specyfikę marketingu, w: Marketing  
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17 Ch. Ritson, Marketing, agriculture and economics: presidential address, „Journal of Agricultural 

Economics” 1997, vol. 48, nr 3, s. 279-280. 
18 J. Chotkowski, Marketingowe podstawy rozwoju rynku nasion rolniczych, Monografie i Rozprawy 

Naukowe IHAR 2007, nr 26, s. 7. 
19 Ph. Kotler, Marketing od A do Z, PWE, Warszawa 2004, s. 60. 
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cechy te powiązane są ze stosowaniem integrowanych i ekologicznych technologii 
produkcji, natomiast ograniczaniem metod przemysłowych. Stąd rośnie popularność 
produktów wytwarzanych metodami tradycyjnymi, pozwalającymi na zachowanie 
naturalnych ich właściwości. W tym kontekście wydaje się, Ŝe jeszcze zbyt duŜą rolę 
odgrywa wygląd produktów (jako element tzw. jakości handlowej), związany często  
z intensyfikacją stosowania w procesach produkcji i przygotowania do sprzedaŜy 
środków pochodzenia syntetycznego np. środków chemii rolnej. Obserwuje się wzrost 
znaczenia specjalnych certyfikatów i znaków jakości nadawanych przez agendy 
rządowe, organizacje konsumenckie lub organizacje producentów, np. system 
Eurepgap20. 

W związku z występowaniem na rynku rolnym zjawiska wzrostu zrealizowanej 
wartości dodanej (narzutu marŜy) przez kolejne ogniwa łańcucha marketingowego  
(w miarę zbliŜania się do końcowego odbiorcy), producenci powinni w większym 
stopniu uczestniczyć w kanałach marketingowych. W zachodnioeuropejskich krajach 
UE rolnicy są właścicielami kooperatyw (spółdzielni), które zajmują się m.in.: 
przygotowaniem produktu do sprzedaŜy (np. konfekcjonowaniem), przetwórstwem, 
handlem hurtowym i detalicznym oraz eksportem. Zyski z tej działalności są 
rozdzielane proporcjonalnie na poszczególnych rolników21. Działające w Polsce przed 
rokiem 1990 organizacje spółdzielcze skupujące produkty rolne nie zostały dotychczas 
odbudowane. Ze względu na niewielki potencjał ekonomiczny przeciętnego 
gospodarstwa rolniczego w Polsce przejmowanie przez producentów kolejnych ogniw 
obrotu i przetwórstwa produktów rolnych wymaga ich współpracy rynkowej poprzez 
formy integracji poziomej. 

Obecnie jako główną formę współpracy rynkowej rolników w Polsce traktuje się 
organizację grup producenckich22. Do głównych przesłanek i celów organizowania 
wspólnych przedsięwzięć w rolnictwie naleŜy zaliczyć następujące: wzmocnienie siły 
(pozycji) rynkowej producentów na rynku, poprawa ekonomicznej efektywności 
produkcji rolniczej, łączenie kapitału w celu tworzenia bazy przechowalniczo 
-obróbczej, handlowej i przetwórczej, wdroŜenie orientacji i rozwój aktywności 
marketingowej na rynku23. Mimo funkcjonowania systemu wspierania finansowego 
grup producenckich z budŜetu państwa proces powstawania grup w polskim rolnictwie 
postępuje dotychczas bardzo powoli. Przyczynami słabego zainteresowania formami 
integracji poziomej są zarówno bariery mentalnościowe rolników (przyzwyczajenie do 
indywidualizmu i deficyt wzajemnego zaufania), jak wciąŜ niedoskonała sfera regulacji 
prawnych i fiskalnych (większość przychodów z grupowej działalności objęta jest 

                                                           
20 J. Giłka-Zaporska, Znaczenie systemu Eurepgap w działalności marketingowej nowoczesnych 

gospodarstw rolnych, w: Szanse i wyzwania współczesnego marketingu, red. W. Deluga, J. Chotkowski, PTE, 
Koszalin, s. 57. 

21 J. Rembeza, J. Pennings, op. cit., s. 114. 
22 G. Spychalski, Wspieranie działalności grup producentów rolnych w polskiej polityce, Acta Scientiarum 

Polonorum, Oeconomia 2007, nr 6, s. 95-96. 
23 J. Chotkowski, op. cit., s. 42-44. 
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podatkiem dochodowym). 
W rolnictwie po stronie podaŜy funkcjonuje duŜa liczba drobnych i średnich 

gospodarstw, natomiast odbiorcami jest ograniczona liczba przedsiębiorstw 
przetwórczych lub handlowych. Często w danym regionie funkcjonuje w praktyce tylko 
jedno przedsiębiorstwo skupujące surowce rolne. Sytuacja monopolu (monopsonu) 
skutkuje gorszą pozycją producentów w procesach ustalania cen skupu. W związku  
z tym polityka państwa powinna przeciwdziałać monopolizacji poszczególnych rynków 
branŜowych, zarówno poprzez zachęty do inwestowania w budowę nowych zakładów 
przetwórczych, jak i rozwijania drobnej przedsiębiorczości. Rozproszeni dostawcy 
produktów rolnych powinny organizować się w celu prowadzenia negocjacji  
z przedsiębiorstwem skupującym odnośnie warunków kontraktacji, w tym ustalenia 
opłacalnych dla producentów cen skupu. 

Decyzje cenowe stanowią kluczowy problem decyzyjny w przedsiębiorstwach  
i gospodarstwach, gdyŜ bezpośrednio wpływają na poziom przychodów ze sprzedaŜy  
i zysków24. Cena nie powinna zatem być za wysoka, aby nie ograniczać popytu. Nie 
powinna być jednak ustalona na zbyt niskim poziomie, zwłaszcza w przypadku 
produktów o niskiej elastyczności cenowej popytu, do których zaliczamy produkty 
rolno-spoŜywcze. Producenci rolni są jednak na ogół biorcami cen, gdyŜ w odniesieniu 
do większości produktów cenę skupu ustala jednostronnie przedsiębiorstwo 
kontraktujące. Z kolei odnośnie produktów kierowanych na rynek w stanie świeŜym 
(warzywa, owoce, ziemniaki) cena ustalana jest na rynku w wyniku swobodnej gry 
podaŜ-popyt. MoŜliwości uzyskiwania wyŜszych cen, zwiększających poziom 
opłacalności produkcji wiąŜą się z następującymi czynnikami: 

– dostarczanie produktów bezpośrednio do gospodarstw domowych 
konsumentów (sprzedaŜ bezpośrednia), 

– zawieranie kontraktów na dostawę produktu, z określeniem ceny, 
– dostarczanie produktów wstępnie przetworzonych lub przygotowanych do 

uŜytkowania (sortowanie, konfekcjonowanie itp.), 
– w miarę istniejących moŜliwości produkty powinny być kierowane do 

sprzedaŜy w okresach wyŜszych cen (np. w miesiącach zimowych zamiast 
bezpośrednio po zbiorach), 

– sprzedawanie produktów pod wykreowaną wartościową marką (znakiem 
handlowym). 

Zintegrowane działania promocyjne polegają na wykorzystaniu następujących 
narzędzi promocyjnych: reklama, promocja sprzedaŜy, sprzedaŜ osobista, propaganda 
marketingowa (public relations), marketing bezpośredni25. Ze względu na charakter 
rynku producenci rolni jedynie w ograniczonym zakresie prowadzą działania 

                                                           
24 P. Waniowski, Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003, s. 46. 
25 J. Chotkowski, Istota marketingu, w: Marketing w zarysie, red. W. Deluga, Wyd. Politechniki 

Koszalińskiej, Koszalin 2004, s. 16. 
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promocyjne. Istotne znaczenie naleŜy natomiast przypisać działaniom dotyczącym 
ogólnokrajowej promocji, w tym głównie reklamy kształtującej popyt rynków 
krajowych i zagranicznych na wybrane produkty. Działania reklamowe tego rodzaju 
dzielimy na mające charakter reklamy społecznej i ogólnej. Przykładem skutecznej 
reklamy społecznej (profilaktyka chorób kości, szczególnie osteoporozy) jest reklama 
spoŜycia mleka pod hasłem: „Pij mleko! Będziesz wielki”26. Innym typem reklamy jest 
reklama ogólna prowadzona w imieniu określonej kategorii (grupy, klasy) produktów,  
a nie pojedynczej marki. W przypadku konsolidacji działań reklamowych, 
konsekwencji i jasności przesłania moŜe ona przynieść pozytywne efekty, głównie na 
rynkach podstawowych produktów Ŝywnościowych, takich jak pieczywo, mleko czy 
masło, które tylko nieznacznie róŜnią się w obrębie danej kategorii27. 

Marketing partnerski (relationship marketing) „oznacza istotną zmianę  
w paradygmacie marketingu, a mianowicie przejście od myślenia w kategoriach 
konkurencji i konfliktu do myślenia w kategoriach wzajemnej zaleŜności  
i współpracy”28.  Teoretycznej podbudowy dla rozwoju marketingu partnerskiego 
dostarcza teoria kosztów transakcyjnych O. Wiliamsona29. Jak juŜ wspomniano, 
produkty rolne funkcjonują przewaŜnie ramach rynku dóbr przemysłowych. Zwiększa 
się ponadto zakres usług na rzecz gospodarki i społeczeństwa (usługi turystyczne, 
ochrona środowiska, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego). Stąd właściwym 
paradygmatem dla tego rodzaju produktów jest marketing partnerski. Prowadzi on do 
wykształcenia obopólnie korzystnych długoletnich kontaktów opartych na wzajemnym 
zaufaniu i przyjacielskich stosunkach. 

Rynek produktów rolniczych, ze względu na wahania podaŜy powodowane 
zmiennością warunków przyrodniczych, charakteryzuje się duŜą zmiennością cenową. 
Powodowane tymi czynnikami ryzyko produkcyjne i ekonomiczne zwiększa się wraz  
z procesami liberalizacji gospodarki światowej. Obawa przed ryzykiem niekorzystnie 
oddziałuje na efektywność rolnictwa, gdyŜ w tej sytuacji poziom nakładów na ogół jest 
znacznie niŜszy w porównaniu do poziomu optymalnego. W strategiach 
marketingowych gospodarstw rolnych, jak i polityce państwa powinny znaleźć się 
elementy przeciwdziałania nadmiernemu ryzyku. Oprócz integracji pionowej  
i kontraktacji produkcji rolnej wśród czynników ograniczających wysokie ryzyko 
naleŜy wymienić ubezpieczenia oraz korzystanie z kontraktów terminowych (futures  
i opcyjnych) na giełdach towarowych30.  

                                                           
26 M. Świątkowska, Znaczenie reklamy społecznej i ogólnej na rynku Ŝywności w Polsce, w: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, 
A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 106. 

27 Ibidem, s. 111. 
28 Ph. Kotler, op. cit., s. 106  
29 V. Eritz, D. Wilson, Research In Relationship Marketing: Antecedens, Traditions and Integration, 

„European Journal of Marketing” 2006, no. 3-4, za: J. Sawicki, Marketing partnerski – próba syntezy, 
„Marketing i Rynek” 2006, nr 6, s. 35. 

30 A. Kowalski, W. Rembisz, op. cit., s. 159. 
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Rolnictwo polskie, ze względu na biologiczny charakter procesów wytwórczych, 
jak i wymóg trwałego wzmacniania swojej konkurencyjności na rynku krajowym  
i międzynarodowym wymaga wsparcia nauki i korzystania z nowoczesnej wiedzy. 
Postęp w efektywności utrudnia bowiem zarówno niedostatek wiedzy biologicznej  
i technologicznej, jak i ekonomicznej, w tym z zakresu zarządzania i marketingu.  
W tym celu konieczna jest zmiana priorytetów w kierowaniu środków finansowych na 
naukę rolniczą w kierunku preferowania badań stosowanych i rozwojowych zamiast 
teoretycznych. Wzmocnieniu muszą podlegać ponadto ogniwa transmisji wyników 
badań do praktyki rolniczej i gospodarczej. Powinny być równieŜ doskonalone 
przydatne do podejmowania decyzji systemy informacji rynkowej, upowszechniane za 
pośrednictwem Internetu.  

Jednym ze sposobów poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkańców obszarów 
wiejskich jest dywersyfikacja działalności biznesowej. Mowa tutaj w pierwszej 
kolejności o dziedzinach komplementarnych z prowadzoną produkcją rolniczą, jak: 
usługi agroturystyczne, elementy przetwórstwa płodów rolnych, handel środkami do 
produkcji rolnej. Mogą być równieŜ podejmowane kierunki działalności niezwiązane  
z rolnictwem oraz środowiskiem wiejskim. Podejmowanie pozarolniczych biznesów 
naleŜy zalecać zwłaszcza dla gospodarstw o mniejszym obszarze uŜytków rolnych. 
WaŜnym kierunkiem tzw. wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich stanowi 
turystyka. Jak wynika z badań, rozwój tej funkcji wpływa pozytywnie na poziom 
rozwoju gospodarczego gmin31. 

Zakończenie  

Istotą współczesnej kwestii rolnej jest deprecjacja dochodowa i ekonomiczna 
rolnictwa przez mechanizm rynkowy. Powoduje to sytuację niedoboru środków na 
realizację reprodukcji rozszerzonej i modernizację sektora, co niekorzystnie wpływa na 
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego krajów i społeczeństw. DąŜenie do poprawy 
sytuacji ekonomicznej rolnictwa powinno stanowić podstawę strategii biznesowych 
(marketingowych) gospodarstw, jak równieŜ działań polityki państwa i innych ogniw 
otoczenia instytucjonalnego sektora rolno-spoŜywczego. W świetle teorii kosztów 
transakcyjnych w warunkach wysokiej specyficzności aktywów i stopnia niepewności 
oraz duŜej częstotliwości transakcji zamiast transakcji na wolnym rynku naleŜy 
preferować formy integracji pionowej. W większości wysokorozwiniętych krajów 
świata realizuje się instytucjonalny transfer środków budŜetowych do rolnictwa. 
Najbardziej skutecznym środkiem trwałego wzmocnienia siły ekonomicznej rolnictwa 
jest wdroŜenie zasad profesjonalnego marketingu. Rola instrumentów marketingowych 
jak: jakość, promocja, dywersyfikacja, a z drugiej strony takŜe uwarunkowań kosztowo 
-cenowych, rośnie wraz z postępami procesów globalizacji. Wśród zalecanych działań 
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mających na celu poprawę dochodowości produkcji rolniczej naleŜy wymienić 
współpracę rynkową producentów oraz ich partycypację w kolejnych ogniwach 
łańcucha marketingowego. 

THE IMPORTANCE OF MARKETING IN SOLVING  
ECONOMIC PROBLEMS OF AGRICULTURE 

Summary 

The key problem of so called agricultural matter (agrarian) in the world-wide agriculture is 
the transfer of the production surplus to non – agricultural sectors of the economy through the 
market mechanism. Besides the transfer policy of revenues to agriculture through the state budget 
and institutional mechanisms important role is also played by properly implemented marketing. 
The starting phase is transferring to the market the agricultural and food products of an above-
standard quality. The marketing instruments enabling the increase of the economic strength of the 
sector are: co-operation of producers in the market, their participation in marketing channels, 
effective price policy, counteracting monopolization of the market, reducing transaction costs 
through vertical integration. 
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KONSUMENCKA OCENA MARKETINGOWEJ  

OFERTY BEZPOŚREDNICH KANAŁÓW 

DYSTRYBUCJI śYWNOŚCI 

Streszczenie  

W opracowaniu podjęto próbę oceny oferty bezpośrednich kanałów dystrybucji Ŝywności  
z punktu widzenia konsumenta. Analizy przeprowadzono na zasadzie porównania opinii 
dotyczących wybranych elementów tworzących wartość oferty handlowej bezpośrednich kanałów 
dystrybucji z analogicznymi ocenami pozostałych kanałów sprzedaŜy. Przeprowadzone 
wnioskowanie wskazuje, Ŝe oferta przedstawionych kanałów dystrybucji bezpośredniej jest 
pozytywnie oceniana przez konsumentów. Wyniki porównań bezpośrednich kanałów sprzedaŜy  
z pozostałymi formami dystrybucji wskazują na obszary, które naleŜy doskonalić celem poprawy 
konkurencyjności poszczególnych bezpośrednich kanałów zbytu. 

Wprowadzenie 

Decyzje konsumentów dotyczące wyboru miejsca, czasu, sposobu i trybu 
zaopatrzenia w Ŝywność stanowią wypadkową wielu czynników o charakterze 
rynkowym, ekonomicznym, socjo-kulturowym. Są one wynikiem konfrontacji potrzeb 
nabywcy z jego moŜliwościami realizacji zakupów, ale takŜe z potencjalnymi 
korzyściami, jakie oferują róŜnorodne kanały dystrybucji. Na podkreślenie zasługuje 
przy tym fakt, iŜ ani czynniki znajdujące się po stronie nabywcy, ani teŜ elementy 
przypisane kanałom dystrybucji Ŝywności, jak teŜ ich otoczenie społeczne, mikro- czy 
makroekonomiczne nie są stabilne. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym 
podlegają one procesom wzajemnego oddziaływania, stanowiąc źródło i efekt licznych, 
coraz bardziej dynamicznych przekształceń. Na rynku obserwowane są wzajemne 
dopasowywania formy dystrybucji Ŝywności do preferencji nabywczych klientów. 
JednakŜe, aby decyzje podejmowane przez jednostki handlu produktami 
Ŝywnościowymi odzwierciedlone zostały zadowoleniem klientów, a jednocześnie 
realnym, dodatnim wynikiem ekonomicznym w przedsiębiorstwie, konieczne jest 
rozpoznanie postaw i oczekiwań konsumenckich wobec poszczególnych kanałów 
dystrybucji. DuŜa róŜnorodność oferowanych produktów, w tym Ŝywnościowych, 
sprawia, Ŝe zasób wiedzy dotyczącej potrzeb i zachowań klientów, będącej  
w posiadaniu przedsiębiorcy, stanowi istotne źródło przewagi konkurencyjnej i sukcesu 
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firmy2. Wiedza ta stanowi podstawę dokonania charakterystyki klienta, a ta z kolei jest 
uŜyteczna w formułowaniu odpowiedzi, dlaczego wykazuje on określone zachowania  
i pozwala myśleć jego kategoriami3.  

Pewne atrybuty determinujące pozycję konkurencyjną są wspólne dla większości 
przedsiębiorstw. MoŜna je sklasyfikować w kilku kategoriach4: atrybuty produktu, 
relacje z klientami, wizerunek i reputacja. JednakŜe kaŜdy z podmiotów, aby uzyskać 
przewagę konkurencyjną, powinien wygenerować wiązkę głównych elementów oferty, 
które będzie w stanie zaproponować swoim klientom, a które świadczyć będą o jego 
odrębności i specyficznym charakterze handlowym. Rosnąca konkurencja skłania 
przedsiębiorstwa przemysłu spoŜywczego do poszukiwania nowych, skuteczniejszych 
sposobów działania na rynku. Przejawem takich działań jest zmiana pozycji rynkowej 
producenta w kanałach dystrybucji, związana z kreowaniem własnych kanałów dla 
zbywanych produktów oraz coraz większe znaczenie tych działań dla podnoszenia 
konkurencyjności firmy na rynku. Własne kanały dystrybucji umoŜliwiają 
producentowi pełną kontrolę nad dystrybucją swoich produktów, w tym nad poziomem 
cen, po których dobra trafiają do konsumenta, oraz jakością usług sprzedaŜowych. 

Korzyści, jakie wynikają z prowadzenia sprzedaŜy za pośrednictwem własnych 
kanałów, mogą się okazać szczególnie istotne dla funkcjonowania i rozwoju małych  
i średnich przedsiębiorstw, których pozycja przetargowa w odniesieniu do odbiorców 
ich produktów nie jest wysoka i w wyniku postępujących przemian otoczenia 
rynkowego ulega ciągłemu osłabianiu. Dla wielu małych i średnich producentów 
Ŝywności bezpośrednie docieranie z towarem do konsumentów stanowić moŜe sposób 
na zapewnienie sobie przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Warunkiem sukcesu prowadzenia sprzedaŜy bezpośredniej jest jednak takie 
kształtowanie oferty handlowej przedsiębiorstwa, które znajdzie akceptację i uznanie 
konsumenta. Konieczna w tym przypadku staje się wiedza dotycząca tego, na jakie 
elementy oferty naleŜy zwrócić uwagę i jak je kształtować, aby uzyskać przewagę 
konkurencyjną. Jednym z elementów decydujących o zachowaniach konsumentów są 
doświadczenia własne związane z dokonywaniem zakupów i uŜytkowaniem 
zakupionych produktów. Odczucia te oprócz tego, Ŝe stanowią waŜny argument  
w kolejnych procesach zakupowych, mogą być uŜytecznym źródłem informacji 
dotyczącej oferty danej firmy.  

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny oferty bezpośrednich kanałów 
dystrybucji Ŝywności z punktu widzenia konsumenta. Analizy przeprowadzono na 
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zasadzie porównania opinii dotyczących wybranych elementów tworzących wartość 
oferty handlowej bezpośrednich kanałów dystrybucji (do których zaliczono sprzedaŜ  
w sklepie firmowym, sprzedaŜ na targowisku i bazarze, sprzedaŜ w zakładzie 
produkcyjnym i sprzedaŜ obwoźną) z analogicznymi ocenami pozostałych kanałów 
sprzedaŜy (hiper- i supermarket oraz mały sklep po sąsiedzku). Źródłem 
prezentowanych wyników są badania własne przeprowadzone na przełomie 
października i listopada 2009 roku na grupie 300 respondentów, mieszkańców 
województwa podkarpackiego. Badania przeprowadzono metodą wywiadu 
kwestionariuszowego, a przy doborze respondentów do badania zastosowano dobór 
kwotowy proporcjonalny, umoŜliwiający odwzorowanie struktury populacji generalnej. 

Postawy konsumentów wobec marketingowej oferty bezp o-
średnich kanałów sprzeda Ŝy 

Opisywane w literaturze modele zachowań konsumentów wskazują na to, Ŝe wśród 
wielu czynników, jakie decydują o wyborze produktu i miejscu jego zakupu, waŜnym 
elementem, który nabiera coraz większego znaczenia, jest postrzegana jakość produktu5. 
Ewolucja wiedzy o zachowaniach konsumenta przejawia się między innymi  
w strategiach niektórych sieci handlowych, które zmieniły nastawienie z akcentowania 
ceny na zaakcentowanie jakości6. Przykładem moŜe być sieć Tesco, która zmieniła 
hasło „DuŜo, tanio, Tesco” na „Tesco – dla Ciebie, dla rodziny”, czy Lidl, zmieniając 
„Lidl jest tani” na „Lidl ceni jakość”. Znaczenie jakości produktów przy wyborze 
miejsca zakupu Ŝywności potwierdzają badania konsumentów, w rezultacie których 
okazuje się, Ŝe jakość towarów oferowanych na rynku, w tym w systemie dystrybucji 
bezpośredniej, w duŜym stopniu wpływa na konsumenckie decyzje wyboru miejsca 
zakupu Ŝywności7. Chcąc zweryfikować, czy oczekiwane przez konsumentów korzyści, 
w postaci wysokiej jakości produktów Ŝywnościowych, znajdują potwierdzenie  
w odczuciach pozakupowych, zapytano respondentów, czy zgodzą się ze 
stwierdzeniem, Ŝe dystrybucja bezpośrednia umoŜliwia bardziej korzystny zakup, 
poniewaŜ oferowane towary są lepsze od tych, które moŜna kupić w innych sklepach? 
Wyniki uzyskanych na to pytanie odpowiedzi zawarto w tabeli 1. 

 
 
 

                                                 
5 H. Górska-Warasewicz, Konsumencka ocena jakości Ŝywności, „Przemysł SpoŜywczy” 2001, nr 12 s. 35-

37.  
6 H. Mruk, Konsument w gospodarce – ewolucja wiedzy o jego zachowaniach, „Handel Wewnętrzny” 

2009, nr 4-5, s. 49. 
7 K. Cyran, P. Cyrek, Czynniki konkurencyjności wybranych kanałów dystrybucji Ŝywności w opinii 

konsumentów, w: Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie – jej uwarunkowania i następstwa, red.  
S. Urban, Tom 1. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1118, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 
2006, s. 147-152. 
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Tabela 1. Opinie respondentów na temat przewagi jakościowej produktów Ŝywnościowych oferowanych  
w ramach sprzedaŜy bezpośredniej nad towarami oferowanymi w innych sklepach (w %) 

Odpowiedzi Ogółem 

Wskazania 
respondentów  

według płci  

Wskazania 
respondentów 
według miejsca 
zamieszkania  

Wskazania respondentów 
według wieku  

męŜczyźni kobiety wieś  miasto 18-24 25-39 40-59 
60  

i więcej 

zdecydowanie 
tak 

7,3 6,0 8,7 8,3 6,1 - 8,3 8,3 7,0 

raczej tak 33,7 35,1 32,2 38,1 28,0 16,7 29,2 44,0 29,6 

raczej nie  36,3 35,8 36,9 38,1 34,1 62,5 38,5 28,4 36,6 

zdecydowanie 
nie  

6,0 6,6 5,4 2,4 10,6 12,5 6,3 4,6 5,6 

brak zdania 16,7 16,6 16,8 13,1 21,2 8,3 17,7 14,7 21,1 

Źródło: obliczenia na podstawie własnych badań. 

Rozkład uzyskanych odpowiedzi twierdzących i negujących postawioną tezę 
przedstawia się podobnie, co nie pozwala na jednoznaczne rozstrzygnięcie 
postawionego problemu. Uwzględnienie podziału respondentów według płci równieŜ 
nie wnosi istotnych zmian w ocenie jakości, o którą pytano. RóŜnice poglądów  
w ocenie postawionego problemu zaobserwowano natomiast między opiniami 
mieszkańców wsi i miast. Łącznie 46,4% mieszkańców wsi uwaŜa, Ŝe towary 
kupowane bezpośrednio od producenta są lepsze, z czego 8,3% potwierdza to  
w sposób zdecydowany. Wśród mieszkańców miast przewagę jakościową oferowanych 
w systemie dystrybucji bezpośredniej produktów dostrzega 34%, z czego 6% przyznaje 
zdecydowaną przewagę jakościową nabywanym tą drogą produktom.  
W przypadku mieszkańców wsi mniejszy jest równieŜ odsetek niezdecydowanych  
w swoich ocenach. 

RóŜnice poglądów na postawione pytanie pojawiają się równieŜ w róŜnych grupach 
wiekowych (rys. 1). Najbardziej sceptycznie do przewagi jakościowej towarów 
Ŝywnościowych oferowanych w systemie dystrybucji bezpośredniej są nastawieni 
respondenci w przedziale wiekowym 18-24 lata. Zaledwie 16% pytanych z tej grupy 
uznaje, Ŝe towary te mogą być lepsze od oferowanych w innych sklepach, podczas gdy 
ponad 70% z nich jest przeciwnego zdania. Respondenci z tej grupy wiekowej są przy 
tym najbardziej zdecydowani w swoich poglądach, gdyŜ odsetek respondentów 
niemających sprecyzowanego zdania w tej kwestii wynosił zaledwie 8%. Obserwuje 
się, Ŝe wraz ze wzrostem wieku respondentów zwiększa się odsetek nabywców, którzy 
dostrzegają korzyści jakościowe płynące z zakupów bezpośrednio od producenta. O ile 
w grupie wiekowej 25-39 lat blisko 38% badanych potwierdziło występowanie takich 
korzyści, to w grupie kolejnej, tj. 40-59  lat, odsetek ten wyniósł juŜ ponad 50%.  
W grupie osób najstarszych przewaŜały opinie negatywne. Ponad 42% z nich nie 
zgadzało się z postawioną tezą, wobec 37% respondentów zgadzających się  
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z postawionym stwierdzeniem. Grupę tę cechował ponadto największy odsetek osób 
niemających jasno wyrobionego zdania w tym zakresie. 

7,3%

0,0%

8,3%

8,3%

7,0%

33,7%

16,7%

29,2%

44,0%

29,6%

36,3%

62,5%

38,5%

28,4%

36,6%

6,0%

12,5%

6,3%

4,6%

5,6%

16,7%

8,3%

17,7%

14,7%

21,1%

ogółem

18-24 lat

25-39 lat

40-59 lat

60 i więcej lat

zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie brak zdania
 

Rys 1. Opinie respondentów na temat przewagi jakościowej produktów Ŝywnościowych oferowanych  
w systemie dystrybucji bezpośredniej nad produktami oferowanymi w pozostałych sklepach  
z uwzględnieniem wieku respondentów 

Źródło: obliczenia na podstawie własnych badań. 

Brak jednoznacznej opinii co do przewagi jakościowej produktów oferowanych  
w systemie dystrybucji bezpośredniej nad produktami oferowanymi w pozostałych 
sklepach wynikać moŜe z tego, Ŝe wspomniana jakość jest róŜnie postrzegana  
w róŜnych formach omawianej sprzedaŜy bezpośredniej. Dowodzą tego wyniki oceny 
jakości produktów Ŝywnościowych oferowanych w róŜnych kanałach sprzedaŜy  
(rys. 2). Spośród wymienionych form sprzedaŜy respondenci najwyŜej ocenili jakość 
produktów oferowanych w sklepach firmowych, a następnie w zakładzie 
produkcyjnym. MoŜna zauwaŜyć zdecydowaną przewagę jakości oferowanych tam 
produktów Ŝywnościowych nad produktami spotykanymi w pozostałych kanałach 
sprzedaŜy. Jakość produktów oferowanych na targowiskach i bazarach odbierana była 
przez respondentów podobnie jak jakość analogicznych produktów oferowanych  
w super- czy hipermarketach. Rozkład odpowiedzi wskazuje, Ŝe placówki te jakością 
produktów ustępują jednak małym sklepom po sąsiedzku. Konsumenci nisko, chociaŜ 
pozytywnie, oceniają jakość produktów oferowanych w formie sprzedaŜy obwoźnej, 
przy czym moŜe to mieć związek z oceną warunków sanitarnych, w jakich sprzedaŜ ta 
jest prowadzona.  
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Rys. 2. Konsumencka ocena jakości produktów Ŝywnościowych oferowanych w wybranych formach 

sprzedaŜy  
Źródło: obliczenia na podstawie własnych badań. 

Jak wcześniej wspomniano, ocena jakości produktów moŜe mieć związek  
z odczuciami dotyczącymi warunków, w jakich prowadzona jest sprzedaŜ Ŝywności  
w danych formach sprzedaŜy (rys. 3).  
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Rys 3. Konsumencka ocena warunków sanitarnych w wybranych kanałach dystrybucji Ŝywności  
Źródło: obliczenia na podstawie własnych badań. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iŜ badani konsumenci najwyŜej spośród 
wymienionych form sprzedaŜy ocenili poziom warunków sanitarnych, jaki występuje  
w sklepach firmowych. Na drugim miejscu pod względem uzyskanych ocen uplasowały 
się małe sklepy po sąsiedzku. Wśród bezpośrednich kanałów zbytu, na drugim miejscu 
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znalazła się sprzedaŜ prowadzona w zakładach produkcyjnych. Podobnie jak przy 
ocenie jakości produktów, poziom warunków sanitarnych w hiper- i supermarketach 
uplasował te placówki na pozycji czwartej. Ocena warunków sanitarnych wypadła 
natomiast negatywnie w odniesieniu do targowisk i bazarów. Uzyskane wyniki 
wskazują na konieczność poprawy tam warunków sprzedaŜy. Negatywna ich ocena 
moŜe przyczyniać się bowiem do spadku zainteresowania ofertą firm zbywających  
w tych miejscach swoje produkty. NaleŜy zaznaczyć równieŜ, Ŝe konsument często 
swoje wyobraŜenie o firmie buduje nie tylko na podstawie produktów i doświadczenia  
z nimi, ale równieŜ na podstawie tego, w jakim otoczeniu firma działa i z kim 
konkuruje. Troską więc wszystkich firm działających na terenie targowisk i bazarów 
powinno być zabieganie u klientów o ich jak najlepsze wyobraŜenie o miejscu 
sprzedaŜy. 

WaŜnym kryterium oceny placówek oferujących produkty Ŝywnościowe jest 
struktura asortymentowa oferowanych towarów. H. Szulce uwaŜa produkt za kluczowy 
element kształtowania wizerunku detalisty, a pozostałe składowe oferty jedynie za jego 
pochodne8. Patrząc z punktu widzenia wygody robienia zakupów, najbardziej poŜądaną 
przez konsumentów, jest oferta zawierająca szeroki zestaw produktów, z duŜym 
wyborem w obrębie kaŜdej z grup towarów. Potwierdza to wysoka ocena nadana ofercie 
asortymentowej sklepów wielkopowierzchniowych (rys 4).  
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Rys 4. Ocena asortymentu oferowanego w wybranych kanałach sprzedaŜy  
Źródło: obliczenia na podstawie własnych badań. 

Z ofertą hiper- i supermarketów pod względem liczby grup towarowych nie mogą 
konkurować inne placówki, w tym firmowe punkty sprzedaŜy. Firmowe punkty 

                                                 
8 H. Szulce, Marketingowe instrumenty kształtujące lojalność klientów wobec handlu detalicznego,  

w: Badania Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji wobec nowych wyzwań. Konsument  
– przedsiębiorstwo – rynek, IRWiK, Warszawa 2003, s. 211-212. 
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sprzedaŜy to najczęściej sklepy specjalizujące się w sprzedaŜy produktów jednego 
producenta. Liczba grup asortymentowych jest więc tutaj często ograniczona, natomiast 
to, co moŜe być powodem wysokiej oceny, jaką uzyskały sklepy firmowe, to głębokość 
oferowanego asortymentu, która polega na sprzedaŜy pełnego zestawu wytwarzanych 
produktów. Przejawem satysfakcji płynącej z oferowanych konsumentowi moŜliwości 
wyboru jest wyŜsza ocena tego czynnika w sklepach firmowych czy w zakładach 
produkcyjnych niŜ w małych sklepach po sąsiedzku, które zestaw oferowanego 
asortymentu ograniczają do towarów najszybciej rotujących. Na uwagę zasługuje 
równieŜ to, Ŝe asortyment oferowany na targowiskach, bazarach i w systemie sprzedaŜy 
obwoźnej, chociaŜ nie uzyskał tak wysokich not jak pozostałe placówki, równieŜ 
oceniony został pozytywnie.   

Jednym z waŜniejszych elementów determinujących wybór miejsca dokonywania 
zakupów, a w szczególności zakupów produktów Ŝywnościowych, jest jakość i poziom 
obsługi oferowanej przez daną placówkę9. Personel kaŜdego sklepu, jego postawa  
i kompetencje wpływają w sposób zasadniczy na budowanie wyobraŜenia o placówce. 
Szczególną rolę przypisuje się personelowi sklepów firmowych, w których z jednej 
strony pracownicy mają być wizytówką firmy i gwarantem jakości oferowanych 
towarów, a z drugiej strony od osób tych zaleŜy, czy w procesie dostosowywania oferty 
przedsiębiorstwa do wymagań konsumenta uwzględnione zostaną postulaty 
konsumentów. Porównanie ocenianej przez konsumentów jakości obsługi 
przedstawiono na rys. 5. 
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Rys. 5. Opinie konsumentów na temat jakości obsługi w wybranych formach sprzedaŜy 
Źródło: obliczenia na podstawie własnych badań. 

Z przedstawionego rysunku 5 wynika, Ŝe konsumenci najwyŜej oceniają jakość 
obsługi w małych sklepach, w których najczęściej dokonują zakupów. Wynika to 

                                                 
9 P. Łukasik, Marketing w handlu produktami spoŜywczymi, UMCS w Lublinie, Lublin 2008, s. 113-114. 
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zapewne z bliskiej znajomości pracującego w tych miejscach personelu oraz bliskich 
więzi emocjonalnych panujących między konsumentem a sprzedawcą. Pozytywnym 
symptomem jest równieŜ wysoka ocena jakość obsługi, jaką dostrzegli konsumenci, 
dokonując zakupów w sklepach firmowych i zakładach produkcyjnych. Biorąc pod 
uwagę fakt, iŜ personel sprzedaŜy, który jest jednym z elementów oferty firmy, jest 
pozytywnie oceniany, moŜna uznać, Ŝe wykorzystanie własnych, dobrze 
przygotowanych pracowników do sprzedaŜy, moŜe skutecznie wspomagać wizerunek 
firmy. Poziom obsługi sprzedawców oferujących towary w ramach sprzedaŜy 
obwoźnej, jak równieŜ prowadzących sprzedaŜ na targowiskach i bazarach, badani 
respondenci ocenili nieco gorzej niŜ poziom obsługi w hiper- i supermarketach. 

W literaturze moŜna spotkać się z twierdzeniem, Ŝe dla konsumenta 
wyznacznikiem jakości produktów jest ich cena10. Zgodnie z tą zasadą postrzegana 
wyŜsza jakość produktu uzasadnia jego wyŜszą cenę. Celem zweryfikowania tej 
prawidłowości ocenie poddano warunki cenowe, na jakich oferowane są produkty 
Ŝywnościowe w analizowanych punktach sprzedaŜy. Wyniki tej analizy przedstawiono 
na rys 6. 
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Rys. 6. Konsumencka ocena poziomu cen oferowanych w wybranych formach sprzedaŜy   
Źródło: obliczenia na podstawie własnych badań. 

Struktura uzyskanych odpowiedzi wskazuje, Ŝe najlepsze warunki cenowe 
konsumenci spotykają w hiper- i supermarketach oraz w przypadku zakupów 
dokonywanych bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym. Opinie na temat poziomu cen 
produktów Ŝywnościowych oferowanych w sklepach firmowych przedstawiają się 
mniej korzystnie niŜ w przypadku targowisk i bazarów czy sklepów po sąsiedzku. 
Uzyskany w tym pytaniu rozkład odpowiedzi potwierdza słuszność przedstawionej 

                                                 
10 R. Sethuraman, C. Cola, Factors influencing the price premiums that consumers pay for national brands 

over store brands, „The Journal of Product & Brand Management” 1999, vol. 8, no. 4, s. 34-35.    
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tezy, Ŝe gwarantem wyŜszej jakości produktów są wyŜsze ceny. Przeprowadzona 
analiza jednoznacznie wskazuje, Ŝe wyŜszym ocenom jakości oferty punktów sprzedaŜy 
towarzyszą gorsze opinie na temat oferowanego w tych sklepach poziomu cen. 
ZwaŜając jednak na fakt, Ŝe na decyzje zakupowe konsumentów coraz większy wpływ 
wywiera postrzegana jakość, naleŜy upatrywać w tym szansy do rozwoju bezpośrednich 
kanałów sprzedaŜy, a w szczególności sklepów firmowych11. Sklepy te nie muszą 
konkurować poziomem cen z innym obiektami handlowymi. WaŜne jest natomiast, aby 
oferowały wysokiej jakości produkty, a przez to przyczyniały się do satysfakcji 
płynącej z konsumpcji.     

Podsumowanie 

Z przeprowadzonego wnioskowania wynika, Ŝe oferta przedstawionych form 
sprzedaŜy bezpośredniej jest pozytywnie odbierana przez konsumentów. Występujące 
róŜnice w ocenach poszczególnych elementów oferty rynkowej tych kanałów sprzedaŜy 
sugerują potrzebę akcentowania specyfiki, jaka róŜnicuje poszczególne formy 
sprzedaŜy od siebie, w tym formy sprzedaŜy bezpośredniej. Okazuje się bowiem, Ŝe  
w uzyskanych wynikach występuje zaleŜność między oceną jakości oferty danych form 
sprzedaŜy a opiniami dotyczącymi ich atrakcyjności cenowej. W kanałach sprzedaŜy,  
w których korzystniej oceniana jest jakość oferty, gorzej plasują się opinie na temat 
warunków cenowych. Zaobserwowane zaleŜności powinny być wykorzystane przez 
producentów w procesie kształtowania rynków docelowych dla ich produktów. Warto 
przy tym pamiętać, Ŝe decyzje o uruchamianiu własnych kanałów sprzedaŜy powinny 
uwzględniać oczekiwania konsumentów, zarówno w zakresie dostępności 
bezpośrednich  form  sprzedaŜy, jak równieŜ oferty prezentowanej w tych miejscach.  

W kaŜdym z firmowych punktów sprzedaŜy szczególny nacisk powinno się kłaść 
na troskę o wysoką jakość oferty, poniewaŜ tylko takie podejście zagwarantuje 
osiągnięcie korzyści w postaci dobrego wyobraŜenia o firmie i jej wyrobach. 
Uruchamianie na terenie targowisk i bazarów sklepów firmowych prowadzonych  
z zachowaniem wysokiego poziomu higieny sanitarnej pozwoli na wyróŜnianie się 
takich sklepów, a przez to wpłynie na wzmacnianie ich przewagi w konkurencyjnym 
otoczeniu. Ponadto wzorowo prowadzone firmowe placówki handlowe wyznaczą 
poŜądany standard obsługi dla innych punktów sprzedaŜy, co w konsekwencji powinno 
doprowadzić do poprawy standardów sprzedaŜy w pozostałych placówkach i zmiany 
opinii na temat warunków sprzedaŜy na targowiskach i bazarach.   

 

                                                 
11 H. Górska-Warasewicz, Jakość produktów Ŝywnościowych w opinii konsumentów, „Przemysł 

SpoŜywczy” 2003, nr 2 s. 49, B. Chmielewska, RóŜne oblicza konsumenta, „Przemysł SpoŜywczy” 2003,  
nr 1, s. 14.   
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CONSUMER ASSESSMENT OF MARKETING OFFER  

OF DIRECT CHANNELS OF FOOD DISTRIBUTION 

Summary 

In the paper an attempt was taken to assess offer of direct channels of food distribution from  
a customer’s point of view. The analyses were conducted by comparing opinions concerning 
selected elements that make up value of trade offer of direct channels of distribution with 
analogous opinions concerning other channels. The conducted deduction points out, that offer  
of presented direct distribution channels is assessed positively by customers. The results of 
comparisons of direct distribution channels and other forms of distribution indicate areas, which 
should be improved in order to improve competitiveness of each particular direct channel of sales. 
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KSZTAŁTOWANIE ASORTYMENTU JAKO 

DETERMINANTA SYTUACJI EKONOMICZNEJ 

PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO 

Streszczenie 

W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia polityki asortymentowej 
przedsiębiorstw handlu detalicznego funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. 
Na podstawie badań własnych przeprowadzono analizę poziomu zaopatrzenia placówek, 
szerokości i głębokości asortymentu, działań innowacyjnych w zakresie polityki asortymentowej. 
Uzyskane wyniki pozwoliły określić typowe działania przedsiębiorstw funkcjonujących  
w miastach i na wsi, a takŜe wyznaczyć kompozycję elementów oferty handlowej skutkującą 
korzystniejszą od innych firm pozycją ekonomiczną. 

Wstęp 

Strategia asortymentowa realizowana przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego 
znacząco przekłada się na ich sytuację ekonomiczną. Trafne decyzje dotyczące 
szerokości asortymentu oraz jego typu, a takŜe celów stawianych stosowanej strategii 
uwzględniające zachowania nabywców często przesądzają o przewadze na rynku.  
W opracowaniu podjęto próbę ustalenia, jakie rozwiązania w tym zakresie pozwalają 
uplasować firmę w grupie o najwyŜszej rentowności przychodów. Wnioskowanie 
prowadzone jest w oparciu o wyniki badań własnych przeprowadzonych na przełomie 
2006 i 2007 r. metodą wywiadu kwestionariuszowego, wśród 413 losowo dobranych 
firm handlu detalicznego funkcjonujących na obszarze województwa podkarpackiego, 
w których asortymencie znajdowały się produkty Ŝywnościowe. Porównanie 
przedsiębiorstw handlowych róŜnych branŜ (apteki, sklepy budowlane, detaliczny obrót 
nieruchomościami) byłoby czynnikiem uniemoŜliwiającym korelowanie wyników 
ekonomicznych uzyskiwanych przez badane podmioty z podejmowanymi przez nie 
działaniami i wykorzystywanymi komponentami oferty handlowej. Podmioty te 
przyjmują bardzo odległe warianty strategicznego działania. Analizie poddano zatem 
grupę podmiotów, w których ofercie znajdują się produkty Ŝywnościowe. Dzięki temu 
uzyskano moŜliwość określenia skutków ekonomicznych konkretnych działań  
w podobnych warunkach. 

                                                           
1 Piotr Cyrek − dr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
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Analizę przeprowadzono w klasyfikacji według miejsca funkcjonowania (miasto 
-wieś), wielkości mierzonej liczbą osób pracujących (do 9, 10-49, 50 i więcej), a takŜe 
wykorzystując podział na cztery grupy o róŜnej wysokości wskaźnika rentowności 
przychodów brutto obliczonego jako stosunek zysku brutto i przychodów brutto. Grupy 
ustalono jako I: (od -∞ do średnia-odchylenie standardowe), II: <od średnia-odchylenie 
standardowe do średnia), III: <od średnia do średnia+odchylenie standardowe), IV:  
<od średnia+odchylenie standardowe do +∞). Pozwoliło to wnioskować  
o analizowanych zagadnieniach w powiązaniu z sytuacją ekonomiczną podmiotów. 

Wybrane aspekty polityki asortymentowej 

Istotnym czynnikiem kształtującym charakter placówki handlowej jest dobór 
asortymentu, który stanowi zestaw wszystkich produktów oferowanych przez dane 
przedsiębiorstwo2. Asortyment powinien być ukierunkowany na docelowy segment 
klientów, przedstawiać dla nich korzyści i odróŜniać się od asortymentu oferowanego 
przez konkurentów. Kryteriami kształtowania asortymentu w przedsiębiorstwie 
handlowym są m.in.: ukierunkowanie asortymentu na potrzeby głównych klientów  
i zapewnienie im wysokiego poziomu obsługi handlowej, koncentracja na sprzedaŜy 
towarów o szybkiej rotacji czy elastyczność oferty asortymentowej3. 

Kształtowanie struktury asortymentu wiąŜe się z określeniem jego szerokości  
i głębokości, jak i zmian w tym zakresie oraz wyborem relacji pomiędzy 
poszczególnymi instrumentami marketingowymi w sytuacji sprzedaŜy wielu produktów 
(tabela 1). 

Tabela 1. Warianty asortymentu 

Warianty 
asortymentu 

Głębokość 

płytki gł ęboki 

Szerokość 

wąski 
Niewiele marek w kilku 

pokrewnych liniach produktu 
Wiele marek w kilku pokrewnych 

liniach produktu 

szeroki 
Niewiele marek w duŜej liczbie 

róŜnych linii produktów 
Wiele marek w duŜej liczbie 

róŜnych linii produktów 

Źródło: H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 35. 

Działania związane z rozszerzeniem asortymentu właściwe są dla podmiotów 
ukierunkowanych na wzrost sprzedaŜy o wyjściowo wąskim asortymencie, a takŜe dla 
handlowców oferujących produkty porównywalne, dla których kryterium wyboru 
stanowi cena, ale równieŜ wygoda zakupów dokonywanych w jednym sklepie. 

                                                           
2 A. Grzesiuk, Trafić z asortymentem, „Marketing w Praktyce” 2000, nr 3 (31), s. 35. 
3 B. Pilarczyk, M. Sławińska, H. Mruk, Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, 

Warszawa 2001, s. 147. 
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Działania polegające na pogłębieniu asortymentu powodują zwiększenie 
moŜliwości wyboru dla klienta, co szczególnie waŜne jest w sytuacji zakupów 
planowanych i potencjalnie przyciąga większą ich liczbę. Przedsiębiorstwo handlowe 
zwiększa swoje kompetencje i podkreśla profil, stając się postrzegane jako specjalista. 
Pogłębienie asortymentu oznacza jednak konkurencję nowego towaru z dotychczas 
oferowanymi, ponadto nie przesądza o wzroście obrotów i zysków, a dodatkowo 
powoduje wzrost stanu magazynów. W efekcie wielu przedsiębiorców dąŜących do 
maksymalizacji zysku koncentruje się na najlepszych markach i artykułach. Zarówno 
rozszerzanie, jak i pogłębianie asortymentu pozwala na pozyskanie klientów, którzy 
preferują zakupy w sklepach o bogatym asortymencie, jednak nie jest właściwy rozwój 
w obu tych kierunkach równocześnie (tabela 2)4. 

Tabela 2. Zalety i wady wariantów kształtowania asortymentu 

Warianty 
asortymentu Zalety Wady 

Kilka głębokich 
linii produktów 

– silna lojalność klientów 
– wysoki stopień specjalizacji 
– dobry wizerunek 
– niewielu niezadowolonych 

klientów 

– ograniczona widoczność  
na rynku 

– niewielki przepływ klientów  
w sklepie 

– oferowana jest minimalna 
róŜnorodność towarów 

Kilka płytkich 
linii produktów 

– minimalne koszty 
– szybki obrót towarów 
– zadowolenie klientów szuka-

jących szybkiej i wygodnej 
obsługi 

– ograniczone moŜliwości ruchu 
w sklepie 

– mała róŜnorodność 
– klienci często nie znajdują po-

szukiwanego towaru 

Wiele głębokich 
linii produktów 

– silna lojalność klientów 
– szybki obrót towarów 
– duŜa widoczność towarów  

na rynku 
– moŜliwość dokonania potrzeb-

nych zakupów w jednym skle-
pie 

– niski obrót niektórych produk-
tów 

– znaczne zamroŜenie gotówki  
w zapasach 

– niezbyt dobry wizerunek 

Wiele płytkich 
linii produktów 

– duŜa przepustowość 
– zakupy dokonywane w jednym 

sklepie 
– bardzo duŜa widoczność  

na rynku 
– bardzo wygodne i szybkie za-

kupy 

– ograniczona róŜnorodność 
– niski obrót niektórych produk-

tów 
– słaby wizerunek 
– klienci nie zawsze mogą kupić 

to, co chcą 

Źródło: H. Mruk, I. Rutkowski, op. cit., s. 36. 

Wiele placówek handlowych oferuje szeroki asortyment towarów, co wydłuŜa 
okres obrotu znaczną ich częścią. Znajduje to wyraz w regule 80/20, co oznacza, Ŝe 
20% asortymentu daje 80% wartości sprzedaŜy5. Nie oznacza to jednak, Ŝe handlowcy 

                                                           
4 A. Grzesiuk, op. cit., s. 35-36. 
5 M.D. Hutt, T.W. Speh, Zarządzanie marketingiem, PWN, Warszawa 1997, s. 152, 463, 475. 
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powinni bezwzględnie rezygnować z obrotu towarami wolniej rotującymi. Ich obecność 
w sprzedaŜy przesądza przecieŜ o kompletności oferty, uatrakcyjniając ją w oczach 
klientów, a czasem decyduje o wyborze danej placówki6. 

WaŜnym zagadnieniem w ramach decyzji asortymentowych jest zarządzanie 
kategorią produktów, czyli grupą towarów róŜnych marek, o róŜnych cenach, jakości, 
ale zaspokajających te same lub powiązane ze sobą potrzeby konsumenta. Oznacza to, 
Ŝe podstawowym wyznacznikiem efektywności ekonomicznej przyjętej polityki 
asortymentowej powinno być ukierunkowanie na potrzeby klientów i maksymalizacja 
korzyści dla nich, a nie chęć zaspokojenia aspiracji detalisty czy presja wywierana przez 
dostawców. Ponadto koncepcja ta nie moŜe być traktowana jako jednorazowa 
optymalizacja asortymentu, lecz jako ciągły proces realizowany przez detalistów  
i dostawców. Zarządzanie kategoriami produktów oznacza dla firm handlowych dąŜenie 
do zwiększenia sprzedaŜy całej kategorii produktów poprzez: 

– ustalenie asortymentu najbardziej efektywnego dla danego typu obiektu 
handlowego, 

– racjonalne wprowadzanie nowych produktów, 
– optymalizację zagospodarowania powierzchni sprzedaŜowej, 
– optymalizację działań promocyjnych. 
Podporządkowując zatem politykę asortymentową teorii zarządzania kategoriami, 

na dobór towarów w firmie handlowej składają się: określenie liczby kategorii i ich 
wewnętrznej struktury oraz ustalenie udziału poszczególnych kategorii w ofercie 
sprzedaŜy7.  

W charakterystykach asortymentu naleŜy takŜe uwzględnić jego spójność, a więc 
stopień, w jakim poszczególne kategorie produktów wchodzących w skład asortymentu 
są ze sobą związane pod względem marki, wizerunku, poziomu cen, jak i innych 
elementów plasujących placówkę handlową w określonym segmencie rynku. Nie bez 
znaczenia jest równieŜ komplementarność asortymentu, czyli stopień, w jakim 
poszczególne kategorie wzajemnie się uzupełniają. Alternatywnymi rozwiązaniami 
strategicznymi mogą być tutaj przykłady podmiotów typu category killers, 
dobierających asortyment tak, by kompleksowo zaspokajać określone potrzeby lub 
obiektów one stop shoping, oferujących asortyment wysoce komplementarny8. 

Ocena cech produktów pozwala na właściwy dobór oferty asortymentowej, a więc 
skuteczne zarządzanie kategoriami. Charakterystyki produktu istotne z punktu widzenia 
nabywcy to zarówno cechy uŜytkowe, związane z podstawowymi funkcjami produktu  
i parametrami technicznymi, jak i wartości emocjonalne, związane z funkcjami 
dodatkowymi i wyobraŜeniami o produkcie. Kształtowanie asortymentu obejmuje 
równieŜ wybór produktów zgodnie z ich cyklem Ŝycia, które dostosowane są do potrzeb 
                                                           

6 R. Cox, P. Brittain, Zarządzanie sprzedaŜą detaliczną, PWE, Warszawa 2000, s. 158. 
7 U. Kłosiewicz-Górecka, Zarządzanie kategoriami produktów jako obszar współpracy producenta  

i detalisty, „Handel Wewnętrzny” 2002, nr 6, s. 14-15. 
8 Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, red. J. Szumilak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2004, s. 50. 
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klientów i ich sposobów postępowania. W zaleŜności od tempa akceptacji produktu 
przez klientów oraz długości ich cyklu Ŝycia wyróŜnia się produkty: 

– wolno akceptowane przez nabywców o wydłuŜonej fazie wprowadzania  
i wzrostu, 

– szybko akceptowane przez nabywców, 
– modne, z bardzo krótkim cyklem Ŝycia, 
– modyfikowane, które w fazie spadku zostają ulepszone, znajduje się dla nich 

nowe zastosowania lub nowe rynki i ponownie wchodzą w fazę wzrostu, a ich 
cykl Ŝycia ulega wydłuŜeniu9. 

W fazie dojrzałości naleŜy uwzględnić największy obrót towarami, w fazie spadku 
konieczność wycofania artykułów, ale konieczne jest teŜ zapewnienie oferty towarów 
znajdujących się w fazie wprowadzania i wzrostu. W fazie wprowadzania na rynek 
produkt kupują nieliczni „eksperymentatorzy”, w fazie wzrostowej – juŜ coraz częściej 
grupy przeciętnych konsumentów, a popyt wyraźnie wzrasta. W kolejnym etapie 
podstawowymi odbiorcami produktu stają się liczni konsumenci o typowych 
upodobaniach i gęstość dystrybucji rośnie. W etapie nasycenia produkt kupują 
natomiast nawet najbardziej konserwatywni konsumenci, a potencjał rynku zostaje 
całkowicie wyczerpany i coraz więcej klientów zaczyna sięgać po zamienniki, a więc 
kupować produkty zastępujące towar dotychczas będący nowością. Atrakcyjność 
towaru dla handlu zaczyna maleć, co związane jest z licznymi obniŜkami cen, rabatami 
i specjalnymi warunkami dostaw10. 

Atrakcyjność asortymentu wynika z treści, charakteru i składu oferowanych 
towarów. Pozyskanie klienta wiąŜe się z przestrzeganiem kilku zasad w zakresie 
kształtowania asortymentu. Reguły te to11: 

a) zapewnienie duŜego wyboru towarów w porównaniu do największego 
konkurenta, 

b) kształtowanie asortymentu zgodnie z cyklem Ŝycia produktów, 
c) oferowanie nowości i częste zmiany towarów, co wpływa na kształtowanie 

wizerunku dynamizmu, rozwoju i innowacyjności oraz przyspiesza rotację 
asortymentu, 

d) podkreślanie róŜnic jakościowych poprzez odpowiednio dobrany poziom cen  
w układzie trzech poziomów: wysoki, średni, niski, co ułatwia orientację 
klientów i zachęca ich do nabywania towarów z coraz wyŜszej klasy cenowej; 
układ cena-jakość musi być zharmonizowany we wszystkich grupach towarów 
dla róŜnych grup nabywców, 

e) oferowanie wyjątkowo atrakcyjnych towarów przyciągających klientów, 
którzy nabywają równieŜ i inne produkty, 

                                                           
9 M. Aluchna, Z Ŝycia produktu, „Handel” 2001, nr 11-12. 
10 Od młodości do starości, „Handel” 1997, nr 3, s. 50. 
11 A. Grzesiuk, op. cit., s. 37-38. 
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f) dąŜenie do oŜywienia ruchu, a więc poszerzanie asortymentu nabywanego 
rzadko o grupy towarów częstego zakupu. 

g) ekspozycja towarów nie tylko w układzie kategorii, ale i w układzie grup 
zapewniających wszechstronne zaspokojenie potrzeb docelowej grupy 
nabywców i właściwy dobór sąsiedztwa dla poszczególnych towarów  
z wykorzystaniem ich komplementarności, jak i uwzględnienie charakteru 
zakupu dokonywanych pod wpływem impulsu12. 

Elementy strategii asortymentowej w badanych przeds ię-
biorstwach 

Analiza strategii asortymentowej skłania do krytycznej oceny zaopatrzenia 
placówki i weryfikacji grup towarowych, które się na nią składają. Zestawienie tych 
elementów w badanych podmiotach zawarto w tabelach 3 i 4 oraz na rysunku 1. 

Przedsiębiorcy wysoko oceniali poziom zaopatrzenia własnych placówek. Ocenę co 
najmniej dobrą przyznawało mu 93,4% respondentów, dostateczną 6,5%, natomiast 
oceny niedostateczne w ogóle się nie pojawiły. Bardziej krytyczni wobec zaopatrzenia 
własnych placówek byli handlowcy na wsi, gdzie przy porównywalnym odsetku 
wskazań „dobry” mniejszy udział stanowiły sklepy z zaopatrzeniem bardzo dobrym,  
a większy z jedynie dostatecznym. Najbardziej krytyczni względem zaopatrzenia byli 
właściciele podmiotów najmniejszych, którzy często deklarowali chęć poszerzania 
asortymentu lub poprawy jego jakości, zwracając jednak uwagę na bariery w postaci 
zbyt małej powierzchni sprzedaŜowej czy ograniczonej zasobności portfeli klientów, 
którzy nie byliby skłonni nabywać towarów droŜszych. 

NajwyŜej oceniano zaopatrzenie sklepów największych, gdzie realizowane są 
zakupy kompleksowe. Wymaga to prowadzenia szerokiego asortymentu, a jednocześnie 
większego formatu sklepu. OstroŜność w samoocenie wykazywano takŜe w sklepach IV 
grupy rentowności, gdzie najrzadziej przyznano ocenę bardzo dobrą. Właściciele tych 
sklepów byli co prawda zadowoleni z własnego zaopatrzenia, akcentowali jednak 
potrzebę ciągłej poprawy dopasowania asortymentu do oczekiwań swoich nabywców, 
wskazując na konieczność racjonalnego zarządzania kategoriami produktów. 

Jednostki handlowe na Podkarpaciu w dominującej większości (98,3%) oferowały 
w ramach własnego asortymentu handlowego towary sprawdzone, chętnie nabywane 
przez klientów. Zapewniały one pewność obrotu i względną stabilizację zysków. 
Alternatywą takiego działania moŜe być wprowadzenie do oferty towarów nowych, 
„eksperymentalnych”, które odróŜnią sklep od innych, przyciągną klientów 
poszukujących nowości i chętnych do realizacji zakupów, obejmujących takŜe towary 
spoza typowego koszyka. Przykładem mogą być tutaj sklepy oferujące produkty 
ekologiczne, regionalne czy ciekawostki kulinarne z róŜnych regionów świata. Wariant 
ten stosowany jest w dominującej skali w strategiach asortymentowych bardzo 

                                                           
12 Więcej znaczy lepiej, „Handel” 2001, nr 6, s. 38. 
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nielicznej grupy badanych podmiotów, jednakŜe coraz częściej asortyment podstawowy 
uzupełniany jest o towary nowe. 

Tabela 3. Elementy strategii asortymentowych wykorzystywane przez badane podmioty 

Wyszczególnienie 

Struktura informacji na temat strategii asortymentowych  
badanych firm (w %) 

ogó-
łem 

według 
miejsca 

działalności: 

według liczby osób 
pracujących: 

według rentowności 
przychodów brutto: 

miasto wieś do 9 10 do 
49 

50 i 
więcej 

gr. I gr. II gr. III gr. IV 

Zaopatrzenie placówki jest: 
bardzo dobre 30,0 30,8 29,4 24,6 55,8 75,0 33,3 31,7 28,9 24,4 

dobre 63,4 63,6 63,3 67,6 44,2 25,0 64,1 58,9 67,1 68,9 

dostateczne 6,5 5,6 7,3 7,7 0,0 0,0 2,6 9,4 4,0 6,7 

W asortymencie sklepu znajdują się artykuły:  
Sklep głównie „eks-
perymentuje” z no-
wymi towarami 

1,7 3,1 0,5 1,7 1,9 0,0 0,0 1,1 2,7 2,2 

Sprawdzone, chęt-
nie nabywane 

98,3 96,9 99,5 98,3 98,1 100,0 100,0 98,9 97,3 97,8 

Placówka to raczej sklep: 
o asortymencie jed-
nocześnie szerokim 
i głębokim 

14,5 15,4 13,8 12,0 28,8 25,0 23,1 12,2 18,1 4,4 

o szerokim, ale płyt-
kim asortymencie 

39,7 34,4 44,5 38,4 44,2 58,3 48,7 41,7 34,2 42,2 

specjalistyczny 13,3 19,5 7,8 14,3 7,7 8,3 0,0 16,1 12,1 17,8 
z podstawowym 
asortymentem 

32,4 30,8 33,9 35,2 19,2 8,3 28,2 30,0 35,6 35,6 

Oferta firmy obejmuje:   
wyłącznie produkty 
konsumpcyjne 

96,9 97,9 95,9 97,7 96,2 75,0 89,7 98,3 96,6 97,8 

produkty konsum-
pcyjne i środki pro-
dukcyjne 

3,1 2,1 4,1 2,3 3,8 25,0 10,3 1,7 3,4 2,2 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Na innowacyjność asortymentu szczególną uwagę zwracały podmioty  
o rentowności przychodów powyŜej średniej, moŜna zatem wnioskować  
o prawidłowości tezy, Ŝe asortyment nowy (takŜe poszukiwany przez nabywców) 
pozwala na uzyskanie lepszej pozycji ekonomicznej. Wśród podmiotów największych  
z badanych nastawionych na wysokie obroty Ŝaden nie oferował głównie asortymentu 
innowacyjnego. Z badań wynika, Ŝe formatem sklepu bardziej dopasowanym do 
oferowania innowacji asortymentowych są sklepy mniejsze. Częściej 
eksperymentowano z asortymentem wśród firm, w których pracowało do 49 osób. 
Podmioty te wykorzystywały innowacyjność w celu wyróŜnienia się na rynku, 
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podkreślenia specyfiki sklepu. Przekonani o tradycyjnych potrzebach klientów byli 
takŜe handlowcy na wsi, gdzie przy ograniczonej liczbie kupujących mniej 
prawdopodobne było utrzymanie się sklepu, który w przewaŜającej części oferuje 
towary innowacyjne, pomijając artykuły powszechnie oczekiwane. 

Określając prowadzoną strategię asortymentową w badanych placówkach 
handlowych, wskazywano wariant szerokiego, ale jednocześnie płytkiego asortymentu. 
WyŜszy udział tego wskaźnika w przypadku handlowców na wsi wynika z dąŜenia do 
zaspokojenia jak najszerzej potrzeb klientów, by ograniczyć ich odejście w celu 
realizacji zakupów w mieście. Konieczne jest takie dobranie asortymentu, by zapewnić 
klientom względnie duŜo wygody i moŜliwość zaopatrzenia na miejscu, a równocześnie 
budowanie przekonania o porównywalności oferty ze sklepami miejskimi. 

Drugi w kolejności wskazań wariant to asortyment podstawowy (wąski i płytki), 
charakterystyczny dla podmiotów na wsi (zaopatrujących kilkadziesiąt okolicznych 
gospodarstw), a w mieście typowy dla sklepów po sąsiedzku, o niewielkiej liczbie 
pracujących (odsetek wskazań w tym typie maleje wraz ze wzrostem wielkości 
sklepów) i jednocześnie grupy najniŜszej rentowności. Wskazuje to na fakt, Ŝe 
przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową podporządkowują ją warunkom 
lokalnego rynku, a skalę działania – skali zapotrzebowania miejscowych nabywców. 
Nie zawsze dąŜą do maksymalizacji korzyści wynikających z prowadzonej działalności, 
a obawiając się braku moŜliwości odnalezienia innego źródła zarobkowania prowadzą 
ją, by w ogóle uzyskać dochody. Podmioty najbardziej rentowne częściej od innych 
wskazywały specjalizację, pogłębiając względnie wąski asortyment. Stwarzając 
moŜliwość wyboru w ramach poszczególnych grup asortymentowych budowały 
wizerunek eksperta w danym asortymencie i pozwalały realizować zamierzenia nieco 
bardziej wymagających klientów, oferując towar precyzyjniej dopasowany do ich 
oczekiwań. Taki rodzaj strategii asortymentowej wskazany jest jednak na obszarach  
o większej liczbie potencjalnych klientów. Potwierdzają to wypowiedzi 
przedsiębiorców działających w mieście (11,7% więcej niŜ na wsi wskazań 
„specjalizacji” jako charakterystyki strategii asortymentowej, którą realizują). 
Predyspozycje do specjalizacji wykazywały takŜe podmioty mikro (14,3% wobec 
średniej 13,3%), funkcjonujące w grupie innych jednostek, uzupełniając ich ofertę 
(sklepy mięsne, owocowo-warzywne czy z pieczywem w sąsiedztwie 
ogólnospoŜywczych). 

W opracowaniu jako kryterium włączenia jednostki do zestawienia wyników 
przyjęto sprzedaŜ w danym sklepie produktów Ŝywnościowych, a zatem zgodnie z ich 
naturalnym przeznaczeniem jednocześnie produktów konsumpcyjnych. MoŜliwe było 
takŜe, Ŝe towary nabywane były w celu ich dalszego przetworzenia, ale biorąc pod 
uwagę, Ŝe badano podmioty prowadzące sprzedaŜ detaliczną, a zatem dopasowaną do 
potrzeb ostatecznych konsumentów, załoŜono, Ŝe kaŜdy sklep prowadził sprzedaŜ 
produktów konsumpcyjnych. Odnotowano jednak takŜe podmioty, które prowadziły 
sprzedaŜ towarów sklasyfikowanych jako środki produkcyjne. W tabeli 3 wyodrębniono 
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zatem takie placówki, które oferowały wyłącznie towary konsumpcyjne i te, które 
łączyły obie ich formy. Większym zainteresowaniem włączeniem do oferty środków 
produkcyjnych cechowali się handlowcy na wsi, uwzględniając fakt, Ŝe ich klienci to 
często rolnicy zainteresowani nabyciem drobnych artykułów związanych z produkcją 
moŜliwie blisko miejsca zamieszkania. Ofertę firmy o środki produkcji poszerzano 
takŜe w placówkach największych, przyjmując załoŜenie kompleksowego zaspokajania 
oczekiwań klientów, zróŜnicowanych pod względem motywów dokonywania zakupów 
i przeznaczenia towarów.  

Coraz częściej w placówkach handlu detalicznego artykułami Ŝywnościowymi 
oferta sprzedaŜowa obejmuje nie tylko Ŝywność, ale i artykuły nieŜywnościowe, takie 
jak kosmetyki, chemia gospodarcza, papierosy itp. (określane często łącznie  
z Ŝywnością jako artykuły spoŜywcze) oraz artykuły niespoŜywcze, takie jak sprzęt 
AGD, meble, odzieŜ itp. Wynika to z dostrzeŜenia przez przedsiębiorców moŜliwości 
generowania dodatkowych zysków poprzez wykorzystanie częstszego kontaktu  
z klientem niŜ ma to miejsce w sklepach specjalizujących się jedynie w handlu 
artykułami niespoŜywczymi. Decyzja dotycząca włączenia w zakres oferowanego 
asortymentu towarów niespoŜywczych wymaga uwzględnienia wielu czynników,  
w tym: 

– powierzchni sklepowej (wskazuje się, Ŝe w sklepach zlokalizowanych  
w miastach sprzedaŜ artykułów niespoŜywczych jest rentowna dopiero  
w sytuacji dysponowania powierzchnią sprzedaŜową powyŜej 400 m2;  
w mniejszych podmiotach do oferty powinny być włączane artykuły 
niespoŜywcze moŜliwe do sprzedaŜy w systemie samoobsługi), 

– rotacji artykułów niespoŜywczych, która nie powinna być mniejsza niŜ 
przeciętna rotacja w sklepie, co wymaga szerokiej oferty artykułów 
Ŝywnościowych o charakterze podstawowego elementu oferty, 

– dostosowania oferty artykułów niespoŜywczych do potrzeb i gustów klientów 
danej placówki, 

– wyboru miejsca ekspozycji artykułów niespoŜywczych z uwzględnieniem 
charakteru ich zakupów, dokonywanych w sposób zaplanowany lub 
impulsywny; w pierwszym wypadku asortyment niespoŜywczy jest względnie 
stałym elementem oferty ze stałym miejscem ekspozycji (dotyczy to oferty 
hipermarketów i ewentualnie większych supermarketów), w drugim zaś 
zmienny, ściśle związany z sezonem, 

– cenowo-kosztowych, gdyŜ włączenie do oferty artykułów niespoŜywczych 
wiąŜe się z koniecznością ustalenia ceny konkurencyjnej, a jednocześnie 
zapewniającej realizację marŜy pokrywającej zazwyczaj niŜszą rotację tych 
towarów, większe koszty magazynowania, zatrudnianie specjalnie 
przeszkolonego personelu13. 

                                                           
13 „Tak” dla artykułów niespoŜywczych, „Handel” 1998, nr 10, s. 62. 
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Towary sezonowe, które nie są przedmiotem ciągłego popytu, powinny cechować 
się wysoką rotacją, która uatrakcyjnia ofertę. Natomiast droŜsze artykuły niespoŜywcze 
wymagają zapewnienia moŜliwości sprzedaŜy ratalnej lub skorzystania z kredytu, jak  
i kompetentnej obsługi i serwisu, który pozwala klientowi na uzyskanie pełnej 
informacji o produkcie, zminimalizowanie ryzyka zakupu, obejmuje asystę przy 
zakupie, dostawę do domu i podłączenie lub zamontowanie produktu, bezproblemowy 
zwrot, wymianę lub naprawę niepełnowartościowego towaru, przyjmowanie reklamacji 
w wydzielonym miejscu. Takie działania dowartościowują ofertę, co pozwala na 
podwyŜszenie ceny oraz umoŜliwia usatysfakcjonowanie klienta i utrzymanie 
wiarygodności firmy14. 

Zgodnie z ogólną tendencją wśród analizowanych firm asortyment Ŝywnościowy 
łączony był z artykułami pozaŜywnościowymi (rys. 1). 

21,8

33,3

11,5

22,6
15,4

25,0

7,7

25,6 22,8
15,6

78,2

66,7

88,5

77,4
84,6

75,0

92,3

74,4 77,2
84,4

miasto wieś do 9 10 do 49 50 i więcej gr. I gr. II gr. III gr. IV

ogółem według miejsca działalności według liczby osób pracujących według grupy rentowności przychodów brutto

wyłącznie artykuły Ŝywnościowe Ŝywność i artykuły pozaŜywnościowe

Rys. 1. Asortyment handlowy badanych firm (w %) 
Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

W badanej próbie znalazło się 78,2% firm, które łączyły w ofercie obie grupy 
towarowe. Pozostałe dostarczały wyłącznie produkty przeznaczone do spoŜycia. 
Częściej łączyli wspomniane grupy towarów handlowcy na wsi, co jest zgodne  
z prowadzeniem szerokiego, ale płytkiego asortymentu. Większy odsetek podmiotów  
o rentowności na poziomie poza odchyleniami od średniej, wskazujący częściej dąŜenie 
do sprzedaŜy artykułów Ŝywnościowych, jak i pozaŜywnościowych świadczy, Ŝe naleŜy 
zwracać szczególną uwagę na proporcje wśród poszczególnych grup asortymentowych  
i ich racjonalne dopasowanie do typu klientów, do których kierowana jest oferta. 

                                                           
14 Skuteczność złotego środka, „Handel” 1998, nr 10, s. 64, 66. 
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Chybione decyzje w zakresie asortymentu poszerzonego przy zbyt małej powierzchni, 
niedopasowanego do profilu sklepu czy oferty podstawowej skutkowały bowiem gorszą 
sytuacją ekonomiczną firmy. Potwierdzają to wyniki zaprezentowane w tabeli 4.  

Tabela 4. Grupy asortymentowe w analizowanych podmiotach 

Wyszczególnienie 

Grupy towarów znajduj ące się w ofercie badanych firm (w %)* 

ogó-
łem 

według 
miejsca 

działalności: 

według liczby osób 
pracujących: 

według rentowności 
przychodów brutto: 

miasto wieś do 9 
10 do 

49 
50 i 

więcej 
gr. I gr. II gr. III gr. IV 

artykuły 
ogólnospoŜywcze 

98,1 96,4 99,5 98,6 94,2 100,0 100,0 97,2 98,7 97,8 

napoje, soki 93,7 91,3 95,9 94,3 90,4 91,7 94,9 93,3 94,0 93,3 

pieczywo 89,6 83,1 95,4 89,1 92,3 91,7 92,3 90,6 89,3 84,4 

mąka, cukier 86,9 79,5 93,6 86,5 88,5 91,7 92,3 86,7 87,2 82,2 

mleko, nabiał 86,4 78,5 93,6 86,0 88,5 91,7 92,3 86,7 85,9 82,2 

owoce i warzywa 85,5 77,9 92,2 85,4 86,5 83,3 89,7 87,2 83,2 82,2 

mięso, wędliny, drób 82,3 71,3 92,2 81,1 88,5 91,7 89,7 83,3 79,2 82,2 

środki czystości, 
kosmetyki 

78,0 66,2 88,5 77,1 84,6 75,0 92,3 74,4 76,5 84,4 

odzieŜ, obuwie 9,9 6,2 13,3 9,2 17,3 0,0 7,7 10,6 9,4 11,1 

artykuły AGD, RTV 3,9 4,1 3,7 3,2 7,7 8,3 5,1 3,9 1,3 11,1 

inne 19,4 17,4 21,1 19,8 13,5 33,3 35,9 17,8 18,1 15,6 
* Wyniki nie sumują się do 100%, poniewaŜ respondenci mogli wskazać kilka wariantów 

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych. 

Zwraca w nich ponownie uwagę większa róŜnorodność asortymentowa sklepów na 
wsi oraz firm o najniŜszej rentowności (wzbogacających asortyment o artykuły 
spoŜywcze). Jednocześnie podmioty z IV grupy rentowności najczęściej uzupełniały 
ofertę o artykuły niespoŜywcze (odzieŜ, obuwie, artykuły AGD i RTV). 

Podsumowanie 

Handel musi oferować potencjalnym klientom poŜądane produkty, spełniające 
wysokie wymagania jakościowe i jednocześnie cechujące się relatywnie niskimi 
cenami, dodatkowo w kompleksowym zestawie asortymentowym. W firmach  
o najwyŜszym poziomie wskaźników rentowności zauwaŜono najwyŜszy stopień troski 
o poziom własnego asortymentu. W jednostkach tych wykazywano konieczność 
ciągłego jego dopasowania do oczekiwań nabywców. Skuteczności w poprawie 
wyników ekonomicznych upatrywano w innowacyjności asortymentu, a w sklepach 
miejskich w podniesieniu stopnia jego specjalizacji.  

W projektowaniu asortymentu sklepów wiejskich naleŜy uwzględnić szczególne 
oczekiwania mieszkańców wsi. Spodziewają się oni nabyć blisko miejsca zamieszkania 
produkty rzadziej poszukiwane przez klientów z miasta (jak podstawowe środki 
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produkcji rolniczej – nasiona, drobne narzędzia itp.), a jednocześnie są w stanie sami 
wytworzyć niektóre produkty (mleko, sery, warzywa, owoce czy soki), a zatem popyt 
na nie jest ograniczony. Przedsiębiorstwa miejskie przedstawiały w ofercie  
w większości sprawdzone towary, chętnie nabywane. Oferta uzupełniana była takŜe  
o produkty innowacyjne. Podmioty wiejskie oferowały niemal wyłącznie artykuły 
sprawdzone bez eksperymentów asortymentowych. Handlowcy w miastach 
konstruowali asortyment zróŜnicowany pod względem szerokości i głębokości. 
Występowały placówki specjalistyczne i o charakterze wszechstronnego zaopatrzenia  
o głębokim wyborze asortymentowym. Na wsi charakterystyczny był szeroki, ale płytki 
asortyment, w sklepach mniejszych dodatkowo ograniczany pod względem szerokości. 
Mniejszy był udział inicjatyw tworzenia podmiotów o asortymencie jednocześnie 
szerokim i głębokim. Powszechnie ograniczano głębokość asortymentu. W miastach 
rzadko poszerzano asortyment Ŝywnościowy o produkty pozaŜywnościowe, co na wsi 
było zjawiskiem popularnym. 

SHAPING ASSORTMENT POLICY AS A DETERMINANT  

OF ECONOMIC CONDITION OF RETAIL TRADE ENTERPRISES 

Summary 

Some chosen issues of assortment policy of retail trade enterprises functioning  
in Podkarpackie voivodeship are presented in the paper. Basing on the author’s research there was 
conducted the analysis of a level of the outlets supply, width and depth of assortment, and 
innovative actions taken within the assortment policy. The obtained results allowed to identify 
typical actions of enterprises functioning in cities and country-sides, as well as to define  
a package of elements of a trade offer that results in more favorable economic conditions than the 
competitors. 
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WYBRANE ASPEKTY DIAGNOZY  

WIZERUNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

NA PRZYKŁADZIE GPSK UM W POZNANIU 

Streszczenie 

Głównym celem pracy była diagnoza rynkowego wizerunku Szpitala Ginekologiczno 
-PołoŜniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (GPSK UM). Część praktyczną poprzedza 
wstęp teoretyczno-praktyczny odnoszący się do zagadnień toŜsamości i wizerunku badanego 
zakładu opieki zdrowotnej. Następnie przedstawiono sylwetkę badanej organizacji oraz 
scharakteryzowano zastosowane narzędzia badawcze. Główny problem badawczy stanowiła 
ocena rynkowego wizerunku szpitala. Diagnozy dokonano w oparciu o kwestionariusz ankiety. 
Finalnie wyznaczono społeczny obraz szpitala jako kompetentnego, odpowiedzialnego  
i gwarantującego wysoką jakość usług dostawcy specjalistycznych świadczeń medycznych. 

Wstęp 

Pomimo podlegania jednostek ochrony zdrowia pod funkcjonujące mechanizmy 
rynkowe, w większości nie wykazują one szczególnego zainteresowania wdraŜaniem 
zasad marketingowego zarządzania, tłumacząc bierną postawę zarówno brakiem 
wystarczających środków finansowych, ograniczeniami w sferze legislacyjnej, jak  
i niewspółmiernie duŜym popytem na usługi zdrowotne, przewyŜszającym realne 
moŜliwości ich realizacji. Niemniej jednak realia gospodarki wytyczają niedwuznaczny 
kierunek rozwoju, w którym wyznacznikiem sukcesu i długofalowego istnienia jest 
zadowolenie pacjenta. Intensyfikująca się konkurencja między zakładami opieki 
zdrowotnej jest sygnałem nie tylko do podjęcia działań umoŜliwiających przetrwanie, 
ale takŜe do aktywnego współzawodniczenia o obecnych i potencjalnych pacjentów 
oraz osiągania pozycji lidera w tej konfrontacji. W tym aspekcie marketing pozwala na 
modelowanie zachowań poprzez rozbudzanie potrzeb oraz dostarczanie sposobów ich 
zaspokajania.  

W obliczu zachodzących zmian na rynku usług medycznych przejawiających się  
w procesach prywatyzacji, nieustannie zwiększającej się roli prywatnych dostarczycieli 
świadczeń zdrowotnych, rosnącego niezadowolenia nabywców z usług, realizowanych 

                                                           
1 Maria Danuta Głowacka − dr hab., Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu, 

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 
Piotr Czajka – mgr, Zakład Organizacji i Zarządzania, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny  

w Poznaniu. 
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w szczególności przez publiczne jednostki ochrony zdrowia, oraz braku satysfakcji kadr 
pracowniczych zakładów opieki zdrowotnej naleŜy podjąć działania konstatujące 
wzajemne relacje zachodzące pomiędzy jednostką a jej otoczeniem. W płaszczyźnie 
empirycznej sprowadza się to do próby rozpoznania, dotychczas niesformułowanej  
i ugruntowanej, toŜsamości organizacji oraz przeprowadzenia wnikliwej diagnozy 
wskazującej profil percepcji całokształtu zakładu opieki zdrowotnej przez pacjentów,  
a więc jego wizerunku. Pacjent, stanowiący kluczowy obiekt zainteresowań w procesie 
komunikacji z jednostką, nakreśla warunki moŜliwej współpracy, formułuje 
oczekiwania, a stopień ich zaspokojenia znacząco wpływa na zbudowany w jego 
świadomości image placówki. śadna organizacja nie moŜe pozwolić sobie na 
marginalizację jej obrazu, przylepienie etykiety niechcianej. Tym samym 
rozstrzygającymi dla dalszej realizacji powierzonych zakładom opieki zdrowotnej zadań 
mogą okazać się toŜsamość i wizerunek. Wobec powyŜszej tezy nadrzędne dla 
kierownictwa zakładu powinno być ustalenie własnego wizerunku. Ewaluacja ta 
dokonywana jest przez przeprowadzenie kompleksowych badań2. 

Celem niniejszej pracy jest zbadanie, przy zastosowaniu zaprojektowanego 
kwestionariusza ankiety, wizerunku Ginekologiczno-PołoŜniczego Szpitala Klinicznego 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Praktyczne aspekty analizy wizerunku GPSK UM w Pozn aniu 

Rynek publicznych usług medycznych bardzo rzadko jest w kręgu zainteresowania 
profesjonalistów zajmujących się budowaniem wizerunku, a tym samym moŜna 
zaobserwować brak stosownych analiz. Dla zakładów opieki zdrowotnej tematyka ta 
stanowi nieodkryty obszar. W związku z powyŜszym w ramach wstępnej eksploracji 
zagadnienia wizerunku Szpitala Ginekologiczno-PołoŜniczego UM w Poznaniu autorzy 
pracy posłuŜyli się powszechnie dostępnymi rankingami szpitali, które mogą spełniać 
funkcje doradcze w zakresie wyboru przez pacjenta miejsca świadczenia usług oraz 
wpływają na sposób postrzegania jednostki przez świadczeniobiorcę.  

Po pierwsze, Szpital Ginekologiczno-PołoŜniczy bierze udział w inicjatywie 
stworzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Jakości oraz Newsweek Polska. Idea ta jest 
bardzo nowatorska i polega na stworzeniu rankingu szpitali na podstawie wypowiedzi 
lekarzy odnośnie innych ośrodków o tej samej specjalności. Kluczową rolę w badaniu 
odgrywa wskaźnik WR – wskaźnik reputacyjny powstały w oparciu o liczbę głosów 
oddanych na dane oddziały jako najlepsze w Polsce (odpowiedzi udzielali ordynatorzy 
oddziałów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji z połoŜnictwa i ginekologii, 
znajdujących się na liście Ministerstwa Zdrowia). Badania oddziałów ginekologicznych 
przeprowadzono w latach 2002 oraz 2004, a ich wyniki prezentuje tabela 13. Biorąc pod 

                                                           
2 M.D. Głowacka, A. Wantoch, A. Majchrowska, P. Czajka, Kształtowanie toŜsamości wizualnej szpitala, 

w: Zarządzanie zdrowiem społecznym w obliczu zagroŜeń cywilizacyjnych, red. M.D. Głowacka, Wyd. 
WSKiZ, Poznań 2006, s. 248 

3 Ranking oddziałów ginekologicznych w 2004, http://www.tpj.pl/ranking/ginekologia2004.php. 
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uwagę kryteria zaproponowane przez autorów jasno wynika, Ŝe w tym badaniu szpital 
plasuje się w najlepszej trójce szpitali ginekologicznych w Polsce.  

Tabela 1. Ranking oddziałów ginekologicznych TPJ/Newsweek 

RANKING 2002 
 miejscowość WR 

1 
Ginekologiczno-PołoŜniczy Szpital 
Kliniczny im. K. Marcinkowskiego 

Poznań 13,11 

2 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź 11,74 

3 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
Nr 4 

Lublin 10,37 

RANKING 2004 
1 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki Łódź 18,51 

2 
Ginekologiczno-PołoŜniczy Szpital  
Kliniczny im. K. Marcinkowskiego 

Poznań 16,85 

3 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
Nr 4 

Lublin 6,91 

WR − wskaźnik refutacyjny; powstał w oparciu o liczbę głosów oddanych na dany oddział jako 
najlepszy w Polsce 

Źródło: opracowanie na podstawie: Ranking oddziałów ginekologicznych w 2002, 
http://www.tpj.pl/ranking/ginekologia_2002.php, Ranking oddziałów ginekologicznych w 2004, 
http://www.tpj.pl/ranking/ginekologia2004.php 

Po drugie, podobne badania prowadzi tygodnik „Wprost” we współpracy  
z wydawnictwem medycznym Termedia – tabela 2. Ich celem jest określenie stopnia 
skuteczności prowadzonego leczenia wybranych zabiegów będących wskaźnikami 
profesjonalizmu zakładu opieki zdrowotnej. 

Tabela 2. Ranking oddziałów ginekologicznych – Wprost/Termedia 

RANKING 2004 
 punktacja 
1 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 224,1 
2 Ginekologiczno-PołoŜniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu 221,6 

3 
Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, 
PołoŜnictwa i Onkologii w Krakowie 

195,4 

RANKING 2005 
1 Ginekologiczno-PołoŜniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu 91,4 
2 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 84 

3 
Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, 
PołoŜnictwa i Onkologii w Krakowie 

81,5 

RANKING 2006 
1 Ginekologiczno-PołoŜniczy Szpital Kliniczny AM w Poznaniu 88,6 
2 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 84,8 

3 
Szpital Uniwersytecki, Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, 
PołoŜnictwa i Onkologii w Krakowie 

83,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ranking szpitali 2004, http://szpitale.wprost.pl/ide,15/edycja-
2004-Ginekologia.html, Ranking szpitali 2005, http://szpitale.wprost.pl/ide,16/edycja-2005.html, 
Ranking szpitali 2006, http://szpitale.wprost.pl/ide,17/edycja-2006.html. 
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Ocenie poddawano takŜe kompetencje pracowników. Pozytywnie zweryfikowany 
zewnętrzny system oceny jakości (akredytacja CMJ, certyfikat ISO) stanowiły źródło 
dodatkowych punktów dla szpitala. Ranking prowadzono w latach 2004-2006  
z uwzględnieniem podziału na róŜne specjalizacje medyczne4. 

Podobnie jak w poprzednim rankingu, tak i w tym, szpital znajduje się w najlepszej 
trójce jednostek o profilu ginekologicznym, a zgodnie z wynikami zaprezentowanymi  
w tabeli (pomimo niewielkiego spadku punktacji w roku 2006 wobec roku 2005),  
w ostatnich dwóch latach prowadzenia rankingu objął pozycję lidera na rynku usług 
medycznych o specjalności – ginekologia. W 2004 roku szpital uplasował się na drugim 
miejscu w Polsce w kategorii Ginekologia z liczbą 221,60 punktów (maksymalnie 300), 
w kolejnych latach, tj. 2005, 2006 zajmował pierwsze miejsce w rankingu z liczbą 
odpowiednio 91,4 (maks. 100) oraz 88,6 punktów (maks. 100). Przy ocenie brano pod 
uwagę przede wszystkim skuteczność terapii, zakres diagnostyki, wyposaŜenie, liczbę 
przeprowadzanych zabiegów medyczny i technikę ich wykonywania, doświadczenie  
w przeprowadzaniu zabiegów, liczbę powtórnie przyjętych pacjentów, kompetencje 
personelu czy komfort pobytu pacjenta. 

Ostatnim z zaprezentowanych zestawień jest ranking szpitali 
monospecjalistycznych (bez onkologii) opublikowany przez tygodnik „Rzeczpospolita”, 
a merytorycznie opracowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia z Krakowa – tabela 3. Ranking pochodzi z roku 2007.  

Tabela 3. Zestawienie szpitali monospecjalistycznych (bez onkologii) 

NAZWA SZPITALA 
całkowita 

liczba 
punktów 

punktacja 
za obszar 

zarządzanie 

punktacja  
za obszar 

jakość opieki 

punktacja 
za obszar 

opieka 
medyczna 

SPZOZ Centrum Leczenia 
Oparzeń 

860.71 302.24 233.86 324.61 

Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirur-
gii Urazowej im. dr. Janusza 
Daaba 

824.42 294.37 210.45 319.59 

Ginekologiczno-PołoŜniczy 
Szpital Kliniczny Uniwer-
sytetu Medycznego w Poz-
naniu 

806.08 296.11 172.20 337.78 

Źródło: Zestawienie szpitali publicznych: monospecjalistycznych, bez onkologicznych, http://www.cmj.org.pl/ 
ranking/wyniki_2007/index.php?typ=mono_publiczne. 

Szpital Ginekologiczno-PołoŜniczy UM w Poznaniu znalazł się na trzecim miejscu 
zestawienia, uzyskując przy tym większą liczbę punktów niŜ w roku poprzednim. 
Ponadto jednostkę tę wyprzedza tylko Centrum Leczenia Oparzeń oraz Szpital Chirurgii 
Urazowej, a więc szpital na ul. Polnej jest według rankingu najlepszą jednostką  

                                                           
4 Ranking szpitali, http://szpitale.wprost.pl. 
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o profilu ginekologiczno-połoŜniczym w Polsce5. Maksymalnie moŜna było uzyskać 
1000 punktów, z czego 370 punktów za zarządzanie, 250 punktów za jakość opieki oraz 
380 punktów za opiekę medyczną. W przypadku zarządzania wzięto pod uwagę 
budynki, zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i instalacje, systemy informatyczne 
oraz politykę finansową jednostki. Oceniając jakość opieki, zwracano uwagę na jakość 
usług (w tym posiadanie przez jednostkę stosownych certyfikatów, np. ISO, 
akredytacja), komfort pobytu pacjenta oraz analizę zdarzeń i skarg. Blok operacyjny, 
system sterylizacji, diagnostyka, polityka lekowa oraz personel i jego kwalifikacje to 
składowe punktowane w dziedzinie opieki medycznej. 

Wyniki bada ń 

W ramach pogłębionej eksploracji zagadnienia wizerunku szpitala przeprowadzono 
analizę marketingową będącą badaniem rezultatów działania zakładu opieki zdrowotnej. 
Badanie miało na celu ukazanie, czy szpital w procesie komunikacji efektywnie  
i skutecznie oddziałuje na rynek. W jednostce nie podejmowano wcześniej inicjatyw 
mających na celu określenie własnego wizerunku. Ogólny problem badawczy stanowiła 
„Diagnoza rynkowego wizerunku szpitala”. Na tej podstawie przygotowano trzy 
szczegółowe problemy badawcze:  

a) określenie stopnia percepcji szpitala przez pacjentów, 
b) określenie czynników róŜnicujących szpital od konkurencji, 
c) określenie swoistości i szczególności szpitala.  
Do rozstrzygnięcia zaprezentowanego w pracy problemu wykorzystano narzędzie 

pomiarowe w postaci kwestionariusza ankiety, a więc wydrukowanej listy 
merytorycznie uporządkowanych pytań. Przed rozpoczęciem procesu projektowania 
kwestionariusza autorzy zgłębili problematykę badanego zagadnienia. W badaniu 
wykorzystano kwestionariusz ankiety rozdawanej, który respondenci wypełniali na 
miejscu. 

Badaniem wizerunku Ginekologiczno-PołoŜniczego Szpitala Klinicznego  
w Poznaniu objęto 77 przypadkowo wybranych pacjentów przebywających na 
oddziałach szpitalnych. Ze względu na profil działalności szpitala (ginekologia  
i połoŜnictwo) 100% respondentów stanowiły kobiety. Analizując kryterium wieku, 
największą grupę stanowiły kobiety w przedziale wiekowym 26-37 lat (54,5%). 16,9% 
populacji badanej to kobiety w wieku do 25 lat oraz w przedziale wiekowym 38-49 lat. 
11,7% badanych to kobiety w wieku powyŜej 50 lat. Znakomita większość badanych 
kobiet wskazywała wykształcenie wyŜsze (43%) oraz średnie (43%). Pozostałe 14% 
populacji stanowiły kobiety z wykształceniem zawodowym (8%) oraz wykształceniem 
podstawowym (6%). Badaniu poddano takŜe liczbę wizyt w szpitalu, od której 
uzaleŜniony moŜe być stopień zaufania do zakładu opieki zdrowotnej, co bezpośrednio 
wpływa na wykształcony i ugruntowany w świadomości pacjenta wizerunek jednostki. 

                                                           
5 Ranking szpitali, http://www.cmj.org.pl/ranking/wyniki_2007. 
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Dla większości badanych kobiet był to pobyt kolejny (w przedziale 2-5 wizyta)  
– 35,6%. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku kobiet, które pierwszy raz 
skorzystały z usług szpitala – 34,5%. Kobiety, które przebywały w badanym szpitalu od 
6 do 10 razy stanowiły 16,1% populacji, natomiast te korzystające z usług powyŜej  
10 razy – 13,8%. 

We właściwym badaniu wizerunku Ginekologiczno-PołoŜniczego Szpitala 
Klinicznego w Poznaniu, z wykorzystaniem stworzonego narzędzia badawczego, 
rozdano przypadkowo wybranym pacjentom przebywającym na terenie szpitala 120 
kwestionariuszy ankiety. W toku zbierania wypełnionych narzędzi badawczych 
sprawdzano ich kompletność i czytelność. Łącznie otrzymano 77 wypełnionych 
kwestionariuszy. Zwrotność wyniosła 64%, a więc była przeciętna i kształtowała się na 
poziomie zbliŜonym do wartości uzyskiwanych w innych badaniach metodą 
kwestionariusza ankiety stosowanych w szpitalu. 

Pacjenci oznaczali opinie o szpitalu jako zakładzie działającym w segmencie usług 
medycznych w pięciu kluczowych aspektach: pracownicy, jakość oferowanych usług, 
przywództwo, reputacja oraz ukierunkowanie na klienta. 43% respondentów wyraziło 
pełną zgodność ze stwierdzeniem – szpital zatrudnia najlepszych pracowników. Kolejne 
56% zasadniczo zgodziło się z zaprezentowanym stwierdzeniem, a zaledwie 1% 
badanych nie zgodził się z zaprezentowaną opinią. Wysoki poziom usług świadczonych 
przez szpital potwierdziło 96% badanych, z czego 47% całkowicie zgadza się ze 
stwierdzeniem, iŜ szpital świadczy usługi na wysokim poziomie, a kolejne 49% uwaŜa, 
iŜ stwierdzenie to jest wysoce prawdziwe.   

Wobec zagadnienia „przywództwa” szpitala na rynku usług medycznych 57% 
respondentów uznało, iŜ bezsprzecznie jest on liderem w swojej branŜy. 40% wyraziło 
opinie przychylne dotyczące osiągnięcia przez jednostkę pozycji lidera. Zaledwie 3% 
badanych nie wyraziło pozytywnej opinii w omawianej kwestii.  

Pacjenci określali takŜe renomę placówki poprzez określenie stopnia zgodności ze 
stwierdzeniem, Ŝe szpital cieszy się uznaniem. Ponad połowa ankietowanych (53%) 
całkowicie zgadza się z przedstawioną opinią. 34% badanych określiła stopień 
zgodności na wysokim poziomie (5), a kolejne 10% raczej zgadza się z opinią (4). 
Tylko 3% respondentów wyraŜa odmienne przekonanie od zaprezentowanego  
w pytaniu.  

Kolejny aspekt poddany ocenie to orientacja szpitala na potrzeby pacjentów. 
Prawie połowa badanych pacjentów (43%) całkowicie zgadza się ze stwierdzeniem, iŜ 
szpital jest przyjazny dla pacjenta. Wysoki stopień zgodności z prezentowaną opinią 
wyraziło 36% osób, a kolejne 16% w mniejszym stopniu (aczkolwiek pozytywnie) 
akceptuje wyraŜony osąd. Zaledwie 5% ma zdanie odmienne od określonego w pytaniu.  

Obliczono takŜe średnią wszystkich opinii wyraŜonych przez ankietowanych 
zgodnie z wytyczonymi kategoriami. KaŜde z zaprezentowanych w kwestionariuszu 
pięciu stwierdzeń uzyskało bardzo wysoki poziom prawdziwości w opinii pacjentów 
(pomiędzy 5,17 a 5,44): 
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a) szpital zatrudnia najlepszych pracowników (5,19), 
b) szpital świadczy usługi na wysokim poziomie (5,43), 
c) szpital jest liderem w swojej branŜy (5,44), 
d) szpital cieszy się uznaniem (5,38), 
e) szpital jest przyjazny dla pacjenta (5,17). 
Omawiając zagadnienie znajomości strategicznych konkurentów szpitala, naleŜy 

zauwaŜyć, Ŝe prawie Ŝadna z ankietowanych osób (95%) nie potrafiła wskazać  
(z nazwy) największych konkurentów szpitala w sektorze wysokospecjalistycznych 
świadczeń ginekologiczno-połoŜniczych. JednakŜe badane pacjentki potrafiły wyróŜnić 
cechy, którymi szpital dominuje nad konkurencją: 

– wysoko wykwalifikowani pracownicy (88%), 
– zaawansowany technologicznie sprzęt (62%), 
– jakość usług (52%), 
– szpital jest przyjazny pacjentowi (43%). 
Kolejnym elementem poddanym badaniu był stopień percepcji nazwy badanej 

instytucji poprzez wskazanie trzech określeń (spośród 12 zaproponowanych w pytaniu), 
które najbardziej kojarzą się z nazwą szpitala. Ponad 80% ankietowanych wybrało 
atrybut profesjonalności. Dla 74% respondentów nazwa szpitala kojarzy się 
odpowiedzialnością. Kolejne dwa przymiotniki silnie powiązane z nazwą to otwarty 
(35%) oraz bezpłatny (32%). śadna z badanych osób nie wskazała na określenia 
agresywny, niepewny czy nieprzyjemny. Ponadto nikt z respondentów nie wskazał 
własnego określenia w rubryce – inne. Zawodność, przymusowość czy ostroŜność 
wskazało zaledwie 5% badanych osób. 

Pacjenci biorący udział w badaniu zostali poproszeni takŜe o wskazanie stwierdzeń, 
z którymi najbardziej kojarzą się im produkty lub usługi świadczone przez szpital. 
Wyniki pokazują, Ŝe ponad 70% pacjentów kojarzy placówkę z wykwalifikowanymi 
lekarzami oraz usługami wysokospecjalistycznymi (68%). Co trzecia osoba biorąca 
udział w badaniu (32%) wskazała na cechę niedostępności usług w innych szpitalach 
oraz świadczenie ich przez uprzejmych pracowników. 

Pacjentów poproszono takŜe o określenie metod komunikacji, wykorzystywanych 
przez szpital, z których korzystają najczęściej. Prawie 3/4 badanych (74%) uzyskuje 
informacje bezpośrednio w trakcie pobytu w jednostce. 39% respondentów 
wykorzystuje kontakt telefoniczny. Zaledwie 5% pacjentek korzysta z materiałów 
pisanych w postaci broszur czy ulotek oraz odwiedza stronę internetową szpitala. 

Podsumowanie 

Przeprowadzone po raz pierwszy w Ginekologiczno-PołoŜniczym Szpitalu 
Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu badania nad wybranymi 
elementami wizerunku zakładu opieki zdrowotnej pozwoliły ujawnić wiele istotnych 
cech, będących subiektywnym wyobraŜeniem pacjentów o jednostce oraz zaleŜności 
zachodzących między nimi, a takŜe wyznaczyć obszary, które powinny znaleźć się pod 
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obserwacją. Ujmując punkt widzenia pacjentów wobec kwestii syntetycznego  
(w pigułce) percypowania wizerunku szpitala, naleŜy zwrócić uwagę na pełną zgodność 
co do faktu, iŜ jednostka ma charakter prorozwojowy oraz bardzo wysoką (prawie 
całkowitą) zgodność obejmującą wszystkie zaprezentowane stwierdzenia, a więc 
okoliczność zatrudniania najlepszych pracowników, świadczenie usług na wysokim 
poziomie, posiadanie atrybutu lidera w branŜy oraz budowanie pozytywnych relacji  
z pacjentem. Tak ujęty bardzo dobry wizerunek szpitala (w skondensowanej formie) 
moŜna zestawić ze szczegółowymi charakterystykami eksplorowanych obszarów. 

Niezwykle ciekawe okazały się opinie pacjentów w kwestii skojarzeń, jakie budzi 
nazwa jednostki, a więc Ginekologiczno-PołoŜniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu 
Medycznego w Poznaniu. Nazwa asocjowana jest z wysokim standardem wykonania 
usług medycznych oraz odpowiedzialnością, a więc w największym stopniu  
z „twardymi” elementami usługi medycznej. Pozostałe wartości związane z otwartością 
na odbiorców zewnętrznych czy procesem komunikowania pozostają poza obszarem 
kluczowych skojarzeń i pozostają w cieniu profesjonalizmu i odpowiedzialności. 
Dopiero ukierunkowanie pacjenta na postrzeganie szpitala w aspekcie emocji odkrywa 
poprawność zachodzących w tej materii relacji/procesów, co wskazuje na pewną 
nierównowagę pomiędzy elementami usługi medycznej. Na uwagę zasługuje równieŜ 
fakt, iŜ nazwa szpitala nie jest w Ŝaden sposób wiązana z agresywnością czy 
niepewnością, a więc nie wzbudza skojarzeń o pejoratywnym znaczeniu.  

Charakter powyŜszych zaleŜności powiązany jest jednoznacznie ze sposobem 
postrzegania przez pacjentów produktów i usług świadczonych na ich rzecz. W opinii 
pacjentów szpital świadczy usługi wysokospecjalistyczne, które realizowane są przez 
wykwalifikowanych lekarzy. W związku z tym atrybuty przypisywane kluczowemu 
substratowi działalności zakładu opieki zdrowotnej wpływają na proces percepcji 
szpitala jako całości. Ten poziom szczegółowości oceny wizerunku jednostki pozwolił 
uwidocznić „miękki” jego aspekt w postaci uprzejmości pracowników. Wart 
podkreślenia jest równieŜ fakt, iŜ pacjenci charakteryzują świadczone przez zakład 
usługi tylko i wyłącznie poprzez pozytywne wyróŜniki. 

Opisane w ten sposób własności naleŜałoby skonfrontować z własnościami 
przypisywanymi szpitalowi na tle jego największych konkurentów. JednakŜe na wstępie 
trzeba stwierdzić, Ŝe pacjenci nie umieją wskazać największych konkurentów badanej 
jednostki. Świadczy to o pewnym rodzaju zaleŜności budowanej w oparciu  
o wymuszoną lojalność (zaŜyłość) podyktowaną unikalnym charakterem oferty bądź 
lojalności reprezentowanej przez zaufanie i uczciwość w kontaktach interpersonalnych. 
Z przeprowadzonych badań wynika, iŜ pacjenci rozróŜniają takie aspekty  
w szczególności, jak wysoko wykwalifikowany personel lekarski, zaawansowany 
technologicznie sprzęt oraz jakość usług, a więc bezsprzecznie zauwaŜają przede 
wszystkim „twarde” składowe usługi medycznej. Jest to kolejny element 
potwierdzający tendencję do mocnego akcentowania tych właściwości, a więc 
zbudowana przewaga konkurencyjna wynika, w pewnym stopniu, nie tyle ze 
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świadomych działań wizerunkowych, ile z charakteru podejmowanych interwencji 
medycznych zarezerwowanych dla szpitali o najwyŜszym stopniu referencyjności. 

Ewaluując sferę metod komunikacji z klientem (na podstawie przeprowadzonego 
badania) naleŜy wyrazić opinię o ograniczonym wachlarzu środków wykorzystywanych 
przez pacjentów. Zasadniczo ograniczają się one do bezpośredniego kontaktu  
z pracownikami w trakcie procesu leczenia oraz w mniejszym stopniu – rozmowy 
telefonicznej. Pozostałe formy tj. broszury/ulotki oraz strona internetowa znalazły 
znikome uznanie w oczach badanych. JednakŜe głębsza analiza tematu przyniosła 
zaskakujący, wobec powyŜszych konstatacji, wniosek – w opinii większości pacjentów 
materiały informacyjne w szpitalu są dostępne. Jednocześnie trzecia część badanych nie 
korzysta z materiałów pisanych. Przyczyn zaobserwowanych dywergencji naleŜy 
upatrywać w niedoszacowaniu roli, jaką odgrywają pozostałe kanały komunikacji, 
niedostosowaniu do potrzeb i oczekiwań planowanych odbiorców bądź teŜ braku 
przejrzystości i jasności pod względem treści i/lub formy. 

Autorzy, pragnąc zachować specyfikę badanego obszaru, traktując go jednocześnie 
jako całość, stwierdzają: 

a) bardzo dobry wizerunek szpitala, ujęty w formie syntetycznej, wynika  
z pozytywnej percepcji przez pacjentów kluczowych obszarów jego 
działalności, 

b) nazwa szpitala asocjowana jest z profesjonalizmem oraz odpowiedzialnością, 
c) do czynników róŜnicujących szpital od konkurencji zaliczyć naleŜy wysokie 

kwalifikacje pracowników oraz zaawansowany technologiczne sprzęt, 
d) swoistość i szczególność oferty szpitala jest związana tylko i wyłącznie  

z „twardymi” elementami usługi medycznej. 
Przeprowadzone badanie marketingowe, stanowiące dla Ginekologiczno 

-PołoŜniczego Szpitala Klinicznego swoistą nowość, miało na celu określenie jego 
rynkowego wizerunku. Pionierski charakter pracy wymagał przełamania schematów 
myślowych oraz uporu badawczego. Kluczowym elementem zaprojektowanego 
przedsięwzięcia była diagnoza aktualnego stanu rzeczy z wykorzystaniem metody 
ankietowej. Praktyczna eksploracja zagadnienia oparta była na podbudowie teoretycznej 
odnoszącej się do przedmiotu badań. Finalnie wyznaczono społeczny obraz szpitala 
jako kompetentnego, odpowiedzialnego i gwarantującego wysoką jakość usług 
dostawcy specjalistycznych świadczeń medycznych. Symultanicznie z pomiarami 
obrazu organizacji rejestrowano równieŜ zagadnienia wymagające wzmoŜonego 
monitorowania wobec stwierdzonych nieznacznych uchybień, głównie w zakresie 
„miękkiego” wizerunku jednostki. Postawione przed badaczami zadanie zostało 
zrealizowane zgodnie z oryginalnie przyjętymi kryteriami, a najwaŜniejszy wyróŜnik 
badania stanowi perspektywa wykorzystania jego rezultatów w przyszłości. 
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SELECTED ASPECTS OF IMAGE DIAGNOSE OF HEALTH 

CARE UNIT ON THE EXAMPLE OF GPSK UM IN POZNAN 

Summary 

The main aim of this thesis was to diagnose the image of Obstetric-Gynecological Clinical 
Hospital of University of Medical Sciences in Poznan. Practical part of the thesis is preceded by 
comprehensive theoretical and practical introduction which applies to identity and image issues. 
Subsequently profile of the Hospital is shown and research tools are described. The main research 
problem was “Image diagnosis of the Hospital”. Diagnosis was carried out in the form  
of a questionnaire. Finally Hospital image was determined. The image consists of several 
characteristic such as: competence, responsibility and high-quality services guarantee. 
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KSZTAŁTOWANIE MARKI PRZEDSIĘBIORSTWA  

NA PRZYKŁADZIE GRUPY PZU 

Streszczenie 

Wszystkie działania skierowane na podniesienie lub utrzymanie pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla jego funkcjonowania na rynku. Wykorzystanie 
działań z zakresu szeroko rozumianego marketingu ma podstawowe znaczenie dla procesu 
kształtowania marki przedsiębiorstwa lub produktu, która moŜe stanowić podstawę sukcesu 
rynkowego. Grupa PZU prowadzi wiele działań mających na celu utrzymanie pozycji lidera na 
rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce. DuŜa część z nich związana jest z działaniami 
mającymi na celu wykreowanie rozpoznawalnej i pozytywnie kojarzonej marki PZU. Do działań 
tego typu zaliczyć moŜna róŜnego rodzaju kampanie promocyjne i wizerunkowe oraz szeroką 
aktywność Grupy PZU o charakterze prewencyjnym i sponsoringowym. Konsekwencją 
prowadzonych działań jest posiadanie przez Grupę PZU bardzo silnej marki wysoko ocenianej 
zarówno przez specjalistów, jak i klientów. 

Wstęp 

Na współczesnym konkurencyjnym rynku wszystkie działania skierowane na 
podniesienie lub utrzymanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa mają kluczowe 
znaczenie dla jego funkcjonowania. Coraz częściej najistotniejsze znaczenie ma 
wykorzystanie działań z zakresu szeroko rozumianego marketingu. Wykreowanie 
rozpoznawalnej i budzącej zaufanie marki przedsiębiorstwa lub produktu moŜe 
stanowić podstawę sukcesu rynkowego związanego z pozytywną oceną przez 
konsumentów. Celem opracowania jest identyfikacja działań realizowanych przez 
Grupę PZU w procesie kreowania marki przedsiębiorstwa oraz wskazanie ich wpływu 
na pozycję rynkową przedsiębiorstwa.  

Istota i funkcje marki 

W literaturze marketingowej najczęściej przyjmuje się, Ŝe marka (brand) to nazwa, 
termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług 
sprzedawcy lub ich grupy i wyróŜnienia ich spośród konkurencji2. Proponuje się takŜe 
bardziej precyzyjne definiowanie pojęcia marki jako kombinacji produktu fizycznego, 

                                                 
1 Beata Meyer – dr hab. prof. US, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Katedra Zarządzania 

Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 J. Altkorn, Strategia marki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 12. 
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nazwy marki, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu 
dystrybucji i ceny, kombinacji, która odróŜniając ofertę danego podmiotu od ofert 
konkurencyjnych, dostarcza konsumentowi wyróŜniających korzyści funkcjonalnych 
i/lub symbolicznych, dzięki czemu tworzy lojalne grono nabywców i umoŜliwia tym 
samym osiągnięcie przewodniej pozycji na rynku3. Jej stosowanie pozwala 
właścicielom marki na:  

a) dokonanie segmentacji rynku, co pozwala na oferowanie róŜnym segmentom 
rynku róŜnych produktów w optymalny sposób dostosowanych do ich 
specyficznych potrzeb,  

b) ochronę innowacyjnego producenta przed naśladowcami, gdyŜ marka „tworzy 
patent w świadomości nabywcy”, zapewniając właścicielowi wyłączność  
w danej kategorii produktu i nagradzając jego gotowość do ponoszenia ryzyka, 

c) kształtowanie percepcji marki w przyszłości, poprzez kumulowanie w pamięci 
konsumentów wiedzy i doświadczenia związanego z nabywaniem produktów 
(i usług) określonej marki, 

d) wytłumaczenie sensu i istoty oferty, tzn. dlaczego produkt istnieje, skąd 
pochodzi i dokąd zmierza, co jest moŜliwe jedynie w wyniku wieloletniej 
konsekwencji, 

e) traktowanie marki jako pewnego rodzaju kontraktu, gdyŜ w wyniku 
konsekwentnego oferowania określonych korzyści funkcjonalnych  
i symbolicznych marka z czasem staje się zobowiązaniem i pewnego rodzaju 
gwarancją, budując lojalność nabywcy. 

Główne funkcje przypisywane marce to4:  
1. Funkcja identyfikacyjna (oznaczenia pochodzenia) − jest funkcją, która słuŜy 

identyfikacji produktu z nadawcą i odróŜnieniu oznaczonego produktu od innych 
konkurencyjnych produktów i substytutów. 

2. Funkcja gwarancyjna (jakościowa) oznacza, Ŝe stosowanie marki zobowiązuje jej 
nadawcę do utrzymywania stałego, określonego poziomu „gwarantowanej” jakości 
produktu w dłuŜszym czasie, sprowadzająca się do redukcji ryzyka ponoszonego 
przez nabywcę we wszystkich jego aspektach: finansowym, funkcjonalnym, 
fizycznym, społecznym, psychologicznym, straty czasu. Funkcja gwarancyjna nie 
moŜe być rozumiana w sensie instytucji gwarancji, gdyŜ fakt oznaczania wyrobu 
znakiem towarowym nie moŜe być utoŜsamiany ze złoŜeniem jakiegokolwiek 
innego oświadczenia ponad to, Ŝe produkt pochodzi od określonego wytwórcy,  
a opinia o znaku jest wyłącznie autonomicznym zespołem wyobraŜeń samych 
nabywców, a nie świadczeniem nadawcy znaku kierowanym pod adresem 
nabywcy5. 

                                                 
3 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
4 M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s. 30. 
5 Ibidem, s. 30-33. 
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3. Funkcja promocyjna (reklamowa), oznaczająca, Ŝe marka moŜe być stosowana jako 
element procesu komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, we wszystkich 
formach działań promocyjnych i na wszystkich etapach cyklu Ŝycia produktu. 
Marka moŜe posiadać moŜliwości promocyjne wynikające bezpośrednio z jej 
struktury jako znaku oraz moŜliwości nabyte, uzyskane w wyniku działań 
marketingowych. 
Funkcja identyfikacyjna jest funkcją pierwotną, gdyŜ wynika z samej istoty marki, 

natomiast funkcje: gwarancyjna i promocyjna, są funkcjami wtórnymi, poniewaŜ są 
konsekwencją wprowadzenia marki na rynek. Do dodatkowych funkcji pełnionych 
przez markę zalicza się6: 

– obiecywanie spodziewanych osiągów/wyników/rezultatów (powtarzalność), 
– upraszczanie procesu decyzyjnego, gdyŜ marka pozwala na uporządkowanie 

informacji o ofercie danej firmy oraz jej konkurentów, 
– funkcję transformacyjną, związaną z faktem, iŜ świadomość uŜywanej marki 

znacznie wzbogaca, a nawet transformuje przeŜycia związane z konsumpcją 
(przekonania na temat marki mogą znacząco wpływać na percepcję fizycznej 
strony produktu), 

– funkcję symboliczną, która wynika ze społecznego wymiaru jej konsumpcji, 
gdyŜ wybrana marka moŜe pozwalać określonym grupom na podkreślanie 
swojej odrębności oraz miejsca w społeczeństwie, 

– funkcję strategiczną, gdyŜ istnieje moŜliwość wykorzystania marki jako 
strategicznego narzędzia planowania marketingowego. 

Wykreowanie silnej marki, której wyznacznikami mogą być: lojalność nabywców 
wobec marki, znajomość marki, postrzegana przez konsumentów i przypisywana marce 
jakość, skojarzenia związane z marką oraz inne aktywa związane z marką (patenty, 
zarejestrowane znaki towarowe, powiązania w systemie dystrybucji)7, przynosi 
określone korzyści przede wszystkim właścicielowi marki, ale równieŜ konsumentom. 
Rynkowy sukces marki, określany jej siłą, moŜna ocenić, uwzględniając wskaźniki, 
których pierwsze litery układają się w słowo FRED8: 
1. Familiarity – marka jest znana, bliska konsumentowi. 
2. Relevance – marka jest waŜna, istotna z punktu widzenia potrzeb klienta, 

adekwatna do nich i spełniająca oczekiwania, stąd bierze się potrzeba jej 
posiadania. 

3. Esteem – marka cieszy się renomą, prestiŜem, co jest wynikiem postrzeganej 
jakości marki oraz jej popularności. 

                                                 
6 P. Feldwick, Defining a Brand, w: Understanding Brandy by 10 Peoeple Who Do, red. D. Cowley, 

London 1996, s. 20-30. 
7 A. Aaker, Building Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Band Name, The Free Press, Toronto 

1991, s. 15. 
8 Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 

Kraków 1999, s. 208-209. 
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4. Differentiation – unikatowość marki, co oznacza, Ŝe oferuje ona klientom korzyści 
odmienne od ofert konkurencyjnych.  
Osiągnięcie przez markę sukcesu rynkowego, którego wyrazem jest posiadanie 

licznego grona lojalnych klientów, jest moŜliwe w przypadku prawidłowego przebiegu 
całości procesów związanych z kreowaniem marki, obejmujących: analizę sytuacji, 
zdefiniowanie pozycji marki na rynku, planowanie toŜsamości marki, określenie celów 
strategicznych odnoszących się do marki oraz realizowanie strategii w odniesieniu do 
danej marki9. Kluczowe znaczenie ma projektowanie toŜsamości marki, związane ze 
zdefiniowaniem poŜądanego wizerunku marki, rodzajem i zakresem skojarzeń 
związanych z marką, jej symbolem i nazwą. ToŜsamość marki jest definiowana jako 
zbiór skojarzeń związanych z marką, które zgodnie z zamierzeniami podmiotu 
nadającego markę produktowi, mają być wykreowane i/lub podtrzymywane  
w świadomości nabywców. ToŜsamość marki ma określić znaczenie, zamiar  
i powołanie marki jest więc bezpośrednim wynikiem działalności właściciela marki 
oraz wizją jej potencjalnego, poŜądanego odbioru przez nabywców. Powinna być: 
konkretna, uzasadniona, nagradzająca konsumenta, wykorzystująca słabość rywali, 
moŜliwa do zaakceptowania przez pracowników właściciela marki. ToŜsamość marki 
pozwala na określenie struktury marki, w skład której wchodzą10:  

– wizja, określająca unikatowe dla danej marki widzenie siebie samej  
i otaczającej rzeczywistości, 

– misja, obejmująca narzucone przez wizję kierunki i sposób działania, 
– wartości kluczowe, wskazujące na to, co łączy konsumenta i markę na 

poziomie podstawowym, 
– wartości ekspresyjne,  
– wartości funkcjonalne, obszar kompetencji, określający zamierzony zasięg 

marki, 
– atrybuty, czyli cechy funkcjonalne produktu, 
– produkty,  
– sygnały marki, czyli nazwa, kolor, kształt itp. 
Na tym tle powstaje wizerunek marki (image) będący obrazem marki  

w świadomości konsumenta11, tworzonym jako synteza wszystkich sygnałów 
emitowanych przez markę (nazwa marki, znaki graficzne, produkty, reklama, 
sponsoring itp.), w procesie dekodowania znaczenia tych sygnałów przez konsumenta12. 
Jedynie w przypadku wyrazistej toŜsamości moŜna wykreować mocny wizerunek, na 
którym zaleŜy większości jednostek13. W procesie tworzenia wizerunku marki 
najistotniejszą rolę odgrywają cechy produktu (np. turystycznego) oraz korzyści, 

                                                 
9 M.K. Witek-Hajduk, op. cit., s. 183. 
10 J. Kall, op. cit., s. 26. 
11 J. Altkorn, op. cit., s. 39. 
12 J.Kall, op. cit., s. 25. 
13 ToŜsamość moŜe być wyrazista, silna lub nijaka, a wizerunek: mocny, słaby lub obojętny, za:  

J. Karwowski, ToŜsamość przedsiębiorstwa a jego wizerunek, „Advertising&You” 2000, nr 1. 
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których dostarcza. Korzyści te mogą mieć charakter racjonalny (wynikający z wartości 
uŜytkowej) i emocjonalny, wynikający z zaspokajania takich potrzeb, jak: 
przynaleŜność do określonej grupy społecznej, prestiŜ, poczucie własnej wartości. 
Korzyści emocjonalne mogą równieŜ słuŜyć ekspresji własnej indywidualności  
i określonego stylu Ŝycia14. Subiektywne wyobraŜenie na temat marki (wizerunek) 
nigdy nie jest pojęciem statycznym, ulega bowiem zmianie wraz ze zmianą poglądów  
i upodobań, najczęściej powstaje i rozwija się niezaleŜnie od woli chęci 
zainteresowanych, nie musi takŜe pokrywać się z obiektywną rzeczywistością. 

Działania Grupy PZU na rzecz kształtowania marki pr zedsię-
biorstwa 

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) prowadzi 
działalność w zakresie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich 
najwaŜniejszych dziedzinach Ŝycia prywatnego, publicznego i gospodarczego oraz  
w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi 
i programami oszczędnościowymi. Oferta produktowa Grupy PZU dotyczy wszystkich 
sektorów ubezpieczeniowych: ubezpieczeń majątkowych i osobowych, ubezpieczeń na 
Ŝycie oraz otwartych funduszy emerytalnych.  

W skład Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA wchodzą  
23 podmioty o statusie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15. 
Główne spółki Grupy PZU to: 
1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, który jest spółką macierzystą Grupy PZU. 

Domeną działalności spółki są ubezpieczenia majątkowe oraz pozostałe osobowe. 
Firma działa jako spółka akcyjna od grudnia 1991 roku, w którym została 
przekształcona z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. 

2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń na śycie SA, który prowadzi działalność  
w zakresie ubezpieczeń na Ŝycie. W ofercie posiada równieŜ ubezpieczenia 
posagowe, rentowe, wypadkowe i inwestycyjne, zawierane w postaci umów 
indywidualnych lub grupowych. Spółka rozpoczęła działalność w 1991 roku,  
w wyniku wydzielenia portfela ubezpieczeń Ŝyciowych z Państwowego Zakładu 
Ubezpieczeń. 

3. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, które zarządza Otwartym 
Funduszem Emerytalnym PZU „Złota Jesień”. Spółka powstała w 1998 roku. 

4. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, które zarządza funduszami  
o zróŜnicowanej polityce inwestycyjnej, lokującymi zarówno w Polsce, jak i na 
rynkach zagranicznych. Towarzystwo rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku. 
Pozostałe główne spółki Grupy PZU to: PZU Tower, PZU CI, PZU Asset 

Management, PZU Lietuva, PZU Ukraine. Funkcjonując na konkurencyjnym rynku, 

                                                 
14 M. Sićko, D. Rocławska, Czy marka ma osobowość? „Advertising&You” 2000, nr 4. 
15 Struktura Grupy PZU (stan na 31.12.2008), http://www.pzu.pl/?nodeid=389&prev=0&has_dest_nodeid 

=1 (10.02.2010). 
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Grupa PZU prowadzi wiele działań mających na celu osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
pozycji konkurencyjnej wśród przedsiębiorstw o zbliŜonym profilu działalności. Istotną 
częścią prowadzonych działań jest aktywność związana z kształtowaniem marki  
i wizerunku Grupy PZU. Podstawowa część działań dotyczy działalności 
marketingowej, w ramach której prowadzone są kampanie promocyjne.  

W 2007 roku w ramach promocji produktów majątkowych przeprowadzono trzy 
duŜe kampanie reklamowe dotyczące segmentu ubezpieczeń komunikacyjnych16. 
Pierwsza z nich to kampania „OC w PZU oswaja emocje”, której celem była budowa 
świadomości o przewadze jakościowej produktów PZU wobec innych dostępnych na 
rynku ubezpieczeń. Druga kampania miała cel taktyczny, gdyŜ zwracała uwagę 
klientów na fakt, Ŝe PZU zdecydował o niepodnoszeniu cen ubezpieczeń OC, trzecia 
zaś dotyczyła promocji ubezpieczeń OC w związku z wprowadzeniem przez PZU  
10-procentowej zniŜki dla nowych klientów i 20-procentowej zniŜki dla właścicieli 
samochodów importowanych (kampanie te prowadzone były równocześnie w telewizji, 
radiu i Internecie). Poza segmentem ubezpieczeń komunikacyjnych prowadzono 
działania promocyjne: 

– wspierające sprzedaŜ produktów adresowanych do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw (cykl 20 konferencji sprzedaŜowych pt. „Jak sprzedawać 
lepiej”), 

– dotyczące dotowanych ubezpieczeń rolnych, których celem była budowa 
świadomości ich istnienia w ofercie PZU i atrakcyjności tej grupy produktów 
oraz działania promujące ubezpieczenia finansowe PZU SA, 

– dotyczące ubezpieczeń finansowych PZU SA (kampanie związane  
z ubezpieczeniem kredytu kupieckiego i gwarancjami ubezpieczeniowymi). 

W ramach promocji ubezpieczeń na Ŝycie i pozostałych produktów 
przeprowadzono kampanię reklamową Strefy Zysku, której zadaniem było budowanie 
świadomości obecności w ofercie PZU atrakcyjnych produktów inwestycyjno 
-ochronnych. W 2007 r. odbyła się takŜe kampania marketingu bezpośredniego 
wspierająca sprzedaŜ grupowych ubezpieczeń na Ŝycie. Mechanizm akcji umoŜliwił 
sprzedawcom PZU śycie SA dotarcie z ofertą produktową do kluczowych osób  
w wyselekcjonowanych firmach. Intensywnie promowano ubezpieczenia zdrowotne  
i parazdrowotne. Zwiększeniu sprzedaŜy ubezpieczeń zdrowotnych Opieka Medyczna 
słuŜyły m.in. konkursy motywacyjne dla agentów i pracowników etatowych oraz 
dodatkowo wiosenno-jesienna kampania prasowa, skierowana głównie do kobiet. 
Specjalnie przygotowana dla tej grupy docelowej reklama ukazała się  
w wyselekcjonowanych tytułach prasy kobiecej i w Internecie. Akwizycyjna kampania 
internetowa kładła szczególny nacisk na moŜliwość zakupu ubezpieczeń zdrowotnych 
online. Wsparciem marketingowym objęto takŜe procesy biznesowe – od sprzedaŜy, 
przez obsługę, po likwidację świadczeń.  

                                                 
16 Raport roczny PZU za 2007 rok, PZU, s. 44-45. 
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W roku 2008 (podobnie jak w 2007) główne działania marketingowe skupiały się 
na wsparciu sprzedaŜy produktów oraz budowaniu przewagi jakościowej17. Tradycyjnie 
główne kampanie reklamowe dotyczyły ubezpieczeń komunikacyjnych. W pierwszej  
z nich jakość świadczonych przez PZU usług była budowana poprzez uŜycie wizerunku 
znanych osób kompetentnych w dziedzinie motoryzacji, druga zaś miała na celu 
budowanie przewagi jakościowej poprzez ukazanie szybkiej i fachowej pomocy  
w likwidacji szkody (440 mobilnych ekspertów, 880 warsztatów naprawczych). 
Kampania ta przeprowadzona była w TV i radiu oraz przy uŜyciu reklamy zewnętrznej  
i Internetu. Przeprowadzono takŜe kampanię ubezpieczeń mieszkań i domów – PZU 
Dom, która miała na celu przedstawienie szerokiego zakresu ubezpieczenia oraz 
poinformowanie o zniŜce dla nowych klientów. Działania promocyjne mające na celu 
wsparcie sprzedaŜy produktów adresowanych do sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw objęły m.in. organizację cyklu 12 konferencji sprzedaŜowych  
pt. „Wszystko się zmienia, takŜe ubezpieczenia?”. W 2008 roku kontynuowano 
zapoczątkowane w 2006 i 2007 roku działania marketingowe mające na celu budowanie 
świadomości o ofercie produktowej PZU w zakresie ubezpieczeń finansowych. 
Działania promocyjne PZU śycie SA koncentrowały się m.in. wokół atrakcyjnego 
opakowania oferty produktowej, wyposaŜenia sieci sprzedaŜy w profesjonalnie 
przygotowane materiały oraz budowania pozytywnych relacji z partnerami 
zewnętrznymi. Działania reklamowe najbardziej intensywnie prowadzone były  
w następujących segmentach produktów: inwestycyjnych, medycznych oraz produktów 
dodatkowych do ubezpieczeń grupowych.  

W analizowanym okresie (2007-2008) oprócz kampanii ogólnopolskich 
prowadzone były liczne działania reklamowe i promocyjne o lokalnej skali i zasięgu, 
jak i regionalne akcje sprzedaŜowe bazujące na sieci agencyjnej. Promocje te wspierały 
sprzedaŜ poszczególnych produktów. Bardzo istotne znaczenie miało równieŜ 
wykorzystanie Internetu. W Internecie przeprowadzono serie kampanii akwizycyjnych, 
budujących bazy danych potencjalnych klientów oraz wspierających sprzedaŜ kampanii 
reklamowych, a takŜe działań wspierających pośredników sprzedaŜy i osoby 
obsługujące ubezpieczenia grupowe. W roku 2007 rozwijano funkcjonalność 
korporacyjnego portalu internetowego Grupy PZU, przygotowano rozbudowaną wersję 
pierwszego serwisu dla przedstawicieli PZU śycie SA w zakładach pracy, uruchomiono 
i promowano internetową sprzedaŜ (wniosek i płatność online) ubezpieczeń 
zdrowotnych. W 2008 roku działania mające umocnić pozycję PZU w Internecie były 
podzielone na dwa obszary: kampanie internetowe oraz rozwój portalu internetowego 
pzu.pl. W 2008 roku uruchomiona została sprzedaŜ ubezpieczeń komunikacyjnych 
poprzez platformę internetową, a w ramach działań marketingowych przeprowadzono 
szeroko zakrojone kampanie internetowe wspierające sprzedaŜ ubezpieczeń 
komunikacyjnych, nieruchomości oraz turystycznych.  

                                                 
17 Raport roczny PZU za 2008 rok, PZU, s. 38-39. 
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Prowadzone przez Grupę PZU działania marketingowe skierowane były nie tylko 
do obecnych i potencjalnych klientów, ale równieŜ do osób prowadzących sprzedaŜ  
i obsługę tych produktów oraz do partnerów zewnętrznych PZU śycie SA, tj. agentów, 
osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy (program „Znamy się”), 
brokerów i banków.  

Przedstawionym działaniom towarzyszą równieŜ działania pozamarketingowe, 
które mają budzić pozytywne skojarzenia z marką PZU i kreować poŜądany wizerunek 
firmy na rynku. Do działań tego typu moŜna zaliczyć18: 
1. Działalność sponsoringową w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony zdrowia 

oraz pomocy społecznej realizowaną poprzez Fundację PZU. 
2. Działalność prewencyjną, w tym: 

– przeciwpoŜarową – „Program ochrony drewnianych kościołów”, wsparcie 
Ochotniczej i Państwowej StraŜy PoŜarnej, 

– przeciwkradzieŜową – akcja „Wykręć numer złodziejowi”, współpraca  
z policją, 

– ochronę zbiorów narodowych, 
– działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego – „Stop wariatom 

drogowym”, „Bezpieczna szkoła z PZU”, „Na drodze bezpiecznie”, 
Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Fleet Safety  
− bezpieczne auto firmowe, „As bezpiecznej jazdy” z PZU, Narodowy Test na 
Prawo Jazdy, „Bezpieczny rowerzysta z PZU”, 

– działania na rzecz bezpieczeństwa w górach: PZU dla GOPR, PZU dla TOPR, 
– działania na rzecz bezpieczeństwa nad wodą – „Bezpieczne lato z PZU”, 
– działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej – akcja „Aktywuj się!”. 

Skuteczno ść działań Grupy PZU skierowanych na kreowanie 
marki przedsi ębiorstwa  

Wszystkie działania prowadzone przez Grupę PZU w sposób bezpośredni lub 
pośredni przyczyniają się do kształtowania marki przedsiębiorstwa i jego wizerunku,  
a takŜe mają wpływ na pozycję zajmowaną przez Grupę PZU na konkurencyjnym 
rynku usług ubezpieczeniowych. Zarówno PZU SA, jak i PZU śycie SA są liderami na 
rynku ubezpieczeń majątkowych i Ŝyciowych, ich udział w rynku oscyluje wokół 
odpowiednio 40,5% i 33,4%19.  

Corocznie Grupa PZU jest wyróŜniana wieloma róŜnymi nagrodami, w tym 
związanymi z działalnością marketingową i kreowaniem marki przedsiębiorstwa.  
W 2007 marka PZU znalazła się wśród najcenniejszych polskich marek, a Spółki Grupy 
PZU po raz kolejny znalazły się na liście najbardziej wartościowych brandów  
w badaniu „Marqa 2007” – rankingu najcenniejszych polskich marek publikowanym 

                                                 
18 http://www.pzu.pl/?nodeid=84. 
19 Raport roczny PZU za rok 2008, PZU, s. 40. 
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przez dziennik „Rzeczpospolita”. W rankingu wartości marek PZU SA zajął 3. miejsce, 
PZU śycie SA – 21. miejsce, a OFE PZU Złota Jesień – 93. miejsce. W rankingu 
oceniano wartość marek pod kątem wskaźników finansowych odnoszących się do 
wartości spółek. Marka PZU SA została wyceniona na 1803,1 mln zł, PZU śycie SA  
– na 443,8 mln zł, a OFE PZU Złota Jesień – na 87,1 mln zł. Na liście najmocniejszych 
marek w finansach PZU SA równieŜ znalazł się na 3. miejscu, OFE PZU Złota Jesień  
– na 4., a PZU śycie SA – na 5. W rankingu tym jako parametr oceny marki posłuŜyła 
„moc”, zdefiniowana jako relacja wartości marki do jej rocznych przychodów ze 
sprzedaŜy. PZU SA otrzymał takŜe tytuł Marki Wysokiej Reputacji 2007 w kategorii 
„finanse” w badaniu PremiumBrand – niezaleŜnym rankingu reputacji marek w Polsce. 
Ocenia się w nim: zaufanie do marki, referencje, wizerunek w mediach, pracodawcę, 
społeczne zaangaŜowanie i firmę jako partnera biznesowego.  

W 2008 roku PZU po raz kolejny znalazł się w ścisłej czołówce rankingu mocy 
marek i został laureatem tytułu Marqa 2008. Wysokie pozycje osiągnęły teŜ PZU śycie 
i PZU Złota Jesień. W rankingu marek według wartości PZU SA zajął w tym roku 4. 
miejsce, PZU śycie 15., a PZU Złota Jesień 117. W rankingu organizowanym przez 
tygodnik Newsweek i firmę doradztwa strategicznego A.T. Kearney PZU SA został 
uznany za najcenniejszą firmę w kategorii firm ubezpieczeniowych. 

Marka PZU otrzymała wyróŜnienie w badaniu satysfakcji klientów Gold Standard 
2008 w kategorii motoryzacja – ubezpieczenia komunikacyjne. WyróŜnienie dla PZU, 
które przyznane zostało na podstawie wyników badań rynkowych przeprowadzanych 
wśród klientów, oznacza wynik powyŜej średniej satysfakcji. Podczas badania klienci 
oceniali warunki ubezpieczenia, wysokość składki i jej rodzaj, przejrzystość umowy, 
jakość obsługi klienta oraz wysokość opłat związanych z zawarciem umowy. Gold 
Standard jest niezaleŜnym, certyfikowanym badaniem satysfakcji klientów 
przeprowadzonym przez TNS OBOP na zlecenie MMT Management.  

Zarówno w 2007, jak i w 2008 roku (po raz ósmy) PZU SA został takŜe uznany 
przez Polaków za najbardziej godnego zaufania ubezpieczyciela rankingu „European 
Trusted Brands” (największe europejskie badanie konsumenckie, którego celem jest 
określenie stopnia zaufania Europejczyków do wartości, instytucji i marek produktów).  

Potwierdzeniem wysokiej pozycji marki PZU są wyniki raportu „Marka 
ubezpieczeniowa” opracowanego na podstawie badań PBS DGA zleconych przez firmę 
doradczą On Board PR. Badania opinii społecznej przeprowadzono w maju 2006 r. na 
ogólnopolskiej reprezentatywnej losowej próbie 1030 dorosłych mieszkańców Polski20. 
Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe blisko połowa Polaków wskazała PZU jako 
markę godną polecenia. 79% Polaków decydując się na wybór konkretnej firmy 
ubezpieczeniowej, zasięga opinii znajomych i przyjaciół. AŜ 43% badanych poleca 
zawarcie umowy z PZU. Taki wynik daje firmie pierwsze miejsce wśród 

                                                 
20 Ubezpieczyciel − uczciwy i bezpieczny. Najbardziej zaufane marki ubezpieczycieli, raport, On Board PR 

Ecco Network 2006. 
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ubezpieczycieli cieszących się największym zaufaniem. Równie silną pozycję  
w rankingu marek ubezpieczeń na Ŝycie ma PZU śycie, którego 44% badanych 
wskazało jako ubezpieczyciela godnego polecenia. 

W strategii Grupy PZU na lata 2009-2011 znalazły się działania związane  
z odświeŜeniem marki poprzez pakiet działań skupionych wokół wizerunku Grupy PZU 
i zarządzania kampaniami marketingowymi. W związku z programem odświeŜenia 
wizerunku marki PZU prowadzona jest kampania edukacyjno-informacyjna adresowana 
do wszystkich pracowników Grupy PZU. Aby usprawnić wewnętrzną komunikację 
pomiędzy pracownikami, powołana zostanie grupa Ambasadorów Marki, którzy wesprą 
działania związane z programem. Osoby takie, wyposaŜone w dodatkową wiedzę 
popartą odpowiednim szkoleniem, staną się rzecznikami zmian − dodatkowym kanałem 
informacyjnym o marce oraz jej wartościach. Ambasadorzy Marki mają być źródłem 
bliskiej, bezpośredniej wiedzy o marce PZU, przybliŜać nowe wartości  
i wszelkie zmiany, które będą zachodzić wokół marki, innym pracownikom. 
Wykorzystując swoją wiarygodność i autorytet wśród współpracowników, będą ich 
informować o kolejnych etapach projektu. 

Podsumowanie 

Grupa PZU prowadzi wiele działań mających na celu utrzymanie pozycji lidera na 
rynku usług ubezpieczeniowych w Polsce. DuŜa część z nich związana jest  
z działaniami mającymi na celu wykreowanie rozpoznawalnej i pozytywnie kojarzonej 
marki PZU. Do działań tego typu zaliczyć moŜna róŜnego rodzaju kampanie 
promocyjne i wizerunkowe oraz szeroką aktywność Grupy PZU o charakterze 
prewencyjnym i sponsoringowym. Konsekwencją prowadzonych działań jest 
posiadanie przez Grupę PZU bardzo silnej marki wysoko ocenianej zarówno przez 
specjalistów, jak i klientów.  

SHAPING THE COMPANY BRAND GROUP PZU CASE 

Summary 

All actions aimed at improving or maintaining the competitive position of a company are 
crucial to its position on the market. Marketing activities are of fundamental importance to the 
brand building process, which may give rise to market success. PZU Group conducts a various 
projects aimed at maintaining its leading position in the market of insurance services in Poland.  
A majority of projects is linked to the efforts aimed at creating a recognizable and positively 
perceived brand. The actions in question encompass various promotional campaigns and eminent 
projects in the field of sponsorship marketing. This actions result in the very strong and 
recognizable brand of PZU which is appreciated by both professionals and clients. 
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MARKETING A UMIĘDZYNARODOWIENIE 

DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ  

Streszczenie 

W ostatnich latach obserwuje się silne tendencje internacjonalizacji działalności usługowej. 
Jest to głównie wynikiem zaostrzenia globalnej konkurencji i przyśpieszenia postępu naukowo 
-technicznego, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwa informacyjnego. 
Dynamiczny charakter tych czynników szczególnie silnie wpłynął na internacjonalizację usług  
w takich sektorach, jak: finanse, turystyka, transport, edukacja. Zjawisko to oddziałuje  
na marketingowe strategie przedsiębiorstw usługowych działających na rynku krajowym  
i międzynarodowym, wymuszając nowe podejście do narzędzi marketingowego oddziaływania na 
rynek. Przykładem są uczelnie jako podmioty działające na międzynarodowym rynku usług 
edukacyjnych. 

Wprowadzenie 

Problematyka artykułu nawiązuje do współczesnych trendów występujących  
w gospodarce światowej, europejskiej i − będącej elementem tego systemu  
− gospodarce polskiej. Szczególnym obszarem zainteresowań jest tutaj sektor usług,  
a w jego obrębie przedsiębiorstwa świadczące usługi na rynkach krajowym  
i zagranicznych. Wprawdzie ogólne tendencje zmian gospodarek państw wysoko 
rozwiniętych, polegające na tzw. serwicyzacji gospodarki, są znanym i obserwowanym 
od wielu dziesiątków lat zjawiskiem, to jednak dynamika i złoŜoność zmian 
współczesnego otoczenia skłania do weryfikacji niektórych dotychczasowych twierdzeń 
i uwzględnienia nowych zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstw sektora usług. 

W ostatnich latach obserwuje się przede wszystkim dynamiczne zmiany  
we współczesnym sektorze usług, będące wynikiem zaostrzenia globalnej konkurencji  
i przyśpieszenia postępu naukowo-technicznego, silnego wzrostu ekonomicznego 
znaczenia nowych technologii w usługach (ICT), rozwoju gospodarki i społeczeństwa 
informacyjnego.  

                                                 
1 Janusz Olearnik − prof. dr hab., Katedra Handlu i Marketingu, WyŜsza Szkoła Handlowa we Wrocławiu 

oraz Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego, Wydział Zarządzania, Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach. 

Mirosława Pluta-Olearnik − dr hab. prof. nadzw., Katedra Handlu i Marketingu, WyŜsza Szkoła Handlowa 
we Wrocławiu. 
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Zachodzące zmiany dotyczą strategicznych obszarów działalności podmiotów,  
w tym: wzrostu zatrudnienia w usługach związanych z obsługą procesów 
produkcyjnych (usługi finansowe i obsługa biznesu), zmian w organizacji 
przedsiębiorstw usługowych działających w skali międzynarodowej, w tym zwłaszcza 
ich specjalizacji oraz konsolidacji ze względu na efektywne wykorzystanie technologii 
informacyjnych (usługi informacyjno-marketingowe, księgowe, transportowe).  
Na poziomie marketingu operacyjnego rozwijają się nowe ujęcia instrumentarium 
marketingu w usługach, w tym zwłaszcza wykorzystujące duŜe moŜliwości technologii 
cyfrowej. NajwaŜniejszym elementem otoczenia przedsiębiorstwa pozostaje konsument, 
jednak i jego wzorce zachowania podlegają wyraźnym zmianom pod wpływem rozwoju 
i wzrostu dostępu do Internetu oraz wzrostu zasobów informacji, poprawy statusu 
ekonomicznego czy teŜ przenikania się róŜnych kultur w dobie wzrastającej mobilności 
ludzi.  

Wskazane powyŜej zjawiska nie opisują całej złoŜoności współczesnych 
uwarunkowań działania organizacji usługowych, ale uświadamiają przyśpieszone tempo 
zmian ich otoczenia skutkujące poszukiwaniem nowych ujęć, koncepcji, strategii 
marketingu usług, które nie tylko będą nadąŜać za wymogami współczesnego rynku 
krajowego i światowego usług, ale teŜ będą odpowiadać na przyszłe oczekiwania 
organizacji usługowej i jej otoczenia lub wręcz je kształtować. Nabiera teŜ znaczenia 
atrybut elastyczności działalności usługowej, której wymiary są róŜne, np.: elastyczność 
ekspansji zdolności produkcyjnych usługi, elastyczność dystrybucji informacji w całym 
systemie świadczenia usług przez przedsiębiorstwo, elastyczność przebiegu procesu 
usługi, elastyczność zatrudnionego personelu usługowego, elastyczność treści usługi 
polegająca na zdolności do dodawania usług, a przede wszystkim elastyczność 
rynkowa, czyli zdolność do adaptacji systemu świadczenia usług do zmian rynku, 
równieŜ w wymiarze międzynarodowym. RóŜne sposoby uelastyczniania firmy to 
doskonała baza dla poszukiwania kompetencji wyróŜniających przedsiębiorstwo 
usługowe i moŜliwych do wykorzystania w strategii międzynarodowego marketingu 
usług opartego na nowych wartościach tworzonych oraz dostarczanych klientom 
indywidualnym i biznesowym. 

Czynniki internacjonalizacji działalno ści usługowej  

Obserwacja tendencji zmian sektora usług wyraźnie dowodzi wzrostu 
umiędzynarodowienia wielu przedsiębiorstw działających w jego obrębie. W literaturze 
przedmiotu podkreśla się, Ŝe internacjonalizacja sektora usług wymaga rozwaŜenia 
wpływu następujących czynników internacjonalizacji:  

a) technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym głównie wykorzystujących 
Internet, 

b) czynników kulturowych (nawet usługi tej samej branŜy róŜnią się, właśnie ze 
względów kulturowych, podatnością na internacjonalizację),  

c) lokalizacji geograficznej działalności usługowej,  
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d) standaryzacji vs indywidualizacji usług (czyli de facto zakresu standaryzacji  
w usługach)2. 

Dotychczas działalność usługowa uwaŜana była za mało podatną  
na implementację nowych rozwiązań techniczno-technologicznych ze względu na 
dominujący udział pracy ludzkiej w wytwarzaniu usług. Jednak postępujący rozwój 
nowych technologii i społeczeństwa informacyjnego weryfikuje takie podejście, czego 
przykładem są usługi biznesowe świadczone podmiotom gospodarczym lub usługi 
handlowe czy finansowe, a takŜe usługi edukacyjne. W świetle powyŜszego 
zauwaŜamy, Ŝe procesy internacjonalizacji usług oraz umiędzynarodowienie strategii 
podmiotów tego sektora silnie wzmacniają czynniki technologiczne. WaŜnym aspektem 
badań w tym obszarze staje się rozpoznanie rynkowych strategii przedsiębiorstw 
usługowych, wykorzystujących nowe moŜliwości technologiczne w procesie 
internacjonalizacji ich działalności usługowej. Internacjonalizacja usług (np. poprzez 
formy organizacyjne) moŜe teŜ być źródłem innowacji w usługach, wyzwalać 
powstawanie nowych (zmodyfikowanych) rodzajów usług na rynku krajowym  
i zagranicznym.  

Szczególnie istotnym aspektem wdraŜania nowych technologii do usług wydaje się 
łagodzenie sprzecznych oczekiwań klienta i przedsiębiorstwa usługowego w zakresie 
standaryzacji vs indywidualizacji oferty dla róŜnych segmentów rynku. Powstają 
moŜliwości technologiczne, by klient uczestniczył w powstawaniu usługi, był wręcz 
aktywnym współkreatorem wartości usługi, co prowadzi nie tylko do budowy relacji 
partnerskich z dostawcą usługi, ale włącza klienta w łańcuch tworzenia i dostarczania 
wartości przez przedsiębiorstwo.  

WaŜnym czynnikiem mającym widoczny wpływ na strategie działania podmiotów 
sektora usług jest proces globalizacji gospodarki. Przedsiębiorstwa pod wpływem 
globalizacji podlegają m.in. przekształceniom organizacyjnym w poszukiwaniu źródeł 
wzrostu efektywności zarówno ekonomicznej, jak i rynkowej. W tym kontekście 
wyzwaniem dla przedsiębiorstw usługowych staje się dobór takich strategii rynkowych, 
które zawierają kompozycje instrumentów marketingu międzynarodowego  
(np. w usługach turystycznych, finansowych czy teŜ edukacyjnych), które zapewniają 
skuteczne dotarcie do nabywcy usługi i dostarczenie mu oczekiwanych korzyści.  

Polskie przedsiębiorstwa usługowe działają w ramach tzw. eurorynku, podlegając 
czynnikom kształtującym ten obszar wspólnej gospodarki. Jak się wydaje, 
międzynarodowe strategie przedsiębiorstw usługowych mogą teŜ powstawać  
z uwzględnieniem odmian orientacji eurocentrycznej (standaryzacji vs dyferencjacji). 
Współczesne przedsiębiorstwa przyjmują orientację społeczną i w ramach swoich 
strategii formułują cele i narzędzia jej odpowiadające. Uwzględnienie udziału koncepcji 
CSR (Corporate Social Responsibility) w tworzeniu i realizacji strategii przedsiębiorstw 

                                                 
2 S. Hollensen, Global Marketing a decision-oriented approach, Wyd. FT Prentice Hall, Europe 2004,  

s. 74. 
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usługowych wydaje się równieŜ potrzebne w kontekście internacjonalizacji oraz 
regionalizacji ich działań rynkowych. 

Międzynarodowe strategie usług  

Problematyka internacjonalizacji, obrotu międzynarodowego, globalizacji 
działalności gospodarczej koncentruje się zdecydowanie na sektorach materialnych dóbr 
przemysłowych i konsumpcyjnych oraz na usługach je wspierających, np. związanych  
z produkcją przemysłową i budownictwem. Brak jest pogłębionej wiedzy nt. sektora 
usług i przedsiębiorstw usługowych działających współcześnie na rynkach 
zagranicznych. Jeśli przyjrzymy się typologii GATT, to międzynarodowa wymiana 
usług odbywa się w następujący sposób:  
1. Komunikacja poprzez granice niewymagająca fizycznego przemieszczania się ani 

producenta, ani konsumenta, którzy współdziałają na odległość (np. sieć 
telekomunikacyjna, pocztowa). 

2. Przemieszczanie się konsumenta do kraju działalności dostawcy. 
3. Przemieszczanie się firmy usługowej do kraju zamieszkania konsumenta. 
4. Wymiana poprzez obecność agentów firmy w kraju zamieszkania konsumenta3. 

Co jest istotne, obserwuje się sektorowe zróŜnicowanie internacjonalizacji  
i globalizacji usług. Czynnikiem róŜnicującym sektory pod względem potencjału 
internacjonalizacji jest zakres inwestycji, fizycznej obecności i kontroli w obcym kraju 
(de facto sposobu dostarczania usługi). Według tego kryterium moŜna wyróŜnić 
następujące strategie usług: 

a) minimalizacja obecności usług na rynku zagranicznym, czyli usługi są jedynie 
wsparciem eksportu dóbr,  

b) ograniczony poziom inwestycji, fizycznej obecności – strategie usług oparte na 
licencji, franchisingu, kontraktach menedŜerskich, joint ventures,  

c) konwencjonalne strategie internacjonalizacji usług poprzez inwestycje 
bezpośrednie, oddziały, filie, fuzje i przejęcia4. 

Analizy na poziomie mikroekonomicznym koncentrują się na typowych formach 
internacjonalizacji przedsiębiorstw usługowych. Badacze tej problematyki porządkują 
strategie internacjonalizacji usług, wskazując pięć głównych strategii (często 
odpowiadających teŜ dobrom przemysłowym), czyli:  

a) eksport bezpośredni usług (ang. direct export) – głównie dotyczy on usług 
wspierających eksportowane dobra przemysłowe, 

b) inwestycje systemowe (ang. system export/following the large customers 
abroad) – dwie lub kilka firm eksportuje komplementarne dobra i usługi  
w ślad za klientami działającymi na rynkach zagranicznych, 

                                                 
3 G. Hufbauer, T. Warren, The globalization of services. What has happened?, What are the implications?, 

„Work Papers” 1999, October, s. 4. 
4 S. Vandermerwe., M. Chadwick., The international of Services, „The Service Industries Journal” 1989, 

January, s. 84. 
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c) bezpośrednie wejście (inwestycje bezpośrednie), gdy firma usługowa powołuje 
nowy oddział (filię) w obcym kraju, oferując pełny proces świadczenia usługi,  

d) inwestycje pośrednie (model pośredni) − przez: licencje, franchising, kontrakty 
menedŜerskie,  

e) elektroniczny/internetowy marketing usług – rozszerzanie obszaru obsługi 
przez stosowanie zaawansowanych technologii ICT (np. Amazon.com)5. 

Rozwijające się formy partnerstwa, aliansów strategicznych, struktur sieciowych 
we współczesnym sektorze usług sprawiają, Ŝe firmy te stają się mało widoczne na 
rynku (według Gummessona są to tzw. „rozpływające się struktury”), które:  

– są większe niŜ wynika to z zestawień bilansowych, gdyŜ ich rdzeniem jest 
kapitał intelektualny i efektywne wykorzystanie zasobów,  

– stosują zaawansowane technologie, pozwalające na wprowadzanie innowacji 
produktowych, organizacyjnych,  

– włączają klientów w swoją działalność (równieŜ marketingową) i w ten sposób 
tworzą wspólną wartość oczekiwaną przez klienta i firmę,  

– opierają zarządzanie firmą bardziej na podejściu procesowym niŜ 
funkcjonalnym, 

– w praktyce dysponują większym potencjałem pracowników niŜ wynika to  
z wielkości zatrudnienia.  

Bardzo nośnym obszarem badań są usługi biznesowe i rosnące ich znaczenie  
w obrocie międzynarodowym. W dobie ICT to one są przykładem tworzenia 
innowacyjnych form kooperacji, opartych na międzynarodowych strukturach 
sieciowych. Sprzyja temu „transportowalność” usług opartych na ICT  
(np. finansowych, informatycznych, reklamowych). Obserwuje się zjawisko, które 
określane jest mianem „dekompozycji łańcucha wartości procesów usługowych”  
i − powiązaną z tym − postępującą fragmentaryzację ich wytwarzania. W rezultacie 
sprzyja to innowacjom organizacyjnym na rynku usług biznesowych, zwłaszcza w skali 
międzynarodowej. 

Podsumowując, istnieje zapotrzebowanie na badania z zakresu strategii marketingu 
usług na rynkach krajowych i zagranicznych w kontekście umiędzynarodowienia usług, 
strategii dostrzegających nowego typu konsumenta (eurokonsumenta,  
e-konsumenta) i zdolnych do kreowania nowych (innowacyjnych) rodzajów usług. 
Obszarami usług, których zwłaszcza to dotyczy, są usługi: handlowe, finansowe, 
biznesowe, transportowe, turystyczne oraz edukacyjne. Te ostatnie są szczególnym 
przykładem ze względu na ich rolę w społeczeństwie i gospodarce opartej na wiedzy.  
W kolejnej części artykułu przedstawimy wybrane wyniki badań empirycznych, które 
ukazują poziom implementacji orientacji międzynarodowej w działaniach polskich 
uczelni – podmiotów sektora edukacji wyŜszej. Zakładając postępującą konkurencję na 
krajowym i międzynarodowym rynku edukacji wyŜszej, uczelnie stają w obliczu 

                                                 
5 S. Hollensen, op. cit., s. 75-77. 
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potrzeby opracowania skutecznych międzynarodowych strategii marketingu oraz 
umiędzynarodowienia własnej działalności w celu pozyskiwania studentów  
i pracowników z zagranicy. 

Umiędzynarodowienie uczelni w świetle bada ń eksperckich 

Umiędzynarodowienie jest najczęściej postrzegane jako skala współpracy uczelni  
z podmiotami z innych krajów. Wówczas miarą sukcesu są takie dokonania jak: liczba 
zawartych umów międzynarodowych, liczba studentów i pracowników uczestniczących 
w wymianie międzynarodowej, wielkość środków finansowych przeznaczonych na 
przedsięwzięcia z tego zakresu, liczba goszczących w uczelni pracowników i studentów 
zagranicznych, liczba zorganizowanych konferencji międzynarodowych i inne. Jednak 
jest i druga strona medalu – to stopień gotowości uczelni do podjęcia lub/i rozwinięcia 
współpracy na skalę międzynarodową. Wówczas nabierają znaczenia takie cechy jak: 
oferta studiów dla obcokrajowców, zbiory biblioteczne w językach obcych, 
powszechność dostępu do Internetu, zdolność uczelni do komunikacji międzynarodowej 
(obcojęzyczna strona internetowa, materiały informacyjne i dokumenty w językach 
obcych, znajomość języków przez personel naukowo-dydaktyczny i administracyjny, 
oznakowanie uczelni). Uczelnia innowacyjna to taka, która w swoich działaniach 
uwzględnia obydwa powyŜsze aspekty: dokonania międzynarodowe i swoje 
przygotowanie do uzyskiwania takich dokonań.  

Dziś jeszcze moŜna powiedzieć, Ŝe w Polsce umiędzynarodowienie uczelni ma 
wymiar innowacji i przez to jest dowodem postawy przedsiębiorczej, ale w przyszłości 
umiędzynarodowienie ma stać się naturalnym walorem uczelni europejskiej. Zapewne 
stanie się tak, Ŝe ukształtuje się podział uczelni na dwie grupy: europejskie, czyli  
w naturalny sposób realizujące współpracę międzynarodową, oraz lokalne, czyli takie, 
które nie mają i nie potrzebują zdolności do takiej współpracy. Wskazane tutaj przejawy 
i cechy umiędzynarodowienia uczelni nie dają podstaw do dokładnego opisania tego 
waloru ani do jego międzyuczelnianych porównań, ale mogą stanowić ilustrację skali 
postępu danej uczelni na drodze do umiędzynarodowienia.  

Przeprowadzone w roku 2009 pogłębione badania nad strategiami działania 
polskich uczelni pozwoliły na zebranie zarówno opinii ekspertów oraz opinii 
aktualnego kierownictwa szkół wyŜszych w celu określenia realizowanych strategii 
działania, a przedmiotem badań był między innymi zakres umiędzynarodowienia 
uczelni. Określono dwa główne cele badań: 
1. Po pierwsze, zweryfikowanie systemu kryteriów oceny przedsiębiorczych 

zachowań uczelni – na podstawie opinii ekspertów. 
2. Po drugie, sprawdzenie w jakim stopniu kryteria przedsiębiorczych zachowań 

uczelni są obecnie spełnione – na podstawie opinii (samooceny) rektorów 
wybranych uczelni. 
Badania opierały się na zestawieniu eksperckich załoŜeń wzorcowych  

z wyraŜonym w badaniach empirycznych stanem rzeczywistym i uzyskaniu obrazu 
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róŜnic, które pozwoliły ocenić zachowania przedsiębiorcze uczelni i wskazać kierunki 
ich modyfikacji. 

Przygotowano dwie wersje kwestionariusza: dla ekspertów i dla rektorów. Wersje 
były skonstruowane analogicznie, dotyczyły tych samych 18 kryteriów i róŜniły się 
tylko wyeksponowaniem punktów widzenia: eksperckiego, wyraŜającego opinię  
o poszczególnych kryteriach, słuŜącego osiągnięciu wyŜej wskazanego celu pierwszego, 
oraz rektorskiego, prezentującego stan faktyczny kaŜdej z uczelni w świetle kryteriów, 
słuŜącego osiągnięciu wyŜej wskazanego celu drugiego. Do badań przyjęto dwie grupy 
respondentów. Pierwsza grupa to eksperci, czyli wytypowane osoby, w większości 
profesorowie uczelni publicznych i niepublicznych, posiadające doświadczenie  
w kierowaniu uczelnią (byli rektorzy lub prorektorzy) lub głęboką znajomość 
problemów jej funkcjonowania. Drugą grupę respondentów stanowiły osoby aktualnie 
sprawujące funkcje rektora lub prorektora, w pełni kompetentne, aby sformułować 
ocenę swoich uczelni w świetle kryteriów podanych w kwestionariuszu.  

W okresie od połowy stycznia do połowy lutego 2009 roku otrzymano  
40 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy, z tego 20 od ekspertów oraz 20 od 
rektorów. Liczba udzielonych odpowiedzi była wystarczająca dla prawidłowego 
osiągnięcia wytyczonych celów badawczych. Wyniki badań ekspertów potwierdzają, Ŝe 
kryterium umiędzynarodowienia uczelni naleŜy włączyć do tzw. wzorcowego profilu 
przedsiębiorczej uczelni, nadając mu istotne znaczenie (w sumie kryterium to otrzymało 
34 punkty na 40 moŜliwych). Z kolei w badaniach opinii rektorów sprawdzono, na ile 
kryterium to faktycznie jest spełnione w praktyce funkcjonowania badanych uczelni  
i okazało się, Ŝe otrzymało ono w sumie 23 punkty na 40 moŜliwych. MoŜna zatem 
podsumować, Ŝe uczelniana rzeczywistość nie spełnia załoŜeń wzorca i odbiega od 
niego in minus 11 punktów. Wniosek ogólny jest taki, Ŝe większość kryteriów 
wskazuje, iŜ uczelnie nie spełniają wzorca eksperckiego. Przyjmując, iŜ rozbieŜność 
między wzorcem a stanem rzeczywistym jest nadmierna wówczas, gdy wartości 
punktowe (w tabeli 1) wzorca i stanu rzeczywistego róŜnią się o 10 i więcej punktów, 
moŜemy stwierdzić, Ŝe spośród analizowanych 18 kryteriów6: 

a) w 11 przypadkach uczelniana rzeczywistość nie spełnia załoŜeń wzorca  
i odbiega od nich in minus (zob. kolor ciemnoszary w tabeli 1), 

b) w 2 przypadkach (kryteria nr 3 i 4) uczelniana rzeczywistość przekracza in 
plus załoŜenia wzorca (zob. kolor jasnoszary w tabeli 1), 

c) w 5 przypadkach (kryteria nr 1, 7, 10, 12, 18) występuje zbieŜność 
rzeczywistości ze wzorcem. 

 
 
 

                                                 
6 Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Pluta-Olearnik, Difin, Warszawa 2009, s. 58 
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Tabela 1. Zestawienie stanu przedsiębiorczości uczelni z wzorcem w świetle analizy 18 kryteriów 
przedsiębiorczości 

Kryteria 

Liczba punktów 

Wzorzec 
ekspercki  

Stan 
według 

rektorów 

RóŜnica mię-
dzy wzorcem  

a stanem 
1. W pisemnej strategii uczelni występują cele lub/i 

działania o charakterze proefektywnościowym. 
10 4 +6 

2. Źródła finansowania działalności bieŜącej i rozwoju 
Uczelni są zdywersyfikowane. 

32 11 +21 

3. Uczelnia wykazuje w ostatnich kilku latach dobry 
dodatni wynik finansowy w swoich rocznych 
sprawozdaniach finansowych. 

14 24 -10 

4. Majątek uczelni (wartość bilansowa aktywów  
w sprawozdaniach finansowych) wykazuje tendencję 
rosnącą. 

13 28 -15 

5. Uczelnia bada i obserwuje losy swoich absolwentów. 33 5 +28 

6. Uczelnia utrzymuje związki z pracodawcami – rady, 
konwenty, obecność w organizacjach środowiskowych, 
wykłady menedŜerów.  

37 24 +13 

7. Plany studiów, nowe kierunki studiów i specjalności są 
tworzone głównie pod wpływem tendencji na rynku 
pracy. 

26 26 0 

8. Uczelnia posiada zadowalającą liczbę partnerów  
z praktyki gospodarczej w realizacji swoich badań 
naukowych. 

28 -10 +38 

9. Uczelnia doskonale zna środowisko konkurencyjne 
(uczelnie, firmy szkoleniowe, doradcze) i stale je 
monitoruje. 

32 13 +19 

10. Uczelnia jest aktywna w kreowaniu nowych 
przedsięwzięć dydaktycznych – kierunków  
i specjalności, studiów podyplomowych, kursów.  

37 28 +9 

11. Uczelnia organizuje dydaktyczne projekty 
zindywidualizowane (zamawiane) – dla konkretnych 
odbiorców biznesowych. 

31 -2 +33 

12. Uczelnia zapewnia wysoki poziom i rozwój w zakresie 
technicznego wsparcia dydaktyki i badań naukowych 

35 34 +1 

13. Istnieje walor umiędzynarodowienia uczelni – rozwój 
kontaktów zagranicznych, a takŜe gotowość do 
współpracy międzynarodowej.  

34 23 +11 

14. W uczelni istnieje i dobrze działa system zarządzania 
finansami. 

38 24 +14 

15. Uczelnia realizuje systemowe działania marketingowe, 
a w jej strukturze funkcjonuje odrębna komórka 
marketingowa.  

28 14 +14 

16. W uczelni istnieje i dobrze funkcjonuje system 
motywujący pracowników do innowacyjności i działań 
proefektywnościowych. 

30 -1 +31 

17. W uczelni funkcjonuje system zapewnienia jakości. 33 20 +13 

18. Uczelnia ma nowoczesny system komunikacji 
wewnętrznej i zewnętrznej.  

38 32 +6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań eksperckich. Metodologię i wyniki badań omówiono  
w: Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Pluta-Olearnik, Difin, Warszawa 
2009, s. 58-86. 
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Uświadamia to, Ŝe uczelnie wymagają dalszej pracy nad umiędzynarodowieniem 
warunków swojego funkcjonowania. Chodzi tu o rozwój kontaktów 
międzynarodowych, ale takŜe: gotowość uczelni do podjęcia lub/i rozwinięcia 
współpracy na skalę międzynarodową – stworzenie oferty studiów dla obcokrajowców, 
posiadanie zbiorów bibliotecznych w językach obcych, zdolność uczelni do komunikacji 
międzynarodowej (obcojęzyczna strona internetowa, materiały informacyjne i dokumenty 
w językach obcych, znajomość języków przez personel naukowo-dydaktyczny  
i administracyjny, oznakowanie uczelni).  

Eksperci są w tym zakresie bardzo zdecydowani – 70% stanowczo eksponuje 
konieczność tak pojętego umiędzynarodowienia, natomiast oceny rektorów są 
wstrzemięźliwe – tylko 50% potwierdza zdecydowanie posiadanie przez ich uczelnie 
takiego waloru. Trzeba wszakŜe przyznać, Ŝe obok tego 35% badanych rektorów 
deklaruje, Ŝe ich uczelnia „raczej posiada walor umiędzynarodowienia”, w sumie więc 
sytuacja nie jest zła. 

Reasumując, polskie uczelnie powinny posiadać globalne strategie rozwoju 
pozwalające im na dostosowanie się do wymogów przyszłości. W ramach strategii 
powinny podjąć przedsięwzięcia związane między innymi z: ustaleniem misji, oceną 
zasobów, poznaniem oczekiwań klientów i partnerów, pozycjonowaniem się wobec 
konkurencji (równieŜ międzynarodowej) i wskazaniem obszarów, które mogą stanowić 
domenę działania uczelni na konkurencyjnym globalnym rynku edukacji. Pomocne  
w tych działaniach mogą być profesjonalnie opracowane i skutecznie realizowane 
międzynarodowe strategie marketingu szkół wyŜszych. 

MARKETING AND INTERNATIONALIZATION  
OF THE SERVICE SECTOR  

Summary 

The services sector turnover and internationalization tendencies have become clearly visible 
within recent years. These result mostly from hypercompetition, the advancement in science and 
technology, and the growth of knowledge-based economy and information society. It is the 
dynamics of these factors that has had a remarkable impact on services international exchange, 
which in turn have led to internationalization of marketing strategy in such services, as finance, 
tourism, transport or education. This phenomenon affects marketing strategies of service 
enterprises operation on national and international market, forcing the new approach to the new 
tools of marketing influence on the market. Remarkable example is an international activity  
of universities. 
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Streszczenie 

Marketing w doskonaleniu usług komunalnych to przede wszystkim odpowiednie 
opracowanie i dobór oferty usługowej dla poszczególnych segmentów rynku oraz analiza popytu 
na poszczególne usługi. Oznacza on takŜe orientację, której celem jest zachowanie znaczącej 
pozycji na rynku, budowanie zaufania klientów co do jakości oferowanych usług, dostosowanie 
usług do oczekiwań klientów. 

Wprowadzenie 

W dobie stopniowego uwalniania rynku usług komunalnych istotnym czynnikiem 
utrzymania znaczącej pozycji na rynku przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej jest 
prowadzenie działań mających na celu doskonalenie oferty usługowej. Losy 
przedsiębiorstwa zaleŜą niejednokrotnie od jakości świadczonych usług oraz 
zaangaŜowania pracowników w osiąganie celów firmy. Dlatego teŜ coraz większą rolę 
przy zarządzaniu przedsiębiorstwem komunalnym odgrywają działania marketingowe. 

Marketing w kaŜdej dziedzinie gospodarki słuŜy temu samemu celowi – zachęceniu 
klientów do zakupu towaru lub usługi oraz dostarczeniu informacji o nich. Obejmuje on 
czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują określony kierunek rozwoju 
przedsiębiorstwa. Specyficznych działań marketingowych wymaga rynek usług ze 
względu na odmienny charakter usług (jako produktu marketingowego) od dóbr 
rzeczywistych. Odrębność cech usług znacznie utrudnia prowadzenie marketingu 
ograniczając moŜliwość stosowania wszystkich jego narzędzi. Powoduje to konieczność 
poszukiwania przez jednostki gospodarcze świadczące usługi oryginalnych rozwiązań 
marketingowych angaŜując przy tym, do realizacji załoŜonego planu, wszystkich 
członków organizacji. 

Obecnie krajowy rynek usług komunalnych został w znacznym stopniu 
zliberalizowany, z tego względu od lat przeprowadzana przez PGK Sp. z o.o. 
restrukturyzacja ma na celu przygotowanie spółki do działań w warunkach pełnej 
konkurencji. PGK Sp. z o.o. jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw komunalnych  

                                                 
1 Ryszard Ratajski – dr inŜ., Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika 
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w kraju wprowadziło nowoczesne technologie, międzynarodowy system zarządzania 
jakością, stworzyło Centrum Edukacji Ekologicznej. Istotne jest równieŜ 
dostosowywanie przez spółkę oferty do indywidualnych potrzeb i wymagań 
usługobiorców. Wielkim wyzwaniem dla zarządu przedsiębiorstwa jest przekształcenie 
instytucji monopolistycznej w spółkę zmuszoną do funkcjonowania w warunkach pełnej 
konkurencji.  

Istota koncepcji marketingowej 

Marketing nie jest nowym zjawiskiem w gospodarce. Pojawił się w wyniku 
przemian, jakie miały miejsce w sferze społeczno-gospodarczej w Stanach 
Zjednoczonych na początku lat 20. XX wieku. Samo pojęcie wiąŜe się  
z określonym typem gospodarki, przykładowo w gospodarce rynkowej naczelnym 
zadaniem przedsiębiorstw staje się nie produkcja dóbr i usług, ale ich sprzedaŜ. Przy 
czym warunki, w jakich firmy funkcjonują, nie są wartością stałą, a ich zmiany 
stanowią przyczynę pojawienia się róŜnych funkcji marketingowych, występujących 
początkowo oddzielnie, a czasem jako całość. 

Philip Kotler, wybitny znawca problematyki marketingu i autor szczególnie 
cenionych publikacji wyjaśniających główne zagadnienia i problemy teorii oraz 
praktyki marketingu, uwaŜa, iŜ teoria marketingu zajmuje się tym, jak transakcje są 
tworzone, pobudzane, ułatwiane i wartościowane. Przedsiębiorca – oferent – poszukuje 
dla swego działania odzewu na rynku ze strony potencjalnego klienta. Odzewem rynku 
jest typ zachowania, którym moŜe być akceptacja, odrzucenie, unikanie bądź odraczanie 
zajęcia stanowiska. Odzew rynku nie jest obiektywnie zdeterminowany, wpływa na 
niego zachowanie przedsiębiorcy2. 

Marketing jest równocześnie społecznym i gospodarczym procesem, dzięki 
któremu kaŜdy nabywca i zbiorowość ludzi mają zapewnione zaspokajanie swych 
potrzeb za pomocą produkowania i wymiany produktów mających wartość uŜytkową 
dla nabywców. Większość tego, co mamy, kupujemy i uŜywamy jest wynikiem 
marketingowej działalności przedsiębiorstw. Marketing nie ogranicza się do sfery 
gospodarki i powinien kształtować postępowanie lekarzy, prawników, pracowników 
naukowych, pisarzy, pracowników kultury, a takŜe działalność jednostek administracji  
i organizacji społecznych.  

Marketing określa styl zaspokajania potrzeb i wpływa na styl Ŝycia. Jest podstawą 
rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki. Marketing jest kluczem do odnoszenia 
sukcesów w wielu dziedzinach, zwłaszcza na rynku. Marketing naleŜy uwaŜać za 
sposób myślenia i system działania przedsiębiorczego, które nabywcę i rynek stawia  
w centrum procesów produkcyjnych i handlowych oraz za koncepcję odnoszenia 
sukcesów na rynku dzięki zapewnieniu nabywcom satysfakcji z kupowanych 
produktów. 

                                                 
2 T. Sztucki, Marketing przedsiębiorcy i menedŜera, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, s. 50. 
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Określenie istoty marketingu nie jest łatwe. Bogata treść pojęcia znalazła wyraz  
w jej definiowaniu przez róŜnych autorów. Angielskie słowo „marketing znaczy 
kupowanie/sprzedawanie na rynku. Ale to nie wszystko, poniewaŜ słowo to wywodzi 
się od pojęcia market, które posiada więcej znaczeń: targ, rynek, jarmark, handel, zbyt, 
popyt, w róŜnych wyraŜeniach takŜe: cena, rynek zbytu, plac targowy”3. Inna definicja 
określa go jako „zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem  
i kształtowaniem rynku opartych na rynkowych regułach postępowania”4. Marketing 
„polega na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb odbiorców, co z jednej 
strony daje korzyści samym odbiorcom, z drugiej jednak zapewnia korzyści 
ekonomiczne firmie: zyski i ekspansję rynkową5. 

Kolejna koncepcja wskazuje, Ŝe marketing dotyczy dziedzin związanych  
z przepływem towarów i usług od producenta do konsumenta oraz obejmuje 
prowadzenie działań na wszystkich szczeblach dystrybucji, a zwłaszcza badań wśród 
ostatecznych nabywców i konsumentów. Przedmiotem takich badań stają się aktualne 
oraz moŜliwe do wzbudzenia przyzwyczajenia, skłonności, potrzeby, przyszłe 
zainteresowania6. W praktyce nie istnieje jednak definicja akceptowana przez 
wszystkich teoretyków. Na podstawie literatury moŜna uporządkować istniejące 
definicje w następujący sposób: 

– definicje, które traktują marketing jako pewien proces działań, 
– definicje, które traktują marketing jako pewną koncepcję lub pewien rodzaj 

orientacji na rynku. 
Aktualnie uznaje się przede wszystkim nowoczesną koncepcję marketingu 

(marketing strategiczny), to znaczy ukierunkowanie przedsiębiorstwa na wymogi 
otoczenia. W koncepcji tej planowanie działalności gospodarczej ma się orientować 
głównie według rynku, badaniami strategicznymi objęte są rynki zaopatrzenia i zbytu. 
Nadrzędnym celem natomiast staje się określenie preferencji konsumentów oraz 
zaspokajanie ich potrzeb i wyobraŜeń w taki sposób, aby firma osiągnęła zysk,  
a nabywca zadowolenie z dokonanej transakcji. 

Koncepcja marketingu opiera się na zrozumieniu potrzeb oraz pragnień ludzkich. 
Stąd wypływa polecenie bycia blisko klienta w celu zapoznania się z jego opinią, 
identyfikacji jego potrzeb i zaspokajania ich. Liczba potrzeb ludzkich jest stosunkowo 
ograniczona, ale moŜliwości ich zaspokajania są praktycznie nieograniczone. 
Przyjmując koncepcję marketingową firma koncentruje się na kreowaniu i dostarczaniu 
satysfakcji klientowi, co w konsekwencji powinno tworzyć warunki wzrostu sprzedaŜy 
oraz utrzymanie się długookresowej więzi producenta z odbiorcami. 

                                                 
3 M. Otte, Marketing, Spółka Gratis, Wrocław 1991, s. 5. 
4 L. Garbarski, S. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 1994, s. 19. 
5 J. Musiałkiewicz, Marketing, Wyd. Ekonomik, Warszawa 2000, s. 10.  
6 Z. Dowgiałło, Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, Wyd. Znicz, Szczecin 1993, 

s. 118. 
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Wpływ elementów marketingu na doskonalenie usług ko mu-
nalnych 

Prowadzenie wszelkich działań mających na celu doskonalenie oferty usługowej 
jest niezbędne do utrzymania przez PGK Sp. z o.o. Koszalin posiadanej obecnie 
znaczącej pozycji na rynku usług komunalnych na terenie Koszalina i okolic. Jako firma 
świadcząca usługi komunalne PGK Spółka z o.o. ma utrudnione zadanie marketingowe 
w odniesieniu do swojej oferty, co związane jest przede wszystkim ze specyficznymi 
cechami usług. Jednak w praktyce moŜna dowieść, Ŝe usługi komunalne jako 
specyficzny rodzaj produktu stanowią takŜe instrument marketingowego oddziaływania 
na rynek. W związku z powyŜszym, analogicznie jak w przypadku dóbr materialnych, 
moŜna rozróŜnić w strukturze usług trzy poziomy: rdzeń, produkt rzeczywisty oraz 
produkt poszerzony. Rdzeniem usługi komunalnej jest utrzymanie czystości na terenie 
miasta. Na poziomie produktu poszerzonego w tym przypadku znajdować się będą 
usługi zbudowane na bazie wyŜej wymienionych usług podstawowych, czyli wszelkie 
świadczone usługi komunalne o charakterze wartości dodanej. 

Marketingowe działania PGK Spółki z o.o. w zakresie doskonalenia oferty 
usługowej powinny przede wszystkim dotyczyć odpowiedniego opracowania i doboru 
oferty usługowej dla poszczególnych segmentów rynku oraz analizy popytu na 
poszczególne usługi. Mając na uwadze powyŜsze czynniki PGK Spółka z o.o. powinna 
umiejętnie, opierając się na wynikach prowadzonych badań marketingowych, dobierać 
te usługi, których sprzedaŜ w danym segmencie rynku przynosić będzie największe 
korzyści, o ile ma taką moŜliwość. Wraz z przekształceniem przedsiębiorstwa w spółkę 
z ograniczoną odpowiedzialnością kierownictwo otrzymało znacznie więcej swobody  
w zarządzaniu firmą, co prawda część świadczonych usług ma charakter monopolu 
naturalnego, tj.: 

– oczyszczanie terenów miejskich, 
– wywóz i utylizacja odpadów komunalnych, 
– dbanie o miejską nekropolię. 
O zlecenia na świadczenie pozostałych rodzajów usług spółka musi zabiegać, 

startując w przetargach, lub teŜ uzyskiwać je dzięki niskim cenom i dobrej jakości. 
W sposób szczególny spółka traktuje działalność w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi. Śmieci to śmieci, wszyscy je mamy, wszyscy je wytwarzamy i znaczna 
część z nas chciałaby pozbyć się ich w sposób najprostszy i najtańszy. Dodać naleŜy, Ŝe 
spora grupa ludzi twierdzi, Ŝe śmieci nie ma. Efekt widać w przydroŜnych rowach  
i w lasach. Dlatego rozwijając tę działalność, przedsiębiorstwo połoŜyło szczególny 
nacisk na edukację ekologiczną dorosłych i dzieci. W chwili obecnej około 80% 
gospodarstw domowych na terenie 7 gmin współpracujących z PGK Sp. z o.o. korzysta 
okazjonalnie z usług spółki. Wszystko to odbywa się bez stosowania środków 
administracyjnych, czasami StraŜ Miejska i Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych muszą 
zainteresować się problemem podrzucania odpadów pod kontenery na odpady i osłony 
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śmietnikowe. Interwencje słowne moŜe nie rozwiąŜą ostatecznie problemu podrzucania 
odpadów, ale z pewnością znacznie poprawią sytuację. Od kilku lat przedsiębiorstwo 
sukcesywnie wprowadza system selektywnej zbiórki odpadów. Jakiś czas temu 
zakończył się okres rozstawiania kontenerów do selektywnego zbierania odpadów  
i krzewienie edukacji ekologicznej na terenach wiejskich oraz osiedli blokowych. Teraz 
przyszedł czas na osiedla domków jednorodzinnych. 

W związku z powyŜszym, głównym zadaniem Działu Obsługi Klienta jest 
rozbudowa i reorganizacja systemu zbierania i wywozu odpadów w mieście oraz 
gminach, z których PGK Sp. z o.o. usuwa nieczystości. Aktualnie skupiono się na 
tworzeniu systemu selektywnej zbiórki na osiedlach domów jednorodzinnych. W tym 
celu rozstawiane są w widocznych i łatwo dostępnych miejscach kontenery na 
opakowania szklane, plastikowe, makulaturę i puszki metalowe. Ponadto od 10 lipca 
2006 r. przedsiębiorstwo rozpoczęło akcję nieodpłatnego rozdawania plastikowych 
worków własnej produkcji z wyselekcjonowanych odpadów polietylenowych do 
segregacji odpadów właścicielom posesji na osiedlach domów jednorodzinnych. Celem 
akcji jest skuteczne zachęcenie do selektywnej zbiórki odpadów. Worki trafią do prawie 
3,5 tysiąca posesji i zapełnione winny trafić do sortowni. Jest to absolutnie dobrowolne, 
z tego tytułu mieszkaniec nie ma Ŝadnych korzyści oprócz satysfakcji osobistej.  
Z obserwacji wynika, Ŝe coraz więcej osób przystępuje do segregowania śmieci, 
uwaŜając, Ŝe jest to w „dobrym tonie”. 

Kolejnym instrumentem marketingowego oddziaływania na doskonalenie usług 
komunalnych jest odpowiednia polityka kształtowania ceny, która w przypadku 
działalności PGK Sp. z o.o. ustalana jest przez Gminę Miasto Koszalin, która posiada 
80,8% udziałów spółki, oraz przy udziale mniejszych wspólników: Koszalińskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” 12,1% udziałów, Koszalińskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Na Skarpie” 5,1% oraz Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Nasz Dom” 2,0%. Sprzedając udziały spółki trzem największym kontrahentom, PGK 
Sp. z o.o. zyskało środki na finansowanie bieŜących inwestycji oraz pewność, Ŝe  
w razie realnego zagroŜenia konkurencyjnego spółdzielnie pozostaną klientem 
przedsiębiorstwa. Jak zawsze w podobnym przypadku ustalane ceny usług uŜyteczności 
publicznej są wypadkową niezbędnych potrzeb inwestycyjnych, remontowych  
i bieŜących przedsiębiorstwa. Z tego względu ceny dotyczące usług o charakterze 
uŜyteczności publicznej ustalane są na niskim poziomie.  

Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe obecnie przedsiębiorstwo równieŜ świadczy usługi,  
o których cenie decyduje kierownictwo PGK Sp. z o.o. Istotne znaczenie dla poziomu 
tych cen ma wielofunkcyjność przedsiębiorstwa. Posiadanie stosunkowo dobrego, 
uniwersalnego i nowoczesnego sprzętu, a takŜe wielozawodowość pracowników 
pozwalają na racjonalne wykorzystanie sprzętu i ludzi oraz elastyczne reagowanie na 
potrzeby rynku i dostosowanie cen do jego moŜliwości. Ceny tych usług wcale nie są 
niskie, jednak usługobiorców przekonuje ich jakość. Na przestrzeni kilku ostatnich lat 
zdarzyło się przedsiębiorstwu tracić niektórych kontrahentów. Większość z nich po pewnym 
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czasie wróciła, uzasadniając to znacznie wyŜszym standardem usług świadczonych przez 
PGK Sp. z o.o. 

Dystrybucja w przedsiębiorstwie komunalnym polega na umoŜliwieniu korzystania 
z usług komunalnych w miejscu dostępnym dla potencjalnych odbiorców. Sprawność 
zarządzania tym elementem marketingu mix jest wskaźnikiem zaspokojenia potrzeby 
dostępu do świadczenia usług komunalnych. 

Świadczenie usług komunalnych wymusza konieczność posiadania przez 
przedsiębiorstwo własnych środków transportu przystosowanych do przewoŜenia 
określonych rodzajów odpadów, własnego wysypiska śmieci do składowania i utylizacji 
śmieci, a takŜe specjalistycznego sprzętu potrzebnego do oczyszczania terenów 
miejskich oraz odpowiednich środków transportu i struktur organizacyjnych do 
świadczenia usług dodatkowych, które spełniają następujące funkcje w komunalnym 
procesie usługowym: 

– słuŜą do produkcji usług komunalnych, 
– są kanałem dystrybucji usług, 
– za ich pośrednictwem odbywa się sprzedaŜ usług. 
PGK Sp. z o.o. Koszalin jako przedsiębiorstwo z długoletnim doświadczeniem 

dysponuje siecią bezpośrednich kanałów dystrybucji, czyli własną infrastrukturą, do 
której naleŜą: 

– własne lokalne punkty obsługi klienta, 
– własny transport środków wykonania usługi, 
– sprawne docieranie z usługą do klienta, 
– pełna komunikacja z klientem. 
PGK Sp. z o.o. od kilku lat prowadzi intensywną działalność mającą na celu 

usprawnienie sposobu dostarczania usług. Poprzez unowocześnienie i rozwój swojej 
infrastruktury PGK Sp. z o.o. chce osiągnąć poprawę jakości świadczonych usług, 
wprowadzenie nowych, a takŜe spełniać normy określone przez Unię Europejską. 

PGK Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwo świadczące usługi o charakterze publicznym, 
zobowiązane jest do świadczenia usług o podstawowym znaczeniu dla Ŝycia 
gospodarczego regionu koszalińskiego. Z tego względu jako swoją strategię dystrybucji 
obrał intensywną sieć placówek na obszarze siedmiu gmin, dla których świadczy swoje 
usługi. Spółka utrzymuje kontakt z klientem poprzez dwadzieścia punktów usługowych. 
Większość z nich znajduje się w widocznych i łatwo dostępnych miejscach. Ich wygląd 
oraz organizacja obsługi są stale dostosowywane do potrzeb i oczekiwań klientów. 
Pozwala to stwierdzić, iŜ odpowiednia sieć dystrybucji zajmuje waŜne miejsce  
w budowie strategii marketingowej PGK Sp. z o.o. 

Elementem łączącym dystrybucję z kolejnym instrumentem marketingu mix, jakim 
jest promocja, są Biura Obsługi Klienta, które zajmują się bieŜącą obsługą wszystkich 
klientów. Podczas dystrybucji usług PGK Sp. z o.o. powinno zwrócić równieŜ uwagę na 
zwiększenie punktów selektywnego zbioru zuŜytego sprzętu elektronicznego  
i elektrycznego pochodzących z gospodarstw domowych. Obowiązek oddawania 
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zuŜytego sprzętu nakłada na wszystkich ustawa z 29 lipca 2005 r., a jeden taki 
specjalistyczny punkt to stanowczo za mało, aby sprostać zapotrzebowaniu rynku. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na zgłaszane przez rynek zapotrzebowanie na 
rozstawienie w aptekach specjalnych pojemników na przeterminowane farmaceutyki, 
których brak jest uciąŜliwy zwłaszcza dla środowiska. Pojemniki na stare leki stoją  
w wielu polskich miastach, wciąŜ jednak do ich grona nie dołączył Koszalin.  
„W Poznaniu pod egidą tamtejszej izby aptekarskiej odbywają się pikniki aptekarskie, 
podczas których moŜna oddać przeterminowane leki. W Krakowie takie zbiórki 
prowadzone są od trzech lat, a ilość przynoszonych farmaceutyków stale rośnie”7. 
Specjalnych pojemników doczekały się juŜ apteki w pobliskich regionach: Szczecinku  
i Słupsku.  

Coraz częściej wykorzystywanym przez PGK Sp. z o.o. instrumentem 
marketingowym jest promocja. Działalność promocyjną spółki moŜna podzielić na: 
promocję firmy i promocję usług. Głównym celem pierwszego typu promocji jest 
kształtowanie lepszego wizerunku firmy poprzez dostarczanie klientom jak największej 
liczby pozytywnych informacji o PGK Sp. z o.o. W zakresie działań związanych  
z promocją firmy najwaŜniejszą rolę odgrywają dwie formy: public relations oraz 
publicity. 

Działania w ramach public relations i publicity realizowane są przez Biuro 
Marketingu. Podstawowym zadaniem Biura Marketingu jest kreowanie poŜądanego 
image’u PGK Sp. z o.o. Koszalin poprzez wytworzenie pozytywnych postaw wśród 
opinii publicznej. Dotychczas w ramach public relations i publicity spółka objęła swoim 
patronatem wiele wydarzeń kulturalnych i społecznych, m.in. wraz z Referatem 
Ochrony Środowiska Infrastruktury Urzędu Miejskiego w Koszalinie zorganizowała 
wyjazd szkoleniowy do dwóch najpiękniejszych ogrodów: Ogrodu Botanicznego  
w Berlinie oraz Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Uczestnikami wyjazdu była 
grupa nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, Ligi Ochrony Przyrody oraz 
przedstawicieli rady osiedla8. Spółka pomogła Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, organizuje konkursy ekologiczne dla uczniów szkół podstawowych  
i gimnazjów oraz festyny ekologiczne, konferencje. 

Podstawowym narzędziem w public relations jest współpraca z mediami9.  
W ramach realizacji aktywnej polityki informacyjnej PGK Sp. z o.o. podejmuje 
następujące działania: 

– utrzymuje stałe przyjazne kontakty z dziennikarzami lokalnych mediów, 
– organizuje konferencje prasowe przy okazji wydarzeń szczególnie istotnych 

dla firmy, które pozwalają na pokazywanie celów i strategii firmy, 
– przygotowuje informacje dla lokalnych mediów o PGK Sp. z o.o., jej 

działaniach, osiągnięciach, usługach, jak i zmianach dotyczących cen usług. 

                                                 
7 A. Augustowska, Co zrobić z przeterminowanymi lekarstwami?, „Gazeta Wyborcza” z 7-8 sierpnia 2004. 
8 www.pgk.koszalin.com.pl z dnia 1.08.2006 r. (10.02.20101). 
9 J.T. Russell, W.R. Lane, Reklama, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2000, s. 30. 
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PGK Sp. z o.o. Koszalin bierze równieŜ udział w targach i wystawach, prezentując 
ofertę przedsiębiorstwa i program rozwojowy. Celem takich działań jest budowa 
wizerunku PGK Sp. z o.o. jako firmy nowoczesnej i pręŜnej, starającej się nawiązywać 
kontakty z szerszą rzeszą klientów, prezentacja w atrakcyjnej formie nowych usług.  
Do działań mających na celu reklamę swojej marki PGK Sp. z o.o. wykorzystuje 
równieŜ wydawnictwa oraz wszelkiego rodzaju materiały informacyjne. Aby dotrzeć do 
klienta z informacjami o swoich planach, nowych osiągnięciach i usługach, 
przedsiębiorstwo stosuje: 

– raporty roczne, 
– foldery z informacją o przedsiębiorstwie, 
– wydawnictwa okolicznościowe, 
– gadŜety. 
W ramach drugiego typu promocji, związanej z usługami, PGK Sp. z o.o. 

wykorzystuje przede wszystkim reklamę kładącą szczególny nacisk na kampanie 
reklamowe w radiu lokalnym oraz prasie lokalnej. Zadaniem kampanii reklamowej jest 
dotarcie do jak najszerszego grona klientów w celu dostarczenia im informacji  
o świadczonych usługach10. PGK Sp. z o.o. w prowadzonych kampaniach reklamowych 
wykorzystuje jednakowo wszystkie środki masowego przekazu. Przykładem tego moŜe 
być przeprowadzona kampania, dotycząca nowego produktu EKO-KOMP  
− pełnowartościowego, wytwarzanego z osadów ściekowych kompostu. 

Jednak PGK Sp. z o.o. nie powinno ograniczać kampanii reklamowych tylko do 
środków masowego przekazu. W tym rodzaju promocji usług zauwaŜalny jest znikomy 
udział reklamy zewnętrznej. Zamieszczając róŜne hasła oraz slogany reklamowe 
opatrzone odpowiednią szatą graficzną na billboardach, moŜna skutecznie informować 
społeczeństwo o dostępnych oraz nowych usługach. 

PGK Sp. z o.o. starając się poszukiwać nowoczesnych form promocji wykorzystuje 
najnowsze osiągnięcia technologiczne, czego najlepszym przykładem moŜe być 
stworzenie strony internetowej www.pgk.com.pl. MoŜna na niej znaleźć wiele 
wyczerpujących informacji dotyczących m.in. historii spółki, zakresu oferowanych 
usług, osiągnięć, edukacji ekologicznej, a takŜe obejrzeć galerię zdjęć ściśle związaną  
z przedsiębiorstwem. 

PGK Sp. z o.o., będąc firmą usługową, posługuje się poszerzonym modelem 
marketingu mix obejmującym obok wyŜej wymienionych element zarządzania 
personelem. Całkowity proces zarządzania personelem składa się z czynności  
w zakresie: planowania, doboru, oceny i motywacji i doskonalenia personelu. O istotnej 
roli, jaką odgrywa w PGK Sp. z o.o. odpowiednie zarządzanie personelem, świadczy 
fakt, Ŝe firma zatrudnia obecnie ponad sześćset osób, z czego 75% stanowią pracownicy 
fizyczni. PGK Sp. z o.o. konsekwentnie stara się pozyskiwać pracowników młodych,  
o wysokich kwalifikacjach, co prowadzi do stałego wzrostu poziomu wykształcenia 

                                                 
10 J. Beliczyński, Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą, Antykwa, Kraków 1999, s. 50-51. 
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załogi, który wśród pracowników fizycznych przekracza poziom zawodowy,  
a pracowników administracji średni. 

Zakończenie 

Ze względu na ograniczenia wynikające z cech usług waŜne jest nowoczesne  
i naukowe podejście do marketingu oraz określenia odpowiedniej strategii usług, która 
pozwoli przemienić jednorazowego usługobiorcę w usługobiorcę stałego. 
Przeprowadzona analiza wpływu elementów marketingu mix na doskonalenie usług 
komunalnych dowodzi, Ŝe instrumenty marketingu mix w duŜym stopniu usprawniają 
funkcjonowanie spółki. PGK Sp. z o.o. dąŜy do zaspokajania potrzeb klientów, 
usuwając bariery techniczne oraz technologiczne, podwyŜsza poziom jakości 
świadczonych usług. W celu zwiększenia konkurencyjności oferty przestrzega 
wymagań w sferze jakości i bezpieczeństwa regulowanych przepisami prawa oraz 
obowiązującymi standardami. PGK Sp. z o.o. jako jedna z niewielu firm na krajowym 
rynku usług komunalnych wdroŜyła międzynarodowe standardy systemu zarządzania 
jakości ISO 9001:2000 oraz zarządzania środowiskowego ISO 14001:2004.  

Firma w swojej strategii uwzględnia wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, 
które przyczyniają się do poszerzenia portfela usług. Współczesne przedsiębiorstwo 
gospodarki komunalnej, aby utrzymać dominującą pozycję na rynku, wymaga 
intensywnych działań marketingowych w celu nadąŜenia za dynamicznymi zmianami 
zachodzącymi w tym sektorze gospodarki. 

THE ROLE OF MARKETING IN DEVELOPING  

MUNICIPAL SERVICES EXEMPLIFIED  

ON THE EXAMPLE OFPGK SP. Z O.O KOSZALIN  

Summary 

Marketing in developing municipal services in connected with a proper selection and 
planning of a wide range of offered services as well as analyzing demands for them in the various 
market segments. These activities are also aimed at preserving an important position in the 
market, winning thrust in the offered services and adjust them to clients’ expectations. 
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TRENDY W KAMPANIACH MARKETINGOWYCH  

NA POLSKIM RYNKU CYFROWYCH APARATÓW 

FOTOGRAFICZNYCH  

Streszczenie 

W artykule zaprezentowano specyfikę i dokonano przeglądu kampanii marketingowych na 
polskim rynku aparatów cyfrowych. Prezentacji problemu dokonano w oparciu o badania własne, 
systematycznie prowadzone od 2005 r. i aktualną praktykę zawodową. Najbardziej marketingowo 
aktywną firmą na badanym rynku jest Nikon Polska, lider w branŜy. W czołówce znajduje się teŜ 
aktywna w dziedzinie reklamy firma Sony, natomiast najmniej aktywną firmą jest Canon. Analiza 
działań marketingowych wskazuje, iŜ rynkowe trendy zmierzają ku reklamowym kampaniom 
telewizyjnym i public relations w środowisku internetowym. 

Wstęp 

KaŜda branŜa i kaŜdy rynek posiadają własną specyfikę, która determinuje 
stosowanie instrumentarium marketingowego. Innego rodzaju strategii w zakresie 
komunikacji marketingowej wymaga rynek dóbr codziennego uŜytku – FMCG, na 
którym obserwuje się znaczną róŜnorodność, intensywność i częstotliwość działań 
marketingowych, zaś innych strategii wymaga rynek elektroniki uŜytkowej, w tym 
cyfrowych aparatów fotograficznych. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił silny  
i intensywny rozwój tego rynku w Polsce, zarówno w ilościowym, jak i wartościowym 
ujęciu. Na początku 2000 r. obserwowano przede wszystkim rozwój kanałów 
dystrybucji i tworzenie sieci sprzedaŜy. Od 2004 roku wraz z otwarciem polskiego 
rynku do istniejących juŜ na nim firm typowo fotograficznych (Canon, Nikon, 
Olympus, Pentax, Fuji, Kodak) dołączyły naleŜące do największych koncernów 
elektroniki uŜytkowej na świecie: Sony, Panasonic i Samsung. Od samego początku 
prowadzą one szerokie działania marketingowe w róŜnych segmentach rynku 
elektroniki uŜytkowej, mobilizując do coraz bardziej kreatywnych i nowych aktywności 
wszystkich jego uczestników. 

W pierwszej połowie minionej dekady XXI wieku polski rynek aparatów 
cyfrowych był rynkiem względnie młodym i nienasyconym, wyraźnie podzielonym na 

                                                 
1 Danuta Rucińska − prof. zw. dr hab., Katedra Rynku Transportowego, Wydział Ekonomiczny, 

Uniwersytet Gdański. 
Justyna Bogucka-Kwella − dr, koordynator ds. PR&Marketingu, Nikon Polska, Warszawa. 
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marki typowo fotograficzne (Nikon, Canon, Olympus, Kodak, Fuji, Pentax itp.) oraz na 
marki elektroniczne i komputerowe: HP, Samsung, Panasonic, Sony itp. DuŜa 
chłonność rynku sprzyjała ograniczonej konieczności konkurowania w obszarze 
marketingu. Jednak w miarę stopniowego nasycania się rynku i zastępowania 
krótkotrwałych strategii wspomagających budowanie wartości marki w dłuŜszym 
okresie nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania nowymi i niestandardowymi formami 
komunikacji marketingowej. Poziom konkurowania, poza polityką cen i rozwoju 
produktu, rozszerzył się o politykę marketingową. 

Przegl ąd kampanii marketingowych na badanym rynku 

Pomimo spadku dynamiki rozwoju polskiego rynku cyfrowych aparatów 
fotograficznych o ok. 30% w skali rocznej, ograniczaniem jego wielkości i wartości 
postępuje na nim znaczny wzrost konkurencyjności w obszarze marketingu.  
W porównaniu do pierwszej połowy 2009 r., kiedy to na rynku dominowały nastawione 
na szybką sprzedaŜ kampanie produktowe przy duŜej chłonności na oferowane towary, 
nie dostrzegano większej potrzeby konkurowania w sferze kreatywności  
i innowacyjności marketingowej. Jednak stopniowe nasycanie się rynku, ewolucja  
i zmiany preferencji konsumentów oraz jego otwarcie po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej wpłynęły na wyraźną dynamizację działań w tym zakresie. 
Dotychczasowe kampanie produktowe wspomagano szerokimi działaniami 
promocyjnymi w prasie fotograficznej i w punktach sprzedaŜy aparatów. Okazjonalnie 
pojawiały się w telewizji spoty sponsorskie (niereklamowe).  

W 2010 r. znane na rynku cyfrowych aparatów firmy, pomimo znacznie niŜszych 
budŜetów marketingowych, coraz częściej podejmują wyraźnie nowatorskie działania. 
Przykładowo, Nikon i Samsung w ramach reklamy ambientowej promowały linie 
oferowanych aparatów kompaktowych w nietypowych akcjach: aktywności w klubach 
studenckich, w toaletach (np. Samsung i Nikon). Prowadzono teŜ akcje typu product 
placement w popularnych programach muzycznych np. Samsung w MTV Łowi, Nikon 
w serialu „Teraz albo nigdy”, „Brzydula”, „39 i pół”. Były to debiuty reklamowe tych 
firm, bowiem wcześniej w kampaniach TV miały moŜliwość uczestniczenia wyłącznie 
firmy dysponujące wysokim budŜetami marketingowymi np.: Sony, Panasonic.  

Coraz większa konkurencja o udziały marek w rynku zintensyfikowała 
poszukiwania nowych ciekawych kampanii oraz nowatorskich rozwiązań 
umoŜliwiających budowanie pozytywnego wizerunku marki i kształtowanie wartości 
marki. Poza kampaniami podkreślającymi w przekazach określone atrybuty produktów 
skupiono się na nawiązywaniu relacji i budowaniu więzi z klientami. Marki posiadają 
modele osobowości, są innowacyjne i przyjazne, a firmy przekazują komunikaty o ich 
specjalnych atrybutach − marki dla kaŜdego.  
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Ewaluacja kampanii marketingowych 

Na początku 2000 r. kreacje reklamowe półprofesjonalnych i profesjonalnych 
aparatów nie zawierały czytelnego głębszego przekazu, poza prezentacją produktu. Nie 
były one spersonalizowane w stosunku do uczestników grup docelowych. Od niedawna 
moŜna jednak zaobserwować korzystne zmiany w tym zakresie. Firmy starają się 
przywiązać klientów do marki poprzez szerokie działania budujące wartość marki. Ich 
celem jest zaangaŜowanie nabywców w róŜnorodne akcje promocyjne, a takŜe 
budowanie wysokich parametrów świadomości marki. Dysponujące znacznie 
większymi budŜetami marketingowymi Panasonic i Sony duŜo częściej reklamują się  
w telewizji. Spoty reklamowe obu marek najczęściej są ujmowane w konwencji 
humorystycznej, skupiają się na przekazaniu odbiorcom emocji związanych z zabawą 
odnoszącą się do fotografowania w kaŜdym wieku i miejscu. Nowe trendy  
w kampaniach marketingowych, oddziałując na róŜne formy aktywności nabywców, np. 
rozwój zainteresowań i pasji, dąŜą do osiągania celu poprzez budowanie trwałych 
relacji i wartości marki w oparciu o emocjonalne treści. Emocje bowiem przywiązują, 
wspomagają zaangaŜowanie i identyfikację z wartościami marki.  

Nikon Polska w kampaniach z lat 2004 i 2005 zachęcał w przekazach reklamowych 
do przełamania barier i oporu w korzystaniu z cyfrowych aparatów typu lustrzanka. 
Kampanie komunikowały: „Odwagi”, „Bestia. Masz odwagę z nim się zmierzyć?”. 
Zachęcano do podejmowania kolejnego kroku w poznawaniu sprzętu fotograficznego. 
Inne kampanie Nikona pt. „Świat się kręci” podkreślały, Ŝe wszędzie, gdzie jest 
zabawa, gdzie dzieje się coś ciekawego − moŜna to sfotografować aparatami tej marki. 
W 2006 r. odbyła się kampania reklamowa amatorskiej lustrzanki cyfrowej typu D40. 
Docelową grupę promocyjnego oddziaływania pod hasłem „D40” stanowili miło śnicy 
fotografii o podstawowych umiejętnościach, chętni do polepszania swojego warsztatu 
fotografii. Kampania „Dasz radę" podkreślała walory lustrzanki, polecając aparat do 
nauki fotografii cyfrowej. W prezentowym zestawie do zakupionego aparatu znajdował 
się podręcznik pt. „Radość fotografowania”.  

W tym miejscu naleŜy wyraźnie podkreślić istotę i rolę działań związanych  
z edukacją fotograficzną, które mają znaczący wpływ na postrzeganie marki. Firmy  
z rynkowej czołówki systematycznie rozwijają edukacyjne projekty wizerunkowe, a ich 
celem jest przywiązanie odbiorców do marki poprzez naukę fotografowania. Firma 
Sony stworzyła projekt edukacyjny pt. „Szkoła fotografii Sony”. Wspólnie z portalami 
fotograficznymi organizuje ciekawe konkursy i przybliŜa konsumentom zasady 
posługiwania się lustrzankami tej marki. TakŜe Nikon stworzył projekt edukacyjny  
i wizerunkowy pt. „Akademia Nikona” z komercyjną ofertą warsztatów, kursów  
i fotoekspedycji fotograficznych. W ramach działań edukacyjnych Nikon był takŜe 
mecenasem głównym Szkoły Mistrzów Fotografowania z „Gazetą Wyborczą”, 
Międzynarodowego Fotofestiwalu w Łodzi, a takŜe uruchomił portal fotograficzny 
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„Szeroki kadr”, w którym zaprezentowano materiały wideo z wywiadami i inne 
poradnikowe elementy dla amatorów i zaawansowanych fotografów. 

Inną, ciekawą formą kontaktu z konsumentami jest organizacja ogólnopolskich 
warsztatów fotograficznych − roadhow, podczas których, odwiedzając kolejne miasta, 
prezentuje się nowe produkty. Kilka edycji tego typu imprez zorganizowali: Nikon, 
Canon i Fuji.  

Popularne działania na rynkach FMCG polegające na wykorzystaniu wizerunku 
znanych osób do promowania marki są od niedawna z powodzeniem równieŜ stosowane 
na badanym rynku. Sony podpisał kontrakt z redaktor naczelną magazynu „National 
Geographic” – Martyną Wojciechowską, której wypoŜyczył sprzęt na jedną z podróŜy 
fotograficznych. W efekcie identyfikowano ją jako ambasadora tejŜe marki.  

Innym wizerunkowym projektem związanym z identyfikacją ambasadora marki to 
dzieło Nikona Polska zatytułowany: „Nikony fotografii”. Dotyczy wybranej grupy 
najlepszych fotografów w kraju, prowadzących warsztaty i uczestniczących  
w konferencjach prasowych. Celem takich aktywności jest zbliŜenie firmy  
i ostatecznego konsumenta oraz kształtowanie trwalszych relacji. 

Popularne stało się równieŜ ogłaszanie premier nowych, cyfrowych aparatów 
fotograficznych podczas trwania innych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nikon 
Polska ogłosił wprowadzenie nowych modeli przy okazji pokazu mody znanych 
polskich projektantów Paprocki&Brzozowski, którzy zaprojektowali specjalne etui na 
promowane aparaty. W 2007 r. ogłoszono nowy model aparatu kompaktowego 
COOLPIX S500 z limitowanym skórzanym etui projektu duetu Paprocki&Brzozowski. 
Grupą docelową byli młodzi nabywcy, zainteresowani fotografią i najnowszymi 
trendami w modzie. Celem kampanii było budowanie wizerunku Nikona jako marki 
eleganckiej i nowoczesnej. W 2008 r. Nikon sponsorował kolejny pokaz mody  
i promował limitowaną serię złotych aparatów kompaktowych. Niedługo potem,  
w efekcie kopiowania pomysłu, Pentax w trakcie innego pokazu mody przedstawił 
nową, amatorską lustrzankę z limitowanej serii ozdobionej kryształkami firmy 
Swarowski. 

Coraz częściej na prezentowanym rynku firmy stosują róŜne wersje akcji 
promocyjnych opartych na mechanizmie częściowego zwrotu gotówki po zakupie 
aparatu tzw. cash back. Takie praktyki wdroŜyli m.in. Olympus, Nikon, Fuji. RównieŜ 
do nowatorskich aktywności w dziedzinie marketingu moŜna zaliczyć, poza 
standardowymi konkursami fotograficznymi, własne konkursy i loterie. Warto tu 
wymienić pierwszą na rynku aparatów cyfrowych loterię, którą zrealizował Nikon. 
Nawiązywała ona do aktualnej kampanii wizerunkowej aparatów kompaktowych pt. 
„Zatrzymaj barwy Nikona i wygraj!”. Kampania wspierała promocję konsumencką,  
w której moŜna było wygrać jeden ze 100 laptopów Della, a w losowaniu głównym  
− samochód osobowy marki Suzuki SX4. Wykorzystano prasę, magazyny kobiece, 
studenckie i Internet. Celem kampanii było zachęcenie do zakupu wyróŜnionych 
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spośród szerokiej gamy produktów dostępnych na rynku kompaktowych aparatów 
marki Nikon.  

Kolejnym innowacyjnym marketingowym projektem był konkurs Nikona  
w listopadzie i grudniu 2009 r. Była to kampania reklamowa konkursu pod hasłem 
„Wygraj tysiące kolorowych marzeń” wspierająca promocję konsumencką, w której 
moŜna było wygrać jedną ze 100 przedpłaconych kart VISA o wartości 1 000 PLN  
i nagrodę główną w wysokości 50 000 PLN. Celem kampanii było równieŜ wyróŜnienie 
kompaktów Nikona spośród szerokiej gamy dostępnych na rynku produktów  
i zachęcenie do zakupu w okresie przedświątecznym. Zarówno pionierska loteria, jak  
i konkurs spowodowały znaczący dla Nikona wzrost sprzedaŜy aparatów tej marki i tym 
samym wzrost jego udziałów w rynku. 

Wzrost zainteresowania tematyką organizowania społeczności w środowisku 
internetowym i na popularnych serwisach informacyjno-rozrywkowych sprzyjają 
rozwojowi nowych metod planowania zakupów mediów dla celów promocyjnych. 
Domy mediowe współpracujące z firmami funkcjonującymi na rynku aparatów 
cyfrowych fotograficznych coraz częściej odchodzą od eksponowania reklam wyłącznie 
w specjalistycznych magazynach fotograficznych. Wybierają natomiast 
społecznościowe serwisy, np. www.nasza-klasa.pl, www.facebook.com lub 
komunikatory internetowe: www.gadu-gadu.pl. W obszarze public relations coraz 
większą rolę odgrywają działania e-PR. Warto wskazać na przykład pionierskiej w tym 
zakresie kampanii Nikona na blogach fotograficznych promującej lustrzanki z segmentu 
podstawowego. W ramach tej akcji pięciu popularnym blogerom (Knedlik.pl/blog, 
Szafasztywniary.blogspot.com, Bagladyshop.blogspot.com, Bloguspospolitus.blox.pl  
i Nicalbonic.blox.pl) przekazano do testowania aparaty Nikon D3000. Przez cztery 
tygodnie, zamieszczając foto-wpisy, autorzy dzielili się z czytelnikami swoimi 
wraŜeniami na temat testowanych produktów. Była to pierwsza na polskim rynku tego 
typu kampania z udziałem Nikona jako kreatora nowych trendów w komunikacji 
rynkowej. 

Podsumowanie  

Innowacyjne rozwiązania w kampaniach marketingowych na rynku aparatów 
cyfrowych, kierunki działań z zakresu public relations w środowisku internetowym, 
coraz bardziej widoczny udział w telewizyjnych kampaniach reklamowych, product 
placement, ambient media, nowe formuły konkursów i premier atrakcyjnych produktów 
wpływają na rozwój konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami. Największym 
budŜetem marketingowym dysponują firmy: Sony, Canon i Nikon. Znajdują się one  
w ścisłej czołówce w aspekcie wartościowym i ilościowym na badanym rynku. Poza 
konkurowaniem w zakresie innowacji technologicznych zastosowanych w aparatach 
rywalizacja odbywa się równieŜ na poziomie kreatywności kampanii reklamowych.  
W Chinach Canon wprowadził limitowaną edycję lustrzanek Jackie Chan Edition, które 
wcześniej reklamowała znana tenisistka Maria Sharapowa. W kwietniu 2010 r. Nikon 
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rozpoczął ogólnoeuropejską kampanię aparatów, które w spotach telewizyjnych 
promuje popularny piosenkarz Robbie Williams.  

Z badań domu mediowego Maxus-Warszawa na podstawie Expert Monitor i AGB 
Nielsen Media Research z 2006 i 2010 r. wynika, Ŝe firmy poniosły największe wydatki 
na intensywne kampanie promocyjne w telewizji i kinach. W latach 2005-2009 
najbardziej ekspansywną politykę media-mix prowadziły Sony i Canon. Nikon, 
Panasonic i Olympus w tym czasie systematycznie corocznie przeznaczały podobny 
budŜet na ten cel. Sony koncentruje się na kampaniach w telewizji  
i w produkcji ekspozycji oraz materiałów reklamowych w punktach sprzedaŜy. 
Panasonic takŜe znaczną część swojego budŜetu marketingowego inwestuje w TV, 
podczas gdy Nikon znaczne środki finansowe przeznacza na zakup mediów poza 
telewizją.  

TRENDS IN MARKETING CAMPAIGNS  

ON THE DIGITAL CAMERAS MARKET IN POLAND 

Summary 

The paper presents the specificity and an inspection of marketing campaigns on the Polish 
market of digital cameras. The issue is presented on the basis of own research, that has been 
conducted since 2005. The most active company, concerning marketing actions, is Nikon Polska, 
which is the leader in the sector. Other active company is Sony, and the least active company is 
Canon. Analysis of trends in marketing activities shows that the market trends go towards 
campaigns on television and action from area public relations in the Internet environment. 
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Tomasz Sondej1 

LOKOWANIE PRODUKTU W PRZEKAZACH 

AUDIOWIZUALNYCH W KONTEKŚCIE REGULACJI 

PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia problematykę lokowania produktu na poziomie Unii Europejskiej, co 
podyktowane zostało tym, Ŝe dotychczas państwa członkowskie róŜnie regulowały jego 
stosowanie. Dla zapewnienia równej konkurencji, a przez to zwiększenia konkurencyjności 
europejskiego sektora mediów, Unia Europejska przyjęła stanowisko, Ŝe lokowanie produktu 
powinno podlegać takim samym przepisom i ograniczeniom jakościowym jak handlowy przekaz 
audiowizualny (reklama, telesprzedaŜ, sponsorowanie). 

Wprowadzenie 

Jednolity rynek usług audiowizualnych, który ma stworzyć podstawy 
zunifikowanego rozwoju sektora telewizyjnego w Unii Europejskiej (a wcześniej 
EWG), dotyczy równieŜ sfer związanych z handlowymi przekazami audiowizualnymi2, 
do których zalicza się reklamę, telesprzedaŜ, sponsorowanie i lokowanie produktu. 
„Główne problemy regulowane w prawie europejskim dotyczą przede wszystkim: 

– ujednolicenia przepisów regulujących rynek usług audiowizualnych, 
– działalności nadawców publicznych i koncesjonowania dostępu do rynku usług 

audiowizualnych dla pozostałych podmiotów, 
– promocji i dystrybucji programów telewizyjnych, 
– audiowizualnych przekazów handlowych, 
– ochrony małoletnich, 
– prawa do odpowiedzi podmiotów, o których podano nieprawdziwe informacje, 
– usług audiowizualnych świadczonych na Ŝądanie, 

                                                 
1 Tomasz Sondej – dr, Katedra Polityki Gospodarczej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński. 
2 Handlowy przekaz audiowizualny oznacza obrazy z dźwiękiem lub bez niego, które mają słuŜyć 

bezpośredniemu lub pośredniemu promowaniu towarów, usług lub wizerunku osoby fizycznej lub prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą. Obrazy te towarzyszą audycji lub zostają w niej umieszczone w zamian 
za opłatę lub podobne wynagrodzenie lub w celach autopromocji. Za: Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie 
koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, 
dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, Dz. U. WE z 2007 r., nr L 332/27, art. 1. 
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– wdraŜania nowych technologii w telewizji itp.”3. 
Niniejszy artykuł podejmuje przede wszystkim problem regulacji lokowania 

produktu, które najpóźniej zostało dostrzeŜone jako zjawisko wymagające regulacji 
wśród handlowych przekazów audiowizualnych. Unia Europejska wprowadziła 
odpowiednie przepisy regulujące lokowanie produktu rangi dyrektywy4 dopiero w 2007 
roku z koniecznością implementacji przepisów przez państwa członkowskie dnia  
19 grudnia 2009 r.5. 

Regulacja lokowania produktu 

Za „lokowanie produktu” w przekazach audiowizualnych uznaje się: „wszelkie 
formy handlowego przekazu audiowizualnego polegającego na przedstawieniu lub 
nawiązaniu do produktu, usługi lub ich znaku towarowego w taki sposób, Ŝe stanowią 
one element samej audycji, w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie”6.  

NajwaŜniejszą cechą pozwalającą rozróŜnić sponsorowanie prezentacji produktu  
i jego lokowanie jest fakt, Ŝe w przypadku lokowania produktu odwołanie do danego 
produktu zostaje wbudowane w akcję audycji, a w przypadku sponsorowania  
– informacje o sponsorowaniu mogą się pojawić w trakcie trwania audycji, ale nie 
stanowią one elementu jego akcji. Bezpłatne dostarczanie towarów lub usług, takich jak 
rekwizyty lub nagrody, traktuje się jako lokowanie produktu jedynie wtedy, gdy dane 
towary lub usługi mają znaczną wartość7. Na rynku audiowizualnym wyróŜnia się 
następujące rodzaje i techniki lokowania produktu:  
„1. Lokowanie produktu w zaleŜności od tego, czy marka/produkt istnieje: 

– marka/produkt nie istnieje – nie pojawią się na rynku, 
– marka/produkt nie istnieje − pojawia się na rynku (riverse PP), 
– marka/produkt istnieje. 

2. Ze względu na stopień intensywności: 
– uŜyczenie rekwizytu bez ingerencji w sposób prezentacji (prop placement), 
– lokowanie produktu w taki sposób, Ŝe „gra” w filmie, a częstotliwość 

ekspozycji jest bardzo duŜa (on set placement), 
– ekspozycja towaru danej marki stanowi część akcji filmu; często produkt jest 

obecny w dialogach bohaterów (creative placement), 
– wpływ na scenariusz (zakazane w dyrektywie). 

3. W zaleŜności od formy przekazu informacji: 
– wizualne lokowanie produktu, 

                                                 
3 T. Sondej, Ewolucja regulacji reklamy telewizyjnej w UE, w: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. 

Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 42, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 97. 

4 Dyrektywa 2007/65/WE … 
5 Rzeczpospolita Polska nie wprowadziła jak dotąd postanowień wymienionej dyrektywy, co naraŜa ją na 

odpowiedzialność przed Wspólnotą Europejską. 
6 Dyrektywa 2007/65/WE ...., art. 1, litera m. 
7 Dyrektywa 2007/65/WE ...., motyw 61. 
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– werbalne lokowanie produktu”8. 
Generalną zasadą, jaką przyjęto w regulacji rynku audiowizualnego, jest zakaz 

lokowania produktu9. Jednak jak w przypadku wielu regulacji UE i w sprawie 
lokowania produktu przyjęto odstępstwa od zasady generalnej i pozostawiono 
państwom członkowskim moŜliwość ich stosowania. Odstępstwa te dotyczą 
dopuszczalności lokowania produktu: 

– „w utworach kinematograficznych, filmach i serialach wyprodukowanych na 
uŜytek audiowizualnych usług medialnych, w audycjach sportowych oraz 
audycjach rozrywkowych [z wyjątkiem audycji dla dzieci – przypis autora], 
lub  

– w przypadku gdy nie dochodzi do płatności, ale jedynie do dostarczenia 
bezpłatnie pewnych towarów lub usług, takich jak rekwizyty i nagrody, po to, 
aby zostały zaprezentowane w audycji”10. 

Dopuszczalność lokowania produktu jest obwarowana licznymi wymaganiami. 
Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, muszą spełniać co najmniej 
wszystkie następujące wymagania: 

a) „ich treść, a w przypadku rozpowszechniania telewizyjnego takŜe ich miejsce 
w układzie audycji w Ŝadnych okolicznościach nie podlega wpływom 
powodującym naruszenie odpowiedzialności i niezaleŜności redakcyjnej 
dostawcy usług medialnych, 

b) nie zachęcają bezpośrednio do zakupu ani najmu towarów ani usług, zwłaszcza 
przez specjalne promocyjne odniesienia do tych towarów lub usług, 

c) nie eksponują nadmiernie danego produktu, 
d) widzowie zostają wyraźnie poinformowani o zastosowaniu lokowania 

produktu. Audycje, w których stosuje się lokowanie produktu, oznacza się 
odpowiednio na początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po 
przerwie reklamowej, tak aby uniknąć wprowadzenia widzów w błąd”11. 

Na zasadzie wyjątku państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów 
oznaczania audycji, w których lokowany jest produkt (zawartych w punkcie d), o ile 
dana audycja nie została wyprodukowana przez: 

– dostawcę usług medialnych, 
– przedsiębiorstwo z nim związane, 
– taka produkcja nie została przez te podmioty zlecona. 
Całkowity zakaz lokowania produktu dotyczy: 

                                                 
8 A. Woźniak, P. Stępka, Lokowanie produktu w kontekście implementacji tzw. dyrektywy  

„O audiowizualnych usługach medialnych”, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, 24 lutego 
2009, slajd 6. 

9 Dyrektywa 2007/65/WE ...., art. 3 g, ust. 1. 
10 Ibidem. 
11 Dyrektywa 2007/65/WE ...., art. 3 g, ust. 2. 
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– papierosów i innych wyrobów tytoniowych, wyrobów przedsiębiorstw, których 
zasadnicza działalność polega na produkcji lub sprzedaŜy papierosów i innych 
wyrobów tytoniowych,  

– konkretnych produktów lub zabiegów leczniczych dostępnych wyłącznie na 
receptę w państwie członkowskim UE, którego jurysdykcji podlega dostawca 
usług medialnych. 

Rygory dotyczące regulacji lokowania produktu stosuje się tylko do audycji 
wyprodukowanych po dniu 19 grudnia 2009 r. Dyrektywa UE zaleca zakazanie 
lokowania produktu w przypadkach, gdy wpływa ono na treść audycji w sposób 
naruszający odpowiedzialność i niezaleŜność redakcyjną dostawcy usług medialnych 
(co nazywa się lokowaniem tematycznym)12. Ponadto lokowanie produktu musi 
spełniać wymogi odnoszące się do wszystkich rodzajów handlowych przekazów 
audiowizualnych, które obejmują13: 

a) łatwą rozpoznawalność i zakaz stosowania ukrytych handlowych przekazów 
audiowizualnych, 

b) zakaz wykorzystywania technik podprogowych, 
c) zakaz: podwaŜania szacunku dla godności ludzkiej; zawierania treści 

dyskryminujących ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
narodowość, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną ani nie promują takiej dyskryminacji; zachęcania do postępowania 
zagraŜającego zdrowiu lub bezpieczeństwu; zachęcania do postępowania 
powaŜnie szkodzącego ochronie środowiska, 

d) zakaz przekazu na temat papierosów i innych produktów tytoniowych, 
e) zakaz kierowania przekazu na temat napojów alkoholowych specjalnie do 

małoletnich i zachęcania do nieumiarkowanej konsumpcji takich napojów, 
f) zakaz przekazu na temat produktów i zabiegów leczniczych dostępnych 

wyłącznie na receptę w państwie członkowskim, którego jurysdykcji podlega 
dostawca usług medialnych, 

g) przekaz nie moŜe wyrządzać fizycznej lub moralnej szkody małoletnim;  
w związku z tym nie mogą bezpośrednio nakłaniać małoletnich do kupna lub 
najmu produktu lub usługi, wykorzystując ich brak doświadczenia lub 
łatwowierność, nie mogą bezpośrednio zachęcać małoletnich, by przekonali 
rodziców lub osoby trzecie do kupna reklamowanych produktów lub usług, nie 
mogą wykorzystywać szczególnego zaufania, którym małoletni darzą 
rodziców, nauczycieli lub inne osoby, ani nie mogą bez uzasadnienia 
pokazywać małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach. 
 
 

                                                 
12 Dyrektywa 2007/65/WE ...., motyw 63. 
13 Dyrektywa 2007/65/WE ...., art. 3e. 
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Lokowanie produktu na przykładzie seriali telewizyj nych 

Firma Pentagon Research w styczniu 2008 r. przeprowadziła badanie polskich 
seriali w czasie nadawania 14:00-23:00, z wyłączeniem powtórek. Badaniu poddane 
zostały zarówno marki istniejące jak i nieistniejące. Analiza przykładów polskiego 
rynku audiowizualnego wskazuje, Ŝe w styczniu 2008 najczęściej lokowane były marki 
motoryzacyjne (rysunek 1). 

motoryzacja i transport
85,91%

telekomunikacja                  
i elektronika

5,29%

rozrywka, kultura                 
i edukacja

4,55%

Ŝywność i napoje
2,26% odzieŜ

0,70%

wyposaŜenie domu i biura
0,57%

finanse i marketing
0,38%

sprzedaŜ
0,34%

Rys. 1. Lokowanie produktu według branŜ pochodzenia marek w polskich serialach w styczniu 2008. 
Źródło: Polsat – największy potencjał w product placement, Pentagon Research, http://www.pentagon-

research.com/userfiles/file/pp012008.pdf. 

W ogólnej liczbie 94% spośród wszystkich marek lokowanych produktów 
stanowiły marki niezasłonięte, a 6% zasłonięte14. Większość eksponowanych marek to 
marki wymyślone na potrzeby seriali. Syntetyczne wyniki badań przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Ranking marek według czasu eksponowania marek w trakcie emisji seriali wyemitowanych przez 
nadawców najpopularniejszych programów w Polsce w styczniu 2008 roku 

Stacja 
Ranking stacji według czasu eksponowania na wizji marek (w sekundach) 

wszystkich marek  nieistniejących marek  istniejących marek  
Polsat 2714 2508 206 
TVN 774 152 622 
TVP1 261 159 102 
TVP2 143 38 105 
ogółem 3892 2857 1035 
Źródło: Polsat – największy potencjał w product placement, http://www.pentagon-research.com/ 

userfiles/file/pp012008.pdf. 

W lokowaniu istniejących marek przewodzą nadawcy komercyjni: TVN i Polsat. 
Ścisłe regulowanie lokowania produktu w audycjach audiowizualnych z pewnością 
porządkuje ten obszar działalności marketingowej. MoŜe być jednak wstępem do jego 
dalszego ograniczania15. 

                                                 
14 Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Pentagon Research. 
15 Na przykład reklama w usługach audiowizualnych była regulowana trzykrotnie na poziomie UE − za 

kaŜdym razem regulacji przybywało. 
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Konsultacje w Polsce na temat lokowania produktu wśród zainteresowanych 
podmiotów rynku audiowizualnego wskazują, Ŝe większość podmiotów opowiada się za 
wprowadzeniem do polskiego ustawodawstwa dopuszczenia, w granicach określonych 
w dyrektywie, stosowania lokowania produktu. Izba Wydawców Prasy (IWP), 
opowiada się przeciw wprowadzeniu lokowania produktu do polskiego systemu 
prawnego i uznała, Ŝe będzie to miało negatywny wpływ na rynek reklamowy, w tym 
szczególnie dla wydawców prasy. Konieczność oznaczenia zastosowania lokowania 
produktu w audycji za pomocą neutralnego symbolu większość uczestników konsultacji 
uznaje za dobre rozwiązanie16. 

Konkluzje 
Znaczenie konkretnych elementów handlowych przekazów audiowizualnych jest 

tym większe, Ŝe badania wskazują na ich szczególny wpływ na decyzje konsumentów 
na całym świecie (takŜe i tam, gdzie rozwój nowych technologii jest znacznie bardziej 
zaawansowany niŜ w Polsce). Media masowe, a zwłaszcza telewizja, mają takŜe 
największy wpływ na decyzje zakupowe spośród wszystkich mediów (tabela 2). 

Tabela 2. Wpływ mediów na podejmowanie decyzji o zakupie w 2008 roku 

Medium 
Kraj TV Czasopisma Internet Dzienniki Radio 

Japonia 90% 47% 61% 54% 54% 
USA 88% 49% 48% 42% 27% 
Wielka Brytania 84% 54% 45% 44% 44% 
Brazylia 75% 57% 45% 30% 30% 
Niemcy 73% 50% 57% 49% 49% 
Źródło: Telewizja najbardziej wpływowym medium, www.wirtualnemedia.pl/artykul/telewizja-najbardziej-

wplywowym-medium. 

MoŜna przypuszczać, Ŝe lokowanie produktu, chociaŜ dostrzeŜone przez 
regulatorów najpóźniej, szybko będzie podlegać szczegółowemu ograniczaniu z uwagi 
na fakt, Ŝe było dotychczas traktowane jako sposób na ominiecie ograniczeń prawnych 
w przekazach audiowizualnych takich instrumentów jak reklama, telesprzedaŜ  
i sponsorowanie. 

PRODUCT PLACEMENT IN AUDIOVISUAL WORKS  

IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN UNION LAW CONTROL 

Summary 

The article presents the product placement issues at the level of the European Union. Until 
now the member states were differently controlling its appliance. In order to ensure a fair 
competition and thus enhance the competitiveness of European media industry, the European 
Union takes the position that the product placement should be subject to the same qualitative rules 
and restrictions applying to audiovisual commercial communication (advertisement, 
telemarketing, sponsorship). 

                                                 
16 Raport z konsultacji publicznych dotyczących implementacji Dyrektywy 2007/65/EC, KRRiT, Warszawa 

2008, s. 39-46. 
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ZNACZENIE DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ  
W PROCESACH KOOPERACYJNYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW 

Streszczenie 

Opracowanie jest próbą charakterystyki form i płaszczyzn współpracy oraz kooperacji  
w środowisku małych i średnich przedsiębiorstw, a takŜe podkreślenia roli działalności 
marketingowej w kontekście nawiązania właściwych relacji gospodarczych. Działalność 
marketingowa i jej znaczenie w ustanowieniu i utrzymaniu właściwych relacji z uczestnikami 
procesów gospodarczych powinna być rozpatrywana w szerszym kontekście marketingu 
zewnętrznego, jak równieŜ wewnętrznego. Podejście takie daje moŜliwość podniesienia jakości 
relacji, a w konsekwencji ustanowienie procesów kooperacyjnych na właściwym poziomie 
dającym realne korzyści współpracującym przedsiębiorstwom. 

Wprowadzenie 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie przedsiębiorstw nieustannie kształtuje 
proces ewolucji firm na rynku w kontekście uzyskania zamierzonych celów poprzez 
doskonalenie istniejących oraz wprowadzanie nowych instrumentów gwarantujących 
osiągnięcie zamierzonych celów. Działalność marketingowa ma istotne znaczenie  
w procesach podnoszących konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Nie tylko 
wpływa na kształtowanie opinii i postaw na rynku docelowym poprzez wykorzystanie 
odpowiednich narzędzi marketingowych, ale w szerszym kontekście ma wpływ na 
procesy kooperacyjne i integracyjne przedsiębiorstw tworzących łańcuchy dostaw czy 
kanały marketingowe.  

Działania marketingowe mają istotne znaczenie w procesie budowania relacji 
pomiędzy instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Powinny występować równieŜ 
wewnątrz przedsiębiorstwa, czego efektem jest ustanowienie jakościowo lepszych 
relacji z otoczeniem zwiększających moŜliwości kooperacji w procesie przekazywania 
wartości rynkowej, co bezpośrednio prowadzi do podniesienia efektywności działań  
po stronie przedsiębiorstw oraz efektywniejszych działań na rynkach docelowych.  

 
 

                                                 
1 Bogdan Wierzbiński – dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 



Bogdan Wierzbiński 

 

262

Działalno ść marketingowa a budowa relacji rynkowych 

Definicja zaproponowana przez AMA (American Marketing Association) 
pozycjonuje marketing jako dyscyplinę wywierającą większy całościowy wpływ na 
działania w przyszłości, odchodzi od poglądu, iŜ marketing jest tylko techniką 
menedŜerską, proponując postrzeganie go w szerszym kontekście2. Rozpatrując 
tworzenie relacji prowadzące w konsekwencji do procesu kooperacji istotne znaczenie 
ma podział marketingu z perspektywy firmy, pracownika i klienta (marketingu, 
wewnętrznego, zewnętrznego i partnerskiego).  

Marketing wewnętrzny oznacza w tym rozumieniu, Ŝe firma powinna być 
zainteresowana, aby jej personel był na wysokim poziomie i osiągał doskonałe wyniki 
w pracy. WaŜne jest skuteczne szkolenie i motywowanie pracowników kontaktujących 
się z klientami celem pełniejszego zaspokajania potrzeb nabywców. Wymagane jest 
ukierunkowanie personelu na klienta, natomiast działania wewnątrz przedsiębiorstwa 
powinny zachęcać wszystkich pracowników do angaŜowania się w proces dostarczania 
wartości. Działania w tym zakresie mają mieć charakter ciągły, a sam proces moŜna 
podzielić na fazę wstępną, czyli tworzenia więzi, oraz fazę właściwą, której ostatnim 
elementem jest wzmocnienie relacji3.  

Marketing zewnętrzny natomiast powinien być poprzedzony działaniami do 
wnętrza przedsiębiorstwa, a pracownicy powinni być gotowi i zdolni do realizacji 
celów4. W takim kontekście następuje budowa właściwych relacji poprzez działalność 
związaną z marketingiem partnerskim oznaczającym tworzenie, utrzymywanie oraz 
umacnianie poŜądanych relacji z klientami i innymi, zewnętrznymi partnerami firmy.  
W marketingu coraz wyraźniej odchodzi się od pojedynczych transakcji z nabywcami 
na rzecz budowania długookresowych, kreujących wartość, relacji i sieci powiązań 
marketingowych między podmiotami rynku. Jego celem jest dostarczanie klientom 
firmy wartości w długim okresie, a miarą sukcesu jest długofalowa satysfakcja. 
Marketing partnerski wymaga współdziałania wszystkich działów przedsiębiorstwa  
w wysiłkach słuŜących jak najlepszej obsłudze rynku. Budowa relacji odbywa się na 
róŜnych poziomach współpracy. W kontekście osiągnięcia wysokiego stopnia lojalności 
klientów moŜna wyróŜnić pięć typów relacji powstających między firmą  
a konsumentem5: 

– relacja podstawowa − sprzedawca sprzedaje produkt, nie buduje relacji ani nie 
prowadzi Ŝadnych działań, 

– relacja reaktywna − sprzedawca sprzedaje produkt i sugeruje kontakt  
w przypadku wadliwie działającego produktu lub pojawiających się pytań, 

                                                 
2 L.M. Keefe, Marketing defined, „Marketing News” 2008, nr 15/1, Vol. 42 Issue 1, s. 28. 
3 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 30. 
4 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 

2002, s. 715. 
5 Ibidem, s. 531. 
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– relacja odpowiedzialna − kontakt z klientem po zakupie, aby sprawdzić, czy 
produkt odpowiada jego oczekiwaniom, 

– relacja proaktywna − sprzedawca lub inni pracownicy przedsiębiorstwa 
okresowo kontaktują się z klientem, 

– relacja partnerska − przedsiębiorstwo w sposób ciągły pracuje z klientami 
(poszukując sposobów zwiększenia wartości). 

NaleŜy równieŜ podkreślić rolę działalności marketingowej obejmującej całe 
powstałe na bazie relacji sieci kooperacyjne bądź łańcuchy dostaw, czyli marketing 
logistyczny jako koncepcję ogólnego spojrzenia na kanały dystrybucyjne, który 
wzbogacony o cechy charakterystyczne dla logistyki odnosi się do strategii w szerszym 
kontekście niŜ sama działalność marketingowa sprowadzona do kreowania 
poszczególnych wyrobów na rynku6.  

Podmioty rynkowe w procesie realizacji celów wchodzą w powiązania z innymi 
uczestnikami rynku. Powiązania te kreują kaŜdorazowo podejmowane działania 
marketingowe prowadzące do przygotowania, realizacji lub rozliczenia transakcji 
kupna-sprzedaŜy. W ujęciu marketingowym oznaczają one procesy kształtowania  
i wymiany wartości między organizacjami a ich klientami oraz wyznaczają  
w ostatecznym rozrachunku łączną wartość dostarczaną dla poszczególnych grup 
nabywców7. Współdziałanie podmiotów moŜe występować głównie w dwóch formach: 
współpartnerstwa lub kontrpartnerstwa (konkurencji, rywalizacji, walki). Formy te 
utoŜsamiane są głównie z kooperacją pozytywną i negatywną8. Rozwój relacji 
pomiędzy podmiotami w procesie gospodarowania (w wymiarach określonych przez 
wartość, dojrzałość, złoŜoność) prowadzi w dłuŜszym okresie do powstania partnerstwa 
(rys. 1).  

Uwarunkowania współczesnego rynku sprawiają, Ŝe współpracę pomiędzy róŜnymi 
podmiotami funkcjonującymi na rynku moŜna uznać za jedną z podstawowych strategii 
przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach zmieniającego się otoczenia oraz 
postępującej globalizacji. Podejmowane przez przedsiębiorstwo formy współdziałania 
przyczyniają się do powstania i rozwoju kapitału relacyjnego i społecznego, które moŜe 
przyczynić się do zwiększania zasobów niematerialnych. Znajduje to wyraz we 
współczesnych trendach, takich jak: wzrost liczby związków kooperacyjnych 
przedsiębiorstw, wzrost znaczenia kooperacji jako podstawy realizacji strategii wzrostu 
innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, rozszerzanie się i pogłębienie 
interakcji z przedsiębiorstwami czy teŜ zwiększenie wpływu podejmowanych przez 
przedsiębiorstwo działań kooperacyjnych na całościowe wyniki sektorów9. 

                                                 
6 S. Abt, A jednak marketing logistyczny, „Logistyka a Jakość” 2001, nr 6, s. 26.  
7 A. Szromnik, Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne, Zeszyty 

Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 6. 
8 W. Gasparski, Konflikt interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko), „Prakseologia” 2003, s. 12. 
9 A. Sudolska, Strategiczne partnerstwo jako czynnik umacniania innowacyjności przedsiębiorstw,  

w: Sukces organizacji. Strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Gdańskiego, nr 4, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, s. 449. 
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Rys. 1. Partnerstwo jako etap rozwoju relacji 
Źródło: S.A. Brown, Strategiczne podejście do klientów, PWE, Warszawa 2003, s. 95. 

WyróŜnia się dwa charakterystyczne sposoby oddziaływania na zachowanie się 
układu partnerskiego, jest to przede wszystkim efekt przenikania (spillover effects) oraz 
ustanowienie odpowiednich relacji pomiędzy podmiotami10. Wielu autorów wskazuje 
na rywalizację jako esencję wolnego, doskonałego rynku oraz towarzyszącą jej coraz 
częściej kooperację przedsiębiorstw, przyjmującą róŜne formy, która jest przykładem 
pojmowania rzeczywistości gospodarczej poprzez relacje i współpracę w procesie 
gospodarowania. Stosunki kooperacyjne nie zastępują jednak rywalizacji rynkowej, lecz 
mają charakter komplementarny11. 

Znaczenie kooperacji w działalno ści przedsi ębiorstw 

W celu zaprezentowania zachodzących pomiędzy przedsiębiorstwami procesów 
kooperacyjnych posłuŜono się wynikami badań kwestionariuszowych, 
przeprowadzonych w okresie jesienno-zimowym 2009 roku na próbie 102 
przedsiębiorstw z sektora MSP południowo-wschodniej Polski. Po przeanalizowaniu 
dostępnych źródeł wtórnych zaprojektowano kwestionariusz ankiety mający pomóc  
w uzyskaniu informacji na temat czynników wywołujących zmiany oraz ich kierunków 
w kanale marketingowym przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem procesów 
kooperacji i integracji działań jako bodźca generującego nową jakość w procesie 

                                                 
10 M. Gorynia, B. Jankowska, Wpływ klasterów na konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, 

„Gospodarka Narodowa” 2007, nr 7-8, s. 8. 
11 Ibidem, s. 1. 
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przekazywania wartości na rynek. Analizując strukturę wypowiedzi dotyczących 
działań kooperacyjnych w kanale marketingowym (rys. 2), zwrócono uwagę, iŜ impuls 
do działań ukierunkowanych na zapoczątkowanie kooperacji i współpracy powinien być 
zapoczątkowany przez producentów dóbr i usług (36,8% odpowiedzi). Jest to o tyle 
interesujące zjawisko, Ŝe badani wybierają w ten sposób jeden z najwaŜniejszych 
podmiotów biorących udział w produkcji i przekazywaniu produktów i usług na rynek, 
zapominając o rzeczywistej roli integratora, jakim jest w większości operator 
logistyczny (18,1%). Wynika to ze słabszej pozycji operatorów logistycznych  
w kanałach marketingowych południowo-wschodniej Polski bądź braku świadomości 
korzyści wynikających z outsourcingu. Na uwagę zasługuje równieŜ fakt wysokiego 
odsetka wskazań (30,6%), iŜ to dostawca powinien zaangaŜować się w budowanie 
trwałych relacji kooperacyjnych. 

 
Rys. 2. Inicjatywa działań w kontekście kooperacji i integracji pomiędzy przedsiębiorstwami 
Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań. 

Poddając analizie najniŜszy odsetek odpowiedzi (4,9%), badani przedsiębiorcy 
podkreślili, Ŝe detaliści w najmniejszym stopniu powinni się zaangaŜować w budowanie 
i rozwijanie kooperacji, jednak równieŜ detalista (szczególnie jeŜeli jest to sklep 
wielkopowierzchniowy) moŜe odegrać rolę integracyjną w stosunku do innych 
przedsiębiorstw z którymi wchodzi w interakcje. Istotą tego procesu jest kreowanie  
i dostarczanie wartości wybranym grupom klientów w celu zapewnienia 
satysfakcjonującego poziomu obsługi i rozwoju właściwej relacji z firmą. Niezbędnym 
elementem przydatnym w kreowaniu działalności marketingowej w firmie na 
odpowiednim poziomie jest zrozumienie pewnej sekwencji zdarzeń przed kontaktem  
z klientem, który jest ostatnim ogniwem w łańcuchu powiązań i zaleŜności (kadra 
zarządzająca − personel zaplecza − personel bezpośrednio kontaktujący się z klientem  
– konsument)12. Charakteryzując powstałe zaleŜności, moŜna wywnioskować, Ŝe relacja 

                                                 
12 P. Zeller, Marketing wewnętrzny – perspektywa jakościowa, w: Marketing usług profesjonalnych. 

Kultura organizacji – osobowość profesjonalisty, red. K. Rogoziński, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 
2001, s. 225. 
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łącząca personel i klienta powstaje wewnątrz przedsiębiorstwa i ma wymierne 
oddziaływanie na jakość tworzonej więzi. Poddając charakterystyce zgromadzony  
w procesie badań materiał empiryczny (tabela 1), naleŜy podkreślić, iŜ brane pod uwagę 
w badaniu czynniki mają bezpośredni wpływ na jakość więzi powstałej podczas 
kontaktu z klientem i determinują jego postępowanie po dokonaniu transakcji. 
Czynniki, które budują kulturę organizacji oraz wpływają na identyfikowanie się 
pracowników z przedsiębiorstwem poprzez działania związane z budowaniem 
wspólnych zespołów oraz przygotowaniem szkoleń, znalazły odzwierciedlenie  
w wysokiej ocenie. Wśród badanych przedsiębiorców 18,6% oceniło to zjawisko na 8 
(w skali waŜności: 1 − najmniej rozwinięta do 10 − najbardziej rozwinięta), a 20,6% 
badanych na 9. 

Tabela 1. Komunikacja i współpraca w przedsiębiorstwie w poszczególnych obszarach (najsłabiej rozwinięta 
– 1, najmocniej rozwinięta– 10) 

Wyszczególnienie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

w % 

Budowanie wspólnych zaspo-
łów, szkolenia  

3,9  5,9  9,8  5,9  13,7  6,9  6,9  18,6  20,6  7,8  

Integracja działań operacyjnych 
w organizacji 

1,0  2,0  5,9  13,7  7,8  8,8  19,6  24,5  12,7  3,9  

Integracja w obrębie przepływu 
materiałów, produktów w przed-
siębiorstwie 

1,0  0,0  2,9  5,9  16,7  11,8  13,7  25,5  17,6  4,9  

Komunikacja pozioma, pionowa 0,0  1,0  2,9  5,9  12,7  14,7  16,7  12,7  27,5  5,9  

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań. 

Bardzo istotnym bodźcem poprawiającym moŜliwości funkcjonowania 
przedsiębiorstwa poprzez działania marketingu do wewnątrz firmy jest integracja 
działań operacyjnych oraz integracja przepływu materiałów i produktów  
w przedsiębiorstwie. Znalazło to wyraz w strukturze wskazań przez respondentów, 
gdzie odpowiednio 24,5% oraz 25,5% oceniło to zjawisko w swoim przedsiębiorstwie 
na 8. Po przeprowadzonej analizie materiału moŜna stwierdzić, Ŝe na dobrym poziomie 
jest komunikacja zarówno pozioma, jak i pionowa, gdyŜ 27,5% przedsiębiorców 
potwierdziło to zjawisko, przyznając wysoką ocenę 9. Komunikacja jest głównym 
czynnikiem poprawiającym efektywność prowadzonych działań marketingowych,  
a charakterystyczną cechą współczesności jest nasilenie się tempa i skali zmian  
w otoczeniu przedsiębiorstw. W zmieniającym się środowisku waŜna jest zdolność  
do szybkiego osiągania celów, jak i formułowania trafnych załoŜeń strategicznych,  
w przeciwnym razie przedsiębiorstwo nie będzie w stanie nawiązać walki 
konkurencyjnej. Firma powinna być zainteresowana kształtowaniem swojej przyszłości 
(poprzez właściwe działania marketingowe), a nie obroną aktualnej pozycji, do której 
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zdąŜyła się przyzwyczaić13. Biorąc pod uwagę powyŜsze, nie jest moŜliwe osiąganie 
celów, jeŜeli wewnątrz przedsiębiorstwa jest wadliwy system komunikacji pomiędzy 
pracownikami uniemoŜliwiający realizację sprecyzowanych załoŜeń. Charakterystykę 
badanych czynników przedstawiono na rysunku 3.  

 
Rys. 3. Płaszczyzny współpracy w przedsiębiorstwie  
Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań. 

Na rysunku zilustrowano badane obszary współpracy w ocenie przedsiębiorców 
sektora MSP. NaleŜy stwierdzić, Ŝe są one postrzegane przez badanych jako pozytywne. 
Rozwinięte w przedsiębiorstwach dobre praktyki sprawiły, Ŝe punkt cięŜkości 
przesunięty jest w kierunku wysoce pozytywnych ocen. Jednak naleŜy zauwaŜyć, Ŝe na 
osi 3 i 4 (charakteryzującej oceny niŜsze) część respondentów stwierdza, Ŝe nie 
wszędzie dobrze jest rozwinięta komunikacja w obrębie działań operacyjnych  
i przepływu materiałów. Są to przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, gdzie 
aktywności takie mają charakter doraźny niesystemowy, a współczesna gospodarka 
działa w oparciu o sieci przedsiębiorstw. Mogą być to sieci wewnętrzne, składające się 
z podmiotów naleŜących do jednej firmy, bądź zewnętrzne, bazujące na kooperacji 
wielu firm. Wszystkie one działają pod presją czasu, która wynika z oczekiwań 
klientów i przemian zachodzących w otoczeniu. Powstanie form kooperacji sieciowej 
jest w pewnej mierze spowodowane presją otoczenia.  

Kooperacja poprzez integrację potencjału stwarza niedostępną dla pojedynczych 
jednostek biznesowych moŜliwość innowacyjnych rozwiązań oraz skróconego czasu 

                                                 
13 B. Dąbrowski, R. Rostek, W. Kurda, Komunikacja: niedoceniana broń w zarządzaniu zmianą, „Harvard 

Business Review – Polska” 2003, nr 11, s. 56. 
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reakcji (czas reakcji moŜe być rozpatrywany jako wyraźna przewaga konkurencyjna). 
Znajduje to swój wyraz w kształtowaniu nowych oczekiwań wobec łańcuchów dostaw, 
które powinny być: elastyczne, dostosowujące się do potrzeb oraz uwzględniające 
interesy wszystkich uczestników. Mają takŜe reagować w czasie rzeczywistym  
i kierować się wymogami klientów14. Budowanie związków pomiędzy 
przedsiębiorstwami jest procesem tworzenia sieci zaleŜności, który stanowi zbiór 
podmiotów pełniących róŜne funkcje. W tabeli 2 przedstawiono płaszczyzny kooperacji  
i integracji działań z kluczowymi partnerami, z którymi przedsiębiorstwo nawiązało 
relacje.  

Tabela 2. Kooperacja i integracja z kluczowymi partnerami biznesowymi (najsłabiej rozwinięta – 1, 
najmocniej rozwinięta – 10) 

Wyszczególnienie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

w % 

Wspólna praca nad zwiększeniem 
atrakcyjności oferty 

1,0 2,0 3,9 4,9 6,9 20,6 20,6 13,7 7,8 18,6 

Ustanowiona współpraca w celu 
wprowadzenia nowych rozwiązań 

3,9 1,0 4,9 4,9 7,8 17,6 13,7 22,5 18,6 4,9 

Rozwój procesów logistycznych 1,0 2,9 6,9 11,8 3,9 13,7 21,6 20,6 13,7 3,9 

Ustalanie celów operacyjnych 1,0 8,8 4,9 6,9 6,9 18,6 16,7 20,6 11,8 3,9 

Ustalanie celów strategicznych 2,9 6,9 6,9 2,9 15,7 7,8 18,6 15,7 18,6 3,9 

Ustalanie sposobów redukcji kosztów 2,0 3,9 3,9 7,8 7,8 6,9 24,5 13,7 20,6 8,8 

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań. 

Kooperacja oraz integracja to w przedsiębiorstwie aktywności, które bezpośrednio 
stają się elementami przewagi konkurencyjnej w kontekście realizacji celów 
gospodarczych. Nie tylko dlatego, Ŝe w konsekwencji wspólnych działań angaŜują 
dodatkowe zasoby firm, z którymi nawiązuje się kooperację, lecz głównie poprzez 
poszerzenie spektrum moŜliwości rozwoju w kierunkach, które do tej pory nie były 
zidentyfikowane, a w kontekście wspólnych przedsięwzięć będą w przyszłości 
wyznaczać nowe płaszczyzny rozwoju. 

Poddając charakterystyce dane zawarte w tabeli 2, stwierdzono, iŜ 20,6% 
respondentów, pisząc o współpracy nad zwiększeniem atrakcyjności oferty, oceniło tę 
aktywność na 6 i 7, czyli ustanowiona współpraca na tej płaszczyźnie jest istotna. Na 
podkreślenie zasługuje większy odsetek odpowiedzi dotyczący ustanowionej 
współpracy w celu wprowadzenia nowych rozwiązań; 22,5% przedsiębiorców 
przyporządkowało ocenie wagę 8, a 18,6% ocenę 9. Podkreślono w ten sposób 
znaczenie waŜnej aktywności mogącej w konsekwencji doprowadzić do powstania 
wspólnego zespołu zadaniowego rozwiązującego aktualne problemy. Istotną kwestią  
                                                 

14 A. Laskowska-Rutkowska, Czas, kooperacja, innowacja − presja czasu a innowacyjne formy kooperacji 
sieciowej, w: Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 453, Ekonomiczne Problemy Usług nr 8, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2007, s. 129. 
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w planowaniu bieŜącej działalności jest współpraca na płaszczyźnie operacyjnej  
i strategicznej − wypowiedzi przedsiębiorców zilustrowano na rysunku 4. MoŜna 
zauwaŜyć zjawisko swoistego przesunięcia ocen pomiędzy celami operacyjnymi  
a ustalanymi celami strategicznymi. 

 
Rys. 4. Płaszczyzny współpracy w przedsiębiorstwie  
Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań. 

Analizując rysunek 4 naleŜy zauwaŜyć, iŜ wypowiedzi respondentów dotyczące 
ustalania celów operacyjnych charakteryzują się znaczącym odsetkiem niŜszych ocen. 
Analogicznie ustalanie celów strategicznych związanych z działaniem w dłuŜszej 
perspektywie jest postrzegane lepiej. Jest to wynikiem wspólnych, nie zawsze 
jednoznacznie pozytywnych doświadczeń powstałych w sferze działań operacyjnych, 
a wynikających ze złego zarządzania zespołami ludzkimi.  

Poddając charakterystyce strukturę wskazań dotyczących korzyści wynikających  
z faktu współpracy, kooperacji (tabela 3) pomiędzy przedsiębiorstwami, stwierdzono, iŜ 
powinna mieć ona charakter komplementarny podnoszący konkurencyjność 
poszczególnych przedsiębiorstw. Znaczący jest fakt, Ŝe przedsiębiorcy duŜe znaczenie 
przywiązują do wspólnych spotkań i planowania strategii na przyszłość, 21,6% 
badanych przyporządkowało ocenę 8, czyli występuje świadomość funkcjonowania  
w większym organizmie gospodarczym i chęć wpływu na kształtowanie działań  
w przyszłości poprzez budowę wspólnych strategii działania. Poddając analizie wpływ 
działań kooperacyjnych i integracyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami naleŜy 
podkreślić, iŜ badani wskazali na korzyści wynikające z realnej poprawy jakości 
produktów i usług. 20,6% wskazań sugerowało ocenę 8, natomiast 19,6% respondentów 

0

5

10

15

20

25
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ustalanie celów 
operacyjnych

ustalanie celów 
strategicznych



Bogdan Wierzbiński 

 

270

dało najwyŜszą ocenę 10. Zaobserwowano mniejszy związek zjawiska kooperacji  
z poziomem usług dodatkowych (23,5% wskazań sugerowało ocenę 7). 

Tabela 3. Korzyści wynikające z koordynacji lub integracji działań z innymi przedsiębiorstwami (najsłabiej  
– 1, najmocniej – 10) 

Wyszczególnienie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

w % 

Wspólne spotkania i planowanie 
strategii 

2,9 5,9 5,9 4,9 3,9 14,7 18,6 21,6 16,7 4,9 

Relatywna jakość usług/produktów 0,0 0,0 2,0 2,0 10,8 9,8 18,6 20,6 16,7 19,6 

Poziom usług dodatkowych 0,0 1,0 3,9 7,8 9,8 13,7 23,5 16,7 13,7 9,8 

Optymalizacja systemów 
informatycznych 

7,8 5,9 3,9 5,9 5,9 11,8 15,7 23,5 13,7 5,9 

Sprawność działań marketingowych 1,0 2,0 4,9 5,9 13,7 7,8 17,6 23,5 17,6 5,9 

Tworzenie wspólnych raportów 8,8 4,9 6,9 6,9 6,9 14,7 23,5 13,7 9,8 3,9 

Zarządzanie magazynem 
(składowanie, magazynowanie) 

3,9 4,9 3,9 4,9 6,9 13,7 17,6 24,5 14,7 4,9 

Łatwiejszy transport (konsolidacja 
przesyłek, konfekcjonowanie) 

2,0 4,9 4,9 5,9 6,9 16,7 14,7 21,6 15,7 6,9 

Opanowanie nowoczesnych 
technologii 

0,0 5,9 1,0 5,9 5,9 9,8 16,7 15,7 27,5 11,8 

Źródło: opracowanie na podstawie własnych badań. 

MoŜna wnioskować, iŜ nie w pełni wykorzystano moŜliwości, jakie daje wspólne 
działanie w procesie poprawy obsługi klienta, jak równieŜ w kontekście optymalizacji 
systemów informatycznych, aŜ 11,8% respondentów dało ocenę 6, a 15,7% ocenę 7. 
Tak duŜy odsetek odpowiedzi znajdujących się w środkowej części skali sugeruje, iŜ 
proces integracji i optymalizacji systemów informatycznych przedsiębiorstw 
uczestniczących w przekazywaniu wartości na rynek jest jeszcze w fazie rozwojowej  
i dopiero w późniejszym okresie w pełni będzie moŜna wykorzystać płynące z tych 
działań moŜliwości. NaleŜy przy tym równieŜ dodać, Ŝe znaczący odsetek 
przedsiębiorców, 23,5%, przyznał temu zjawisku ocenę 8.  

Charakteryzując działalność marketingową, czy znacząco poprawiła się ona po 
ustanowieniu kooperacji moŜna stwierdzić, Ŝe zaskakująco duŜa liczba wskazań 
przedsiębiorców (13,7%) przyporządkowało ocenę 5, czyli nie zauwaŜyli, aby znacząco 
wpłynęło to zjawisko na wyraźną poprawę sprawności działań marketingowych w ich 
przedsiębiorstwie. NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe w 23,5% oceniono te działania na 8,  
a 17,6% na 9, czyli w pełni zdano sobie sprawę z istoty współpracy w procesie 
kooperacji oraz w późniejszym okresie integracji jako pewnego etapu ewolucji 
występujących więzi. Godne uwagi jest równieŜ zjawisko przenikania  
i rozprzestrzeniania (spillover effects) powstałe jako efekt kształtowania się nowej 
wiedzy w procesie wspólnych (nawet rutynowych) działań marketingowych,  
a następnie przenikania i rozprzestrzeniania się jej, co ubogaca techniki i metody 
postępowania na rynku. Po analizie moŜliwości wspólnej pracy nad raportami jako 
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bardzo istotnego źródła informacji dla wszystkich uczestników łańcucha zaskakuje 
wysoki odsetek wskazań; 8,8% przedsiębiorców oceniło tego typu aktywność na 1, co 
sugeruje niechęć do dzielenia się informacją i budowania przejrzystych relacji. Wysokie 
znaczenie dla respondentów posiadają działania związane z magazynowaniem  
i transportem. Ocenione zostały one wysoko jako korzyści wynikające ze współpracy, 
jak równieŜ opanowanie nowoczesnych technologii, gdzie 27,5% przedsiębiorców 
nadało tej ocenie wagę 9. 

Wnioski 

Rozpatrując znaczenie marketingu i bogactwo jego odmian w działalności 
rynkowej naleŜy zauwaŜyć, Ŝe ze swojej definicji jest on elementem kreującym wartość 
i jakość dla ostatecznego odbiorcy. Posiada równieŜ niebagatelne znaczenie  
w tworzeniu i utrzymywaniu właściwych relacji pomiędzy uczestnikami rynku. 
Poddając charakterystyce płaszczyzny i formy działań kooperacyjnych pomiędzy 
przedsiębiorstwami, naleŜy podkreślić korzyści wynikające z realnej poprawy jakości 
produktów i usług, a takŜe utrzymanie właściwych relacji z otoczeniem. Jest to bardzo 
istotny czynnik szczególnie w kontekście podniesienia konkurencyjności i efektywności 
działań w procesie gospodarowania. Sposób powiązań z innymi uczestnikami rynku 
kreuje określone działania marketingowe prowadzące do przygotowania i ustanowienia 
współpracy w procesie realizacji celów.  

IMPORTANCE OF MARKETING ACTIVITIES WITHIN  
THE COOPERATIVE PROCESSES OF BUSINESS 

Summary 

The paper is an attempt to characterize forms and levels of cooperation and collaboration  
in the environment of small and medium enterprises, as well as to emphasize the role  
of marketing in the context of the establishment of appropriate economic relations. Marketing 
activities and its importance in establishing and maintaining appropriate relationships with the 
participants in business processes should be considered in the broader context of the external 
marketing as well as internal. This approach makes it possible to improve the quality of the 
relationship and consequently establish a cooperative process at the appropriate level, giving real 
benefits to the cooperating companies.  
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Bogumił Czerwiński1  

WYKORZYSTANIE KONCEPCJI SPOŁECZNEJ 

ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU W DZIAŁALNOŚCI 

INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA RYNKU POLSKIM 

Streszczenie 

W artykule podjęto próbę przedstawienia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu  
w działalności instytucji finansowych. Przedstawiono jeden z podstawowych marketingowych 
efektów stosowania CSR, czyli tworzenie wizerunku instytucji. Podmiotem badań w artykule są 
instytucje finansowe prowadzące działalność w Polsce. Przedstawiono ich działania 
odpowiedzialne społecznie na tle działań na rynkach światowych. Ponadto zidentyfikowano 
determinanty rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu instytucji finansowych na rynku 
polskim. 

Wstęp 

Zagadnienie wykorzystywania społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate 
Social Responsibility – CSR) w działalności instytucji finansowych stało się niezwykle 
istotne w obliczu konsekwencji kryzysu finansowego, który szczególnie wyraźnie 
dotknął rynek usług finansowych zarówno w Polsce, jak i innych krajach. Brak 
odpowiedzialności biznesowej wykazywanej przez wiele podmiotów finansowych jest 
waŜnym powodem, dla którego warto bliŜej przyjrzeć się efektywnemu zastosowaniu 
koncepcji CSR w ich działalności marketingowej.  

Społeczna odpowiedzialno ść biznesu a wizerunek w insty-
tucjach finansowych 

Studia literatury dowodzą, Ŝe wraz z pojawiającymi się nowoczesnymi 
koncepcjami zarządzania oraz zmieniającymi się oczekiwaniami klientów coraz 
bardziej zasadne staje się praktyczne realizowanie idei społecznej odpowiedzialności 
biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Koncepcja ta w duŜym stopniu 
koncentruje się na uwraŜliwieniu przedsiębiorców na kwestie ochrony środowiska  
i zrównowaŜonego rozwoju, praw człowieka, pracowników i konsumentów oraz 
zdrowia i bezpieczeństwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu traktowana jest więc 
jako koncepcja, w myśl której przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się podejmować 

                                                 
1 Bogumił Czerwiński – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska. 
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wychodzące poza wymogi i regulacje prawne działania na rzecz lepszego społeczeństwa 
i czystszego środowiska2. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest traktowana jako 
prowadzenie działalności gospodarczej, skierowanej na budowanie trwałych  
i pozytywnych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz organizacji. Działania z zakresu CSR kierowane są do podmiotów 
(interesariuszy), do których zaliczono: pojedyncze osoby lub grupy osób, instytucje 
wywierające wpływ na przedsiębiorstwo i jednocześnie będące przedmiotem 
oddziaływania przedsiębiorstw. Podstawowe związki grup interesariuszy z instytucjami 
finansowymi moŜna zaprezentować jako wyraźnie sprecyzowane oczekiwania pięciu 
podstawowych grup interesariuszy3 − rys. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Podstawowe oczekiwania grup interesariuszy wobec instytucji finansowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Gostomski, Społeczna odpowiedzialność banków w dobie 

kryzysu finansowego, w: Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych, red. M. Bąk,  
P. Kulawczuk, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2009,  
s. 39. 

NajwaŜniejszą grupą interesariuszy są klienci, wobec których (niekiedy bardzo 
zróŜnicowanych) potrzeb funkcjonowanie instytucji finansowej powinno być w duŜym 
stopniu skoncentrowane. Instytucje finansowe powinny w swoich działaniach zwracać 
równieŜ szczególną uwagę na zaspokajanie potrzeb pracowników, akcjonariuszy, 
dostawców i szeroko rozumianych społeczności lokalnych. W obszarze zainteresowań 
CSR powinny pozostawać ponadto: spółki zaleŜne, pośrednicy, media, mieszkańcy, 
agencje rządowe, analitycy ekonomiczni, związki zawodowe, organizacje poŜytku 

                                                 
2 T. Gasiński, G. Piekalski, ZrównowaŜony biznes: podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 10-15, A.B. Carroll, Corporate social responsibility: evolution 
of a definitional construct, „Business and Society” 1999, nr 3, s. 268-95. 

3 Szerzej na temat koncepcji CSR w usługach finansowych: L.M. McDonald, S. Rundle-Thiele, CSR and 
bank customer satisfaction, „International Journal of Bank Marketing” 2008, nr 3, s. 170-172; S. Decker,  
Ch. Sale, An Analysis of Corporate Social Responsibility, Trust and Reputation in the Banking Profession,  
w: Professionals´ Perspectives of Corporate Social Responsibility, red. S.O. Idowu, W.L. Filho, Springer 
Berlin Heidelberg, Berlin 2010, s. 135-156. 
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publicznego i specyficzny obszar interesariuszy – środowisko przyrodnicze. 
Interesariuszami są podmioty, dla których moŜliwe jest zarządzanie powstającymi 
relacjami z punktu widzenia firmy4. 

W efekcie podejmowanych działań z zakresu CSR jednym z najbardziej 
zauwaŜalnych zjawisk w obszarze komunikacji marketingowej powinna być zmiana 
wizerunku przedsiębiorstwa podejmującego określone zabiegi odpowiedzialne 
społecznie – rys. 2. Pozytywny związek między działaniami CSR a wizerunkiem, jaki 
powstaje w świadomości klientów (i potencjalnych klientów) powinien być traktowany 
jednak jako zjawisko złoŜone, w którym zauwaŜalne są równieŜ pośrednie relacje 
dotyczące postrzeganej jakości oferowanych usług, jak i zaufania do instytucji 
finansowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys 2. Społeczna odpowiedzialność biznesu a wizerunek instytucji finansowej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Mandhachitara, Y. Poolthong, Customer expectations of CSR, 

perceived service quality and brand effect in Thai retail banking, „International Journal of Bank 
Marketing” 2009, nr 6, s. 420-421. 

CSR pozytywnie wpływa na opinie konsumentów odnośnie samej firmy, jak  
i jakości jej usług. Poprzez wykorzystanie odpowiednich działań z zakresu CSR 
zdecydowanie zwiększa się skłonność klientów do pozytywnej percepcji jakości usług 
banków i innych instytucji finansowych. Produkty te traktowane są jako lepsze od 
konkurencyjnych, czego konsekwencją staje się równieŜ akceptowanie wyŜszego 
poziomu cen. W przypadku akceptowania przez klientów produktów (i ich jakości) 
zwiększa się pozytywne nastawienie do instytucji finansowej podejmującej działania 
odpowiedzialne społecznie. Istotne jest, aby działania te zostały zakomunikowane 
społeczeństwu z wykorzystaniem działań promocyjnych, takich jak np. kampanie 
reklamowe lub PR. Szczególnie istotnym narzędziem stosowanym na tym etapie 
powinny stać się równieŜ raporty z działalności CSR. 

                                                 
4 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 19. 
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Relacja między jakością usług a zaufaniem powstaje wskutek wyjątkowego 
znaczenia zaufania, jakie powinno być obserwowane w przypadku usług finansowych, 
specyficznych produktów, których funkcjonowanie musi być oparte na wzajemnym 
zawierzeniu obydwu stron transakcji (np. w ubezpieczeniach i bankowości). Zaufanie 
do instytucji budowane jest ponadto na kompetencji pracowników, solidności usług, 
fizycznym dowodzie niematerialnej usługi, dogodnym dla klienta miejscu i czasie 
świadczenia usług oraz zróŜnicowaniu usług, dostosowanych do oczekiwań klientów5.  

Zaufanie do instytucji jest niezwykle istotnym czynnikiem (choć oczywiście nie 
jedynym) budującym wprost jej wizerunek. WaŜne jest jednak, aby w kontekście 
stosowania społecznej odpowiedzialności biznesu w instytucji finansowej nie traktować 
jej jedynie jako metody tworzenia wizerunku, lecz aby zmiany wizerunku następowały 
w konsekwencji podejmowanych działań odpowiedzialnego biznesu. 

Wykorzystanie CSR w działalno ści instytucji finansowych 

Model odpowiedzialnego biznesu dotyczący funkcjonowania instytucji 
finansowych, podobnie jak w przypadku innych podmiotów, koncentruje się na trzech 
obszarach szczególnie istotnych dla interesariuszy: ekonomicznym, społecznym  
i środowiskowym – rys. 3.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 3. Zastosowanie CSR w usługach finansowych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie The Sustainability Yearbook 2009, PricewaterhouseCoopers, SAM 

2009, s. 27, 42. 

Nieco inaczej prezentują się jednak szczegółowe obszary zastosowań CSR  
w funkcjonowaniu przedsiębiorstw finansowych. Dotyczą one w wymiarze 
ekonomicznym: zarządzania marką, zarządzania relacjami z klientami, zapobiegania 

                                                 
5 R. Mandhachitara, Y. Poolthong, Customer expectations of CSR, perceived service quality and brand 

effect in Thai retail banking, „International Journal of Bank Marketing” 2009, nr 6, s. 418-422. 
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nieuczciwym praktykom oraz spotkaniom z interesariuszami. W wymiarze społecznym 
istotne są: zasady etyczne w usługach finansowych, zdrowie i bezpieczeństwo, 
społeczna wartość dodana, zatrudnianie wybranych grup interesariuszy oraz standardy 
dla dostawców. W najmniej zauwaŜalnym w odniesieniu do usług finansowych 
obszarze ekologicznym zwraca się uwagę na: moŜliwości rozwoju usług finansowych, 
identyfikację ryzyka, politykę środowiskową oraz zarządzanie zmianami 
klimatycznymi. Mając świadomość faktu, iŜ odpowiedzialny biznes w usługach 
finansowych poszukuje synergii pomiędzy wymienionymi obszarami, moŜliwe jest 
zaprezentowanie rankingu instytucji finansowych realizujących zasady 
odpowiedzialnego biznesu. Na podstawie najpełniejszego dla światowej praktyki 
gospodarczej zestawienia z uwzględnieniem wskazanych obszarów moŜliwe jest 
równieŜ zaprezentowanie instytucji finansowych spełniających zasady CSR  
z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, środowiskowego i społecznego – tabela 16. 

Tabela 1. Ranking instytucji finansowych stosujących zasady zrównowaŜonego rozwoju 

Kat. Bankowość Ubezpieczenia Inne usługi 
finansowe 

1 
Australia&New Zealand 
Banking Group Ltd. 

Australia Allianz SE Niemcy − − 

1 Westpac Banking Corp Australia Swiss Re Szwajcaria − − 

2 HBOS Plc 
Wielka 

Brytania 
Insurance 

Australia Group 
Australia − − 

3 Banco Santander Hiszpania Aegon NV Holandia 
ITAUSA-

Investiemen
tos Itau SA 

Brazylia 

3 Banco Bradesco SA Brazylia AXA Francja − − 

3 
Banco Itau Holding 
Financeira SA 

Brazylia ING Groep NV Holandia − − 

3 Barclays Plc 
Wielka 

Brytania 
Legal&General 

Goup Plc 
Wielka 

Brytania 
− − 

3 BBVA Hiszpania 
Muenchener 

Rueckversicheru
ngs-Gesellschaft 

Niemcy − − 

3 
Canadian Imperial Bank 
of Commerce 

Kanada 
RSA Insurance 

Group Plc 
Wielka 

Brytania 
− − 

3 Citigroup USA 
Sompo Japan 
Insurance Inc 

Japonia − − 

3 
National Australia Bank 
Ltd 

Australia 
Zurich Financial 

Services 
Szwajcaria − − 

3 
Royal Bank of Scotland 
Group 

Wielka 
Brytania 

− − − − 

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Sustainability Yearbook 2009, PricewaterhouseCoopers, SAM 
2009, s. 27, 42, 57. 

                                                 
6 W corocznym zestawieniu The Sustainability Yearbook 2009 przedstawione są funkcjonujące na 

największych rozwiniętych rynkach przedsiębiorstwa w podziale na 57 sektorów. Instytucje finansowe 
występują w 3 z nich (banks, insurance i financial services). Biorąc pod uwagę spełnianie przez 
przedsiębiorstwa wymogów CSR wyodrębniono grupy przedsiębiorstw klasyfikowane jako 1. kategoria (Gold 
Class), 2. kategoria (Silver Class) i 3. kategoria (Bronze Class).  
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Wśród największych instytucji finansowych na świecie zauwaŜalne jest wyraźne 
skoncentrowanie geograficzne i podmiotowe ze względu na rodzaj prowadzonej 
działalności usługowej. Wśród największych instytucji finansowych intensywnie 
wykorzystujących CSR w swojej działalności niewiele moŜna znaleźć przedsiębiorstw  
z największych rynków: amerykańskiego i japońskiego. Obserwacja ta moŜe 
potwierdzać m.in. powszechne przekonanie o zaniechaniu odpowiedniej dbałości  
o korzyści interesariuszy, głównie klientów, przez amerykańskie instytucje finansowe. 
ZauwaŜalna jest natomiast znacznie wyraźniejsza obecność firm amerykańskich  
i japońskich w rankingach zrównowaŜonego rozwoju w innych sektorach działalności 
gospodarczej. Zdecydowanie bardziej działania z zakresu odpowiedzialnego biznesu 
były zauwaŜalne w europejskich, australijskich i brazylijskich instytucjach 
finansowych, które generalnie charakteryzowały się bardziej odpowiedzialnym 
sposobem prowadzenia biznesu uwzględniającym potrzeby interesariuszy.  
W przypadku banków europejskich występuje ponadto szczególne znaczenie 
przykładane do stosowania CSR przez największe podmioty. Świadczy to o istnieniu 
pewnych wzorców postępowania wprowadzanych przez liderów rynkowych7.  

Tak wyraźna róŜnica pomiędzy Unią Europejską a USA moŜe być równieŜ 
traktowana jako efekt konsekwentnych działań realizowanych przez państwa 
członkowskie UE, począwszy od 1995, dotyczących m.in. konieczności 
dostosowywania polityki gospodarczej do oczekiwań społecznych oraz budowania 
wzorców odpowiedzialnej konsumpcji8. Zdaniem Komisji Europejskiej 
wykorzystywanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w funkcjonowaniu 
przedsiębiorstw przyczynia się do osiągania trwałego sukcesu poszczególnych 
przedsiębiorstw i powinno przyczyniać się do osiągania celów wskazanych w Strategii 
Lizbońskiej. W bardziej sformalizowany sposób moŜna obserwować działania UE 
dotyczące wdraŜania CSR (równieŜ w obszarze usług finansowych) od czasu publikacji 
tzw. Zielonej Księgi w 2001 roku. 

ZauwaŜalne jest równieŜ skoncentrowanie działań CSR w sektorze finansowym na 
bankowości i ubezpieczeniach. Spośród firm zaliczonych do kategorii „inne usługi 
finansowe”, czyli instytucji specjalizujących się w doradztwie finansowym oraz obrocie 
papierami wartościowymi, jedynie jedna została zaliczona do 3. kategorii – czyli  

                                                 
7 Wśród banków notowanych najwyŜej w rankingu zrównowaŜonego rozwoju znajduje się 8 największych 

europejskich banków, 13 mniejszych i tylko 1 bank z USA: Eurosif banking sektor report 2009, Eurosif, Paris 
2009, s. 1; Więcej na temat róŜnic w polityce CSR w amerykańskich i europejskich instytucjach finansowych: 
M. Ogrizek, The effect of corporate social responsibility on the branding of financial services, „Journal  
of Financial Services Marketing” 2002, nr 3, s. 220-222. 

8 Green Paper. Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Commission  
Of The European Communities, Brussels, 2001, s. 1-23; Jednym z ciekawszych przykładów działań CSR na 
rynku europejskim jest postępowanie hiszpańskiego banku Caja Navarra, który wprowadził projekt, dzięki 
któremu klienci mogą na stronie internetowej sprawdzić, ile zarabia na nich bank, a następnie przekazać część 
zysku na wybraną organizację charytatywną. W 2007 roku klienci banku przekazali w ten sposób na pomoc 
społeczną 47 mln euro. Jednocześnie bank zyskał 32 tysiące nowych klientów oraz osiągnął 99% satysfakcję 
konsumencką. 
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tzw. brązowej klasy. Potwierdza to kolejny raz zjawisko kryzysu zaufania 
obserwowanego w tym segmencie usług finansowych.  

Analizując aktywność przedsięwzięć z zakresu CSR realizowanych przez instytucje 
finansowe na rynku polskim, naleŜy mieć świadomość znacznie mniejszej 
intensywności tych działań niŜ na innych rynkach, zwłaszcza w Europie Zachodniej  
– tabela 2. Wynika to zapewne z mniejszej świadomości konieczności prowadzenia 
odpowiedzialnego biznesu przez polskich przedsiębiorców. Zjawisko to dotyczy 
równieŜ instytucji finansowych. W realizowanych corocznie raportach 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce” najwaŜniejsze działania z zakresu CSR zostały 
przedstawione w czterech kategoriach: biznes a miejsce pracy, rynek, społeczeństwo 
oraz środowisko.  

Tabela 2. Instytucje finansowe w Polsce stosujące zasady odpowiedzialnego biznesu z podziałem na 
kategorie aktywności 

Lp. Miejsce pracy Rynek Społeczeństwo Środowisko 
1 Bank Zachodni WBK BRE Bank Bank Zachodni WBK Bank Ochrony Środowiska 
2 Aviva (CU) Polska  Citi Handlowy Citi Handlowy 
3 ING Bank Śląski  Aviva (CU) Polska  
4   Eurobank  
5   GE Money Bank  

6   
Kredyt Bank – Grupa 

Warta 
 

7   Provident Polska  
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Raport. Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2008, 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009, s. 17-64. 

Analizując przedsięwzięcia traktowane jako CSR, trudno nie odnieść wraŜenia, Ŝe  
w przypadku usług finansowych (podobnie zresztą jak i innych obszarów gospodarki) 
traktowane są one przede wszystkim jako działania wspierające PR przedsiębiorstw, 
choć moŜna równieŜ znaleźć przykłady rzeczywiście wspierające zrównowaŜony 
rozwój. MoŜna do nich zapewne zaliczyć: działania rozwijające edukację finansową 
kobiet realizowane przez GE Money Bank i Provident, program „Bank przyjazny 
mamom” realizowany przez Bank Zachodni WBK oraz przekładające się na 
zmniejszenie zanieczyszczenia naturalnego programy Citibanku oraz Banku Ochrony 
Środowiska.   

Jednocześnie niepokojącym zjawiskiem jest nieuwzględnienie w tego typu 
zestawieniach działalności gospodarczej realizowanej przez niekomercyjne organizacje 
finansowe, takie jak SKOK czy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Jest to tym 
bardziej niezrozumiałe, Ŝe podmioty te równieŜ świadczą usługi finansowe polegające 
na oferowaniu ubezpieczeń lub udzielaniu kredytów i poŜyczek. Często usługi te są 
dostępne dla ludzi o niŜszych dochodach, które nie miałyby moŜliwości skorzystania  
z usług w komercyjnych instytucjach finansowych. Niepokojące jest równieŜ 
(aczkolwiek częściowo uzasadnione z powodu zazwyczaj mniejszej skali działania) 
nieuwzględnianie w tego typu zestawieniach banków spółdzielczych, obsługujących 
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klientów pochodzących z małych i średnich miejscowości. Wyniki konkursu „Bank 
przyjazny dla przedsiębiorców” realizowanego od 11 lat przez Krajową Izbę 
Gospodarczą jednoznacznie wskazują, Ŝe właśnie banki spółdzielcze są bardziej 
przyjazne dla swoich klientów niŜ banki uniwersalne. Klienci banków spółdzielczych są 
bardziej zadowoleni ze współpracy z bankami niŜ klienci banków uniwersalnych. 
ChociaŜ z roku na rok róŜnica pomiędzy obydwoma kategoriami banków ulega 
zmniejszeniu, warto podkreślić, Ŝe bardziej zadowolonymi z banków spółdzielczych są 
zarówno klienci korzystający z tradycyjnych sposobów świadczenia usług, jak  
i wykorzystujących Internet w realizowaniu operacji bankowych.  

Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym na polskim rynku jest równieŜ 
nieprzenoszenie (poza kilkoma wyjątkami) dobrych wzorców odpowiedzialnego 
biznesu z rynków zagranicznych przez zachodnioeuropejskie podmioty dominujące na 
polskim rynku usług finansowych. Firmy te stosują bardziej odpowiedzialne zasady 
prowadzenia biznesu na rynkach rodzimych niŜ na rynku polskim. Na polskim rynku 
usług finansowych cały czas w aspekcie CSR podejmowane są działania przede 
wszystkim słuŜące wsparciu przedsięwzięć promocyjnych ze szczególnym 
uwzględnieniem PR, przy czym zdecydowanie rzadziej występują przedsięwzięcia same 
z siebie odpowiedzialne społecznie, a dopiero w konsekwencji wspierające budowę 
wizerunku instytucji finansowej9. Zdecydowanie brakuje przykładów budowania 
długoterminowych relacji z klientami i innymi interesariuszami oraz tworzenia 
produktów finansowych wpisujących się w koncepcję zrównowaŜonego rozwoju. 
Ponadto działania określane jako CSR podejmowane są bardzo często wyłącznie  
w takim zakresie, jaki jest wymagany przepisami narzucanymi przez Komisję Nadzoru 
Finansowego lub Komisję Papierów Wartościowych i Giełd10. MoŜna więc stwierdzić, 
Ŝe tracą one charakter dobrowolnej społecznej odpowiedzialności, a stają się realizacją 
pewnych zaleceń. Być moŜe w warunkach stosunkowo niskiego obserwowanego 
poziomu społecznej odpowiedzialności biznesu właśnie w ten sposób moŜliwe stanie 
się aplikowanie wzorców CSR funkcjonujących na rynkach rozwiniętych równieŜ na 
potrzeby zrównowaŜonego rozwoju w Polsce.  

Zakończenie 

Realizowanie polityki odpowiedzialnego biznesu w odniesieniu do instytucji 
finansowych powinno być traktowane jako sposób budowy strategicznej przewagi 
przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Jednym z podstawowych 
efektów, jakie powstają wskutek takich działań, jest poprawa wizerunku instytucji 
odpowiedzialnej społecznie. Niestety cały czas w rynkowej rzeczywistości polskich 
instytucji finansowych zdecydowanie bardziej obecny jest tradycyjny marketing 

                                                 
9 Jednocześnie na polskim rynku w większej skali występują negatywne zjawiska związane  

z niekontrolowaną agresywną sprzedaŜą lub nieodpowiedzialnymi reklamami produktów finansowych. 
10 Reporting on Corporate Social Responsibility by Banks, Companies and Financial Institutions in Poland. 

Raport z badań, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003, s. 14-24. 
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transakcyjny niŜ odpowiedzialny biznesowo model oparty na marketingu społecznie 
zaangaŜowanym. Stosunkowo lepiej koncepcję CSR realizują w swoim biznesowym 
modelu mniejsze instytucje finansowe, takie jak SKOK-i, TUW-y lub banki 
spółdzielcze. Wynika to zapewne z mniejszego nacisku na osiąganie maksymalnych 
zysków, które jest moŜliwy do realizowania ze względu na ich specyfikę (często 
niekomercyjną). Wskazane pozytywne przykłady na polskim rynku naleŜy traktować 
jako zachęcające do podejmowania podobnych przedsięwzięć równieŜ w większej skali. 
NaleŜy mieć jednak świadomość, Ŝe podobnie jak miało to miejsce na rozwiniętych 
rynkach, niezbędne jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 
odpowiedzialnego biznesu wspierane przez odpowiednie działania legislacyjne  
i regulacyjne realizowane przez władze państwowe i samorządowe, Komisję Nadzoru 
Finansowego oraz branŜowe instytucje samorządowe. Powinno to wiązać się równieŜ  
z podwyŜszeniem standardów moralnych w całym społeczeństwie, stymulowanym 
przez system edukacyjny i środowisko rodzinne. Przy spełnieniu wskazanych 
warunków wraz z podwyŜszeniem poziomu dochodu Polaków moŜliwe stanie się 
upowszechnienie zasad prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu w Polsce  
z niewątpliwymi korzyściami dla działalności instytucji finansowych. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE ACTIVITY  

OF THE FINANCIAL INSTITUTIONS ON THE POLISH MARKET 

Summary  

The paper is an attempt to present the conception of Corporate Social Responsibility  
in financial services institutions. One of the basic marketing effects of applying CSR is presented, 
that is creating the image of the institution. Financial institutions leading the activity in Poland are 
the subject of the research in the paper. Their social responsible activities are introduced on the 
background of their activities on world markets. Furthermore, the paper identifies the 
determinants of Corporate Social Responsibility development on the Polish market of financial 
institutions. 
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PERCEPCJA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI  

NON-PROFIT A RELIGIJNOŚĆ OTOCZENIA  

– REKOMENDACJE DLA KOMUNIKACJI 

Streszczenie 

W artykule rozwaŜaniom poddano nastawienie ludzi religijnych do działalności organizacji 
niekomercyjnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe osoby związane z jakimś Kościołem są 
mniej zainteresowane przekazami medialnymi, ale za to są bardziej skupione na swojej grupie  
i stąd są trudniejszym odbiorcą komunikacji. Wydaje się, Ŝe aby zwiększyć jej skuteczność, 
naleŜałoby uwzględnić wartości i postawy przyjmowane w danej społeczności, a ponadto 
zaplanować inne niŜ masowe sposoby dotarcia do rynku. Wiedza o duchowych aspektach Ŝycia 
społecznego staje się tym bardziej waŜna, im większy obszar obejmuje działalność podmiotu  
i zdecydowanie przybiera na znaczeniu w przypadku aktywności międzynarodowej. Artykuł ma 
charakter empiryczno-teoretyczny, zawiera bowiem analizę danych z badania ankietowego 
wspartą teoretycznymi komentarzami dotyczącymi religijności i percepcji.  

Wstęp  

W artykule autorka przedstawia postawy respondentów, którzy sami siebie określili 
jako religijnych, wobec rynkowej działalności organizacji non-profit, a takŜe 
konfrontuje te postawy z odpowiedziami osób, określających siebie jako „obojętnych”  
i przeciętnych respondentów. Dane opisane w artykule pochodzą z ogólnopolskiego 
badania społecznej percepcji działalności organizacji niekomercyjnych, finansowanego 
ze środków na naukę w latach 2008-2009. Ogólnie analizie poddano 1560 ankiet,  
z czego w niniejszej pracy szczegółowo skomentowano odpowiedzi 1205 badanych, 
taka bowiem część respondentów (77,2%) stwierdziła, Ŝe naleŜy do jakiejś grupy 
religijnej lub Kościoła. 

Wydaje się, Ŝe percepcja działalności organizacji non-profit przez osoby wierzące 
powinna być analizowana z dwóch powodów:  

– osoby takie stanową większość polskiego społeczeństwa, 
– organizacje, komunikując się z otoczeniem, oczekują pewnych reakcji, a te 

zaleŜą od zakresu przekazywanych treści, od sposobu ich dostarczenia, ale 
takŜe od specyfiki publiczności organizacji.  

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

Technologiczny w Szczecinie. 
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Celem artykułu jest więc próba analizy zachowań osób, określających się jako 
przynaleŜące do jakiejś grupy religijnej, wobec organizacji niekomercyjnych,  
w aspekcie komunikacji marketingowej podmiotów. Artykuł ma interdyscyplinarny 
charakter, jednakŜe konkluzje z przeprowadzonych rozwaŜań odnoszone będą do teorii 
marketingowego zarządzania organizacją.  

Religijno ść  

Sposoby zachowania ludzi w kaŜdej kulturze zaleŜą od wyznawanych norm i ocen2. 
Cechy danej kultury przekazywane są z pokolenia na pokolenie, ale teŜ przechodzą 
transformacje poprzez naśladownictwo osób z innych kręgów społecznych, co zresztą 
moŜna obserwować w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce. Kultura definiowana jest jako 
układ wyuczonych zachowań i ich rezultatów, których elementy składowe są wspólne 
dla członków danego społeczeństwa i przekazywane w jego obrębie3, dlatego do jej 
elementów naleŜy zaliczyć religię.  

K. Armstrong, autorka „Historii Boga…”, podkreśla, Ŝe istoty ludzkie są 
stworzeniami duchowymi, co oznacza, Ŝe moŜna by postawić znak równości między 
homo sapiens a homo religiosus4. Co ciekawe, ludzkość zawsze oddawała cześć bogom, 
i nasza współczesna etyka świecka dla wielu badaczy jest swego rodzaju 
niekonsekwencją i zjawiskiem bez precedensu w dziejach ludzkości. Z drugiej strony, 
na obszarach panowania religii monoteistycznych mają one ciągle duŜe znaczenie i są 
podstawą zachowań nawet tych grup, które określają się jako ateistyczne, wyzwolone, 
powszechnie akceptowane normy weszły bowiem często do kodeksów prawnych. Czym 
jest więc religijność? Czy moŜna uprościć i powiedzieć, Ŝe jest przestrzeganiem prawa? 
Oczywiście, będzie to zaleŜało od tego, kto to prawo stanowi, i czasami odpowiedź 
będzie brzmiała „tak”. Jednak religijność w krajach demokratycznych polega głównie 
na dobrowolnym wypełnianiu nakazów danej wiary.  

Z badania nad religijnością Polaków, przeprowadzonego przez CBOS w 2006 r., 
wynika, Ŝe 96% deklaruje przynaleŜność do Kościoła Katolickiego, przy czym 21% 
ocenia siebie jako zaangaŜowanych religijnie5. JednakŜe zauwaŜyć naleŜy, Ŝe  
w szerszym kontekście rola religii spada na dalszy plan, a znaczenia nabierają takie 
wartości, jak uczciwość, praca, szacunek innych oraz spokój, ale tylko 12% badanych 
stwierdziło, Ŝe religia nie ma dla nich większego znaczenia. Religijność polega więc nie 
tylko na wypełnianiu nakazów, ale takŜe na przyznawaniu wierze pewnej roli  
w codziennym Ŝyciu. Z wspomnianego badania CBOS wysnuć moŜna teŜ konkluzję, Ŝe 
Polacy wcale nie uwaŜają, Ŝe mamy do czynienia z rosnącą sekularyzacją i Ŝe religia 
będzie miała coraz mniejszą rolę w Ŝyciu osobistym, rodzinnym czy społecznym. 

                                                 
2 A. Kłoskowska, Kultura masowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 33. 
3 R. Linton, The cultural background of personality, „Psychoanalytic Review” 1945, nr 33, s. 384-385. 
4 K. Armstrong, Historia Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie, Wyd. Świat KsiąŜki, Warszawa 

1996, s. 23.  
5 Znaczenie religii w Ŝyciu Polaków, CBOS − raport z badań, maj 2006, http://www.cbos.pl/ 

SPISKOM.POL/2006/K_081_06.PDF (4.02.2010). 
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Potwierdzają to wyniki badania z 2009 r., gdzie podano, Ŝe w ostatnim dwudziestoleciu 
od 93 do 97% Polaków określało siebie jako wierzących, a odsetek osób raczej lub 
całkowicie niewierzących waha się od 3 do 7%. Większe zmiany obserwuje się jedynie 
wśród respondentów w wieku 18-24 lata i dalsze badania pokaŜą, czy nowe pokolenia 
będą się znacząco róŜnić od dotychczasowych6. Obserwacje takie są istotne, poniewaŜ 
akceptacja bądź odrzucanie pewnych wartości kulturowych (religijnych) przez dane 
społeczności moŜe stanowić przesłankę działań marketingowych, zarówno tych 
związanych z aktywnością komercyjną, jak i non-profit.  

Związki marketingu z religijno ścią  

Do jednych z głównych zasad marketingu naleŜy poznawanie potrzeb odbiorców, 
bez czego nie ma przecieŜ racjonalnych podstaw do dywersyfikowania oferty.  
Z poznawaniem potrzeb wiąŜe się takŜe konieczność ich umiejscowienia w aspekcie 
stylu Ŝycia i zwyczajów związanych z konsumpcją7, poniewaŜ na postępowanie ludzi 
składa się wiele szeroko uwarunkowanych decyzji. Uwarunkowania te ujmowane są  
w trzech grupach czynników: demograficzno-ekonomicznych, społecznych oraz 
psychologicznych8. Do pierwszej z wymienionych zalicza się takie elementy, jak: wiek, 
płeć, wykształcenie czy status rodzinny; do drugiej: kulturę (której częścią jest religia), 
fazę cyklu rodziny, czas wolny, grupy odniesienia; natomiast do trzeciej: osobowość, 
motywacje, a takŜe postawy i opinie. Z punktu widzenia zakresu niniejszego artykułu 
najbardziej istotne są czynniki z grupy drugiej (kultura) oraz trzeciej (postawy), 
poniewaŜ wiąŜą się z wyznawanymi wartościami.  

W krajach religii monoteistycznych sposób zaspokajania potrzeb odbiorców 
wynika z tradycji i jest łatwiejszy do zbadania/zorganizowania niŜ w przypadku 
społeczeństw wielokulturowych, tak więc im bardziej zróŜnicowany rynek obsługuje 
dany podmiot, tym bardziej powinny interesować go takie aspekty, jak religijność  
i wyznawane wartości9. Staje się to szczególnie istotne dla organizacji  
o międzynarodowym zasięgu działania. Dzięki wiedzy o przyjmowanych postawach  
i wierzeniach firmy mogą np. odnaleźć nisze, gdzie potrzeby odbiorców są wyjątkowe, 
przy czym nie naleŜy traktować tu marketingu jako panaceum na aktualne problemy, ale 
raczej skorelować wartości konsumentów ze strategią działania, aby w ten sposób 
rzeczywiście zaspokajać ich potrzeby. WiąŜe się to z jednymi z podstawowych 
koncepcji marketingu: pozycjonowaniem oraz segmentacją, gdyŜ dzięki wyraźnej 
informacji, dla kogo podmiot działa i dzięki koncentracji na pewnej grupie odbiorców 
firma zajmuje określone miejsce w umysłach konsumentów i stąd moŜe się wyróŜnić10. 

                                                 
6 Dwie dekady przemian religijności w Polsce, CBOS − raport z badań, wrzesień 2009, http://www.cbos.pl/ 

SPISKOM.POL/2009/K_120_09.PDF (4.02.2010). 
7 L. Garbarski, Zachowania nabywców, PWE, Warszawa 2001, s. 21-22. 
8 Ibidem, s. 22. 
9 N. Delener, Religious Contrasts in Consumer Decision Behaviour Patterns: Their Dimensions and 

Marketing Implications, „European Journal of Marketing” 1994, nr 28, s. 36-53.  
10 H. Beckwith, Sprzedawanie niewidzialnego, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 129.  
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Wartości (takŜe te związane z religią) mogą być zatem kanwą działań marketingowych, 
co widać w przekazach reklamowych emitowanych chociaŜby przed kaŜdymi świętami 
wielkanocnymi czy BoŜym Narodzeniem, walentynkami czy Dniem Matki. 

Działalno ść organizacji non-profit  

Organizacje niekomercyjne, a więc niedziałające dla zysku, to pojęcie bardzo 
szerokie. Ich przegląd od strony załoŜycieli i formy organizacyjnej przedstawiono na 
rys. 1. Przeciętny człowiek kojarzy organizacje niekomercyjne z tymi działającymi na 
rzecz dobra publicznego, a więc ze stowarzyszeniami i fundacjami. W niniejszym 
opracowaniu organizacje non-profit będą więc utoŜsamiane z organizacjami 
pozarządowymi, co wynika ze specyfiki przeprowadzonego badania, o czym będzie 
mowa w dalszej części artykułu.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.1. Typologia organizacji non-profit 
Źródło:  J. Hernik, Typologia polskich organizacji pozarządowych, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 12,  

s. 26-28.  

Oficjalne statystyki podają, Ŝe najwięcej organizacji pozarządowych działa  
w sferze sportu, rekreacji, turystyki i hobby (ok. 40%), następnie kultury i sztuki 
(12,8%), edukacji i wychowania (10,3%) oraz usług socjalnych i pomocy społecznej 
(9,9%)11. Cechą charakterystyczną takich organizacji jest głównie konieczność 
przeznaczania nadwyŜki finansowej na działania statutowe, co oznacza, Ŝe nie moŜna 
podzielić tej nadwyŜki między członków organizacji. I wreszcie organizacje 
niekomercyjne działają najczęściej, by rozwiązać problemy istotne dla danej grupy 
ludzi bądź całej wspólnoty, przez co poprawiają poziom jej Ŝycia. Zajmują się teŜ 
upowszechnianiem tzw. kultury wyŜszej, niekomercyjnej, przez co wymagają wsparcia 
od róŜnego rodzaju donatorów.  

Do najbardziej znanych organizacji pozarządowych w Polsce naleŜy Caritas, 
chociaŜ zaangaŜowanie naszego społeczeństwa w działalność organizacji katolickich 
jest stosunkowo niewielkie, bowiem dobrowolną i bezpłatną pracę na ich rzecz podjęło 

                                                 
11 Trzeci Sektor, http://civicpedia.ngo.pl/x/327345;jsessionid=6869DBBF42DB254657B3883CD8C0D494 

(5.02.2010). 
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ostatnio jedynie 2% Polaków12. Tak więc znajomość organizacji wcale nie oznacza 
akceptacji jej działalności czy faktycznego zaangaŜowania. W rankingu organizacji 
najczęściej wspieranych przez przekazanie 1% podatku Caritas znajduje się na 18. 
miejscu, na pierwszych są natomiast podmioty pomagające dzieciom (tabela 1). 

Tabela 1. Ranking organizacji poŜytku publicznego, które w 2009 r. otrzymały największe kwoty z 1% 
podatku naleŜnego za rok 2008 

Lp. Nazwa organizacji Kwota (w zł) 

1. Fundacja Dzieciom ZdąŜyć z Pomocą 61 859 672 

2. Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko 11 857 069 

3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko 7 590 433 

4. Fundacja TVN Nie Jesteś Sam 6 321 123 

5. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce 5 194 351 

6. Fundacja Warszawskie Hospicjum Dla Dzieci 4 922 453 

7. Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 4 481 487 

8. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia 4 337 467 

9. Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia 4 140 266 

10. Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO 3 761 753 
Źródło:  Ranking największych organizacji poŜytku publicznego, http://www.biznespolska.pl/ 

rankingi/?contentid=191144 (5.04.2010). 

Działalność organizacji, aczkolwiek uŜyteczna społecznie, napotyka wiele 
trudności. NaleŜą do nich przede wszystkim problemy finansowe, dlatego coroczny 
wzrost 1% podatku przekazanego na rzecz organizacji poŜytku publicznego jest 
pozytywnym symptomem (w sumie w 2009 r. organizacje otrzymały 380 mln zł, a więc 
o 30% więcej w stosunku do roku poprzedniego13). Do innych trudności naleŜą brak 
zaangaŜowania ludzi i brak czasu, a takŜe biurokracja14. Pomimo tego, jak juŜ 
wspomniano, liczba organizacji pozarządowych rokrocznie wzrasta, co moŜe świadczyć 
o demokratyzacji stosunków społecznych i większej aktywizacji społecznej ludzi. 
Warto tu dodać, Ŝe chociaŜ większość Polaków pozostaje poza sferą społeczeństwa 
obywatelskiego, to niektóre grupy społeczne wyróŜniają się znaczną aktywnością, i są 
to przedstawiciele kadry kierowniczej, inteligencji oraz właśnie ludzie związani  
z Kościołem15. 

 
 
 

                                                 
12 A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, filantropia i 1% − raport z badań 2007, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 35. 
13 Polacy w ramach 1 proc. przekazali rekordową kwotę 380 mln zł, „Gazeta Prawna” z 10.11.2009, 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/369552,polacy_w_ramach_1_proc_przekazali_rekordowa_kwote_380
_mln_zl.html. 

14 Wyniki badań własnych w ramach grantu MNiSW. 
15 Znaczenie religii w Ŝyciu Polaków…, op. cit.  
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Percepcja 

A. Maslow pisał, Ŝe percepcja (czyli postrzeganie) rzeczywistości jest niezwykle 
waŜna, bowiem pozwala ludziom na przewidywanie przyszłości16. W wyniku 
postrzegania moŜliwe jest odbieranie bodźców, a następnie ich klasyfikowanie, 
etykietowanie i oznaczanie doświadczenia, co w przypadku postrzegania działalności 
podmiotów rynkowych oznaczać moŜe ich nazywanie np. nowoczesnymi bądź 
tradycyjnymi, a oferty jako np. korzystnej lub nieatrakcyjnej. I jest to moŜliwe głównie 
na podstawie wcześniejszych zdarzeń i wiedzy człowieka, ale zaleŜy równieŜ od 
intensywności i charakteru bodźców bieŜących. Schemat percepcji działań 
marketingowych przedstawiono na rys. 2.  

 
Rys. 2. Schemat percepcji bodźców marketingowych 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, 

GWP, Gdańsk 2003, s. 22. 

Bodźce marketingowe, do których zaliczyć moŜna oczywiście przekazy 
reklamowe, ale takŜe np. zmianę poziomu ceny czy zmianę estetyki opakowania, są 
odbierane na poziomie zmysłów (wzroku, słuchu itd.), a następnie konfrontowane  
z dotychczasową wiedzą odbiorcy, na podstawie czego podejmowana jest decyzja  
o reakcji bądź bierności. Percepcja na poziomie zmysłowym to takŜe np. odbiór 
dźwięków i obrazów, rozumianych jako elementy estetyczne – coś przyjemnego dla oka 
czy ucha zwiększa atrakcyjność przekazu, a w konsekwencji i jego skuteczność17.  

Wydaje się, Ŝe sposób reakcji odbiorców komunikatów zaleŜy od kilku głównych 
czynników, takich jak intensywność przekazu i specyfika publiczności. Pierwszy  
z podanych nie oznacza tylko głośnych dźwięków i wyraźnych kolorów; wiąŜe się 
bowiem równieŜ z interpretacją symboli oraz ich kojarzeniem z tradycją, co widać 
chociaŜby w zachowaniach konsumentów wina, dla których estetyka etykiety jest 

                                                 
16 A. Maslow, Motywacja i osobowość, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 260-261. 
17 M. Szymańska, Reklamy dobrze nagłośnione, „Brief” 2010, nr 2, s. 20-21. 
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pierwszym wyznacznikiem akceptacji produktu18. Drugi natomiast związany jest  
z cechami danej grupy odbiorców, takimi jak wyznawana religia czy przyjmowane 
postawy.  

W przypadku podmiotów komercyjnych moŜna załoŜyć, Ŝe dostrzeganie i ocena 
ich działalności zaleŜą od jakości oferty i satysfakcji z dotychczasowej konsumpcji19,  
a w szerszym kontekście takŜe od historii działalności oraz zakresu i intensywności 
promocji. W przypadku organizacji non-profit reakcje ludzi w duŜej mierze zaleŜą takŜe 
od sfery działania, łatwo bowiem zauwaŜyć, Ŝe 7 z 10 organizacji wymienionych  
w tabeli 1 jako główny cel działania przyjęło pomoc dzieciom, dzięki czemu znajdują 
szeroką społeczną akceptację. Zatem odniesienia do problemów, o które martwią się 
wszyscy, warunkują w pewnym stopniu zauwaŜalność komunikatów (potęgują 
intensywność na poziomie zmysłowym, powodując np. wzruszenie). Zapewne osoby 
wspierające organizacje mają nadzieję, Ŝe poprawią przyszłość potrzebujących osób, co 
wydaje się być zgodne z wcześniej przytoczonym twierdzeniem Maslowa, mówiącym  
o kreowaniu jutra. 

Percepcja działalno ści organizacji non-profit a religijno ść  
− wyniki badania  

Jak wspomniano wcześniej, działalność organizacji non-profit utoŜsamiana jest 
często z funkcjonowaniem stowarzyszeń i fundacji, i poniewaŜ trudno od przeciętnego 
respondenta oczekiwać wiedzy co do rodzajów organizacji niekomercyjnych,  
w przeprowadzonym badaniu ankietowym zadawano pytania o percepcję organizacji 
niedziałających dla zysku, ze świadomością, iŜ respondenci de facto będą mówić  
o organizacjach pozarządowych. Dlatego teŜ analizując przedstawione dane, pamiętać 
naleŜy, Ŝe termin organizacje niekomercyjne czy non-profit, został tu zawęŜony do 
konkretnej grupy podmiotów. Na początku zaznaczyć moŜna, Ŝe osoby określające siebie 
jako religijne, w porównaniu do tych niezwiązanych z Ŝadnym Kościołem, częściej 
zauwaŜają działalność organizacji non-profit działających w sferach opieki społecznej  
i ogólnie pomocy potrzebującym (rys. 3 i 4). 

Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w przypadku ogólnej wiedzy  
o organizacjach wskazania respondentów naleŜących do Kościoła są większe o 8%,  
a w przypadku znajomości organizacji z bezpośredniego otoczenia wskazania te są 
większe o 10,7%. Podobną tendencję zauwaŜa się w wielu innych jeszcze kwestiach, 
np. osoby religijne częściej wspomagają róŜnego rodzaju organizacje (82,8% wobec 
76,8%), i częściej uwaŜają, Ŝe generalnie naleŜy innym pomagać (98,4% wobec 95,4%). 

 

                                                 
18 B. Rocchi, G. Stefani, Consumers’ perception of wine packaging: a case study, „International Journal  

of Wine Marketing” 2006, nr 18, s. 33-44. 
19 M. Holmlund, T. Strandvik, Perception configurations in business relationships, „Management 

Decision” 1999, nr 37, s. 686-696.  
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Rys. 3. Czy w Polsce działają organizacje, które istnieją po to, by pomagać innym i nie zaleŜy im na zysku? 
Źródło: badania własne. 
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Rys. 4. Czy w Pana/Pani otoczeniu działa taka organizacja? 
Źródło: badania własne. 

Ogólne warunki zaangaŜowania respondentów w działalność organizacji 
przedstawiono na rys. 5, gdzie widać, Ŝe w niektórych kwestiach wszyscy respondenci 
są jednomyślni (jak np. warunek wolnego czasu), ale w kilku róŜnią się znacząco. 

Aby moŜna było zaplanować skuteczną komunikację podmiotu z otoczeniem, 
naleŜy się dowiedzieć, jakie informacje, argumenty są dla danej grupy odbiorców 
istotne i jak naleŜałoby je dostarczyć. Zatem jeśli organizacje chcą osiągnąć zamierzone 
w komunikacji cele, powinny poznać zachowania swoich odbiorców.  
Z przeprowadzonego badania wynika, jak wspomniano, Ŝe w kilku kwestiach wszyscy 
respondenci są jednomyślni. MoŜna jednak wskazać determinanty zaangaŜowania, które 
dla twórców komunikacji (często mającej na celu uzyskanie wsparcia) powinny być 
istotne. Osoby religijne zwracają szczególną uwagę przede wszystkim na osobiste 
kontakty i znajomość osób, które otrzymały od danej organizacji pomoc. Kolejnym 
waŜnym czynnikiem jest obecność podmiotu w mediach, co oznacza, Ŝe ogłoszenia 
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prasowe, reklama zewnętrzna czy telewizyjna wzmacniają wiarygodność organizacji. 
MoŜna dodać, Ŝe dla osób religijnych mniejsze znaczenie mają takie aspekty, jak 
szeroka wiedza o organizacjach czy dokładne informacje, na co wydatkowane są środki 
będące w gestii podmiotu. Dość zaskakujący jest wynik dotyczący tego, Ŝe osoby 
religijne zwracają o wiele mniejszą uwagę na przekonanie, Ŝe robią coś dobrego. MoŜe 
to wynikać z faktu, Ŝe juŜ mają poczucie istoty, wagi swojego działania, i świadomość 
społecznej roli organizacji, a więc dodatkowe argumenty nie są im potrzebne.  
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Rys. 5. Odpowiedzi na pytanie: Aby wspomóc organizację musiał/a/bym… (średnie wskazania  

w 7-stopniowej skali Likerta) 
Źródło: badania własne. 

Tworząc działania z zakresu komunikacji warto mieć wiedzę o źródłach informacji, 
z jakich korzystają interesariusze podmiotu. W przypadku informacji o organizacjach 
non-profit moŜna załoŜyć, Ŝe będą to podobne źródła, jak w przypadku podmiotów 
komercyjnych, a więc przekazy medialne, nowoczesne kanały informatyczne  
i bezpośrednie kontakty. Sposób pozyskiwania informacji o organizacjach 
niekomercyjnych przez osoby religijne i przeciętnych respondentów przedstawia rys. 6. 
MoŜna dojść do wniosku, Ŝe osoby religijne o wiele rzadziej niŜ przeciętni respondenci, 
korzystają z typowych źródeł wiadomości. Są mniej zainteresowani zarówno 
przekazami telewizyjnymi, jak i publikacjami w prasie czy Internecie. MoŜe to wynikać 
z faktu, Ŝe informacje pozyskują z kręgów bliskich swojej grupy religijnej  
i bardziej wierzą bezpośrednim kontaktom, o czym juŜ była mowa. Z punktu widzenia 
organizacji non-profit niezwiązanej bezpośrednio z Ŝadnym Kościołem czy grupą 
religijną moŜe to oznaczać barierę komunikacji. Osoby religijne, aczkolwiek często 
bardziej aktywne społecznie od przeciętnego obywatela, mogą okazać się trudniejszymi 
odbiorcami komunikatów, niŜ dotychczas sądzono. Nie naleŜy tej tezy odnosić do 97% 
Polaków, którzy deklarują przynaleŜność do Kościoła Katolickiego, odróŜnić bowiem 
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trzeba deklaracje od rzeczywistych zachowań, ale podana konkluzja podpowiada, Ŝe do 
osób religijnych naleŜałoby docierać nieco inaczej, głównie tworząc więzi 
interpersonalne.  
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Rys. 6. Sposoby pozyskiwania informacji o organizacjach non-profit (odpowiedzi „tak”) 
Źródło: badania własne. 

Warto dodać, Ŝe osoby wierzące i religijnie obojętne w podobny sposób oceniają 
wiarygodność organizacji (w skali od 1 do 5 są to oceny 3,45 i 3,44), co oznacza, Ŝe 
generalnie podmioty non-profit powinny szczerzej się komunikować i uczciwiej 
działać. Gdyby jednak wskazać, która z wymienionych grup szybciej zaangaŜuje się  
w działalność organizacji albo teŜ będzie gotowa do zmiany postawy wobec jakiegoś 
problemu, to zdecydowanie bardziej pozytywnie nastawieni są ludzie wierzący (w skali 
od -3 do 3), oceniają oni chęć do pomocy i zaangaŜowania na 0,52, podczas gdy 
niewierzący na -0,06.  

Religijno ść a komunikacja marketingowa − wnioski  

W artykule podano, Ŝe 93-97% Polaków określa siebie jako związanych  
z Kościołem Katolickim, a oprócz tego pamiętać naleŜy, Ŝe obok istnieją róŜne 
kościoły, jak Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski 
czy Wspólnota Zielonoświątkowa i kilka innych20. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe 
społeczeństwo zamieszkujące Polskę jest zdecydowanie typem homo religiosus, tak 
więc rozwaŜając zagadnienie zakresu i treści komunikatów marketingowych, moŜna 
załoŜyć, Ŝe będą one bardziej skuteczne, gdy uwzględni się w nich religijność 
odbiorców.  

                                                 
20 Kościoły i Ŝycie religijne w Polsce, http://www.poland.gov.pl/Koscioly,i,zycie,religijne,w,Polsce, 

126.html (13.02.2010). 
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W dotychczasowych działaniach marketingowych do symboli religijnych 
nawiązywały zazwyczaj podmioty komercyjne, wzbudzając raczej niechęć niŜ szeroką 
akceptację. Nie oznacza to, Ŝe promocja nie powinna do takich wartości się odnosić, ale 
Ŝe musi być to szczere i mieć na uwadze dobro odbiorców. Z takiego punktu widzenia 
działają organizacje non-profit, dlatego planując działania z zakresu komunikacji, 
powinny zwrócić uwagę na percepcję ich działalności w środowiskach religijnych, 
których członkowie: 

– bardziej interesują się działalnością społeczną i mają na ten temat większą niŜ 
przeciętna wiedzę, 

– są często zaangaŜowani w działalność w swoim otoczeniu i trudno do nich 
dotrzeć z nowymi przesłaniami, 

– bardzo polegają na bezpośrednich kontaktach, 
– są mniej zainteresowani przekazami w massmediach, chociaŜ uwaŜają, Ŝe 

organizacje powinny być w nich obecne. 
Z powyŜszych stwierdzeń wynika, Ŝe podmioty non-profit, i tak borykające się  

z wieloma trudnościami, muszą wziąć pod uwagę i to, Ŝe w społecznościach religijnych 
trudno jest dotrzeć do odbiorców z typowym komunikatem. Będzie on być moŜe 
bardziej skuteczny, gdy twórcy skorelują cele organizacji z wyznawanymi wartościami, 
co umoŜliwi lepszą skuteczność komunikatów i poprawi percepcję organizacji.  

PERCEPTION OF NON-PROFIT  

ORGANIZATIONS` ACTIVITY VS. RELIGIOUSNESS  

– RECOMMENDATIONS FOR COMMUNICATION 

Summary  

The paper discusses approach of religious people to non-profit organizations` activity. From 
conducted analysis flows the conclusion that people connected with churches are less interested in 
mass communication and instead of this are more focused on their group, that’s why they are 
more complicated receivers of communication. It seems that to strengthen effectiveness  
of interaction one ought to take into account values and mindsets taken by given society and, 
besides, plan other than mass ways of reaching market. Knowledge about spiritual aspects  
of social life becomes the more important the widest area given organization’s activity covers and 
definitely grows in importance in case of international activity. The paper has empiric-theoretical 
character, as includes data analysis from questionnaire survey supported by theoretical comments 
on religiousness and perception. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 595                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55                  2010 

Małgorzata Keck-Wilk, Iwona Wilk1 

KOMUNIKACJA Z KLIENTEM W RAMACH 

MARKETINGU EKOLOGICZNEGO 

Streszczenie 

Dzięki właściwie realizowanej komunikacji z klientem w obszarze jej instrumentów firma 
ma moŜliwość przekierowania decyzji zakupowych konsumentów w kierunku swoich 
proekologicznych produktów. Komunikacja realizowana w ramach marketingu ekologicznego 
powinna być tak skonstruowana, aby jej postrzeganie przez klientów przyczyniało się do 
realizacji zarówno załoŜonych celów przedsiębiorstwa, jak i do ochrony środowiska. 

Wstęp 

Komunikacja z klientem w obszarze działań promocyjnych przedsiębiorstwa jako 
jedno z narzędzi marketingu ekologicznego jest niezbędnym instrumentem w kreowaniu 
satysfakcjonujących zarówno przedsiębiorstwo, jak i klientów, działań rynkowych. 
Właściwie skonstruowana komunikacja realizowana z wykorzystaniem wybranych 
instrumentów promocji ułatwia klientowi dokonanie wyboru oferty, która spełnia jego 
oczekiwania takŜe z punktu widzenia ochrony środowiska, z korzyścią zarówno dla 
przedsiębiorstwa, jak i ekorozwoju. 

Istota marketingu ekologicznego 

Problematyka ochrony środowiska zyskała w ostatnich latach na znaczeniu 
zarówno ze społecznego, jak i biznesowego punktu widzenia. Przyjmowanej dotychczas 
teorii wzrostu gospodarczego przeciwstawia się pojęcie zrównowaŜonego rozwoju  
– Sustainable Development, czyli ekorozwoju, którego istota sprowadza się do takiego 
odpowiedniego programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, aby były 
zachowane warunki trwania i samoodnawiania się poszczególnych ekosystemów2. 
Zapewnienie równowagi ekologicznej definiowane jest więc jako umiejętność 
sprostania potrzebom obecnych konsumentów bez dyskredytowania potrzeb przyszłych 
pokoleń. W obliczu coraz większego zanieczyszczenia środowiska na przedsiębiorstwa 

                                                 
1 Małgorzata Keck-Wilk – dr, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji  

i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
Iwona Wilk – dr inŜ., Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział 

Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 T. Fitzpatrick, M. Cahill, Environment and welfare, towards a green social Policy, Palgrave Macmillan, 
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wywierana jest wzrastająca presja ze strony jego otoczenia rynkowego wymuszająca 
takie działania, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Rządy państw stają się 
coraz bardziej rygorystyczne w tworzeniu uregulowań prawnych sprzyjających ochronie 
środowiska, równieŜ konsumenci w tych krajach są coraz bardziej otwarci w wyraŜaniu 
swoich potrzeb odnośnie produktów przyjaznych środowisku. Przedsiębiorstwa mogą 
wybrać zastosowanie podejścia proekologicznego w swojej działalności rynkowej ze 
względu na ekonomiczną i nieekonomiczną presję ze strony konsumentów, partnerów 
biznesowych, ustawodawców, grup społecznych i innych interesariuszy. Poza tym 
proekologiczna produkcja jest coraz bardziej zyskowna, gdyŜ z jednej strony 
proekologiczne zasady działania mogą zmniejszać koszty, a drugiej strony rośnie liczba 
proekologicznych konsumentów. Przedsiębiorstwa stają się równieŜ bardziej 
zainteresowane ich odpowiedzialnością społeczną – traktują one odpowiedzialność 
społeczną jako strategiczne działanie mające na celu zbudowanie odpowiedniego 
wizerunku w umysłach konsumentów. TakŜe wraz ze wzrostem troski o środowisko 
stosunek konsumentów do przedsiębiorstw mających proekologiczne sposoby 
postępowania lub produkty staje się dodatkowym motywatorem. Oprócz tego istotne 
znaczenie determinujące postępowanie przedsiębiorstwa w realizacji koncepcji 
marketingu ekologicznego mają działania konkurencji w tym obszarze.  

Przedsiębiorstwa przyjmują marketing ekologiczny jako koncepcję strategii 
rynkowej uwzględniając kwestie ochrony środowiska zarówno w kreacji produktów, jak 
i ich realizacji na rynku. Marketing ekologiczny stanowi więc proaktywną strategię dla 
tych przedsiębiorstw, pozwalającą obsługiwać rynek poprzez tworzenie produktów 
przyjaznych środowisku, które minimalizują lub redukują szkodliwy wpływ na 
środowisko, a takŜe poprzez proekologiczne wykorzystywanie pozostałych narzędzi 
marketingu. Przedsiębiorstwa działające w kierunku wprowadzenia koncepcji 
marketingu ekologicznego napotykają jednak wiele problemów. Firmy, które 
modyfikują produkty pod wpływem rosnących nacisków konsumentów, muszą być 
świadome, Ŝe percepcja klientów nie zawsze jest właściwa. Przykładem moŜe być 
zastąpienie papierowych toreb na zakupy torbami plastikowymi w celu ochrony drzew, 
co w rezultacie miało znacznie bardziej niekorzystny wpływ na środowisko. Kiedy więc 
przedsiębiorstwa starają się być społecznie odpowiedzialne, mogą być naraŜone na 
ryzyko, Ŝe bieŜące działania mające na celu ochronę środowiska mogą mieć negatywny 
skutek dla niego w niedalekiej przyszłości. Przedsiębiorstwo moŜe nie być w stanie 
zagwarantować, Ŝe podjęło właściwą decyzję z punktu widzenia ochrony środowiska. 
TakŜe reakcja na presję ze strony konkurencji moŜe spowodować, Ŝe naśladowcy mogą 
popełnić ten sam błąd co lider. Projektując produkt w świetle marketingu 
ekologicznego, przedsiębiorstwo powinno: 

a) jasno określać korzyści dla środowiska i wyjaśniać, w jaki sposób są one 
osiągane, 

b) wyjaśniać proekologiczne cechy wyrobów, 
c) zapewniać, Ŝe porównawcze charakterystyki są zgodne z prawdą, 
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d) zagwarantować, Ŝe negatywne czynniki zostały wzięte pod uwagę, 
e) uŜywać tylko zrozumiałych terminów i obrazów. 
W definicjach marketingu ekologicznego formułowanych przez autorów 

zajmujących się tą problematyką moŜna zauwaŜyć dwa podejścia róŜniące się między 
sobą wpływem działalności rynkowej przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. 
Podejście pierwsze określa marketing ekologiczny jako działalność rynkową 
przedsiębiorstwa nastawioną na zaspokojenie potrzeb klienta w taki sposób, aby odbyło 
się to z jak najmniejszym niekorzystnym wpływem na środowisko. Według drugiego 
podejścia marketing ekologiczny jest procesem identyfikacji, przewidywania  
i zaspokajania potrzeb poszczególnych klientów i społeczeństwa jako całości w sposób 
przynoszący zyski i równocześnie zapewniający równowagę ekologiczną 
(wykorzystywanie naturalnych zasobów bez niszczenia równowagi ekologicznej na 
danym obszarze)3. Konsumpcja z natury rzeczy jest niekorzystna dla środowiska 
naturalnego, gdyŜ pociąga za sobą konieczność wytworzenia produktu, a takŜe inne 
działania marketingowe szkodzące środowisku (np. dystrybucję produktów), a więc 
stwierdzając proekologiczny charakter narzędzi marketingowych, naleŜy raczej 
podkreślać, Ŝe są one mniej szkodliwe dla środowiska niŜ przyjazne środowisku. Zatem 
marketing ekologiczny powinien być nastawiony przede wszystkim na 
minimalizowanie szkody dla środowiska. Na podstawie istniejących w literaturze 
przedmiotu definicji moŜna wyróŜnić następujące istotne cechy marketingu 
ekologicznego4: 

a) dbałość o środowisko przyrodnicze, czyli o potrzeby długofalowe, obok zysku 
i zaspokojenia krótkofalowych, bieŜących potrzeb konsumentów, 

b) podnoszenie poziomu popytu na produkty przyjazne dla środowiska oraz 
propagowanie proekologicznego stylu Ŝycia, 

c) demarketing produktów i zachowań konsumpcyjnych szkodliwych dla 
środowiska, 

d) szersze spojrzenie na pojęcia produkcji i konsumpcji, 
e) uwzględnienie w ocenie danego produktu całego jego cyklu Ŝycia, 
f) stopień przydatności danego produktu dla społeczeństwa oraz następstwa 

wytwarzania i uŜytkowania danego produktu, 
g) szczegółowe oznaczanie produktów i podawanie dokładnych informacji  

o oddziaływaniu na środowisko wszystkich faz cyklu Ŝycia produktu, 
h) efektywność marketingu ekologicznego wymagająca zintegrowania działań  

i instrumentów marketingowych, tj. produktu, ceny, dystrybucji, promocji 
(marketing mix) oraz ściśle uzaleŜniona od poziomu świadomości ekologicznej 
pracowników przedsiębiorstwa. 

                                                 
3 K. Peattie, Environmental marketing management, meeting the green challenge, Pitman Publishing, 

Londyn 1995, s. 25. 
4 Marketing. Doświadczenia i trendy, red. J. Adamczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 

Rzeszów 2007, s. 310. 
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W swej istocie marketing ekologiczny opiera się więc na trzech zasadach: 
społecznej odpowiedzialności, dąŜeniu do równowagi ekologicznej i nastawieniu 
holistycznym. JeŜeli nie będzie się przestrzegać tej całościowej koncepcji, moŜe 
zaistnieć niebezpieczeństwo powstania pseudoekologicznego marketingu, który zajmuje 
się jedynie aspektami środowiskowymi w reklamie, by dzięki niej być na „eko-fali”  
i osiągnąć krótkotrwałe korzyści w stosunku do konkurencji5. Takie działanie 
przedsiębiorstwa nie sprzyja jednak generowaniu zysków w dłuŜszym okresie, 
poniewaŜ klient raz wprowadzony w błąd traci do przedsiębiorstwa zaufanie, co 
skutkuje wyborem oferty konkurencji. 

Ekokomunikacja na rynku produktów ekologicznych 

Komunikacja z klientem (ekokomunikacja) w ramach działań promocyjnych 
przedsiębiorstwa realizującego marketing ekologiczny w swojej działalności rynkowej 
powinna uwzględniać zasadę zintegrowanej komunikacji w ramach wykorzystywanych 
narzędzi promocyjnych kreowanych w obszarze działań promocyjnych 
współpracujących z pozostałymi elementami strategii marketingowej przedsiębiorstwa. 
O doborze i kompozycji elementów promocji decyduje wiele czynników zarówno 
zaleŜnych, jak i niezaleŜnych od przedsiębiorstwa. Wśród nich najwaŜniejsze znaczenie 
mają6: 

a) wielkość i sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, 
b) przyjęte strategie rozwoju oraz cele długo-, średnio- i krótkookresowe, 
c) rodzaj i charakter rynku, w tym zwłaszcza siła aktualnych i potencjalnych 

układów konkurencyjnych, 
d) rodzaj produktu, 
e) charakter popytu, stopień jego elastyczności cenowej i dochodowej itp. 
Przesłanką zintegrowanej komunikacji z klientem jest zwiększona efektywność 

tego procesu poprzez kompleksowość oddziaływania narzędzi promocyjnych. Działania 
promocyjne przedsiębiorstwa powinny tworzyć logiczny, wewnętrznie spójny system. 
Istotne znaczenie ma więc realizacja zasady kompleksowej identyfikacji wizualnej  
 i werbalnej w obszarze wykorzystywanych narzędzi promocyjnych. MoŜna to osiągnąć 
wtedy, gdy wszystkie narzędzia promocji mix są połączone wspólnym, spójnym 
przekazem nawiązującym do stwierdzenia pozycjonującego, a takŜe gdy realizowana 
jest pewnego rodzaju unifikacja pozioma i pionowa w ramach podejmowanych  
w dłuŜszym okresie działań w obszarze poszczególnych narzędzi promocyjnych. 
Działania promocyjne przedsiębiorstwa w ramach marketingu ekologicznego powinny 
w swojej konstrukcji:  

                                                 
5 Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Tom III: Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie 

międzynarodowym i interdyscyplinarnym, red. M. Kramer, H. Strebel, L. Buzek, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 
2005, s. 540. 

6 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 58. 
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– oferować spełnienie ekologicznych oczekiwań klienta, 
– eksponować korzyści dla ogółu, 
– prezentować dowody na poparcie określonych idei, 
– stawiać pytania i poszukiwać odpowiedzi, 
– koncentrować się na waŜnych z punktu widzenia realizacji koncepcji 

marketingu ekologicznego elementach otoczenia marketingowego firmy  
w celu propagowania swoich idei, 

– traktować poszczególne grupy interesów jako klientów, których potrzeby 
naleŜy zrozumieć, 

– być realizowane w poszanowaniu poglądów poszczególnych grup interesów  
i bazować w odniesieniu do nich na jasno sformułowanych proekologicznych 
treściach. 

Wszystkie produkty potrzebują wsparcia w efektywnych działaniach 
promocyjnych. Jest to szczególnie waŜne w przypadku produktów ekologicznych, gdyŜ 
konsument ekologiczny często sceptycznie podchodzi do proekologicznych deklaracji 
przedsiębiorstwa i uwaŜnie analizuje jego przekazy promocyjne, konfrontując je  
z rzeczywistymi działaniami firmy. Komunikacja z klientem w ramach promocji  
w koncepcji marketingu ekologicznego realizowana jest z wykorzystaniem określonych 
instrumentów promocji, które w niniejszym artykule przedstawione zostały w formule 
kompozycji promocyjnej obejmującej reklamę, public relations, promocję sprzedaŜy  
i sprzedaŜ osobistą.  

Działania reklamowe firm często są przedmiotem róŜnego rodzaju ataków 
zwolenników ochrony środowiska. Twierdzą oni, Ŝe: 

a) reklama, w swojej istocie częściej perswazyjna niŜ informacyjna, nie przynosi 
korzyści klientom, 

b) nakłady na reklamę mogłyby być wykorzystane przez firmę w inny sposób  
z korzyścią dla klienta, 

c) firmy konkurują między sobą takŜe w odniesieniu do działań reklamowych,  
co powoduje eskalację tych działań i wzrost związanych z nimi nakładów, 

d) reklama jest często wykorzystywana bardziej do tworzenia nowych potrzeb niŜ 
do zaspokajania potrzeb zidentyfikowanych. 

Poza tym, mimo iŜ z jednej strony masowy charakter reklamy stwarza moŜliwości 
dotarcia do znacznej liczby potencjalnych klientów, to z drugiej strony reklama masowa 
jest postrzegana przez wielu klientów nastawionych proekologicznie jako mniej 
wiarygodne źródło informacji. Zatem angaŜowanie się w zbyt agresywną kampanię 
reklamową eksponującą proekologiczny charakter produktu przede wszystkim  
w aspekcie jego wpływu na środowisko moŜe nie przynieść oczekiwanego efektu. 
Dobrym rozwiązaniem wydaje się być sugestia J. Ottman, aby reklamować ten typ 
produktów w sposób dający raczej klientom moŜliwość wyciągania własnych wniosków 
w odniesieniu do relacji: reklamowany produkt a korzyści dla środowiska, gdyŜ pewne 
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niedomówienie zwiększa wiarygodność przekazu7. NaleŜy jednocześnie pamiętać  
o tym, Ŝe zainteresowanie klienta budzi przede wszystkim korzyść wynikająca  
z nabycia produktu z punktu widzenia moŜliwości zaspokojenia jego konkretnych 
potrzeb, a korzyści dla środowiska wynikające ze sposobu kreacji produktu w ramach 
procesu produkcyjnego bądź jego struktury mają charakter uzupełniający przy 
podejmowaniu decyzji o zakupie. 

W komunikacji z klientem w marketingu ekologicznym kluczową rolę odgrywa 
wiarygodność informacji. Przedsiębiorstwa powinny więc uwaŜnie dobierać argumenty 
które zamierzają wykorzystać, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe wiele firm jest oskarŜanych  
o wykorzystywanie wyrwanych z kontekstu kwestii związanych ze środowiskiem jako 
taktyki marketingowej mającej na celu zwiększenie krótkoterminowych zysków. 
Rzetelny przekaz realizowany w ramach ekokomunikacji powinien więc bazować na 
czterech zasadach: 

a) jawności i przejrzystości informacji (informacja powinna być zrozumiała dla 
adresata z wyraźnie wyeksponowaną korzyścią, która w rozumieniu 
przedsiębiorstwa jest odpowiedzią na określoną zidentyfikowaną potrzebę 
segmentu docelowego), 

b) indywidualnym podejściu zarówno do produktu, jak i do jego opakowania 
(gdyŜ np. jeśli opakowanie podlega recyklingowi, a produkt nie, to 
oznakowanie całego produktu z opakowaniem jako moŜliwego do recyklingu 
jest mylące), 

c) unikaniu eksponowania wyolbrzymionych ekologicznych atrybutów oferty, 
które w rzeczywistości w niewielkim stopniu przyczyniają się do ochrony 
środowiska (np. podkreślanie, Ŝe przedsiębiorstwo zwiększyło w swoich 
produktach zawartość materiałów moŜliwych do recyklingu „aŜ” do 1%), 

d) określeniu punktu odniesienia dla czynionych porównań, uwzględniając, jeśli 
jest to konieczne, konkretne uzasadnienie. 

W przekazie realizowanym w ramach ekokomunikacji przedsiębiorstwo moŜe 
wykorzystywać róŜnego rodzaju apele: 

– odzwierciedlające nastrój danego okresu („duch czasu”) – poprzez 
sugerowanie proekologicznego stanowiska dla wpisania się w specyfikę 
obowiązującego proekologicznego klimatu przez mało szczegółowe 
stwierdzenie (np. produkt jest przyjazny dla środowiska) lub ogólne 
powiązanie produktu z ruchem proekologicznym, 

– emocjonalne – zastosowanie strachu, poczucia winy, humoru, 
dowartościowania; mają na celu wywołanie w kliencie reakcji emocjonalnej, 
która zmotywuje go do zakupu; apele te wiąŜąc na przykład troskę  

                                                 
7 D.A. Fuller, Sustainable marketing. Managerial-ecological issues, SAGE Publications, London 1999,  

s. 252. 
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o środowisko z dobrem dzieci lub podkreślając niebezpieczeństwo degradacji 
środowiska oddziałują na ludzkie emocje, 

– racjonalne – podkreślają właściwości produktu ekologicznego  
(np. oszczędność kosztów dzięki temu, Ŝe produkt ten zuŜywa mniej zasobów 
niŜ produkt konwencjonalny), 

– moralne – oddziałują na ludzkie poczucie dobra lub zła i są szczególnie 
popularne w przekazach reklamowych w marketingu ekologicznym, gdyŜ 
wielu konsumentów uwaŜa dbanie o ochronę środowiska za swój moralny 
obowiązek; uŜywając ekologicznych produktów konsumenci mają swój wkład 
w ratowanie środowiska, 

– zdrowotne – podkreślanie wpływu ochrony środowiska na zdrowie człowieka 
lub podkreślanie dobrodziejstwa naturalnych składników, 

– firmowe – podkreślanie zaangaŜowania przedsiębiorstwa w dobrobyt 
społeczny i podejmowanie akcji proekologicznych, 

– uwzględniające dowód uznania – wykorzystanie osoby popularnej, eksperta 
lub zwykłych ludzi do poparcia korzyści produktu dla środowiska, 

– bazujące na korzyści porównawczej – bezpośrednie porównanie produktu 
proekologicznego i zwykłego pod względem określonej korzyści. 

W ramach wykorzystywanego rodzaju apelu przedsiębiorstwo przekazuje określone 
proekologiczne informacje, które mogą dotyczyć produktu (koncentracja na 
przyjaznych środowisku atrybutach produktu np. „Ten produkt jest biodegradowalny”), 
procesu wytwarzania (dotyczy wewnętrznych technologii przedsiębiorstwa, technik 
wytwarzania i/lub metod utylizacji, które przynoszą korzyść środowisku, np. „20% 
materiałów uŜytych do produkcji tego wyrobu pochodzi z recyklingu”), lub wizerunku 
przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo łączone jest w przekazie z taką działalnością na 
rzecz ochrony środowiska, która ma szerokie poparcie społeczne np. „Jesteśmy 
zaangaŜowani w ochronę naszych lasów”).  

Przekaz komunikacyjny powinien być ściśle związany z koncepcją produktu. Aby 
stworzyć przekaz, który wywoła poŜądany efekt w odniesieniu do grupy docelowej, 
naleŜy nadać temu przekazowi odpowiednią formę i styl. W swej konstrukcji przekaz 
moŜe wykorzystywać dowody naukowe lub podkreślać doświadczenie firmy w zakresie 
działań proekologicznych, np. uzyskane nagrody w zakresie ochrony środowiska lub 
wydatki na ochronę środowiska, a takŜe opinie na temat firmy i jej produktów wyraŜone 
przez ekspertów w zakresie ekologii. Ekologiczny produkt moŜe być przedstawiany 
jako zgodny z rzeczywistym lub poŜądanym stylem Ŝycia grupy docelowej, np. 
idylliczne Ŝycie na wsi jest często powracającym motywem w reklamach 
ekologicznych. Często stosowaną metodą przy kreacji przekazu w reklamach 
produktów ekologicznych jest równieŜ bazowanie na specyficznym wiejskim tle oraz 
wykorzystywanie animowanych lub realnych postaci przy przekazywaniu informacji 
dotyczących danego produktu ekologicznego. Wartości podkreślane w przekazie 
komunikacyjnym w ramach koncepcji marketingu ekologicznego, a takŜe język tych 
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przekazów róŜnią się od wykorzystywanych w reklamach konwencjonalnych 
produktów. Wartości takie jak troska o środowisko, kształtowanie środowiska  
i dzielenie się nim z przyszłymi pokoleniami są powszechnie promowane. Język 
wykorzystywany w przekazie ekokomunikacji często wykorzystuje określone słowa 
kluczowe: „ziemia”, „środowisko naturalne”, „przyjazny środowisku”. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe przekaz ekologiczny powinien korespondować z cyklem Ŝycia produktu, 
uwzględniając strategię przedsiębiorstwa w odniesieniu do produktu w poszczególnych 
fazach jego cyklu Ŝycia. W przypadku dywersyfikacji produktu i wejścia w nowy cykl 
Ŝycia przekaz ekologiczny powinien odpowiednio wyeksponować określoną korzyść 
dywersyfikującą.  

W procesie realizacji komunikacji z klientem w ramach marketingu ekologicznego 
coraz większą wagę przywiązuje się do działań związanych z public relations. 
Kampanie public relations realizowane są z coraz większym rozmachem, co stało się 
zresztą ostatnio przedmiotem krytyki środowisk ekologicznych. Twierdzą one, Ŝe 
nakłady na działania public relations niektórych firm są tak duŜe, Ŝe przewyŜszają 
nakłady na rzeczywiste działania tych firm związane z ochroną środowiska. Zdarzają się 
takŜe przypadki, gdy firmy, kreując proekologiczne działania public relations, nie 
podejmują Ŝadnych konkretnych proekologicznych działań uwzględnionych  
w realizowanej strategii marketingowej. Działania public relations realizowane  
w ramach koncepcji marketingu ekologicznego mogą być kierowane do konsumentów, 
grup opiniodawczych, takich jak ekologiczne grupy nacisku, ciał ustawodawczych, 
związków zawodowych, pracowników, akcjonariuszy itp., czyli mogą oddziaływać na 
otoczenie zewnętrzne firmy oraz jej otoczenie wewnętrzne. 

Kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego są obecnie chętnie 
eksponowane w mediach. Firmy mają więc wiele okazji, aby przez działania public 
relations zwiększać swoją przewagę konkurencyjną na rynku. Często proekologiczna 
działalność firm jest przedstawiana w mediach w czasie wysokiej oglądalności.  
W ramach realizowanych działań w zakresie public relations w marketingu 
ekologicznym wykorzystuje się takŜe wystąpienia na specjalistycznych konferencjach, 
przygotowywane przez firmę materiały z zakresu ochrony środowiska dla szkół, 
materiały audiowizualne oraz usługi informacyjne polegające na tym, Ŝe niektóre firmy 
organizują tzw. zielone gorące linie, aby odpowiadać na pytania klientów związane  
z organizacją proekologicznej działalności firmy.  

Coraz popularniejszym działaniem w ramach public relations jest formułowanie 
własnych grup proekologicznych lub teŜ sponsorowanie grup juŜ istniejących. 
Sponsoring moŜe takŜe obejmować wydawanie ksiąŜek o tematyce ekologicznej, 
wydarzenia z zakresu problematyki ochrony środowiska, usługi recyklingu, 
dofinansowania i nagrody w zakresie ochrony środowiska. W ramach public relations 
przedsiębiorstwo moŜe teŜ finansować zakup róŜnego rodzaju wyposaŜenia dla 
organizacji przyczyniających się do ochrony środowiska naturalnego, a takŜe 
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zawiązywać tzw. zielone partnerstwo, którego celem jest podejmowanie wspólnych 
proekologicznych inicjatyw.  

Działalność firm proekologicznych w zakresie public relations znajduje takŜe 
wyraz w uczestnictwie w róŜnego rodzaju targach i wystawach. Wzrasta liczba targów  
i wystaw o tematyce ekologicznej. Niektóre są związane z określonymi dziedzinami, 
takimi jak turystyka, planowanie przestrzenne, leśnictwo, inne promują proekologiczny 
biznes ogólnie, a wiele bardziej konwencjonalnych wydarzeń równieŜ wprowadziło 
proekologiczne sekcje i tematy. W przekazach realizowanych w ramach tego narzędzia 
marketingu ekologicznego niezmiernie waŜne jest eksponowanie otrzymanych przez 
firmę nagród za działalność proekologiczną, podkreślanie wewnętrznych 
proekologicznych usprawnień i inicjatyw, branie udziału w proekologicznych audytach 
lub przedstawianie metod realizacji wewnętrznej polityki proekologicznej. Podstawą 
działań public relations w marketingu ekologicznym powinna być otwartość, informacja 
i partycypacja. Uwzględnienie ich w praktyce sprzyja realizacji postawionych przed 
tymi działaniami celów. Ekologiczne public relations jest zazwyczaj uŜywane do 
komunikacji z otoczeniem zewnętrznym, jednakŜe posiada równieŜ wymiar 
wewnętrzny. Efekty wewnętrzne public relations mogą skutkować poprawą wizerunku 
firmy wśród pracowników, poprawą morale, zmniejszeniem fluktuacji kadr i przyszłą 
poŜądaną z punktu widzenia interesów formy rekrutacją. Dla realizacji działań public 
relations przedsiębiorstwo funkcjonujące zgodnie z zasadami ekorozwoju moŜe 
wykorzystywać: 

a) strategię ofensywną, w której public relations moŜe być uŜywane jako broń do 
atakowania konkurencji lub innych organizacji, 

b) strategię defensywną – w jej ramach public relations moŜe być 
wykorzystywane do przezwycięŜania negatywnego publicity związanego ze 
środowiskiem, które jest spowodowane klęskami ekologicznymi, działaniem 
konkurentów lub problemami wywołanymi niestosowaniem się do deklaracji 
proekologicznych, 

c) strategię wyprzedzania, gdzie public relations moŜe być stosowane jako 
narzędzie do stawiania czoła potencjalnej krytyce w kwestiach ekologicznych, 

d) strategię oportunistyczną – niektóre firmy wykorzystują public relations do 
kreowania proekologicznego wizerunku poprzez wykorzystywanie 
zewnętrznych wydarzeń (np. udział firmy w sadzeniu nowych drzew, gdy stare 
zostały zniszczone przez wichurę). 

Działania w zakresie public relations w marketingu ekologicznym powinny być 
szczególnie wiarygodne w konfrontacji z rzeczywistą działalnością firmy w zakresie 
ochrony środowiska. KaŜde niepowodzenie przedsiębiorstwa w zakresie realizacji 
proekologicznych przedsięwzięć moŜe prowadzić do powaŜnych problemów w zakresie 
public relations. Grupy związane z ochroną środowiska coraz częściej stają się 
ekspertami w ujawnianiu obietnic przedsiębiorstw, które nie zostały spełnione, a media  
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z satysfakcją odkrywają działalność firm, które twierdzą, Ŝe są proekologiczne tylko 
dlatego, Ŝe jest to popularne lub przynosi zyski. 

Stymulatorem sprzedaŜy produktu ekologicznego jest takŜe promocja sprzedaŜy. 
Promocja sprzedaŜy jako instrument komunikacji z klientem w ramach proekologicznej 
działalności rynkowej przedsiębiorstwa bazuje na krótkookresowych działaniach,  
w ramach których oferowana jest nabywcy dodatkowa korzyść stymulująca go do 
dokonania zakupu oferty. W praktyce narzędzia będące stymulatorami zakupu  
w odniesieniu do produktu ekologicznego są typowe dla tego typu instrumentu.  
Z punktu widzenia kształtowania świadomości ekologicznej konsumentów (zachęcanie 
do zrównowaŜonej konsumpcji) wykorzystanie narzędzi promocji uzupełniającej 
powinno koncentrować się na wspieraniu systemu redystrybucji (np. proekologiczne 
opakowanie próbek produktów, papier z recyklingu w przypadku kuponów 
konkursowych itp.)8. 

Komunikacja z klientem realizowana w ramach sprzedaŜy osobistej ma istotne 
znaczenie dla realizacji procesu promowania produktu ekologicznego. MoŜna określić 
trzy cechy wyróŜniające sprzedaŜ osobistą jako elementu kompozycji promocyjnej: 
konfrontację personalną, utrzymanie relacji i reakcję zwrotną9. W konfrontacji 
personalnej sprzedaŜ osobista zakłada Ŝywe, natychmiastowe i wzajemne relacje 
między dwiema lub więcej osobami. Aby nabywca okazał zainteresowanie produktem 
ekologicznym, sprzedawca powinien w sposób wyczerpujący wyeksponować przede 
wszystkim korzyść dla klienta związaną z zakupem tego produktu, podkreślając 
równocześnie korzyści dla środowiska płynące z wykorzystania produktu (w tym 
równieŜ ekologicznie korzystne aspekty związane z jego produkcją, kwestie zgodności 
z regulacjami prawnymi dotyczącymi środowiska, wprowadzenie norm ISO 14000 itp.).  

Podstawą sprzedaŜy osobistej powinno być utrzymywanie ciągłych i długotrwałych 
relacji z klientem, przy czym związki między sprzedawcą a nabywcą mogą przybierać 
róŜne formy, od formalnych relacji słuŜbowych po trwałe więzi przyjacielskie. Ma to 
istotne znaczenie w przypadku produktów ekologicznych w dwóch aspektach. Z jednej 
strony kreowanie długookresowych relacji z klientem skutkuje jego lojalnością, a tym 
samym ma wpływ na poziom zysku przedsiębiorstwa generowanego przez tego klienta, 
takŜe przez nowych klientów dzięki niemu pozyskanych. Z drugiej zaś strony efektem 
wzrastającego popytu na produkty ekologiczne będącego efektem lojalności klientów 
staje się w sposób pośredni ochrona środowiska. Sprzedawca angaŜuje swój czas  
i wysiłek bezpośrednio na rzecz klienta. Dlatego teŜ klient uczestniczący w procesie 
sprzedaŜy osobistej odczuwa pewien rodzaj zobowiązania wobec sprzedającego i czuje 
się zobowiązany do reakcji oczekiwanej przez niego (reakcja zwrotna). W relacjach 
między sprzedawcą produktu ekologicznego a nabywcą daje się to szczególnie 

                                                 
8 Marketing ekologiczny, red. S. Zaremba, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 154. 
9 Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z.o.o., 

Gdańsk 2001, s. 205. 
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zauwaŜyć, gdyŜ klient jest skłonny do postrzegania sprzedawcy jako jednostki 
przynaleŜnej do grupy dbającej o środowisko, z którą sam się identyfikuje. 

Aby personel sprzedaŜowy prawidłowo realizował proces promowania 
ekologicznej oferty przedsiębiorstwa, powinien posiadać szeroką wiedzę na temat 
specyfiki tej oferty, a takŜe niezbędnych technik jej sprzedaŜy. Wiedza ta powinna być 
stale aktualizowana w trakcie odpowiednich szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. 
Mogą być realizowane w formie typowych szkoleń sprzedawców, prezentacji 
wewnętrznych lub przez zaangaŜowanie personelu w zespołach tworzonych przez 
specjalistów z róŜnych dziedzin w przedsiębiorstwie, w ramach których moŜliwa jest 
poŜądana edukacja personelu sprzedaŜowego w obszarze kwestii związanych z ochroną 
środowiska, a przede wszystkim związku procesu produkcyjnego i specyfiki produktu 
ekologicznego przedsiębiorstwa z tą problematyką. 

Podsumowanie 

Sukces przedsiębiorstwa realizującego koncepcję marketingu ekologicznego  
w swojej działalności rynkowej zaleŜy nie tylko od kreacji produktu ekologicznego 
odpowiadającego potrzebom nabywców, przystającego w obszarze ceny do ich 
moŜliwości nabywczych i dystrybuowanego zgodnie z ich oczekiwaniami. Konieczne 
jest równieŜ stałe komunikowanie się przedsiębiorstwa z klientami za pomocą 
właściwie ukierunkowanej i realizowanej promocji wykorzystującej niezbędne 
instrumenty zaprojektowane z uwzględnieniem istoty zintegrowanej komunikacji  
z klientem, której przesłanką jest zwiększona efektywność tego procesu z tytułu 
kompleksowości oddziaływania narzędzi promocyjnych. W komunikacji z klientem  
w marketingu ekologicznym kluczową rolę odgrywa wiarygodność informacji. 
Przedsiębiorstwa powinny zatem uwaŜnie dobierać argumenty promocyjne, które 
zamierzają wykorzystać, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe proekologiczni konsumenci są 
zwykle nastawieni sceptycznie do przekazu, uwaŜając, Ŝe firmy dąŜą przede wszystkim 
do zwiększenia zysku i dlatego naleŜy szczególnie uwaŜnie konfrontować 
proekologiczne przekazy przedsiębiorstw z tym, co w rzeczywistości jest przez nie 
realizowane.  

COMMUNICATION WITH CUSTOMERS IN GREEN MARKETING 

Summary 

Due to properly implemented communication with customers the company is able to redirect 
their purchase decisions towards its green products. The communication within green marketing 
should be designed in a way that allows both achieving company’s goals and preventing  
the environment. 
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REALIZACJA WEWNĘTRZNEGO ASPEKTU 

SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 

Streszczenie 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oznacza działania wiąŜące dbałość o interesy 
ekonomiczne (zysk) z etyczną odpowiedzialnością wobec pracowników, społeczeństwa  
i środowiska naturalnego. Wewnętrzny aspekt CSR obejmuje sześć funkcji: zarządzanie zasobami 
ludzkimi, bezpieczeństwo i higienę pracy, etykę biznesu, ochronę środowiska naturalnego, 
zdolność organizacji do uczenia i adaptacji oraz postulaty zrównowaŜonego rozwoju. W artykule 
przedstawiono wyniki badań dotyczących postrzegania przez pracowników realizacji tych funkcji 
w ich organizacjach. Interpretując wyniki badań, wskazano kierunki doskonalenia realizacji tych 
funkcji w organizacjach. 

Wstęp 

Współcześnie wśród wielu organizacji, takŜe w Polsce moŜna zaobserwować 
wzrost zainteresowania zagadnieniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu 
(CSR – Corporate Social Responsibility). W przedsiębiorstwach coraz częściej 
podejmowane są działania zmierzające do tego, aby dbałość o interesy ekonomiczne 
powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowiedzialności 
względem społeczeństwa i środowiska naturalnego.2 Jednym z wymiarów społecznej 
odpowiedzialności biznesu jest aspekt wewnętrzny, który obejmuje: zarządzanie 
zasobami ludzkim, bezpieczeństwo i higienę pracy, etykę biznesową, ochronę 
środowiska naturalnego, proces uczenia się organizacji i jej adaptacji do zmieniającego 
się otoczenia oraz zrównowaŜony rozwój. W artykule zaprezentowano wyniki badań 
własnych autorki w zakresie realizacji funkcji wewnętrznego aspektu społecznej 
odpowiedzialności biznesu wśród pracowników administracyjno-biurowych. 

Koncepcja społecznej odpowiedzialno ści biznesu 

Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu została zapoczątkowana w latach 
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku rozwojem systemowego podejścia do 
zarządzania. Podejście to oparte jest na normach i wytycznych ISO 9000 dotyczących 
zarządzania jakością, ISO 14001 odnoszących się do zarządzania środowiskowego,  

                                                      
1 Małgorzata Lotko – dr, Katedra Nauk o Jakości, Wydział Ekonomiczny, Politechnika Radomska. 
2 Zob. B.R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wyd. MenedŜerskie PTM, Warszawa 2004. 
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SA 8000 związanych z odpowiedzialnością społeczną oraz OHSAS 18001 regulujących 
bezpieczeństwo i higienę pracy3. Systemy te koncentrują się na planowaniu i racjonalnej 
kontroli działań, w związku z czym niewiele uwagi zwraca się w nich na aspekty 
ludzkie i społeczny kontekst funkcjonowania organizacji. Takie racjonalne, a nawet 
mechanistyczne podejście w dłuŜszym okresie moŜe prowadzić do powstania 
problemów w funkcjonowaniu organizacji − systemów złoŜonych, w których ludzie 
stanowią podstawowy wymiar działania. NajwaŜniejszym czynnikiem kaŜdego systemu 
zarządzania są bowiem ludzie. To właśnie ich postawy, kwalifikacje i wiedza decydują 
o jego skutecznym funkcjonowaniu. NaleŜy pamiętać o istniejących normach zachowań 
i przekonań, które ludzie stosują, a które kształtują kulturę organizacji4. 

Społeczna odpowiedzialność oznacza wychodzenie poza wymogi prawne 
dotyczące kwestii zatrudnienia czy ochrony środowiska poprzez zwiększone, 
dobrowolne inwestowanie w kapitał ludzki, dbałość o środowisko i przyjazne relacje  
z kontrahentami. Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz dbałość o dobry stan 
zdrowia pracowników naleŜy takŜe do społecznych obowiązków firm i jest uwaŜane za 
integralną część CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu definiowana jest zatem jako 
koncepcja dobrowolnego włączenia przez przedsiębiorstwa aspektów społecznych  
i środowiskowych do działalności gospodarczej i kontaktów z klientami zewnętrznymi5.  

CSR definiuje się teŜ jako pojęcie, za pomocą którego przedsiębiorstwa integrują 
społeczne i środowiskowe aspekty w swojej codziennej działalności oraz we 
wzajemnych stosunkach z klientami zewnętrznymi na zasadzie dobrowolności6. NaleŜy 
zauwaŜyć, Ŝe nie chodzi tu jedynie o przestrzeganie przepisów prawa czy 
obowiązujących zasad, ale o świadome i niewymuszone inwestowanie w zapewnienie 
pracownikom dobrych warunków pracy oraz ograniczenie ingerencji w środowisko 
naturalne. KaŜda organizacja powinna angaŜować się w CSR zaleŜnie od swoich 
kompetencji, zasobów, kontrahentów, tradycji kulturowych, sytuacji społecznej  
i ekologicznej obszaru, w którym funkcjonuje7. W literaturze przedmiotu wyróŜnia się 
trzy aspekty społecznego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu8: 

a) wewnętrzny – zarządzanie zasobami ludzkimi, etyka, bezpieczeństwo i higiena 
pracy, przystosowanie do zmian, zarządzanie wpływami na środowisko  
i zasobami naturalnymi, 

b) zewnętrzny lokalny – społeczności lokalne, partnerzy handlowi, lokalne 
organizacje pozarządowe, 

                                                      
3 G. Zwetsloot, From Management Systems to CSR, „Journal of Business Ethics” 2003, nr 44, s. 201-207. 
4 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały Europejskiej Agencji 

Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006, s. 13. 
5 Ibidem, s. 7. 
6 M. śemigała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, 

Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 90. 
7 Ibidem, s. 100 
8 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy…, s. 13. 
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c) zewnętrzny ogólnoświatowy – dostawcy i konsumenci, inwestorzy, prawa 
człowieka, ogólnoświatowe problemy z zakresu ochrony środowiska, globalne 
organizacje pozarządowe. 

Dla potrzeb niniejszego artykułu zbadano aspekt wewnętrzny jako najłatwiej 
poddający się kwantyfikacji i moŜliwy do wiarygodnego odtworzenia na podstawie 
opinii pracowników wyraŜonych w odpowiedziach na pytania ankiety reprezentujące 
badane zmienne. 

Dyskusja wyników bada ń 

Badanie polegające na ocenie realizacji wewnętrznego aspektu społecznej 
odpowiedzialności biznesu przeprowadzono na próbie 76 pracujących zawodowo 
studentów studiów niestacjonarnych na Wydziale Ekonomicznym Politechniki 
Radomskiej. W badaniu, które przeprowadzono w okresie od 20.01.2010  
do 30.01.2010, wzięły udział 54 kobiety oraz 22 męŜczyzn w wieku od 21 do 50 lat. 
Byli to pracownicy administracyjno-biurowi róŜnych organizacji. Kwestionariusz 
ankiety zawierał 6 pytań merytorycznych, odzwierciedlających realizację wewnętrznego 
aspektu społecznego wymiaru odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzi mierzono na 
czteropunktowych skalach porządkowych opisanych werbalnie.  

Rysunek 1 przedstawia ocenę realizacji funkcji zarządzania zasobami ludzkimi jako 
jednego z wewnętrznych czynników społecznej odpowiedzialności biznesu. 
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Rys. 1. Ocena realizacji funkcji zarządzania zasobami ludzkimi 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza wyników przedstawionych na rysunku 1 pokazuje, Ŝe ponad 58% 
ankietowanych ocenia realizację funkcji zarządzania zasobami ludzkimi pozytywnie 
(dobrze i bardzo dobrze), zaś 41% respondentów ocenia realizację źle lub bardzo źle,  
a zatem negatywnie. Fakt ten tłumaczy rosnące znaczenie zarządzania takŜe w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi. W warunkach gospodarki opartej na wiedzy 
kluczowym czynnikiem sukcesu organizacji jest zatrudnianie pracowników wiedzy, 
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którzy oferują zasób wiedzy (w tym szczególnie cennej: ukrytej) oraz doświadczenie, 
czyli umiejętność zastosowania tej wiedzy w danym kontekście. 

Na rysunku 2 zaprezentowano ocenę realizacji funkcji zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy jako elementu CSR. 
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Rys. 2. Ocena realizacji funkcji zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

MoŜna zauwaŜyć, iŜ pracownicy oceniają realizację funkcji zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy (bhp) w ponad 79% jako dobrą oraz bardzo dobrą, źle 
i bardzo źle oceniło tylko 21%. Wydaje się, Ŝe wynika to przede wszystkim z faktu, Ŝe 
obecnie pojęcie bezpieczeństwa pracy nabiera coraz szerszego znaczenia, nie odnosi się 
juŜ tylko do bezpieczeństwa pracowników, ale takŜe do bezpieczeństwa organizacji 
jako całości. Przedsiębiorstwa, które chętnie i efektownie inwestują w systemowe 
rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, są znacznie lepiej 
postrzegane w otoczeniu, niŜ te, które realizują tylko wymagania obowiązujących 
przepisów prawa. Zwraca uwagę fakt, Ŝe ponad dwie trzecie pracowników oceniło 
realizację tej funkcji dobrze i tak naleŜy rozumieć jej ocenę w większości 
współczesnych organizacji. 

Na rysunku 3 przedstawiono ocenę realizacji funkcji etyki biznesowej jako 
wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponad 64% 
respondentów ocenia realizację funkcji etyki biznesowej dobrze i bardzo dobrze, 35% 
ankietowanych ocenia źle oraz bardzo źle. Zatem ponad dwie trzecie badanych 
pozytywnie ocenia etykę organizacji, w których pracują. Wyniki badań potwierdzają 
zaangaŜowanie pracodawców w kreowanie pozytywnego wizerunku organizacji  
w opiniach zatrudnionych. Budowa dobrej reputacji w oczach pracowników i klientów 
oraz etyczny sposób prowadzenia działalności przynosi bowiem wiele powszechnie 
znanych korzyści samej organizacji, jak i całemu społeczeństwu, w którego otoczeniu 
funkcjonuje. 
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Rys. 3. Ocena realizacji funkcji etyki biznesowej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 4 przedstawia ocenę realizacji funkcji ochrony środowiska jako jednego  
z wewnętrznych aspektów CSR. 
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Rys. 4. Ocena realizacji funkcji ochrony środowiska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ponad 76% ankietowanych ocenia realizację wewnętrznego aspektu w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu funkcji zarządzania środowiskowego dobrze oraz 
bardzo dobrze, źle oceniło tylko 23% respondentów. Jedna z definicji CSR, obok 
społecznych obszarów działalności organizacji, wskazuje równieŜ na aspekty 
środowiskowe9. Wyniki badań pokazują, Ŝe takŜe organizacje, w których zatrudnieni są 
ankietowani pracownicy, przywiązują duŜą wagę do zarządzania środowiskowego jako 
jednego obszaru z nowoczesnych sposobów zarządzania organizacją. Dziś jednak 
wymóg ten jest równieŜ coraz bardziej restrykcyjnie wprowadzany poprzez stosowne 

                                                      
9 European SMEs and Social and Environmental Responsibility, Observatory of European SMEs, 2002,  

nr 4. 
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uregulowania prawne, tak więc trudno rozstrzygnąć, na ile jego realizacja jest 
dobrowolna, czyli rzeczywiście stanowiąca element CSR, a na ile wymaga  
z konieczności respektowania tych uregulowań. 

Na rysunku 5 zaprezentowano ocenę funkcji w obszarze procesu uczenia się oraz 
adaptacji do otoczenia.  
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Rys. 5. Ocena realizacji funkcji adaptacji do otoczenia oraz procesu uczenia się 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując dane na rysunku 5, moŜna stwierdzić, Ŝe ponad 66% respondentów 
ocenia realizację funkcji procesu uczenia się oraz adaptacji do otoczenia dobrze  
i bardzo dobrze, zaś ponad 33% ocenia ją negatywnie − źle lub bardzo źle. Obecnie 
organizacje funkcjonują w warunkach transformacji oraz ciągłych zmian w otoczeniu. 
Wyniki badań potwierdzają, realizacja badanych funkcji jest zauwaŜana w opiniach 
pracowników. Fakt ten moŜna tłumaczyć tym, Ŝe kadra kierownicza najwyŜszego 
szczebla stosuje wiele metod i narzędzi w procesie wdraŜania i realizacji CSR, która 
jest zwykle dla organizacji procesem uczenia się oraz adaptacji do ciągłych zmian 
otoczenia, poniewaŜ gotowe programy wdraŜania CSR nie są łatwo dostępne lub 
niedostosowane do specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw10. Ogólnie 
funkcjonowanie organizacji w dzisiejszym silnie zmiennym otoczeniu wymaga 
intensywnego zaangaŜowania w realizację omawianej funkcji – te organizacje, które, 
dzięki wykorzystaniu posiadanej wiedzy i jej ciągłemu rozwijaniu, potrafią szybko 
reagować na wymogi otoczenia, mają większe szanse odniesienia sukcesu. Organizacje 
te są określane jako „szczupłe” czy „zwinne” (agile). 

Rysunek 6 przedstawia ocenę realizacji funkcji w zakresie zrównowaŜonego 
rozwoju. 

                                                      
10 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, materiały Europejskiej Agencji 

Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006, s. 7. 



Realizacja wewnętrznego aspektu społecznej odpowiedzialności… 315 

2,56%

33,33%

58,97%

5,13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

bardzo źle

źle

dobrze

bardzo dobrze

Rys. 6. Ocena realizacji funkcji zrównowaŜonego rozwoju 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wyniki badań ukazane na rysunku 6 wskazują, Ŝe 64% ankietowanych ocenia 
realizację funkcji zrównowaŜonego rozwoju jako dobrą lub bardzo dobrą, zaś 35% 
uwaŜa, Ŝe jest ona zła lub bardzo zła. Znajdowanie równowagi pomiędzy kwestiami 
biznesowymi, społecznymi oraz środowiskowymi jako jedna z przesłanek społecznej 
odpowiedzialności biznesu zostało zauwaŜone i pozytywnie oceniane przez 
ankietowanych pracowników. Świadczy to o rzeczywiście dość dobrym znajdowaniu 
równowagi pomiędzy trzema składowymi zrównowaŜonego rozwoju w badanych 
organizacjach. 

Podsumowanie 

Zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo i higiena pracy, etyka biznesowa, 
adaptacja do zmian, proces uczenia się organizacji oraz uwzględnienie zasad 
zrównowaŜonego rozwoju to elementy składające się na wewnętrzny aspekt społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Przeprowadzone badanie pokazuje, Ŝe pracownicy 
zdecydowanie dobrze oceniają realizację funkcji wewnętrznego aspektu CSR. Spośród 
ocenianych funkcji najlepiej ocenione zostały bezpieczeństwo i higiena pracy  
(79% odpowiedzi pozytywnych − dobrych i bardzo dobrych) oraz ochrona środowiska 
(76% odpowiedzi dobrych i bardzo dobrych). Fakt ten świadczy o ciągłym rozwoju oraz 
popularności systemowego zarządzania jakością oraz duŜej świadomości pracowników 
w zakresie kosztów i korzyści wynikających z propagowania rozwiązań 
projakościowych w tych aspektach. Nieco słabiej ocenione zostały etyka biznesowa, 
adaptacja do otoczenia i proces uczenia się organizacji oraz zagadnienia z zakresu 
zrównowaŜonego rozwoju. NajniŜej (58% odpowiedzi pozytywnych, to jest dobrych  
i bardzo dobrych) oceniono aspekt związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi,  
a kwestia ta stanowi najwaŜniejsze wyzwanie dla menedŜerów zajmujących się tym 
problemem. Jako naczelny wniosek z badań wskazuje się, Ŝe naleŜy kłaść szczególny 
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nacisk na działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, to jest z zakresu 
planowania zatrudnienia, pozyskiwania nowych pracowników, oceniania oraz 
wynagradzania, czy teŜ szkolenia, które powinny być prowadzone z punktu widzenia 
efektywności pracy11. Wówczas nadrzędna rola człowieka w systemie organizacji 
powinna zostać doceniona, a realizacja tej funkcji – oceniona lepiej. 

REALIZATION OF THE INTERNAL ASPECT FUNCTIONS  
OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

Summary 

Corporate Social Responsibility (CSR) means activities that combine caring of economical 
wellness (profit) with ethical responsibility towards employees, society and natural environment. 
Internal aspect of CSR encompasses six functions: human resources management, occupational 
safety and health, business ethics, environmental care, organizational capability of learning and 
adaptation, and the premises of sustainable development. In the paper, results of author’s studies 
on perceiving by employees the realization of those functions in their organizations are presented. 
When interpreting the results of the research, the directions of improving those functions in 
organizations were given. 

                                                      
11 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008, s. 45. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 595                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55                  2010 

Kamila Peszko1 

OCENA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ SZKÓŁ 

WYśSZYCH PRZEZ STUDENTÓW III STOPNIA  
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań oceny jakości, działań promocyjnych i kształcenia 
na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług wśród studentów studiów doktoranckich. Celem 
badań było dokonanie analizy odbioru komunikatów marketingowych przez doktorantów, którzy 
stanowiąc jedne z istotnych podmiotów rynkowych usług edukacyjnych, mogą przyczynić się do 
bardziej precyzyjnego rozpoznania kształtowania się specyfiki rynku edukacyjnego. 

Wprowadzenie 

Komunikacja marketingowa odpowiada za realizację strategii rynkowych zarówno 
organizacji komercyjnych, jak i non-profit. Jako narzędzie marketingowe jest środkiem, 
za pomocą którego przekazywane są na rynek informacje dotyczące oferty produktowej, 
kreuje potrzeby oraz popyt konsumpcyjny2. Poprzez jej działania kształtują się pewne 
określone zachowania wśród jej odbiorców stanowiące o ich decyzjach.  

Podejmując się walki o klienta, kształtując pozycję na rynku usług edukacyjnych, 
komunikacja marketingowa odgrywa waŜną rolę3. Adresaci instytucji oświatowych 
stanowią jedną z najbardziej róŜnorodnych grup wchodzących w skład odbiorców 
organizacji non-profit4. Najczęściej wymienianymi podmiotami w ramach marketingu 
zewnętrznego uczelni wyŜszych są: przyszli kandydaci na studia, obecni studenci, 
absolwenci oraz podmioty, z którymi uczelnie współpracują5. Podczas oceny wpływu 
działań promocyjnych, jakości kształcenia uczelni wyŜszych oraz oceny ogólnego 
odbioru uczelni, pytania kierowane są najczęściej do grona studentów I i II stopnia. 
Powodem moŜe być przewaŜająca liczebność tej grupy nad pozostałymi podmiotami 
usług edukacji wyŜszej oraz łatwość dotarcia do niej jako grupy badawczej.  

                                                 
1 Kamila Peszko − mgr, Zakład Komunikacji Marketingowej, Katedra Marketingu Usług, Wydział 

Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 Marketing szkół wyŜszych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 

2004, s. 61, Leksykon marketingu, red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998, s. 98. 
3 M. Pluta-Olearnik, Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa 

2006, s. 38. 
4 A. Sargeant, Marketing organizacji non-profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 44. 
5 M. Pluta-Olearnik, op. cit., s. 38. 
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Wśród podmiotów tworzących strukturę uczelni wyŜszych, mających równieŜ 
wpływ, jak i oceniających kształtowanie się jakości edukacyjnej oraz widoczność 
rozwoju i efektywność działań promocyjnych są studenci III stopnia6. Na podstawie  
art. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym przez studia trzeciego stopnia rozumie się: 
studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo 
tytuł równorzędny, umoŜliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej 
dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności 
badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora7.  

W przypadku studiów doktoranckich warto wspomnieć, dlaczego ta forma 
kształcenia pomimo integralnej części systemu edukacji wyŜszej, stanowi odrębny do 
analizowania podmiot rynkowy. Zrealizowane badania pozwoliły na wyodrębnienie 
czynników wskazujących na wspomnianą róŜnicę i zostaną zaprezentowane w dalszej 
części artykułu. 

Ocena konieczno ści podejmowania działa ń promocyjnych  
na III stopniu studiowania – wyniki bada ń 

Liczne badania, podejmowane przez ośrodki naukowe analizujące decyzje 
studentów I i II stopnia o wyborze studiów, wskazują, Ŝe najczęstszymi czynnikami 
decydującymi o ich podjęciu jest: łatwość studiowania, prostota reguł przyjęć czy niskie 
koszty8. Realizowane badania wśród kandydatów na studentów I i II stopnia Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego wskazywały równieŜ na 
takie czynniki, jak opinia wśród znajomych, bogata oferta dydaktyczna oraz nieduŜa 
odległość od miejsca zamieszkania9. W odniesieniu do samego odbioru komunikatów 
promujących wydział 47% badanych w 2007 i 60% w 2008 roku spotykało się  
z działaniami promocyjnymi w róŜnych miejscach. Istota działań promocyjnych oraz 
odbiór komunikatów nieformalnych w odniesieniu do tej grupy studentów oceniane 
były jako czynniki mające istotny wpływ na zachowania i decyzje dotyczące wyboru 
miejsca kształcenia.  

Dokonując oceny skuteczności oraz znaczenia działań promocyjnych dla studentów 
III stopnia, przeprowadzono badanie ankietowe10. Respondentów zapytano, czy 
uczelnia prowadzi skuteczne działania promujące studia i nią samą (rys. 1).  

                                                 
6 Studia III stopnia stanowią formę nierealizowaną na kaŜdej uczelni wyŜszej w Polsce ze względu na 

konieczność spełnienia dodatkowych wymogów pozwalających na prowadzenie studiów doktoranckich. 
7 Prawo o szkolnictwie wyŜszym, Ustawa z dnia 27.07.2005 r., Dz. U. z 2005 nr 164, poz. 1365, z 2006  

nr 46, poz. 328, http://orka.sejm.gov.pl/opinie.nsf/nazwa/2720_u/$file/2720_u.pdf. 
8 H. Hall, Specyfika zachowań nabywców usług edukacyjnych szkół wyŜszych w świetle badań, w: Usługi 

 w Polsce. Nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, red. A. Panasiuk, K. Rogoziński, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 124.  

9 Badania zostały zrealizowane przez autorkę artykułu w roku 2007 i 2008 jako analiza porównawcza 
preferencji kandydatów na studia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług podczas działań 
rekrutacyjnych. Materiał został wykorzystany w pracy magisterskiej autorki. 

10 Prezentowane wyniki badań pochodzą z przeprowadzonego badania ankietowego w formie tradycyjnej  
i elektronicznej zrealizowanego na przełomie stycznia i lutego 2010 roku wśród doktorantów Wydziału 
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Rys. 1. Ocena skuteczności działań promujących studia i wydział 
Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ponad połowa − 57% − odpowiedziało, Ŝe spotkało się z działaniami 
promocyjnymi bądź były dla nich widoczne, z czego 31% uznało, Ŝe komunikaty te nie 
zapewniały wystarczającej wiedzy, 26% ankietowanych miało przeciwne zdanie. Dla 
20% działania były mało widoczne, ale zapewniające wystarczającą informację.  
W przypadku 23% działania były bardzo słabe.  

W badaniu zapytano równieŜ, jaki sposób promocji doktoranci uwaŜają za 
najbardziej oddziałujący na odbiorcę poszukującego usługi edukacyjnej – rys. 2.  
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Rys. 2. Najbardziej oddziałujący sposób promocji na odbiorcę poszukującego usługi edukacyjnej 
Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

                                                 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Próba badawcza obejmowała studentów I, II  
i III roku stanowiąca 79 osób. Do grupy poprawnie wypełnionych i odesłanych ankiet zaliczono 54 
kwestionariusze. Wśród grupy zakwalifikowanej do badania przyjęto doktorantów: 95% − 3 roku, 49%  
− 2 roku i 73% − 1 roku. 
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Głównym źródłem informacji okazała się e-promocja (31% odpowiedzi),  
a następnie reklama (27% odpowiedzi). Promocja osobista (25% wskazań) zajęła trzecie 
miejsce, a najmniej przemawiającym narzędziem okazały się public relations. Tak jak  
w przypadku I i II stopnia działania promocyjne odgrywają bardzo duŜą rolę w procesie 
decyzyjnym, tak przy III stopniu nie są one ani tak nasilone ani wymagane od strony 
popytowej. 

Doktoranci zapytani o opinię na temat konieczności stosowania działań 
promocyjnych w przypadku studiów III stopnia nie potrafili jednoznacznie określić ich 
konieczności (rys. 3). 32% badanych uwaŜało, Ŝe są one konieczne, 35%, Ŝe  
w ograniczonym zakresie, zaś 33% nie widzi konieczności stosowania jakichkolwiek 
zabiegów. Taki rozkład wyników moŜe być wyjaśniony grupą docelową, do jakiej 
kierowana jest oferta, jej motywacją do podjęcia studiów oraz znaczeniem w ogólnym 
podejściu do tej formy kształcenia.  

uczelnia powinna 
podejmować działania               
na kaŜdym poziomie 

nauczania
32%

uczelnia powinna 
podejmować działania       
na kaŜdym poziomie 

nauczania, ale                       
w ograniczonym stopniu

35%

działania promocyjne nie są 
konieczne na III stopniu

33%

Rys. 3. Opinia na temat konieczności stosowania działań promocyjnych w przypadku III stopnia 
Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

Poprzez udzielone odpowiedzi na temat atutów, jakie powinny być eksponowane  
w przekazie promocyjnym, moŜna zaobserwować, co stanowi podłoŜe podejmowanych 
decyzji (rys. 4). Atuty, jakie badani spostrzegają w przekazie promocyjnym, to przede 
wszystkim atrakcyjność profilu kształcenia (32%), wysoka jakość kadry (22%), 
moŜliwość samorozwoju intelektualnego (17%). Znaczenia nabiera jakość kształcenia 
przejawiająca się atrakcyjnością kierunku i profesjonalizmem prowadzących. Określony 
poziom satysfakcji odzwierciedla stopień zaspokojenia wymagań i oczekiwań, jakie ma 
odbiorca usługi edukacyjnej. 

Studia doktoranckie stanowią inny poziom edukacji. Decyzja potencjalnego 
studenta o ich podjęciu nie jest juŜ motywowana typowymi czynnikami 
makroekonomicznymi oraz presją otoczenia. Osoby decydujące się na podąŜanie tą 
ścieŜką edukacyjną kierują się juŜ potrzebami wyŜszego rzędu. 
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Rys. 4. Atuty szkoły wyŜszej eksponowane przy promocji 
Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, jaki odsetek osób decyduje się  
i ma moŜliwość korzystania ze studiów doktoranckich. Ogólna liczba doktorantów  
w Polsce wynosi 168 438, z czego na studiach stacjonarnych studiuje 118 214. Liczba 
ta w odniesieniu do ogółu studiujących na I i II stopniu odpowiada niecałym 9%11.  
W ogólnej opinii podejmowanie studiów doktoranckich wynika z chęci pozostania na 
uczelni i stania się pełnoprawnym pracownikiem naukowym bądź pragnienia 
samorealizacji i zaspokojenia własnych potrzeb. Odpowiadają one równieŜ często idei 
life long learning realizowanych zwykle w celu samokształcenia. 

Ocena komunikacji marketingowej z punktu widzenia j akości 
kształcenia  

Odnosząc się do aspektu oceny jakości kształcenia i oceny potrzeb odbiorców 
ankietowanych, zapytano, w jakim stopniu ich oczekiwania wobec wydziału  
w poszczególnych obszarach zostały zaspokojone. W tej części prowadzonych badań 
wyniki okazały się znacznie wyraźniejsze. Podsumowując profesjonalizm i pozytywne 
nastawienie kadry, 98% osób oceniło ją zdecydowanie dobrze (42%) bądź raczej dobrze 
(50%) − rys. 5. Osoby te są usatysfakcjonowane i zadowolone z relacji, jaka panuje 
pomiędzy nimi a wykładowcami. Ten komunikat nieformalny dotyczący kwalifikacji, 
umiejętności i doświadczenia pracowników stanowi dobre źródło informacji dla 
odbiorcy, jak i samej uczelni, o poziomie jakości, jaki oferuje i jak jest ona oceniana. 

                                                 
11 Dane GUS za rok 2008/2009; ogólna liczba studentów I i II stopnia w Polsce to 1927762, za: Szkoły 

wyŜsze i ich finanse w 2008 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2009, 
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_E_szkoly_wyzsze_2008.pdf. 
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zdecydowanie dobrze
42%

raczej dobrze
50%

raczej  źle
5%

nie mam zdania
3%

Rys. 5. Stopień zaspokojenia oczekiwań w stosunku do profesjonalizmu i przyjaznego nastawienia kadry 
Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

W przypadku oferty edukacyjnej dotyczącej nie tylko samego programu nauczania, 
ale równieŜ usług dodatkowych, jakimi są granty, szkolenia, badania czy stypendia, 
55% ankietowanych ocenia je raczej dobrze, 22% jest zaś w pełni zadowolonych  
(rys. 6). W tym jednak przypadku pojawia się grupa osób, która nie odczuwa 
wystarczającego zadowolenia (18% badanych).  

zdecydowanie dobrze
22%

raczej dobrze
55%

raczej  źle
18%

nie mam zdania
5%

 
Rys. 6. Stopień zaspokojenia oczekiwań w stosunku do dodatkowych elementów oferty edukacyjnej (ciekawa 

oferta edukacyjna – granty, szkolenia, badania, stypendia) 
Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dokonanie jednoznacznej oceny przyczyny takiego poglądu moŜliwe byłoby tylko 
poprzez głębszą analizę. Być moŜe jest to brak zainteresowania danych osób 
moŜliwościami, jakie oferuje wydział, bądź słaby przepływ informacji o oferowanych 
studentom moŜliwościach. 

DuŜe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wyborze studiów w przypadku 
studentów I i II stopnia odgrywa wiedza i poziom informacji, jaki mogą uzyskać 
studenci podczas edukacji. Doktoranci stanowią grupę osób, która dość często 
odpowiada podmiotom juŜ pracującym – praktykującym i przekładającym zdobytą 
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umiejętność na pracę doktorską. Widać tu odwrotną relację, jaka kształtuje się wśród 
tych podmiotów. Aspekt praktyczny jest poszukiwany w teorii, by stworzyć wspólną 
całość. Prawie 60% (15% zdecydowanie dobrze, 42% dobrze) czuje się zadowolone  
z wiedzy i informacji, która jest przydatna w ich pracy zawodowej. DuŜa część osób to 
podmioty, które planują bądź juŜ podjęły pracę na uczelni czy teŜ w innych  
w placówkach edukacyjnych. Dla 35% osób wiedza, jaką oferują im studia 
doktoranckie, nie jest przydatna w ich pracy zawodowej (rys. 7). 

zdecydowanie dobrze
15%

raczej dobrze
42%

raczej  źle
35%

nie mam zdania
8%

 
Rys. 7. Ocena zaspokojenia oczekiwań w stosunku do niezbędnej wiedzy i informacji przydatnej w pracy 

zawodowej 
Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 

NiezaleŜnie od poziomu kształcenia czy oferowanej usługi, zadowolenie klienta  
z panującej atmosfery kształtowanej przez towarzyszące jej relacje interpersonalne 
mogą sprawić, Ŝe małe niedociągnięcia nie będą stanowiły najbardziej istotnego 
czynnika przy ocenie i realizowaniu studiów – rys. 8. 

zdecydowanie dobrze
47%

raczej dobrze
50%
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3%

 
Rys. 8. Ocena zaspokojenia oczekiwań w stosunku do relacji wykładowca − student 
Źródło: opracowano na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Relacje te mogą w znaczący sposób budować pozytywny wizerunek i opinie  
o placówce edukacyjnej oraz jednocześnie wpływać na jego stronę popytową. Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług wśród doktorantów odbierany jest jako zapewniający  
w prawie 100% pozytywne relacje pomiędzy wykładowcami a jego studentami. 

Zakończenie 

Wyniki badań wskazały elementy, które niezaleŜnie od poziomu kształcenia 
odgrywają istotną rolę przy podejmowaniu decyzji o wyborze uczelni czy budowaniu 
jego wizerunku oraz na takie, jak chociaŜby działania promocyjne, których nasilenie 
zaleŜne jest w bardzo duŜym stopniu od czynników decydujących o wyborze danego 
stopnia nauczania. Źródła i narzędzia komunikacji marketingowej muszą stanowić 
odpowiednio dobrany zbiór dostosowany do danego segmentu. Określone zachowania  
i potrzeby odpowiadają za ich odbiór i podejście do nich. To, jaki aspekt dotrze do 
grupy docelowej, musi być podyktowane nie tylko zachowaniami innych konkurentów, 
ale przede wszystkim realnym zapotrzebowaniem adresata komunikatu.  

Kształcenie na poziomie szkolnictwa wyŜszego musi odnosić się nie tylko do 
ogólnie przyjmowanych procedur określających jakość w procedurach akredytacyjnych, 
ale równieŜ jako kryterium powinny uwzględniać ocenę jakości kształcenia i oferty 
edukacyjnej przez studentów. To oni bowiem mają decydujący wpływ na odbiór  
i kształtowanie wizerunku uczelni oraz stanowią najlepszy z moŜliwych kanałów 
przekazu komunikatu promocyjnego. 

Tak jak jeszcze kilka lat wstecz znaczenie studiów wyŜszych dopiero spostrzegane 
było jako masowe decyzje odpowiadające konieczności rynku pracy kształtującego 
pozycję przetargową absolwenta12 (osób, które chciały uzyskać lepszą pracę  
w przyszłości), tak zaczyna obserwować się stopniowe zmiany stanowiska wobec 
studiów doktoranckich, które niekiedy zaczynają odpowiadać kolejnemu szczeblowi 
kariery. Jaki sposób podejścia do tego stopnia edukacji zacznie rodzić się wśród 
społeczeństwa, pokaŜą najbliŜsze lata. 

ASSESSMENT OF UNIVERSITIES MARKETING 

COMMUNICATION FOR PhD STUDENTS  

IN THE LIGHT OF RESEARCH RESULTS 

Summary 

This paper presents the results of the quality, promotion and education evaluation at the 
Faculty of Management and Economics of Services among PhD students. The aim of this study 
was to examine the receipt of marketing communications for doctoral students who are one of the 
major actors on the market of educational services and thus may contribute to a more precise 
diagnosis of the general characteristics of the education market. 

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

wyŜszych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2004,  
s. 147. 
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Mateusz Rak, Ewa Woźniak1 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU  

JAKO ELEMENT DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 

Streszczenie 

CSR – Corporate Social Responsibility to koncepcja, której celem jest oferowanie 
konsumentom dodatkowych wartości w wyniku przyjmowania orientacji prospołecznej firm.  
W koncepcji CSR zakłada się takie konstruowanie strategii i przekazów komunikacyjnych, by 
wykreować pozytywny prospołeczny wizerunek firmy i jej produktów oraz zmienić postawy 
klientów.  W artykule przedstawiono koncepcję CSR w aspekcie działań marketingowych firm,  
a takŜe problem greenwashingu, czyli nieuczciwej i nieetycznej komunikacji o „rzekomo” 
społecznej odpowiedzialności biznesu.  

Wprowadzenie 

Współcześnie szybki rozwój rynków wyznacza firmom nowe zadania słuŜące 
zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. Jednym z nich jest kreowanie wartości oferty 
poprzez wzbogacanie jej o cechy zwiększające jej atrakcyjność funkcjonalną (dotyczącą 
uŜyteczności) i niefunkcjonalną (wpływającą na jakość posiadania). Ph. Kotler 
charakteryzując ten problem podkreślił, Ŝe „dziś inteligentne firmy nie sprzedają 
produktów, a pakiety korzyści” 2, na które składają się: niŜsze ceny, zmniejszenie 
kosztów nabycia i uŜytkowania oraz oferowanie dodatkowych korzyści.  

Przedstawione trzy sposoby zwiększenia atrakcyjności oferty słuŜą zadowoleniu 
konsumentów i mogą być źródłem korzyści ekonomicznych dla firm. Wymienione 
cechy działania firm odpowiadają takŜe koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility), której celem jest oferowanie 
konsumentom dodatkowych wartości w wyniku przyjmowania orientacji prospołecznej 
firm. Jednak efektywność i skuteczność tego zaleŜy od zmiany sposobu 
gospodarowania oraz informowania klientów o aktywności społecznej firm  
i społecznych korzyściach konsumpcji oferowanych przez nie produktów. W koncepcji 
CSR zakłada się takie konstruowanie strategii i przekazów komunikacyjnych, by nie 

                                                 
1 Mateusz Rak – mgr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Finansów, WyŜsza Szkoła Bankowa  

we Wrocławiu. 
Ewa Woźniak – mgr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Finansów, WyŜsza Szkoła Bankowa  

we Wrocławiu. 
2 Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 

Warszawa 1999, s. 199. 
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tylko wykreować pozytywny prospołeczny wizerunek firmy i jej produktów, ale takŜe 
zmienić klientów w świadomych i lojalnych uŜytkowników jej produktów. Celem 
publikacji jest przedstawienie koncepcji CSR w aspekcie działań marketingowych firm, 
a takŜe problemu i skutków greenwashingu czyli nieuczciwej i nieetycznej komunikacji 
o „rzekomo” społecznej odpowiedzialności biznesu3.  

Społeczna odpowiedzialno ść biznesu w kreowaniu warto ści 
dla klienta 

Obecnie wzrost świadomości społecznej i troska o jakość Ŝycia wymusiły na 
firmach zmianę orientacji w zarządzaniu. Punktem wyjścia decyzji gospodarczych stały 
się potrzeby klienta i wymogi środowiska społecznego i naturalnego. W efekcie firmy 
poszukują takich działań, które są społecznie odpowiedzialne, ekologiczne i etyczne,  
a takŜe ekonomiczne dla organizacji. Realizowane przez firmy programy społeczne 
podejmowane są nie tylko w interesie społecznym, ale takŜe samych firm, które dzięki 
nim eksponują swoje wyróŜniające cechy, co wzmacnia ich pozycję rynkową. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu obejmuje całą politykę firmy (wewnętrzną  
i zewnętrzną), a więc jej działania, podejmowane głownie wobec pracowników, 
klientów, akcjonariuszy, dostawców i grup nacisku. Warunkiem skuteczności tych 
działań jest aktywność nie tylko firm, ale takŜe klientów i całego społeczeństwa (rys. 1). 
Ponadto, by słuŜyły one środowisku muszą być odpowiedzią firm na pojawiające się 
problemy społeczne (np. ekologiczne, kulturowe, zdrowotne itp.), a adresaci aktywności 
prospołecznej firm (klienci, społeczeństwo) powinni być podatni na te działania.  

 
                         Klienci                                          Społeczeństwo 
 
 
 
                 
 
 
 
 

                              Przedsiębiorstwo 
Rys. 1. SprzęŜone procesy społecznej odpowiedzialności 
Źródło: opracowanie własne. 

Jest to warunek akceptacji i uzyskania poparcia dla działań prospołecznych firm,  
a takŜe poŜytkowania ich efektów, tj. korzyści społecznych i ekonomicznych z nimi 
związanych. Jednym z efektów oczekiwanych przez firmy jest poprawa ich wizerunku. 
W tym obszarze CSR moŜe pomóc firmom, lecz tylko wtedy, gdy intencje 

                                                 
3 Opracowano w ramach realizacji projektu badawczego MNiSzW Nr NN115 247 236, realizowanego  

w WyŜszej Szkole Bankowej we Wrocławiu w latach 2009-2012. 
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podejmowanych programów prospołecznych są szczere, natomiast moŜe zburzyć nawet 
pozytywny image, gdy okaŜe się, Ŝe klienci zostali wprowadzeni w błąd lub motywy 
działania firmy są niejednoznaczne4. Na podstawie zachowań prospołecznych firm 
moŜna wskazać cztery przejawy takiej odpowiedzialności wobec oczekiwań 
społeczeństwa 5, tj. ekonomiczną, prawną, etyczną i filantropijną (tabela 1). 

Tabela 1. Rodzaje społecznej odpowiedzialności firm  

Typ 
odpowiedzialności 

Oczekiwania 
społeczne Przykłady 

ekonomiczna 
wymagana 

przez 
społeczeństwo 

– osiąganie zysku, 
– maksymalizacja dochodów ze sprzedaŜy  

i minimalizacja kosztów, 
– podejmowanie dobrych decyzji strategicznych, 
– prowadzenie starannej polityki podziału 

wypracowanych zysków. 

prawna 
wymagana 

przez 
społeczeństwo 

– przestrzeganie prawa – stosowanie się do wszystkich 
regulacji, 

– przestrzeganie regulacji w zakresie ochrony 
środowiska i praw konsumenta, 

– przestrzeganie prawa pracy, 
– przeciwdziałanie korupcji, 
– wypełnianie wszystkich kontraktowych zobowiązań, 
– honorowanie gwarancji. 

etyczna 
oczekiwana 

przez 
społeczeństwo 

– unikanie wątpliwych zachowań, 
– działanie zgodne nie tylko z literą, ale takŜe  

z duchem prawa, 
– traktowanie prawa jako bezwarunkowego minimum  

i podejmowanie działań powyŜej tego minimum, 
– zapewnienie etycznego przywództwa, będącego 

przykładem dla całej organizacji. 

filantropijna 

doceniana-
poŜądana 

przez 
społeczeństwo 

– bycie dobrym obywatelem (corporate citizen), 
– prowadzenie programów wspierających 

społeczeństwo, np. edukację, usługi zdrowotne, 
kulturę, usługi miejskie, 

– troska o poprawę jakości Ŝycia społecznego, 
– zaangaŜowanie w wolontariat. 

Źródło: A.B. Carroll, A.K. Bucholtz, Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, Thomson 
Learning, South-Western College 2003 s. 39, za: G. Baran, Społeczna odpowiedzialność biznesu  
a filantropia, „III Sektor” 2006, nr 6, s. 106. 

Zaprezentowane w tabeli 1 przykłady działań, które zaliczane są do społecznie 
odpowiedzialnych, traktować moŜna jak kodeks dobrych praktyk biznesowych, których 
przestrzeganie przez firmy gwarantuje etyczność działań. Przedstawione opcje CSR są 
komplementarne i mogą generować dodatkową wartość, która jest korzystna zarówno 
dla przedsiębiorstwa, środowiska, jak i klientów. Potwierdzają to wyniki badań 
                                                 

4 D.S. Walter, R. Lanis, Corporate Social responsibility (CSR) Dislosure of advertising Agences, „Journal 
of Advertising” 2009, vol. 38, no 1, Spring, s. 109. 

5 A.B. Carroll, A.K. Bucholtz, Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, Thomson 
Learning, South-Western College 2003 s. 39, za: G. Baran, Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia, 
„III Sektor” 2006, nr 6, s. 106. 
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przeprowadzonych przez Fundację Komunikacji Społecznej, które wykazały, Ŝe  
w odczuciu społecznym najwaŜniejsze przejawy prospołecznych działań firm to6: 

a) przestrzeganie prawa i prowadzenie rzetelnego i uczciwego biznesu zarówno  
w stosunku do klientów, pracowników, jak i kontrahentów, 

b) stworzenie odpowiedniej kultury organizacyjnej wewnątrz firmy, 
gwarantującej pracownikom przestrzeganie ich praw oraz moŜliwość rozwoju, 

c) działalność na rzecz społeczności, w której firma funkcjonuje, czyli 
uczestnictwo w akcjach charytatywnych, pomocowych, tj. przekazywanie 
produktów, wsparcie finansowe, wykorzystanie moŜliwości organizacyjnych  
i logistycznych firmy, organizacja imprez, pikników itp. 

Na tym tle warto przedstawić przykłady działań o cechach imitacji CSR, które 
wykluczają uznanie firmy odpowiedzialnej społecznie, tj. 7:  

– naduŜywanie nic nie znaczących sformułowań (np. oznaczanie produktów 
metką „eco-friendly” bez wyjaśnienia, na czym polega przyjazny środowisku 
charakter produktu),  

– niespójność produktu z postępowaniem firmy (np. produkowanie 
energooszczędnych Ŝarówek w fabryce, która zanieczyszcza środowisko), 

– stosowanie Ŝargonu naukowego, niezrozumiałego dla zwykłego konsumenta,  
w opisach produktów, 

– korzystanie z opakowań tylko sugerujących ich ekologiczne cechy i funkcje 
(opakowania kartonowe, postarzane itp.),  

– stosowanie zbyt przerysowanych, sugestywnych obrazów (np. reklamowanie 
ekologicznego samochodu z wykorzystaniem zdjęcia kwiatów wylatujących  
z rury wydechowej), 

– podawanie zmyślonych danych (np. składu produktu), mających poświadczyć 
zdrowotność i bezpieczeństwo uŜytkowania wyrobu. 

Wymienione cechy działań firm, które postrzegane są przez konsumentów jako 
odpowiedzialne społecznie i takie, które mogą wprowadzić klienta w błąd, powinny być 
sygnałem w procesie podejmowania decyzji dotyczących konstrukcji strategii CSR  
i instrumentów ich realizacji. 

Instrumenty sukcesu rynkowego w aspekcie społecznej  
odpowiedzialno ści biznesu 

Wypełnianie zadań wynikających z przyjęcia koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu wymaga od firm zmiany sposobu zarządzania, wytwarzania 
i kultury organizacyjnej firm, a przede wszystkim zdobycia poparcia pracowników dla 
podejmowanych przekształceń. Realizacja przez firmy celów społecznych moŜe być 

                                                 
6 Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, Raport z badań IPSOS, Warszawa 2009 s. 5, 

http://old.ipsos.pl//3_2_009a.pdf. 
7 R. Horiuchi, R. Schuchard, L. Shea, S. Townsend, Understanding and  Preventing Greenwash:  

A Business Guide. Lipiec 2009, http://www.bsr.org/reports/Understanding_Preventing_Greenwash.pdf. 
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bowiem uznawana w początkowym okresie jako uciąŜliwe obciąŜenie personelu 
dodatkową pracą, pociągającą wzrost kosztów wytwarzania. Dlatego wybór sposobów 
realizacji zadań społecznych wymaga przemyślanych decyzji oraz zrozumienia  
i akceptacji przez pracowników. Przykładowe instrumenty marketingowe słuŜące 
wypełnianiu celów społecznej odpowiedzialności biznesu to: kampanie społeczne8, 
marketing zaangaŜowany społecznie (cause marketing)9, programy etyczne dla 
pracowników, eko-znakowanie, znakowanie społeczne oraz inwestycje społecznie 
odpowiedzialne, wolontariat pracowniczy i raporty społeczne (tabela 2).  

Tabela 2. Narzędzia biznesu odpowiedzialnego społecznie 

Narzędzie Charakterystyka 

Kampanie 
społeczne 

Działania ukierunkowane na zmianę postaw lub zachowań wybranego 
segmentu potencjalnych klientów, przy pomocy mediów, często 
podejmowane jako odzew na problemy społeczne zgłoszone przez 
organizacje społeczne, publiczne, ośrodki badawcze. 

Marketing 
zaangaŜowany 

społecznie (cause 
marketing) 

Podejmowanie wspólnych działań przez biznes i organizacje społeczne 
w celu realizacji celów społecznych tzw. wspólnej sprawy. Głównym 
celem przedsięwzięcia jest realizacja zadania społecznego, natomiast 
bezpośrednie cele organizacji non profit koncentrują się na pozyskaniu 
funduszy, a firmy komercyjnej na kształtowaniu prospołecznego 
wizerunku firmy (wśród pracowników i otoczenia). 

Programy etyczne 
dla pracowników 

Przedsięwzięcia mające na celu integrowanie pracowników firmy wokół 
waŜnej sprawy społecznej, najczęściej niezwiązanej z prowadzonym 
biznesem. Społeczna działalność pracowników na rzecz środowiska ma 
znaczenie integrujące i uczy pracy zespołowej. 

Eko-znakowanie, 
znakowanie 
społeczne 

Umieszczanie na opakowaniach czy etykietach dodatkowych informacji 
o ekologicznych cechach produktu, a takŜe umieszczanie oznakowań 
(ekoznaków) informujących konsumenta o nieszkodliwym wpływie 
produktu na środowisko, zdrowie, ekonomię wykorzystania zasobów 
naturalnych). Ekoznaki są prawnie zastrzeŜonymi symbolami 
przyznawanymi przez uprawnione instytucje w poszczególnych krajach 
czy regionach. W Polsce jest to Polskie Centrum Badań i Certyfikacji;  
w Unii Europejskiej − Europejska Organizacja ds. Ekoznaku.  

Inwestycje 
społecznie 

opowiedzialne 
(Socially-

Responsible 
Investing) 

WyróŜnia się trzy rodzaje inwestycji społecznie odpowiedzialnych, tj.: 
– inwestycje uwzględniające wyniki badań wpływu działalności 

gospodarczej firmy na środowisko, respektujące zasady 
całościowego zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, 

– inwestycje, polegające na stosowaniu przez firmy polityki 
wykluczeń według kryterium przestrzegania zasad etyki (np. nie 
współpracują z firmami, których działania zagraŜają środowisku, nie 
kupują akcji spółek zaangaŜowanych np. w produkcję broni), 

– inwestowanie w programy i akcje społeczne w formie sponsoringu, 
udzielanie rzeczowej, finansowej i doradczej pomocy organizacjom 
społecznym. 

Wolontariat Inicjowanie zaangaŜowania pracowników na rzecz inicjatyw 

                                                 
8 D. Jamali, T. Keshishian, Uneasy Alliance: Lesson Learned from Partnership Between Business and 

NGOs In Context of CSR, „Journal of Business Ethics” 2009, nr 84 s. 278. 
9 Szerzej: C. McGlone, N. Martin, Nike’s Corporate Interest Lives Strong: A Case of Case –Related 

Marketing and Leveraging, „Sport Marketing Quarterly” 2006, nr 15, s. 184. 
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pracowniczy prospołecznych w ramach działań firmy. MoŜe przybierać postać 
określonych prac i aktywności lub datków ze strony pracowników, lub 
przeznaczenia pewnej liczby godzin pracy na rzecz wybranej organizacji 
czy akcji społecznej. Coraz częściej impulsem do podejmowania takich 
przedsięwzięć jest inicjatywa samych pracowników.  

Raporty społeczne 

Publikacje traktujące całościowo o strategii i osiągnięciach firm 
zaangaŜowanych społecznie. Często są to rankingi firm ustalone wg 
kryterium wydatków na cele społeczne. Nagłaśniają one potrzebę 
działań prospołecznych, motywując inne firmy do tego i kreują 
społeczny wizerunek firm prezentowanych w rankingu. Raporty takie 
publikuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), firmy badań 
społecznych np. IPSOS, CBOS, OBOP. 

Źródło: opracowanie na podstawie: Co to jest CSR, http://www.fob.org.pl/co-to-jest-csr-1884152.htm;  
B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii  
w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 68; C. McGlone, N. Martin, Nike’s 
Corporate Interest Lives Strong: A Case of Case –Related Marketing and Leveraging, „Sport 
Marketing Quarterly” 2006, nr 15, s. 184. 

Wymienione w tabeli 2 formy oddziaływania społecznego firm na rynek  
i środowisko wymagają nadania rozgłosu. Wyznacza to wysoką rangę procesów 
komunikacyjnych w wypełnianiu funkcji prospołecznych firm. System komunikacji 
przedsiębiorstwa w aspekcie działań CSR pełni podwójną funkcję10. Pierwsza wiąŜe się 
z edukacją i informowaniem konsumentów oraz uwraŜliwianiem ich na kwestie 
społeczne, a druga polega na tworzeniu pozytywnego wizerunku firmy jako 
zaangaŜowanej społecznie. W przekazach komunikacyjnych o przedsięwzięciach CSR 
istotne znaczenie ma nie tylko to, co komunikować, ale takŜe w jaki sposób. Na rysunku 
2 zaprezentowano proces komunikacji, w którym eksponowane są jego trzy etapy:  

a) wejście – gdzie firma dostrzega zadanie w postaci realizacji przekazu 
komunikacyjnego, który zaleŜy od obszaru oddziaływania (dystansu, jaki 
informacja ma pokonać) i wartości, które wymagają eksponowania, 

b) przekaz komunikacji – w którym przebiegają procesy: wyboru celu, strategii, 
medium, a takŜe formy wiadomości,  

c) wyjście – w którym kumulują się efekty określonego celu przekazu, wyboru 
audytorium docelowego, strategii, medium i formy informacji.  

Nie moŜna takŜe pominąć faktu, Ŝe w procesie komunikacji występuje sprzęŜenie 
zwrotne. Odbiorcy informacji, posiadając nową wiedzę lub zmieniając swoje 
zachowania i postawy, oddziałują na pojawienie się nowych decyzji komunikacyjnych 
firm, co stymuluje uruchomienie procesu komunikacyjnego od nowa. Dzięki 
odpowiedniej i sprawnej komunikacji w ramach CSR firmy uznawane są przez rynek 
jako godne zaufania11, a podejmowane przez nie przedsięwzięcia są przyjmowane 
pozytywnie. Firma uzyskuje akceptację i poparcie środowiska klientów, a takŜe kreuje 
swój wizerunek12. 

                                                 
10 Szerzej: Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004. 
11 Komunikowanie i obywatelskość, red. P. Dahleren, C. Sparks, Astrum, Wrocław 2007, s. 198. 
12 M. Stefaniak, Web PR – o co tu chodzi?„Marketing w Praktyce”, lipiec 2009, s. 66. 
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Rys. 2. Model komunikacji 
Źródło: opracowanie na podstawie: D. Te'eni, A Cognitive-Affective Model of Organizational Communication 

for Designing IT. „MIS Quarterly” 2001, vol. 25, no. 2, June, s. 256. 

Proces komunikacji w zakresie działań CSR obejmuje wiązkę strumieni między 
firmą a społeczeństwem. W strumieniach tych przepływy informacji są głównie 
dwukierunkowe, o cechach interaktywności. Taki rodzaj komunikacji umoŜliwiają 
współczesne media. Charakteryzuje się on nie tylko szerokim zasięgiem, ale umoŜliwia 
takŜe indywidualizację przekazu oraz uzyskanie informacji zwrotnej – reakcji odbiorcy 
na informację. NaleŜy dodać, Ŝe elektroniczne media skracają czas przepływu 
informacji, co zwiększa wartość przekazu i jego aktualność. Powszechna dostępność do 
mediów elektronicznych zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy powoduje, Ŝe ich 
wykorzystywanie stało się standardem we współczesnym biznesie i działaniach 
społecznych13.  

Greenwashing − nieuczciwe praktyki  

Stosowanie koncepcji biznesu społecznie odpowiedzialnego przynosi firmom wiele 
korzyści. Jest to przyczyna upowszechniania się wdraŜania strategii CSR. Jednak 
przykłady pokazują, Ŝe na rynku funkcjonują takŜe takie firmy, które nagłaśniają swoją 
rzekomo społeczną odpowiedzialność w sposób nieuprawniony. Przyczyny takiej 
nieuczciwości tkwią w wysokich kosztach wprowadzenia i działalności CSR, które 
zwracają się dopiero w długim okresie. Jest to główny powód pojawienia się zjawiska, 
które określa się nazwą greenwashing14, oznaczającą nieuprawnione prezentowanie 
firmy jako dbającej o środowisko naturalne. 

                                                 
13 M. Gajowniczek, Internet liderem, „Marketing w Praktyce”, sierpień 2009, s. 32; J. Rzepecki,  

G. Hankus-Matuszek, Wymagający uŜytkownik jest bezcenny, „Marketing w Praktyce”, sierpień 2009, s. 36. 
14 N. Ćwik, Greenwashing a świadomość ekologiczna konsumentów, http://www.fob.org.pl/greenwashing-

a-wiadomoc-ekologiczna-kons-160_2762.htm. 
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Greenwashing to informacja rozpowszechniana przez organizację w celu 
kreowania swojego wizerunku jako odpowiedzialnej społecznie i działającej na rzecz 
środowiska naturalnego. Greenwashing powoduje dezinformację klientów i wprowadza 
ich w błąd. Tabela 3 prezentuje przejawy greenwashingu nazwane jego grzechami, 
które uświadamiają, jak łatwo jest manipulować informacją o produktach, wskazywać 
ich cechy wyróŜniające, gdy konsument nie ma moŜliwości sprawdzenia tego i jest 
wprowadzany w błąd.  

Tabela 3. Przejawy − „grzechy” greenwashingu 

Nazwa Wyjaśnienie 
Ukryty grzech 

sprzedaŜy (Sin of 
the Hidden Trade-

off) 

Oświadczenie wskazujące tylko ze względu na wybraną cechę, Ŝe 
produkt spełnia wymogi bezpiecznego dla środowiska, podczas gdy np. 
proces wytwórczy powoduje skaŜenie powietrza. 

Grzech − brak 
dowodów (Sin of 

No Proof) 

Informowanie (nieuzasadnione) o bezpieczeństwie produktu dla 
środowiska w sytuacjach niemoŜliwej weryfikacji stwierdzeń. 

Grzech niejasności 
(Sin of Vagueness) 

UŜywanie bardzo szerokich lub bardzo wąskich opisów cech produktu, 
by wprowadzić konsumenta w błąd. 

Grzech 
niestosowności (Sin 

of Irrelevance) 

Informacje zawarte o produkcie są prawdziwe, ale nieistotne lub 
bezuŜyteczne dla konsumentów poszukujących przyjaznych dla 
środowiska wyrobów. 

Grzech mniejszego 
zła (Sin of Lesser of 

Two Evils) 

Przekonywanie klientów, Ŝe oferowany produkt jest wytwarzany  
w warunkach ochrony środowiska i z tego powodu jest lepszy od innych 
towarów na rynku, pomimo Ŝe stwarza zagroŜenie dla środowiska.  
Np. produkcja papierosów z ekologicznych upraw tytoniu itp. 

Grzech kłamstwa 
(Sin of Fibbing) 

UŜywanie znaków zastrzeŜonych dla produktów ekologicznych  
w produktach niespełniających wymagań środowiskowych.  

Grzech złej 
komunikacji 

Stosowanie w promocji zbyt przerysowanych, sugestywnych obrazów, 
(np. reklamowanie ekologicznego samochodu z wykorzystaniem zdjęcia 
kwiatów wylatujących z rury wydechowej). 

Źródło: opracowano na podstawie: The Seven Sins of Greenwashing. Environmental Claims in Consumer 
Markets, Summary Report: North America, TerraChoice Group Ins. Philadelphia, April 2009, 
http://sinsofgreenwashing.org/findings/greenwashing-report-2009/ (5.02.2010). 

Pomimo Ŝe opisywane działania są nieetyczne i mogą zaszkodzić nawet 
utrwalonemu i pozytywnemu wizerunkowi firmy, firmy podejmują ryzyko 
greenwashingu, gdyŜ15: 

a) obserwuje się rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty ekologiczne 
(np. w Stanach Zjednoczonych odsetek konsumentów wybierających tego 
rodzaju produkty wynosi juŜ 40%, w Polsce 11%16), 

                                                 
15 R. Horiuchi, R. Schuchard, L. Shea, S. Townsend. Understanding and Preventing Greenwash:  

A Business Guide, lipiec 2009, http://www.bsr.org/reports/Understanding_Preventing_Greenwash.pdf. 
16 Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r., 

red. A. Bołtromiuk, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, http://www.ine-isd.org.pl/lang/pl/page/raporty/ 
id/40/file/48/option/. 
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b) zwiększa się sprzedaŜ produktów ekologicznych (w 2007 r. najwięksi 
amerykańscy producenci wprowadzili na rynek 382 produkty ekologiczne  
– dla porównania w 2002 produktów takich pojawiło się tylko 5), 

c) popyt na produkty ekologiczne pozostaje równie silny jak przed kryzysem, 
d) zwiększa się liczba ekologicznych regulacji prawnych wymuszających lub 

stymulujących ekologiczne inwestycje, 
e) brakuje regulacji prawnych dotyczących zasad i standardów komunikacji  

o cechach ekologicznych produktów; granica między działaniami etycznymi 
firm dotyczących CSR a greenwashingiem jest trudna do identyfikacji.   

Problem poprawnej interpretacji przejawów działań firm w zakresie komunikacji  
o działaniach CSR moŜna zilustrować na przykładzie macierzy, wyznaczonej według 
kryterium siły wpływu na środowisko i efektywności komunikacji. W ten sposób 
zidentyfikowano 4 rodzaje greenwashingu: błędny, głośny, nieuzasadniony i skuteczny 
(rys. 3). 
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Rys. 3. Macierz rodzajów greenwashingu 
Źródło: R. Horiuchi, R. Schuchard, L. Shea, S. Townsend, Understanding and  Preventing Greenwash: A 

Business Guide, lipiec 2009, http://www.bsr.org/reports/Understanding_Preventing_Greenwash.pdf. 

Błędny greenwashing oznacza sytuację firm, które poczyniły znaczne wysiłki  
w celu poprawy ekologiczności swych produktów i procesów, ale nie są w stanie 
skutecznie o tym zakomunikować. Firmy te mogą być postrzegane jako „przyjazne 
środowisku”, ale ich pozytywny wizerunek prospołeczny jest słaby i mało wiarygodny, 
co moŜe odstręczać potencjalnych klientów. 

Nieuzasadniony greenwashing stosują firmy, które w sposób nieuzasadniony 
nadają rozgłos swoim działaniom jako społecznie odpowiedzialnym. Ponadto dla 
wzmocnienia tych przekazów lobbują na rzecz złagodzenia przepisów prawa 
chroniącego środowisko naturalne i prezentują w raportach nierzetelne wyniki badań, co 
wprowadza społeczeństwo w błąd. Działania takie uznać naleŜy za naganne  
i nieetyczne, a ponadto bardzo ryzykowne. W przypadku ujawnienia prawdy takie 
praktyki powodują utratę pozytywnego wizerunku firmy i zaufania do oferowanych 
produktów.  
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Głośny greenwashing charakteryzuje działania firmy, która ani nie zadbała  
o efektywność działań prospołecznych, ani o skuteczną komunikację. Są to przypadki, 
gdy firma komunikuje „jesteśmy zieloni”, ale nie ma dowodów na potwierdzenie tego, 
komunikat jest więc obojętny dla klientów. Natomiast poprawny – skuteczny 
greenwashing to sytuacja, gdy firma nie tylko realizuje strategię CSR, ale takŜe potrafi 
skutecznie o tym informować. Taka firma kreuje swój pozytywny wizerunek. 

Zakończenie  

Adaptacja koncepcji CSR w firmach moŜe być czynnikiem ich sukcesu rynkowego 
pod warunkiem zachowania prawdy i etyki w działaniu oraz przekazach 
komunikacyjnych kierowanych do klientów. Firmy, które nie stosują greenwashingu,  
ale łączą prospołeczne działania z efektywnym informowaniem środowiska o tym, 
mogą liczyć na:  

– wzrost wartości oferty w odczuciu klientów, 
– akceptację przez klientów ich oferty i lojalność, 
– wzrost konkurencyjności i pozycji rynkowej (produktu, firmy), 
– silny i pozytywny wizerunek firmy w świadomości klientów, 
– wykreowanie własnej kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, 

odpowiedzialności i przejrzystości dla wszystkich zainteresowanych. 
Wymienione korzyści działań prospołecznych firmy składają się na skuteczność 

marketingową instrumentów realizacji strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  

AS AN ELEMENT OF MARKETING ACTIVITIES 

Summary 

CSR − Corporate Social Responsibility is a concept whose aim is to offer consumers 
additional value by adopting pro-social business orientation. The concept of CSR indicates such 
construction of strategies and communication messages to create a positive image of pro-social 
company and its products and change the attitudes of customers. The paper presents the concept 
of CSR in terms of marketing activities of companies, as well as the problem of greenwashing 
that is unfair and not ethical communication about alleged corporate social responsibility. 
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ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU JAKO  

CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA ZACHOWANIA 

PODMIOTÓW RYNKOWYCH 

Streszczenie 

Idea ochrony środowiska naturalnego w istotny sposób wpływa na zachowania 
współczesnych podmiotów rynkowych. Wśród konsumentów przejawia się ona pod postacią 
ekokonsumpcji. W szerszym, obejmującym równieŜ sferę produkcji i politykę gospodarczą 
rządów ujęciu moŜna natomiast mówić o koncepcji trwałego i zrównowaŜonego rozwoju.  
W artykule przedstawiona została ewolucja tych pojęć ze szczególnym uwzględnieniem 
najwaŜniejszych inicjatyw międzynarodowych oraz rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.  
Z uwagi na specyfikę rodzimej sytuacji społeczno-gospodarczej osobną część rozwaŜań 
poświęcono problemom ekokonsumpcji i koncepcji zrównowaŜonego rozwoju w warunkach 
polskich. 

Wstęp 

Jednym z najbardziej widocznych obecnie trendów rynkowych jest szeroko 
rozumiana ekologizacja. Problemy związane z ochroną środowiska naturalnego 
stanowią waŜny czynnik wpływający zarówno na funkcjonowanie przedsiębiorstw, jak  
i na zachowania konsumentów. ChociaŜ negatywne dla środowiska konsekwencje 
szybko rosnącej produkcji i konsumpcji po raz pierwszy dostrzeŜono juŜ w latach 60. 
XX wieku, a korzenie tego zjawiska sięgają czasów duŜo wcześniejszych (są związane 
z XIX-wieczną rewolucją przemysłową), to zarówno międzynarodowe inicjatywy 
mające na celu ograniczenie i kontrolę tego wpływu, jak i zmiany w zachowaniach 
konsumentów następowały z duŜym opóźnieniem. Dla pełnego zrozumienia 
dzisiejszych uwarunkowań rynkowych związanych z ochroną środowiska konieczne 
jest zatem prześledzenie ewolucji koncepcji zrównowaŜonego rozwoju,  
a w szczególności stanowiącej jej integralną część idei ekokonsumpcji. 

 
 

                                                 
1 Jolanta Zrałek – dr, Katedra Badań Konsumpcji, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna  

w Katowicach. 
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Istota ekokonsumpcji 

Obecnie szacuje się, Ŝe udział działalności konsumpcyjnej jednostek i ich 
gospodarstw domowych w niszczeniu środowiska naturalnego sięga około 30-40%2. Ma 
to swoje źródło przede wszystkim w tzw. nadkonsumpcji i zachowaniach określanych 
jako konsumpcjonizm (konsumizm). Stanowią one swego rodzaju ideologię wyraŜającą 
się w konkretnych modelach i wzorach codziennego Ŝycia jednostki (w zakresie pracy, 
konsumpcji, czasu wolnego). W szerokim ujęciu konsumpcjonizm jest zjawiskiem 
kulturowym, koncepcją Ŝycia, która preferuje dynamikę posiadania nad świadomością 
bycia3. W praktyce oznacza to przerost konsumpcji ponad rzeczywiste ludzkie 
potrzeby4 i wynika z zakładanej przez jednostki toŜsamości pomiędzy wysokim 
poziomem konsumpcji oraz wysokim poziomem i jakością Ŝycia. Występująca  
w krajach najwyŜej rozwiniętych gospodarczo nadkonsumpcja zakłóca naturalną 
równowagę biologiczną, powodując m.in. powstanie efektu cieplarnianego, 
zanieczyszczenie powietrza i wody, zmniejszenie grubości powłoki ozonowej Ziemi 
czy erozję gleby, a w rezultacie prowadzi do pogorszenia warunków i jakości Ŝycia 
samych konsumentów5. 

Reakcja na postępującą degradację środowiska naturalnego wymagała dokonania 
zasadniczych zmian w społecznie akceptowanych systemach wartości oraz związanych 
z nimi stylach Ŝycia. W sferze konsumpcji oznaczało to pojawienie się nowego nurtu 
określonego jako ekokonsumpcja (ekologizacja spoŜycia, trwała konsumpcja, 
konsumpcja ekologiczna, konsumpcja zrównowaŜona, zielona konsumpcja)6. Przejawia 
się ona w oszczędnym, racjonalnym wykorzystaniu dóbr konsumpcyjnych, 
ograniczeniu konsumpcji tych dóbr, które cechuje wysoka chłonność rzadkich, 
nieodnawialnych surowców oraz duŜa liczba odpadów pokonsumpcyjnych, a takŜe  
w konsumowaniu tzw. dóbr ekologicznych (szczególnie ekologicznej Ŝywności)7.  
W przeciwieństwie do nadkonsumpcji (konsumpcji nietrwałej, niezrównowaŜonej) nie 
stwarza ona zatem zagroŜeń dla środowiska naturalnego i nie tworzy bodźców do 
intensywnego eksploatowania jego zasobów. W koncepcji trwałej konsumpcji zawarta 
jest bowiem idea społeczeństwa szanującego zasoby przyrody i posługującego się 
innym niŜ społeczeństwa konsumpcyjne systemem wartości8. W konsekwencji 

                                                 
2 B. Martin, A.C. Simintiras, The impact of green product lines on the envirinment: does what they know 

affest how they feel?, „Marketing Intelligence&Planning” 1995, vol. 13, no. 4. 
3 J. Gocko, Podstawy i kształtowanie odpowiedzialności ekologicznej, „Seminare” 2003, nr 19. 
4 A. Papuziński, ZrównowaŜony rozwój a współczesny problem ekologiczny: ontologia polityki ochrony 

środowiska, w: ZrównowaŜony rozwój. Od utopii do praw człowieka, red. A. Papuziński, Oficyna 
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2005, s. 37-39.  

5 C. Tanner, S. Wolfing Kast, Promoting sustainable consumption: Determinant of Greek purchases by 
Swiss consumers, „Psychology&Marketing” October 2003, vol. 20 iss. 10. 

6 Taka róŜnorodność określeń wynika z problemów w tłumaczeniu na język polski przyjętej w literaturze 
angielskojęzycznej kategorii „sustainable consumption”. 

7 C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 131. 
8 H. Jastrzębska-Smolaga, W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagroŜenia, szanse, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2000, s. 14. 
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ekokonsumpcję moŜna zdefiniować jako taką konsumpcję, której formę i wielkość 
wyznacza zestaw proekologicznych wartości i postaw konsumenta prowadzących do 
świadomości ekologicznej (lub szerzej rozumianej świadomości społecznej) oraz 
ekologicznie (społecznie) odpowiedzialnego procesu podejmowania decyzji 
rynkowych9. 

Koncepcja zrównowa Ŝonego rozwoju gospodarczego 

Zdefiniowana powyŜej ekokonsumpcja jest konsekwencją ogólnej refleksji nad 
koniecznością zmiany sposobu gospodarowania. Z jednej strony oczywiste wydaje się, 
Ŝe sposób ten nie moŜe wstrzymywać procesu rozwoju gospodarczego lub wręcz cofać 
osiągniętego juŜ stopnia tego rozwoju. Z drugiej − nowy sposób gospodarowania 
zasobami musi uwzględniać swoje ekologiczne i społeczne konsekwencje. Takim 
kompromisowym rozwiązaniem jest zaproponowana w latach 70. XX wieku koncepcja 
nazwana trwałym i zrównowaŜonym rozwojem gospodarczym (sustainable 
development)10, w języku polskim określana teŜ mianem rozwoju zrównowaŜonego, 
samopodtrzymującego się, stabilnego oraz ekorozwoju11. Bez względu na przyjęte 
tłumaczenie angielskiego źródłosłowu, istotą trwałego i zrównowaŜonego rozwoju jest 
zapewnienie trwałej poprawy jakości Ŝycia współczesnych i przyszłych pokoleń przez 
kształtowanie właściwych proporcji między trzema rodzajami kapitału: ekonomicznym, 
ludzkim i przyrodniczym12. W praktyce oznacza to: 

– wzrost gospodarczy uwzględniający wymogi ochrony środowiska, 
– ekologicznie zmodyfikowany rozwój określonych form Ŝycia społecznego 

(polityka ekologiczna), 
– zmianę (postulat wprowadzenia nowych zasad) relacji między państwami, 

społecznościami ludzkimi w kontekście tworzenia się zglobalizowanej 
ludzkości, 

– zmianę dotychczasowego paradygmatu społecznego, rewolucję ekologiczną, 
nową wizję społeczną opartą na zasadach dostosowanych do moŜliwości 
przyrody i zarazem urzeczywistniającą ideały samorządności i uniwersalnej 
moralności, 

– konieczny etap na drodze do społeczeństwa ekologicznego, w trakcie którego 
dokonana zostanie zasadnicza przemiana świadomości ludzi oraz procesów 
gospodarczych, technologii i stosunków politycznych oraz relacji między 
państwami w skali globalnej13. 

                                                 
9 Por. J. Moisander, S. Pesonen, Narratives of sustainable ways of living: Constructing the self and the 

others as a green consumer, „Management Decision” London 2002, vol. 40 iss. 4. 
10 D. Kiełczewski, Trwały i zrównowaŜony rozwój a polityka regionalna i lokalna UE, 

http://www.wsseuczelnia.edu.pl/public/polreg/5.doc. 
11 J. Reichel, Czas ziemi, Wyd. Zielone Brygady, Kraków 2006, s. 34. 
12 B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównowaŜonego i trwałego Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2002, s. 27. 
13 Z. Hull, Filozofie zrównowaŜonego rozwoju, w: ZrównowaŜony rozwój. Od utopii do praw…, s. 56. 



Jolanta Zrałek 

 

 

338

O tak szerokim rozumieniu koncepcji trwałego i zrównowaŜonego rozwoju 
decyduje fakt, Ŝe ma ona charakter interdyscyplinarny. Łączą się w niej wątki 
filozoficzne, polityczne, przyrodnicze i ekonomiczne. MoŜna ją zatem traktować 
zarówno jako pewną ideę społeczno-filozoficzną, jak i kierunek rozwoju gospodarczego 
oraz kierunek badań naukowych14. Jednocześnie podkreślić naleŜy, Ŝe bez względu na 
podejście w koncepcji trwałego i zrównowaŜonego rozwoju chodzi właśnie o rozwój,  
a więc o doprowadzenie do zmian jakościowych, a nie o wzrost gospodarczy. Ten 
ostatni oznacza bowiem jedynie zmiany ilościowe, abstrahując od ich kosztów 
społecznych i środowiskowych15. 

Najogólniej rzecz biorąc, podstawowymi normatywnymi celami trwałego  
i zrównowaŜonego rozwoju są: sprawiedliwość wewnątrzpokoleniowa, sprawiedliwość 
międzypokoleniowa oraz sprawiedliwość wobec istot pozaludzkich16. Pierwszy  
z wymienionych celów oznacza dąŜenie do poprawy jakości Ŝycia współczesnych 
społeczeństw. Z celu drugiego wynika konieczność postrzegania procesów 
rozwojowych w długiej perspektywie czasowej, tak aby zagwarantować odpowiednią 
jakość Ŝycia równieŜ przyszłym pokoleniom. Trzeci z wymienionych celów jest 
najbliŜej związany z tradycyjnie rozumianymi zagadnieniami ochrony środowiska. Jego 
osiągnięcie oznacza bowiem taki sposób gospodarowania naturalnymi zasobami, który 
umoŜliwia ich odtworzenie. 

Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównowa Ŝonego rozwoju na 
świecie 

Uwaga rodzących się w latach 60. XX stulecia społecznych ruchów ekologicznych 
skupiona była przede wszystkim na problemach zanieczyszczania środowiska przez 
duŜe zakłady przemysłowe oraz na nadmiernym, rozrzutnym zuŜyciu 
wykorzystywanych w procesie produkcji surowców naturalnych17. Zagadnienia ochrony 
środowiska dalekie były zatem od spraw codziennego Ŝycia jednostki i jako takie miały 
znikome przełoŜenie na indywidualne zachowania konsumpcyjne. Dodatkowym 
ograniczeniem w popularyzacji idei ochrony środowiska był fakt, iŜ na przełomie lat 60. 
i 70. ekologię i konsumpcję traktowano jako dwie wzajemnie wykluczające się kwestie. 
Wychodzono z załoŜenia, Ŝe jedynym sposobem na ograniczenie zanieczyszczeń jest 
ilościowe ograniczenie konsumpcji, co oczywiście nie znajdowało szerokiego poparcia 
konsumentów18. Jednak to właśnie w czasie, gdy w najwyŜej rozwiniętych gospodarczo 
krajach rozkwitał konsumpcjonizm, na szczeblu międzynarodowym zaczęto 

                                                 
14 D. Kiełczewski, Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównowaŜonego rozwoju, Wyd. Uniwersytetu  

w Białymstoku, Białystok 2004, s. 24 i dalsze. 
15 S. Kozłowski, Droga do ekorozwoju, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 79. 
16 D. Kiełczewski, Trwały…. 
17 R.D. Straughan, J.A. Roberts, Environmental segmentation alternatives: A look at green consumer 

behavior in the new millennium, „Journal of Consumer Marketing” 1999, vol. 16, iss.6. 
18 B.B. Schlegelmilch, G.M. Bohlen, A. Diamantopoulos, The link between green purchasing decisions and 

measures of environmental consciousness, „European Journal of Marketing” 1996, vol. 30 no. 5. 
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podejmować pierwsze planowe działania na rzecz zmiany sposobu gospodarowania 
zasobami naturalnymi. Oficjalne stanowisko w sprawie konieczności ograniczenia 
negatywnego wpływu człowieka na środowisko zajęła Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. Jego wyrazem był opublikowany w 1969 roku raport sekretarza 
generalnego ONZ U’Thanta zatytułowany „Człowiek i jego środowisko” oraz wydana 
w roku 1972 Deklaracja Sztokholmska, w której środowisko naturalne potraktowano 
jako wszystko to, co jest potrzebne człowiekowi, aby Ŝyć w godności i dobrobycie19. 

W tym samym 1972 roku opublikowano równieŜ pierwszy, alarmujący w swej 
wymowie, raport Klubu Rzymskiego. Stwierdzono w nim, Ŝe utrzymanie takiego tempa 
rozwoju ludzkości, jakie moŜna było obserwować od początku ery przemysłowej, bez 
wprowadzenia radykalnych zmian w zachowaniu się człowieka najdalej w latach 80. 
XX wieku doprowadzi do całkowitej zagłady jądrowej lub ekologicznej. Postulowany  
w tym dokumencie „rozwój zerowy”, chociaŜ ostro krytykowany główne przez kraje 
Trzeciego Świata, uznać naleŜy za pierwsze podwaliny koncepcji trwałego  
i zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego20. 

Równolegle z rozwojem masowej konsumpcji postępowała teŜ ewolucja 
społecznych nurtów związanych z ekologią. JuŜ w latach 80. organizacje ekologiczne 
zaczęły wywierać ogromny nacisk na media masowe, promując postawy przyjazne 
środowisku naturalnemu. W wyniku takich działań pojedyncze osoby zaczęły 
dostrzegać wpływ własnego zachowania na to środowisko oraz bezpośrednie 
powiązania konsumpcji z problemem wyczerpujących się zasobów naturalnych. 
Uświadomiono sobie, Ŝe stan środowiska determinuje zarówno obecny poziom Ŝycia, 
jak i moŜliwość przetrwania dla przyszłych pokoleń21. Równocześnie teŜ stwierdzono, 
Ŝe w dąŜeniach do ograniczenia degradacji środowiska alternatywą dla radykalnego 
obniŜenia poziomu konsumpcji moŜe być zastąpienie dotychczas kupowanych 
produktów ich bardziej ekologicznymi substytutami22. W miejsce znanego z lat 70. 
hasła „Konsumujmy mniej” lub „Nie konsumujmy” zielona konsumpcja proklamowała 
nowe „Konsumujmy uwaŜniej”23. Do takiej zmiany nastawienia społecznego w duŜym 
stopniu przyczyniły się kolejne inicjatywy organizacji międzynarodowych. W roku 
1983 ONZ powołała Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, której 
przewodniczyła premier Norwegii Gro Harlem Brundtland24. Wydany w 1987 roku 
dokument końcowy prac komisji zwany od nazwiska przewodniczącej Raportem 
Brundtland jako pierwszy proklamował zasadę zrównowaŜonego rozwoju25. Zawarta  

                                                 
19 B. Piontek, op. cit., s. 28. 
20 S. Kozłowski, op. cit., s. 32. 
21 Por. A. Ching Biu Tse, F. Hong Kit Yim, How do consumers perceive clear and transparent products?, 

„International Journal of Commerce&Management” 2002, vol. 12, issue 1. 
22 B.B. Schlegelmilch, G.M. Bohlen, A. Diamantopoulos, op. cit. 
23 The ethical consumer, red. R. Harrison, T. Newholm, D. Shaw, Sage Publications, London, Thousand 

Oaks, New Dehli 2005, s. 49. 
24 Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/sustainable/history/index_en.htm. 
25 H. Lisiecka, Zasada zrównowaŜonego rozwoju w polityce państwa, w: ZrównowaŜony rozwój. Od utopii 

do praw…, s. 247. 
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w nim definicja, zgodnie z którą rozwój zrównowaŜony to taki, który zapewnia 
zaspokojenie potrzeb obecnej generacji bez ograniczania moŜliwości zaspokojenia 
potrzeb przyszłych pokoleń rozszerzała dyskusję na temat problemów ochrony 
środowiska naturalnego o dodatkowy, społeczno-ekonomiczny aspekt26. W miejsce 
ekokonsumpcji zaczęto mówić o szerzej rozumianej konsumpcji zrównowaŜonej. 

Ostateczne upowszechnienie się postaw proekologicznych w krajach wysoko 
rozwiniętych przypadło na lata 90. XX stulecia. O ile z punktu widzenia konsumentów 
lata 60. moŜna opisać jako czas „przebudzenia”, 70. określić mianem „podjęcia 
działań”, a 80. nazwać „czasem odpowiedzialności”, o tyle lata 90. były erą „siły 
rynkowej”. W tym czasie konsumenci uświadomili sobie w pełni, Ŝe środowisko 
naturalne jest bardziej delikatne niŜ dotychczas sądzono i w związku z tym 
wprowadzanie ograniczeń w eksploatacji jego zasobów stało się koniecznością, a nie 
jedynie aktem ich dobrej woli27. Takim zmianom samej idei ekokonsumpcji 
towarzyszyła znaczna intensyfikacja działań na rzecz zrównowaŜonego rozwoju. Został 
on powszechnie zaakceptowany na zorganizowanej przez ONZ w 1992 roku w Rio de 
Janeiro konferencji „Środowisko i rozwój”, znanej takŜe jako Szczyt Ziemi28.  
O przełomowym charakterze tej konferencji świadczy fakt, Ŝe w jej trakcie po raz 
pierwszy uwagę świata skoncentrowano na związku pomiędzy ochroną środowiska  
a warunkami gospodarczymi i sprawiedliwością społeczną29. Niespotykana wcześniej 
była teŜ skala podjętej w Rio dyskusji – w konferencji uczestniczyli reprezentanci aŜ 
178 krajów. W jej efekcie podpisano kilka istotnych dokumentów końcowych, do 
których naleŜą: Deklaracja z Rio w sprawie środowiska i rozwoju, Agenda 21, Ramowa 
Konwencja Klimatyczna, Konwencja o BioróŜnorodności oraz Deklaracja o Lasach30.  

Z punktu widzenia praktycznej implementacji przyjętych w Rio załoŜeń największe 
znaczenie miała Agenda 21 będąca globalnym programem działań na rzecz osiągnięcia 
zrównowaŜonego rozwoju w XXI wieku. Dokument ten składa się z czterdziestu 
rozdziałów, przy czym osobny, czwarty rozdział w całości poświęcony został 
zagadnieniom dotyczącym koniecznych zmian wzorów konsumpcji – przejścia od 
konsumpcji niezrównowaŜonej (nadkonsumpcji) do konsumpcji zrównowaŜonej31.  
W rozdziale tym, bazując na przyjętym w koncepcji zrównowaŜonego rozwoju 
antropocentrycznym podejściu do problemów ochrony środowiska naturalnego 
powiązano je z powszechnie występującym na świecie problemem biedy. Stwierdzono, 
Ŝe jedynie zrównowaŜona konsumpcja pozwoli zaspokoić podstawowe potrzeby 
mieszkańców krajów Trzeciego Świata, ograniczając jednocześnie marnotrawstwo  

                                                 
26 N. Mohan Das Gandhi, V. Selladurai, P. Santhi, Unsustainable development to sustainable development: 

a conceptual model, „Management of Environmental Quality: An International Journal” 2006, vol. 17, no. 6. 
27 S.P. Kalafatis, M. Pollard, R. East, M.H. Tsogas, Green marketing and Ajzen’s theory of planned 

behaviour: a cross-market examination, „The Journal of Consumer Marketing” 1999, vol. 16, iss. 5. 
28 J. Reichel, op. cit., s. 35. 
29 Droga do Johanesburga  http://www.unic.un.org.pl/johannesburg/droga.php. 
30 Ministerstwo Środowiska, http://www.mos.gov.pl/rio10/index.html. 
31 Organizacja Narodów Zjednoczonych, http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/ 

english/agenda21chapter4.htm. 
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i nadmierne zuŜycie zasobów w krajach najbogatszych. W konsekwencji przyjęto dwa 
zasadnicze cele dotyczące konsumpcji: 

a) promocję takich wzorów konsumpcji i produkcji, które ograniczą ich 
negatywny wpływ na środowisko i zarazem pozwolą zaspokoić podstawowe 
ludzkie potrzeby, 

b) popularyzowanie wiedzy na temat roli konsumpcji w procesie degradacji 
środowiska naturalnego oraz doprowadzenie do powstania bardziej 
zrównowaŜonych wzorów konsumpcji. 

W Agendzie podkreślono jednocześnie, Ŝe osiągnięcie tych celów wymaga ścisłej 
współpracy pomiędzy krajami rozwiniętymi gospodarczo i państwami rozwijającymi 
się. Wzory konsumpcji zrównowaŜonej powinny być kreowane w tej pierwszej grupie, 
a następnie przenoszone do biedniejszych państw przy znacznym wsparciu 
technologicznym ze strony krajów wzorotwórczych. W kaŜdym z państw zadania te 
muszą być realizowane zarówno przez rząd, jak i przez odpowiednie organizacje 
społeczne. Wśród sposobów i narzędzi umoŜliwiających osiągnięcie trwałej  
i zrównowaŜonej konsumpcji szczególnie wyróŜniono badania konsumentów 
(wypracowanie konkretnych metod badawczych i mierników pozwalających na ocenę 
stopnia zaawansowania zmian we wzorach konsumpcji) oraz adresowane zarówno do 
konsumentów, jak i do przedsiębiorców programy edukacyjne (zwiększające 
świadomość ekologiczną i promujące konkretne, proekologiczne zachowania). 

Kolejnym krokiem w kierunku wdraŜania zrównowaŜonego rozwoju był Szczyt 
Ziemi w Johannesburgu, który odbył się dokładnie 10 lat po konferencji w Rio. 
Oficjalnie nosił on nazwę Światowego Szczytu ZrównowaŜonego Rozwoju  
i zgromadził przedstawicieli około 190 państw32. Konferencja ta nie miała jednak tak 
przełomowego znaczenia, jak pierwszy Szczyt w Rio. Opublikowana w 2002 r. 
Deklaracja z Johannesburga nie zawierała wielu proponowanych wcześniej rozwiązań. 
Między innymi złagodzono w niej sformułowania dotyczące odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, nie zaakceptowano stwierdzenia, Ŝe powaŜną przeszkodą dla 
zrównowaŜonego rozwoju jest zadłuŜenie krajów rozwijających się, nie ostrzeŜono teŜ, 
Ŝe niektóre rodzaje energii przyczyniają się do zmiany klimatu i pustynnienia33. 

Pod koniec lat 90. rozwój idei zielonej konsumpcji stracił swój pierwotny impet. 
Wyniki badań rynku wskazywały na istnienie znaczącej luki pomiędzy ekologicznymi 
przekonaniami i rzeczywistymi zachowaniami rynkowymi konsumentów. Był to m.in. 
efekt braku zaufania do przedsiębiorstw zachwalających swoje produkty jako przyjazne 
dla środowiska. Wraz z przełomowym wydarzeniem, jakim był pierwszy Szczyt Ziemi, 
nastała swoista moda na ekokonsumpcję. Ten proekologiczny entuzjazm konsumentów 
często był jednak wykorzystywany przez firmy, które z ochroną środowiska nie miały 
nic wspólnego, a jedynie liczyły na większy zysk, sprzedając swoje produkty pod 

                                                 
32 J. Reichel, op. cit. s. 35. 
33 A. Lisowska, ZrównowaŜony rozwój i subsydiarność jako podstawowe zasady polityki ochrony 

środowiska Unii Europejskiej, w: ZrównowaŜony rozwój. Od utopii do praw…, s. 233. 
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hasłem ekologii34. Dodatkowo wraz z początkiem XXI wieku nastąpił teŜ rozłam wśród 
samych ekokonsumentów. Bardziej liberalni z nich uwaŜali, Ŝe wybór przyjaznych 
środowisku naturalnemu produktów jest indywidualną sprawą kaŜdego człowieka  
i tylko od ludzkiej dojrzałości zaleŜy, czy siła przetargowa, jaką mają konsumenci na 
rynku, przełoŜy się na jego „zazielenienie”. Radykalny odłam ekokonsumentów, 
hołdując zasadom tzw. głębokiej ekologii, postulował natomiast konieczność znacznego 
ograniczenia konsumpcji, postrzegając konsumenta nie jako „wyborcę” na rynku, ale 
jako „sędziego” w sprawie ochrony naturalnych zasobów Ziemi35. 

Wyraźną stagnację moŜna teŜ zauwaŜyć w podejmowanych na rzecz ochrony 
środowiska inicjatywach międzynarodowych. Jej dowodem jest chociaŜby fiasko 
Szczytu Klimatycznego, który odbył się w 2009 roku w Kopenhadze. Wbrew 
oczekiwaniom organizacji ekologicznych obradujący tam przywódcy nie zdołali 
uzgodnić poziomu redukcji dwutlenku węgla po 2012 roku36. 

Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównowa Ŝonego rozwoju  
w krajach Unii Europejskiej 

Kolebką proekologicznych ruchów konsumenckich były kraje Europy Zachodniej. 
Dopiero z nich idea ekokonsumpcji rozprzestrzeniła się, zyskując popularność w innych 
wysoko rozwiniętych państwach, w tym przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. 
W konsekwencji ochrona środowiska przyrodniczego była wpisana w politykę krajów 
europejskich w zasadzie juŜ od momentu powstania EWG. Pierwsze działania 
Wspólnoty w tym zakresie sięgają początków lat 70. Wprawdzie nie było jeszcze wtedy 
bezpośrednich traktatowych podstaw do prowadzenia wspólnej polityki w dziedzinie 
ochrony środowiska, jednak wiadomo było, Ŝe rozwój gospodarczy krajów 
członkowskich przyczynia się do degradacji przyrody w całej Wspólnocie.  
W ustanawiającym istnienie EWG Traktacie Rzymskim zawarto cel „harmonijnego 
rozwoju”, który potraktowano jako zielone światło dla podjęcia wspólnych inicjatyw  
w dziedzinie ochrony środowiska37. W 1972 roku na szczycie w ParyŜu szefowie 
państw i rządów WE zlecili Komisji Europejskiej przygotowanie programu działań na 
rzecz takiej ochrony. Pierwsze trzy programy realizowano kolejno w latach 1973-1975, 
1976-1981, 1982-1986. Stanowiły one swoje uzupełnienie i rozwinięcie, a podjęte w ich 
ramach działania koncentrowały się jedynie na likwidowaniu skutków zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego38. Przełom w unijnej polityce ochrony środowiska nastąpił 
dopiero wraz z przyjęciem czwartego programu realizowanego w latach 1987-1992. 

                                                 
34 K. Peattie, A. Crane, Green marketing: legend, myth, farce or prophesy? „Qualitative Market Research: 

An International Journal” 2005, vol. 8 no. 4. 
35 The ethical consumer...., s. 49-50. 
36 Szczyt klimatyczny w Kopenhadze, http://www.twojaeuropa.pl/1204/szczyt-klimatyczny-w-kopenhadze  
37 Sejm RP, Ośrodek Informacji i dokumentacji Europejskiej, http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php? 

topic=polityki&id=srodowisko. 
38 Polityka ochrony środowiska, http://www.exporter.pl/zarzadzanie/patrz_rowniez/unia_2_ 

srodowisko.html. 
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Zapoczątkował on bowiem zintegrowaną ochronę, ustanawiając podstawy unijnej 
polityki ekologicznej, co pozwoliło na przejście od działań nastawionych na likwidację 
zanieczyszczeń do inicjatyw zapobiegawczych39. Legitymizację prawną swych 
poczynań Wspólnota uzyskała w Jednolitym Akcie Europejskim, który wszedł w Ŝycie 
w 1987 roku. Wówczas do traktatu o WE wprowadzono nowy tytuł „Środowisko 
naturalne”40. 

Wykładnia zasady zrównowaŜonego rozwoju znalazła odzwierciedlenie  
w przyjętym w 1992 roku Traktacie z Maastricht (Traktat o Unii Europejskiej) i stała 
się podstawą piątego programu UE w dziedzinie ochrony środowiska realizowanego  
w latach 1993-2000. Skoncentrowano się w nim na osiąganiu poŜądanej równowagi 
pomiędzy działaniami człowieka i rozwojem gospodarczym a ochroną środowiska.  
W ramach piątego programu dostrzeŜono teŜ konieczność uwzględniania problematyki 
środowiskowej podczas formułowania i wprowadzania w Ŝycie innych polityk, a takŜe 
w decyzjach władz państwowych i w kształtowaniu indywidualnych zachowań41. 

W 2001 roku została opracowana i opublikowana przez Komisję Europejską 
propozycja kolejnego, szóstego juŜ programu działań w dziedzinie środowiska 
naturalnego. Program ten zatytułowano „Środowisko 2010: nasza przyszłość zaleŜy od 
naszego wyboru”, a jego realizację przewidziano na lata 2001-201042. Szósty program 
priorytetowo traktuje cztery dziedziny: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, 
ochronę przyrody i róŜnorodności biologicznej, troskę o wpływ środowiska naturalnego 
na zdrowie oraz oszczędność w wykorzystaniu zasobów naturalnych i gospodarkę 
odpadami43. Jednocześnie do osiągnięcia formułowanych w tych dziedzinach celów  
w większym niŜ dotychczas stopniu wykorzystywane są instrumenty rynkowe, takie 
jak: podatki pośrednie, opłaty, dotacje celowe i zbywalne uprawnienia do emisji 
zanieczyszczeń. Mają one słuŜyć do stworzenia nowej struktury bodźców 
ekonomicznych dla podmiotów gospodarczych i konsumentów44. 

Ewolucja ekokonsumpcji i idei zrównowa Ŝonego rozwoju  
w Polsce 

Z uwagi na szczególne uwarunkowania polityczne i gospodarcze w Polsce 
ewolucja ekokonsumpcji i zrównowaŜonego rozwoju przebiegała w sposób inny niŜ  
w wysoko rozwiniętych krajach Zachodu. Przed 1989 rokiem przemysł cięŜki  
i chemicyzacja rolnictwa doprowadziły do znacznej degradacji środowiska naturalnego. 
Jednak podobnie jak w pozostałych krajach byłego bloku komunistycznego problemy 

                                                 
39 Program wieloletni środowisko a zdrowie, http://www.ietu.katowice.pl/wpr/Lista_faktow.htm.   
40 Polityka ochrony środowiska…  
41 A. Lisowska, op. cit., s. 235. 
42 Polityka ochrony środowiska…  
43 Sejm RP, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, http://libr.sejm.gov.pl/oide/index.php?topic= 

polityki&id=srodowisko. 
44 Zielona księga. Instrumenty rynkowe na potrzeby polityki w zakresie ochrony środowiska i w dziedzinach 

pokrewnych, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 28.03.2007. 
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związane z ochroną środowiska traktowano w Polsce jako oczywisty koszt 
funkcjonowania gospodarki centralnie planowanej45. Nie oznacza to, Ŝe nikt nie 
dostrzegał zagroŜeń płynących z rabunkowego gospodarowania zasobami naturalnymi. 
MoŜliwości podjęcia konkretnych działań naprawczych były jednak znacznie, o ile nie 
całkowicie ograniczane interesem politycznym. W konsekwencji wszelkie 
proekologiczne inicjatywy zaczęto w naszym kraju podejmować z opóźnieniem.  

Pierwszy w Polsce raport, w którym domagano się zasadniczych zmian w podejściu 
do ochrony środowiska, powstał na przełomie 1979 i 1980 roku. Zatytułowano go 
„Raport o stanie zagroŜenia środowiska przyrodniczego w Polsce”, a jego autorzy  
– grupa niezaleŜnych pracowników nauki, skierowali go bezpośrednio do Rady 
Państwa. W dokumencie tym stwierdzono, Ŝe (wbrew oficjalnej propagandzie) 
środowisko naturalne ulega w Polsce stałej degradacji. W związku z tym autorzy 
postulowali konieczność zmiany dotychczasowej polityki państwa w tej dziedzinie. 
Postulat taki nie wywołał Ŝadnej konkretnej reakcji ze strony rządzących, niemniej 
jednak jego późniejsza publikacja na łamach czasopisma „Przyroda Polska” była 
początkiem publicznej debaty na temat zagroŜeń ekologicznych kraju. W konsekwencji 
lata 80. przyniosły w Polsce rozwój społecznych ruchów ekologicznych, które 
stopniowo zaczęły odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu ekologicznej 
świadomości obywateli46. 

Kolejnym waŜnym z punktu widzenia rozwoju ekokonsumpcji wydarzeniem były 
obrady Okrągłego Stołu w 1989 roku. Strona opozycyjna postulowała wówczas, aby 
polityka ochrony środowiska umoŜliwiała pełne wprowadzenie w naszym kraju 
koncepcji zrównowaŜonego rozwoju dostosowanej do warunków gospodarki 
rynkowej47. Udało się sformułować 27 dotyczących tej kwestii postulatów i ustalić 
konkretne terminy ich realizacji. Zakładano wówczas, Ŝe nastąpi ona w ciągu dwóch 
kolejnych lat. Niestety plany te okazały się być jedynie listą entuzjastycznych Ŝyczeń. 
Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu nie podjęto działań w zakresie wprowadzania  
w Ŝycie wynegocjowanych przy tzw. stoliku ekologicznym postanowień, pozostawiając 
je jedynie w formie deklaratywnej48. 

Po raz pierwszy swój konkretny wyraz koncepcja trwałego rozwoju znalazła  
w uchwale Sejmu z 1991 roku. Przyjęto wówczas załoŜenia polityki ekologicznej 
państwa, której głównym punktem było odejście od wąsko rozumianej ochrony 
środowiska na rzecz zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego. Rozpoczęta w ten 
sposób debata ekologiczna na szczeblu władzy ustawodawczej zakończona została 
przyjęciem przez Sejm w 1995 roku uchwały w sprawie zrównowaŜonego rozwoju. 

                                                 
45 C. Gurau, A. Ranchhod, International green marketing: A comparative study of British and Romanian 

firms, „International Marketing Review” 2005, vol. 22 no. 5. 
46 Zob. S. Kozłowski, op. cit., s. 9-10. 
47 H. Lisicka, Zasada zrównowaŜonego rozwoju w polityce państwa, w: ZrównowaŜony rozwój. Od utopii 

do praw…, s. 248. 
48 S. Kozłowski, op. cit., s. 12. 
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Zobowiązywała ona przedstawicieli władzy wykonawczej do przeniesienia zasad 
takiego rozwoju na grunt realizowanej polityki gospodarczej49. 

Przestrzeganie zasad zrównowaŜonego rozwoju zagwarantowane zostało teŜ  
w polskim ustawodawstwie. Generalne odniesienie do tej koncepcji znalazło się w akcie 
prawnym najwyŜszego rzędu, jakim jest przyjęta w 1997 roku Konstytucja 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z treścią artykułu 5 w rozdziale I Konstytucji 
„Rzeczpospolita Polska strzeŜe niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, 
strzeŜe dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju”50. Oficjalna definicja zrównowaŜonego rozwoju znalazła się 
natomiast w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.  
W artykule 3 punkt 50) Ustawy stwierdzono, Ŝe „przez zrównowaŜony rozwój rozumie 
się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
moŜliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń” 51. Zawarte  
w Ustawie przepisy były efektem intensywnych starań Polski o wejście do struktur Unii 
Europejskiej. Odzwierciedlają one treść około 20 unijnych dyrektyw, których 
wdroŜenie w Ŝycie i respektowanie było niezbędnym warunkiem w realizowanym przez 
Polskę programie dostosowawczym. NajwaŜniejsze zalecenia dotyczyły dostępu do 
informacji o środowisku oraz udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych  
z dziedziny ochrony środowiska.52 

Wzorem inicjatyw regulacyjnych podejmowanych w Unii Europejskiej równieŜ  
w naszym kraju przygotowano konkretne programy i strategie dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. Zobowiązaniem do realizacji konstytucyjnej zasady 
zrównowaŜonego rozwoju była opracowana w 1999 roku „Strategia zrównowaŜonego 
rozwoju Polski do 2025 roku”.53 Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony 
środowiska powstawały teŜ konkretne programy mające na celu stworzenie 
niezbędnych warunków ochrony przyrody. Określono w nich cele i priorytety 
ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do 
realizacji celów54. Pierwszy tego typu dokument powstał juŜ w roku 1991 i obejmował 
lata 1991-2002. Wyznaczył on główne kierunki i priorytety ochrony środowiska  
w powiązaniu ze zmianami ustrojowymi, jakie miały wówczas miejsce w naszym 

                                                 
49 H. Lisicka, op. cit., s. 249. 
50 Konstytucja Rzeczpospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Bocia, Wrocław 

1998, s. 22-23. 
51 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 

2001 roku. 
52 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.kprm.gov.pl/archiwum/1937_2742.htm. 
53 B. Piontek, op. cit., s. 153. 
54 A. Erechemla, Projekt polityki ekologicznej państwa, „Środowisko” 2006, nr 18 (330). 
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kraju55. Dokument „II Polityka ekologiczna państwa” został przyjęty w 2000 roku,  
a więc podobnie jak poprzedni jeszcze przed uchwaleniem Ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Obejmował on lata 2000-2003 i zakładając znane z rozwiązań unijnych 
antropocentryczne podejście do problemów ochrony przyrody, rozszerzał wprowadzone 
w pierwszym programie pojęcie ekorozwoju, zastępując go kategorią rozwoju 
zrównowaŜonego. ZałoŜenia II Polityki dostosowywały polską politykę ekologiczną do 
programów unijnych.  

Przyjęta w 2003 roku „III Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006  
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” aktualizowała i uszczegóławiała 
poprzedni program, dostosowując go do załoŜeń szóstego programu działań UE  
w dziedzinie ochrony środowiska. Podobne zadanie ma równieŜ „IV Polityka 
ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-
2014”.56 W zakresie kształtowania proekologicznych postaw konsumentów najnowsze 
polskie programy są zatem zgodne z polityką unijną. Podkreśla się w nich, Ŝe stwarzany 
przez konsumentów popyt (lub teŜ jego brak) jest istotnym bodźcem dla rozwoju 
zrównowaŜonej produkcji, a skuteczność jego działania moŜe być znacznie większa od 
jakichkolwiek innych instrumentów – prawnych czy organizacyjnych. Stanowi to 
przesłankę do większego niŜ dotychczas nacisku na sterowanie takim popytem. 
Podstawowymi narzędziami mają być edukacja (wprowadzenie problematyki 
ekokonsumpcji do programów szkolnych, do oferty programowej publicznych środków 
przekazu, obowiązek umieszczania informacji dotyczących wpływu na środowisko na 
etykietach produktów oraz rozbudowa systemu certyfikacji ekologicznej towarów) oraz 
konkretne instrumenty rynkowe (w uzasadnionych przypadkach subsydiowanie cen 
produktów ekologicznych i wspieranie ich marketingu oraz reklamy)57. 

PowyŜsze rozwaŜania dowodzą, jak waŜnym bodźcem dla rozwoju ekokonsumpcji 
w Polsce jest członkowstwo naszego kraju w Unii Europejskiej. Akcesja pozwoliła 
Polsce nadrobić wynikające ze zmian systemowych opóźnienia w dziedzinie ochrony 
środowiska poprzez zaadaptowanie sprawdzonych juŜ w Europie Zachodniej rozwiązań 
regulacyjnych. 

THE EVOLUTION OF GREEN CONSUMPTION  
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A FACTOR 

INFLUENCING MARKET ENTITIES BEHAVIORS 

Summary  

Under the circumstances of contemporary economy the idea of environment protection is an 
important factor influencing market entities behaviors. The environmental movement among 
consumers occurs as a green consumption. Discussing this problem in a broader perspective, 

                                                 
55 Program wieloletni…  
56 A. Erechemla, Projekt…, op. cit. 
57 Polityka ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, http://www.mas.gov.pl/1materiały_informacyjne/ 

raporty_opracowania/polityka_ekologiczna_2003_2006.pdf  
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including enterprises and economic policy, there is a concept of sustainable development.  
The evolution of both green consumption and sustainable development has been described in this 
paper. The discussion is undertaken on three stages regarding respectively international, European 
and Polish solutions and initiatives, due to the specified conditions of Polish problems of green 
consumption and sustainable development. 
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Anna śelazna-Blicharz1 

DĄśENIE DO SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WOBEC ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

JAKO SZANSA NA POWODZENIE 
PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNKU LUBELSKIM 

Streszczenie 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, rozumiana jako dobrowolne uwzględnianie 
aspektów społecznych i ekologicznych w działaniach biznesowych oraz w kontaktach  
z interesariuszami, stała się pojęciem powszechnie znanym w Polsce. Umiejętne przekazywanie 
informacji na temat proekologicznych działań przedsiębiorstwa w istotny sposób wpływa na 
wizerunek organizacji. 

Wstęp 

Społeczna odpowiedzialność podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
wydaje się być w dzisiejszych czasach nie tylko szansą na powodzenie na rynku, ale 
warunkiem funkcjonowania w sposób zgodny z oczekiwaniami większości 
interesariuszy. Coraz bardziej wymagający konsumenci częściej niŜ kiedyś zadają sobie 
trud poszukiwania szczegółowych informacji na temat metod i technologii wytwarzania 
produktów. Pracownicy dokonując wyboru miejsca zatrudnienia, oprócz wiedzy na 
temat wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań socjalnych czy płacowych przez 
pracodawcę, poszukują takŜe informacji o charakterze i wydźwięku całej działalności 
na rynku. Kontrahenci częściej niŜ przed kilkoma laty wymagają od podmiotów z nimi 
współpracujących przejrzystości działań potwierdzanych deklaracjami i raportami. 
Właściwie traktowani pracownicy, kooperanci i współpracownicy czy zadowoleni 
klienci stają się doskonałym źródłem pozytywnych informacji o przedsiębiorstwie, 
bezpłatną reklamą. 

Celem artykułu jest przedstawienie głównych korzyści płynących z postępowania 
przez organizację w sposób społecznie odpowiedzialny ze szczególnym naciskiem na 
działalność prośrodowiskową oraz zaprezentowanie części wyników badań 
empirycznych przeprowadzonych w województwie lubelskim. 

                                                 
1 Anna śelazna-Blicharz – mgr inŜ., Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką, Wydział Zarządzania, 

Politechnika Lubelska. 
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Korzy ści płyn ące ze stosowania zasad społecznej odpo-
wiedzialno ści 

WdraŜanie strategii przedsiębiorstw, w których immanentną rolę odgrywają zasady 
społecznej odpowiedzialności, prowadzi do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa 
poprzez rozwój jego zasobów, budowy i umacniania jego wizerunku i reputacji oraz 
kształtowania korzystnych warunków i klimatu rozwoju społeczno-gospodarczego  
w otoczeniu przedsiębiorstw zarówno w skali makroekonomicznej, jak i lokalnej2. 
Coraz częściej konsumenci chcą kupować produkty od podmiotów, którym ufają, 
dostawcy chcą tworzyć partnerstwa biznesowe z firmami, na których mogą polegać, 
pracownicy chcą pracować dla organizacji, które szanują, powaŜne fundusze 
inwestycyjne chcą wspierać organizacje, które postrzegają jako społecznie 
odpowiedzialne, a organizacje non-profit i pozarządowe chcą współpracować  
z podmiotami poszukującymi praktycznych rozwiązań do osiągnięcia wspólnych celów. 
Przedsiębiorstwa odnoszą największe korzyści, kiedy potrzeby wszystkich grup 
interesariuszy zostają zaspokojone3. 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazuje na długofalową perspektywę oceny 
działań społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw. Do korzyści strategii zalicza4: 
1. Wzrost zainteresowania inwestorów – kredytodawcy i inwestorzy są bardziej 

zainteresowani współpracą z odpowiedzialnymi przedsiębiorstwami, które oprócz 
dobrych wyników finansowych mogą wykazać się zarządzaniem w sposób 
przejrzysty, odpowiedzialnie budują swój wizerunek i dobre relacje z otoczeniem. 
UtoŜsamiają oni wiarygodność finansową przedsiębiorstw z wiarygodnością 
społeczną. 

2. Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy. Wzrastająca świadomość 
społeczna konsumentów sprawia, Ŝe kierują się oni często w swoich wyborach 
zaufaniem do przedsiębiorstw. ZaleŜy ono od ekologicznych aspektów działalności 
przedsiębiorstw, przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności w procesie 
wytwarzania produktów i świadczonych usług oraz ogólnej reputacji. 

3. Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi. Udział przedsiębiorstwa  
w Ŝyciu społeczności lokalnej, podejmowanie długofalowych i wymiernych 
inwestycji społecznych ułatwia mu sprawne i bezkonfliktowe funkcjonowanie. 
Społeczna odpowiedzialność umoŜliwia pozyskanie przychylności społeczności 
oraz zdobycie zaufania władz samorządowych. 

4. Wzrost konkurencyjności. Wprowadzanie zasad odpowiedzialnego biznesu to jeden 
z atutów, dzięki którym przedsiębiorstwa zdobywają przewagę konkurencyjną 
zarówno na rynkach lokalnych, jak teŜ międzynarodowych. 

                                                 
2 M. Gagacka, Etyczna i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w dobie globalizacji, w: Teoria  

i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania, red. E. Frejtag-Mika, Difin, Warszawa 2006, s. 245. 
3 W.B. Werther, D.B. Chandler, Strategic Corporate Social Responsibility Stakeholders In a Global 

Environment, Sage Publications, Inc., 2006, s. 19. 
4 Co to jest CSR, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, http://www.fob.org.pl/co-to-jest-csr-1884152.htm. 
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5. Podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Poprzez 
podejmowanie wyzwań społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa podnoszą 
swoje standardy postępowania wobec interesariuszy (pracowników, kontrahentów, 
klientów), a przez to unikają kosztów „złego partnerstwa”. Zmiany te wpływają na 
kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu, odpowiedzialności  
i przejrzystości podejmowanych działań. 

6. Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa wśród pracowników. 
Społeczna odpowiedzialność stanowi jeden z elementów pozafinansowego 
motywowania pracowników. Za sprawą kodeksów etycznych, programów 
społecznych, dbałości o środowisko, wizerunek organizacji w oczach pracowników 
ulega poprawie, przez co odnoszą się z większym uznaniem do funkcjonowania 
przedsiębiorstwa, stosują się do zasad w nim obowiązujących. 

7. Pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników. Gdy poprawie ulega wizerunek 
przedsiębiorstwa oraz wzrasta zaufanie do niego wśród pracowników, rośnie takŜe 
atrakcyjność jednostki na rynku pracy, co przyciąga nowych i zatrzymuje 
najlepszych pracowników. 
Z deklaracji przedsiębiorców wyróŜnionych w ramach programu „Przedsiębiorstwo 

Fair Play” wynika, Ŝe grupa działań skierowanych na poprawę jakości Ŝycia 
społeczności lokalnej czy wynikających z troski o środowisko naturalne przyczynia się 
do uniknięcia wielu problemów, z jakimi borykają się ich konkurenci. Wskazują, Ŝe 
znacznym ułatwieniem w pozyskaniu najlepszych pracowników okazała się być chęć 
świadczenia pracy z ich strony dla przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, które 
w sposób klarowny informuje o swoich poczynaniach. Wielu lojalnych kontrahentów, 
kooperantów pozyskano szacunkiem, otwartością i dbałością o jak najwyŜszy poziom 
jakości prowadzonych działań5. Przyjęcie przez organizację strategii społecznej 
odpowiedzialności pozwala na budowę pozytywnego wizerunku wśród wszystkich grup 
interesariuszy, a w rezultacie w dłuŜszym horyzoncie czasowym przyczynia się do 
powstania dodatkowych korzyści finansowych, co potwierdziły między innymi analizy 
przeprowadzone w 2006 przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem 
Prywatnym6. 

W.C. Ford z Ford Motor Company stwierdził, Ŝe „istnieje róŜnica pomiędzy dobrą 
firmą i świetną firmą. Dobra firma oferuje świetne produkty, natomiast świetna firma 
oprócz tego dąŜy, aby uczynić świat lepszym”7. 

                                                 
5 Przedsiębiorstwo Fair Play – praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu od 1998 roku, 

„Gazeta Prawna” z 16 listopada 2006, s. C3. 
6 M. Bąk, P. Bednarz, P. Kulawczuk, R. Rataj, A. Szcześniak, P. Zając, Analiza korzyści ekonomicznych ze 

stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie  
i wnioski, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2006, s. 1. 

7 Ph. Kotler, N. Lee, Corporate Social Responsibility. Doing the most good for your company and your 
cause, John Wiley&Sons, inc., Hoboken, New Jersey 2005, s. 6. 
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Wpływ społecznej odpowiedzialno ści na kształtowanie wize-
runku podmiotów 

Nad społeczną odpowiedzialnością od lat prowadzone są badania, zarówno  
w grupie przedsiębiorców będących decydentami przy podejmowaniu działań 
prospołecznych lub prośrodowiskowych, jak równieŜ wśród opinii publicznej. Jako 
główne korzyści wewnętrzne dla przedsiębiorstwa działającego odpowiedzialnie prawie 
60% menedŜerów wymieniło podniesienie poziomu kultury organizacyjnej, a 40%  
z nich wskazało na pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników.  
Do najczęściej wymienianych korzyści zewnętrznych naleŜą: poprawa wizerunku  
i reputacji przedsiębiorstwa według prawie 80% menedŜerów oraz zwiększanie 
lojalności klientów (prawie 40%)8. Potwierdziły to takŜe badania przeprowadzone  
w 2005 roku, z których wynika, Ŝe główne korzyści wynikające ze stosowania zasad 
społecznej odpowiedzialności w biznesie w opinii polskich menedŜerów stanowią: 
reputacja przedsiębiorstwa, zrównowaŜony rozwój kraju, ochrona środowiska oraz 
solidarność ze społecznością lokalną9. Badania prowadzone wśród konsumentów 
wykazały, Ŝe 53% z nich za podstawowe zadania przedsiębiorstw uwaŜa generowanie 
zysków, płacenie podatków oraz zapewnianie miejsc pracy zgodnie z prawem, ale aŜ 
30% decyduje się na zakup wyrobów lub usług przedsiębiorstwa, o którego działalności 
słyszało pozytywne informacje10. 

Wzrost świadomości i wraŜliwości społeczeństwa na stan środowiska naturalnego 
oraz ekologiczny aspekt działalności przedsiębiorstw spowodował rozwój green 
marketingu, określanego takŜe jako ekomarketing, marketing ekologiczny czy zielony 
marketing. Jednym z instrumentów marketingu ekologicznego jest promocja 
przyjaznych środowisku naturalnemu produktów, wytwarzanych przy zastosowaniu 
energooszczędnych technologii. Przedsiębiorstwa dąŜą do minimalizacji negatywnego 
wpływu na stan otoczenia i coraz częściej zabiegają o przekonanie społeczeństwa, Ŝe są 
społecznie odpowiedzialne wobec środowiska naturalnego, posługując się narzędziem 
marketingowym public relations.  

Istotą public relations jest „kształtowanie dobrego image’u przedsiębiorstwa, 
organizacji, instytucji i osób”11. Celem tej planowanej oraz stałej działalności jest 
ustanowienie i następnie utrzymanie dobrej reputacji przedsiębiorstwa, wzajemnego 
zrozumienia pomiędzy organizacją a otoczeniem (klientami, pracownikami, 
dostawcami, organizacjami związkowymi i całym społeczeństwem). Poprzez 

                                                 
8 MenedŜerowie 500 i odpowiedzialny biznes, Warszawa 2003, http://www.ngo.pl/files/biblioteka.ngo.pl/ 

public/raporty/Badania/menedzerowie.pdf. 
9 Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? Porównanie postaw i praktyk na Węgrzech,  

w Polsce i na Słowacji, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2005, www.wolontariatpracowniczy.pl/ 
var/resources/files/Akt_files/1774.ppt. 

10 Komunikowanie na rzecz CSR, Badania przeprowadzone przez Fundację Komunikacji Społecznej, 2003, 
http://dobrybiznes.info/index.php?module=ExpertArticles&action=ShowArticle&articleId=347&sectionId=10
7. 

11 W. Pomykało, Strategia Public Relations, „Personel” 1995, nr 6(9), s. 10. 
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przygotowywanie konferencji prasowych, oświadczeń dla prasy, sponsorowanie imprez 
dobroczynnych i sportowych, opracowywanie programów dla lokalnych społeczności 
kształtowane są przychylne, pozytywne postawy opinii publicznej, wzrasta zaufanie do 
przedsiębiorstwa12. W ramach nowych koncepcji rozwijanych na gruncie PR 
szczególnego znaczenia nabiera fakt, Ŝe bez orientacji na odpowiedzialność społeczną 
nie jest moŜliwa realizacja zadań integracyjnych, stawianych przed public relations 
przez teorię zintegrowaną13. Zadania integracyjne stojące przed „public relations XXI 
wieku” w skali mikro stanowią: integracja stosunków organizacji z otoczeniem, 
integracja wszystkich funkcji zarządzania oraz integracja struktur korporacyjnych  
i organizacyjnych. W skali makro zadania te wiąŜą się z integracją ze społeczeństwem, 
co nie jest moŜliwe bez postawy społecznej odpowiedzialności14. 

Doskonałym sposobem na przekazywanie opinii publicznej informacji na temat 
aktywności podmiotów gospodarczych w aspekcie środowiska naturalnego jest 
publikowanie sprawozdań, raportów przygotowanych przez same przedsiębiorstwa lub 
instytucje zewnętrzne. Jednak dość mało precyzyjne zasady sporządzania raportów 
społecznych, określanych takŜe mianem raportów społecznej odpowiedzialności czy 
raportów zrównowaŜonego rozwoju, umoŜliwiają wykorzystywanie ich nie tylko jako 
narzędzia komunikowania się firmy z otoczeniem, ale takŜe istotny „element gry 
rynkowej prowadzonej z konkurencją” 15. DuŜa dowolność treści i formy raportów 
wiąŜe się z niebezpieczeństwem ułatwiania osobom odpowiedzialnym za ich 
sporządzanie wybiórczego informowania otoczenia i interesariuszy na temat 
działalności przedsiębiorstw. RozbieŜność pomiędzy tym co przedsiębiorstwo oferuje,  
a tym co deklaruje przyczynia się do braku spójności wizerunku i toŜsamości podmiotu. 
Jedynie konsekwencja działań i zachowanie ciągłości pomagają tworzyć klarowny 
wizerunek przy jednoczesnym szeregu innych korzyści. WdraŜanie zasad społecznej 
odpowiedzialności zapewnia konsekwentne dąŜenie do doskonałości. 

Do innych zewnętrznych form oddziaływania na społeczeństwo przez 
przedsiębiorstwa w ramach public relations moŜna zaliczyć publikowanie wywiadów  
i notatek prasowych z informacją o działaniach prośrodowiskowych, audycje radiowe  
w stacjach o zasięgu lokalnym, wydawanie broszur, folderów uwzględniających 
ekologiczny aspekt działalności firmy czy prezentowanie osiągnięć w tej dziedzinie na 
konferencjach, sympozjach lub seminariach tematycznych. 

Rzadko wykorzystywanym w Polsce narzędziem jest ekosponsoring, w ramach 
którego przedsiębiorstwa mogą wspierać organizacje, fundacje, przedsięwzięcia lub 

                                                 
12 Szerzej: J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 138-142.  
13 W. Macierzyński, M. Macierzyński, Społeczna odpowiedzialność public relations w nowych krajach 

Unii Europejskiej, w: Polska w Unii Europejskiej Wstępny bilans członkostwa, red. J. Misala, Wyd. 
Politechniki Radomskiej, Radom 2006, s. 558.  

14 Ibidem, s. 558. 
15 A. Lewicka-Strzałecka, W poszukiwaniu nowych instrumentów społecznej legitymizacji firmy,  

w: Kontrowersje wokół marketingu – toŜsamość, etyka, przyszłość, red. L. Garbarski, Wyd. WyŜszej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004, s. 236. 
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konkursy związane z ochroną środowiska naturalnego. Natomiast w przedsiębiorstwach 
amerykańskich przekazywane kwoty stanowiły nawet do 8% całych budŜetów 
filantropijnych16. W większości przedsiębiorstw kierunek przekazywania kwot 
wydatkowanych na ochronę środowiska jest starannie przemyślany przez pracowników 
odpowiedzialnych za ochronę środowiska.  Poszukują oni sposobów połączenia 
programów dotacji z wewnętrznymi procedurami zarządzania środowiskiem. 
Skuteczność działań proekologicznych wymaga sprzęŜenia działań i zgromadzenia 
większej ilości środków finansowych, stąd częstym zjawiskiem jest poszukiwanie 
innych fundatorów chętnych do wsparcia tych samych przedsięwzięć ekologicznych.  
W przedsiębiorstwach z sektora nowoczesnych technologii pracownicy wykazują się 
duŜym poparciem dla idei ochrony środowiska. W ankiecie przeprowadzonej na 
zlecenie firmy Chivas Regal 53% pracowników stwierdziło, Ŝe zaangaŜowanie  
w realizację firmowych programów działalności dobroczynnej zwiększa ich lojalność 
wobec pracodawców17. 

Z badań prowadzonych w Polsce wynika, Ŝe blisko dwie trzecie polskich 
biznesmenów finansuje róŜne projekty społeczne18. Prawie 70% przedsiębiorców 
objętych badaniami angaŜuje się w pomoc społeczną i usługi socjalne, około 60% 
respondentów pomaga w rozwoju sportu, rekreacji i edukacji potrzebujących. Jedna 
trzecia badanych wspiera rozwój lokalny i ochronę zdrowia społeczeństwa, natomiast 
27% podjęła działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska19. 

Reguły skutecznego przekazu informacji o działalno ści pro-
środowiskowej 

Przedsiębiorstwa w zaleŜności od branŜy i wielkości koncentrują się na róŜnych 
problemach ekologicznych. Działalność podmiotów gospodarczych wymusza teŜ róŜne 
sposoby komunikacji z otoczeniem. Wpływa na nie równieŜ przyjęta strategia 
przedsiębiorstwa wobec środowiska naturalnego. W zaleŜności od postawy decydentów 
w przedsiębiorstwach względem środowiska naturalnego moŜliwe jest przyjęcie przez 
organizacje następujących strategii20: 

a) defensywna – jest przejawem myślenia decydentów o ochronie środowiska 
jako działaniach powodujących wzrost kosztów organizacji, co wiąŜe się  
z przyjmowaniem postawy oporu, jakby problematyka ta nie dotyczyła 
jednostki, 

                                                 
16 C. Smith, Nowy model filantropii przedsiębiorstw, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, 

Harvard Business Review Polska, 2007, s. 199. 
17 Ibidem, s.184. 
18 Badanie działalności prospołecznej przedsiębiorstw, Fundacja Kronenberga i Akademia Rozwoju 

Filantropii, 2008.  
19 CSR po polsku. Lepsza strona biznesu, „Newsweek” z 1.06.2008, s. 56. 
20 M. Burchard-Dziubińska, Ekologiczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu, Wyd. 

Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998, s. 193-202. 
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b) obojętna – wybierana jest przez przedsiębiorstwa, które nie są zainteresowane 
angaŜowaniem się w ochronę środowiska oraz traktują własną działalność jako 
neutralną dla środowiska, 

c) ofensywna – obejmuje obok modyfikacji procesu produkcji i wyrobów na 
bardziej przyjazne środowisku naturalnemu równieŜ wysiłki marketingowe 
poprawiające wizerunek, podejmowane w celu poinformowania opinii 
publicznej o starannym doborze surowców i materiałów, technik i technologii 
produkcji czy wysokiego poziomu wiedzy na tematy ekologiczne wśród 
pracowników; strategia ta w krótkim okresie moŜe spowodować spadek 
wyników finansowych, a jej głównym celem jest osiąganie korzyści 
długookresowych, 

d) innowacyjna – polega na uświadomieniu przez przedsiębiorstwo rynkowej 
szansy związanej ze zorientowaniem produkcji na ochronę środowiska; 
przedsiębiorstwa, które dokonują wyboru takiej strategii, prowadzą własne 
prace badawczo-rozwojowe, poszukując przyjaznych środowisku produktów  
i technologii. Ich celem jest osiągnięcie pozycji lidera „zielonych” produktów 
w wybranym przez siebie segmencie rynku. 

Przyjęcie strategii ofensywnej lub innowacyjnej moŜe oznaczać rozszerzenie 
tradycyjnego zbioru instrumentów marketingowych wpływających na popyt na 
produkty opartej na formule 4P – price, product, promotion, place21 (czyli: cena, 
produkt, promocja, dystrybucja), często wzbogacanej do 5P o people (ludzie), o kolejne 
elementy, jak: political power i publics22. Oddziaływanie przedsiębiorstw na państwo  
w kierunku wprowadzenia regulacji w dziedzinie ochrony środowiska, określane jako 
political power, moŜe istotnie wpłynąć na uzyskanie przewagi konkurencyjnej po 
poinformowaniu o takich działaniach opinii publicznej. Aktywność przedsiębiorstw  
w tym zakresie jest przejawem słusznego wykorzystania wiedzy, którą dysponują na 
temat obciąŜeń środowiska wynikających z ich działalności. Publics dotyczy 
uwraŜliwiania opinii publicznej na problemy ekologiczne. Celem takich działań jest 
poprawa jakości Ŝycia społeczeństwa. Takie przedsiębiorstwa dąŜą nie tylko do 
osiągania zysków własnych, ale dbają równieŜ o dobrobyt całego społeczeństwa. 
Stanowi to element społecznie zorientowanego działania biznesu. 

Wielość informacji przekazywanych przez przedsiębiorstwa na temat ich 
działalności i jakości wytwarzanych produktów powoduje chaos informacyjny.  
Do duŜej części deklaracji pojawiają się zarzuty, z których najwięcej dotyczy ich 

                                                 
21 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 

2002, s. 141. 
22 M. Burchard-Dziubińska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ochronie środowiska,  

w: Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych, red. J. Sosnowski, Kieleckie Wydawnictwo 
Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2008, s. 130. 
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ogólności, braku faktów na temat rzeczywistych cech. A. Lewicka-Strzałecka podaje 
następujące wytyczne dotyczące deklaracji środowiskowych przedsiębiorstw23: 

– nie naleŜy uŜywać określeń niejasnych, ogólnikowych, 
– informacje o zaletach produktu względem środowiska powinny być dokładne  

i weryfikowalne, 
– język deklaracji środowiskowych nie moŜe wprowadzać w błąd, 
– język deklaracji środowiskowych powinien być zrozumiały, a ich symbolika 

czytelna, 
– informacje o certyfikatach i wyróŜnieniach powinny być prawdziwe i aktualne, 
– nie naleŜy mylnie sugerować, Ŝe produkt jest wyjątkowy, 
– nie naleŜy wprowadzać w błąd, ujawniając tylko cechy korzystne dla 

środowiska, 
– informacja powinna jasno określać część produktu, której dotyczy, 
– informacja powinna być relewantna wobec danego produktu. 
Na opakowaniach produktów, w folderach reklamowych pojawiają się określenia 

„przyjazny środowisku”, „bezpieczny dla środowiska” czy „ekologiczny”,  których 
ogólnikowość powoduje, Ŝe rzeczywisty wkład w informowanie społeczeństwa jest 
znikomy. Częste jest takŜe stosowanie przez przedsiębiorstwa mało konkretnych  
i trudnych do zweryfikowania opisów na produktach. Stwierdzenie, Ŝe dany produkt 
został wytworzony z materiałów z odzysku jest zabarwione bardzo pozytywnie, ale 
istotny jest rzeczywisty ich udział procentowy w całej masie produktu. W informacjach 
przekazywanych społeczeństwu często takŜe brakuje danych instytucji, które 
przeprowadziły badania, nadały wyróŜnienia lub wydały certyfikaty, którymi często 
chwalą się producenci. Oznaczenia wyróŜnień są często zupełnie nierozpoznawalne dla 
konsumentów, przez co wprowadzają w błąd, sugerując wyjątkowość przedsiębiorstwa  
i jego wyrobów. Zdarza się takŜe przekazywanie informacji o ekologicznych cechach 
wyrobów, przy pominięciu faktu, Ŝe dotyczą one zaledwie wybranych składników  
i substancji (np. biodegradowalność, moŜliwość recyclingu).  

Właściwie zredagowane materiały informacyjne powinny dotyczyć moŜliwych do 
sprawdzenia faktów, nie zaś planów. Sposób i zakres przedstawiania faktów powinien 
zostać dobrany do oczekiwań odbiorców mediów, za pośrednictwem których 
przedsiębiorstwo komunikuje się z otoczeniem. Pozytywnie odbierane są materiały 
prezentujące postęp działalności podmiotów w róŜnych dziedzinach, jak minimalizacja 
emisji zanieczyszczeń do powietrza czy zuŜycia surowców. 

 
 
 

                                                 
23 A. Lewicka-Strzałecka, Odpowiedzialność moralna w Ŝyciu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 

2006, s. 36-38. 
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Społeczna odpowiedzialno ść w świetle bada ń empirycznych 
w województwie lubelskim 

Celem przeprowadzonych badań była ocena znajomości oraz opinii dotyczących 
koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w grupie pracowników jednostek 
zlokalizowanych w województwie lubelskim. Badania przeprowadzone zostały  
w wybranych ze względu na znaczenie dla województwa lubelskiego 
przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych. Za pośrednictwem anonimowej ankiety 
poddano badaniu zjawisko, nie zaś podmioty, w których badania były prowadzone. 
Wybierane były przedsiębiorstwa zatrudniające powyŜej 20 osób. Łącznie uzyskano 
zwrot 567 ankiet, przy czym 219 respondentów to pracownicy przedsiębiorstw 
publicznych, a 348 osób stanowili zatrudnieni w jednostkach prywatnych. Respondenci 
zatrudnieni byli w przedsiębiorstwach o następującej liczbie pracowników: poniŜej  
49 osób – 12% (69 respondentów, przy czym 57 w jednostkach prywatnych, a 12  
w publicznych), od 50 do 249 – 34% (192 respondentów, przy czym 135 w jednostkach 
prywatnych, a 57 w publicznych), od 250 – 54% (306 respondentów, z których 156  
w jednostkach prywatnych, a 150 w publicznych). 

W województwie lubelskim koncepcja społecznej odpowiedzialności jest znana 
ponad 80% zatrudnionych w przedsiębiorstwach, przy czym w prywatnych 86%,  
a publicznych 78%. Niewątpliwie pomocne tu okazały się działania związane  
z organizowaniem konferencji tematycznych, liczne publikacje ukazujące się w lokalnej 
prasie czy konkursy ogłaszane przez miejscowe władze, w których aspekt społecznej 
odpowiedzialności był mocno artykułowany. 

Większość respondentów dostrzega korzyści wynikające z wprowadzania zasad 
społecznej odpowiedzialności, przy czym wyraźnie więcej pozytywnych odpowiedzi 
zaznaczyli pracownicy podmiotów prywatnych (82%) niŜ publicznych (66%). 
Dokładny rozkład odpowiedzi prezentuje tabela 1. 

Tabela 1. Istnienie korzyści wynikających z wdraŜania praktyk odpowiedzialności społecznej w opiniach 
pracowników jednostek w województwie lubelskim (w %) 

Lp. Odpowiedź 
Jednostki, z których pracownicy udzielili odpowiedzi: 

Ogółem 
(4.+5.) 

Prywatne Publiczne 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. tak 39 39 40 
2. raczej tak 37 43 26 
3. nie mam zdania 21 14 32 
4. raczej nie 1 1 1 
5. nie 2 3 1 
6. Suma 100 100 100 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najbardziej istotną korzyść wynikającą z wdraŜania zasad społecznej 
odpowiedzialności respondenci dostrzegli w poprawie reputacji i wizerunku jednostek  
– tabela 2. Odpowiedzi takiej udzieliło 71% zatrudnionych w przedsiębiorstwach 
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prywatnych i 59% pracowników podmiotów publicznych. W województwie lubelskim 
bardzo duŜe znaczenie dla respondentów ma równieŜ wpływ społecznej 
odpowiedzialności na sposób traktowania przez podmioty środowiska naturalnego. 

Tabela 2. Korzyści wskazane przez pracowników przy wdraŜaniu praktyk odpowiedzialności społecznej  
w województwie lubelskim (w %) 

Lp. Odpowiedź 

Jednostki, z których pracownicy udzielili 
odpowiedzi: 

Ogółem 
(4.+5.) Prywatne Publiczne 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Lojalność klientów 39 47 26 

2. 
Dobra reputacja przedsiębiorstwa, 
poprawa wizerunku 

66 71 59 

3. Solidarność ze społecznością lokalną 26 27 25 

4. 
ZrównowaŜony rozwój regionu/ kra-
ju 

21 21 22 

5. Ochrona środowiska 40 37 44 

6. 
Większe szanse na powodzenie 
przedsiębiorstwa w długim okresie 

38 39 37 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dla pracowników przedsiębiorstw prywatnych bardzo waŜną korzyścią 
dostrzegalną w wyniku podejmowania działań prospołecznych lub prośrodowiskowych 
okazała się lojalność klientów (47% odpowiedzi). Badania wykazały jednocześnie, Ŝe 
dialog ze społecznością lokalną częściej prowadzą w województwie lubelskim 
przedsiębiorstwa publiczne niŜ prywatne (tabela 3).  

Tabela 3. Prowadzenie dialogu ze społecznością lokalną w celu informowania o planach rozwojowych 
jednostki (w %) 

Lp. Odpowiedź 
Jednostki, z których pracownicy udzielili odpowiedzi: 

Ogółem 
(4.+5.) Prywatne Publiczne 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. tak 22 12 37 
2. raczej tak 36 37 35 
3. nie mam zdania 21 22 18 
4. raczej nie 8 10 5 
5. nie 13 18 5 
6. Suma 100 100 100 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 

Okazało się, Ŝe nadal bardzo rzadką formą jest organizowanie bezpośrednich 
spotkań pomiędzy przedstawicielami organizacji oraz ludnością lokalną (tylko 3% 
respondentów zaznaczyło taką odpowiedź). Proces przekazywania informacji ogranicza 
się do uaktualniania ich na stronach internetowych, a takŜe zamieszczania informacji  
w prasie lokalnej lub telewizji o zasięgu regionalnym, przy czym w większym stopniu 
charakteryzuje to przedsiębiorstwa publiczne (tabela 4).  
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Tabela 4. Sposoby prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną jednostek w województwie lubelskim 
według pracowników (w %) 

Lp. Odpowiedź 

Jednostki, z których pracownicy 
udzielili odpowiedzi: 

Ogółem 
(4.+5.) Prywatne Publiczne 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
Regularne organizowanie konsultacji 
społecznych 

3 3 3 

2. Wydawanie biuletynów 17 4 37 

3. 
Umieszczanie informacji w prasie 
lokalnej, telewizji o zasięgu regionalnym 

23 18 30 

4. 
Uaktualnianie informacji zawartych na 
stronie internetowej 

35 35 36 

Źródło: opracowanie na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ten proces przekazywania informacji na temat planów jednostek na przyszłość 
zapewnia dostęp do szerokiego grona odbiorców, ogranicza jednak moŜliwość 
dyskutowania efektów planowanych do podjęcia działań lub ewentualną polemikę  
z decydentami. W przedsiębiorstwach publicznych bardzo często wydawane są 
biuletyny zawierające aktualne informacje o działalności jednostki (37%). Ten sposób 
komunikacji rzadko wykorzystują przedsiębiorstwa prywatne (tylko 4%). 

Podsumowanie 

Społeczna odpowiedzialność przynosi przedsiębiorstwom niezwykle wiele 
korzyści. Są ich świadomi zarówno przedsiębiorcy, pracownicy, jak równieŜ 
konsumenci. WdroŜenie zasad społecznej odpowiedzialności wobec róŜnych grup 
interesariuszy moŜe ułatwić przedsiębiorstwom pozyskanie dobrej renomy w otoczeniu, 
zapewnić pozytywny wizerunek spójny z toŜsamością. W XXI wieku nastąpił wzrost 
znaczenia prośrodowiskowej działalności przedsiębiorstw, a w związku tym 
wyzwaniem dla organizacji stało się informowanie opinii publicznej o przyjętej 
postawie ekologicznej. Istotne jest właściwe komunikowanie się podmiotów 
gospodarczych z otoczeniem, umoŜliwiające precyzyjne i rzetelne przekazywanie 
informacji na zewnątrz oraz zbieranie uwag i oczekiwań od interesariuszy. Jak 
wykazały badania, w województwie lubelskim ten etap współistnienia podmiotów 
gospodarczych z otoczeniem jest nadal jeszcze wyzwaniem na przyszłość.  

ASPIRATIONS TO SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS 
NATURAL ENVIRONMENT AS A CHANCE FOR THE SUCCESS 

OF ENTERPRISES ON THE LUBLIN MARKET 

Summary 

Corporate social responsibility that is understood as a voluntary taking into consideration the 
social and ecological aspects in business actions and contacts with stakeholders, has become  
a concept that is commonly known in Poland. The correct passing on information on green 
business activities substantially, significantly affects the image of the organization. 
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KODOWANIE PRZEKAZU W KONTEKŚCIE 
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SPOŁECZNYCH W ŚWIETLE KONTINUUM KULTUR 

NARODOWYCH HALLA 

Streszczenie 

Artykuł został poświęcony problematyce róŜnicowania przekazu promocyjnego  
z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Celem artykułu jest zaprezentowanie róŜnic  
w kodowaniu przekazów społecznych w kulturach wysoko-, średnio- i niskokontekstowych. 
Tekst składa się z dwóch części. Pierwsza ma charakter teoretyczny, stanowi wprowadzenie do 
poruszanych w tekście problemów kodowania przekazu, specyfiki reklamy społecznej oraz 
tworzenia reklamy z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Druga część zawiera wyniki 
analizy przekazów społecznych oraz wnioski. 

Wprowadzenie 

Problematyka artykułu wyznaczona została nakreślonymi w temacie trzema 
zakresami przedmiotowymi. Pierwszy dotyczy kodowania przekazu. Kodowanie jest 
jednym z elementów procesu komunikacyjnego – nadawca stara się zakodować 
przesłanie, podkreślić główne cechy oferty, przedstawić argumenty za przyjęciem 
określonych postaw lub podjęciem zachowań przez odbiorców komunikatu. Przekaz 
komunikacyjny jest skuteczny wówczas, gdy zostaje odkodowany przez docelowych 
odbiorców zgodnie z zamysłem nadawcy. 

Drugi zakres przedmiotowy odnosi się do komunikacji przekazów społecznych. 
Dotyczą one treści komunikowanych przez organizacje non-profit lub teŜ organizacje 
komercyjne, które są społecznie odpowiedzialne i podejmują z odbiorcami dialog, na 
tematy wykraczające poza przedmiot oferty handlowej. Komunikacja społeczna jest 
przejawem rozciągania marketingu na sfery niekomercyjne.  

Trzeci aspekt dotyka problemu komunikacji w kontekście kulturowym. Pomimo iŜ 
obserwuje się rozwój internacjonalizacji i globalizacji, narodowości ciągle zachowują 
swoją kulturową odrębność. RóŜnice kulturowe powodują, Ŝe standaryzacja przekazu 
nie jest skuteczna, a kultura determinuje sposób odkodowania przesłania w procesie 

                                                           
1 Paweł Chlipała – dr, Zakład Marketingu Międzynarodowego, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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komunikacyjnym. Wyniki badań kultur narodowych ze względu na kontekstowość 
dokonane przez E.T. Halla wydają się być ciągle aktualne.  

Trzy wskazane powyŜej aspekty przedmiotowe, powiązane wzajemnie, stanowią 
problem kodowania przekazu o charakterze społecznym, z uwzględnieniem 
uwarunkowań kulturowych. Ów problem stał się inspiracją do analizy komunikatów 
publikowanych w portalu internetowym www.kampaniespoleczne.pl. Jakościowej 
analizie poddano kampanie społeczne kierowane do wybranych, zróŜnicowanych 
kulturowo narodowości. Dokonano analizy treści przekazu, ze szczególnym 
uwzględnieniem zastosowanych kodów, oraz moŜliwości ich odkodowania przez grupy 
docelowe.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie róŜnic w kodowaniu przekazów społecznych 
w kulturach wysoko-, średnio- i niskokontekstowych. Tekst składa się z dwóch części. 
Pierwsza ma charakter teoretyczny, stanowi wprowadzenie do poruszanych w tekście 
problemów kodowania przekazu, specyfiki reklamy społecznej oraz tworzenia reklamy 
z uwzględnieniem kontekstu kulturowego. Druga część zawiera wyniki analizy 
przekazów społecznych oraz wnioski.  

Kodowanie przekazu jako element procesu komunikacji  

W procesie komunikacji marketingowej, ujmowanym modelowo, moŜna wyróŜnić 
nadawcę i odbiorcę przekazu. Przekaz transmitowany jest przez osobowy lub 
nieosobowy nośnik, którym w komunikacji masowej jest kanał, drukowane lub 
elektroniczne medium. Komunikacja zakłócana jest przez róŜnego rodzaju szumy, 
związane z ograniczoną percepcją konsumenta lub czynnikami zewnętrznymi. 
Elementem modelu jest sprzęŜenie zwrotne, odpowiedź odbiorcy komunikatu 
reklamowego do nadawcy. Nieodzownymi składnikami całego procesu są teŜ 
kodowanie przez nadawcę komunikatu i jego dekodowanie przez odbiorcę2.  

Kodowanie stanowi nieodzowny element struktury przekazu komunikacyjnego  
i jest przekładaniem znaczeń na symbole, które w sposób syntetyczny, np. za sprawą 
sloganu reklamowego, przesyłane są do odbiorcy3. Kodowanie moŜe dotyczyć 
komunikacji bezpośredniej, kod ma wówczas charakter werbalny – uŜyte słownictwo, 
lub niewerbalny – mowa ciała. Kod moŜe być zapisem liczb, znaków graficznych, 
symboli, którym nadawane są pewne znaczenia. J. Mikułowski Pomorski kod nazwał 
„j ęzykiem komunikowania się, którym jest zespół znaków symbolizujących 
przekazywane myśli” 4. J. Fiske kod określił „systemem znaczeniowym, wspólnym dla 
członków danej kultury lub subkultury, który składa się zarówno ze znaków (np. znaki 
fizyczne, oznaczające coś więcej niŜ one same), jak i z zasad lub konwencji, które 

                                                           
2 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 

1994, s. 547. 
3 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2006, s. 13. 
4 J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Kraków 2003, s. 53. 
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określają, jak i w jakim kontekście znaki te są uŜywane i w jakie kombinacje moŜna je 
układać w celu przekazania bardziej złoŜonego przekazu”5.  

W przekazie komunikacyjnym kod jest więc skondensowaną treścią, która zostaje 
przesłana do odbiorcy. Adresat komunikatu interpretuje zespół symboli, znaczeń  
i odczytuje treść przekazu. Przekaz komunikacyjny moŜe zawierać jeden lub więcej 
kodów. W myśl definicji treść przekazu dostarczana odbiorcy za pomocą kodów jest 
szersza od samego kodu. Innymi słowy, kod jest zawsze sposobem przekazywania treści 
o większym znaczeniu niŜ tylko zestawienie znaków lub ich kompilacji. O skutecznej 
komunikacji moŜna mówić, gdy kod zostaje odczytany przez odbiorcę zgodnie  
z zamysłem nadawcy. 

Kody ze względu na wiele uwarunkowań odczytywane są w odmienny sposób. 
WaŜną determinantą zrozumienia kodów przez odbiorców jest przynaleŜność do 
określonej subkultury lub kultury. J. Fiske zaliczył tę prawdę do zespołu wspólnych, 
podstawowych cech kodów: „Wszystkie kody zaleŜne są od umowy zawartej pomiędzy 
ich uŜytkownikami i od wspólnego tła kulturowego. WspółzaleŜność kodów i kultury 
jest bardzo dynamiczna”6. Autor nie sprecyzował, co oznacza dynamiczna 
współzaleŜność kodów i kultury. MoŜna jednak domniemywać, Ŝe skoro kultury 
ewoluują, to i sposób kodowania przekazów dla danych kultur ulega zmianie. NaleŜy 
zwrócić uwagę na silny związek pomiędzy typami kultur narodowych a odbiorem 
przekazu promocyjnego. Kultura jest niezmiernie waŜnym czynnikiem określającym 
sposób kodowania i dekodowania przekazów komunikacyjnych. 

Kontekst kulturowy a konstruowanie i percepcja prze kazów 
komunikacyjnych 

W strategiach komunikacyjnych nadawcy przekazów decydują się na standaryzację 
lub adaptację przekazywanych w nich treści. Standaryzacja lub adaptacja dotyczy wielu 
aspektów komunikacji, m.in. nośników przekazu, środków ekspresji, sposobów 
argumentacji, źródła przekazu, a takŜe sposobów kodowania treści. Ustandaryzowany 
przekaz komunikacyjny nie jest róŜnicowany pod względem treści i formy. Przekaz 
adaptowany przeciwnie − zostaje dostosowany do specyfiki określonych grup 
odbiorców. Wybór polityki standaryzacji i adaptacji zaleŜy od charakteru oferty bądź 
rodzaju promowanej idei, jednak standaryzacja moŜliwa jest w ograniczonym zakresie, 
a jedną z najwaŜniejszych przesłanek adaptacji są właśnie róŜnice kulturowe 
odbiorców7. 

Kultura jest bardzo istotnym czynnikiem przemawiającym za koniecznością 
róŜnicowania przekazów komunikacyjnych. JuŜ J. Carey zauwaŜał, Ŝe w procesie 

                                                           
5 J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 36. 
6 Ibidem, s. 90. 
7 Ograniczenia polityki standaryzacji komunikatów promocyjnych ze względu na uwarunkowania 

kulturowe potwierdza przegląd kampanii dokonany w: A. Mudroch, Kreatywność w reklamie, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2003, s. 165-171. 
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komunikacji centralne miejsce naleŜy przyznać kulturze8. Związek pomiędzy kulturą  
a procesem komunikacji, a szerzej działalnością marketingową przedsiębiorstwa, 
podkreślił J.W. Wiktor. Autor zauwaŜył, Ŝe jest to całkowicie naturalne, szczególnie 
gdy kulturę rozumie się bardzo szeroko9. Kultura jest róŜnie definiowana, jednak nie 
wchodząc w szczegółowe definicje i typologie, moŜna przyjąć, Ŝe jest ona wszystkim, 
co stworzył człowiek, co decyduje o odrębności społeczeństw i sprzyja porozumiewaniu 
się członków owych grup. MoŜna w tym miejscu nawiązać do definicji  
J. Szczepańskiego, który rozumiał kulturę jako „ogół wytworów działalności ludzkiej, 
materialnych i niematerialnych, wartości i uznawanych sposobów postępowania, 
zobiektywizowanych i przyjętych w zbiorowościach, przekazywanych następnym 
zbiorowościom i innym pokoleniom”10. 

Badania kultury dotyczą wielu płaszczyzn i wymiarów. R. Winkler na podstawie 
najwaŜniejszych klasyfikacji kultur (Hall, Hofstede, Schaiein i wielu innych) wyróŜniła  
25 róŜnych wymiarów, począwszy od preferencji poszczególnych kultur odnośnie do 
kontekstu przekazywanych informacji, poprzez kobiecość lub męskość, indywidualizm  
i kolektywizm jako przeciwstawne cechy kultur, aŜ do podejścia do środowiska  
i sposobów reagowania na zmiany11. F. Trompenaars i Ch. Hampden-Turner wyróŜnili 
stosunek do ludzi, do czasu oraz do otoczenia jako podstawę diagnozy róŜnic 
kulturowych narodowości. KaŜdy z obszarów podzielony został na dalsze płaszczyzny, 
np. w zakresie stosunku do ludzi wydzielono: uniwersalizm i partykularyzm, 
powściągliwość i emocjonalność12. Bogactwo typologii kultur obrazuje złoŜoność 
uwarunkowań kulturowych, które moŜna brać pod uwagę przy kształtowaniu przekazu 
promocyjnego. W artykule ograniczono się do charakterystyki i analizy jednego  
z wymiarów kulturowych, którym jest znaczenie kontekstu w odbiorze treści 
komunikacyjnych. W analizie problemu oparto się na modelu E.T. Halla (rys. 1).  

E.T. Hall tworząc kontinuum kultur narodowych wykorzystał dwie zmienne: 
kontekstowość oraz rodzaj przekazywanej informacji. Kultury podzielono na nisko-  
i wysokokontekstowe. Kultury niskiego kontekstu odpowiadają komunikacji prostej, 
wysokokontekstowe – złoŜonej. Problem ten dotyczy struktury przekazu, między 
innymi sposobu kodowania informacji. Komunikaty kierowane do kultury 
niskokontekstowej składają się z mniejszej liczby kodów, często są to pojedyncze kody. 
Przesłanie w takich przekazach jest jednoznaczne, nie pozostawia wielu moŜliwości 
                                                           

8 J.W. Carey, A cultural approach to communication, „Communication”, vol. 2, s. 1-22, za: D. McQuail, 
Teoria komunikowania masowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 125. 

9 J.W. Wiktor, Komunikacja marketingowa na rynkach międzynarodowych, w: J.W. Wiktor,  
R. Oczkowska, A. śbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008,  
s. 313. 

10 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 78, za: A. śbikowska, 
Otoczenie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, w: J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. śbikowska, op., cit.,  
s. 78.  

11 R. Winkler, Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróŜnicowanych kulturowo, Wolters Kluwer, 
Kraków 2008, s. 105-106. 

12 F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie róŜnic kulturowych  
w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 21-24. 
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interpretacyjnych. Przekaz kierowany do kultury niskokontekstowej ma charakter 
explicite – prosty, bezpośredni, jednoznaczny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 1. Kontinuum kultur narodowych Halla ze względu na kontekstowość 
Źródło:  S. Marcado, R. Welford, K. Prescott, European Business, Prentice Hall, Harlow 2001, s. 453,  

za: E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004, s. 234. 

Przeciwieństwem takiego przekazu będzie forma implicite – złoŜona, 
niejednoznaczna, pozbawiana bezpośredniości. Odbiorca w kulturze 
wysokokontekstowej ma wiele moŜliwości interpretacyjnych, zostaje teŜ zaangaŜowany 
w proces udzielania odpowiedzi. Odkodowanie przekazu wymaga aktywnego 
zaangaŜowania ze strony odbiorcy przekazu. Symboliczne, złoŜone kodowanie 
przekazu jest bardziej charakterystyczne dla kultur kolektywistycznych, do których 
zalicza się kultury wschodnie. 

Przekazywanie tre ści społecznych w kampaniach organizacji 
komercyjnych i niekomercyjnych 

Artykuł został poświęcony problematyce kodowania przekazu promocyjnego  
w aspekcie kulturowym. Jako przedmiot analizy wybrano przekazy społeczne. Dlatego 
waŜne wydaje się dokonanie charakterystyki kampanii społecznych. Treści społeczne 
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prezentowane są najczęściej przez organizacje non-profit, jednak warto mieć na 
uwadze, Ŝe coraz więcej miejsca w komunikacji podmiotów komercyjnych zajmuje 
właśnie tematyka społeczna. 

Kampanie społeczne kierowane są do ogółu społeczeństwa lub jego grup i dotyczą 
waŜkich problemów, takich jak bezpieczeństwo, zdrowie, integracja, tolerancja. Ich 
celem jest kształtowanie postaw i zachowań społecznych, np. propagowanie zdrowego 
trybu Ŝycia, a takŜe redukcja niepoŜądanych postaw i zachowań, np. walka z piractwem 
drogowym lub naduŜywaniem alkoholu. Rozwój kampanii społecznych jest pochodną 
rozwoju organizacji non-profit. Tego typu organizacje zastosowały reguły, metody  
i narzędzia marketingowe, wykorzystywane niegdyś wyłącznie do kontaktów  
z klientami13. Nawet pobieŜna obserwacja publikowanych w Polsce kampanii 
społecznych pozwala zauwaŜyć znaczący wzrost ich liczby na przestrzeni pierwszej 
dekady XXI wieku.  

Nadawcami treści społecznych są oprócz organizacji niekomercyjnych, takŜe 
podmioty komercyjne. Wraz z rozwojem koncepcji społecznej odpowiedzialności 
biznesu coraz większa liczba przedsiębiorstw w dialogu z odbiorcami porusza kwestie 
związane ze zrównowaŜonym rozwojem planety oraz społeczeństwa. Często występują 
teŜ kampanie łączone nadawców komercyjnych i niekomercyjnych. Na przykład 
producenci medykamentów wspomagających walkę z nałogiem tytoniowym wespół  
z organizacjami niekomercyjnymi organizują kampanie promujące Ŝycie bez 
papierosów. 

Reklamy społeczne róŜnią się od reklam produktów komercyjnych. Często dotyczą 
one idei, a nie produktów. Ich celem jest kształtowanie postaw oraz odpowiedzialnych 
zachowań. Czasem cele kampanii społecznych dotyczą wyłącznie pierwszych stopni 
modeli hierarchii efektów: ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi, uświadomienie, 
wzbudzenie zainteresowania. Reklamy komercyjne najczęściej zachęcają do działania,  
a więc zakupu, ich cele nawiązują do ostatnich faz modeli hierarchii efektów.  

Kodowanie przekazu w reklamach społecznych ze wzgl ędu  
na kontekstowo ść – analiza przekazów wybranych kultur 

Analizą objęto kampanie społeczne poruszające dwie grupy zagadnień: równowagę 
ekosystemu i ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Analizę 
oparto na zasobach portalu www.kampaniespoleczne.pl. Wybrano do analizy kampanie, 
które moŜna przyporządkować do wybranych grup problemów, a takŜe adresowane do 
narodowości znajdujących się w kontinuum Halla na szczycie drabiny, na jej środku 
oraz w dolnej części. 

Rys. 2-4 prezentują kampanie, których tematem przewodnim jest równowaga 
ekosystemu. Kampanie były emitowane w Niemczech, we Francji oraz w Brazylii. 
                                                           

13 A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 32;  
W. Wymer Jr., P. Knowles, R. Gomes, Non Profit Marketing. Marketing Management for Charitable and 
Nongovernmental Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi 2006, s. 14-15. 
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Pierwszy z krajów w kontinuum kultur Halla umieszczony został na dole wykresu,  
a więc w miejscu obrazującym kulturę niskokontekstową, do której kierowany jest 
przekaz explicite. Brazylia znalazła się w górnej części wykresu, co oznacza wysoki 
kontekst kulturowy i przekaz typu implicite. Francję przedstawiono pośrodku drabiny 
narodowości, a więc zarówno kontekst, jak i przekaz kierowany do przedstawicieli tej 
kultury mają cechy pośrednie. NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe trzy wybrane kampanie łączy 
tematyka, jednak kaŜda z nich dotyczy nieco innego problemu, który po części określa 
treść i formę przekazu. Jednak róŜnice kulturowe wydają się róŜnicować przekaz  
w jeszcze większym stopniu.  

Na rys. 2 znajduje się jeden z przekazów kampanii wyemitowanej przez niemiecką 
organizację NOAH Menschen für Tiere e.V. (NOAH Ludzie dla zwierząt).  
We flakonikach perfum umieszczono martwe zwierzęta, a obok znalazły się hasła 
„morderstwo”, „tortury”, „ofiara”. Kampania niemiecka została oparta na pierwowzorze 
holenderskim14. Przykład zarówno holenderskiej jak i niemieckiej kampanii odnosi się 
do kultur określanych mianem niskokontekstowych. W zestawieniu z przekazem  
z kampanii francuskiej (rys. 3) i brazylijskiej (rys. 4) przekaz jest czytelny, prosty, 
skoncentrowany na jasnym przesłaniu. Kod zawiera informację: „zwierzęta giną 
podczas testowania kosmetyków”. Dokładnie tak zamysł autorów powinien być 
odkodowany przez odbiorców. W kodzie jest teŜ sugerowana (juŜ nie explicite) postawa 
potępienia i zachęta do zaniechania zakupów tego typu kosmetyków. Odpowiedź, 
chociaŜ domyślna, nie wymaga głębokiej dedukcji ze strony odbiorcy. 

 
Rys. 2. Kampania przeciwko testowaniu kosmetyków na zwierzętach – kultura niskokontekstowa 
Źródło:  Śmierć w perfumach, http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,919,smierc_w_perfumach 

(16.01.2010). 

Przedstawiona na rys. 3 reklama nadana przez organizację Greenpeace jest jedną  
z kreacji pod hasłem „Działać natychmiast”. Punktem wspólnym wszystkich przekazów 

                                                           
14 Informacje o kampaniach uzyskano z portalu internetowego www.kampaniespoleczne.pl.  



Paweł Chlipała 370

jest bumerang. Przekazy odróŜniają się tylko kształtem bumerangu i napisami, np. 
„Mógłbym pojechać do pracy metrem, ale mój samochód jest duŜo wygodniejszy” 
(napis na prezentowanej ilustracji), „We Francji nie zanieczyszczamy środowiska. 
UŜywamy energii nuklearnej”, „Genetycznie modyfikowana Ŝywność jest świetna: 
moŜemy jeść wszystkie rodzaje owoców przez cały rok”. „Środowisko jest ok. Rząd się 
nim zajmuje”. Kampania jest kierowana do narodu średniego kontekstu i takie teŜ ma 
cechy. Przekaz nie jest bardzo złoŜony, łatwo odczytać i zrozumieć problem, na który 
autorzy zwracają uwagę. Jednak przekaz wymaga od odbiorcy zaangaŜowania  
w interpretację jego treści. Do głębszej analizy zachęca symbol bumerangu, sugerujący, 
Ŝe problemy pozostawione teraz mogą powrócić i dotknąć negatywnymi skutkami 
osoby zaniedbujące problemy środowiska obecnie.  

 
Rys 3. Kampania pt. „Greenpeace. Działać natychmiast” − kultura średniego kontekstu 
Źródło:  Środowisko jest ok. Rząd się nim zajmuje, http://www.kampaniespoleczne.pl/ 

kreacje,1096,srodowisko_jest_ok_rzad_sie_nim_zajmuje  (16.01.2010). 

Trzecia z kampanii „Ich wyginięcie jest równieŜ naszym” (rys. 4) dotyczy kraju 
wysokiego kontekstu kulturowego, jakim jest Brazylia. 

 
Rys. 4. Kampania pt. „Ich wyginięcie jest równieŜ naszym” − kultura wysokokontekstowa 
Źródło:  Śmiertelny efekt domina, http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,1636,smiertelny_efekt_domina 

(16.01.2010). 
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Kampania prezentuje ludzi w pozycjach zwierząt: krokodyla, goryla i pantery na tle 
lasu tropikalnego. Autorzy kampanii chcieli zwrócić uwagę, Ŝe gatunek ludzki nie jest 
ponad innymi gatunkami, poniewaŜ jest on częścią ekosystemu i to, co dotyczy innych 
gatunków, wpływa równieŜ na istnienie człowieka. Przekaz ma charakter ekspresyjny  
i symboliczny. Nadawcy nie próbują nic sugerować hasłami, nie formułują jasno 
problemu, dodatkowo nie pokazują związku problemu z odbiorcą komunikatu. Nie dają 
gotowych odpowiedzi, kaŜdy odbiorca musi poszukać ich indywidualnie. 

Porównanie głównych cech omawianych kampanii zaprezentowano w tabeli 1. 
Poddane analizie reklamy społeczne dotyczące ekosystemu i ochrony środowiska 
ilustrują znaczenie kontekstu kulturowego w kształtowaniu formy i treści przekazu.  
W zakresie kodowania róŜnica ta przejawia się stopniem złoŜoności kodu. W kulturze 
niskokontekstowej jest on pojedynczy (występuje tylko jeden kod), przesłanie jest zaś 
jasne do odczytania. Wraz ze wzrostem kontekstu przekaz staje się bardziej złoŜony, do 
odbiorcy kierowanych jest kilka kodów. Reklama adresowana do Francuzów zawiera 
dwa kody, w reklamie kierowanej do Brazylijczyków dopatrzeć się moŜna większej 
liczby kodów. Przesuwanie się do góry na osi kontinuum Hala odzwierciedla rosnące 
oczekiwania nadawców do coraz większego zaangaŜowania odbiorcy w analizę treści 
przekazu.  

Tabela 1. Przekazy w kampaniach społecznych na temat równowagi ekosystemu i ochrony środowiska  
w kontekście kulturowym  

Przekrój analizy Przekaz 
„niemiecki” Przekaz „francuski” Przekaz 

„brazylijski” 
Charakter 
przekazywanych treści 

Raczej explicite Raczej explicite Implicite 

Kontekst przekazu Niski Średni Wysoki 

Kod Pojedynczy 
Prosty 

Podwójny 
Średnio złoŜony 

Zespół kodów 
ZłoŜony 

Odkodowanie Niewymagające 
zaangaŜowania 

odbiorcy 

Wymagające średniego 
zaangaŜowania odbiorcy 

Wymagające duŜego 
zaangaŜowania 

odbiorcy 
Rozwiązanie problemu Pośrednio sugerowane Pośrednio sugerowane Niesugerowane 
Źródło: opracowanie własne. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe niezłoŜony kod w reklamie kierowanej do Niemców takŜe 
zostawia pewne niedopowiedzenia, nie sugeruje bezpośrednio odpowiedzi. Przekaz jest 
bliŜszy explicite, jednak nie jest to forma tak bezpośrednia jak w wielu reklamach 
komercyjnych. Postępowanie to wydaje się uzasadnione przy kreacji kampanii 
społecznych, jako Ŝe odbiorcy są niejednokrotnie bardziej świadomi, a takŜe naleŜy 
zmusić ich do refleksji, gdyŜ właśnie ona moŜe kształtować trwałe postawy  
i zachowania na rzecz ochrony środowiska. Reklama implicite, reprezentowana przez 
przekaz z kampanii brazylijskiej, pozostawia wiele moŜliwości interpretacyjnych, co 
moŜe powodować, iŜ sposób odkodowania przez odbiorców komunikatu będzie 
zróŜnicowany. NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe problemy ochrony środowiska mają 
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wiele aspektów, a kaŜde działanie podjęte przez konsumenta na rzecz dbałości  
o środowisko moŜe mieć pozytywne skutki.  

Do nieco odrębnych wniosków prowadzą kampanie poruszające problem 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaprezentowane na rys. 5-7. Kampania niemieckiego 
Ministerstwa Transportu i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego pt. „Noga  
z gazu” przedstawia szczęśliwe chwile z Ŝycia osób, które zginęły w wypadkach. 
Podawane są ich przyczyny, np. „Za szybko na zakręcie” (rys. 5), „Jechali zbyt 
sportowo”, „Przeceniona sprawność motoru”. 

 
Rys. 5. Kampania pt. „Noga z gazu” − kultura niskokontekstowa 
Źródło:  Noga z gazu, http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,455,noga_z_gazu ( 8.02.2010). 

Na rys. 6 pokazano przekaz z kampanii francuskiego Ministerstwa Ekologii, 
Energii, Stałego Rozwoju i Zagospodarowania Terytorium pt. „Nie pozwól swojej 
przyszłości rozbić się na drodze”. Reklamy zostały skierowane do czterech 
zróŜnicowanych wiekowo grup odbiorców. W grupie wiekowej 8-11 lat zwrócono 
uwagę na wypadki rowerowe („Wolisz rozbryzgać się na ścieŜce rowerowej czy zostać 
rozgnieciony pod kołami samochodu?”). W grupie 12-14 lat podkreślono problem 
wypadków pieszych („Wolisz wyjść na barana, przechodząc po pasach, czy spędzić 
Ŝycie ze śrubami w nogach?”). W grupie 15-17 lat skoncentrowano się na wypadkach 
skuterowych i motocyklowych („Wolisz wyjść na Ŝółwia, jadąc na skuterze, czy na 
warzywo, leŜąc na łóŜku w szpitalu?”. W grupie 18-25 lat (rys. 6) poruszono problem 
wypadków samochodowych („Wolisz wyjść na staruszkę, prowadząc 50 km/h, czy nie 
przekroczyć 25 lat?”). 

Rys. 7 obrazuje jeden z przekazów kampanii zorganizowanej przez Urząd Miasta 
Sao Paulo przestrzegającej przed negatywnymi skutkami prowadzenia samochodu po 
wypiciu alkoholu. Nadawca podkreślił, Ŝe skutki jazdy w stanie nietrzeźwym mogą być 
gorsze niŜ dolegliwości zdrowotne − kac będzie niczym w porównaniu z uczuciem Ŝalu  
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i wyrzutami sumienia oraz ranami wymagającymi chirurgicznego leczenia i rujnującymi 
wakacyjne plany, głosi slogan. 

 
Rys. 6. Kampania pt. „Nie pozwól swojej przyszłości rozbić się na drodze” − kultura średniokontekstowa 
Źródło:  Przekroczyć 50 czy 25?, http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,637,przekroczyc_50_czy_25. 

 
Rys. 7. Kampania na temat negatywnych skutków prowadzenia samochodu po alkoholu − kultura 

wysokokontekstowa 
Źródło:  Kac to nic, http://www.kampaniespoleczne.pl/kreacje,563,kac_to_nic (8.02.2010). 

W tabeli 2 zestawiono wyniki porównania przekazów z kampanii na temat 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w Niemczech, Francji i Brazylii. W odniesieniu do 
przekazów na temat środowiska moŜna zauwaŜyć, Ŝe róŜnice pomiędzy przekazami 
przestrzegającymi przez skutkami wypadków samochodowych są mniej zróŜnicowane. 
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Pewne cechy świadczą o kulturowej odrębności tych przekazów, zawaŜa się jednak 
takŜe pewne cechy wspólne, niezróŜnicowane pod względem kulturowym. Przekaz 
adresowany do mieszkańców Sao Paulo jest nieco bardziej kontekstowy, treść słowna 
stanowi mało integralną część przekazu, a obraz kaŜe szukać związków pomiędzy 
przyczyną i skutkiem wypadku. To dowód uwzględnienia specyfiki kulturowej.  
W Ŝadnej z kampanii nie sugeruje się bezpośrednio rozwiązania problemu, a kaŜdy  
z przekazów wymaga zaangaŜowania odbiorcy w odkodowanie treści. To z kolei 
podkreśla pewną interkulturowość tych przekazów.  

Tabela 2. Przekazy w kampaniach społecznych na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście 
kulturowym  

Przekrój analizy Przekaz 
„francuski” 

Przekaz  
„niemiecki” 

Przekaz 
„brazylijski” 

Charakter 
przekazywanych treści 

Raczej explicite Raczej explicite Raczej implicite 

Kontekst przekazu Średni Niski Średni 

Kod Prosty Prosty Raczej złoŜony 

Odkodowanie 
Wymagające średniego 

zaangaŜowania odbiorcy 
Wymagające średniego 

zaangaŜowania odbiorcy 
Wymagające duŜego 

zaangaŜowania odbiorcy 
Rozwiązanie 
problemu 

Pośrednio sugerowane Pośrednio sugerowane Pośrednio sugerowane 

Źródło: opracowanie własne. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe kontekst kulturowy w duŜej mierze determinuje formę, treść, 
a więc i kodowanie przekazu. Jednak w przypadku kampanii na temat bezpieczeństwa 
ruchu drogowego o jej kształcie zadecydowały teŜ inne czynniki: zakres problemu oraz 
grupa docelowa odbiorców. Problem śmierci na drodze musi zachęcać odbiorcę do 
refleksji, nawet w niemieckim społeczeństwie, postrzeganym jako niskokontekstowe. 
Trzeba w tym przypadku pozostawić miejsce na własną interpretację i zaangaŜowanie 
odbiorcy. Z racji młodego wieku odbiorców w reklamie francuskiej zwrócono się do 
nich bardziej sugestywnie niŜ do dorosłych. Komunikat do niedojrzałego jeszcze, z racji 
wieku, odbiorcy musi być wyraŜony bardziej explicite niŜ do dorosłego. Raz jeszcze 
warto podkreślić, Ŝe specyfika reklamy społecznej powoduje, Ŝe kodowanie jest 
bardziej złoŜone niŜ w przypadku reklam komercyjnych, a przekaz jest nieco mniej 
bezpośredni. 

CODING COMMUNICATION MESSAGE IN THE CULTURAL 

CONTEXT − AN ANALYSIS OF SOCIAL ADVERTISING  

IN THE LIGHT OF HALL’S CULTURAL FACTORS 

Summary 

The paper is focused on differentiation of communication message taking into consideration 
cultural context. The goal of this paper is to present different types of social message’s coding in 
the law-, medium-, and high context cultures. The text is divided into two parts. In the first one, 
theoretical background of advertising coding, social advertising features and cultural context are 
presented. The second part includes the results of the social campaigns’ analysis and conclusions. 
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POSTAWY POLAKÓW WOBEC REKLAMY W LATACH 

1992-2009 W ŚWIETLE BADAŃ WTÓRNYCH 

Streszczenie 

Przez ostatnich 20 lat reklama stała się najbardziej popularnym, jednocześnie najbardziej 
widocznym instrumentem polskiego marketingu. Jednak mimo początkowego entuzjazmu  
i ugruntowanej pozycji reklamy, obserwuje się obecnie zmiany postawy Polaków wobec tego 
obszaru działalności przedsiębiorstw, wręcz coraz większe zniechęcenie reklamą. Fakt ten 
wymusza konieczność szukania coraz to innych, nowych sposobów przyciągania uwagi 
potencjalnego klienta. Pojawiają się więc coraz częściej reklamy kontrowersyjne – prowokacyjne, 
mające na celu wywołanie skandalu, by zwrócić uwagę na dany produkt. Celem niniejszego 
artykułu jest analiza zmian postaw i stosunku polskiego konsumenta do reklamy od 1992 roku do 
2009 roku w oparciu o istniejące badania wtórne dwóch najbardziej znanych agencji badawczych 
tj. Pentor i CBOS.  

Wstęp 

Przez ostatnich 20 lat reklama stała się najbardziej popularnym, jednocześnie 
najbardziej widocznym instrumentem polskiego marketingu. Stanowiła ona swoisty 
znak nowych czasów, dynamicznych przemian w polskiej gospodarce po transformacji. 
Zarówno przedsiębiorstwa, jak teŜ konsumenci „zachłysnęli” si ę nowymi 
moŜliwościami, jakie niosła ze sobą reklama, róŜnorodne rodzaje i techniki, stając się 
jej zagorzałymi zwolennikami.  

Reklama stała się równieŜ w Polsce pręŜnie rozwijającą się gałęzią przemysłu, 
nazywaną często „barometrem gospodarki” i do dzisiaj stanowiącą jeden  
z najwaŜniejszych instrumentów zainteresowania klientów ofertą danego 
przedsiębiorstwa. W konsekwencji jej popularność stała się bodźcem dla dynamicznego 
rozwoju w Polsce rynku reklamy. W szybkim tempie rozwijały się usługi reklamowe 
oraz wzrastała liczba podmiotów, świadczących tego typu usługi. Reklamodawcy, 
walcząc o rynek, zaczęli podnosić wydatki na reklamę zgodnie z hasłem „reklama 
dźwignią handlu”, co zaowocowało duŜymi wzrostami przychodów. 

Jednak mimo, jak się wydaje, ugruntowanej pozycji reklamy, obserwuje się obecnie 
istotną zmianę postawy Polaków wobec tego obszaru działalności przedsiębiorstw, tj. 
wręcz coraz większe zniechęcenie reklamą. Fakt ten wymusza konieczność szukania 

                                                           
1 Magdalena Dołhasz – dr, Katedra Marketingu, Zakład Zarządzania Marketingiem, Wydział Zarządzania, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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coraz to innych, nowych sposobów przyciągania uwagi potencjalnego klienta. Pojawiają 
się więc coraz częściej reklamy kontrowersyjne – prowokacyjne, mające na celu 
wywołanie skandalu, by dobitnie zwrócić uwagę na dany produkt. Czy nowa strategia 
reklamy okaŜe się na tyle skuteczna, by zmienić nastawienie polskiego konsumenta, czy 
oburzenie i wstręt potrafią budować pozytywne emocje konsumentów i zapewnić 
reklamie skuteczność?  

Celem niniejszego opracowania jest analiza postaw i stosunku polskiego 
konsumenta do reklamy od 1992 roku do 2009 roku, oparta na badaniach wtórnych 
istniejących w Polsce. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe reklama jest nie tylko najbardziej 
popularnym instrumentem marketingu, ale równieŜ najlepiej przebadanym. Jest ona 
częstym przedmiotem badań prowadzonych przez róŜnego rodzaju firmy badawcze  
i agencje badań rynku i opinii publicznej, m.in. Pentor, OBOP, CBOS, SMG/KRC itp.  

Metody badania skuteczno ści i efektywno ści reklamy 

Reklama to szczególna forma promocji, często mylnie z nią utoŜsamiana, będąca 
dla niej terminologicznym zastępstwem. W rzeczywistości reklama stanowi według 
najpopularniejszych definicji „masową, odpłatną i bezosobową formę prezentowania 
oferty sprzedaŜy przez określonego sprzedawcę”  lub inaczej „kaŜdą płatną formę 
nieosobistej prezentacji i promocji idei, dobra lub usługi przez określonego sponsora”2. 

Skuteczność i efektywność to dwie uzupełniające się kategorie pomiaru systemu 
promocji i komunikacji marketingowej, których pomiar jest podstawą badania reklamy, 
ale jednocześnie jednym z waŜniejszych problemów dla reklamodawców. Kategoria 
skuteczności ma przede wszystkim charakter jakościowy i wyraŜa relację: cele → 
efekty promocji. Pod tym pojęciem rozumie się stopień osiągania celów stawianych 
przez reklamę. Skuteczność reklamy wyraŜa odsetek osób, które na danym rynku 
lokalnym zauwaŜyły reklamę, zapamiętały przekaz i pozytywnie skojarzyły z ofertą 
nadawcy reklamy. Dlatego chcąc zbadać skuteczność reklamy, naleŜy w pierwszej 
kolejności określić jej cel. Głównym celem działań reklamowych jest zwiększanie 
popytu na reklamowaną markę lub towary, co powinno zwiększyć sprzedaŜ, a następnie 
doprowadzić do wzrostu zysku.  

Efektywność reklamy to relacja między efektami a kosztami poniesionymi na 
działalność reklamową. Wyznaczanie efektów reklamy jest wyjątkowo trudne  
i kosztowne. Najczęściej jednak w praktyce spotyka się ogólny podział na dwa rodzaje 
wskaźników efektywności reklamy3:  

                                                           
2 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2003. Amerykańskie 
Stowarzyszenie Marketingu (AMA) opublikowało definicję w roku 1948 w „Journal of Marketing”. 

3 Szerzej: D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2000.  
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– wskaźniki twarde opierają się na wszelkich danych rynkowych dotyczących 
przeszłego popytu na produkty, na zachowania konsumentów i zyski 
producentów, 

– wskaźniki miękkie opierają się na deklaracjach konsumentów i wiedzy 
organizacji zarządzających produktem, dotyczącej przeszłych zachowań 
konsumentów; tego rodzaju wskaźnikami zajmują się głównie przedstawiciele 
nauk społecznych – psychologowie, socjologowie i pedagodzy; ich 
interpretacja jest bardziej skomplikowana i, co najwaŜniejsze, niebezpośrednia, 
gdyŜ nie mówi o przewidywanych zyskach i stratach firm, lecz o psychice  
i zachowaniach konkretnych konsumentów.  

W ocenie efektów reklamy wykorzystuje się wiele róŜnorodnych grup metod, 
łączących metodologię analizy rynku i badań marketingowych, statystyki i ekonometrii 
czy klasycznej analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, nie mniej najbardziej 
rozpowszechnione są badania ankietowe dotyczące wiedzy nabywcy, jego zachowań 
rynkowych, postaw. Najbardziej znanymi przedsiębiorstwami prowadzącymi tego typu 
badania w Polsce są Pentor i CBOS. 

Odbiór reklamy w polskim społecze ństwie w świetle bada ń 
firmy Pentor 

Pentor Research International prowadzi liczne badania na temat reklamy, postaw 
wobec niej oraz zmieniających się trendów z nią związanych od początku jej wejścia na 
polski rynek tj. 1992 roku. Badania te dały moŜliwość wyznaczenia na przestrzeni lat 
trzech róŜnych postaw Polaków wobec reklamy. Są to postawy4: 

– początkowego entuzjazmu (1992), 
– stałej tendencji spadkowej (1992-1998), 
– stabilizacji (1998-2004).   
Okres stabilizacji postawy Polaków wobec reklamy (ostatni okres) charakteryzował 

się tym, Ŝe 75% respondentów zgadzało się, ze stwierdzeniem, Ŝe „reklama to dobry 
sposób, dzięki któremu ludzie dowiadują się o produktach”, jednak 69%-73%  
−  przeciwnicy − twierdzili, Ŝe „reklama nakłania ludzi do kupowania rzeczy, które 
naprawdę nie są im potrzebne”. W efekcie tylko 1/4 respondentów w tym ostatnim 
okresie wierzyła reklamie mówiąc, iŜ „reklama zwykle prawdziwe przedstawia cechy 
towarów”5. Coraz częściej więc reklama stawała się działalnością postrzeganą jako 
negatywna i miała coraz mniej zwolenników wśród polskich nabywców.  

W wyniku wspomnianych wcześniej badań Pentor przeprowadził segmentację 
polskich nabywców z punktu widzenia zróŜnicowania zwyczajów zakupowych i postaw 
wobec reklamy. WyróŜniono cztery róŜne postawy społeczne wobec reklamy, tj.6: 

                                                           
4 J. Dohnalik, Postawy Polaków wobec reklamy, http://www.pentor.pl/16595.xml. 
5 J. Dohnalik, Stosunek Polaków do reklamy, http://www.pentor.pl/35649.xml. 
6 Ibidem. 
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1. „Entuzjaści” – to około 25% Polaków bardzo pozytywnie nastawionych do 
reklamy. Spełnia ona ich zdaniem funkcje informacyjne, nawet rozrywkowe. 
Przyznają się, Ŝe reklama bywa dla nich wzorotwórcza, przekonują ich zarówno 
argumenty racjonalne, jak teŜ emocjonalne; oni najwięcej kupują pod wpływem 
reklamy. 

2. „Rozrywkowi” – to około 14% Polaków, którzy są równieŜ pozytywnie nastawieni 
do reklam. NajwyŜej ze wszystkich grup stawiają na wiarygodność reklam, jak 
równieŜ reklama dla nich jest najczęściej źródłem rozrywki. Skłonni są dać się 
przekonać wyłącznie argumentacją emocjonalną. Podobają im się w reklamie 
piękne kobiety, luksus, przystojni męŜczyźni. Jako jedynym podoba im się równieŜ 
erotyka w reklamie. Są to najczęściej osoby młode, męŜczyźni oraz ok. 30% kobiet. 
Przyznają, Ŝe bardzo duŜo kupują zachęceni reklamą. 

3. „Pragmatycy” – 22% Polaków, którzy nie poddają się wzorcotwórczej sile reklamy, 
prezentując wyraźnie postawę ambiwalentną. Jednak najsilniej ze wszystkich 
skłonni są dać się przekonać argumentom racjonalnym. Lubią w reklamach 
przyrodę, dzieci, zwierzęta, nie doceniają natomiast humoru, muzyki i egzotyki. Są 
to osoby po czterdziestce, raczej kobiety, mało kupują pod wpływem reklam. 

4. „Uprzedzeni” – prezentują zdecydowanie negatywny stosunek do reklam. To 
najliczniejsza obecnie grupa odbiorców reklam (39%). W reklamie nie widzą 
Ŝadnych pozytywów, nawet Ŝadnej ambiwalencji, tylko traktują ją z pogardą. Są 
niezbyt skłonni przekonać się do niej, nawet przez argumenty racjonalne. 
Większość współczesnych Polaków nie lubi reklam, tylko co szósty (17%) ma do 

nich pozytywny stosunek. Potwierdzają to równieŜ najnowsze badania Pentora, m.in.  
w czerwcu 2009 roku ukazały się fragmenty badań7 dotyczących aktualnych trendów  
w reklamie, które są równie pesymistyczne jak wyŜej cytowane. Na podstawie rys.1-2 
moŜna zaobserwować, jak zmieniał się stosunek emocjonalny Polaków do reklamy 
przez 11 lat, tj. od 1998 do 2009 roku, od reklamy draŜniącej i denerwującej do reklamy 
określonej wręcz „dla głupców”. 

W efekcie tych wieloletnich badań wykonywanych przez Pentor moŜna prześledzić 
zmiany postaw polskich odbiorców reklamy i określić główne tendencje: (1992-1998) 
spadek akceptacji i przyrost niechęci, były okresy wahań wskaźników (1999-2003 
wahnięcia między obojętnością a niechęcią), jak równieŜ ich stabilizacji, zmuszającej 
do refleksji nad sensem systematycznego mierzenia tych postaw (2006-2008). 

Reasumując, według badaczy Pentora, ostatnie lata ogólnie charakteryzował trend 
narastania liczby osób obojętnych wobec reklamy kosztem zmniejszania się zarówno 
liczby osób negatywnie, jak i pozytywnie do niej nastawionych. Od początku XXI 
wieku najsilniej fluktuował wskaźnik niekorzystnego i obojętnego stosunku do reklamy, 
gdy ubywało wrogów, przybywało obojętnych i odwrotnie.  

 

                                                           
7 J. Dohnalik, Reklama, jak staje się niekochaną, http://www.pentor.pl/57738.xml. 
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Źródło:  J. Dohnalik, Reklama, jak staje się niekochaną, http://www.pentor.pl/57738.xml. 
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Rys. 2. Stosunek Polaków do reklamy w latach 1992-2009 
Źródło:  J. Dohnalik, Reklama, jak staje się niekochaną, http://www.pentor.pl/57738.xml 

Pomiar z początku 2009 roku przyniósł wyraźne zmiany. Okazuje się bowiem, Ŝe 
na początku tego roku odnotowano wyraźny spadek jednego z najbardziej stabilnych 
wskaźników, a mianowicie pozytywnego stosunku do reklamy. O powadze tego 
zjawiska świadczyć moŜe fakt, Ŝe w długim okresie obserwacji tego wskaźnika nigdy 
po spadku nie wracał on na wyŜszy poziom. Tak było po rekordowym spadku (10 pkt  
proc.) między 1997 a 1998 rokiem, jak równieŜ po mniejszym (4 pkt proc.) między 
2003 a 2004 rokiem. Obecnie odsetek osób niechętnych reklamie osiągnął najwyŜszy, 
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nienotowany dotychczas wskaźnik 38% i to przy ogromnej dynamice (przyrost o 10 pkt  
proc.)8. 

Zatem rok 2009 moŜna uznać jeśli nie za przełom, to na pewno za kolejny znaczący 
fakt w procesie pogarszania się społecznego wizerunku reklamy w Polsce, nie tylko 
bowiem nastąpił gwałtowny wzrost wrogości wobec reklamy, ale wyraźnie zmniejszyła 
się liczba osób przyjaźnie nastawionych do reklamy. 

NaleŜy nadmienić, Ŝe oprócz ogólnej postawy wobec reklamy badane są postawy 
wobec szczegółowych rodzajów i technik reklamy (np. telewizyjnej, Internetowej, 
zewnętrznej itp.) oraz kilkadziesiąt innych wskaźników, m.in. opinie na temat tego, co 
w reklamach wydaje się przekonujące, co się w nich podoba itd. Szczegółowe pytania 
dotyczące reklamy stawia w prowadzonych równieŜ od wielu lat badaniach CBOS.  

Wyniki bada ń CBOS dotycz ących stosunku do reklam 

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadzało badania, z których wynika, Ŝe 
opinie ankietowanych osób nie układają się w spójny obraz jednoznacznego stosunku 
wobec reklamy9. NaleŜy stwierdzić, Ŝe postawy Polaków wobec reklamy w latach 1999 
i 2005 nie zmieniły się zasadniczo (tabela 1). Większość Polaków nie lubi reklam, tylko 
co szósty (17%) ma do nich pozytywny stosunek. Największa grupa respondentów 
(44%) czuje się przymuszana do oglądania lub wysłuchiwania reklam, mimo Ŝe za nimi 
nie przepada. Jedna trzecia badanych (34%) nie lubi reklam i dlatego stara się unikać 
ich oglądania i słuchania. Najmłodsi ankietowani (w wieku od 18 do 24 lat) są nieco 
lepiej niŜ pozostali nastawieni do reklam. W ostatnich latach zwiększyła się grupa osób 
ograniczających swój kontakt z reklamą – nieoglądających i niesłuchających ich. 

Tabela 1. Postawy Polaków wobec reklam 1999-2005 

Ogólnie rzecz biorąc, jaki jest Pana(i) stosunek do reklam XI 
1999 

VI 
2005 

Nie lubię reklam i nie oglądam ich, nie słucham 17% 34% 
Nie lubię reklam, ale zmuszony(a) jestem je oglądać lub ich wysłuchiwać 47% 44% 
W zasadzie lubię reklamy 20% 17% 
Trudno powiedzieć 5% 5% 
Źródło:  Opinie o reklamie, CBOS, Warszawa 2005, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 

2005/K_114_05.PDF, s. 2 (11.12.2009). 

Polacy przez ostatnie 15 lat byli przekonani, Ŝe towar naprawdę dobry nie 
potrzebuje reklamy, aby moŜna go było sprzedać − 60% respondentów, z drugiej jednak 
strony blisko dwie trzecie ankietowanych osób uwaŜało, Ŝe reklama jest konieczna, aby 
wytwórcy mogli rozwijać produkcję.  

Stosunek społeczeństwa do reklamy dotyczy równieŜ jej postrzegania  
w kategoriach informacja − manipulacja. Niemal równo liczne są grupy badanych 
traktujących reklamę jako źródło informacji o towarach i postrzegających ją jako 
                                                           

8 Ibidem. 
9 Opracowano na podstawie raportów z badań CBOC prowadzonych w latach 1992-2005 udostępnionych 

na www.cbos.pl. 
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sposób manipulowania, skłaniania ludzi do zachowań korzystnych dla producentów. 
Reklamę jako źródło informacji o towarach postrzegało bowiem 44% ankietowanych 
(dali oni odpowiedź twierdzącą na pytanie: „Czy dzięki reklamie ludzie dowiadują się, 
jakie towary warto kupić?”), natomiast 41% ankietowanych odpowiedziało „tak” na 
pytanie: „Czy dzięki reklamie ludzie kupują rzeczy, których właściwie nie potrzebują?”. 
Na pytanie: „Czy chętnie kupujesz produkty, których reklama ci się podoba?” 
twierdząco odpowiedziało 42% ankietowanych.   

Niemal 60% ankietowanych deklarowało, Ŝe woli kupować produkty uznanych 
firm, ale tylko dla jednej trzeciej respondentów jakość kupowanego towaru jest 
waŜniejsza niŜ jego cena, a trzeba brać pod uwagę, Ŝe towary uznanych firm są dobre 
gatunkowo, ale i drogie (oszacowano odsetek konsumentów, dla których renoma firmy 
odgrywa istotną rolę, na 26%).  

Co dziesiąty respondent w czasie nadawania reklam przestaje oglądać telewizję, 
lecz pozostaje w tym samym pomieszczeniu. Prawie co czwarty (23%) wychodzi  
w tym czasie z pokoju, w którym jest telewizor, i wykonuje jakieś czynności domowe. 
Najczęstszą reakcją na pojawienie się reklamy jest wyłączenie telewizora lub 
przełączenie go na inny kanał (35% wskazań). 

Ponad 2/5 badanych (45%) było zdania, Ŝe w telewizji pojawia się zbyt duŜo 
reklam zawierających nieprawdziwe informacje o zachwalanych produktach, a niewiele 
mniej osób (41%) sądziło, iŜ w wielu reklamach pokazywany jest świat nierealny, 
niedostępny dla przeciętnego widza. Reklamy towarzyszą człowiekowi wszędzie, 
dlatego nie jest on w stanie od nich uciec. JeŜeli wyróŜni się dziedziny, w jakich moŜna 
oceniać uŜyteczność i atrakcyjność reklam (reklama jako rozrywka, informacja, zachęta 
do zakupu produktu), to okazało się, Ŝe w latach 1992-2005 (tabela 2) w kaŜdym 
względzie opinie bardzo się pogorszyły i ta tendencja utrzymuje się do roku 2009. 

Tabela 2. Postawy Polaków wobec reklamy jako dziedziny społecznej aktywności   w latach 1992- 2005 

Czy reklamy Pana(nią) 
osobiście częściej: 

V 
1992 

III 
1993 

XI 
1994 

X 
1996 

XI 
1997 

XI 
1999 

V 
2005 

nudzą                 czy  
ciekawią 

47% 
49% 

61% 
31% 

64% 
31% 

71% 
27% 

70% 
29% 

75% 
18% 

74% 
18% 

zniechęcają        czy 
zachęcają 

41% 
54% 

51% 
39% 

57% 
35% 

62% 
34% 

63% 
33% 

62% 
27% 

63% 
23% 

dezinformują     czy 
dobrze informują 

34% 
58% 

57% 
40% 

58% 
32% 

64% 
31% 

57% 
38% 

59% 
21% 

61% 
20% 

draŜnią, denerwują   czy 
odpręŜają, bawią 

57% 
40% 

67% 
26% 

73% 
22% 

80% 
18% 

74% 
24% 

72% 
19% 

73% 
16% 

Źródło:  Opinie o reklamie, CBOS, Warszawa 2005, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 
2005/K_114_05.PDF, s. 3 (11.12.2009). 

Największy spadek ocen odnotowano na początku lat dziewięćdziesiątych. Obecnie 
3/4 respondentów twierdzi, Ŝe reklamy ich nudzą, a mniej niŜ 1/5 jest nimi 
zainteresowana. Źle oceniana jest skuteczność reklam: blisko 2/3 badanych odczuwa 
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zniechęcenie, a niespełna 1/4 uwaŜa, Ŝe działają one na odbiorców zachęcająco. 
Negatywne oceny przewaŜają równieŜ przy ocenie wartości informacyjnej reklam  
− większość ludzi jest, w subiektywnej ocenie, raczej dezinformowana. Reklama nie 
jest teŜ w opiniach badanych dobrą rozrywką. Blisko 3/4 respondentów odczuwa 
zdenerwowanie, rozdraŜnienie podczas oglądania lub słuchania reklam.   

Analizując postawy i stosunek do reklam, CBOS wyróŜnił trzy wzorce 
postępowania (segmenty polskich konsumentów)10: 
1. Wzorzec sprowadzony do wyboru proreklamowo-bezrefleksyjnego, polegający na 

uzaleŜnianiu kupna jakiegoś towaru od tego, czy reklama podoba się, czy nie. 
2. Wzorzec „targowo-plebejski”. NajwaŜniejsze jest dąŜenie do kupowania towarów 

w miejscach, gdzie są one najtańsze, oraz kierowanie się przy wyborze produktu 
nie tyle jego jakością, co ceną. Reklama telewizyjna i radiowa nie pełni w procesie 
decyzyjnym konsumentów Ŝadnej roli, a reklama prasowa jest całkowicie poza 
obszarem ich zainteresowania. 

3. Wzorzec „elitarny”. Przy wyborze towaru konsument kieruje się renomą firmy, 
zwracając przy tym większą uwagę na jakość, a nie na cenę produktu oraz unika 
takich miejsc handlu, gdzie moŜna kupić najtaniej. 
Szukając w badaniach wtórnych róŜnych analiz dotyczących postaw wobec reklam, 

moŜna tu przytoczyć równieŜ badania CBOS dla Urzędu Ochrony Konkurencji  
i Konsumenta (UOKiK), w których wyróŜniono pięć segmentów11:  

a) entuzjaści świata konsumpcji, 
b) kontestatorzy świata konsumpcji, 
c) aspirujący do świata konsumpcji, 
d) beneficjenci świata konsumpcji, 
e) outsiderzy świata konsumpcji. 
Podsumowując, dzisiaj większość respondentów nie ufa reklamie i szuka 

dodatkowych informacji w sklepach. 57% dorosłych i 59% młodzieŜy jest zdania, Ŝe 
reklamy „nie podają prawdziwych informacji o produktach i usługach”. Co trzeci 
dorosły zetknął się z konkretną reklamą, podającą nieprawdziwe informacje o produkcie 
lub usłudze, a wśród młodzieŜy takich osób jest jeszcze więcej (48%). Z badań wynika, 
Ŝe Polacy orientują się doskonale, co to jest reklama i jak działa. Według wiceprezesa 
UOKiK-u praktyka potwierdza, Ŝe reklama bardzo łatwo moŜe wprowadzić klienta  
w błąd. W ciągu ostatniego roku UOKiK przeprowadził aŜ 45 postępowań dotyczących 
stosowania nieuczciwej reklamy oraz naruszania obowiązku rzetelnej, prawdziwej  
i pełnej informacji. Z danych Urzędu wynika, Ŝe klienta wprowadzano w błąd głównie 
przy pomocy cen netto, sugerowania mitycznych właściwości np. leczniczych, czy 
odwoływania się do emocji i przesądów12. 

                                                           
10 www.cbos.pl (12.02.2010). 
11 Reklama a konsument. Badanie sondaŜowe przeprowadzone na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów; www.uokik.gov.pl/download.php?id=202. 
12 Raport UOKiK i CBOS o reklamie, http://wyborcza.pl/1,75248,1960744.html. 
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Zakończenie 

Jak wynika z niniejszej krótkiej analizy, zarówno wyniki badań Pentora, jak  
i CBOS potwierdzają, Ŝe obecna postawa Polaków wobec reklamy jest negatywna. 
Tendencje dotyczące zmian stosunku i postaw wobec reklamy opisane w artykule 
moŜna zaobserwować w wielu krajach, równieŜ i polscy konsumenci przestają 
reagować na działania tradycyjnych instrumentów promocji, w szczególności reklamę, 
która staje się w ich opinii „nudna, draŜniąca, irytująca itp.”. Obecny stosunek Polaków 
do reklamy – rok 2010 − róŜni się zasadniczo od początkowego boomu w latach 90., 
kiedy to reklama kojarzona była przez wszystkich z transformacją i nowoczesnymi 
zasadami rynku, a jako działanie marketingowe, bardzo pozytywnie odbierane przez 
nabywców. 

Obecna reklama wzbudza niechęć i jest postrzegana jako „uciąŜliwa” dla 
konsumenta. Niewiele osób wierzy reklamie. Według opinii respondentów, ani nie 
przedstawia prawdziwych cech towarów, ani nie jest dobrym sposobem na to, Ŝeby 
dowiedzieć się czegoś (w domyśle prawdziwego) o produkcie. Poza tym działania 
reklamowe uznawane są za manipulację − skłaniają do kupna niepotrzebnych 
produktów. Dodatkowo wzrosło postrzeganie reklamy jako jednej wielkiej „papki”,  
w której cięŜko wyróŜnić poszczególne składniki.  

Szczególnie wysoki jest poziom irytacji. Reklamy „denerwują”, poniewaŜ są „za 
głośne”, „prymitywne”, „głupie”, „nachalne”, „obrzydliwe”, „obraŜające widza”, 
„nietrafione” i „bez sensu”. Co więcej, jest ich „zdecydowanie za duŜo”. W tych 
przymiotnikach moŜna znaleźć wszystkie „grzechy” polskiej reklamy. Do tego 
dochodzi kryzys finansowy, który dotknął równieŜ reklamę. Nakłady na reklamę  
w pierwszym kwartale 2009 roku zmniejszyły się o ponad 5% w porównaniu do tego 
samego okresu roku ubiegłego13.  

MoŜna więc stwierdzić, Ŝe do obniŜenia atrakcyjności reklamy przyczyniły się 
generalnie cięcia w budŜetach reklamowych spowodowane kryzysem finansowym czy 
teŜ widmem tego kryzysu oraz rosnąca niechęć konsumentów do reklamy. Wydaje się, 
Ŝe receptą na poprawę tej sytuacji, zmianę wizerunku reklamy w oczach polskiego 
konsumenta, mogą być nowatorskie sposoby oddziaływania na klienta stosowane  
w reklamie, do których moŜna zaliczyć m.in. ambient reklama, shockverising, ambush 
reklama, buzzmarketing itp. 

 

 

                                                           
13 A. Adamska, W kierunku produkt placement, http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk109.php. 
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THE ATTITUDES OF POLES TOWARDS ADVERTISEMENT  

IN THE YEARS 1992-2009 BASED ON SELECTED 

SECONDARY RESEARCHES 

Summary 

During the last twenty years advertisement has become one of the most popular and most 
visible instruments of Polish marketing. Although the observed at first enthusiasm and stabile 
position of advertisement there can be seen a meaningful change in the Poles’ attitudes towards 
this domain of enterprises’ activities, what is more, this attitude starts to remind disaffection. This 
fact forces to look for some different, new ways of attracting attention of the potential customer. 
Due to this fact, there appear controversial – teasing advertisements more frequently, which are 
supposed to make the product visible by provoking the scandal. The aim of the paper is the 
analysis of the change in the attitude of the Polish consumers towards the advertisement in the 
period from 1992 to 2009, based on the secondary researches of two foremost research companies 
in Poland Pentor and CBOS. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 595                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55                  2010 

Magdalena Grębosz1 

PROMOCJA MAREK LOKALNYCH PRZEZ FIRMY 

FRANCUSKIE NA POLSKIM RYNKU2 

Streszczenie 

W artykule przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych dotyczące identyfikacji 
charakterystycznych dla marki instrumentów promocji stosowanych przez inwestorów 
francuskich, zarządzających w Polsce markami lokalnymi. Analiza wyników badań pokazuje, iŜ 
inwestorzy francuscy skupiają się na regularnej promocji marek lokalnych. Zaprezentowane 
zostaną najczęściej wykorzystywane instrumenty promocji marki w zaleŜności od rynku i rodzaju 
działalności badanych firm oraz w zaleŜności od rodzaju stosowanej strategii marki lokalnej. 
Poruszona zostania takŜe problematyka roli reklamy w promocji marki lokalnej. 

Wprowadzenie 

W dzisiejszych czasach marka jest podstawą marketingowej aktywności firm. 
Marka powinna dotrzeć do konsumentów i zostać przez nich zaakceptowana. Istotnym 
elementem jest właściwie przygotowana i przeprowadzona promocja marki z uŜyciem 
róŜnorodnych środków komunikacji, jak reklama, public relations, promocja w miejscu 
sprzedaŜy, organizacja wydarzeń markowych, sponsoring, czy promocja poprzez 
personel firmy. Wszystkie te elementy pozwalają nawiązać i prowadzić dialog  
z konsumentami poprzez odpowiednio przygotowany proces komunikacji. 

Planowanie komunikacji marketingowej marki jako jednego z elementów 
zarządzania marketingowego „oznacza podejmowanie działań związanych ze 
zdefiniowaniem sposobów realizacji ustalonych celów marketingowych organizacji 
przez zaangaŜowanie rzeczywistych i potencjalnych zasobów przedsiębiorstwa  
w określonych warunkach otoczenia marketingowego”3. 

Sukces kampanii promocyjnej zaleŜy od odpowiedniego przygotowania procesu 
przekazywania informacji o marce. W procesie przekazywania informacji o marce, 
podobnie jak w kaŜdym akcie komunikacji, muszą istnieć dwie strony, które określa się 
jako nadawcę i odbiorcę. Realizacja ich funkcji dokonuje się poprzez informację,  
w której powinien istnieć uchwytny, moŜliwy do zwerbalizowania kontekst. 

                                                 
1 Magdalena Grębosz - dr inŜ., Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział 

Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2009/2010 jako projekt badawczy. 
3 M.K. Witek-Hajduk, Zarządzanie marką, Difin, Warszawa 2001, s. 85. 
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Efektywność przekazu zaleŜy od tego, czy nadawca posługuje się zrozumiałym dla 
odbiorcy kodem4. 

Polityka komunikacji jest w pełni skuteczna jedynie wtedy, gdy jest dobrze 
przygotowana, opracowana i stosowana. Nie moŜna stosować komunikatów zbyt 
ogólnych ani zbyt szczegółowych. Sukces w polityce komunikacji marki gwarantuje 
mobilizacja wszystkich osób związanych z jej kreowaniem i wykorzystanie wartości 
kluczowych marki5. 

WaŜnym elementem procesu komunikacji marki jest odpowiedni dobór środka 
przekazu i dostosowanie do niego formy i konwencji wypowiedzi. Funkcję środka 
przekazu pełni najczęściej telewizja, którą wspierają radio, prasa, plakaty, broszury, 
pisma, billboardy, filmy, płyty itp. Rodzaj przekaźnika wpływa na dobór kodów. 
Wizualne środki przekazu umoŜliwiają korzystanie nie tylko z kodu językowego, ale  
i z kodów wizualnych, jak obrazy, ikony, logo, kolorystyka, zestawienia przestrzenne, 
czy kodów graficznych. Dodatkowo umoŜliwiają wprowadzenie innych elementów 
wsparcia marki, jak ambasadora marki, bohatera reklamowego czy wątku 
tematycznego6. 

Charakterystyka bada ń 

Głównym celem realizowanego projektu naukowego pt. „Zarządzanie portfelem 
marek lokalnych przez inwestorów francuskich w Polsce” jest próba kompleksowego 
zdiagnozowania i zdefiniowania motywów stosowania strategii marki lokalnej, 
metodyki zarządzania markami lokalnymi, w tym zidentyfikowanie instrumentów 
wykorzystywanych do promocji marek lokalnych przez inwestorów francuskich  
w Polsce. W ramach projektu określono następujące zakresy badań: 

a) zakres przedmiotowy – metody zarządzania portfelem marek lokalnych,  
b) zakres podmiotowy – firmy francuskie działające w Polsce,  
c) zakres przestrzenny – terytorium Polski,  
d) zakres czasowy – badania prowadzone były w 2009 roku i będą kontynuowane 

w roku 2010.  
Wybór jako badanej grupy firm francuskich działających w Polsce wynika z ich 

dominującej pozycji we współczesnym środowisku inwestorów zagranicznych  
w Polsce. Materiał empiryczny do badania wybranych aspektów zarządzania markami 
lokalnymi przez inwestorów francuskich w Polsce zebrano przy pomocy metody 
komunikowania się pośredniego z respondentami przy uŜyciu techniki ankiety. Ankieta 
została skierowana do osób odpowiedzialnych za zarządzanie markami w firmach, tj. 
dyrektorów i specjalistów działów marketingu – w przypadku duŜych i średnich 

                                                 
4 R. Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka, tom 2, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989,  

s. 81. 
5 H. Jaoui, F-M. Pons, La communication pratique au service des entreprises, ESF Editeur, Paris 1992,  

s. 13. 
6 A. Ryłko-Kurpiewska, Komunikacja i reklama, „Marketing i Rynek” 2002, nr 11, s. 13-18. 
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przedsiębiorstw oraz dyrektorów i prezesów małych firm. Forma badań miała charakter 
ankiety mailowej, wysyłanej przy pomocy poczty elektronicznej do firm francuskich 
działających w Polsce, w październiku i listopadzie 2009 roku. 

Lista przedsiębiorstw francuskich została opracowana samodzielnie przez autorkę 
w lipcu i sierpniu 2009 roku. W oparciu o dane Ambasady Francji w Polsce, dane 
Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, opracowań Francuskiej Misji 
Ekonomicznej i polskiej sekcji francuskiej Rady ds. Handlu Zagranicznego oraz danych 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, autorka zidentyfikowała 802 
firmy z kapitałem francuskim powyŜej 40%, funkcjonujące w Polsce. Autorka 
przeprowadziła analizę portfela markowego tych przedsiębiorstw i zidentyfikowała  
115 firm posiadających marki lokalne. Do tych firm został wysłany kwestionariusz 
ankiety. Uzyskano odpowiedzi od 60 przedsiębiorstw, co stanowi 52% ankietowanych. 

Wśród ankietowanych firm ponad 43% prowadzi działalność na rynku „business to 
business”, oferując produkty i usługi klientom biznesowym, 38,3% kieruje swoją ofertę 
do klientów indywidualnych, a 18,3% działa w obu sektorach. Badane firmy prowadzą 
róŜne rodzaje działalności. Pośród ankietowanych jednostek 55% zajmuje się 
działalnością produkcyjną, 18% działalnością handlową, a 47% działalnością usługową. 
20% respondentów działa w dwóch obszarach, prowadząc bądź działalność 
produkcyjno-usługową, bądź teŜ usługowo-handlową. Taka struktura była oczekiwana, 
gdyŜ badania pilotaŜowe pokazały, Ŝe marki lokalne naleŜą przede wszystkim do firm 
zajmujących się produkcją. Przebadane firmy francuskie charakteryzują się róŜną 
strukturą zatrudnienia. PowyŜej 100 pracowników jest zatrudnionych w 59% 
ankietowanych firm, z czego największą grupę stanowią firmy zatrudniające od 100 do 
499 pracowników (33%). AŜ 18% badanych firm zatrudnia powyŜej 1000 osób. Wynika 
to z faktu, iŜ ponad 50% ankietowanych firm to firmy produkcyjne. 23% 
przedsiębiorstw zatrudnia od 10 do 49 osób, od 50 do 99 pracowników zatrudnionych 
jest w 10% jednostek, a poniŜej 9 pracowników ma 7% firm. Wśród badanych firm 
ponad połowa reprezentuje przemysł, zarówno spoŜywczy (najczęściej mleczarski  
i drobiowy), maszynowy, jak i inne gałęzie. Kilku przedstawicieli ma branŜa 
budowlana, sektor sieci detalicznych i sektor bankowy. Wśród ankietowanych znajdują 
się takŜe firmy z sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, ubezpieczeniowego 
oraz papierniczego.  

Marki lokalne w portfelach markowych firm francuski ch  
w Polsce 

Ankietowane firmy oprócz strategii marki lokalnej najczęściej realizują w Polsce 
strategię marki międzynarodowej (32%) oraz globalnej (20%). Euromarki posiada  
w swoim portfelu 15% badanych firm, natomiast marki glokalne (globalno-lokalne) 
tylko 5%. Silna pozycja marek międzynarodowych i globalnych obok marek lokalnych 
świadczy o chęci poszerzenia oferty przez inwestorów francuskich, którzy obok 
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znanych i silnych marek funkcjonujących na rynkach zagranicznych wprowadzają do 
portfela marki lokalne (rys.1). 
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strategia marki lokalnej
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strategia euromarki
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Rys.1. Struktura portfela markowego badanych firm 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Struktura portfela markowego ankietowanych firm i niewielka liczba firm 
posiadających marki inne aniŜeli lokalne wynika takŜe z przyjętej strategii marki. 62% 
ankietowanych przedsiębiorstw realizuje w Polsce strategię marki firmy, w stosunku do 
38% realizujących strategię marki produktu lub marki gamy. Strategię marki produktu 
lub gamy realizują przede wszystkim firmy działające na rynku B2C (70% z nich). 
Tylko 22% z nich wykorzystuje strategię marki firmy. Sytuacja kształtuje się odwrotnie 
w przypadku firm działających na rynku B2B, które w przewaŜającej większości 
realizują strategię marki firmy (96%). Wiele z nich posiada w portfelu markowym kilka 
lokalnych marek firm, funkcjonujących na rynkach róŜnych miast. Taką strategię 
wybrały między innymi firmy działające w sektorze energetycznym czy ochrony 
środowiska. Firmy opierające się na jednej lub kilku silnych lokalnych markach firm 
czerpią korzyści z wartości marki oraz pozytywnego nastawienia klientów dobrze 
oceniających firmę.  

Ponad połowa ankietowanych firm posiada w swoim portfelu markowym tylko 
jedną markę lokalną. 32% firm ma od 2 do 5 marek lokalnych, 8% od 6 do 10, a tylko 
5% posiada więcej aniŜeli 10 marek lokalnych. Jedną markę lokalną posiadają przede 
wszystkim firmy realizujące strategię marki firmy (81% tych firm), ale takŜe 13% firm 
realizujących strategię marki produktu, które obok marki lokalnej posiadają w portfelu 
marki międzynarodowe, globalne, euromarki lub marki glokalne. 19% firm 
realizujących strategię marki firmy posiada w portfelu od 2 do 5 marek lokalnych. Są to 
marki firm naleŜących do francuskich grup z sektora energetycznego  
i ochrony środowiska. 52% firm zarządzających markami produktów posiada od 2 do 5 
marek lokalnych, 22% od 6 do 10 marek lokalnych, a 3% tych firm powyŜej 10 marek 
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lokalnych. śadna z firm realizujących strategię marki firmy nie posiada więcej niŜ  
5 marek lokalnych w portfelu. 

Jedną marką lokalną zarządzają przede wszystkim firmy funkcjonujące na rynku 
B2B (88%). śadna z firm kierujących ofertę do klientów biznesowych nie posiada  
w portfelu więcej aniŜeli 5 marek lokalnych. Ponad 80% firm z sektora B2C posiada  
w portfelu więcej niŜ 2 marki lokalne. Wynika to z realizowanej przez nie strategii 
marki produktu i dywersyfikacji marek. 

Wyniki badań pokazują takŜe strukturę portfela marek lokalnych naleŜących do 
firm francuskich działających w Polsce. Wbrew oczekiwaniom ankietowane firmy 
francuskie nie wykorzystują jedynie znanych marek lokalnych, przejętych w wyniku 
zakupu marek lub firm polskich, ale posługują się takŜe nowymi markami lokalnymi, 
stworzonymi przez siebie lub teŜ zakupionymi – rys. 2.  
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Rys. 2. Struktura portfela marek lokalnych badanych firm  
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

42% badanych firm francuskich weszło w posiadanie marki lokalnej poprzez zakup 
znanej od lat polskiej marki o ugruntowanej pozycji na rynku i dysponującej duŜym 
kapitałem. 40% firm przejęło mało znane marki lokalne. AŜ 40% firm stworzyło  
i wprowadziło na rynek polski nowe marki lokalne, z czego 8% wykreowało marki, 
które w dniu dzisiejszym charakteryzują się wysokim kapitałem i silną pozycją na 
rynku, a 37% posiada jeszcze mało znane marki lokalne, stworzone przez własną firmę. 

Instrumenty promocji marek lokalnych 

Promocja marki jest, według ankietowanych, istotnym elementem pozwalającym 
zdobyć zaufanie klientów i umocnić poszczególne elementy kapitału marek lokalnych. 
Badane firmy francuskie zwykle planują kampanie promocyjne marek lokalnych  
w polskich oddziałach, jednak aŜ jedna trzecia ankietowanych firm opiera działania 
promocyjne na doświadczeniach francuskich, dostosowując je do potrzeb polskiego 
rynku (rys. 3). Taką strategię realizują przede wszystkim firmy posiadające w portfelu 
markowym w Polsce inne marki, na przykład marki globalne, międzynarodowe czy 
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euromarki. Doświadczenia francuskie wykorzystywane są zwykle przez duŜe firmy, 
kierujące ofertę do klientów indywidualnych i działające na wielu rynkach 
europejskich. 
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działania  promocyjne  są  oparte  na  doświadczeniach 
francuskich,  ale dostosowane do potrzeb rynku polskiego

Rys.3. Planowanie działań związanych z promocją marek lokalnych w Polsce 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Do najczęściej wybieranych instrumentów promocji marek lokalnych naleŜy  
– według ankietowanych firm – promocja w miejscu sprzedaŜy i w firmie. Taką 
odpowiedź wskazało aŜ 95% firm. Równie popularnym narzędziem jest Internet.  
Do promocji marek lokalnych wykorzystuje go 85% badanych firm francuskich. Firmy 
opierają promocję głównie na własnych stronach internetowych, ale wykorzystują teŜ 
maile do klientów oraz reklamę na innych portalach. Istotnym czynnikiem 
wzmacniającym promocję marek lokalnych jest takŜe promocja poprzez personel firmy 
(77%) oraz reklama w mediach (73%). Ponad połowa firm promuje marki lokalne, 
wykorzystując działania w ramach public relations, organizację wydarzeń markowych 
oraz uczestnictwo w targach (rys. 4). 
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Rys. 4. Instrumenty wykorzystywane do promocji marek lokalnych  
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 
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Sposób promocji zaleŜy oczywiście od rodzaju klientów. Ankietowane firmy 
działające na rynku B2C do promocji marek lokalnych wykorzystują promocję  
w miejscu sprzedaŜy i w firmie, reklamę w mediach oraz Internet. Firmy kierujące 
ofertę do klientów indywidualnych starają się dotrzeć do jak największej liczby 
klientów, dlatego ich wybór pada przede wszystkim na instrumenty umoŜliwiające 
powszechną promocję marek lokalnych, które są stworzone z myślą o konsumencie 
polskim. Z kolei firmy funkcjonujące na rynku B2B, planując promocję posiadanych 
marek lokalnych, duŜy nacisk kładą na uczestnictwo w targach. Główną rolę  
w promocji marek lokalnych odgrywa w ich przypadku takŜe promocja marki poprzez 
personel firmy oraz promocja w miejscu sprzedaŜy i w firmie. Firmy te często posiadają 
marki, których zasięg jest ograniczony do konkretnego regionu Polski (jak w przypadku 
firm z branŜy energetycznej czy ochrony środowiska). Ograniczenia geograficzne oraz 
mniejsza liczba klientów sprawiają, iŜ personel firmy jest chętnie wykorzystywany do 
promocji marek w danym regionie. 

Ankietowane firmy produkcyjne promują marki lokalne w Polsce poprzez 
promocję w miejscu sprzedaŜy lub w firmie, strony internetowe oraz reklamę  
w mediach, natomiast firmy usługowe i handlowe wykorzystują do promocji przede 
wszystkim Internet, istotną rolę odgrywa takŜe personel firmy, co jest konsekwencją 
charakteru ich działalności. 

Wybór instrumentów promocji marek zaleŜy w duŜym stopniu od rodzaju 
posiadanej marki lokalnej. W zaleŜności od sposobu pozyskania marki firmy 
kontynuują wcześniej realizowaną promocję marki, planują własne kampanie lub teŜ  
– w przypadku stworzenia własnej marki lokalnej – od podstaw budują kapitał marki 
poprzez jej promocję – rys. 5. 

Na reklamie w mediach promocję opierają wszystkie badane firmy posiadające 
znane od lat, stworzone przez siebie marki lokalne. Świadczy to o duŜym znaczeniu 
reklamy, która umoŜliwiła inwestorom francuskim wprowadzenie na rynek marki 
lokalnej i zdobycie sympatii konsumentów. Reklama jest takŜe często wykorzystywana 
przez firmy, które przejęły znane marki polskie oraz stworzyły własne marki lokalne, 
które nie są jeszcze znane na rynku. Podobnie jak w przypadku reklamy takŜe 
sponsoring jest narzędziem stosowanym przez wszystkie ankietowane firmy, 
posiadające znane od lat, stworzone przez siebie marki polskie. Francuscy inwestorzy 
wspomagają akcje o róŜnym charakterze (przede wszystkim sportowe) na poziomie 
regionalnym, pragnąc podkreślić lokalny charakter posiadanych marek. Co ciekawe, 
tylko nieco ponad połowa firm, które przejęły znane marki lokalne, oraz jedna trzecia 
firm posiadających mało znane marki lokalne, zdecydowała się na wybór sponsoringu. 
W ich przypadku najczęściej kontynuowane są działania poprzednich właścicieli marki, 
choć firmy francuskie podejmują takŜe własne inicjatywy. Podobna sytuacja ma miejsce 
w przypadku mecenatu − tu równieŜ przewaŜają firmy, które stworzyły silne  
i rozpoznawane marki lokalne. Wykorzystanie sponsoringu i mecenatu przez firmy, 
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które osiągnęły sukces na polskim rynku marek lokalnych, świadczy o wzroście 
znaczenia tych narzędzi, często niedocenianych przez firmy polskie.  
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Rys. 5. Instrumenty wykorzystywane do promocji marek lokalnych w zaleŜności od rodzaju marki 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

Organizacja wydarzeń markowych to domena francuskich inwestorów. Tego typu 
imprezy są bardzo popularne we Francji, stąd zapewne ich wykorzystanie przez firmy 
kreujące na rynku polskim marki lokalne. W celu umocnienia pozycji własnej i znanej 
marki lokalnej ankietowane firmy często decydują się na podjęcie działań w ramach 
public relations. To właśnie ta grupa wybiera częściej od innych mało popularne 
programy lojalnościowe. 
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Reklama w promocji marek lokalnych 

Jednym z częściej stosowanych narzędzi komunikacyjnych jest reklama. Reklama 
to „forma komunikacji przekazująca informacje o docelowym pozycjonowaniu marki. 
Eksponując kluczowe elementy wizerunku, przyczynia się do zapewnienia marce 
trwałej pozycji na rynku. Reklama jest tylko jednym z instrumentów marketingowego 
wsparcia. Wspomaga tworzenie wizerunku marki, ale nie moŜe być traktowana jako 
wyłączny instrument słuŜący do tego celu. Podobnie jak pozostałe narzędzia musi być 
podporządkowana koncepcji pozycjonowania marki”7. W zarządzaniu marką reklama 
ma dwa podstawowe zadania8: 

– budować świadomość marki, 
– wiązać nazwę i pozostałe elementy marki ze skojarzeniami, które złoŜą się na 

docelowy wizerunek marki. 
Według J.F. Variot, reklama ma na celu wpływać na kreowanie wizerunku marki9 

(rys. 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Rola reklamy w kreowaniu wizerunku marki 
Źródło: opracowanie na podstawie: J.F. Variot, La marque postpublicitaire, Village Mondial, Paris 2001, 

s. 78-81. 

Rolą reklamy jest przekonanie jak największej liczby konsumentów o wyŜszości 
marki oraz stworzenie wyrazistego, atrakcyjnego wizerunku marki. Inwestowanie  
w reklamę budującą świadomość spontaniczną marki jest wskazane w przypadku 
rynków nowych i marek innowacyjnych. Reklama moŜe być wykorzystywana do 
kreowania bądź modyfikowania postaw konsumentów wobec marki w przypadku marki 

                                                 
7 J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan, Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 207. 
8 Ibidem. 
9 J.F. Variot, La marque postpublicitaire, Village Mondial, Paris 2001, s. 78-81. 
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nowej. W sytuacji marek od dawna funkcjonujących znaczenie reklamy  
w modyfikowaniu postaw nabywcy w poŜądanym kierunku jest znacznie ograniczone10. 

Ankietowane firmy francuskie najczęściej wykorzystują ulotki i foldery reklamowe 
(82%), reklamę zewnętrzną (70%) oraz reklamę w prasie (68%). Poprzez reklamę firmy 
zdecydowanie podkreślają lokalny charakter marki oraz odwołują się do polskiej 
tradycji, solidności lub pomysłowości. Stosunkowo niewielka grupa (38%) decyduje się 
na reklamę w portalach internetowych, opierając wirtualną promocję przede wszystkim 
na własnych stronach internetowych. Najrzadziej wykorzystywana jest reklama radiowa 
i telewizyjna, przede wszystkim ze względu na wysoki koszt, który ankietowani 
wymieniali jako wadę zarządzania markami na rynku polskim (rys. 7). 

82%

70%

68%

38%

23%

15%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ulotki, foldery

reklama zewnętrzna

reklama w prasie

reklama w Internecie

reklama telewizyjna 

reklama radiowa 

inne

Rys. 7. Wykorzystywane formy reklamy marek lokalnych 
Źródło: opracowanie na podstawie badań własnych. 

NaleŜy podkreślić wpływ reklamy marki na jej komunikację i w konsekwencji na 
zachowanie konsumenta. Reklama uwypukla markę, a nie produkt, pomaga tworzyć 
więź z konsumentem. Ton i styl marki przedstawiony w reklamie wpływają nie tylko na 
jej wizerunek i „osobowość”, ale takŜe pozwalają podkreślić jej pochodzenie  
i zaakcentować lokalny charakter. Reklama pozwala uwypuklić wszystkie elementy 
marki, zarówno jej składniki wizualne: logo, kolorystykę, symbol, formę graficzną, jak  
i pozostałe elementy: slogan, wartości i jej „osobowość”.  

Podsumowanie 

WaŜnym elementem w strategii kaŜdej firmy jest promocja marki. Istnieje wiele 
sposobów komunikowania się z otoczeniem. WyróŜniamy komunikację medialną, 
wykorzystującą reklamę w prasie, telewizji, radiu, kinie, czy coraz bardziej popularną 
reklamę w Internecie oraz komunikację poza mediami. Ta ostatnia realizowana jest 
poprzez sponsorowanie wydarzeń sportowych i telewizyjnych, mecenat sztuki, 

                                                 
10 J. Kall, Czy siła marki zaleŜy od reklamy?, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 7, s. 7-10. 
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uczestnictwo w targach, kontakty z prasą czy marketing bezpośredni. Firma moŜe się 
takŜe komunikować z klientami, wykorzystując promocję w miejscu sprzedaŜy  
i poprzez pracowników firmy. KaŜdy z tych sposobów ma na celu zdobycie 
zainteresowania i przychylności otoczenia wobec marki. Przygotowanie kampanii 
promocyjnej wymaga wiele pracy ze strony wszystkich pracowników firmy. NaleŜy 
przede wszystkim zdefiniować wizerunek marki, a następnie określić adresatów 
kampanii, jej cele, kształt i budŜet.  

Promocja marki pozwala podkreślać jej „osobowość”, wartości, wizerunek oraz 
zaakcentować pochodzenie i lokalny charakter. Poprzez kampanie promocyjne marka 
pozwala takŜe urzeczywistniać misję firmy. Ankietowane firmy francuskie zwykle 
planują kampanie promocyjne marek lokalnych w polskich oddziałach, jednak aŜ jedna 
trzecia ankietowanych firm (zwłaszcza posiadających w portfelu inne marki) opiera 
działania promocyjne na doświadczeniach francuskich, dostosowując je do potrzeb 
polskiego rynku. 

Do najczęściej wybieranych instrumentów promocji marek lokalnych naleŜy  
– według ankietowanych firm – promocja w miejscu sprzedaŜy i w firmie, Internet, 
promocja poprzez personel firmy oraz reklama w mediach. Sposób promocji zaleŜy 
oczywiście od rodzaju klientów i charakteru działalności firmy, ale przed wszystkim od 
rodzaju stosowanej marki lokalnej. Analiza wyników badań wyraźnie pokazuje 
szczególne znaczenie promocji marki dla firm francuskich, które stworzyły własne 
marki lokalne o wysokim kapitale i zdobyły zaufanie klientów. 

PROMOTION OF LOCAL BRANDS  

BY FRENCH COMPANIES ON THE POLISH MARKET 

Summary  

This paper presents the results of empirical studies on the identification of marketing 
communication instruments particular to local brands and used by French investors in Poland. 
Analysis of the results reveals that French investors pay attention to regular local brand 
promotion. The most often used instruments of local brand promotion are presented, taking into 
consideration type of market, type of companies’ activities and type of local brands. The problem 
of the role of advertising in local brand promotion is also presented. 
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MODELE KOMUNIKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ 

Streszczenie  

Autor artykułu podjął rozwaŜania dotyczące komunikacji międzykulturowej (Cross-cultural 
communication) na rynkach międzynarodowych. W artykule wyjaśniono pojęcie kultury, 
komunikacji międzynarodowej oraz komunikacji międzykulturowej. Następnie zaprezentowano 
teorie i modele kultury umoŜliwiające zidentyfikowanie podobieństw/zróŜnicowań kulturowych 
miedzy krajami/regionami. Szczegółowo zaprezentowano teorie i modele: G. Hofstedego,  
E. Halla, F. Trompenaarsa oraz koncepcję modelu The Global Leadership and Organizational 
Behavior Effectiveness (GLOBE). W przedstawionych koncepcjach skupiono się przede 
wszystkim na metodologii, teorii, wymiarach kulturowych oraz cluster regionach prezentowanych 
w modelach kultury. W konkluzji uwzględniono praktyczne wykorzystanie modeli w badaniach 
naukowych.   

Wprowadzenie  

Rozwój wymiany handlowej między krajami, procesy internacjonalizacji, 
globalizacji i integracji międzynarodowej, jak równieŜ informatyzacji i rozwoju nowych 
mediów przyczyniły się do wzrostu roli i znaczenia problematyki komunikacji 
międzykulturowej w teorii handlu, marketingu i zarządzania międzynarodowego. 
Jednocześnie nastąpiło zainteresowanie aspektem kulturowym w praktyce gospodarczej 
ze względu na stale rosnący wzrost zagranicznej aktywności przedsiębiorstw. Mimo 
postępującego globalnie procesu standaryzacji zróŜnicowania kulturowe istnieją nadal, 
poniewaŜ wynikają one z wpływu otoczenia, tradycji, wartości, norm, zachowań oraz 
działań przekazywanych przez społeczeństwo, które nie są przez jednostkę nabyte, lecz 
wyuczone. Zainteresowanie problematyką komunikacji międzykulturowej wzrasta ze 
względu na konieczność uwzględnienia krajowych i regionalnych zróŜnicowań 
kulturowych w działalności gospodarczej przedsiębiorstw na rynkach 
międzynarodowych. 

Według C. Kluckhohna kultura składa się z wzorów myśli, odczuć i postępowań 
nabytych i przekazanych przede wszystkim poprzez symbole, które łączą 
charakterystyczne osiągnięcia pewnych grup ludzi; istota kultury składa się  
z tradycyjnych idei i przynaleŜnych do nich wartości zachowań2. Istotne jest, iŜ kultura 

                                                 
1 Marcin Komor – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 
2 C. Kluckhohn, The Study of Culture, w: The Policy Sciences, red. V.D. Lerner, H.D. Larswell, Stanford, 

California 1951, s. 86. 
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nie jest genetycznie przekazywana przez pokolenia, lecz wynika z wpływu otoczenia 
społecznego, wychowania, wartości oraz tradycji społeczeństwa. Komunikacja 
międzynarodowa jest procesem społecznym, w którym ponad granicami państwa 
wymieniane są informacje − w większości masowo, tzn. medialnie – które wzajemnie 
łączą minimum dwie osoby róŜnych narodowości (jako nadawcy, odbiorcy,  
lub/i dystrybutorzy)3. Komunikacja międzykulturowa (cross-cultural communication) 
jest dziedziną interdyscyplinarną, która czerpie informacje z takich nauk jak m.in. 
antropologia, etnologia, socjologia, psychologia, ekonomia, językoznawstwo, 
pedagogika, kulturoznawstwo. Pojęcie komunikacja międzykulturowej moŜna określić 
jako procesy wynikające z wzajemnego spotkania i kontaktów interpersonalnych osób  
z róŜnych kultur4. Komunikację międzykulturową moŜna opisać jako międzyludzką 
wymianę informacji oraz interaktywną wymianę znaczeń przejawiającą się w postaci 
m.in. słów, gestów, spojrzeń, mimiki, kolorów, obrazów.  

W literaturze występuje wiele modeli kultury, które umoŜliwiają zidentyfikowanie 
podobieństw/zróŜnicowań kulturowych według ustalonych przez autorów kryteriów. 
Wykorzystywane są one w badaniach empirycznych dotyczących komunikacji 
międzykulturowej (cross-cultural communication). Do najwaŜniejszych naleŜą modele 
kultury według: G. Hofstedego, E. Halla, F. Trompenaarsa, The Global Leadership and 
Organizational Behavior Effectiveness (GLOBE). Celem niniejszego opracowania jest 
przedstawienie najistotniejszych teorii, modeli i wymiarów kulturowych stosowanych  
w badaniach komunikacji międzykulturowej na rynkach międzynarodowych.  

Model Geerta Hofstedego 

W latach 1967 i 1978 Geert Hofstede przeprowadził w 50 krajach badania 
pracowników IBM (ok. 116.000 ankiet) na róŜnych pozycjach organizacyjnych. Celem 
badań było znalezienie kryteriów umoŜliwiających opisanie i porównanie kulturowe 
między krajami. Hofstede przedstawił model kultury w formie „cebuli”, wyróŜniając 
symbole, bohaterów, rytuały, wartości (rys. 1).  

Symbole oznaczają słowa, gesty, kolory, znaki, obrazy charakterystyczne dla danej 
kultury. Bohaterowie to postacie – wzorce naśladowania, z którym jednostki w danej 
kulturze się identyfikują. Rytuały są kolektywnymi wzorcami zachowań, które są 
społecznie wymagane, np. sposoby powitania, zachowania czy obyczaje religijne. 
Wartości są istotnym centrum (meritum) w danej społeczności i dotyczą m.in. uczuć  
i skłonności, np. rozpoznanie dobro − zło, brzydkie − ładne, zabronione − dozwolone.  
 
 
 

                                                 
3 G. Halff, Internationale Kommunikation, w: Handwoerterbuch Internationale Politik, Hrsg. W. Woyke, 

UTB Verlag Budrich, Leverkusen Opladen 2007, s. 198. 
4 G. Maletzke, Interkulturelle Kommunikation. Zur Interaktion zwischen Menschen verschiedenen kulturen, 

Westdeutsche Verlag, Opladan 1996, s. 37. 
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Rys. 1. Model kultury G. Hofstede 
Źródło: G. Hofstede, Lokales Denken, globales Handeln. Interkulturelle Zusammenarbeit und globales 

Management, 3. Auflage, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2006, s.8 

Istotnym wynikiem badań G. Hofstedego jest wyróŜnienie czterech podstawowych 
wymiarów kultury: indywidualizm/kolektywizm, męskość/kobiecość, unikanie 
niepewności, dystans władzy5. W ramach trzeciego okresu badań w latach 1981-86  
w ramach współpracy G. Hofstedego z M. Bondem został dodany piąty wymiar, tzw. 
orientacji długookresowej (respondentami byli studenci, nie uwzględniono wszystkich 
krajów tak jak w badaniach pierwotnych). Wymiar piąty jest rzadko stosowany  
w badaniach empirycznych dotyczących wpływu kulturowego na zachowania 
konsumentów, przedsiębiorstw i organizacji opartych o wymiary zaprezentowane przez 
G. Hofstedego. Do podstawowych wymiarów kultury zalicza się6: 
1. Indywidualizm/kolektywizm − indywidualizm oznacza społeczeństwa, w których 

więzi między ludźmi są znacznie rozluźnione, jednostka jest podstawowym 
elementem społeczeństwa, jednostka sama podejmuje decyzje, odpowiada za siebie 
oraz powinna sama sobie radzić w społeczeństwie. Kolektywizm oznacza Ŝycie  
i przewagę grup społecznych, więzi społeczne są silne, osoba identyfikuje się ze 
społeczeństwem i grupą społeczną w której funkcjonuje. 

2. Męskość/kobiecość − określa stopień dominacji pewności/skromności  
w stosunkach międzyludzkich. Męskość oznacza, Ŝe w społeczeństwie przejawiają 
się przede wszystkim cechy charakterystyczne dla męŜczyzn, tj. niezaleŜność, 
rywalizacja, konkurencja. Społeczeństwo kobiece charakteryzuje się m.in. 

                                                 
5 Szerzej: G. Hofstede, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2007;  

G. Hofstede, Culture's Consequences – International Differences in Work Related Values, Newbury Park, 
London 1980 (w ksiąŜce opisano początkowe cztery wymiary kultury); G. Hofstede, Culture's Consequences: 
comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations, Sage, Thousand Oaks Ca. 2001 
(w ksiąŜce opisano dodatkowo piąty wymiary – orientacja dlugookresowa). 

6 G. Hofstede, National cultures in Four Dimension. „Studies of Management&Organisation” 1983, Vol. 
13, no. 1-2, s. 46-74; G. Hofstede, Dimensions of national cultures in fifty countries and three regions,  
w  Explications in Cross-cultural Psychology, ed. J.B. Deregowski, S. Dziurawiec, R.C. Annis, 
Swets&Zeitlinger, Lisse 1983, s. 335-355. 

 

 

praktyki 
 
wartości 

symbole 

bohaterowie 

rytuały 



Marcin Komor 400

skromnością, przynaleŜnością do grupy (rodzina), opieką nad słabszymi członkami 
społeczeństwa, zaangaŜowaniem na rzecz społeczeństwa. 

3. Unikanie niepewności − jest wskaźnikiem, z jakim członkowie społeczeństwa czują 
się zagroŜeni poprzez nowe, niepewne i nieznane sytuacje oraz w jaki sposób dąŜą 
do zmian sytuacji. 

4. Dystans władzy − dotyczy akceptacji nierównego podziału władzy poprzez 
słabszych członków społeczeństw. Mały dystans władzy oznacza oczekiwanie 
społeczeństwa do równego podziału władzy. DuŜy dystans władzy oznacza, iŜ 
społeczeństwo akceptuje brak równości między ludźmi oraz akceptuje w pełni 
hierarchię władzy na kaŜdym szczeblu społecznym. 
Zaprezentowane przez G. Hofstedego wymiary kultury w poszczególnych krajach 

pozwalają na pewne pogrupowanie krajów w tzw. Country-Cluster. J. Henry dokonał 
pogrupowania krajów w osiem typowych grup według zaprezentowanych przez  
G. Hofstedego wymiarów kultury i ich wartości (tabela 1). Typowe wydają się być kraje 
kultury skandynawskiej (Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia i Holandia), które 
charakteryzują się niskim stopniem dystansu władzy oraz niskim poziomem męskości. 
Znacznie przeciwstawna w stosunku Country-Cluster Skandynawii jest Japonia, 
charakteryzująca się wysokim stopniem męskości i wysokim poziomem dystansu 
władzy.  

Tabela 1. Country-Cluster według J. Henry’ego 

Grupy Nazwa Dystans 
władzy 

Unikanie 
niepewności 

Indywidualizm 
kolektywizm 

Męskość 
kobiecość Kraje 

I 
Rozwinięte 
kraje łaciń-
skie 

wysoki wysoki wysoki średni Argentyna, Belgia, 
Brazylia, Francja, 
Hiszpania 

II 

Nierozwi-
nięte kraje 
łacińskie 

wysoki wysoki niski Szeroki 
zakres 

Chile, Jugosławia, 
Kolumbia, Mek-
syk, Peru, Portuga-
lia, Wenezuela 

III 
Rozwinięte 
kraje azja-
tyckie 

średni wysoki średni wysoki Japonia 

IV 
Nierozwi-
nięte kraje 
azjatyckie  

wysoki niski niski średni Hong Kong, Indie, 
Filipiny, Singapur, 
Tajwan, Tajlandia 

V 
Środkowy 
wschód 

wysoki wysoki niski średni Grecja, Iran, Turcja 

VI 
Germańskie niski wysoki niski średni Niemcy, Izrael, 

Włochy, Austria, 
Szwajcaria, RPA 

VII 

Anglosas-
kie 

niski niski średni wysoki wysoki Australia, Wielka 
Brytania, Irlandia, 
Kanada, Nowa 
Zelandia, USA 

VIII 
Nordyckie 
(Skandyna-
wskie) 

niski niski średni średni niski Dania, Finlandia,  
Holandia, 
Norwegia, Szwecja 

Źródło: J. Henry, Creativity and Perception in Management, (The Open University 2001), Sage, London, 
Thousand Oaks 2002, s. 137. 
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Wymiary kultury zaproponowane przez G. Hofstedego mają zarówno 
zwolenników, jak i krytyków. Krytyka badań przeprowadzonych przez G. Hofstedego 
dotyczy zwłaszcza: reprezentatywności próby badawczej – przeprowadzone pierwotne 
badania w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku bazowały na 
pracownikach koncernu IBM (krytyka dotyczy tego, czy wyniki badań identyfikują 
zróŜnicowania kulturowe między krajami czy teŜ zróŜnicowania kultury organizacji  
w poszczególnych krajach), przyjętej homogeniczności kulturowej krajów (brak badań 
zróŜnicowań kulturowych w ramach danego kraju) oraz braku dostatecznego 
zróŜnicowania między wartościami a zachowaniami. NaleŜy jednak podkreślić, iŜ 
model i wymiary kultury zaproponowane przez G. Hofstedego stanowią kompleksowe 
badania międzynarodowe, umoŜliwiające porównanie kulturowe między krajami. 
Ponadto przeprowadzone w kolejnych latach wielokrotne badania (równieŜ na innych 
grupach w poszczególnych krajach) oparte o modele zaprezentowane przez Hofstedego 
potwierdziły wyniki otrzymane przez tego badacza. 

Model Fonsa Trompenaarsa 

Kolejny model kulturowy został przedstawiony przez Fonsa Trompenaarsa, ucznia 
G. Hofstedego, w roku 19937. Interesujące jest rozumienie kultury przez  
F. Trompenaarsa, który określa ją jako dynamiczny proces, w którym następuje 
rozwiązanie ludzkich problemów w trzech podstawowych płaszczyznach: czasu, natury 
i stosunków z innymi ludźmi. Przedstawił on kulturę za pomocą tzw. modelu cebuli, 
która począwszy od warstwy zewnętrznej, posiada następujący układ: „wyraźna 
kulturę” (produkty i przedmioty), następnie „wartości i normy”, a w samym środku 
„ukrytą kulturę” − oznaczającą przemyślenia na temat podstawowych elementów 
dotyczących egzystencji. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku F. Trompenaars przeprowadził badania pierwotne wraz z Hampden-Turner, na 
próbie badawczej 46.000 menedŜerów w 50 krajach. Respondenci pochodzili  
w większości z prowadzanych szkoleń dotyczących zakresu międzykulturowego, 
pozostała grupa z przedsiębiorstw. Wynikiem tych badań są zaprezentowane wymiary 
kultury, w ramach których wyróŜniono8: 

a) uniwersalizm – partykularyzm, czyli stosunek do zasad etycznych, prawnych  
i wynikających z zobowiązań międzyludzkich, 

b) indywidualizm − kolektywizm, czyli stosunek do jednostki i grupy, 
c) powściągliwość – emocjonalność, czyli sposób zachowania, 
d) wycinkowość – całościowość, czyli sposób postrzegania świata, 

                                                 
7 Szerzej: F. Trompenaars, Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in Business. 

Nicholas Brealy Publishing, London 1993; C. Hampden-Turner, F. Trompenaars, The Seven Cultures  
of Capitalism, Piatkus, London 1993; C. Hampden-Turner, F. Trompenaars, Managing People Across 
Cultures, Capstone, Oxford 2004. 

8 Szerzej wyjaśnienie wymiarów kultury wyróŜnionych przez Trompenaarsa i Hampden-Turnera:  
F. Trompenaars, Ch. Hampden-Turner, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie róŜnic kulturowych  
w działalności gospodarczej, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2002. 
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e) osiąganie − przypisywanie statusu, czyli sposób wyznaczania statusu 
społecznego, 

f) stosunek do czasu, 
g) stosunek do otoczenia. 
NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ pierwszych pięć wymiarów kultury odnosi się do 

czynnika ludzkiego. Krytyka modelu, podobnie jak innych studiów międzykulturowych, 
dotyczy zwłaszcza reprezentatywności próby, poniewaŜ w badaniu Trompenaarsa 
uczestnicy w większości pochodzili z szkolenia międzykulturowego (co z kolei moŜe 
oznaczać, iŜ uczestnicy szkolenia byli szczególnie zainteresowani i otwarci na 
problematykę międzykulturową oraz/lub mogli posiadać szczególnie niskie 
kompetencje międzykulturowe co skutkowało koniecznością udziału w treningu 
międzykulturowym), ponadto nie do końca jasna jest teoretyczna podbudowa 
poszczególnych wymiarów kulturowych zaprezentowanego modelu9.  

Model Edwarda T. Halla 

Edward T. Hall uchodzi za jednego z najwaŜniejszych badaczy komunikacji 
międzykulturowej. W przeciwieństwie do G. Hofstedego i R. Trompenaarsa wymiary 
kultury nie zostały stworzone i zaprezentowane w jednym okresie, lecz model  
i wymiary kultury E. Halla były sukcesywnie rozwijane i publikowane w róŜnych 
publikacjach od lat pięćdziesiątych do dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku10. E. Hall 
zidentyfikował podstawowe wymiary kultury dotyczące stosunków między ludźmi, 
związków z czasem, przestrzenią i komunikacją, które występują we wszystkich 
kulturach. Pierwszy wymiar kulturowy E.T. Halla został przedstawiony w roku 1966  
w ksiąŜce The Hidden Dimension jako proksemika oraz zrozumienie przestrzeni. Jest on 
uwaŜany za twórcę proksemiki − nauki badającej wzajemne relacje przestrzenne 
między ludźmi oraz ich otoczeniem materialnym. E. Hall wyróŜnia trzy płaszczyzny 
przejawiania się proksemiki: infrakulturową, prekulturową, mikrokulturową. Wydaje 
się, iŜ duŜy wpływ na rozwój teorii E. Halla miała teoria relatywizmu kulturowego  
F. Boasa oraz teoria podświadomości Freuda11. 

Następny wymiar kulturowy: wysokiego lub niskiego kontekstu (high lub low 
context) związany z przetwarzaniem informacji (komunikacji) został zaprezentowany  
w roku 1976 w Beyond Culture. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ E. Hall rozumiał pod 
pojęciem wysoki/niski kontekst znaczenie silnego/lub słabego kontekstu  

                                                 
9 M. Schugh, Interkulturelle Kommunikation: Kulturbedingte Unterschiede in Verkauf und Werbung, 

Vahlen, Muenchen 2004, s. 173-174. 
10 Szerzej: E.T. Hall, Ukryty wymiar, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978; E.T. Hall, Poza 

kulturą, PWN, Warszawa 1984; E.T. Hall, Taniec Ŝycia. Inny wymiar czasu, Wyd. Muza, Warszawa 1999;  
E.T. Hall, M.R. Hall, Czwarty wymiar w architekturze: studium o wpływie budynku na zachowanie człowieka, 
Wyd. Muza, Warszawa 2001; E.T. Hall, M.R. Hall, Hidden Differences: Doing Business with the Japanese, 
Anchor Press – Doubleday, Garden City NY 1990; E.T. Hall, M.R. Hall, Understanding Cultural Differences, 
Germans, French and Americans,: Intercultural Press, Yarmouth 1990. 

11 E.M. Rogers, W.B. Hart, Y. Miike, Edward T. Hall and The History of Intercultural Communication: 
The United States and Japan, „Keio Communication Review” 2002, nr 24, s. 5-7. 
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w komunikacji. Pojęcie wysokiego kontekstu (kultury wieloznaczne) oznacza 
komunikowanie, które odbywa się w sposób pośredni, moŜna je nazwać 
komunikowaniem między wierszami np. kultury azjatyckie. Niski kontekst (kultury 
jednoznaczne) oznacza, iŜ komunikowanie odbywa się w sposób bezpośredni, czyli 
przekaz oznacza to, co zostało powiedziane, np. kultury Europy Zachodniej, Kanady 
czy USA.  

W ksiąŜce The Dance of Life w latach osiemdziesiątych przedstawił E. Hall kolejny 
wymiar kultury, odnoszący się do stosunku do czasu. WyróŜnił monochromatyczny 
(liniowy) i polichromatyczny (cykliczny) stosunek do czasu. Kultury 
monochromatyczne charakteryzują się tym, iŜ jednostki są w stanie zwracać uwagę na 
jedną rzecz w jednym czasie, utrzymanie zaplanowanych zadań jest waŜniejsze niŜ 
utrzymywanie kontaktów osobistych, np. kultury Europy Północnej, USA. W kulturach 
polichromatycznych jako normalne uwaŜane jest wykonywanie wielu czynności 
jednocześnie, kontakty interpersonalne są pierwszoplanowe w stosunku do 
zaplanowanych zadań, np. kultury azjatyckie. W latach dziewięćdziesiątych T. Hall 
przedstawił wymiar dotyczący szybkości opracowywania informacji. W kulturach  
z szybkim opracowywaniem informacji dominują szybko opracowane, ale skrótowe 
informacje, np. premier złoŜył dymisję. W kulturach z wolnym opracowywaniem 
informacji dominują informacje dłuŜej opracowywane, ale z szerszym kontekstem np. 
ze względu na zły stan zdrowia Ŝony premier podjął decyzję o podaniu się do dymisji. 
Ponadto E. Hall dokonał rozróŜnienia typów przestrzeni dopuszczalnych przez 
jednostkę (dotyczących dystansu przestrzennego): intymną, osobistą, społeczną  
i publiczną. 

Wymiary kultury zaprezentowane przez E.T. Halla były bardzo waŜne dla rozwoju 
teorii i modeli międzykulturowych. Istotne wydaje się, iŜ postrzeganie społeczeństw  
i jednostek odbywa się w teorii E. Halla z typowo antropologicznego punktu widzenia.  

Model The Global Leadership and Organizational Beha vior 
Effectiveness (GLOBE) 

Najnowszym modelem jest model GLOBE. The Global Leadership and 
Organizational Behavior Effectiveness, w skrócie zwany GLOBE, został stworzony  
w roku 1991 pod kierunkiem Roberta J. House’a, profesora Wharton University 
Pennsylvania (USA), w celu zebrania empirycznych danych dotyczących wspólnych 
zaleŜności między kulturą społeczeństwa, kulturą przedsiębiorstw oraz stylami 
zarządzania12. Obecnie model jest zarządzany przez Thunderbird School of Global 
Management w USA. Badania obejmowały cztery fazy (ostatnia nie jest jeszcze 
zakończona). Badania empiryczne w oparciu o model GLOBE przeprowadzone zostały 

                                                 
12 Szerzej: Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, w: Sage,  

ed. R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P. Dorfman, V. Grupta, Thousand Oaks Ca; Culture and Leadership 
Across the World: The GLOBE Book of In-Depth Studies of 25 Societies, ed. F.C. Brodbeck, J.S. Chhokar,  
R.J. House, Lawrence Erlbaum Associates, New York 2007. 
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przez grupę 170 naukowców w 62 kulturach świata, obejmowały 17 370 menedŜerów 
średniego szczebla zarządzania w 951 przedsiębiorstwach w trzech sektorach 
gospodarki13. W dobie globalizacji i internacjonalizacji centralnym punktem studiów 
GLOBE była tematyka globalnego menedŜera oraz wpływu kultury społeczeństwa na 
kulturę przedsiębiorstwa. WaŜnym celem badań było stworzenie wymiarów kultury, 
które mogłyby posłuŜyć do badań róŜnic międzykulturowych. Interesujące jest, iŜ 
model GLOBE jest pierwszym modelem, który uwzględnia nie tylko narodowe 
zróŜnicowania kulturowe, ale w centrum zainteresowania modelu znajdują się równieŜ 
regionalne i transnarodowe zróŜnicowania kulturowe. W związku z powyŜszym  
w krajach, w których mogą występować róŜne kultury, model uwzględnia  
tzw. częściowe kultury. Zostały one wyodrębnione w takich krajach jak Szwajcaria 
(francusko- i niemieckojęzyczna), Republika Południowej Afryki (społeczeństwo białe 
oraz społeczeństwo autochtonów) oraz Niemcy (podział na Niemcy Wschodnie  
i Zachodnie).  

W modelu GLOBE zostało wyróŜnionych dziewięć wymiarów kultury. NaleŜy 
podkreślić, iŜ niektóre z nich oparte są w znacznym stopniu na modelu  
G. Hofstedego, np. unikanie niepewności, dystans władzy czy teŜ kolektywizm. Model 
GLOBE, oparty o teorię G. Hofstedego oraz m.in. Kluckhohna&Stodtbecka’a, Triandis, 
Lorda&Mahera, McClellanda, Donaldsona, wypracował następujące własne wymiary 
kultury14: 

a) unikanie niepewności (Uncertainty Avoidance) – wskazuje na stopień, w jakim 
organizacje i społeczeństwa próbują unikać niepewności zdając się na 
przepisy, dyrektywy, struktury, procesy formalne, 

b) dystans władzy (Power Distance) – wskazuje, w jakim stopniu członkowie 
społeczeństwa oczekują i akceptują nierówny podział władzy, 

c) kolektywizm instytucjonalny (Institutional Collectivism) – oznacza, jak 
wspólny podział zasobów jest wspierany i nagradzany przez społeczeństwo, 

d) kolektywizm grupowy (In-Group Collectivism)– wskazuje poziom, w jakim 
jednostka wyraŜa więź, lojalność, wspólnotę z rodziną i organizacją, 

e) równouprawnienie płci (Gender Egalitarianism) – oznacza poziom, z jakim 
społeczeństwo minimalizuje rolę płci oraz wspiera równość płci, 

f) asertywny − stanowczy (Assertiveness) – jest to wymiar, z jakim jednostka 
występuje agresywnie, pewnie czy konfrontacyjnie w sprawach socjalnych 
względem społeczeństwa lub organizacji, 

                                                 
13 P. Hanges, Research methodology, w: Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 

Societies, w: Sage, ed. R.J. House, P.J. Hanges, M. Javidan, P. Dorfman, V. Grupta, Thousand Oaks Ca 2004, 
s. 91. 

14 R.J. House, M. Javidan, Overview of Globe. w: Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE 
Study of 62 Societies, w: Sage…, s. 11-17  
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g) orientacja przyszłościowa (Future Orientation) – wskazuje, w jakim stopniu 
jednostka pokazuje w społeczeństwie czy organizacji zachowania 
przyszłościowe, np. planowanie, 

h) orientacja zadaniowa-wynikowa (Performance Orientation) – pokazuje, jak 
społeczeństwa lub organizacje zachęcają jednostkę do wzrostu osiągnięć lub 
innowacji nagradzając za to, 

i) orientacja humanitarna (Humane Orientation) – wskazuje, jak jednostka jest 
wspierana i nagradzana przez społeczeństwo lub organizacje za swoje 
altruistyczne, przyjazne czy hojne zachowanie.  

Istotny wpływ na kompleksowość badań empirycznych modelu GLOBE ma ich 
metodologia. Zachowania kulturowe respondentów badano w dwóch wymiarach, które 
zdaniem prowadzących model powinny się znacznie róŜnić. Uczestnicy zostali poddani 
badaniom w dwóch róŜnych wymiarach: realnym (practices) i idealnym (values). 
Płaszczyzna realna określa, jakie są obserwowane zachowania, działania, 
przyzwyczajenia w danej kulturze. Płaszczyzna idealna oznacza wartości, jakie są 
podstawą zachowań w danej kulturze oraz jakie są oczekiwania społeczeństwa 
względem jednostki i grupy tych wartości. Ponadto stworzono dwie wersje 
kwestionariusza badawczego: Alfa i Beta. Wersja Alfa zawierała pytania odnośnie 
kultury organizacji, Beta pytania dotyczące kultury narodowej. KaŜda z wersji 
kwestionariusza ankietowego zawierała równieŜ pytania dotyczące atrybutów 
przywództwa. Ponadto oprócz kwestionariusza ankietowego badania oparto o techniki 
badań jakościowych, tj. wywiady, grupy fokusowe, dyskusje. Wyniki badań 
kulturowych zostały następnie ocenione na siedmiopunktowej skali, gdzie 1 oznacza 
wysoką (pełną) akceptację, a 7 określa wysokie (pełne) odrzucenie, odmowę. Badania 
GLOBE podjęły równieŜ problematykę elementów przywódczych w badanych 
kulturach. W związku z tym w kwestionariuszu znajdowały się pytania dotyczące 
zachowań i cech, które mogą posiadać wspierający lub ograniczający wpływ na 
elementy przywództwa. Cechy i zachowania przywódcze zostały następnie 
pogrupowane w 21 podstawowych wymiarów przywództwa, na bazie których zostało  
z kolei stworzonych sześć (zawierających 21 skali) globalnych wymiarów 
przywództwa. NaleŜą do nich15: 

a) charyzmatyczny –oparty na wartościach (Charismatic/Value‐Based 
Leadership) − oznacza wymiar, z jakim pracownicy na podstawie 
pozytywnych wartości oraz wysokich osiągnięć są motywowani i inspirowani 
(skale naleŜące do tego wymiaru: wizjonerska, inspirująca, samopoświęcenia, 
prawości, zdecydowania, orientacji na osiągnięcia), 

                                                 
15 J.S. Chhokar, F.C. Brodbeck, R.J. House, Methodology, w: Culture and Leadership Across the World: 

The GLOBE Book of In-Depth Studies of 25 Societies, ed. F.C. Brodbeck, J.S. Chhokar, R.J. House, Lawrence 
Erlbaum Associates, New York 2007 s. 23 oraz F.C. Brodbeck, Navigationshilfe für internationales Change 
Management. Erkenntnisse aus dem GLOBE Projekt, „OrganisationsEntwicklung” 2006, nr 3, s. 21. 
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b) orientacji zespołowej/grupowej (Team Oriented) – oznacza, w jakim stopniu 
wspólne cele i zadania zostają zespołowo implementowane i rozwinięte (skale: 
orientacja na pracę w zespole, integracja zespołowa (osoba integrująca zespół 
dyplomatyczna, wrogości, administracyjna, kompetentna), 

c) samoobrony (self-protective) – działanie w celu samoobrony i ochrony 
swojego statusu (skale w tym wymiarze: egocentryczna, dbająca (świadoma)  
o swoją pozycję, wywołująca konflikty, dbająca o zachowanie swojego 
wizerunku, formalna), 

d) partycypacji (Participative) − wymiar uwzględniający poziom udziału innych 
w decyzjach (skale: autokratyczna, niezdolny do uczestnictwa), 

e) orientacji humanitarnej (Humane-Oriented) – wymiar, w którym wspiera się 
działania międzyludzkie (skale: humanitarna, skromności), 

f) autonomiczny-niezaleŜny (Autonomous) – wymiar, w którym działania są 
niezaleŜnie od innych w indywidualny sposób (skale wymiaru: niezaleŜna). 

Autorzy modelu dokonali następnie pogrupowania kultur krajów biorących udział 
w modelu według zbliŜonych do siebie cech w dziesięć nowych Country-Cluster (tabela 
2). Interesujące jest, iŜ w kręgu Europy Wschodniej obok Polski i innych krajów  
z geograficznego regionu Europy środkowowschodniej znalazły się takie kraje, jak 
Grecja, Gruzja czy Kazachstan. Ponadto niektóre kultury tzw. częściowe znalazły się  
w róŜnych kręgach kulturowych np. Szwajcaria niemieckojęzyczna w germańskim,  
a francuskojęzyczna w Europie Łacińskiej. 

Tabela 2. Country-cluster według GLOBE  

Klaster Kraje 
angielski Australia, Kanada, Anglia, Irlandia, Nowa Zelandia, RPA (białe 

społeczeństwo), USA 
Europa Łacińska Francja, Izrael, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Szwajcaria 

(francuskojęzyczna) 
germański Austria, Niemcy (Wschodnie), Niemcy (Zachodnie), Holandia, 

Szwajcaria (niemieckojęzyczna) 
nordycki Dania, Finlandia, Szwecja 
Europa Wschodnia Albania, Gruzja, Grecja, Węgry, Kazachstan, Polska, Rosja, 

Słowenia 
Ameryka Łacińska Argentyna, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Kostaryka, Ekwador, 

Salwador, Gwatemala, Meksyk, Wenezuela 
Bliski Wschód Egipt, Kuwejt, Maroko, Katar, Turcja 
Afryka  Namibia, Nigeria, RPA (czarne społeczeństwo), Zambia, 

Zimbabwe 
Azja Południowa Indie, Indonezja, Iran, Malezja, Filipiny, Tajlandia 
Azja konfucjańska Chiny, Hong Kong, Japonia, Singapur, Korea Południowa, Tajwan 

Źródło: V. Gupta, P.J. Hanges, Regional and climate Clustering of Societal Cultures, w: Culture, Leadership, 
and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage, ed. R.J. House, P.J. Hanges,  
M. Javidan, P. Dorfman, V. Grupta, Thousand Oaks Ca 2004, s. 191. 

Badania przeprowadzone w modelu The Global Leadership and Organizational 
Behaviour Effectiveness (GLOBE) są bardzo kompleksowe, dotyczą zwłaszcza: aspektu 
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kulturowego poszczególnych krajów, wyróŜnionych kręgów kulturowych ze względu 
na dziewięć wymiarów kultury oraz sześć globalnych cech przywództwa. Z uwagi na 
ograniczenia obszerności niniejszego artykułu zaprezentowane zostaną wyniki badań 
dla kręgu kulturowego Europy Wschodniej ze względu na wymiary kultury (rys. 2). 
Krąg Europy Wschodniej charakteryzuje się w płaszczyźnie realnej wysokim stopniem 
unikania niepewności, orientacji przyszłościowej oraz niskim stopniem kolektywizmu 
grupowego i dystansu władzy. W płaszczyźnie wartości występuje bardzo wysoki 
poziom dystansu władzy oraz niski kolektywizmu grupowego, orientacji zadań 
(osiągnięć), orientacji przyszłościowej i humanistycznej. Największe zróŜnicowania 
między zachowaniami i wartościami dotyczą dystansu władzy, orientacji 
przyszłościowej oraz orientacji zadań. 
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Rys. 1. Wymiary kultury Europy Wschodniej 
Źródlo: M. Javidan, R.J. House, P.W. Dorfman, A Nontechnical Summary of GLOBE findings w: Culture, 

Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62 Societies, Sage, ed. R. J. House,  
P.J. Hanges, M. Javidan, P. Dorfman, V. Grupta ,Thousand Oaks Ca 2004, s. 42. 

Model GLOBE nawiązuje do badań prowadzonych przez G. Hofstedego  
i Trompenaarsa, które zostały w tym modelu poprawione i rozszerzone. Obecnie jest 
jeszcze za wcześnie, aby określić przydatność modelu w badaniach empirycznych. 
Jednak naleŜy stwierdzić, iŜ model posiada wiele pozytywnych elementów, np. jest 
dobrze rozwinięty teoretycznie i metodologicznie; dokonano zebrania odrębnych 
danych dotyczących płaszczyzny wartości i zachowań, uwzględniono tzw. częściowe 
kultury w Niemczech, RPA, Szwajcarii, wykorzystano równieŜ techniki jakościowe.  
Krytyka GLOBE dotyczy przede wszystkim reprezentatywności próby (badania 
ograniczone do menedŜerów w trzech branŜach).  Potwierdzenie lub zaprzeczenie 
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modelu (podobnie jak to miało miejsce w przypadku modelu G. Hofstedego) odbędzie 
się w ramach prowadzonych badań empirycznych opartych na modelu GLOBE. 

Konkludując, moŜna stwierdzić, iŜ wszystkie zaprezentowane teorie, modele  
i wymiary kultury posiadają słabe i mocne strony. Krytyka modeli dotyczy najczęściej 
reprezentatywności próby badawczej. Wśród badaczy empirycznych najczęściej 
stosowany jest obecnie model zaprezentowany przez G. Hofstedego. Wydaje się jednak, 
iŜ interesujący jest model GLOBE. Potwierdzenie wyników badań GLOBE  
w badaniach empirycznych innych badaczy powinno przyczynić się do znacznego 
wzrostu zainteresowania tym modelem oraz zaprezentowanymi wymiarami kultury 
GLOBE.  

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION  
FRAMEWORKS (MODELS) 

Summary  

The author of the paper took into consideration cross-cultural communication on the 
international markets. In the paper concepts of culture, cross-cultural and international 
communication are clarified. Subsequently there are presented models and theories of culture, 
which facilitate identification of cultural similarities/ diversities between regions/ countries. 
Theories and models of G. Hofstede, E. Hall and Trompenaar’s as well as ideas of The Global 
Leadership and Organizational Behaviour Effectiveness (GLOBE) are presented in details. In the 
presented ideas author mainly focuses on methodology, theory, cultural dimensions and Cluster 
regions presented in the models of culture. In conclusion the practical applications of the models 
in scientific research are taken into consideration. 
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FORMY I WARIANTY STOSOWANIA MARKI  

W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

Streszczenie   

W artykule autor podejmuje próbę klasyfikacji stosowania marki w komunikacji 
marketingowej. Oparł się o badania empiryczne o charakterze pilotaŜowym, w których analizował 
reklamy prasowe i telewizyjne o zasięgu ogólnopolskim. Według niego moŜna wyróŜnić dwie 
podstawowe formy i pięć wariantów stosowaniu marki w komunikacie marketingowym: bez 
marki, jedna marka, architektura marek, współpraca marek, stosowanie elementów wsparcia 
marki. 

Wprowadzenie 

Problematyka artykułu związana jest z zagadnieniami odnoszącymi się do marki  
i komunikacji marketingowej traktowanymi łącznie. Znaczenie obu we współczesnej 
gospodarce rynkowej jest niepodwaŜalne. Marka stała się tym unikatowym zasobem 
firmy, na którym moŜna budować w miarę trwałą przewagę konkurencyjną,  
w odróŜnieniu do innych, które łatwo mogą być powielone przez konkurentów.  
G. Urbanek zwraca uwagę, iŜ umiejętność budowy silnej marki moŜe się przyczynić do 
uzyskania przez przedsiębiorstwo kluczowego czynnika sukcesu, jakim jest marka 
odznaczająca się wysokim dodatnim kapitałem, a przecieŜ kluczowe kompetencje 
stanowią bazę do uzyskania przewagi konkurencyjnej, poniewaŜ są one 
umiejętnościami, jakich konkurent nie ma i łatwo nie będzie miał2. Komunikacja 
marketingowa z kolei to jeden z podstawowych instrumentów marketingowych, dzięki 
któremu przedsiębiorstwo moŜe skutecznie informować, zachęcać i skłaniać 
potencjalnych nabywców do określonych działań, i, w wyniku tego, realizować cele 
ekonomiczne i rozwojowe. Zarówno marka, jak i komunikacja marketingowa są więc 
niezbędnymi elementami działań rynkowych współczesnych organizacji. 

Obecną gospodarkę początku XXI wieku, oprócz dwóch megatrendów o podłoŜu 
ekonomiczno-politycznym, a więc globalizacji i integracji regionalnej, charakteryzuje 
takŜe trzeci megatrend mający źródło w postępie technicznym, tzw. nowa ekonomia3. 

                                                 
1 Jarosław Kowalski – dr, Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego, Wydział 

Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 72. 
3 O megatrendach we współczesnej gospodarce światowej pisze m. in. M.K. Nowakowski, który stwierdza, 

Ŝe trzy podstawowe megatrendy w gospodarce światowej wyznaczają kierunki zmian i są to globalizacja, 
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W wyniku globalizacji na światowym rynku znajdują się globalne marki, które 
pozwalają międzynarodowym korporacjom na budowanie i utrwalanie pozycji. 
Integracja regionalna zwiększa obroty handlowe i moŜliwości rozwojowe 
przedsiębiorstw z krajów członkowskich ugrupowania i przyczynia się do powstawania 
coraz większych i silniejszych firm, które mogą wprowadzać swoje marki i skutecznie 
rywalizować na międzynarodowym rynku. Dzięki zaś rewolucji cyfrowej zmieniają się 
moŜliwości komunikowania i wymiany informacji. To określa teŜ nowe moŜliwości 
komunikacji marketingowej, która moŜe wykorzystywać nowe kanały dotarcia do 
potencjalnych nabywców, i nie tylko dostarczać im informacji, lecz takŜe prowadzić  
z nimi dialog. Wszystkie trzy megatrendy dynamizują otoczenie, powodują zmiany, do 
których musi dostosowywać się współczesne zarządzanie i marketing, w tym  
i komunikacja marketingowa oraz działania związane z zarządzaniem marką. 

W artykule została podjęta próba określenia podstawowych form i wariantów 
stosowania marki w komunikacji marketingowej. Oparto się na badaniach 
empirycznych komunikatów marketingowych uŜywanych w reklamie prasowej, a takŜe 
w reklamie telewizyjnej na polskim rynku. Badania mają charakter pilotaŜowy, 
pozwalający na zaledwie wstępną weryfikację słuszności poczynionych załoŜeń, mogą 
być jednak przesłanką do podjęcia dalszych badań w szerszym zakresie. Teza z tym 
związana brzmi: stosowanie marki w komunikacji marketingowej moŜe przyjąć formę 
prostą lub złoŜoną; w formie prostej moŜna wyróŜnić: wariant bez marki oraz wariant 
pojedynczej marki; w formie złoŜonej moŜna wyróŜnić: wariant architektury marek, 
wariant współpracy marek, wariant stosowania elementów wsparcia marki. 

Relacje komunikacji marketingowej i marki 

Relacje między komunikacją marketingową i marką moŜna przedstawić za pomocą 
dwóch odmiennych ujęć. Pierwsze z nich traktuje markę jako element komunikacji 
marketingowej. Marka jest składową wykorzystywaną przez róŜne instrumenty 
komunikacji marketingowej w oddziaływaniu na nabywców. Wykorzystanie marki  
w komunikacji marketingowej i wyróŜnianiu oferty pozwala budować przewagę 
konkurencyjną w oparciu nie tylko o cechy funkcjonalne produktów, usług, lecz takŜe 
cechy emocjonalne, które pozwalają konsumentom wiązać ofertę (rozumianą szerzej niŜ 
sam fizyczny produkt czy funkcjonalna usługa) z ich pragnieniami, stylem Ŝycia, 
wartościami i w ten sposób wiązać ich z ofertą na dłuŜej. Jak zauwaŜa  
L. de Chernatony, marki są potęŜnym narzędziem, poniewaŜ łączą w sobie podlegające 
racjonalnej wycenie wartości funkcjonalne, oparte na wynikach, z podlegającymi ocenie 
afektywnej wartościami emocjonalnymi4. Współcześni konsumenci coraz częściej 
kupują marki, a nie produkty czy usługi, gdyŜ nabywanie marki oznacza kupowanie 
jednocześnie tego, co pod tą marką się kryje, czyli fizycznego i funkcjonalnego 

                                                 
integracja gospodarcza i rozwój nowej gospodarki. Zob.: Biznes międzynarodowy, red. M.K. Nowakowski, 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 27. 

4 L. de Chernatony, Marka. Wizja i tworzenie marki, GWP, Gdańsk 2003, s. 21. 
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produktu, funkcjonalnej usługi, ale takŜe zbioru innych korzyści, jakie uzyskuje 
konsument, dla przykładu wyróŜnienia w swoim otoczeniu, poprawy pozycji 
społecznej, określonych przeŜyć czy zadowolenia. 

Komunikacja marketingowa, według B. Szymoniuk, powinna być interaktywnym 
dialogiem między przedsiębiorstwem czy instytucją a ich otoczeniem zewnętrznym  
i wewnętrznym5. W duŜym stopniu to właśnie ona decyduje o tym, czy produkt lub 
usługa zostaną przez rynek zaakceptowane. W ramach komunikacji marketingowej 
wyróŜnić moŜna wiele zróŜnicowanych instrumentów oddziaływania na odbiorców 
zwanych instrumentami komunikacji marketingowej (lub instrumentami promocji). 
Najlepsze rezultaty przynosi oddziaływanie na docelowych odbiorców zintegrowanej 
komunikacji marketingowej, czyli jednoczesne oddziaływanie wielu róŜnych 
instrumentów. 

Modele komunikacji próbują wyjaśnić, w jaki sposób przesłania (przekazy) 
marketingowe wpływają na zmianę opinii konsumentów. Określają one niezbędne dla 
procesu komunikacji elementy. Za M.R. Solomonem6 moŜna wyróŜnić: źródło, czyli 
miejsce narodzin komunikatu, komunikat − moŜna przekazać go na wiele sposobów; 
struktura komunikatu ma bardzo duŜy wpływ na to, jak zostanie on odebrany przez 
odbiorców, medium − komunikat musi zostać przeniesiony przez medium, czyli na 
przykład telewizję, radio, czasopismo, billboard, kontakt osobisty, a nawet pudełko 
zapałek, odbiorcę − jeden lub więcej odbiorców interpretuje dany komunikat, analizując 
go przez pryzmat własnych doświadczeń, sprzęŜenie zwrotne − ostatnim elementem 
aktu komunikacji jest sprzęŜenie zwrotne, które musi dotrzeć z powrotem do źródła. 
Reakcje odbiorców powinny być wówczas wykorzystywane do ewentualnego 
zmodyfikowania pewnych aspektów komunikatu. 

Do instrumentów komunikacji marketingowej moŜna zaliczyć klasyczne 
instrumenty, takie jak: reklamę, promocję sprzedaŜy, public relations, sprzedaŜ 
osobistą, marketing szeptany, marketing bezpośredni, instrumenty związane  
z wykorzystywaniem kanałów handlowych, takie jak: opakowanie, merchandising, 
instrumenty związane z wydarzeniami i imprezami, takie jak: targi i wystawy, 
sponsoring, instrumenty związane z toŜsamością i wizerunkiem, takie jak: system 
kompleksowej identyfikacji, zarządzanie marką, instrumenty oparte na cyfrowych 
środkach wymiany informacji, takie jak: reklama umieszczana na stronach http://www  
i same strony http://www jako źródło informacji, poczta elektroniczna e-mail oraz 
reklama załączana do niej, blogi i komunikatory internetowe do wymiany informacji 
oraz jako media do zamieszczania reklam internetowych. 

Nadawcy komunikatów marketingowych w procesach komunikacji przekazują 
odbiorcom nie tylko informacje o produkcie (usłudze), ale takŜe wartości, emocje, styl, 
przekonania itp. Przygotowanie zawartości komunikatu marketingowego jest celowym  

                                                 
5 Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 2006, s. 16. 
6 M.R. Solomon, Zachowania i zwyczaje konsumentów, One Press, Helion, Gliwice 2006, s. 273. 



Jarosław Kowalski 

 

412

i przemyślanym działaniem, podporządkowanym strategiom marketingowym, markom, 
komunikacji z rynkiem. Treść komunikatu wraz z zawartymi w nim elementami jest tak 
dobierana i przygotowywana, by, gdy komunikat dotrze juŜ do wybranego odbiorcy, 
mógł skutecznie na niego oddziaływać. Celem komunikacji z rynkiem jest 
poinformowanie odbiorców o ofercie, skłonienie ich do podjęcia działań, w tym 
zakupu, ale takŜe wytworzenie w ich umysłach świadomości marki, wytworzenie jej 
znajomości oraz wiedzy o niej, i w końcu zbudowanie trwałych relacji na linii marka  
i konsument, co wiąŜe się z drugim ujęciem. 

Drugie ujęcie traktuje komunikację marketingową jako składową budowania marki. 
Komunikacja marketingowa jest jednym z podstawowych elementów, za pomocą 
których firmy mogą kształtować swoje marki i pozycjonować je w świadomości 
odbiorców. Według K.L. Kellera istotnym celem całej komunikacji marketingowej jest 
udział w budowaniu kapitału marki7. 

Stworzenie marki, którą będzie moŜna określić jako silną, nie jest procesem 
prostym ani łatwym. NaleŜy polemizować z poglądem mówiącym, Ŝe wystarczy 
zastosować intensywną komunikację marketingową, aby zbudować silną, dobrą markę. 
Jeśli inne elementy marki nie będą właściwie ukształtowane, na przykład jej toŜsamość 
nie będzie spójna, to pozycjonowanie marki i utrwalenie jej w świadomości odbiorców 
moŜe być nieskuteczne. W procesie budowania marki istotne będzie właściwe 
ukształtowanie takich jej elementów jak toŜsamość, identyfikatory, wartości, 
wizerunek. Podstawową sprawą jest kształtowanie toŜsamości marki, gdyŜ to ona 
określa markę, mówi, czym marka jest, na czym się opiera i dzięki czemu późniejsi 
odbiorcy będą mogli ją identyfikować wśród innych marek. W literaturze funkcjonują 
róŜne modele toŜsamości marki, z których najbardziej znane to modele J.N. Kapferera  
i D. Aakera.  

Ciekawą propozycję modelową przedstawił teŜ J. Kall. W jego modelu toŜsamości 
marki komunikacja marketingowa jest jednym z podstawowych składników (ale nie 
najwaŜniejszym – mają być traktowane równorzędnie), które składają się na proces 
tworzenia marki8. Według niego składają się na ten proces: toŜsamość marki, relacja 
oferowanych korzyści do ponoszonych kosztów i właśnie komunikacja marketingowa. 
Dodatkowym składnikiem tego procesu są elementy wsparcia określane jako wszystkie 
elementy zewnętrzne w stosunku do marki, które mogą być wykorzystywane do 
silniejszego oddziaływania marki na kupujących. Zestaw czterech składowych 
kształtuje według tego modelu wiedzę konsumenta o marce. Wiedza ta jest skutkiem 
oddziaływania na odbiorców instrumentów budowania marki. Składają się na nią 
znajomość i wizerunek marki, które, gdy uda się zbudować silną markę, przyczyniają 
się do skuteczniejszej realizacji celów rynkowych. Marka i komunikacja marketingowa 

                                                 
7 K.L. Keller, T. Aperia, M. Georgson, Strategic Brand Management. European Perspective, Pearson 

Education, Essex 2008, s. 223. 
8 J. Kall, ToŜsamość marek naleŜących do sieci detalicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, 

s. 48-50. 
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wzajemnie się przenikają, są od siebie uzaleŜnione. Komunikacji marketingowej marka 
jest potrzebna, by mogła skutecznie wpływać na odbiorców, marce zaś potrzebna jest 
komunikacja marketingowa, by za jej pomocą mogła zaistnieć na rynku, a później 
mogła umacniać swoją pozycję w świadomości odbiorców. 

Formy i warianty stosowania marki w komunikacji mar ke-
tingowej 

Rozwój rynku niesie teŜ ze sobą rozwój marek. Im bardziej złoŜony  
i konkurencyjny rynek, tym więcej na nim marek i to marek posiadających bardziej 
złoŜoną strukturę. Do XIX wieku marki były rzadkością, wybór dóbr dostępnych na 
rynku zresztą teŜ był mocno ograniczony. Marki pełniły rolę głównie oznaczenia 
pochodzenia. Rewolucja przemysłowa i rozwój przemysłu spowodowały ilościowy 
przyrost dóbr na rynku, takŜe liczba ludności zamieszkujących miasta zaczęła 
gwałtownie rosnąć. Ludzie mieszkający na wsi wiele dóbr wytwarzali we własnych 
gospodarstwach, natomiast ci mieszkający w miastach potrzebowali dóbr, które 
mogliby kupić na rynku. Marki były związane głównie z produktami, rozwój usług 
bowiem musiał jeszcze poczekać na swój rozkwit. Dominowały marki producentów, 
marki usługodawców i marki sieci handlowych miały mniejsze znaczenie. Konkurencja 
między markami była znacznie słabsza niŜ obecnie.  

Dynamiczny rozwój marek rozpoczął się dopiero po drugiej wojnie światowej  
i charakterystyczny jest dla gospodarek rozwiniętych, posiadających zaawansowane  
i dojrzałe rynki. Nieprzypadkowo więc polem do intensywnego rozwoju marek były 
przede wszystkim Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. W Polsce i innych krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej dynamiczny rozwój marek rozpoczął się wraz  
z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, a więc od początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku. Obecnie, w warunkach gospodarki XXI wieku, określanej przez 
globalizację, rewolucję cyfrową i integrację regionalną, mamy do czynienia z silną 
konkurencją marek producentów, usługodawców i marek handlowych, przy gwałtownie 
rosnącym znaczeniu marek związanych z nową ekonomią. ZłoŜoność rynku i wysoka 
konkurencja powodują, Ŝe przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań takŜe  
w zakresie stosowania marek. Owocuje to rosnącą złoŜonością takŜe w obszarze 
tworzenia i zarządzania markami. Firmy posiadają w swoich portfelach coraz więcej 
linii produktów i usług, rośnie w związku z tym potrzeba oznaczania ich markami. 
Sytuacja taka powoduje wzrost liczby marek, tworzą się związki i nowe zaleŜności 
między markami naleŜącymi do tego samego producenta. Przedsiębiorstwa zmuszone 
do róŜnicowania oferty stają jednocześnie przed dylematem zachowania określonej 
spójności oferowanych dóbr i usług, co stanowi nie lada wyzwanie strategiczne. MoŜna 
stwierdzić, Ŝe ciągły rozwój i postępujące skomplikowanie rynku przenoszą się takŜe na 
obszar marek, powodując takŜe tutaj zmiany i rosnącą złoŜoność w zakresie tworzenia  
i stosowania marek.  
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Najbardziej charakterystycznym sposobem stosowania marki jest ten, w którym 
występuje pojedyncza marka związana z danym produktem lub usługą. Jeśli firma 
stosuje strategię marki rodzinnej i posiada w swoim portfelu więcej produktów lub 
usług, to wszystkie jej produkty lub usługi będą miały tę samą markę,  
a w komunikatach marketingowych będzie pojawiała się jedna marka. Jednak ten prosty 
model stosowania marki z czasem zaczął się komplikować, gdyŜ w portfelach firm 
zaczęło przybywać linii produktów lub usług i nie wszystkie moŜna było oznaczać 
jedną marką. Zaczęto więc dodawać nowe marki i tworzyć kombinacje złoŜone z więcej 
niŜ jednej marki. Model stosowania pojedynczej marki został uzupełniony o inne,  
w których pojawiły się kombinacje marek, co znalazło takŜe odzwierciedlenie  
w komunikacji marketingowej marki. Z czasem pojawiły się teŜ róŜne elementy 
wsparcia marki niemające z marką bezpośredniego związku. 

W wyniku badań reklam prasowych autor zwrócił uwagę, Ŝe ze względu na 
występowanie marki lub kombinacji marek w komunikacie reklamowym moŜna 
wyróŜnić kilka charakterystycznych wariantów, w jakich marka występuje w przekazie 
(komunikacie) marketingowym9. Pokazały to badania empiryczne reklam prasowych 
zamieszczonych w polskiej prasie. ZróŜnicowanie to przyjmuje formę pewnych 
prawidłowości, które dają się opisać za pomocą pięciu podstawowych wariantów. Te 
warianty, według autora, które opisują stosowanie marki w komunikacji marketingowej 
to: wariant z pojedynczą marką, wariant z tzw. architekturą marek, wariant zawierający 
współpracujące ze sobą marki oraz wariant zawierający tzw. elementy wsparcia marki, 
które mają charakter uniwersalny i mogą występować z markami naleŜącymi do 
róŜnych przedsiębiorstw. Jako uzupełnienie całości naleŜy jeszcze uwzględnić wariant 
bez marki, który dawniej był dominujący, a obecnie jest rzadko spotykany. Warianty 
stosowania marki w komunikacji marketingowej przedstawia rysunek 1.  

Wariant bez marki oznacza, iŜ przedsiębiorstwo nie uŜywa w komunikacji 
marketingowej marki. Obecnie jest rzadko spotykany, najczęściej w przypadku 
produktów rolnych jak ziemniaki, jabłka, fasola itd. Wraz z upływem czasu i rozwojem 
rynku był stopniowo zastępowany marką producenta (wytwórcy). Komunikat bez marki 
moŜe pojawiać się w sytuacji jak wyŜej opisana i wynikać moŜe z nieopłacalności 
oznaczania marką, stosowania strategii bezmarkowej lub w sytuacji celowego działania 
nadawcy komunikatu marketingowego, najczęściej nowatorskiego działania agencji 
reklamowej, którego celem jest wzbudzenie zainteresowania treściami, których 
konsumenci nie mogą przypisać do Ŝadnego źródła ani produktu, co wzbudza ich 
zainteresowanie. Taki komunikat wyróŜnia się na tle innych i rzadko stosowany moŜe 
przynieść zamierzony efekt.   

 
 

                                                 
9 Badanie reklam zamieszczonych w ogólnopolskiej prasie codziennej: „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku 

Polska Europa Świat” i „Gazecie Wyborczej” w okresie 17.10. – 02.11. 2008 r. i prasie tygodniowej w okresie 
02.10. – 29. 10.2008 r. 
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Rys. 1. Warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej 
Źródło: opracowanie własne. 

Najbardziej typowym sposobem komunikowania marki jest ten, w którym 
występuje pojedyncza marka produktu, usługi, producenta. Pierwsze marki wytwórców 
zaczęły pojawiać się juŜ w XVI wieku, i historycznie naleŜy uznać to za pierwszy etap 
w rozwoju marek, który pojawił się po okresie bezmarkowym.  

Architektura marek to kompozycja marek posiadanych przez przedsiębiorstwo. 
WiąŜe się z rozwojem rynku, procesem globalizacji, takŜe funkcjonowaniem korporacji 
międzynarodowych posiadających w swoich portfelach po kilkadziesiąt, a czasami 
nawet kilkaset marek. Jest konsekwencją łączenia, fuzji i przejęć przedsiębiorstw.  
Za M. Dębskim architekturę marek moŜna określić jako zestaw (portfel) zarządzanych 
przez przedsiębiorstwo marek wraz z ich wzajemnymi relacjami. Architektura marek 
jest tworzona przez nadawanie marki konkretnym produktom oraz zakup, sprzedaŜ bądź 
transfer marek10. Komunikacja marki będzie więc w znacznym stopniu determinowana 
przez architekturę marek przedsiębiorstwa. 

Kiedy w komunikacie marketingowym występują razem marki niezaleŜnych 
przedsiębiorstw, moŜna mówić o współpracy tych przedsiębiorstw (marek)  
w komunikacji z rynkiem. Podejmowanie współpracy między firmami jest coraz 
częstszym zjawiskiem na współczesnym rynku. Współpraca wiąŜe się z wzajemnym 
wspieraniem się marek, migracją wartości, a takŜe efektami synergii. W ramach 

                                                 
10 M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009, s. 64. 
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współpracy niezaleŜnych marek mieści się co-branding oraz co-advertising. Ph. Kotler 
pisze, Ŝe pojawianie się współmarek, zwanych równieŜ markami łącznymi, które są 
ofertami obejmującymi połączone znane marki, jest nowym zjawiskiem obserwowanym 
na rynku. Sponsor kaŜdej z marek oczekuje, Ŝe druga marka wzmocni preferencje lub 
zamiar zakupu u odbiorców. W wypadku produktów sprzedawanych łącznie kaŜda 
marka ma nadzieję trafić do nowego odbiorcy dzięki skojarzeniu z drugą marką11. 

Elementy wsparcia marki to takie marki lub znaki, które mają charakter 
uniwersalny, i które z marką nie mają bezpośredniego związku ani zaleŜności, tzn. są 
niezaleŜnymi markami naleŜącymi do niezaleŜnych podmiotów lub znakami  
o charakterze dobra powszechnego. Celem stosowania elementów wsparcia marki jest 
odwoływanie się nie tylko do zbioru skojarzeń związanych z właściwą marką, ale teŜ do 
wiedzy i asocjacji związanych z niezaleŜnymi markami lub znakami. Dla obecnych 
konsumentów coraz większego znaczenia nabierają wartości związane z realizacją 
wyŜszych potrzeb, i coraz częściej oczekują, Ŝe kupowane przez nich produkty i usługi 
będą dostarczały nie tylko funkcjonalnych, ale i emocjonalnych, czasami 
altruistycznych wartości. Konsumenci zaczęli w produktach i usługach poszukiwać 
wartości zaspokajających takŜe ich wyŜsze potrzeby, a nie tylko związane  
z funkcjonalnością produktu lub usługi. Wartości, do których firma chce się odwołać, 
muszą być zakomunikowane odbiorcom i najprościej jest to zrobić w postaci 
symbolicznej, uŜywając marki zewnętrznej, która takie wartości reprezentuje (tak jak  
w postaci symbolicznej przy pomocy własnej marki firma komunikuje otoczeniu swoją 
toŜsamość, misję i wartości). Mogą wystąpić cztery odmiany stosowania elementów 
wsparcia marki: pojedyncza marka i elementy wsparcia, architektura marek  
i elementy wsparcia, współpraca marek i elementy wsparcia, kombinacja architektury  
i współpracy marek oraz elementów wsparcia marki. 

PowyŜsze warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej moŜna 
przypisać do jednej z dwóch form: prostej i złoŜonej – tabela 1.  

Tabela 1. Formy i warianty stosowania marki w komunikacji marketingowej 

Formy stosowania marki  
w komunikacji marketingowej Forma prosta Forma złoŜona 

Warianty stosowania marki  
w komunikacji marketingowej 

– bez marki 
– pojedyncza 

marka 

– architektura marek 
– współpraca marek 
– stosowanie elementów wsparcia marki 

Źródło: opracowanie własne. 

W formie prostej między markami nie zachodzą relacje w komunikacie 
marketingowym. Do formy prostej moŜna więc zaliczyć: wariant bez marki oraz 
wariant z pojedynczą marką. W formie złoŜonej będą powstawały relacje między 
markami, gdyŜ w komunikacie marketingowym występuje więcej niŜ jedna marka. 
Relacje te będą oparte o związki i zaleŜności między nimi, a takŜe migrację wartości. 

                                                 
11 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 436. 
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Do formy złoŜonej zaliczyć się więc powinno: wariant architektury marek, wariant 
współpracy marek oraz wariant stosowania elementów wsparcia marki. 

Stosowanie marki w komunikacji marketingowej na pod stawie 
badań reklam prasowych i telewizyjnych 

Przeprowadzono pilotaŜowe badania empiryczne reklam, których celem była 
wstępna weryfikacja tezy o zaproponowanym podziale występowania marki  
w komunikatach marketingowych. Oparto się na badaniach reklam prasowych oraz, dla 
weryfikacji, czy taki podział będzie teŜ adekwatny dla innych mediów, nie tylko 
prasowego, na badaniach reklam telewizyjnych. Dobór próby do badań reklam 
prasowych został oparty na monitoringu i analizach instytucji specjalizujących się  
w badaniach polskiego rynku prasowego: Polskich Badań Czytelnictwa, Związku 
Kontroli Dystrybucji Prasy, Millward Brown SMG/KRC.  

Studium PBC jest standardem analiz czytelnictwa prasy akceptowanym przez 
wydawców, jak równieŜ przez agencje reklamowe i domy mediowe w Polsce12.  
Przyjęto, Ŝe badaniu będą podlegać tytuły będące liderami w swoich segmentach 
według kryterium czytelnictwa. Taki dobór gwarantował, Ŝe zostaną zbadane tytuły, 
które trafiają do największej liczby czytelników w Polsce. Na polskim rynku prasowym 
moŜna wymienić kategorie: dzienników, tygodników, dwutygodników, miesięczników  
i dwumiesięczników, a takŜe segmenty czytelnicze: tabloidów, dzienników 
opiniotwórczych, tv guide’ów, yellow, tygodników poradnikowych, tygodników opinii, 
dwutygodników poradnikowych, people, real life stories, miesięczników luksusowych 
dla kobiet i miesięczników poradnikowych13. Liderami czytelnictwa w wymienionych 
segmentach są tytuły: w segmencie tabloidów „Fakt”, dzienników opiniotwórczych 
„Gazeta Wyborcza”, tv guide „Tele Tydzień”, yellow „śycie na Gorąco”, tygodników 
poradnikowych „Chwila dla Ciebie”, tygodników opinii „Newsweek Polska”, 
dwutygodników poradnikowych „Przyjaciółka”, people „Viva”, real life stories  
„Z Ŝycia wzięte”, miesięczników luksusowych dla kobiet „Twój Styl” i w segmencie 
miesięczników poradnikowych „Claudia”14. Te tytuły prasowe trafiły do próby 
badawczej. 

Badania miały charakter pilotaŜowy, dlatego badano pierwsze numery wybranych 
tytułów prasy ogólnopolskiej w październiku 2009 roku. Zakres badania miał charakter 
ogólnopolski, okres badania – badane były pierwsze numery tytułów w październiku 
2009 roku metodą analizy treści reklam prasowych pod kątem zawartości marki  
w reklamie. PilotaŜowe badania reklam zamieszczonych w prasie ogólnopolskiej 

                                                 
12 A. Łapiński, Badania mediów dla celów reklamy, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, 

ODiDK, Gdańsk 2001, s. 160 
13 Które pisma mają największe czytelnictwo, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ktore-pisma-maja-

najwieksze-czytelnictwo (17.11.2009). 
14 Czytacz czytelnikiem, „Press” 2009, nr 11, s. 39. 
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pokazały zróŜnicowanie komunikatów marketingowych ze względu na zawartość w nim 
marki. W badaniu były pomijane reklamy własne tytułów prasowych15.  

Analiza komunikatów marketingowych pokazała, Ŝe generalnie układają się one  
w pięć podstawowych wariantów: bez marki, w której nie uŜywa się w komunikacie 
marki, z pojedynczą marką produktu lub usługi ewentualnie marką korporacyjną, czyli 
producenta, usługodawcy lub firmy handlowej, w której występuje jedna marka,  
w architekturze marek, w której przedsiębiorstwo komponuje komunikat z co najmniej 
dwóch posiadanych przez siebie marek, we współpracy marek, w której w komunikacie 
zastosowane są marki pochodzące od co najmniej dwóch firm, które nawiązały ze sobą 
współpracę lub więcej marek (z uwagą jak niŜej), z uŜyciem elementów wsparcia marki, 
w którym są uŜywane marki niezaleŜnych instytucji, organizacji, osób, miejsc, 
wydarzeń, niezwiązane bezpośrednio z nadawcą, a stosowane w celu uwiarygodnienia  
i wzrostu siły oddziaływania reklamy. Znikoma liczba reklam nie zawierała marki 
produktu, usługi lub marki korporacyjnej. Pojawiły się teŜ komunikaty zawierające 
wiele, a nawet bardzo wiele marek. Występują one najczęściej w związku z jakimś 
wydarzeniem. Mieści się to jednak w ramach wydzielonego wariantu współpracy 
marek, choć moŜna zakładać, Ŝe ta współpraca w tym przypadku ma bardzo luźny 
charakter. 

W wyniku przeprowadzonej analizy reklam prasowych moŜna stwierdzić,  
iŜ zdecydowanie najczęściej pojawiającym się wariantem stosowania marki  
w komunikacie marketingowym jest pojedyncza marka produktu lub usługi ewentualnie 
marka korporacyjna, która wystąpiła w ponad połowie reklam (50,1%). Często wystąpił 
teŜ wariant architektury marek (20,3%). Dalej znajduje się wariant współpracy marek 
(14,8%) oraz wariant stosowania elementów wsparcia marki (10,7%). Najrzadziej 
wystąpił wariant komunikacji bez uŜycia marki (3,4%)16. 

W celu sprawdzenia, czy powyŜszy podział będzie odpowiedni takŜe dla innych 
środków przekazu komunikatów marketingowych, przeprowadzono pilotaŜowe badania 
reklam telewizyjnych. Reklama telewizyjna ze względu na swój masowy i jednocześnie 
multimedialny charakter uwaŜana jest za najlepszą formę przekazu komunikatów 
marketingowych do masowego odbiorcy. Jest równieŜ, niestety, droga, co oznacza, Ŝe 
nadawcami reklam telewizyjnych, szczególnie o ogólnokrajowym charakterze, są duŜe  
i wielkie firmy dysponujące wystarczającymi budŜetami promocyjnymi. Nadanie 
reklamy telewizyjnej, a właściwie określonej liczby spotów, wiąŜe się z duŜymi 
kosztami, dlatego firmy oczekują od stacji telewizyjnych i domów mediowych 
informacji na temat oglądalności, charakterystyki odbiorców, wskaźników dotarcia, tak 
by osiągnąć jak najkorzystniejszą relację korzyści do kosztów. Jak zauwaŜa  
A. Łapiński, najwaŜniejsze znaczenie z punktu widzenia planowania mediów miało dla 

                                                 
15 Badania reklam prasowych pod kątem zawartości marki w komunikacie marketingowym 

przeprowadzone przez autora w październiku 2009 roku na próbie 11 tytułów prasowych charakteryzujących 
się najwyŜszym poziomem czytelnictwa w Polsce. 

16 Ibidem. 



Formy i warianty stosowania marki… 

 

419 

rynku wprowadzenie badań oglądalności telewizji. „(...) stacje telewizyjne mogły 
zaoferować [po wprowadzeniu badania telemetrycznego – przyp. autora] nową formę 
sprzedaŜy, oprócz tradycyjnego cennika ustalanego na podstawie oglądalności danych 
pasm, mogły zaoferować dostarczenie widowni reklamowej”17. 

Celem badania było sprawdzenie, czy wyodrębnienie wariantów stosowania marki 
w komunikacji marketingowej zastosowane w przypadku reklam prasowych znajdzie 
takŜe zastosowanie w przypadku innego rodzaju reklamy. Wybrano reklamę 
telewizyjną. Wybór kanału telewizyjnego i czasu nadawania, ze względu na cel badania, 
mógł być dowolny, byle do próby trafiła odpowiednia liczba reklam telewizyjnych. 
Przyjęto minimalną liczbę 200 reklam. Do badania wybrano stację TVP 1. Analizowano 
reklamy, które ukazały się w ciągu jednego dnia w lutym 2010 roku.  

Badane reklamy telewizyjne ukazały się w blokach reklamowych. Oprócz nich 
pojawiły się w blokach sponsorskich, w których prezentowani byli sponsorzy danego 
programu. Reklamy analizowano pod kątem obecności marki lub kombinacji marek  
w komunikacie. Analizowano reklamy, które ukazały się między godziną 8.25 a 12.25 
oraz 17.55 a 20.25. W tym czasie miało miejsce 25 bloków reklamowych i 6 bloków 
sponsorskich. Wyemitowano w nich 213 reklam. Pojawiło się takŜe 12 reklam własnych 
stacji telewizyjnej, ale te nie były brane pod uwagę. Pojawiły się reklamy z róŜnych 
branŜ, jednak najczęściej wystąpiły reklamy branŜy spoŜywczej (55 reklam)  
i farmaceutycznej (54 reklamy), co stanowi odpowiednio 25,8% i 25,4% wszystkich 
reklam wyemitowanych w tym czasie. Te dwie branŜe umieściły więc ponad połowę 
wszystkich reklam. Wyniki badania reklam telewizyjnych ze względu na obecność 
marki, marek lub ich kombinacji przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Warianty stosowania marki w komunikatach marketingowych na przykładzie reklam telewizyjnych 
Wariant 

stosowania marki 
w komunikacie 
marketingowym 

Bez 
marki 

Pojedyncza 
marka 

Architektura 
marek 

Współpraca 
marek 

Stosowanie 
elementów 

wsparcia marki 
Łącznie 

Liczba reklam 0 90 56 37 30 213 
Procent reklam 0% 42,2% 26,3% 17,4% 14,1% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań reklam telewizyjnych. 

Jeśli za kryterium podziału przyjąć występowanie w komunikacie marki, marek lub 
ich kombinacji, to badane reklamy mogły być przypisane do wymienionych wyŜej 
wariantów. Jak moŜna zauwaŜyć, ani razu nie wystąpił wariant bez marki. Najczęściej 
ma miejsce sytuacja pojedynczej marki – ponad cztery na dziesięć reklam zawierało  
w komunikacie jedną markę. Na drugim miejscu pod względem częstości występowania 
znalazł się wariant architektury marek – wystąpił on w ponad co czwartej reklamie, 
następnie wariant współpracy marek – 17,4%, a na kolejnym miejscu wariant 
stosowania elementów wsparcia marki – 14,1%. Porównanie wariantów stosowania 
marki w reklamie prasowej i reklamie telewizyjnej pokazuje tabela 3. 

                                                 
17 Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel…, s. 158-159. 
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Tabela 3. Porównanie wariantów stosowania marki w komunikacie marketingowym w reklamie prasowej  
i telewizyjnej 

Wariant stosowania 
marki w komunikacie 

marketingowym 

Bez 
marki 

Pojedyncza 
marka 

Architektura 
marek 

Współpraca 
marek 

Stosowanie 
elementów 

wsparcia marki 
Komunikat marketingowy 

w reklamie prasowej 
3,4% 50,1% 20,3% 14,8% 10,7% 

Komunikat marketingowy 
w reklamie telewizyjnej 

0,0% 42,2% 26,3% 17,4% 14,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań reklam prasowych i telewizyjnych. 

Na pierwszym miejscu, w przypadku zarówno reklam prasowych, jak i reklam 
telewizyjnych, występuje wariant pojedynczej marki. Wystąpił on w ponad połowie 
reklam prasowych, i nieco rzadziej w reklamach telewizyjnych – w ponad 40%.  
Na drugim miejscu i tu, i tu, znajduje się wariant architektury marek – wystąpił on  
w ponad 1/5 reklam prasowych i ponad 1/4 reklam telewizyjnych. Wariant współpracy 
marek w obu porównywanych przypadkach był trzecim z kolei wariantem stosowania 
marki, w reklamach prasowych pojawił się on w prawie 15% reklam, a w telewizyjnych 
w ponad 17%. Wariant, w którym nadawcy zastosowali w treści komunikatu elementy 
wsparcia marki, pojawił się w ponad co dziewiątej reklamie prasowej oraz w co siódmej 
reklamie telewizyjnej. Na ostatnim miejscu w obu przypadkach jest wariant bez marki.  

Zakończenie 

W wyniku porównania róŜnych rodzajów reklam, tu prasowej i telewizyjnej, moŜna 
konkludować po pierwsze, Ŝe stosowanie marki w komunikacie marketingowym moŜna 
przypisać do jednego z wyodrębnionych wariantów, a po drugie, Ŝe struktura podziału 
komunikatów pod względem udziału marki w komunikacie marketingowym pozostaje 
podobna. Mimo róŜnic w odsetkach określonych wariantów zachowana zostaje 
kolejność i przybliŜona proporcja określonych wariantów. Dominuje, zarówno  
w przypadku reklam prasowych, jak i telewizyjnych, wariant pojedynczej marki, co 
oznacza, Ŝe jest on najczęściej uŜywanym przez nadawców komunikatów 
marketingowych. Trzecia konkluzja wiąŜe się z formą stosowania marki w komunikacie 
marketingowym. W przypadku reklam prasowych forma prosta wystąpiła w ponad 
połowie reklam, natomiast w przypadku reklam telewizyjnych w ponad 40%. Formę 
złoŜoną uŜycia marki w komunikacie marketingowym w przypadku reklam prasowych 
zastosowano w mniej niŜ połowie reklam, a w przypadku reklam telewizyjnych  
w więcej niŜ połowie, bo w prawie 60% reklam. Wysoki wskaźnik formy złoŜonej 
świadczy o procesie rozwoju marek, który pociąga za sobą rozwój powiązań i relacji 
między markami. 

Mimo Ŝe strategii marek podawanych przez literaturę jest bardzo wiele, to sposoby 
stosowania marki w komunikacji marketingowej moŜna zawrzeć w zaledwie kilku 
podstawowych wariantach i formach, co pokazano powyŜej. Wydaje się takŜe, Ŝe 
ciekawym polem badawczym moŜe być konfrontacja strategii marek oraz wariantów 
stosowania marki w komunikacji marketingowej. 
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FORMS AND VARIANTS OF BRAND’S USAGE  

IN MARKETING COMMUNICATION 

Summary  

In the paper the author attempts to make a classification of brand’s usage in marketing 
communication. The preliminary empirical research has been carried out. They contained the 
analysis of nationwide press and TV advertising in Polish market. On this ground the author 
distinguished two forms and five variants of brand’s usage in marketing communication: without 
brand, one brand, brand’s architecture, brand’s cooperation, using brand’s assistance elements. 
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EWOLUCJA STRATEGII FIRM MEDIALNYCH  

W DOBIE KONWERGENCJI 

Streszczenie 

Krajowy i zagraniczny rynek mediów przeŜywa wraz z cyfryzacją bezprecedensowe zmiany 
określane mianem konwergencji. Dla firm medialnych oznaczają one konieczność nowego 
podejścia do strategii marketingowych uwzględniających aktywność dotychczas pasywnych 
odbiorców. Stają się oni bowiem nie tylko twórcami mediów, ale migrują pomiędzy medialnymi 
platformami na niespotykaną dotychczas skalę. PodąŜając za odbiorcami i starając się zachować 
dotychczasowe wpływy z kampanii marketingowych, działające juŜ na rynku media obierają 
strategię konwergencji, a jednocześnie bronią swoich pozycji. Naturalnym stanem tak nowo 
kreowanego medialnego środowiska marketingowego jest nieustanna zmiana i wyjątkowy  
z historycznej perspektywy brak poczucia stabilizacji. 

Wprowadzenie 

Postępująca dzięki cyfryzacji konwergencja mediów wywiera dominujący wpływ 
na strategie firm medialnych. DąŜąc do zachowania swoich pozycji, są one zmuszone 
do uwzględniania nie tylko masowych migracji odbiorców/uŜytkowników pomiędzy 
poszczególnymi mediami, ale ich aktywności jako twórców. W obliczu tych zmian  
i działając w środowisku biznesowym, którego charakterystyczną cechą jest płynność  
i podwyŜszone ryzyko działalności, firmy medialne przyjmują róŜne strategie podejść 
do konwergencji – prezentacja tego nowego rynkowego zjawiska kształtującego 
współczesny medialny rynek jest celem niniejszego artykułu.  

Obecne w literaturze definicje konwergencji dotyczą przede wszystkim 
konwergencji technologicznej, funkcjonalnej, konkurencyjności/komplementarności 
oraz obieranych strategii i struktur przemysłów medialnych2. Pierwotnie określenie 
„konwergencja” łączono z technologiami telekomunikacyjnymi i komputerowymi3.  
W klasycznym podejściu I de Sola Pool to siła zmieniająca medialne przemysły: 
„Dawniej firmy publikujące gazety, magazyny i ksiąŜki robiły poza tym bardzo 
niewiele. KaŜde z mediów miało swoje osobne własne funkcje i rynki. KaŜde było 

                                                 
1 Jan Kreft – dr, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 

Gdański. 
2 M.O. Wirth, Issue in Media Convergence, w: A.B. Albarran, S.M. Chan-Olsmted, M.O. With, Handbook 

of media management and economics, Routledge 2006, s. 445. 
3 W. Lowrey, G.L. Daniels, Predictors of Convergence Curricula in Journalism and Mass Communication 

Programs, „Journalism and Mass Communication Educator” 2005, no. 60, s. 32-46.  
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regulowane przez inne zasady (…), zdominowane przez wiadomości czy rozrywkę, 
były w rękach państwowych bądź prywatnych. Były to konsekwencje wyborów 
politycznych i przetrwały dzięki przyzwyczajeniom. Postępująca od lat 80. koncentracja 
powodowała, Ŝe firmy chciały dystrybuować treści przez róŜne kanały. Cyfryzacja 
pozwoliła powstać konwergencji. Innymi słowy proces określany jako „konwergencja 
form” znosi granice pomiędzy mediami, nawet w bezpośredniej komunikacji, takiej jak 
poczta, telefon, telegraf, i komunikacji masowej, takiej jak prasa, radio i telewizja. 
Klarownie kwestię tę oddaje F. Hacklin, pisząc o „moŜliwości dostarczania przez róŜne 
sieci podobnego rodzaju usług lub występowania razem róŜnego rodzaju urządzeń, 
takich jak telefon, telewizja i komputery osobiste”, lub „unifikacja funkcji – wspólne 
występowanie oddzielnych wcześniej produktów wykorzystujących cyfrowe 
technologie”4.  

Perspektywa medialna 

We współczesnych mediach konwergencję umoŜliwia cyfryzacja5. W tzw. mediach 
tradycyjnych (analogowych), zwłaszcza prasie, treści medialne były produkowane, 
dystrybuowane i odbierane na róŜne sposoby, a same media rozwijały się w róŜnych 
odseparowanych od siebie biznesowych sektorach, stosując odmienne metody produkcji 
i własne sieci dystrybucji.  

Cyfryzacja i konwergencja zmieniają ten stan rzeczy. Cyfryzacja mediów nie 
doprowadziła zatem jedynie do ulepszenia innych medialnych form w takim 
rozumieniu, w jakim moŜna by traktować telewizję jako radio z przesuwającymi się 
obrazami6. Zmiany te są znacznie powaŜniejsze, choć z perspektywy odbiorców 
mediów mogą być niewidoczne: oglądając telewizję, czytając ksiąŜki i prasę czy 
słuchając muzyki, nie postrzegają oni zachodzącej rewolucji cyfrowej jako istotnej 
zmiany. Dlatego J.V. Pavlik i S. McIntosh proponują analogię współczesnego obrazu 
mediów do pływającej po oceanie góry lodowej, której jedynie niewielka część jest 
widoczna ponad powierzchnią. W istocie większość pierwotnie analogowych mediów 
wykorzystuje cyfryzację, ale widoczny dla odbiorcy finalny produkt jest nadal 
„analogowy” (np. w przypadku prasy, reklamy zewnętrznej i ksiąŜek, a do niedawna 
takŜe filmu). 

Perspektywa medialna pozwala na przedstawienie zjawiska jako połączenia 
róŜnych medialnych formatów (platform): mediów drukowanych (gazety i magazyny), 
mediów telekomunikacyjnych (nadawcy telewizyjni, radiowi, kablowi i telewizja 
satelitarna) oraz Internetu. Rzecz dotyczy relatywnie zrównowaŜonej dystrybucji 

                                                 
4 F. Hacklin, Management of Convergence in Innovation: Strategies and Capabilities for Value Creation 
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informacji poprzez kaŜdą z platform, czyli kreowaniu partnerstwa dostawców 
informacji.  

Dla firm medialnych tak rozumiana konwergencja oznacza konieczność nowego 
podejścia do strategii marketingowych. Dotychczasowi pasywni odbiorcy/konsumenci 
mediów stają się bowiem ich twórcami, są coraz częściej charakteryzowani w dobie 
konwergencji jako nieprzewidywalni i nielojalni. O ile konsumenci tzw. starych 
mediów byli odizolowanymi jednostkami, to nowych łączą liczne związki – przykładem 
łączenie się grup społecznościowych, stanowiące na przykład na rynku grupy nacisku 
formułujące indywidualne i zbiorowe rekomendacje zakupowe. Migracja 
uŜytkowników między platformami medialnymi oznacza dla firm medialnych 
konieczność, ale i sposobność podąŜania za uŜytkownikami i obecność na nowych 
rynkach poprzez efektywne zwielokrotnione dostarczanie medialnych treści. Ich 
prezentacja na róŜnych platformach medialnych wpływać bowiem moŜe nie tylko na 
zwiększenie liczby odbiorców, ale na skuteczne zwiększenie wpływów reklamowych7.  

Model ewolucji 

W obliczu wyzwań, jakie przed firmami medialnymi stawia cyfryzacja i związana  
z nią konwergencja wiele badań przynosi wnioski, które sprowadzają się do generalnej 
konkluzji: firmy medialne nie wykorzystują wszystkich moŜliwości, jakie otwierają 
przed nimi nowe media. Istotna wydaje się przede wszystkim uwaga, Ŝe choć 
wykorzystywane są nowoczesne narzędzia, to media mają tendencję do reprodukcji 
tradycyjnych praktyk dziennikarskich i dziennikarskiej kultury w nowej szacie8, 
wykorzystując „przy okazji interaktywne opcje”9. W niewielkim stopniu 
wykorzystywane są natomiast formy multimedialne. Dotyczy to na przykład stacji 
telewizyjnych, które „obierają bezpieczne strategie ekspansji poprzez ponowny montaŜ 
i repozycjonowanie swoich wyróŜniających się istniejących juŜ produktów  
i dostarczanie ich on-line”10. Proces rekonstrukcji starych mediów (np. wydawców 
prasy czy nadawców telewizyjnych) w „nowo medialnych” szatach, który moŜna 
określić jako przemediowanie (remediacja) nie oznacza, Ŝe medium traci swoją dawną 
specyfikę11. Przeciwnie, korzystają one nadal ze swojej starej dialektyki, swej 
unikatowej charakterystyki powstałej na potrzeby zaspokojenia potrzeb swoich 
tradycyjnych, dawnych odbiorców.  

                                                 
7 P. Shoemaker, S. Reese, Mediating the message: Theories of influences on mass media content, Longman 

New York 1996.  
8 P. Boczkowski, The Construction of Online Newspapers: patterns of multimedia and interactive 

communication in three online newsrooms, ICA Communication in Borderlands Conference, San Diego 2003, 
23-27 May. 

9 N.W. Jankowski, M. Van Selm, Traditional Newsmedia Online: an examination of added values, 
„Communications” 2000, vol. 25, no. 1, s. 85-101. 

10 S.M. Chan-Olmsted, J. Park, From On-Air to Online World: Examining the Content and Structures of 
Broadcast TV Stations’ Web Sites, „Journalism&Mass Communication Quarterly” 2000, vol. 77, no. 2, s. 321.  

11 J.D. Bolter, R. Grusin, Remediation: Understanding New Media, MIT Press, Cambridge 1999, s. 56. 
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Jednocześnie, jak podkreślają S. Lehman-Wilzing i N. Cohen-Avigdor, zwłaszcza 
w przypadku nowych mediów, takich jak internetowe wersje informacyjne stacji 
telewizyjnych i gazet, widoczne jest, Ŝe zarówno „producenci newsów, jak  
i konsumenci mają problem z uwolnieniem się od poprzednich medialnych 
paradygmatów i nie są w stanie postrzegać nowych mediów w nowym świetle ich 
naturalnego wyrazu”12.  

Problemy powyŜsze są naturalne dla etapu wzrostu i wpisują się w cykl rozwoju 
mediów opracowany przez S. Lehman-Wilzig i N. Cohen-Avigdor – rys. 113.  

Internet

Telewizja

Radio
Gazet

4. Defensywne przeciwdziałanie
Konkurencja pomiędzy starymi 

mediami i nowym medium polega 
na poszukiwaniunowych 
sposobów zachowania 

tradycyjnego audytorium. 
Do tradycyjnego medium naleŜy 

90 – 50% rynku

3. Dojrzałość: 
Nowe medium (lub 
adaptujące się stare 

medium) szuka miejsce i 
dynamicznie zmieniającym 

się środowisku.
50-90% rynku.

Maksymalne wykorzystanie 
zdolności medium. 

2. Wzrost:
16-50% rynku. 
UŜytkownicy nowego 
medium uczą się jego 

wykorzystania 
i rozwijają jego 

unikatowe moŜliwości.  

1. Penetracja rynku.
Nowe medium wchodzi 
na rynek, zdobywa 
nowych uŜytkowników.
0-16% udziału w rynku. 

Po osiągnięciu 16% 
medium dochodzi do 

nowego etapu 
(wzrostu), gdy nie –

medium zanika.

5b. Konwergencja:
Tradycyjnemedium 
nie moŜe przeŜyć 
w dotychczasowej 

formie, ale zachowuje 
swoje funkcje poprzez 
łączenie się z innymi 

lub adaptacje /  
wcielenie się w nowe 

medium.  

5c. Zanikanie:
Tradycyjne medium 
bez sukcesu adaptuje 

zmiany i zanika. 

O. Narodziny:
Początek cyklu 

Ŝycia. Nowe 
medium jest  

zarysowane na tle 
istniejących 

mediów. 
Inwestorzy nie 

znają moŜliwości 
jego ostatecznego 
wykorzystania.

5 a. Adaptacja:
Tradycyjne media 

adaptują się do nowej 
sytuacji przez 

rozwijanie róŜnych 
funkcji i obronę 
(poszukiwanie) 

swojego audytorium 
lub poszukiwanie 

nowego audytorium.

Rys. 1. Model ewolucji nowego medium. 
Źródło: S. Lehman-Wilzig, N. Cohen-Avigdor, The Natural Life Cycle of New Media Evolution, „New 

Media&Society” 2004, vol. 6, no.6, s. 712. 
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Na początkowym etapie operatorzy nowego masowego medium mają problemy  
ze zidentyfikowaniem jego unikatowej cechy14. Odbiorcy nie są takŜe generalnie  
w stanie dostrzec moŜliwości nowego medium. Stopniowo jednak to oni stają się siłą, 
która zaczyna definiować jego znaczenie. Gdy nowe medium staje się dostępne  
i wykorzystywane przez przynajmniej połowę audytorium, to zgodnie z koncepcją 
dyfuzji innowacji przestaje być medium marginalnym15. 

Według S. Lehman-Wilzig i N. Cohen-Avigdor, zanim dojdzie do etapu 
konwergencji, stare media podejmują działania obronne i spadek ich znaczenia moŜe 
być znacząco opóźniony. Poddane naciskom nowych konkurencyjnych sił mogą one 
wykorzystywać nowe technologie, ich dysponenci mogą obniŜać ceny i koszty oraz 
poszerzać rynki. Reakcją jest teŜ podwaŜanie technicznej niezawodności, podkreślanie 
zagroŜeń wiąŜących się z korzystaniem z nowego medium16. Praktykowane są próby 
odcięcia nowego medium od źródeł zasobów – przykładem podjęte w latach 30 ub.w. 
starania wydawców prasy blokowania dostępu przez nadawców radiowych do 
materiałów oferowanych przez agencje informacyjne. Stare media dąŜą takŜe do 
zablokowania rozwoju nowych mediów na drodze prawnej17. 

Działania powyŜsze będą miały jednak jedynie charakter opóźniający, jeśli nowe 
medium reprezentowało będzie autentyczną nową wartość dodaną. Właściciele  
i zarządzający starymi mediami będą w tej sytuacji przeznaczali wiele energii i środków 
na zachowanie dostępu do swojego tradycyjnego audytorium i poszukiwanie sposobów 
bardziej atrakcyjnego prezentowania swojej oferty, opóźniając to, co w rozwoju 
mediów nieuniknione18. ZaleŜnie od technologicznych moŜliwości i skali postrzeganego 
zagroŜenia ze strony nowych mediów reakcja mediów broniących swych pozycji jest 
róŜna. W obliczu ekspansji telewizji stacje radiowe obierały na przykład strategię 
dotarcia do zawęŜonych grup odbiorców i dąŜyły do większej interaktywności19. 

Etapowi konwergencji towarzyszą dwie inne moŜliwości: adaptacja i zanikanie. 
Najbardziej popularną taktyką jest poszukiwanie niszy rynkowej. Przykładowo, 
wydawcy prasy codziennej skłaniają się ku oferowaniu większej liczby pogłębionych  
i lepiej skomentowanych informacji niŜ moŜe zaoferować docierająca do szerokiego, 
okazjonalnego i uniwersalnego audytorium telewizja. Decydują się takŜe na wydawanie 
tematycznych dodatków ograniczonych wydawniczo do np. dokładnie geograficznie 
wyznaczonych regionów. Najnowszą fazą adaptacji jest docieranie przez wydawców 
prasy do audytorium poprzez internetowe wydania20.  

                                                 
14 Ibidem, s. 714.  
15 E.M. Rogers, Communication Technology – New Media in Society, Free Press, New York 1986.  
16 J. Naughton, A Brief History of the Future – the Origins of the Internet, Phoenix, London 2000.  
17 G.L. Jackaway, Media at War: Radio’s Challenge to the Newspapers, 1924-1939, Praeger, Westport 

1995.  
18 S. Lehman-Wilzig, N. Cohen-Avigdor, op. cit., s. 717. 
19 E.M. Rogers, op.cit.  
20 J. Turow, Media Today: An Introduction to Mass Communication, Taylor&Francis 2008, s. 188-232;  

G. Lawson-Borders, Media organizations and convergence: case studies of media convergence pioneers , 
Lawrence – Erlbaum, Mahwah – London 2006, s. 27-43.  
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Kolejną taktyką tradycyjnego medium jest moŜliwość zakupu nowego medium  
– to powszechna praktyka, a jej szczególnie wyrazistym przejawem na początku XXI w. 
były zakupy nowo powstających firm internetowych przez duŜe korporacje medialne 
tradycyjnych mediów. Gwarantuje ona przeŜycie starym mediom, pozwalając na 
finansowanie rozwoju nowych mediów do czasu uzyskania przez nie moŜliwości 
przynoszenia zysków – przykładem jest uzyskanie pierwszych zysków dopiero pod 
koniec 2009 przez największy na świecie serwis społecznościowy Facebook, który 
dysponował (wrzesień 2009 r.) 300 mln uŜytkowników. 

Przypadek Internetu 

W przypadku Internetu po błyskawicznym wzroście w pierwszych dwóch dekadach 
i jego metamorfozach kluczowym problemem staje się charakter oraz kwestia 
metodologiczna: czy w istocie e-book jest tym samym medium co tradycyjna ksiąŜka, 
wydanie internetowe tym samym co papierowe, iPhone tym samym co telefon za 
czasów Bella, a telewizja internetowa tym samym co tradycyjna. W istocie powyŜszy 
model pozwala na traktowanie Internetu jako multimedium łączącego róŜne media. 
Dyfuzja komputerów i Internetu wyzwoliła rosnący poziom konkurencji  
z zagroŜeniami, jakie niesie ona dla tradycyjnej prasy, radia czy tradycyjnego 
przemysłu muzycznego21. Multimedialny charakter Internetu sprawił, Ŝe pominięte 
zostały jednocześnie w tym rozwoju niektóre etapy. Przekroczenie poziomu 50% rynku 
wskazuje na dojrzały charakter medium, z drugiej strony dopiero na 2-3 etapie World 
Wide Web stała się dostępna, gdy rynek był znacząco nasycony komputerami, co 
znakomicie obniŜyło koszty uzyskania krytycznej masy przez medium.  

Inny powód błyskawicznego sukcesu Internetu polega na oferowaniu wielu nowych 
funkcji: komunikacji interpersonalnej, uzyskiwania informacji, konwersacji grupowej, 
moŜliwości zakupów itd. Pozwoliło to na nowe podejście do konwergencji wcześniej 
ograniczającej się do etapu adaptacji – konwergencji pomiędzy starszymi, zagroŜonymi 
mediami i nowszymi mediami. ChociaŜ konwergencja Internetu pojawiła się na etapie 
jego wzrostu, to szybko osiągnął on stan dojrzałości jako multimedium22. Ten 
niestandardowy przebieg wzrostu Internetu sprawił, Ŝe w obliczu zagroŜenia, jakie się  
z nim wiązało dla starych mediów, obrały one obronne strategie, zanim osiągnął on stan 
dojrzałości − wydawcy prasy zaoferowali np. „lustrzane odbicie” swoich produktów  
w sieci, jako skopiowane internetowe wydania lub nieco tylko zmodyfikowane.  

Strategia konwergencji mająca na celu pozyskanie via Internet nowych źródeł 
dochodów traconych zwłaszcza przez dotychczasowych wydawców prasy niesie jednak 
wiele zagroŜeń. Przede wszystkim wiąŜą się one z automatycznym przenoszeniem 
materiałów dziennikarskich z prasy do sieci. Praktyka taka, opisywana akademickim 
terminem dzielenia się materiałami, zyskała krytyczne potoczne miano „szuflowania”23 

                                                 
21 T.L. Adams, N. Clark, The Internet – Effective Online Communication, New York 2001.  
22 S. Lehman-Wilzig, N. Cohen-Avigdor, op. cit., s. 721.  
23 B. Gunter, News and the Net, New Jersey: Lawrence Erlbaum, Mahwah – London 2003. 
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lub „klonowania”24. W istocie podejmowane jeszcze w latach 90. studia na temat 
wpływu zmian technologicznych wykazały, Ŝe zawartość stron internetowych  
w znaczącym stopniu zaleŜy od zawartości mediów tradycyjnych, ich dostarczanie na 
strony internetowe jest natychmiastowe, podobnie jak dostęp do nich poprzez 
mechanizmy wyszukiwania25. Gdy M. Zignarelli analizowała zawartość informacyjną 
tradycyjnych mediów (przede wszystkim prasy, radia i telewizji) i internetowych stron 
informacyjnych, okazało się, Ŝe większość tych drugich była kopiami tych pierwszych, 
choć zaobserwowano wysiłki na rzecz odstąpienia od tych praktyk26. 

Stan taki miał związek z bardzo powoli zmieniającą się strukturą własności. 
Według S. Chan-Olmsted i J.S. Parka stacje telewizyjne dysponujące istotnym udziałem 
w rynku naleŜą do większych grup medialnych i znajdują się w lepszej pozycji 
konkurencyjnej na rynku internetowym27. Prowadzone na ten temat badania 422 stron 
internetowych powiązanych z lokalnymi gazetami, stacjami radiowymi i telewizyjnymi 
na 25 największych rynkach regionalnych i lokalnych Stanów Zjednoczonych 
wykazały, Ŝe choć kaŜde miało swe charakterystyczne, rozróŜniające elementy, to 
wszystkie dąŜyły do maksymalizacji korporacyjnych celów28. Tendencji tej sprzyja 
koncentracja własności polegająca na tym, Ŝe media róŜnych platform naleŜą do 
jednego właściciela, którego podstawowym celem jest maksymalizacja zysku bądź 
rynkowego udziału – wpływ takiej koncentracji na zawartość mediów jest potwierdzony 
przez wiele badań dotyczących materiałów telewizyjnych, gazetowych czy radiowych29.  

Do uwag powyŜszych nawiązuje oryginalny podział firm medialnych ze względu 
na strategie podejść do konwergencji, a takŜe stylów tychŜe strategii30: 
1. Liderzy – pragną pozyskać istotne udziały w rynku i wpływać na jego nowo 

tworzone reguły gry. Zazwyczaj kierują zespołami wskazującymi, które rodzaje 
działalności mają szczególnie dobre perspektywy. Firmy te pragną wpływać na 
kurs zmian rynkowych i czerpać z nich największe korzyści. Większość z nich ma 
duŜe doświadczenie w korzystaniu z nowych technologii datowane na lata 90. 
ub.w. i wcześniejsze. Niektóre wykorzystały niepowodzenia konkurentów  
i skorygowały swoje strategie konwergencji.  

                                                 
24 L. Dailey; L. Demo, M. Spillman, The Convergence Continuum: A Model for Studying Collaboration 

Between Media Newsrooms, „Atlantic Journal of Communication” 2007, Vol. 13, no. 3, s. 150-168. 
25 J. Palmer, L. Eriksen, Digital news: Content, delivery, and value propositions for an intangible product, 

„Journal of End User Computing” 2000, vol. 12, no. 2, s. 11-19. 
26 M. Zingarelli, Surfing the Wave of Flux: A Journey into How Conventional Media are Adapting to Meet 

the Demands of the New Online Medium, Carleton University, Ottawa 2000. 
27 S. Chan-Olmstead, J.S. Park, From on-air to online world: Examining the content and structures of 

broadcast TV stations’ Web sites, „Journalism and Mass Communication Quarterly” 2000, vol. 77, nr 2. 
28 C. Lin, Carolyn, L.W. Jeffres, Comparing distinctions and similarities across websites of newspapers, 

radio stations, and television stations, „Journalism and Mass Communication Quarterly” 2001, vol. 78, nr 3.  
29 S. Lacy, D. Riffe, The impact of content of competition and group ownership on radio news, „Journalism 

Quarterly” 1994, vol. 71, nr 3, s. 583-593. 
30 E.E. Dennis, S. Warley, J. Sherida, Doing Digital: An Assessment of the Top 25 U.S. Media Companies 

and their Digital Strategies, „Journal of Media Business Studies” 2006, vol. 3, no. 1, s. 47-48.  
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2. Uczniowie – ostroŜniejsi niŜ liderzy, przyjęli rzeczywistość cyfrowych mediów  
i zmiany im towarzyszące. WdraŜają na rynku nawet nieudane projekty i są 
zaskoczeni niepowodzeniem. Niektórzy przyjmują niepowodzenia jako 
nieunikniony koszt przyszłego sukcesu.  

3. Opieszali – nadal sceptyczni wobec moŜliwości nowych technologii, orędownicy 
mediów tradycyjnych. Korzystają z cyfrowych inicjatyw, gdy są do tego zmuszeni 
przez rynek. Skłaniają się do przyjęcia postawy obronnej i nadal traktują media 
cyfrowe jako formę zastępczą.  
Inny zaproponowany przez R. Milesa i C. Snowa podział firm starających się 

dostosować do zewnętrznych warunków obejmuje archetypy, kaŜdy z własną strategią 
odpowiednią do zmian zachodzących w otoczeniu i typową konfiguracją technologii 
oraz strukturą procesu zawartą w strategii31: 
1. Obrońcy – to firmy o wąskiej ofercie produktów. Zarządzający nimi są wysokiej 

klasy ekspertami na ograniczonym polu, ale nie mają skłonności do poszukiwania 
nowych moŜliwości biznesowych poza polem własnych kompetencji. Koncentrują 
się na poprawie efektywności dotychczasowych działań.  

2. Poszukiwacze – to firmy poszukujące nowych rynkowych moŜliwości, regularnie 
eksperymentujące, wyznaczające nowe trendy. Często odpowiadają za zmiany, 
spotykają się teŜ z wątpliwościami na temat ich kompetencji. 

3. Analitycy – to firmy działające równolegle na dwóch rynkach: jednym stabilnym  
i drugim zmiennym. Na stabilnym rynku firma działa rutynowo i efektywnie 
poprzez sformalizowane struktury i procesy. Na niestabilnym menedŜerowie 
postrzegają swoich konkurentów bliŜej nowych idei i szybko adaptują się do tych, 
które są najbardziej obiecujące.  

4. Reagujący – to firmy, których menedŜerowie stale postrzegają zmiany  
i uświadamiają sobie niepewność we własnych firmach, ale nie są w stanie 
efektywnie na nie odpowiadać. PoniewaŜ w takich firmach brakuje stabilnej 
struktury strategicznych relacji, rzadko dostosowują się pod wpływem zewnętrznej 
presji.    
Odnosząc podział R. Milesa i C. Snowa do rynku mediów, stwierdzić moŜna, Ŝe 

np. większość firm telewizyjnych i radiowych naleŜy do kategorii „obrońców”. Są one 
skoncentrowane na telewizyjnym i radiowym biznesie, a ich menedŜerowie są 
zazwyczaj ekspertami z długim okresem zatrudnienia. Nie poszukują aktywnie nowych 
moŜliwości poza własną domeną. Podejmowane inwestycje związane z cyfryzacją 
dotyczą wytwarzania tych samych produktów w bardziej efektywnej formie. To dla 
tych powodów m.in. moŜna wskazać na ewolucyjny raczej, a nie rewolucyjny charakter 
zmian, jakie zachodzą na rynku medialnym.  

 

                                                 
31 R. Miles, C. Snow, Organizational Strategy, Structure, and Process. Stanford business classics, Stanford 

University Press 2003, s. 29. 
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Zakończenie 

Działania obronne w obliczu ekspansji nowych mediów, remediacja, adaptacja  
i zanikanie, zakup nowych mediów przez firmy mediów „starych” czy poszukiwanie 
rynkowej niszy – to przykłady strategii poodejmowanych przez firmy medialne  
w obliczu zmian rynkowych zdominowanych przez zjawisko konwergencji. 
Charakteryzują je szczególnie wysokie poziomy ryzyka i niepewności oraz ograniczone 
moŜliwości uzyskania przychodów i zysków w „nowo medialnych szatach”, które 
mogłyby zrekompensować utratę pozycji na tradycyjnych odrębnych rynkach  
(np. telewizyjnym czy prasowym). W takich warunkach firmy medialne róŜni takŜe 
tempo podejmowanych działań i podejście do strategii konwergencyjnych odpowiednio 
m.in. do zmian otoczenia, środowiska technologicznego, zajmowanych pozycji 
rynkowych i struktury zachodzących procesów. 

EVOLUTION OF MEDIA COMPANIES STRATEGY  

IN THE ERA OF CONVERGENCE 

Summary  

Due to the digitization, domestic and foreign media market is experiencing unprecedented 
changes known as convergence. For media companies, they represent the need for new approach 
to marketing that provide for activity of hitherto passive audience. Not only they become the 
creators of media, but also migrate between media platforms at an unprecedented rate. Media 
adopt the strategy of convergence in order to follow the customers, retain existing revenue from 
marketing campaigns and defend their market positions. The natural state of the newly created 
media marketing environment is constant change and − unique from a historical perspective  
− lack of a sense of stability. 
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WPŁYW CZYNNIKÓW KULTUROWYCH  
NA DECYZJE NABYWCZE TURYSTÓW  
(PRZYKŁAD POLSKI I HISZPANII) 

Streszczenie 

O rozwoju turystyki danego kraju decyduje jego atrakcyjność (walory turystyczne  
i infrastruktura) oraz popyt turystyczny do niego skierowany. Omawiając determinanty 
wpływające na popyt turystyczny, moŜna analizować wiele kryteriów, jednakŜe celem artykułu 
jest przedstawienie czynników kulturowych, które w szczególny sposób wpływają na decyzje 
nabywcze turystów. Czynniki te decydują o róŜnicach w zachowaniach nabywczych dotyczących 
dóbr i usług turystycznych. W empirycznej części artykułu przedstawiono wyniki badań 
dotyczących decyzji nabywczych w czasie wakacji młodzieŜy z Polski i Hiszpanii. Pokazują one 
róŜnice w zachowaniach nabywczych turystów z badanych kultur i pozwalają wnioskować, iŜ 
kultura, z której wywodzą się turyści, wpływa na wybór i sposób spędzania czasu w miejscu 
wakacji. Badanie ma charakter eksploracyjny i moŜe stanowić przyczynek do dalszych badań. 

Wprowadzenie 

Problematyka zachowań nabywczych w turystyce jest złoŜona i niezwykle trudna 
do badania. Zawiera bowiem wiele elementów  z zakresu socjologii i psychologii, które 
ze swej istoty są skomplikowane, co utrudnia ich identyfikację i konkretyzację. 
Czynniki wpływające na popyt turystyczny moŜna analizować, uwzględniając kryteria  
o charakterze: ekonomicznym, geograficznym, psychologicznym, demograficznym,  
a takŜe społeczno-kulturowym. O ile w literaturze przedmiotu wiele uwagi poświęca się 
ekonomicznym i demograficznym czynnikom postępowania nabywcy, o tyle rola 
czynników psychologicznych i społecznych (w tym kulturowych) jest omawiana 
znacznie rzadziej2.  

Analizę determinant kulturowych wpływających na popyt turystyczny naleŜy 
rozpocząć od wyjaśnienia podstawowego pojęcia, jakim jest „kultura”, a takŜe 
określenia elementów wchodzących w skład otoczenia kulturowego. Istnieją jednak 
ciągle rozbieŜności w definiowaniu tego pojęcia, co powoduje duŜą liczbę jego 

                                                 
1  Agnieszka Niezgoda − prof. dr hab. Katedra Turystyki, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
Małgorzata Bartosik-Purgat – dr, Katedra Handlu Międzynarodowego, Wydział Gospodarki 

Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 
2 Szerzej czynniki te omawiane są w pracy: A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania 

i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006. 
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interpretacji. Niektórzy twierdzą, iŜ trudności te spowodowane są faktem, Ŝe słowo 
„kultura” jest „terminem nieprecyzyjnym, mglistym, pretensjonalnym i lekko 
ironicznym”3. JuŜ w XVIII w. niemiecki filozof J. Herder napisał, iŜ „nie ma nic 
bardziej nieokreślonego jak słowo kultura”4. Taki pogląd spotykany jest w literaturze 
pochodzącej z lat późniejszych, bowiem H.C. Triandis oraz inni badacze przedstawiali 
równieŜ kulturę jako „konstrukt” trudny do zdefiniowania, wobec którego nie naleŜy  
w kaŜdej sytuacji stosować uniwersalnej definicji5.  

Termin „kultura” został po raz pierwszy zastosowany i zdefiniowany (w 1871 roku) 
przez E.B. Tylora, który w swojej pracy pt. Primitive Culture przedstawił znaczenie 
kultury, powszechnie cytowane i przytaczane do dzisiaj. Według niego kultura „to 
złoŜona całość obejmująca wiedzę, wiarę, sztukę, morale, prawo, zwyczaje oraz inne 
zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”6. Elementy 
prezentowane w interpretacjach kultury narodowej są często nazywane determinantami 
kulturowymi warunkującymi określone zachowania jednostek, zarówno konsumentów, 
jak i organizacji. 

Na potrzeby niniejszego artykułu oraz badania, którego wyniki zostaną 
zaprezentowane, przyjęto, iŜ kultura narodowa to sposób Ŝycia danej społeczności, 
który jest przekazywany z jednej generacji do następnej. Zawiera ona zarówno 
świadome, jak i nieświadome wartości, zwyczaje, potrzeby, nastawienia i symbole 
modelujące ludzkie zachowania, wynikające z wyznawanej w danym społeczeństwie 
religii, obowiązujących norm czy języka. 

Celem artykułu jest przedstawienie czynników kulturowych wpływających na 
decyzje nabywcze turystów (np. język, religia, preferencje kulinarne itp.). Czynniki te 
decydują o róŜnicach w zachowaniach nabywczych dotyczących dóbr i usług 
turystycznych. Innymi słowy autorki starają się odpowiedzieć na pytanie, czy kultura 
narodowa turysty wpływa na wybór miejsca jego wakacji. 

Metodyka badania 

W empirycznej części artykułu zostały przedstawione wyniki badań dotyczących 
decyzji nabywczych w czasie wakacji młodych turystów z Polski i Hiszpanii. Badanie 
ma charakter eksploracyjny, studia literaturowe nie wykazały bowiem duŜej liczby 
projektów prowadzonych w tym zakresie. Obserwacje zachowań młodych turystów 
oraz odmienności kulturowe badanych grup (polskiej oraz hiszpańskiej) pozwoliły na 
sformułowanie następujących hipotez badawczych: 
                                                 

3 J. Mole, W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Prószyński i S-ka, Warszawa 
2000, s. 265. 

4 J. Herder, Myśli o filozofii dziejów, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000, s. 23. 
5 H.C. Triandis, R. Bontempo, H. Betancourt, M. Bond, K. Leung, A. Brenes, The measurement of the etic 

aspects of individualism and collectivism across cultures, „Australian Journal of Psychology” 1986, vol. 38  
nr 3, s. 257-267, za: A. Lindridge, S. Dibb, Is „culture” a justifiable variable for market segmentation?  
A cross-cultural example, „Journal of Consumer Behaviour” 2006, vol. 2 nr 3, s. 269-286. 

6 E.B. Tylor, Primitive Culture, John Murray, London 1871, za: A.L. Kroeber, Istota kultury, Wyd. 
Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 152. 
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H1. Kultura kraju pochodzenia wpływa na wybór miejsca docelowego. 
H2. Występują róŜnice w ocenie znaczenia poszczególnych elementów atrakcyjności 
turystycznej, w zaleŜności od kultury, z której pochodzą turyści.  

Badania D. Gilberta oraz M. Terraty wskazały związki pomiędzy cechami 
kulturowymi turystów japońskich a ich wyborem Wielkiej Brytanii na jedno  
z najbardziej poŜądanych miejsc wakacji. Japończycy ceniący z natury bezpieczeństwo 
i raczej konserwatywny sposób zachowania podkreślali takŜe te aspekty w kulturze 
brytyjskiej. Odnotowano pewne róŜnice pomiędzy grupami wiekowymi badanych 
Japończyków. Starsi wskazywali chęć poznania popularnego w ich kulturze kraju, 
natomiast młodsi podkreślali zdobywanie nowych doświadczeń oraz łatwość 
porozumiewania się (wielu młodych Japończyków biegle włada językiem angielskim)7. 
Inni autorzy takŜe prowadzą rozwaŜania na temat wpływu kultury na zachowanie 
konsumentów w odniesieniu do ich percepcji turystycznej, oczekiwań, podejmowania 
decyzji oraz dokonywania ostatecznych wyborów8. Według K. Weiermair oczekiwania 
turystów dotyczące np. specyficznych poziomów (jakości) usług turystycznych zaleŜą 
w części od ich własnych kultur narodowych9. Y. Poria, R. Butler, D. Airey stwierdzili, 
Ŝe zachowania turystów i wybory dotyczące odwiedzania określonych miejsc (site) są 
ściśle związane z ich postrzeganiem danego miejsca w relacji do własnego dziedzictwa 
kulturowego10. 

Zdaniem Y. Reisingera oraz L.W. Turnera, kultura narodowa powinna być 
uwaŜana za czynnik warunkujący ludzkie percepcje, nastawienia, impresje  
i interpretacje odnoszące się do wyboru miejsc oraz ludzi je tworzących. Konkludują 
oni, iŜ róŜnice kulturowe turystów są niezwykle waŜnym i uŜytecznym kryterium 
segmentacji nabywców, które z kolei pozwala firmom na skuteczną promocję usług 
turystycznych na rynku międzynarodowym. Firmy turystyczne winny uwzględnić 
kulturowe uwarunkowania (podłoŜe) segmentu nabywców, do których kierują swoją 
ofertę11. 

Czynniki kulturowe wpływające na decyzje nabywcze w turystyce moŜna dzielić 
bardziej szczegółowo. Wśród nich jest przynaleŜność etniczna. Jej wpływ na 

                                                 
7  D. Gilbert, M. Terrata, An exploratory study of factors of Japanese tourism demand for the UK, 

„International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2001, nr 13/2, s. 70-78. 
8 X. You, J. O’Leary, A. Morrison, G.-S. Hong, A cross-cultural comparison of travel push and pull 

factors: United Kingdom versus Japan, „International Journal of Hospitality and Tourism Administration” 
2000, vol. 1 nr 3, za: Y. Boylu, A.D.A. Tasci, W.C. Gartner, Worker and consumer face-off on cultural 
distance and satisfaction, „Tourism Review” 2009, vol. 64 nr 4, s. 37-52 oraz K. Weiermair, Tourists’ 
perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: implications 
for hospitality and tourism management, „Managing Service Quality” 2000, vol. 10, nr 6, s. 397-409. 

9 K. Weiermair, op. cit., s. 399. 
10 Y. Poria, R. Butler, D. Airey, How Tourists decide which Heritage Site to visit, „Tourism Review” 2004, 

vol. 59, nr 2, s. 16. 
11 Y. Reisinger, L.W. Turner, Cultural differences between Asian tourist markets and Australian hosts,  

Part 1, „Journal of travel Research” 2002, vol. 40, nr 3, s. 295-315; Y. Reisinger, L.W. Turner, Cultural 
differences between Asian tourist markets and Australian hosts, Part 2, „Journal of travel Research” 2002,  
vol. 40, May, 2002, s. 374-384. 



Agnieszka Niezgoda, Małgorzata Bartosik-Purgat 

 

436

postępowanie konsumentów na rynku turystycznym najlepiej widać na przykładzie 
społeczeństw wielonarodowych. Krajem o szczególnie zróŜnicowanej strukturze 
etnicznej jest USA, dlatego teŜ problematyka ta jest tam często podejmowana12.  

Interesujące badania nad wpływem narodowości, a zwłaszcza dwunarodowości  
(bi-nationality) na zachowania turystyczne przeprowadził G. Dann, który udowodnił, Ŝe 
fakt dysponowania paszportami więcej niŜ jednego kraju wpływa zarówno na poziom, 
jak i strukturę aktywności turystycznej13 . MoŜna sądzić, Ŝe w dobie globalizacji  
i wzrostu migracji nastąpi wzrost aktywności turystycznej, ale jednocześnie moŜe 
nastąpić „zuboŜenie atrakcyjności turystycznej” obszarów, które przejmować będą 
wzorce z innych krajów. Analizując wpływ czynników etnicznych na wybór miejsca 
wypoczynku, nie moŜna pominąć fenomenu, jakim jest „turystyka etniczna”, czyli 
podróŜowanie do miejsc waŜnych z punktu widzenia historii własnej rodziny. 
PrzynaleŜność do grupy etnicznej decyduje więc o podróŜach do kraju pochodzenia 
albo do określonych regionów we własnym kraju.  

Do czynników kulturowych wpływających na decyzje nabywcze zalicza się 
równieŜ tzw. etnocentryzm regionalny znajdujący wyraz w przywiązaniu do wartości 
lokalnych. Według M. Jedlińskiej taki lokalny patriotyzm jest zwykle przesłanką do 
turystycznego penetrowania najbliŜszej okolicy, poznawania jej historii, ciekawostek 
itp.14. 

Badanie dotyczące poznania odmienności (lub podobieństw) dotyczących 
preferencji turystycznych między kulturami zostało przeprowadzone w październiku  
i listopadzie 2009 roku. Do projektu zaproszono młodych konsumentów z Polski  
i Hiszpanii (większość grupy stanowili Katalończycy), studentów wyŜszych uczelni. 
Łącznie w badaniu wzięło udział 103 respondentów, w tym 52 Polaków i 51 Hiszpanów 
dobranych metodą nielosowego doboru próby – kuli śniegowej, który polegał  
w pierwszej kolejności na wykorzystaniu metody sędziów kompetentnych. W badaniu 
wykorzystano pomiar sondaŜowy w postaci ankiety rozdawanej charakteryzującej się 
tym, iŜ respondenci zostali proszeni o własnoręczne wypełnienie rubryk stanowiących 
odpowiedzi na poszczególne pytania. 

Wyniki badania 

Jednym z zadań respondentów było wskazanie trzech krajów, do których chcieliby 
pojechać na wakacje (tabele 1 i 2). W grupie hiszpańskiej najczęściej wybierano kraje  
Ameryki Północnej, wśród których dominujące miejsce zajęły Stany Zjednoczone  
(32 wskazania), a następnie Meksyk (5). Drugą grupę pod względem liczby wskazań 
stanowiły kraje europejskie, gdzie wyróŜniano najczęściej Włochy oraz Wielką 

                                                 
12  M.L. Stephenson, H.L. Hughes, Holidays and the UK Afro-Carribean community, „Tourism 

Management” 1995, vol. 16 nr 6, s. 429-436. 
13 G. Dann, Limitation in the use of nationality and country of residence variables, w: Tourism Research: 

Critiques and Challenges, red. D. Pearce, R. Butler, Routlege, London 1993, s. 88-112. 
14 M. Jedlińska, Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, w: Turystyka w badaniach 

naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, WSIZ, Rzeszów 2006, s. 175. 
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Brytanię. Kolejnym kierunkiem najczęściej podkreślanym przez młodych Hiszpanów 
była Azja, a wśród krajów azjatyckich dominowały Japonia, Chiny oraz Indie. Kraje 
południowoamerykańskie (Brazylia, Argentyna, Peru) uplasowały się na równym 
poziomie z Australią i Nową Zelandią. Najmniejszą popularnością cieszyły się kraje 
afrykańskie – tylko 6 wskazań, z czego pięć osób wybrałoby się do Egiptu. 

Tabela 1. Wskazania regionów, do których młodzi Hiszpanie chcieliby pojechać na wakacje 

Kolejność wskazań 
Region 

Wskazano 
jako pierwsze 

Wskazano 
jako drugie 

Wskazano 
jako trzecie Ogółem 

Europa 14 13 13 40 
Azja 6 13 10 29 
Ameryka Północna 23 14 12 49 
Ameryka Południowa 3 6 5 14 
Australia i  
Nowa Zelandia 

2 4 8 14 

Afryka 2 1 3 6 
Kraje ościenne (Portugalia, 
Francja, Włochy, Maroko) 

6 4 2 12 

Kraje anglojęzyczne 21 18 19 58 
Kraje niemieckojęzyczne 0 3 1 4 
Kraje hiszpańskojęzyczne 7 6 6 19 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Tabela 2. Wskazania regionów, do których młodzi Polacy chcieliby pojechać na wakacje 

Kolejność wskazań 
Region 

Wskazano 
jako pierwsze 

Wskazano 
jako drugie 

Wskazano 
jako trzecie 

Ogółem 

Europa 13 15 9 37 

Azja 11 10 15 36 

Ameryka Północna 10 11 8 29 

Ameryka Południowa 3 2 8 13 

Australia i  
Nowa Zelandia 

4 6 5 15 

Afryka 11 8 7 26 

Kraje ościenne (Niemcy, 
Czechy, Słowacja, Ukraina, 
Litwa, Łotwa, Estonia) 

0 4 0 4 

Kraje anglojęzyczne 9 14 11 34 

Kraje niemieckojęzyczne 0 1 1 2 

Kraje hiszpańskojęzyczne 12 6 9 27 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

W odróŜnieniu od grupy hiszpańskiej badani Polacy najchętniej pojechaliby na 
wakacje do Europy, z tego 12 osób wybrałoby na wakacje Hiszpanię, 6 osób Francję,  
5 osób Włochy, a takŜe Grecję. NiemalŜe identyczną liczbę wskazań odnotowano  
w grupie polskiej w stosunku do krajów azjatyckich, najczęściej wybierano Japonię,  
a następnie Indie. W grupie krajów azjatyckich odnotowano duŜe rozproszenie wśród 
odpowiedzi, bowiem pojedyncze osoby wskazywały Chiny, Tajlandię, Mongolię czy 
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Singapur. Kolejnym kierunkiem pod względem wskazań była Ameryka Północna,  
a największa liczba młodych Polaków chciałaby pojechać do Stanów Zjednoczonych 
(16) oraz Meksyku (8). Następne miejsce zajęły kraje afrykańskie, a młodzi Polacy 
najchętniej pojechaliby do Kenii, Tanzanii, Nigerii czy na Madagaskar, pojedyncze 
osoby wskazywały takŜe Egipt oraz Tunezję i Maroko. Wśród krajów 
południowoamerykańskich największą popularnością cieszyła się Argentyna, a takŜe 
Brazylia oraz Peru. Podobna liczba osób chętnie odwiedziłaby Australię i Nową 
Zelandię, z czego pierwszy kraj wybrało 9 osób, a 6 drugi. 

Porównując obydwie badane grupy, naleŜy podkreślić, iŜ jedną z największych 
róŜnic (pod względem liczby wskazań) pomiędzy młodymi Hiszpanami oraz Polakami 
odnotowano w przypadku regionu północnoamerykańskiego. Polacy o wiele mniej 
byliby skłonni odwiedzić Stany Zjednoczone niŜ młodzi Hiszpanie, co moŜe być 
konsekwencją po pierwsze, konieczności posiadania wiz dla Polaków przy wjeździe do 
tego kraju, a po drugie, język hiszpański jest drugim najczęściej uŜywanym w USA. 
WzmoŜone zainteresowanie młodych Hiszpanów Stanami Zjednoczonymi moŜe 
wynikać równieŜ z faktu zniesienia w 2009 roku wiz dla obywateli Hiszpanii. Niskie 
ceny w Stanach Zjednoczonych (niski kurs dolara w stosunku do euro), bezpośrednie 
loty i coraz większa ich liczba (np. z Barcelony do Nowego Jorku) powodują  
z pewnością chęć odwiedzenia i poznania odległego kraju. MoŜna takŜe przypuszczać, 
iŜ w takich warunkach równieŜ młodzi Polacy byliby zainteresowani wyborem Stanów 
Zjednoczonych na miejsce wakacji. 

Kolejne odmienności w preferencjach wakacyjnych między badanymi grupami 
zauwaŜono w odniesieniu do krajów afrykańskich oraz azjatyckich. Znacznie więcej 
młodych Polaków, w porównaniu z ich rówieśnikami z Hiszpanii, wyjechałoby na 
egzotyczną wyprawę w głąb Afryki. NaleŜy podkreślić, iŜ kraje wskazywane przez 
grupę hiszpańską, czyli Egipt i Tunezja, mają marginalne znaczenie dla grupy polskiej. 
Większe podobieństwo, pod względem rodzaju kultur i krajów, ale nie liczby wskazań 
odnotowano w przypadku Azji. Zarówno młodzi Hiszpanie, jak i Polacy najchętniej  
w tym kierunku odwiedziliby Japonię, Indie czy Chiny, jednakŜe liczba takich osób  
w grupie polskiej była znacznie większa.  

Konkludując naleŜy podkreślić, iŜ młodzi Polacy znacznie chętniej wybraliby na 
wakacje kraje mniej cywilizowane, ale w zamian bardziej egzotyczne, o niezwykle 
odmiennych i odległych tradycjach i historii (niektórzy równieŜ twierdzą, iŜ są to kraje 
trudne i wymagające od turysty wysiłku zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego) niŜ 
kultury europejskie. JednakŜe warto równieŜ zauwaŜyć, iŜ odpowiednia europejska 
oferta z pewnością spotkałaby się z zainteresowaniem wszystkich badanych, poniewaŜ 
w obydwu grupach region ten spotkał się z duŜą i niezwykle podobną liczbą wskazań. 
Główna róŜnica polegała na charakterze krajów, gdyŜ Polacy najchętniej odwiedziliby 
Hiszpanię, a Hiszpanie Włochy. PowyŜsze rezultaty pozwalają na potwierdzenie 
hipotezy pierwszej mówiącej o róŜnicach w wyborach miejsca docelowego 
uwarunkowanych odmiennościami badanych kultur. 
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Pod względem zróŜnicowania językowego wybieranych krajów w obydwu 
badanych grupach dominował angielski, co spowodowane jest liczbą krajów, w których 
jest on językiem oficjalnym (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Nowa 
Zelandia, Kanada). RóŜnice pomiędzy preferencjami Polaków i Hiszpanów odnotowano 
równieŜ w przypadku liczby wskazywanych krajów hiszpańskojęzycznych. Ich 
głównym powodem jest znaczna liczba Polaków chcąca spędzić wakacje w Hiszpanii 
(Ŝaden respondent hiszpański nie chciałby wybrać się na wakacje do kraju ojczystego,  
a liczby wskazań na kraje hiszpańskojęzyczne z Ameryki Południowej były w obydwu 
grupach porównywalne). 

Elementem przyciągającym turystów są walory turystyczne rozumiane jako 
niezbędny, ale niewystarczający zespół czynników determinujących moŜliwości 
rozwoju turystyki w danym kraju, regionie lub miejscowości. Prócz istniejących 
walorów o sile przyciągania turystów do danych regionów decydować będzie stopień 
ich atrakcyjności turystycznej15. Nie wdając się w spory definicyjne, moŜna przyjąć, Ŝe 
atrakcyjność turystyczna zawiera elementy subiektywne związane z cechami 
potencjalnych odwiedzających – nabywców usług turystycznych. Cechy te decydują  
o celach i motywacjach podejmowanych podróŜy oraz wpływają na subiektywną ocenę 
produktu. Na wybory konsumentów wpływają determinanty psychologiczne  
i społeczne, stąd teŜ nie moŜna uniknąć odniesień do osobistych potrzeb, wraŜeń, 
doznań i doświadczeń turysty16. Respondentów poproszono o ocenę znaczenia róŜnych 
zajęć i czynności, jakie podejmowane są w czasie wakacji (tabela 3). Wykorzystano tu 
skalę 5-stopniową (od 1 − wcale niewaŜne do 5 – bardzo waŜne) i obliczono średnią 
ocenę dla kaŜdego z podanych kryteriów. 

Tabela 3. Ocena waŜności „czynności wakacyjnych” w grupie polskiej i hiszpańskiej 

 

Zwiedzanie 
zabytków, 

poznawanie 
historii kraju 

Relaks, 
komfor-

towy hotel 

Poznawanie 
kultury 
kraju 

Spędzanie 
czasu ze 

znajomymi 

Poprawa 
kondycji 
fizycznej 

Zabawa  
i rozrywka 

Polacy 3,77 3,40 4,30 4,38 2,67 4,04 
Hiszpanie 3,67 3,08 4,06 3,35 1,76 4,35 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

Wyniki pozwalają stwierdzić, Ŝe występują róŜnice w ocenie znaczenia róŜnych 
aktywności w zaleŜności od kraju pochodzenia. Badani Polacy największe znaczenie 
przywiązują do „spędzania czasu ze znajomymi” (średnia ocena 4,35), natomiast 
według badanych Hiszpanów ta kategoria znalazła się na 4. pozycji (średnia 3,35).  
Co ciekawe, spośród badanych Polaków ani jedna osoba nie oceniła, Ŝe ta kategoria jest 
„wcale” lub „raczej niewaŜna”. Natomiast wśród Hiszpanów aŜ 45% badanych tak 

                                                 
15 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2002,  

s. 66. 
16 A. Niezgoda, Wpływ czynników społecznych i stylu Ŝycia na podejmowanie aktywności turystycznej  

i sportowej, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu Ŝycia, red. W. W. Gaworecki,  
Z. Mroczyński, WyŜsza Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008, s. 151. 
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oceniło tę kategorię odpowiedzi. Jest to niezwykle interesujący rezultat, gdyŜ stereotypy  
o kulturze hiszpańskiej mówią o waŜności spędzania czasu w gronie znajomych  
i rodziny17 . JednakŜe istotność tej kategorii w grupie polskiej moŜe wynikać ze 
specyfiki pojmowania i spędzania wakacji przez większość młodych Polaków. Wielu  
z nich bowiem nie wyjeŜdŜa na odpoczynek podczas wakacji, lecz np. zarabia na studia, 
pomaga rodzicom itp., spotykania ze znajomymi są zatem niezwykle istotne podczas 
tego okresu. Na charakter odpowiedzi mogła teŜ wpłynąć interpretacja terminu 
„wakacje”, bowiem dla studentów to nie tylko czas spędzony na wyjeździe poza 
miejscem zamieszkania. Znaczne odmienności w ocenie waŜności tego kryterium 
pomiędzy Polakami i Hiszpanami mogły być spowodowane tym, iŜ Hiszpanie na co 
dzień spędzają wiele czasu ze swoimi rówieśnikami (znajomymi, przyjaciółmi), a okres 
wakacyjny rezerwują dla najbliŜszych. 

Dla obu badanych grup podobnie przedstawia się znaczenie „poznawania kultury 
odwiedzanego kraju”, którego średnie oceny pozwalają zaklasyfikować tę kategorię na 
2. miejscu. 86% badanych z Polski uznało tę kategorię za „waŜną” lub „bardzo waŜną”, 
a 72% z Hiszpanii tak oceniło ten wariant odpowiedzi. Nieco inne znaczenie 
przywiązuje młodzieŜ z obu badanych grup do „zwiedzania zabytków i poznawania 
historii kraju”. Kategoria ta wyŜej oceniona została przez badanych Polaków (średnia 
ocena 3,77), niŜ przez badanych Hiszpanów (średnia ocena 3,67). Obydwie z badanych 
grup niskie znaczenie przywiązują do „relaksu w hotelu” i „poprawy kondycji 
fizycznej”, gdzie średnie ocen pozwalają stwierdzić, Ŝe kategorie te znalazły się na 
przedostatniej (3,40 i 3,08) i ostatniej (2,67 i 1,76) pozycji. Występują jednak znaczne 
róŜnice względne pomiędzy średnimi, co wskazuje na róŜne nastawienie badanych do 
ocenianych kategorii. RównieŜ pewne róŜnice występują w ocenie znaczenia kategorii 
„rozrywka, zabawa, przyjemność”. Pomimo podobieństwa średnich ocen (4,35 dla 
młodzieŜy z Hiszpanii i 4,04 dla młodzieŜy z Polski) kategoria ta znalazła się na  
3. pozycji wśród Polaków, a na 1. wśród Hiszpanów.  

Aby poznać opinię dotyczącą znaczenia elementów atrakcyjności turystycznej  
w czasie wakacji, respondenci oceniali w skali 5-stopniowej (od 1 − wcale niewaŜne do 
5 – bardzo waŜne) poszczególne elementy produktu turystycznego (tabela 4).  

Tabela 4. Ocena waŜności elementów atrakcyjności turystycznej w czasie wakacji w grupie polskiej  
i hiszpańskiej 

 Słońce, 
morze, 
plaŜa 

Zabytki i waŜne 
miejsca 

historyczne 

Inna kultura 
(obyczaje, 
jedzenie, 

mieszkańcy) 

Język tego 
kraju 

Bezpieczeństwo 

Polacy 4,10 3,54 4,15 2,94 4,02 
Hiszpanie 3,02 3,40 3,94 2,92 3,76 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie badań empirycznych. 

                                                 
17 Przyczyną otrzymanych wyników moŜe być fakt, iŜ w badaniu wzięli udział respondenci z jednego 

regionu Hiszpanii – Katalonii, która znana jest z gospodarności, oszczędności oraz pracowitości. 
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Wyniki wskazują róŜnice przede wszystkim w ocenie dwóch kategorii. Badani 
studenci z Polski bardzo wysoko oceniają atrakcyjność związaną z plaŜowaniem 
(średnia ocena 4,10), a respondenci z Hiszpanii ocenili ten wariant relatywnie nisko 
(średnia ocena 3,02). Wydaje się to jednak zrozumiałe, poniewaŜ w przeciwieństwie do 
Polski, Hiszpania dysponuje słonecznym wybrzeŜem i dla badanych z Hiszpanii moŜe 
to nie być szczególna atrakcja. MoŜna sądzić, Ŝe róŜnice te wynikają z uwarunkowań 
geograficznych krajów pochodzenia. Jednak nie moŜna wykluczyć wpływu czynników 
kulturowych na taką ocenę tych odpowiedzi, poniewaŜ Polacy w typowych wyjazdach 
3xS mogą uczestniczyć dopiero po roku 1990.  

Kolejna róŜnica średnich ocen dotyczy znaczenia bezpieczeństwa w czasie wakacji, 
które jest znacznie wyŜej oceniane przez respondentów z Polski (średnia ocena 4,02) 
niŜ z Hiszpanii (średnia ocena 3,76). Analiza oceny znaczenia pozostałych elementów 
atrakcyjności produktu turystycznego pozwala stwierdzić podobieństwo odpowiedzi. 
Dla obu grup badanych w czasie wyjazdu najwaŜniejsza jest inna kultura odwiedzanego 
kraju (średnia ocena dla Hiszpanów 3,94, dla Polaków – 4,15). Za „bardzo waŜny” lub 
„waŜny” element ten uznało prawie 70% badanych Polaków i 80% badanych 
Hiszpanów. Obie grupy badanych równieŜ bardzo zgodnie oceniły znaczenie języka 
kraju odwiedzanego (średnie 2,94 i 2,92). Wyniki pozwalają stwierdzić, Ŝe jest to 
czynnik o najmniejszym znaczeniu w czasie wyboru docelowego miejsca wypoczynku. 
Znalazło to równieŜ odzwierciedlenie w przypadku odpowiedzi na pytanie pierwsze 
(tabela 1 i 2), gdzie nie odnotowano znacznych róŜnic pomiędzy kulturami,  
a respondenci hiszpańscy nie wykazali preferencji w kierunku odwiedzania krajów 
hiszpańskojęzycznych. Zabytki i waŜne miejsca historyczne uznane zostały za „waŜne” 
lub „bardzo waŜne” przez 53,8% badanych Polaków i 49,0% badanych Hiszpanów. 
MoŜna sądzić, Ŝe dla badanych Polaków atrakcje historyczne mają nieco większe 
znaczenie niŜ dla badanych Hiszpanów.  

Reasumując wyniki zaprezentowane w tabelach 3 i 4 oraz podkreślając jeszcze raz 
odmienności pomiędzy wskazaniami młodych Polaków i Hiszpanów, naleŜy stwierdzić, 
iŜ nie moŜna odrzucić postawionej powyŜej hipotezy drugiej, zakładającej 
występowanie róŜnic w ocenie znaczenia poszczególnych elementów atrakcyjności 
turystycznej, w zaleŜności od kultury, z której pochodzą turyści.  

Wnioski 

Odnosząc się do otrzymanych wyników w badanych grupach, naleŜy stwierdzić, iŜ: 
1. Polacy oczekują znacznie oryginalniejszej oferty, do krajów mniej 

cywilizowanych, z odmiennymi tradycjami i historią (świadczą o tym liczby 
wskazań na chęć wybrania się na wakacje do kraju azjatyckiego czy 
afrykańskiego). 

2. Polacy wysoko ocenili elementy takie jak: plaŜa, morze, słońce oraz zwiedzanie  
i poznawanie historii kraju. MoŜe to świadczyć o konieczności zróŜnicowania 
oferty wakacyjnej, gdzie wyjeŜdŜający będzie miał czas na odpowiednie poznanie 
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kraju wraz z jego historią i ludźmi, jak równieŜ będzie mógł odpocząć biernie na 
plaŜy. 

3. Niezwykle wysoka ocena kategorii „spędzania czasu ze znajomymi” wśród 
młodych Polaków moŜe świadczyć o zapotrzebowaniu na takie oferty dla grup,  
np. studentów.  

4. Młodzi Hiszpanie wykazali niezwykle duŜe zainteresowanie Stanami 
Zjednoczonymi, a zatem moŜe to być cenna wskazówka dla biur turystycznych 
kierujących swoją ofertę do segmentu młodych ludzi (bogaty program pokazujący 
zróŜnicowanie kultury amerykańskiej uwarunkowane wpływami innych kultur,  
w tym takŜe hiszpańskiej).  
Przedstawione badania mają charakter eksploracyjny, a pozytywna weryfikacja 

postawionych hipotez pozwala na planowanie przyszłych badań dotyczących juŜ 
pogłębionej analizy kulturowych czynników wpływających na zachowanie nabywców 
w turystyce. 

CULTURAL DETERMINANTS` INFLUENCE  
ON PURCHASING DECISIONS OF TOURISTS  

(EXAMPLE OF POLAND AND SPAIN) 

Summary  
The attractiveness of particular country (tourist values and infrastructure) and tourist demand 

directed to this country decide about its tourism`s development. The tourist demand can be 
analyzed by taking into consideration different criteria, but the main purpose of the paper is the 
presentation of cultural determinants which form tourist demand and the purchasing decisions  
of tourists. In the empirical part of the paper the authors will present the results of study 
concerning purchasing decisions of young people from Poland and Spain during vacations. The 
results show the differences between analyzed groups which allow concluding that national 
culture of tourist influences on the tourist choices (places and the ways of spending their free 
time). The conducted study is a kind of exploratory research and it may be a contribution for 
further researchers and explanations. 
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ZNACZENIE REKLAMY W PROCESACH 

DECYZYJNYCH KONSUMENTÓW 

Streszczenie 

Rozwój gospodarki wolnorynkowej w Polsce w minionym dwudziestoleciu wywołał 
prawdziwą eksplozję działań reklamowych. W krótkim czasie reklama przeniknęła Ŝycie polskich 
konsumentów, zmieniając ich styl Ŝycia, wzorce konsumpcji, hierarchię wartości. Dzięki 
walorom informacyjnym stała się liczącym czynnikiem determinującym decyzje zakupowe.  
Z biegiem czasu zafascynowanie reklamą uległo jednak osłabieniu. Zmienił się stosunek do 
działań reklamowych jako zjawiska społeczno-gospodarczego. Czy oznacza to jednak, Ŝe reklama 
straciła swą zdolność motywowania do zakupów? Opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie, 
jak zmienia się znaczenie reklamy jako czynnika determinującego zachowania konsumentów  
w oparciu o wyniki badań prowadzonych przez autora w 2009 wraz z odniesieniami do badań 
wcześniejszych. 

Wprowadzenie 

Rozwój gospodarki wolnorynkowej, z jakim mamy do czynienia w Polsce od 
początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, przyniósł ze sobą ogromne zmiany  
w zachowaniach nabywców. Nasilające się zjawisko konkurencji, gwałtowny wzrost 
podaŜy niewspółmiernie wysoki w stosunku do istniejącego na rynku zapotrzebowania 
wraz z towarzyszącymi mu działaniami marketingowymi przedsiębiorstw skutkują 
ograniczeniem przejrzystości rynku. Brak tej transparentności, niewiedza konsumentów 
wynikająca z niemoŜności zapoznania się ze wszystkimi istniejącymi produktami 
wywołują wzrost zainteresowania innymi źródłami informacji o ofercie rynkowej. 
Jednym z nich jest reklama. Odgrywa ona istotną rolę na kaŜdym etapie postępowania 
konsumentów, kreując potrzeby, dostarczając informacji o sposobach ich zaspokajania, 
kształtując hierarchię preferencji i stymulując do bezpośrednich zakupów.   

Reklama jako czynnik wpływaj ący na zachowania nabywców 

Analizując rolę reklamy w kształtowaniu zachowań konsumentów, naleŜy zwrócić 
uwagę na wielopłaszczyznowość procesu ich postępowania na rynku. Ewolucja 
współczesnych gospodarek zmieniła optykę patrzenia na to zjawisko. Rozwój 
technologii, informatyzacji i komunikacji wywierający wpływ na powstanie coraz to 

                                                 
1 Robert Nowacki – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Finansów, WyŜsza Szkoła Finansów  

i Zarządzania w Warszawie. 
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nowszych koncepcji i metod badania zachowań spowodował odejście od paradygmatu 
homo oeconomicus, czyli racjonalności zachowań konsumenta, leŜącego u podstaw 
całej teorii ekonomii2. Prowadzone w ostatnich latach studia w coraz większym stopniu 
koncentrują się na sferze afektywnej jako podstawowym uwarunkowaniu zachowań 
rynkowych. Dowodzą tego chociaŜby badania opisane przez G. Zaltmana3. Coraz 
większe znaczenie bodźców emocjonalnych skutkuje wzrostem zainteresowania 
przebiegiem procesów decyzyjnych traktowanych nie w sposób klasyczny,  
z uwzględnieniem tradycyjnych czynników wpływających na ich kształt, ale 
ujmowanych jako bardzo elastyczne, determinowane przez trudną do jednoznacznej 
identyfikacji liczbę bodźców o nie do końca precyzyjnie określonym działaniu. 
Wyrazem tego jest rozwój neuromarketingu, który wymusza interdyscyplinarne 
podejście do klienta, splatając w sobie wątki tradycyjnie postrzeganej ekonomii, 
marketingu, psychologii, etyki i wielu innych dziedzin4. 

Zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych koncepcjach zachowania 
konsumentów istotne miejsce zajmuje reklama. Jako sposób oddziaływania na nabywcę 
pojawia się ona w róŜnych modelach zachowań konsumentów: klasycznych, 
kognitywnych czy holistycznych5. Reklama jest w nich, obok wielu innych czynników, 
traktowana jako bodziec dostarczający informacji, motywujący do określonych 
zachowań i w konsekwencji bezpośrednio nimi sterujący. 

Na tym tle pojawia się pytanie, jak postrzegana jest reklama jako czynnik 
kształtujący decyzje zakupowe konsumentów. O ile bowiem teoretyczne rozwaŜania 
pokazują wielokierunkowe oddziaływanie reklamy, przyznając jej w ten sposób 
znaczącą rolę w stymulowaniu zachowań nabywczych, o tyle nastawienie odbiorców do 
tego procesu charakteryzuje się duŜym krytycyzmem. Z badań dotyczących wpływu 
reklamy na zachowania konsumentów6 wynika, iŜ ich stosunek do przekazów 
reklamowych jest wypadkową postrzegania i oceny treści informacyjnych oraz zaufania 
do nich w kontekście często podnoszonego zarzutu manipulacji7. Znamienny jest przy 
tym fakt, iŜ ostatnie lata charakteryzują się spadkiem zaufania do informacji 
reklamowych. Dodatkowym czynnikiem deformującym uzyskane wyniki jest swoista 
niechęć do przyznania się do podatności na oddziaływanie reklamy.  

                                                 
2 H. Mruk, Konsument w gospodarce – ewolucja wiedzy o jego zachowaniach, „Handel Wewnętrzny”, 

2009, nr 4-5, s. 45. 
3 Szerzej: G. Zaltman, Jak myślą klienci? PodróŜ  w głąb umysłu, Forum, Poznań 2005. 
4 Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta, red. H. Mruk, M. Sznajder, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 45. 
5 Szerzej: A. Jachnis, J. F. Terelak, Psychologia konsumenta i reklamy, Branta, Bydgoszcz 1998, s. 19-66. 
6 Cytowane wyniki pochodzą z badań zrealizowanych metodą wywiadu bezpośredniego w 2009 roku  

w ramach grantu MNiSzW nr NN 112 258834 pt. „Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim” na 
reprezentatywnej 600-osobowej próbie społeczeństwa polskiego w wieku powyŜej 15 lat.  

7 Szerzej: R. Nowacki, Reklama – wiarygodne źródło informacji czy narzędzie manipulacji?, w: Marketing 
przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, 
A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, 
Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 339-348. 
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W konsekwencji w hierarchii czynników wpływających na decyzje zakupowe 
reklama lokuje się daleko – jedynie 10% badanych deklaruje uwzględnianie reklamy 
wewnątrzsklepowej, a 6% − przekazów reklamowych w środkach masowego przekazu 
wśród trzech podstawowych czynników (tabela 1).  

Tabela 1. Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zakupie określonego produktu 

Czynniki 
Wpływaj ące na 
wybór produktu 

Uznane za 
najwaŜniejsze 

Procent wskazań 
Jakość 87,5 27,7 
Cena 81,2 26,0 
Dotychczasowe doświadczenia i przyzwyczajenia 34,0 10,7 
Porada rodziny, znajomych 33,2 4,0 
Uznana marka, renoma producenta 31,0 7,8 
Promocja w punkcie sprzedaŜy 23,2 3,3 
Porada sprzedawcy 20,2 0,3 
Podstawowa uŜyteczność produktu 19,3 3,2 
Data produkcji, waŜności, przydatności 18,2 2,5 
Polskość produktu 16,5 1,7 
Informacje na opakowaniu o składzie  
i zastosowaniu produktu 

15,7 1,0 

Informacje o przyznanych znakach jakości, 
wyróŜnieniach 

14,8 4,2 

Reklama wewnątrzsklepowa 10,2 0,8 
Estetyka opakowania 8,7 0,2 
Dostępność w punkcie sprzedaŜy 8,7 0,8 
Wygląd i estetyka produktu 8,7 1,7 
Reklama w środkach masowego przekazu 6,0 0,3 
Moda na dany produkt 4,0 1,0 
Przypadek 3,8 0,7 
Zagraniczne pochodzenie produktu 0,7 − 
Trudno powiedzieć − 2,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z 2009 roku. 

Zgodnie z oczekiwaniami kluczowe znaczenie mają jakość8 oraz cena (uzyskały 
odpowiednio 87,5% oraz 81,2% wskazań) – te dwa determinanty decyzji zakupowych 
od lat uznawane są najwaŜniejsze. Warto jedynie zwrócić uwagę na zachodzące wśród 
konsumentów zmiany dotyczące postrzegania relacji między nimi. Jeszcze w 2003 roku 
zdecydowaną przewagę notowała cena – wymieniana była przez blisko 85% Polaków 
wobec jedynie niespełna 71% wskazań w przypadku jakości9. W ciągu tych kilku lat 
znacząco wzrosło znaczenie kryterium jakościowego, praktycznie nie zmieniła się 
natomiast ocena ceny. W tych samych badaniach reklama – traktowana całościowo, bez 

                                                 
8 NaleŜy uwzględnić tu daleko idący subiektywizm i brak moŜliwości kwantyfikacji pojęcia „jakość”. 

Spośród wszystkich analizowanych czynników jest on najmniej precyzyjny, a jednocześnie wykazuje związek 
z innymi determinantami, co dodatkowo utrudnia jednoznaczną identyfikację cech wskazujących na wysoką 
bądź niską jakość.  

9 Na podstawie ogólnopolskich badań przeprowadzonych w 2003 przez CBOS dla Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Za: Reklama a konsument, UOKiK, Warszawa 2004. 
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rozgraniczania na wewnątrzsklepową i medialną – uzyskała 6% wskazań. Na tej 
podstawie moŜna domniemywać, iŜ znaczenie reklamy utrzymało się na tym samym 
poziomie, a nawet nieco zwiększyło. 

To samo moŜna powiedzieć o jej roli jako najwaŜniejszego czynnika kształtującego 
zachowania konsumentów. Wprawdzie odsetki wskazań są znikome – zaledwie 0,8%  
w przypadku reklamy w punktach sprzedaŜy detalicznej oraz 0,3% w przypadku 
reklamy w massmediach, ale jest to nieco lepszy wynik niŜ uzyskany w badaniach  
z 2003 (łącznie 0,9%). RównieŜ w tym ujęciu przodują jakość oraz cena – łącznie jako 
najwaŜniejsze zostały uznane przez ponad połowę badanych. Ponownie niewielką 
przewagę uzyskała jakość (plus 1,7%). Wskazanie jednego decydującego czynnika 
jeszcze wyraźniej pokazuje zmiany, jakie zaszły w świadomości konsumentów. W 2003 
roku odsetek wskazań na cenę sięgał 45,1%, na jakość – tylko 16,4%. Mamy zatem do 
czynienia z wyraźnym wzrostem roli jakości (co uwidoczniło się w omawianym juŜ 
ujęciu trzech podstawowych czynników) i równie spektakularnym spadkiem znaczenia 
ceny (o prawie 20%).   

Te niskie pozycje reklamy w przedstawionych rankingach nie oznaczają  
w rzeczywistości, Ŝe jej znaczenie jest marginalne. Z reguły jest ona traktowana jako 
czynnik uzupełniający listę priorytetowych w decyzjach zakupowych – nie ma szans 
znalezienia się na pierwszym miejscu, nie zawsze teŜ sytuuje się w pierwszej trójce.  
W wielu przypadkach dostarcza informacji i sugeruje wybór, ale ostateczna decyzja 
podejmowana jest z uwzględnieniem innych czynników.  

Nie zmienia to faktu, Ŝe prawie 3/4 badanych przyznaje się do kupowania pod 
wpływem reklamy. Co więcej, 44,3% w ciągu trzech miesięcy przed realizacją badania 
dokonała kilku takich zakupów. Jedynie 27,7% zadeklarowało w tym okresie odporność 
na oddziaływanie przekazów reklamowych, przy czym nie oznacza to, Ŝe takich 
zakupów nie dokonywali wcześniej lub Ŝe nie będą tego robić w przyszłości. Kupione 
pod wpływem reklamy produkty – pomimo głosów powątpiewających w ich jakość czy 
wręcz zarzucających działaniom reklamowym promowanie wyrobów bezuŜytecznych  
i nakłanianie do niepotrzebnego wydania pieniędzy – jedynie sporadycznie w pełni 
zawodziły oczekiwania nabywców (7,4% wskazań mówiących o całkowitym 
rozczarowaniu oraz 51,8% wskazań sygnalizujących, Ŝe nie sprawdziły się jedynie 
niektóre z takich zakupów). 

W ciągu kilku ostatnich lat widoczny jest znaczący wzrost liczby konsumentów, 
którzy otwarcie deklarują kupowanie pod wpływem reklamy – w roku 200210 odsetek 
takich osób wynosił nieco ponad 50%, w tym 29% wskazywało na kilkukrotne 
dokonywanie zakupów reklamowanych produktów, reszta przyznawała się do 
jednorazowego aktu zakupu. Wyraźnie wzrosło więc zaufanie do przekazów 
reklamowych mierzone odsetkiem uwzględniających je jako czynniki stymulujące 

                                                 
10 Badanie własne autora prowadzone metodą wywiadu bezpośredniego na ogólnopolskiej 

reprezentatywnej próbie 1110 osób w wieku powyŜej 15. roku Ŝycia.  
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zainteresowanie produktami. Gorzej natomiast przedstawia się ocena satysfakcji  
z reklamowanych produktów – wprawdzie odsetek osób zdecydowanie krytycznie 
postrzegających zakupy (odpowiedź wyłącznie  „rozczarowały”) nie uległ zmianie, ale 
wyraźnie obniŜył się wskaźnik osób w pełni zadowolonych (z 65,7% do 40,8%) na 
rzecz tych z mieszanymi, choć w gruncie rzeczy raczej pozytywnymi odczuciami. 

Cechy reklamy najbardziej przekonuj ące do zakupu 

Ocena przekazów reklamowych z punktu widzenia ich zdolności motywowania 
nabywców do zakupu związana jest z wieloma cechami. Są one postrzegane w róŜny 
sposób, a ich znaczenie zmienia się w czasie (tabela 2).  

Tabela 2. Cechy reklamy w największym stopniu przekonujące do zakupu   

Cechy przekazów reklamowych 
2002 2009 Zmiana 

2009/2002 
Procent wskazań 

Dostarczanie podstawowych informacji o produkcie i jego 
zaletach 

32,0 57,3 +25,3 

Pokazywanie działania produktu w praktyce  22,8 40,7 +17,9 
Ciekawa akcja, fabuła, sceneria, ilustracja 40,7 26,8 -13,9 
Zwracanie uwagi na problem ekologii 6,4 26,5 +20,1 
Informowanie o cenie produktu bądź promocji cenowej 15,8 25,8 +10,0 
Umiejętność rozśmieszania, pokazanie treści humorystycznej 28,4 24,5 -3,9 
Wykazanie, Ŝe produkt sprawdza się w kaŜdych warunkach 12,1 22,3 +10,2 
Naukowe dowodzenie zalet produktu przy pomocy testów  
i rekomendacji ekspertów 

11,4 20,5 +9,1 

Hasło/slogan reklamowy b.d. 19,5 b.d. 
Dostarczanie bardziej złoŜonych informacji o produkcie, jego 
parametrach technicznych, składzie 

7,8 19,2 +11,4 

Reklamowana marka 5,9 16,0 +10,1 
Perfekcyjne wykonanie, estetyka przygotowania i publikacji 
przekazów  

19,8 14,3 -5,5 

Pokazanie, Ŝe korzystanie z produktu przynosi satysfakcję 11,2 12,4 +1,2 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z 2002 i 2009 roku. 

Z badań prowadzonych w 2009 roku wynika przede wszystkim pragmatyzm 
odbiorców reklamy. Za najbardziej przekonujące do zakupu uznane zostały dwie cechy 
odwołujące się do racjonalnej argumentacji reklamowej: dostarczanie podstawowych 
informacji o produkcie i jego zaletach (57,3% wskazań) oraz pokazywanie działania 
produktu w praktyce (40,7%). Wyraźnie dystansują one pozostałe atrybuty przekazów, 
wśród których odnaleźć moŜna zarówno cechy racjonalne (jak choćby koncentracja na 
problemach ekologii11, informowanie o cenie i promocjach cenowych, czy teŜ 
wykazanie niezawodności i sprawności produktu w kaŜdych, nawet najtrudniejszych 

                                                 
11 Wątek ekologiczny staje się bardzo popularny w przypadku reklam w branŜy motoryzacyjnej. Obecnie 

zdecydowana większość przekazów odnoszących się do samochodów zawiera informacje o spalaniu paliwa, 
skali emitowanych zanieczyszczeń, recyklingu itp., które zaczynają być traktowane jako jeden  
z kluczowych argumentów konkurencji reklamowej.  
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warunkach, naukowe dowody doskonałości produktu, złoŜone i bardzo szczegółowe 
informacje o produkcie), jak i emocjonalne (takie jak ciekawa akcja, fabuła, sceneria, 
ilustracja, posługiwanie się humorem, eksponowanie atrakcyjnego sloganu 
reklamowego, bazowanie na reputacji reklamowanej marki, perfekcja przygotowania  
i publikacji oraz eksponowanie satysfakcji związanej z uŜytkowaniem produktu)  
– wszystkie te cechy wskazane zostały przez 12%-27% badanych, a róŜnice pomiędzy 
nimi są niewielkie. Łącznie wśród wymienionych trzynastu cech siedem miało 
charakter racjonalny, pozostałe związane były z bodźcami typowo emocjonalnymi, przy 
czym pierwsze zyskiwały więcej wskazań niŜ drugie. 

Odniesienie zaobserwowanych wyników do badań z 2002 roku pokazuje duŜe 
zmiany, jakie zaszły w świadomości konsumentów. Na początku XXI wieku badani 
wymieniali mniej cech i, co najwaŜniejsze, zdecydowanie częściej wskazywali na 
argumenty emocjonalne jako najbardziej motywujące do zakupu. Za najbardziej 
przekonujący uznawali przekaz interesujący pod względem fabuły, scenerii czy teŜ 
ilustracji (40,7% wskazań), koncentrując się na tle, a nie właściwym przedmiocie 
przekazu. Na drugim miejscu pod względem częstości wskazań plasowała się 
prezentacja podstawowych informacji o produkcie (32,0%), a na trzecim kolejna cecha 
emocjonalna – humor (28,4%).  

Bardzo charakterystyczna jest dynamika wskaźników procentowych 
poszczególnych cech. Wszystkie argumenty racjonalne uzyskały w 2009 roku wyŜsze 
wskaźniki, notując wzrost sięgający nawet ponad 25 punktów procentowych  
(w przypadku podstawowych informacji o produkcie). Bardzo spektakularne było 
zwiększenie znaczenia przekazów odwołujących się do problematyki ekologii  
– z mających minimalną rolę przesunęły się aŜ na czwarte miejsce (wzrost o ponad  
20 punktów procentowych). Z kolei trzy podstawowe cechy emocjonalne odnotowały 
spadek – największy dotyczył interesujących elementów składowych przekazu. 
Wyraźny wzrost charakteryzował natomiast reputację marki, a minimalny – pokazanie 
satysfakcji uŜytkownika produktu. 

O skuteczności reklamy z punktu widzenia motywowania do zakupu decydują 
oprócz eksponowanych argumentów równieŜ występujące w przekazach osoby, 
pełniące funkcję źródeł informacji i rekomendujące promowane produkty. Kluczową 
rolę odgrywa tu atrakcyjność, podwyŜszająca zdolność przyciągania uwagi i siłę 
perswazji, oraz wiarygodność bohatera reklamy, skutkująca bardziej przekonującymi 
informacjami. Wiarygodność przekazu determinowana jest przez trzy podstawowe 
czynniki:  

a) doświadczenie, czyli specjalistyczną wiedzę, którą posiada nadawca, 
wzmacniającą głoszone przez niego przekazy, 

b) zaufanie − związane z postrzeganiem źródła jako obiektywnego i uczciwego, 
c) sympatię, oznaczającą atrakcyjność reklamowej postaci dla audytorium 

podwyŜszaną przez bezstronność, humor i naturalność. 



Znaczenie reklamy w procesach decyzyjnych… 

 

449 

Analizując znaczenie osób występujących w reklamie dla siły jej wpływu na 
decyzje zakupowe zwracają uwagę minimalne zmiany w czasie (tabela 3). Hierarchia 
osób najbardziej przekonujących do zakupu w 2009 i 2002 roku była taka sama,  
a wahania wskaźników procentowych – niewielkie. Jedyną zauwaŜalną tendencją jest 
wzrost znaczenia tych kategorii postaci, które odzwierciedlają racjonalizm przekazu  
i jego dopasowanie do odbiorcy.  

Tabela 3. Osoby najbardziej przekonujące do zakupu w reklamie  

Osoby 
2002 2009 Zmiana 

2009/2002 
Procent wskazań 

Przeciętny, zwykły uŜytkownik 33,6 42,2 +8,6 
Ekspert w danej dziedzinie 29,3 26,8 -2,5 
Modelka, piękna kobieta 14,1 9,7 -4,4 
Gwiazda, osoba znana z Ŝycia publicznego 11,6 7,8 -3,8 
Popularny, ludowy, telewizyjny bohater 5,4 7,0 +1,6 
Model, elegancki, przystojny męŜczyzna 4,2 3,5 -0,7 
Ktoś inny 1,8 3,0 +1,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z 2002 i 2009 roku. 

Ponad 40% badanych (wzrost o prawie 9%) za najbardziej przekonującego uznaje 
przeciętnego, a więc bliskiego sobie, uŜytkownika produktu. Właśnie ta bliskość,  
a nawet moŜliwość utoŜsamiania się z bohaterem reklamy, borykającym się  
z podobnymi problemami i odczuwającym te same potrzeby jest dla odbiorcy 
przesłanką postrzegania produktu jako uŜytecznego, dostępnego, pasującego czy wręcz 
swojskiego. Nieznacznie obniŜył się odsetek osób uznających za najbardziej 
przekonującego eksperta – do 26,8%. Jego wiedza, naukowe argumenty, wsparcie 
testami czy wynikami badań są z jednej strony postrzegane jako dodatkowe  
i cenne źródło nieznanych bądź niedostępnych informacji (co przyciąga uwagę do 
przekazów stosujących tę technikę rekomendacji), z drugiej zaś budują barierę wyraźnie 
oddzielającą odbiorcę od bohatera reklamy, a co gorsza stawiają tego pierwszego  
w mało komfortowej sytuacji osoby dysponującej mniejszym zasobem wiedzy  
i zmuszonej „dokształcać się”. Tworzy się w ten sposób dystans pomiędzy nimi, będący 
przeciwieństwem bliskości i swojskości zauwaŜanej w przypadku bohatera reklamy 
będącego przeciętnym uŜytkownikiem. Zdecydowana dominacja tych dwóch postaci 
reklamowych (łącznie prawie 70% wskazań) potwierdza zaobserwowane wcześniej 
tendencje wzrostu znaczenia przekazów racjonalnych. 

Postacie wnoszące do przekazów reklamowych wątki emocjonalne – takie jak 
modelki i modele, czy teŜ osoby znane z Ŝycia publicznego – dość wyraźnie tracą na 
znaczeniu jako motywatorzy zakupów. Ich rolą jest przede wszystkim przyciąganie 
uwagi i budzenie zainteresowania w pierwszej kolejności samym przekazem, a dopiero 
potem produktem. Rzadko są autorytetami mogącymi w pełni uzasadnić przydatność 
produktu. Skuteczność ich oddziaływania wymaga zazwyczaj wspierania innymi 
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racjonalnymi argumentami, chyba Ŝe reklamowana marka sama w sobie stanowi 
gwarancję jakości. 

Skuteczno ść oddziaływania reklamy  

Rozpatrując skuteczność oddziaływania reklamy naleŜy zwrócić uwagę na dwa jej 
aspekty. Pierwszym jest szeroko rozumiany odbiór, drugim realny wpływ na 
zachowania odbiorców. Nie wszystko to, co jest pozytywnie oceniane z punktu 
widzenia atrakcyjności czy nawet wiarygodności, przekłada się rzeczywiste zakupy. 
Dysproporcje w tym zakresie są szczególnie widoczne, jeŜeli weźmie się pod uwagę 
róŜne kategorie produktowe będące przedmiotem reklamy (tabela 4).  

Tabela 4. Ocena skuteczności reklamowania róŜnych kategorii produktowych 

Produkty 

Reklamowane w sposób najbardziej… Kupowane 
pod 

wpływem 
reklamy 

atrakcyjny wiarygodny zachęcający 
do zakupu 

Procent wskazań 
Środki czystości, chemia 
gospodarcza 

16,5 28,7 28,0 36,3 

Kosmetyki 40,7 31,3 31,3 30,3 
Farmaceutyki 11,3 21,8 16,2 24,3 
Słodycze 15,7 16,7 17,0 20,5 
UŜywki (kawa i herbata)  15,0 21,7 9,7 16,7 
Usługi telekomunikacyjne  11,2 15,5 17,0 16,2 
Napoje 11,8 12,2 8,0 14,3 
Piwo 22,5 19,2 15,2 13,7 
Prasa, ksiąŜki, filmy 8,3 16,0 7,7 12,5 
Gumy do Ŝucia 6,7 7,7 4,0 9,2 
Nabiał 13,3 13,7 7,5 8,3 
Sprzęt AGD 11,2 14,5 9,2 8,3 
Sprzęt RTV / foto 9,7 9,3 4,5 7,3 
Zabawki 20,5 14,5 15,2 6,2 
Usługi finansowe 4,3 8,5 9,7 6,0 
OdzieŜ  8,3 5,2 5,2 5,5 
Alkohole 9,7 8,2 6,5 5,0 
Obuwie 5,2 7,0 3,8 4,8 
Artykuły wyposaŜenia domu 4,5 5,7 6,0 4,8 
Koncentraty spoŜywcze 2,0 5,8 0,5 3,3 
Sprzęt i artykuły sportowe 6,3 4,7 5,3 3,0 
Meble 4,3 6,2 3,8 3,0 
Mięso i wędliny 7,7 5,3 3,7 2,8 
Pieczywo 7,5 8,7 2,5 2,7 
Usługi handlowe 2,2 6,3 2,7 1,7 
Samochody 34,5 19,5 22,0 1,5 
Inne artykuły spoŜywcze 2,3 3,0 3,5 7,2 
Trudno powiedzieć 5,7 8,8 15,0 19,8 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań z 2009 roku. 
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Najbardziej atrakcyjnie reklamowanymi produktami są kosmetyki – odpowiedź 
taką zadeklarowało ponad 40% badanych. Co trzecia osoba wskazała na samochody.  
Te dwie kategorie produktowe zdecydowanie wyróŜniają się pod względem 
atrakcyjności przekazów reklamowych. Następne w kolejności piwo uzyskało jedynie 
22,5% wskazań. Co piątemu respondentowi podobają się jeszcze reklamy zabawek.  
Co dwudziesty badany nie był w stanie w ogóle zasugerować produktów 
reklamowanych jego zdaniem w sposób atrakcyjny.  

Kosmetyki zostały ocenione równieŜ najwyŜej pod względem wiarygodności 
przekazów (co budzi pewne zaskoczenie, poniewaŜ w powszechnej opinii 
reklamowanie kosmetyków utoŜsamiane jest ze sprzedawaniem złudzeń). Wskaźnik 
procentowy zmniejszył się jednak do nieco ponad 31%, a róŜnica względem drugiej  
w kolejności grupy produktowej – środków czystości i chemii gospodarczej − wyniosła 
zaledwie niespełna 3%. Co czwarty wśród wiarygodnie reklamowanych wymienił 
farmaceutyki, uŜywki oraz samochody. Odsetek osób niedostrzegających 
wiarygodności w reklamach analizowanych produktów wyniósł prawie 9%. 

Podobnie przedstawia się ranking produktów reklamowanych w sposób najbardziej 
zachęcający do zakupu – co łączy w sobie wątki atrakcyjności i wiarygodności. 
Kolejność na dwóch pierwszych miejscach jest taka sama – kosmetyki przed środkami 
czystości, wskaźniki procentowe odnotowane dla obu grup równieŜ są zbliŜone (31,3% 
oraz 28,0%). Na trzecie miejsce przesunęły się samochody (22% wskazań), dystansując 
słodycze i usługi telekomunikacyjne (po 17%). AŜ 15% badanych zadeklarowało, Ŝe nie 
dostrzega produktów reklamowanych w sposób zachęcający do zakupu. 

Znacznie większe zmiany dostrzec moŜna natomiast w rankingu produktów 
kupowanych pod wpływem reklamy. Na pierwszym miejscu znalazły się środki 
czystości i chemii gospodarczej. Do ich zakupów pod wpływem bodźców reklamowych 
przyznało się 36,3% badanych. Dość wyraźnie wyprzedziły one kosmetyki, których 
zakupy jako efekt działań reklamowych zadeklarowało trzech na dziesięciu  
respondentów.  

Przypadek tych dwóch kategorii produktowych jest niezwykle charakterystyczny  
– grupa zdecydowanie najwyŜej oceniana przez pryzmat odbioru przekazów 
reklamowych została zepchnięta na drugie miejsce przez grupę, której reklamy oceniane 
były niŜej (w szczególności pod względem atrakcyjności przekazu). Przekazy środków 
czystości oceniane są w wielu przypadkach jako monotonne, prozaiczne i co 
najwaŜniejsze mało oryginalne (głównie ze względu na powszechnie stosowaną w ich 
przypadku technikę „kawałek Ŝycia”, opartą na schemacie kłopot � rozwiązanie dzięki 
produktowi � satysfakcja i mało atrakcyjnych bohaterów), ale za to bliskie 
rzeczywistości konsumentów. Kosmetyki reklamowane są w sposób znacznie bardziej 
kolorowy, oryginalny, z wykorzystaniem bardziej zróŜnicowanych technik i motywów, 
częściej występują w nich osoby atrakcyjne i przyciągające uwagę, ale przez to są 
odległe od samowizerunku odbiorcy. W przypadku chemii gospodarczej wskaźnik 
procentowy charakteryzujący odsetek respondentów kupujących je pod wpływem 
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reklamy był wyraźnie wyŜszy niŜ wszystkie trzy wskaźniki odnoszące się do odbioru 
przekazu, kosmetyki natomiast charakteryzowały się tendencją odwrotną – wskaźnik 
zakupów pod wpływem oddziaływania przekazów reklamowych był niŜszy niŜ 
wskaźniki ich odbioru.  

Trzecią pozycję pod względem częstości kupowania pod wpływem reklamy zajęły 
farmaceutyki. Ich reklamy oceniane są jako mało atrakcyjne (11,3% i dziesiąta pozycja 
w rankingu), wiarygodne (21,8% i trzecie miejsce) oraz średnio zachęcające do zakupu 
(16,2% i szósta lokata). Pomimo tego co czwarty badany kupuje je pod wpływem 
reklamy.  

Wysoko oceniane reklamy samochodów nie przekładają się na stymulowanie 
sprzedaŜy – zakup pod ich wpływem zadeklarowało jedynie 1,5% badanych. Jest to 
jednak zgodne z oczekiwaniami – nie jest to bowiem kategoria produktów, których 
częstotliwość kupowania sama w sobie jest wysoka. Tym bardziej jeŜeli bierze się pod 
uwagę oddziaływanie reklamy – wartość produktu zmusza nabywców do kierowania się 
innymi determinantami przy zakupie. 

Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do zabawek – wskaźniki 
oceniające przekazy osiągają relatywnie wysokie wartości w granicach 14% - 20%, ale 
zakup deklaruje jedynie 6,2% respondentów. W tym przypadku czynnikiem 
zmniejszającym wskaźnik zakupów moŜe być kwestia wykorzystywania produktów  
– zapotrzebowanie na zabawki zgłasza jedynie część społeczeństwa, odbiorcami ich 
przekazów moŜe być natomiast kaŜdy.    

Podsumowanie 

Przedstawione rozwaŜania dotyczące wpływu reklamy na procesy decyzyjne 
konsumentów oparte na zaprezentowanych wynikach badań nie wyczerpują oczywiście 
całego szerokiego spektrum zagadnień związanych z tym tematem. Stanowią jedynie 
pewien fragment, z jednej strony pokazujący złoŜoność i wielowątkowość 
problematyki, a z drugiej wskazujący na niemoŜność jednoznacznego jej 
interpretowania ze względu na dynamiczny charakter towarzyszących jej procesów.  
W toku rozwaŜań nasuwa się jednak kilka wniosków. 

Po pierwsze, nie ma wątpliwości, Ŝe reklama stanowi istotny czynnik wpływający 
na procesy myślowe zachodzące w świadomości i podświadomości jej odbiorcy. 
Bodźce dostarczane za pośrednictwem przekazów reklamowych, docierając do niego, 
wywołują określone reakcje w kaŜdej z trzech sfer: kognitywnej, afektywnej  
i behawioralnej. W konsekwencji pod wpływem oddziaływania reklamy podejmowane 
są działania związane z dąŜeniem do zaspokajania potrzeb za pomocą promowanych 
produktów. 

Po drugie, działanie reklamy jako czynnika determinującego procesy zakupowe 
uwarunkowane jest współoddziaływaniem innych czynników. Reklama pełni 
najczęściej funkcję drugoplanową. Jej znaczenie wzrasta przy ofertach 
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porównywalnych pod względem jakości i ceny, nie jest natomiast w stanie przekreślić 
znaczenia tych dwóch podstawowych kryteriów wyboru. 

Po trzecie, intensywność oddziaływania reklamy skutkuje wzrostem dokonywania 
zakupów pod jej wpływem. Jednym z elementów rywalizacji rynkowej jest konkurencja 
reklamowa. Konsumentom coraz trudniej znaleźć na rynku produkty, których reklamy 
nie docierałyby do nich. Coraz trudniej teŜ unikać działań reklamowych nawet osobom, 
które przedstawiają się jako krytycznie nastawione do zjawiska reklamowania dóbr  
i usług. Stąd przy coraz większej liczbie zakupów deklarowane jest oddziaływanie 
reklamy, m.in. ze względu na brak moŜliwości odseparowania jej wpływu od działania 
innych czynników. 

Po czwarte, im większy zakres decyzji podejmowanych pod wpływem reklamy, 
tym częściej zaczyna pojawiać się w konsumentach dylemat, jaki rodzaj argumentacji  
– racjonalna czy emocjonalna – jest bardziej zauwaŜalny, uŜyteczny i wartościowy.  
W konsekwencji w przypadku odbioru przekazów reklamowych większą uwagę 
przywiązuje się do tego, co emocjonalne. Przy rozwaŜaniu rzeczywistych decyzji 
zakupowych wzrasta natomiast waga bodźców odwołujących się do argumentacji 
emocjonalnej. 

Po piąte, reklama działa najskuteczniej w przypadku produktów powszechnych, 
masowych, o relatywnie niskiej cenie i wartości, a tym samym ograniczonym ryzyku 
zakupowym. W przypadku tego typu produktów skuteczność przekazu z punktu 
widzenia wpływu na rzeczywiste zakupy nie musi być warunkowana jego 
atrakcyjnością. Większe jest znaczenie osobistych doświadczeń nabywcy, często teŜ 
pod wpływem reklamy ma miejsce zakup na próbę. 

Po szóste, konsumenci zdają sobie sprawę z nieuchronności rozwoju reklamy. 
Ponad 2/3 z nich jest przekonanych, iŜ w najbliŜszych latach będziemy mieli do 
czynienia ze wzrostem wydatków przedsiębiorstw na działalność reklamową, czego 
konsekwencją będzie wzrost liczby emitowanych przekazów. Jedynie co dwudziesty 
spodziewa się zahamowania rosnącego trendu wielkości wydatków reklamowych i ich 
ograniczania, między innymi ze względu na niekorzystną sytuację gospodarczą 
(obserwowaną i przewidywaną dekoniunkturę). Wyraźnie wzrasta świadomość,  
Ŝe przezwycięŜeniu barier popytowych sprzyjać moŜe intensyfikacja działań 
reklamowych. Nie wszyscy wierzą jednak w skuteczność tego typu działań. Jedynie 
trzech na dziesięciu badanych liczy na wzrost zainteresowania odbiorców 
pojawiającymi się przekazami, prawie co czwarty oczekuje natomiast spadku ich 
zauwaŜalności w wyniku rosnącej niechęci społecznej. 

Po siódme, konsekwencją tych przemian jest ewolucja rynku reklamowego. BranŜa 
reklamowa jest jedną z najbardziej aktywnych i innowacyjnych. Rozwój cywilizacyjny 
stawia do dyspozycji nowe środki i nośniki reklamy, a wsparcie ze strony psychologii 
umoŜliwia tworzenie nowych, coraz bardziej kreatywnych koncepcji, często 
balansujących na krawędzi tego, co prawnie zabronione, i tego, co jeszcze nieujęte  
w ramy przepisów prawnych, tego, co zgodne z normami etycznymi obowiązującymi  



Robert Nowacki 

 

454

w społeczeństwie, i tego, co normy te narusza, odwołując się do wolności, swobody, 
demokracji czy teŜ wartości globalnych.  

IMPORTANCE OF ADVERTISING IN THE CONSUMERS’ 

DECISION-MAKING PROCESSES 

Summary 

Development of the free-market economy in Poland in the previous twenty years caused  
a real explosion of advertising actions. In a short time, advertising penetrated Polish consumers’ 
lives, changing their lifestyles, consumption patterns, hierarchy of values. Owing to information 
values, it became an important factor determining the purchasing decisions. However, over time 
fascination of advertising declined. The attitude towards advertising actions as the socio-
economic phenomenon changed. Does it, however, mean that advertising has lost its ability to 
motivate for shopping? The study is an attempt to answer the question how there is changing 
importance of advertising as a factor determining consumers’ behaviour based on results of the 
surveys carried out by the author in 2009, together with reference to earlier surveys and studies.   



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 595                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 55                  2010 

Joanna Petrykowska1 

WPŁYW REKLAMY TELEWIZYJNEJ  

NA ZACHOWANIA NABYWCÓW – WYNIKI BADAŃ 

Streszczenie 

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały wyniki badania dotyczącego wpływu 
reklamy telewizyjnej na zachowania nabywców. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą 
metody ankiety bezpośredniej na próbie 250 osób. Respondentami były osoby mieszkające na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Wprowadzenie 

Zachowania konsumentów stanowią jedną z podstawowych sfer aktywności 
człowieka w konsekwencji tego, Ŝe nastawione są na bezpośrednie zaspakajanie potrzeb 
nabywców. Obok uŜytkowania środków umoŜliwiających zaspokajanie określonej 
potrzeby waŜnym elementem zachowań konsumentów jest ich nabywanie, poprzedzone 
wyborem, którego nabywca dokonuje według złoŜonego zestawu kryteriów. Jednym  
z niezwykle istotnych elementów, mających wpływ na podejmowanie ostatecznej 
decyzji o zakupie produktu jest odpowiednia komunikacja marketingowa, która moŜe  
w znacznym stopniu wpływać na informowanie nabywcy oraz, poprzez ukazanie 
czynników wyróŜniających ofertę, wzbudzać jego zainteresowania i zachęcać do 
zakupu określonego produktu. W ramach działań promocyjnych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w tym zakresie wykorzystywana jest powszechnie reklama 
telewizyjna, która w duŜym stopniu moŜe kształtować zachowania nabywców  
− motywy postępowania, postawy, cele i metody ich osiągania oraz wartości. Rynek 
reklamy w Polsce rozwija się dynamicznie. KaŜdego dnia nabywcy spotykają się  
z wieloma przekazami przedstawianymi za pomocą róŜnych środków, 
wykorzystującymi róŜnorodne techniki. Niniejsze opracowanie ma na celu 
przedstawienie wyników badania obejmującego określenie opinii badanych osób na 
temat reklamy telewizyjnej oraz tego, czy wywiera ona wpływ na ich zachowania. 

 
 
 

                                                 
1 Joanna Petrykowska – dr, Katedra Marketingu, Handlu i Logistyki, Wydział Nauk Ekonomicznych  

i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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Charakterystyka badania  

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2009 roku na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. W badaniu wykorzystano w pierwszej kolejności dostępne 
źródła wtórne. Stanowiły je przede wszystkim publikacje z zakresu komunikacji 
marketingowej i zachowania nabywców oraz wyniki wcześniejszych badań 
prowadzonych przez inne zespoły badawcze. W oparciu o nie został opracowany 
projekt badania, w tym równieŜ instrumenty badawcze wykorzystywane w trakcie 
pomiaru pierwotnego.  

Dane niezbędne dla realizacji tematu badawczego zebrane zostały przy 
zastosowaniu metody ankiety bezpośredniej. Zastosowanym instrumentem 
pomiarowym był kwestionariusz ankietowy z odpowiednimi instrukcjami dla 
respondentów. Kwestionariusze zostały rozdane dwustu pięćdziesięciu osobom. Dobór 
próby był przypadkowy – skład próby był uwarunkowany głównie deklarowaną 
akceptacją uczestnictwa w badaniu. 

Głównym celem przeprowadzanego badania było określenie nastawienia, sposobu 
postrzegania i wpływu reklamy telewizyjnej na zachowania konsumentów. Badaniem 
objęto łącznie 250 osób, w tym 130 kobiet i 120 męŜczyzn. Zdecydowana większość 
ankietowanych (84%) to ludzie młodzi, z czego 72% jest w wieku 18-25 lat i 12%  
w wieku od 26 do 35 lat. Pozostali znajdują się w wieku od 36 do 55 lat. Udział  
w badaniu wzięły osoby mieszkające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 
Największą grupę (80%) stanowią osoby mieszkające w mieście, w tym 44% w duŜych 
miastach liczących powyŜej 100 tys. Pozostałe osoby (20%) zamieszkują wieś. Ponad 
połowa respondentów posiada wykształcenie średnie (61%), jedna trzecia (33%) 
wyŜsze, a tylko nieliczni podstawowe (3%) i zawodowe (3%).  

Opinie respondentów na temat reklamy telewizyjnej o raz jej 
wpływu na decyzje nabywcze 

Badanie wykazało, Ŝe ponad połowa respondentów (60%) nie lubi oglądać reklam 
(rys.1). Wśród tych, którzy przyznali, Ŝe lubią oglądać reklamy (40%), znajdowały się 
wyłącznie osoby młode, głównie w wieku od 18 do 25 lat.  

Odpowiedzi uzyskane na pytanie dotyczące zachowania respondentów w trakcie 
nadawania bloku reklamowego potwierdzają, Ŝe większość z nich (70%) nie ogląda 
reklam. Z tego 49% stanowiły osoby, które zmieniają kanał telewizyjny na inny 
podczas emisji spotów, 17% osoby zajmujące się w tym czasie wykonywaniem innych 
czynności, pozostając w tym samym pomieszczeniu, oraz 8% osoby, które przyznały, Ŝe 
w czasie nadawania reklam wychodzą do innego pomieszczenia. Wśród pozostałych 
uczestników badania 24% ogląda reklamy, lecz mało uwaŜnie, a tylko 2% ogląda je  
z duŜą uwagą (rys. 2). 
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bardzo lubię
2%

raczej lubię
38%

raczej nie lubię
54%

zdecydowanie nie lubię
6%

Rys. 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy lubi Pani/Pan oglądać reklamy telewizyjne?” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

oglądam uwaŜnie
2% oglądam mało uwaŜnie

24%

zmieniam kanał TV
49%

robię coś innego nie 
opuszczając pomie-
szczenia, w którym 

znajduje się telewizor 
17%

wychodzę z pomie-
szczenia, w którym 

znajduje się telewizor
8%

 
Rys. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Co Pani/Pan robi w trakcie nadawania bloku reklamowego?” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Opinie osób biorących udział w badaniu dotyczące odbioru przez nie reklamy były 
podzielone (rys. 3). Nieco ponad połowa respondentów (55%) postrzega spoty  
w negatywnym świetle, twierdząc, Ŝe są denerwujące (32%) i nudne (25%). Nieco 
mniejsza liczba badanych miała jednak pozytywne zdanie o reklamach, które według 
nich bawią (30%) i są interesujące (13%).  

Zdania na temat wpływu reklamy na decyzję zakupu produktu, podejmowaną przez 
badanych, były równieŜ podzielone. Zaprezentowano je na rys. 4. Podobnie jak  
w poprzednim pytaniu ponad połowa (56%) respondentów twierdziła, Ŝe reklama nie 
ma wpływu na decyzję o zakupie konkretnego produktu. 

 



Joanna Petrykowska 

 

458

nudzi 
25%

bawi
30%

denerwuje
32%

potrafi zainteresować
13%

Rys. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest Pani/Pan opinia na temat reklamy telewizyjnej?” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

zdecydowanie tak
6%

raczej tak
38%raczej nie

34%

zdecydowanie nie
22%

 
Rys. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy reklama telewizyjna ma wpływ na podejmowane przez 

Panią/Pana decyzje o zakupie produktu?” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Interesująco na tle odpowiedzi na pytanie 4 rozkładają się opinie wyraŜane na 
temat tego, czy respondentom zdarzyło się w przeszłości dokonać zakupu pod 
wpływem reklamy telewizyjnej. W tym przypadku 65% spośród badanych przyznało, iŜ 
zdarzyło im się nabyć produkt, poniewaŜ przekonała ich do tego reklama, w tym u 40% 
osób zdarzało się to rzadko, u 15% bardzo rzadko, a u 10% często. Widać tu wyraźną 
rozbieŜność − 21% badanych stwierdziło, Ŝe reklama nie ma wpływu na podejmowane 
przez nich decyzje o zakupie produktów i jednocześnie przyznało się, Ŝe nabyło produkt 
w wyniku obejrzenia spotu reklamowego (rys. 5). 

Osoby, które zdeklarowały, Ŝe dokonały zakupu produktu pod wpływem reklamy 
telewizyjnej, przyznały, Ŝe najczęściej w tym przypadku kupują produkty codziennego 
uŜytku, takie jak: kosmetyki (31%) i artykuły spoŜywcze (30%). Natomiast rzadziej 
kierują się reklamą, kupując sprzęt RTV, AGD (18%) i telefony komórkowe (18%). 



Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowania… 

 

459 

Tylko 2% badanych przyznało, Ŝe sugerowało się spotem reklamowym przy zakupie 
artykułów motoryzacyjnych (2%) − rys. 6. 

rzadko
40%

bardzo rzadko
15%

często
10%

nigdy
35%

 
Rys. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jak często kupował/a Pan/Pani produkty pod wpływem reklamy 

telewizyjnej?” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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lekarstwa
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artykuły motoryzacyjne

 
Rys. 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie produkty najczęściej kupuje Pani/Pan pod wpływem reklamy 

telwizyjnej?” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

W kolejnym pytaniu poproszono badanych o wskazanie reklam, które najbardziej 
przemawiają do respondentów (rys. 7). W tym pytaniu respondenci mogli zaznaczyć 
dwa warianty odpowiedzi, w związku z tym liczba wskazań przekroczyła 250. Zdaniem 
większości osób uczestniczących w badaniu najbardziej przemawiające są reklamy, 
które wykorzystują humor (70%). Stosunkowo duŜo badanych uznało, Ŝe największą 
wymowę mają przekazy zaskakujące nietypową akcją (42%). Dla niemal jednej trzeciej 
uczestników badania (30%) największe znaczenie mają reklamy ukazujące produkt  
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w Ŝyciu codziennym oraz przedstawiające naukowe argumenty wskazujące zalety 
produktu (27%). Najmniej przekonujące są reklamy z udziałem znanych osób (17%)  
i ukazujące świat fantazji. W oparciu o te wyniki moŜna wnioskować, Ŝe respondenci 
preferują reklamy dowcipne, oryginalne, odwołujące się do racjonalnych, praktycznych 
treści, apelujące do ich rozsądku.  

70%

42%

30%

27%

18%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

oparte na poczuciu humoru

posiadające ciekawą, zaskakującą 
fabułę

ukazujące zastosowanie produktu      
w Ŝyciu codziennym

przedstawiające naukowe argumenty 
wykazujące zalety produktu

z udziałem znanej osoby

ukazujące świat fantazji 

Rys. 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie reklamy najbardziej do Pani/Pana przemawiają?” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Niemal wszyscy respondenci są zdania, Ŝe reklama powinna wywoływać 
pozytywne emocje (97%), w tym najczęściej wskazywano radość (62%) – rys. 8.  

52%

22%

11%

10%

2%

2%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

radość

zainteresowanie

wzruszenie

tkliwość

strach

wstyd

zazdrość

 
Rys. 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Jakie emocje powinna Pani/Pana zdaniem wywoływać reklama 

telewizyjna?” 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Na drugim miejscu znalazło się zainteresowanie, które zostało wskazane przez 22% 
badanych. ZbliŜone wielkości procentowe otrzymały takie emocje jak wzruszenie 
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(11%) i tkliwość (10%). Z kolei emocje o charakterze negatywnym – strach, wstyd, 
zazdrość, wskazywane były sporadycznie.  

Wnioski  

Podsumowując, moŜna powiedzieć, Ŝe respondenci w większości mają raczej 
negatywne nastawienie do reklam. Ze względu na to bardzo niewiele osób ogląda 
nadawane w telewizji reklamy. Znacząca grupa badanych uwaŜa je za denerwujące  
i nudne. Nieco ponad połowa uczestników badania twierdzi, Ŝe nie sugeruje się spotami 
reklamowymi podczas podejmowania decyzji o zakupie określonych produktów, przy 
czym w tej grupie osób są równieŜ takie, które dokonały wcześniej zakupów  
po obejrzeniu reklamy w telewizji.  

Istotny wpływ na siłę oddziaływania reklamy ma, zdaniem respondentów, 
zastosowany w niej humor, jej zaskakująca, ciekawa fabuła oraz przedstawienie 
zastosowania produktu w Ŝyciu codziennym. Niemal wszyscy badani preferują reklamy, 
które wzbudzają pozytywne emocje, takie jak radość, zainteresowanie, wzruszenie, 
tkliwość. Najczęściej uczestnicy badania kierują się reklamą, dokonując drobnych 
zakupów produktów codziennego uŜytku (artykuły spoŜywcze, kosmetyki). Mniej 
skłonni są natomiast zawierzać reklamie, gdy chodzi o droŜsze produkty.  

THE INFLUENCE OF TELEVISION ADVERTISING  

ON CONSUMERS BEHAVIOR 

Summary  

The aim of the paper is to present results of research concerning the influence of television 
advertising on consumers’ behavior. The survey was conducted with the questionnaire method  
on the sample of 250 respondents from kujawsko-pomorskie voivodeship. 
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Aleksandra Radziszewska1 

WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI 

MARKETINGOWEJ W KONTEKŚCIE RÓśNIC 

KULTUROWYCH 

Streszczenie 

Artykuł prezentuje charakterystykę problemów związanych z działalnością marketingową 
przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym. Omówione zostały zagadnienia związane ze 
zróŜnicowaniem kulturowym globalnego rynku oraz uwarunkowane kulturowo zachowania 
konsumentów. Zaprezentowane zostały czynniki kulturowe, społeczne, religijne oraz obyczajowe 
związane z percepcją przekazu marketingowego przez konsumentów. W tym kontekście 
omówione zostały załoŜenia marketingu międzykulturowego oraz determinanty skutecznej 
komunikacji międzykulturowej. 

Wprowadzenie 

Skuteczność komunikacji przedsiębiorstwa z klientami coraz częściej 
determinowana jest posiadaniem kompetencji międzykulturowych. Globalny wymiar 
funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw sprawia, iŜ działania marketingowe 
muszą uwzględniać społeczno-kulturowy kontekst rynku. Brak zrozumienia odmiennej 
percepcji rzeczywistości i interpretacji przekazu przez konsumentów z innego kręgu 
kulturowego moŜe prowadzić do nieporozumień i zakłócać komunikację na linii 
przedsiębiorstwo − klient. Uwarunkowane kulturowo zachowania nabywców róŜnicują 
rynki, a ich zrozumienie jest kluczem umoŜliwiającym podjęcie skutecznych działań 
marketingowych. Muszą one odpowiadać wyzwaniom globalizacji, powinny jednak 
równolegle respektować potrzebę adaptacji związanej ze róŜnicowaniem kultur, 
zachowań, preferencji i postaw konsumentów.  

RóŜnice kulturowe w marketingu 

NaleŜy mieć świadomość rosnącego znaczenia czynników kulturowych  
w budowaniu sukcesu przedsiębiorstwa. Dotyczy to przede wszystkim zarządzania 
marketingowego, które wymaga uwzględnienia barier międzykulturowych 
wynikających z funkcjonowania w zróŜnicowanym kulturowo środowisku społecznym, 

                                                           
1 Aleksandra Radziszewska − dr, Katedra Zastosowań Lingwistycznych w Zarządzaniu, Wydział 

Zarządzania, Politechnika Częstochowska. 
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jakie tworzy międzynarodowy rynek. Znany badacz kultury Geert Hofstede określa 
kulturę jako „zbiorowe zaprogramowanie umysłu, którego elementami są symbole, 
bohaterowie, rytuały i wartości immanentne dla danej społeczności” 2. Kultura to takŜe 
„określone, wyuczone normy obowiązujące w danym społeczeństwie, wynikające  
z przyjętych postaw, wartości i przekonań” 3. Definicja brytyjskiego Chartered Institute 
of Marketing określa kulturę z perspektywy marketingowej jako „sumę wszystkich 
wyuczonych nawyków, wartości i zwyczajów, które kierują zachowaniami nabywców 
na określonym rynku krajowym”4. Natomiast kultura w kontekście działań biznesowych 
określana jest jako „zespół nabytych podstawowych wartości, przekonań, standardów, 
wiedzy, moralności, zasad prawnych oraz zachowań wspólnych dla danej społeczności, 
które determinują sposób, w jaki dane jednostki działają, czują, postrzegają siebie  
i innych. Kultura danej społeczności jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i jej 
elementy, takie jak religia, język, zwyczaje, prawo, są ze sobą powiązane, co oznacza, 
Ŝe sposób postrzegania autorytetów, moralność i etyka danej społeczności mogą być 
manifestowane w sposobie prowadzenia biznesu, negocjacjach czy zawieraniu umów”5. 

G. Hofstede twierdzi, Ŝe umysł kaŜdego człowieka jest zaprogramowany  
i wyróŜnia trzy poziomy jego zaprogramowania: uniwersalny, kolektywny oraz 
indywidualny6. Poziom uniwersalny jest wspólny dla wszystkich ludzi, niezaleŜnie od 
ich pochodzenia, miejsca zamieszkania czy przynaleŜności do określonej grupy, gdyŜ 
wynika on z istoty ludzkiej natury. Poziom kolektywny jest wspólny dla grup 
społecznych: narodów, mieszkańców danego regionu czy przedstawicieli określonego 
zawodu. Jest on wyuczony i nabyty. Poziom kolektywny sprzyja identyfikacji z grupą, 
zapewniając jej spójność. Poziom indywidualny jest toŜsamy z osobowością i jest on 
charakterystyczny tylko dla danej jednostki ludzkiej7. 

Literatura przedmiotu dostarcza róŜnorodnych typologii kultur i modeli 
zróŜnicowania kulturowego, których analiza moŜe być pomocna w pokonywaniu barier 
międzykulturowych i ograniczaniu ryzyka związanego z międzynarodową działalnością 
przedsiębiorstw. Jednym z nich jest model Halla dzielący kultury w zaleŜności od 
kontekstu. W modelu tym wyróŜnione zostały kultury wysoko- oraz niskokontekstowe. 
W kulturach wysokokontekstowych istotną rolę odgrywają aluzje, symbole i przekazy 
pośrednie. Przykładem krajów o kulturze wysokokontekstowej są: Japonia, Francja, 
Hiszpania, Włochy, Grecja, kraje latynoamerykańskie, wschodnie i zachodnie kraje 
afrykańskie.  

                                                           
2 G. Hofstede, Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000, s. 222. 
3 J. Daniels, International Business, Addison Wesley, Massachusetts 1989, s. 29. 
4 J. Bohdanowicz, M. Awdziej, Wpływ komunikowania międzykulturowego na promocję, w: Komunikacja  

i kultura biznesu w Europie. Zagadnienia wybrane, red. M. Neymann, Wyd. WyŜszej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2005, s. 143.  

5 Ch. Mitchell, A Short Course in International Business Culture, World Trade Press, Novato 2000, s. 4.  
6 G. Hofstede, op. cit., s. 26. 
7 L. Rudnicki, Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 37.  
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W kulturach niskokontekstowych informacje przekazywane są w sposób 
bezpośredni i jasny, a znaczenie słów jest dosłowne. MoŜna teŜ obserwować 
jednoznaczność słów i gestów w procesie komunikowania. Kraje o kulturze niskiego 
kontekstu to: Austria, Belgia, Niemcy, Dania, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, 
Szwecja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Południowa Afryka8. 
Kolejną, chyba najbardziej znaną, typologię kultur przedstawia słynny holenderski 
badacz G. Hofstede, który na podstawie wyników badań przeprowadzanych wśród  
116 tysięcy respondentów z około 50 róŜnych krajów świata wyróŜnił cztery grupy 
norm i wartości, które pozwalają na wyjaśnienie istniejących odmienności kulturowych. 
G. Hofstede charakteryzuje róŜnorodność kulturową organizacji ze względu na: dystans 
władzy, który charakteryzuje zakres, w jakim postrzegana jest formalna hierarchia 
władzy; indywidualizm i kolektywizm, które wyraŜają stopień akceptacji dla prymatu 
celów indywidualnych lub zespołowych; męskość i kobiecość, które oznaczają wartości 
tradycyjnie uznawane za męskie, takie jak racjonalność, siła, rywalizacja czy władza, 
lub wartości stereotypowo przypisywane kobietom w postaci zaufania czy bliskości 
kontaktu; oraz unikanie niepewności, które wyraŜa stopień akceptacji ryzyka9. 

Poszczególne kultury podąŜały odmiennym ścieŜkami rozwoju, gromadziły inne 
doświadczenia i wynikające z nich odmienne sposoby postrzegania rzeczywistości.  
Na podstawie doświadczeń gromadzonych przez przedstawicieli danej kultury powstaje 
charakterystyczny dla niej styl komunikacji, który jest silnie uzaleŜniony od kultury10. 
RóŜnice kulturowe uznawane są za jedno z najwaŜniejszych źródeł niepowodzeń  
w procesie komunikacyjnym. Im większy jest dystans kulturowy, tym mniejszy jest 
zwykle stopień wzajemnego zrozumienia i tym trudniej jest zapewnić skuteczność 
procesu komunikacji11. Odmienność kulturowych standardów związanych  
z postrzeganiem i ocenianiem świata skutkuje licznymi błędami w procesie percepcji, 
interpretacji i oceny aktu komunikacyjnego oraz przekazywanych informacji12. 

Wpływ róŜnic kulturowych na zachowania konsumenckie i na postawy wobec 
produktów zagranicznych jest na tyle silny, iŜ rodzi dylemat co do zasadności 
stosowania globalnej strategii marketingowej. Idea marketingu globalnego opiera się na 
przekonaniu, Ŝe konsumenci w róŜnych częściach świata potrzebują podobnych dóbr  
i usług. Podatność na globalizację zaleŜy od związku produktu z kulturą. Im ten 
związek jest silniejszy, tym mniejsza jest szansa jego sprzedaŜy na zagranicznych 
rynkach z wykorzystaniem strategii globalnych. Zaobserwowano, iŜ produkty 

                                                           
8 M. Bartosik-Purgat, Uwarunkowania kulturowe w marketingu międzynarodowym, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 40. 
9 G. Hofstede, op. cit., s. 53. 
10 M. Chutnik, M. Nawalaniec, Style kulturowe jako style komunikacji, w: Komunikacja gospodarcza. 

Studia i materiały, red. A. Małachowski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 11-12.  
11 R.L. Wiessman, Intercultural Communication Theory, Sage Publications, London-New Delhi 1995,  

s. 118-220.  
12 W. Ruigrok, H. Wagner, Internationalization and Performance. An Organizational Learning 

Perspective, „Management International Review” 2003, nr 43, s. 67.  
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konsumpcyjne są bardziej związane z kulturą niŜ przemysłowe, gdyŜ dotyczą takich 
czynników jak styl Ŝycia, zwyczaje czy przyzwyczajenia i preferencje kulinarne13. 

Alternatywą dla globalnej strategii marketingowej staje się marketing 
międzykulturowy, który uwzględnia potrzebę zróŜnicowania i dostosowania działań 
marketingowych do róŜnic wynikających z odmienności, kultur zachowań, preferencji  
i postaw nabywców. Potrzeba adaptacji wynika równieŜ z odmienności otoczenia 
społecznego, zwyczajów, religii czy języka. Globalna skala działań marketingowych nie 
powinna przekreślać potrzeby dostrzegania odmienności, która jest częścią globalnej 
przestrzeni rynkowej. Skuteczność działania na rynkach międzynarodowych zaleŜy od 
umiejętnego wywaŜenia proporcji między tymi elementami strategii, które mogą być 
uniwersalne, a tymi, które wymagają przystosowania do specyficznych wymagań 
róŜnych rynków. Z badań przeprowadzonych w duŜych amerykańskich, europejskich  
i japońskich przedsiębiorstwach wynika, Ŝe najczęściej standaryzowanymi 
instrumentami marketingu w skali globalnej są: marka produktu, opakowanie, 
dystrybucja oraz reklama. W najmniejszym stopniu standaryzowane są środki promocji 
sprzedaŜy14. 

Ph. Kotler proponuje trzy strategie kształtowania produktu na rynku 
międzynarodowym. Są nimi: strategia globalna, strategia wielonarodowa oraz strategia 
mieszana. Strategia globalna traktuje przestrzeń światowego rynku jako jednolitą. Takie 
podejście moŜe być uzasadnione przy sprzedaŜy produktów, których standaryzacja jest 
akceptowana przez konsumentów na róŜnych rynkach. Strategia wielonarodowa traktuje 
globalny rynek w sposób zróŜnicowany. Jej stosowanie jest konieczne, gdy 
przywiązanie do narodowych produktów jest silne. Natomiast strategia mieszana 
standaryzuje rdzeń produktu i adaptuje odpowiednie elementy do lokalnych 
uwarunkowań15. Stosując strategie standaryzacji na rynku międzynarodowym, naleŜy 
pamiętać o róŜnicach kulturowych, gdyŜ przekaz musi mieć charakter adekwatny do 
konkretnych uwarunkowań. Natomiast zastosowanie strategii adaptacji wymaga 
zachowania spójności wizerunku marki na róŜnych rynkach.  

Komunikacja mi ędzykulturowa w przekazie reklamowym 

Istnieją dwa róŜne podejścia do kształtowania przekazu reklamowego na rynku 
międzynarodowym. Jedno z nich zakłada adaptowanie strategii reklamowych do 
uwarunkowań społeczno-kulturowych, natomiast drugie proponuje standaryzowanie 
przekazu reklamy. NajwaŜniejszym argumentem przemawiającym za 
standaryzowaniem jest moŜliwość uzyskania efektu skali w produkcji reklamy, 
zredukowania jej kosztów oraz zwiększenie zyskowności. Za strategią adaptacji 
przemawia natomiast moŜliwość osiągnięcia efektywnej komunikacji, gdyŜ podejście to 

                                                           
13 D.L. Loudon, A.J. DelIa Bitta, Consumer Behaviour, McGraw Hil1, New York 1993, s. 122. 
14 I. Rutkowski, Polskie przedsiębiorstwa a jednolity rynek europejski − wyzwania marketingowe,  

w: Euromarketing, koncepcje, strategie, metody, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999, s. 23. 
15 Ph. Kotler, Marketing Management, Pearson Education International, New Jersey 2003, s. 402. 



Wybrane aspekty komunikacji marketingowej… 

 

467 

rozpoznaje róŜnice między kulturami i inspiruje się ich lokalnymi, specyficznymi 
cechami16. 

Przemysł reklamowy wyróŜnia dwa sposoby przekazu: racjonalną argumentację 
oraz odwołującą się do emocji strategię afektywną. Odwołując się do racjonalnych 
argumentów, najlepiej reklamować produkty uŜytkowe róŜniące się swymi 
właściwościami: samochody, ubezpieczenia, sprzęt elektroniczny. Reklama ma 
wówczas funkcję informacyjną, ma uwypuklić wszystkie zalety produktu, czyniąc go 
tym samym niepowtarzalnym i lepszym od pozostałych. Przykładowo, Fiat Panda był 
reklamowany jako niedrogi, ekonomiczny samochód miejski, którego niezwykłość 
polega na tym, Ŝe jest niezwykle pojemny. Do drugiej grupy moŜna zaliczyć dobra 
luksusowe, uŜywki, perfumy, napoje alkoholowe. Wyjątkowość reklamowanych 
produktów podkreśla często odpowiednia strona wizualna, muzyka, a wszystko to  
w celu wywołania emocjonalnej reakcji u odbiorcy17. 

Dla podkreślenia roli aspektów mentalno-kulturowych podczas tworzenia czy 
tłumaczenia tekstów reklamowych moŜna przytoczyć wiele nietrafionych decyzji 
przeniesienia reklamy z rodzimego na nowy grunt. Mary Snell-Hornby przytacza 
niezwykle obrazowy przykład związany z kampanią reklamową pewnego środka 
przeciwbólowego. Ukazywała ona, począwszy od lewej strony, trzy twarze: smutną,  
o neutralnym wyrazie i uśmiechniętą, co miało symbolizować kolejne fazy działania 
środka przeciwbólowego. Kampania ta okazała się zupełnie nieudana w krajach 
arabskich. Czytający od strony prawej do lewej arabskojęzyczni odbiorcy nie mieli 
szans na właściwe zrozumienie przekazu. Interpretacja przekazu okazała się odwrotna 
od zamierzonej, co wypaczyło cel i efekt komunikacyjny przekazu reklamowego18. 

JeŜeli porówna się niemieckie i brytyjskie przekazy komunikacyjne w postaci 
broszur informacyjnych, materiałów reklamowych czy stron internetowych, to moŜna 
zauwaŜyć pewne prawidłowości. W przekazach brytyjskich podkreślane są aspekty  
o charakterze indywidualnym i osobistym, podczas gdy w niemieckich nacisk kładzie 
się na rzeczowość i technikę19. 

Normy obyczajowe są takŜe specyficznym czynnikiem wpływającym na kształt 
przekazu reklamowego. Przykładem moŜe być kampania reklamowa Colgate 
-Palmolive, która zakończyła się poraŜką. Lansując pastę do zębów w południowej Azji 
wykorzystano slogan „Zdziwisz się, gdzie podział się Ŝółty kolor”. Przesłanie hasła 
reklamowego było zupełnie nietrafione, gdyŜ w tym regionie istnieje zwyczaj Ŝucia liści 
orzecha, które barwią zęby na kolor Ŝółtobrązowy, co jest utoŜsamiane z prestiŜem 
społecznym. Hasło reklamowe, jak najbardziej stosowne na rynku europejskim czy 
amerykańskim, okazało się całkowitym nieporozumieniem w południowoazjatyckim 

                                                           
16 S. Hollensen, Global Marketing. A Market-Responsive Approach, Pearson Education, London 2001,  

s. 542.  
17 M. Snell-Hornby,  Handbuch Translation, Gunter Narr Verlag, Tübingen 1999, s. 239.  
18 Ibidem, s. 241.  
19 M. Chutnik, M. Nawalaniec, op. cit., s. 14.  
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kręgu kulturowym20. Z reakcją niezrozumienia, a nawet agresji moŜna się spotkać  
w przypadku, gdy docelowy odbiorca posiada złe skojarzenia związane z przekazem. 
Jako przykład posłuŜyć moŜe polskie przedsiębiorstwo cukiernicze, które nie dostrzegło 
istotności komponentu kulturowego, jakim jest religia, przy wprowadzaniu swoich 
produktów na zagraniczny rynek. Przedsiębiorstwo eksportowało do Indii cieszące się 
duŜą popularnością na rodzimym rynku cukierki „krówki”. Jednak na indyjskim rynku 
pojawiły się one w niezmienionym opakowaniu, co ze zrozumiałych względów nie 
spotkało się z akceptacją tamtejszych konsumentów21. 

Język jako jeden z komponentów kultury ma równieŜ ogromny wpływ na kształt  
i skuteczność przekazu reklamowego. Jest głównym środkiem porozumiewania się, 
jednak sama znajomość wyrazów i reguł gramatycznych nie stanowi gwarancji 
skuteczności procesu komunikacji. Odczytanie właściwego znaczenia słów zaleŜy od 
wielu czynników, takich jak znajomość kontekstu, sygnałów intonacyjnych i załoŜeń 
światopoglądowych przyjmowanych w danej kulturze. Ta sama wypowiedź moŜe 
przybierać róŜne znaczenia, a ta sama intencja komunikacyjna moŜe być wyraŜona 
przez róŜne formy językowe. Przykładem wpływu czynników lingwistycznych na 
skuteczność reklamy moŜe być prowadzona w Niemczech kampania reklamowa sieci 
Douglas. Mimo zdecydowanie pozytywnych skojarzeń związanych z językiem 
angielskim kampania zakończyła się w Niemczech fiaskiem. Hasło „Come in and find 
out” było przez Niemców pozytywnie kojarzone, jednak po przeprowadzeniu ankiet 
wśród klientów okazało się, Ŝe większość z nich, z powodu niewystarczającej 
znajomości języka angielskiego, zinterpretowała tekst jako „Przyjdź i znajdź wyjście”.  

Nie tylko z ryzykiem niezrozumienia bądź błędnej interpretacji związana jest 
decyzja pozostawienia hasła reklamowego w języku, w którym to hasło powstało. 
Niezbędne są badania wykazujące, jakie języki wywołują w danej społeczności 
skojarzenia pozytywne, a jakie negatywne. Dziś językiem prestiŜowym i powszechnie 
akceptowanym jest niewątpliwie język angielski. I tak okazało się, Ŝe rynek brytyjski 
bez oporów zaakceptował francuskojęzyczne reklamy kosmetyków, gdyŜ Francja 
postrzegana jest jako symbol elegancji i piękna. Z akceptacją spotkały się teŜ 
niemieckojęzyczne slogany reklamujące markę Audi, prawdopodobnie ze względu na 
fakt, iŜ Niemcy słyną z produkcji samochodów wysokiej jakości i są znani  
z solidności22. 

Przykładem odniesienia wpływu kultury na skuteczność przekazu reklamowego 
jest model kreatywnej strategii reklamy, który zakłada, iŜ strategię reklamy determinują 
cztery wymiary kultury zaproponowane w modelu G. Hofstedego. Model został 
opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w ośmiu państwach, a mianowicie 
na Tajwanie w Korei, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Stanach 
Zjednoczonych i Afryce. WyróŜnionych zostało pięć uwarunkowanych kulturowo 

                                                           
20 M. White, A Short Course in International Marketing Blunders, World Trade Press, Novato 2002, s. 47. 
21 M. Bartosik, Opakowanie na eksport, „Marketing w Praktyce” 2000, nr 3, s. 20.  
22 M. Snell-Hornby, op. cit., s. 240-241. 
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strategii reklamowych. Pierwsza z nich, strategia faktograficzna, charakteryzuje się 
przekazem reklamowym opartym na faktach, który nie zawiera dodatkowych 
argumentów, nie odwołuje się do emocji oraz nie powołuje się na wartości  
i przekonania. Strategia ta będzie skuteczna w krajach, które charakteryzuje 
indywidualizm oraz słabe unikanie niepewności. 

Strategia argumentacyjna bazuje na załoŜeniu, iŜ przekaz reklamowy powinien 
opierać się na faktach i naleŜy go poprzeć racjonalnymi argumentami. Reklama o takim 
charakterze będzie skuteczna w krajach o niskim dystansie władzy oraz silnym unikaniu 
niepewności. Strategia psychologiczno-motywująca zakłada mały nacisk na fakty  
w przekazie reklamowym i opieranie go na przedstawianiu konsumentowi 
rzeczywistych lub wyimaginowanych korzyści. Powinna być stosowana w kulturze 
kolektywistycznej o wysokim dystansie władzy. W strategii symbolicznej reklamowany 
produkt powiązany jest z motywami symbolicznymi. Reklamę taką moŜna stosować  
w krajach o niskim dystansie władzy. Jej symbolika jest przydatna szczególnie wtedy, 
gdy mamy do czynienia z krajem o restrykcyjnych regulacjach prawnych dotyczących 
reklamy.  

Ostatnia z wyróŜnionych w modelu strategii to strategia naśladownicza, gdzie 
przekaz reklamowy opiera się przede wszystkim na rekomendacjach. Jest 
charakterystyczna dla krajów o wysokim dystansie władzy oraz silnym unikaniu 
niepewności23. Państwa, które notują wysoki stopień unikania niepewności, preferują 
podejście faktograficzne oraz strategie oparte na rekomendacjach, demonstracjach, 
jasnych informacjach popartych racjonalnymi argumentami, gdyŜ takie strategie 
redukują ryzyko. Niejasna z punktu widzenia informacyjnego i niebezpośrednia 
komunikacja w reklamie moŜe wskazywać na kultury wysokiego kontekstu. Zawartość 
konkretnych i rzeczowych informacji oraz faktów jest zwykle wyŜsza w kulturach 
indywidualistycznych24. Na przykład Stany Zjednoczone i Japonia prezentują dwa róŜne 
wzorce komunikacyjne. Stany Zjednoczone są przykładem kultury niskiego kontekstu, 
natomiast Japonia to przykład kultury wysokiego kontekstu. Dlatego amerykańskie 
reklamy zwykle prezentują konkretne cechy produktów, odwołując się do racjonalnych 
argumentów, podczas gdy reklamy japońskie często odwołują się do wyobraźni  
i emocji25. RównieŜ konsumenci w krajach o kulturze kolektywistycznej efektywniej 
przyswajają slogany reklamowe o przesłaniach kolektywistycznych niŜ te 
indywidualistyczne, które odnoszą się do korzyści, odczuć i emocji związanych  
z jednostką26. 

 

                                                           
23 S. Dahl, Cross-Cultural Advertising Research. What Do We Know About the Influence of Culture  

on Advertising?, Middlesex University Business School, London 2004, s. 12-14. 
24 S. Dahl, Transfer Report. Cultural Values in Advertising, University of Luton, London 2000, s. 4. 
25 Ph. Kotler, op. cit., s. 594. 
26 S. Dahl, Cross-Cultural..., s. 12. 
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Postrzeganie produktu w kontek ście kulturowym 

Problemy róŜnic kulturowych dotyczą nie tylko zarządzania przedsiębiorstwem  
w odmiennym otoczeniu społecznym i kulturowym, ale równieŜ zachowań i postaw 
konsumentów. Otoczenie kulturowe determinuje zachowania, preferencje i postawy 
konsumentów. Podejmowane przez przedsiębiorstwa działania marketingowe powinny 
być dostosowane do właściwości rynków docelowych. Przedsiębiorstwo podejmując 
chociaŜby działalność eksportową, musi liczyć się z odmienną reakcją konsumentów 
niŜ ta obserwowana na rodzimym rynku, gdyŜ wiele zachowań rynkowych nabywców 
jest uwarunkowana przez czynniki o charakterze kulturowym. Najbardziej znane  
i opisane w literaturze zjawiska związane z kulturowymi uwarunkowaniami rynkowych 
zachowań nabywców to: etnocentryzm konsumencki oraz efekt kraju pochodzenia 
(origin of country effect). Zjawiska te doskonale ilustrują, jak waŜnym składnikiem 
kultury są symbole i związana z nimi siła skojarzeń. Symboliczne cechy produktów 
mogą wywoływać u potencjalnych nabywców określone skojarzenia. Te same symbole 
mogą jednak nieść ze sobą róŜne treści dla przedstawicieli odmiennych kultur. Dlatego 
często występuje konieczność adaptacji symbolicznych właściwości produktów do 
lokalnej kultury, w celu uniknięcia negatywnych skojarzeń wśród lokalnych 
konsumentów.  

Postawa etnocentryzmu konsumenckiego wyraŜa się w świadomym preferowaniu 
produktów rodzimych oraz uprzedzeniach wobec produktów importowanych. 
Etnocentrycznie zorientowani konsumenci nabywają krajowe produkty nawet wtedy, 
gdy ich jakość jest niŜsza niŜ produktów importowanych27. Etnocentryzm konsumencki 
określany jest jako przekonanie, iŜ produkt wywodzący się z własnej grupy kulturowej 
lub etnicznej jest z natury lepszy niŜ produkt wywodzący się z innych grup28. Lokalne 
produkty, które wzbudzają pozytywne skojarzenia z kulturą i dziedzictwem danej 
społeczności, są preferowane jako produkty lepsze, bardziej niezawodne i godne 
zaufania. Etnocentryzm u konsumentów moŜe być wzmacniany przez wykorzystanie  
w reklamie haseł o charakterze patriotycznym takich jak: „Dobre, bo polskie”, czy 
„Made with pride in the USA”. Etnocentryczne postawy konsumentów są teŜ często 
wspierane przez przekonanie, iŜ nabywanie rodzimych produktów sprzyja rozwojowi 
lokalnej przedsiębiorczości, ogranicza bezrobocie i stymuluje tworzenie nowych miejsc 
pracy. Przez wiele osób taka postawa jest rozumiana jako swego rodzaju wyraz 
patriotyzmu oraz troski o rozwój i przyszłość lokalnej społeczności. Dla wielu 
potencjalnych nabywców to właśnie owo symboliczne znaczenie produktu, społeczny 
oddźwięk jego zakupu oraz przekonanie o spełnieniu waŜnej powinności są często 
bardziej istotne niŜ jego jakość czy wartość uŜytkowa. Poziom pozytywnych odczuć 

                                                           
27 E. Glińska, K. Krot, D. Siemianko, K. Kubacki, Etnocentryzm w postawach młodych konsumentów piwa, 

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria Zarządzanie i Marketing, Rzeszów 2008, nr 249, s. 123-
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28 M. Sajdakowska, Etnocentryzm konsumencki − czynnik wpływający na decyzje nabywcze konsumentów 
na rynku Ŝywności, „Technologia Alimentaria” 2003, nr 3, s. 17. 
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wobec rodzimych produktów jest zwykle zróŜnicowany w zaleŜności od rodzaju 
produktu. W przypadku niektórych produktów, takich jak odbiorniki telewizyjne czy 
sprzęt gospodarstwa domowego, poczucie etnocentrycznego przywiązania moŜe nie 
występować29. Jednak przed wprowadzeniem produktu na rynek, szczególnie na 
obszarze zamieszkiwanym przez konsumentów reprezentujących inną kulturę, 
konieczne jest rozpoznanie wszelkich moŜliwych znaczeń, jakie mogą się wiązać  
z danym produktem dla docelowych odbiorców30.  

W warunkach globalizacji i internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw coraz 
większą rolę zaczyna odgrywać analiza zachowań konsumentów i identyfikacja 
podejmowanych przez nich decyzji przez pryzmat kraju pochodzenia produktu. Efekt 
kraju pochodzenia jest interpretowany jako oddziaływanie na wizerunek produktu 
sprzedawanego na rynkach zagranicznych wizerunku kraju, w którym został 
wyprodukowany lub z którego pochodzi. Opinia o danym kraju i upowszechnione na 
jego temat skojarzenia mogą przekładać się na międzynarodowy wizerunek produktu 
czy usługi i w pozytywny bądź negatywny sposób wpływać na jego losy na 
zagranicznych rynkach. Przykładem marketingowego wykorzystania efektu kraju 
pochodzenia jest przenoszenie przez austriackie firmy ubezpieczeniowe i instytucje 
finansowe swojej siedziby do Szwajcarii w celu wykorzystania pozytywnych skojarzeń 
z tym krajem, związanych z sukcesami jego instytucji finansowych. Pewne 
przedsiębiorstwo obuwnicze z Puerto Rico wysyłało całą swoją produkcję do Nowego 
Jorku, a następnie przywoziło z powrotem. Mieszkańcy kraju o wiele chętniej kupowali 
obuwie przywiezione z Nowego Jorku. Innym przykładem jest niemiecka firma 
produkująca strzykawki jednorazowego uŜytku, która otworzyła swoje filie  
w Brazylii oraz Stanach Zjednoczonych w celu obsługi południowo-  
i północnoamerykańskiego rynku. Okazało się, Ŝe na rynku południowoamerykańskim  
o wiele chętniej nabywane były produkty wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych  
i postrzegane były one jako produkty bezpieczniejsze i lepszej jakości. Niemieckie 
przedsiębiorstwo miało natomiast problemy ze sprzedaŜą na rynkach Ameryki 
Południowej strzykawek wyprodukowanych w Brazylii, gdyŜ konsumenci nie mieli 
zaufania do jakości i bezpieczeństwa wyprodukowanych tam wyrobów medycznych31. 

Kraj pochodzenia produktu moŜe stanowić symbol nawiązujący do wszelkich 
pozytywnych, neutralnych i negatywnych skojarzeń związanych z danym krajem, które 
występują w świadomości jego mieszkańców, jak równieŜ opiniach osób pochodzących 
z innych państw czy regionów32. Pochodzenie produktu jest zazwyczaj eksponowane na 

                                                           
29 C. Min Han, The Role of Consumer Patriotism in the Choice of Domestic versus Foreign Products, 
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produkcie bądź jego opakowaniu w postaci etykiety „made in”. Kraj pochodzenia 
produktu oznacza nie tylko miejsce, gdzie dany produkt wytworzono, lecz wiąŜe się  
z nim wiele dodatkowych skojarzeń mających wpływ na percepcję produktu i jego cech 
przez potencjalnych nabywców. Istnieje wiele dodatkowych znaczeń i skojarzeń, które 
są implikowane przez widniejący na produkcie napis „made in”. Po pierwsze dzięki 
niemu produkt nabiera cech produktu międzynarodowego, który jest importowany  
z zagranicy w przeciwieństwie do rodzimych produktów wytwarzanych w kraju. 
Poszczególnym rodzajom produktów przypisany jest bardzo często takŜe ich narodowy 
wizerunek w postaci skojarzeń z krajem, który jest znany z ich wytwarzania. Zatem 
Szwajcaria jest kojarzona z produkcją serów i zegarków, Francja z perfumami, Włochy 
z pizzą. Bardzo często takŜe konkretny producent wywołuje automatycznie skojarzenia 
z określonym krajem33. Philips kojarzony jest z Holandią, Mercedes, BMW czy 
Volkswagen z Niemcami, Saab i Volvo ze Szwecją, Toshiba, Sony, Toyota czy Honda  
z Japonią. MoŜna by mnoŜyć przykłady firm jednoznacznie kojarzonych  
z określonym krajem. 

Oznaczenie kraju pochodzenia jest obowiązkowe w handlu międzynarodowym, 
dlatego bardzo często dochodzi do sytuacji, w której skojarzenie firmy z konkretnym 
krajem niejako koliduje z rzeczywistym miejscem jego wytworzenia. Na etykietach 
produktów bardzo wielu znanych i cenionych firm widnieje informacja, iŜ zostały one 
wyprodukowane w Chinach, Indonezji, Singapurze czy na Tajwanie. Bardzo często 
informacja taka powoduje dysonans między powszechnie kojarzonym z daną marką 
wizerunkiem kraju a faktycznym miejscem wytworzenia produktu, które nie zawsze 
budzi pozytywne asocjacje związane z jego jakością, trwałością czy niezawodnością. 
Zjawisko to jest konsekwencją masowego przenoszenia produkcji przez renomowane 
światowe firmy do krajów o niskich kosztach wytwarzania. Fakt ten moŜe negatywnie 
wpływać na budowany latami wizerunek firmy i jej produktów, kojarzonych pozytywie 
z danym krajem. Jest to zjawisko, które w pewnym sensie dezorientuje konsumentów  
i podwaŜa ich zaufanie do wielu marek produktów. Przedsiębiorstwa podejmując 
działalność inwestycyjną na zagranicznym rynku lub decydując się na eksport swoich 
produktów, powinny uwzględnić fakt, iŜ kraj pochodzenia produktu ma istotny wpływ 
na postrzeganie jego jakości oraz zaufanie, jakim będą go darzyli konsumenci.  

Podsumowanie 

RóŜnice kulturowe, które dotyczą odmienności językowych, religijnych, 
zwyczajów oraz sposobów komunikowania, zarówno werbalnych, jak i niewerbalnych, 
wpływają w duŜym stopniu na działalność marketingową przedsiębiorstw działających 
na międzynarodowym, globalnym rynku. Odmienności dotyczące określonych 
czynników kulturowych determinują konieczność adaptacji działań marketingowych  
i sposobów komunikacji z klientami w zaleŜności od kontekstu kulturowego  
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i społecznego. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa oferujące i promujące swoje produkty 
na zagranicznych rynkach decydują się na standaryzację środków komunikacji  
z klientami, którzy często funkcjonują w skrajnie odmiennej przestrzeni społeczno 
-kulturowej. Znajomość poszczególnych stylów komunikacji pozwala na przygotowanie 
odpowiedniego przekazu, który zapewnia skuteczność procesu komunikacji oraz 
pozwala na uniknięcie nieporozumień związanych z odmiennościami kulturowymi 
poszczególnych rynków docelowych. Podejmując działania marketingowe  
w odmiennym kulturowo otoczeniu rynkowym, naleŜy mieć świadomość tego, iŜ 
kultura składa się z elementów widocznych i niewidocznych. Kulturę tworzą nie tylko 
zwyczaje, tradycja, religia i język, ale równieŜ trudniej dostrzegalne elementy, takie jak: 
bezpośredniość komunikacji i jej kontekst, wartości kolektywistyczne lub 
indywidualistyczne czy tendencja do podejmowania decyzji na podstawie emocji lub 
racjonalnych argumentów. Wszystkie one mają wpływ na ostateczny kształt 
komunikacji z klientem pochodzącym z innego kręgu kulturowego. 

THE CHOSEN ASPECTS OF MARKETING COMMUNICATION 

IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIFFERENCES 

Summary 

The paper presents the problems connected with marketing activity of enterprises on 
international market. The questions connected with cultural differentiation of global market and 
cultural conditioned consumers' behaviour have been presented. The cultural, social and religious 
factors connected with perception of marketing communication by consumers have been 
presented.  In this context the assumption of cross-cultural marketing have been discussed as well 
as the determinants of effective cross-cultural communication. 
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ORGANIZACYJNA − KOMUNIKACJA W FIRMACH  

Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 

Streszczenie 

Rola inwestycji zagranicznych w polskiej gospodarce zarówno w kontekście pozytywnym 
(szansa na modernizację przemysłu), jak i w kontekście negatywnym (zagroŜenie suwerenności 
naszego kraju) była juŜ wielokrotnie analizowana w ramach nauk społecznych i ekonomicznych. 
We Wrocławiu, gdzie posiadają siedzibę badane firmy, w latach 1997-2005 kapitał zagraniczny 
pochodził z 51 państw, wartość inwestycji zrealizowanych na gruntach sprzedanych przez władze 
miasta przekroczyła 300 mln USD. Ze zjawiskiem tym nie moŜna kojarzyć jedynie nowych 
technologii i specjalistów z innych krajów. Przedsiębiorstwo staje się swoistym tyglem 
kulturowym, skupiającym róŜne kultury narodowe w ramach jednej organizacji. W artykule 
kultura narodowa i kultura organizacyjna zostaną potraktowane jako obszary komunikowania  
w małych firmach, w których praca dodatkowo zapewnia bezpośredniość interakcji. 
Wykorzystana zostanie równieŜ klasyfikacja R.R. Gestelanda. 

Kultura narodowa w organizacji 

Wszelkie definicje normatywne kultury akcentują podporządkowanie się zachowań 
ludzkich normom, wzorom, wartościom i modelom. Nurt myślenia, w którym łączy się 
rozwój ekonomiczny z dominującymi w danej kulturze wartościami, zapoczątkował 
Max Weber. W dziele Etyka protestancka a duch kapitalizmu stwierdził, Ŝe sukcesy 
zawodowo-materialne osiągane przez jednostkę są przejawem łaski BoŜej,  
a jednocześnie zgromadzone dobra nie powinny być konsumowane, lecz dalej 
inwestowane w celu pomnaŜania. Praca sama w sobie stanowiła przy tym wartość 
cenną, a jednostka w swoich postępowaniach zawodowych powinna postępować 
uczciwie. 

We współczesnej strukturze gospodarki światowej zetknięcie się norm kulturowych 
grup etnicznych i narodowych nabiera istotnego znaczenia wobec globalizacji.  
W przypadku grup etnicznych działających w biznesie, często w obcym narodowo 
otoczeniu, stwierdzono, Ŝe istotną rolę odgrywała tutaj zasada wzajemności, polegająca 
na wymianie dóbr i pracy, która jest podstawą organizacji społecznej rodziny czy 
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klanu2. Warto takŜe podkreślić, Ŝe działający w biznesie członkowie grup etnicznych 
podejmują go świadomie bądź nieświadomie. Wynika to z obiektywnych uwarunkowań 
ustrojowych, ekonomicznych i kulturowych, tym bardziej Ŝe istnieją grupy etniczne,  
a nawet całe narody (np. śydzi), w których biznes, jako dominanta aktywności  
i zachowań, jest głównym czynnikiem integrującym, równieŜ ze względu na fakt, Ŝe 
większość jednostek jest ponadprzeciętnie uzdolniona do przekazywania kapitału, 
trafnych decyzji ekonomicznych itp.3. Według innych koncepcji jednostki i grupy, które 
znalazły się w obcym otoczeniu etnicznym, dąŜeniem do osiągnięć w pracy oraz 
ekonomicznym powodzeniem rekompensują sobie brak np. praw wyborczych, 
poniewaŜ sukces ekonomiczny nobilituje jednostkę4. 

W. Misiak wskazuje, Ŝe istnieją trzy czynniki, które utrudniają określenie katalogu 
cech narodowych w kontekście biznesowym: brak jednoznacznie wykształconego 
poczucia toŜsamości, zróŜnicowana wielkość wspólnot narodowych oraz fakt 
występowania mniejszości. Wskazuje równieŜ na istotne znaczenie prawa (brak 
adekwatnych odpowiedzi w granicach stanowionego prawa w stosunku do przemian 
gospodarczych) oraz religii (teza Maksa Webera o „protestanckim duchu kapitalizmu”). 
W efekcie czego stwierdza, iŜ narodowe i etniczne kultury organizacyjne w biznesie to 
określony zespół norm, reguł i powinności, wyznaczających poŜądany ład 
organizacyjny, preferowane procedury oraz zachowania podmiotów i aktorów sfery 
biznesu w wymiarze międzynarodowym5. Autor ten stawia równieŜ tezę, Ŝe 
uwarunkowania narodowe i etniczne kultury organizacyjnej oddziałują na kierunki 
rozwoju gospodarczego i społecznego silniej niŜ anonimowo rozpatrywane siły 
wolnego rynku6. Wiele innych analiz wskazuje równieŜ, Ŝe w toku rozwoju wielkich 
korporacji o zasięgu ponadnarodowym kultura organizacyjna tych organizacji uległa 
ewolucji w wyniku wnoszenia przez poszczególne grupy narodowe ich cech 
specyficznych. Większość korporacji międzynarodowych przechodziła swoistą 
ewolucję stopniowego uwalniania się od cech narodowej kultury organizacyjnej  
o bardziej uniwersalnych wartościach. Procesy tej ewolucji najlepiej uwidaczniają się  
w kolejnych przekształceniach struktur i form zarządzania jako immamentnego 
składnika kultury organizacyjnej. 

Zarówno K. Jasiecki, jak i inni badacze, m.in. D. Gościniak-Kosprzyk, stwierdzają, 
Ŝe wyraźną specyfiką charakteryzują się właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, 
wywodzą się bowiem w znacznej części z rodzin robotniczych i chłopskich bądź  
z pierwszego pokolenia rodzin inteligenckich. Małe firmy to prawie w 90% 
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jednoosobowe firmy rodzinne działające głównie w sektorze usług7. Przy niedostatku 
własnych środków inwestycyjnych działalność gospodarcza odpowiadająca regułom 
rynku ma skromne rozmiary, szczególnie inwestycyjne. Prowadzą je ludzie małego 
biznesu, oni teŜ są najbardziej liczną grupą realizatorów wzoru biografii „szkoła-
biznes” we współczesnej Polsce8. 

Charakterystyka małych firm z kapitałem zagraniczny m  
we Wrocławiu  

Przedsiębiorstwo jest instytucją gospodarczą, która została wyodrębniona w toku 
ewolucji handlu i przemysłu. Początków drobnej przedsiębiorczości w Polsce upatruje 
się w XIX wieku. Przedsiębiorcy i warstwa urzędnicza stanowili klasę, która dziś nosi 
miano „starej klasy średniej”. Dla uformowania starych klas średnich kluczowym 
czynnikiem we wszystkich krajach była oddolna inicjatywa gospodarcza wywodząca się 
ze środowisk mieszczańskich. Jednak w Polsce zjawisko to opóźnione zostało przez 
gospodarkę folwarczno-pańszczyźnianą oraz nieobecność wielopokoleniowej tradycji, 
czyli przekazywania z ojca na syna steru interesów rodzinnych. 

Prowadzenie firmy polega na gospodarowaniu, czyli zajmowaniu się jakąś 
konkretną dziedziną działalności: produkcyjną, usługową, handlową, budowlaną, 
transportową i doradczą. Gospodarka rynkowa, której podstawową cechą jest zasada 
konkurencyjności, wymaga od podejmującego się prowadzenia samodzielnie jakiegoś 
przedsięwzięcia wykazania się pomysłowością i zapobiegliwością w sposobach 
realizowania ryzykownych pomysłów. Jest to najbardziej widoczne na przykładzie 
małych firm, które wykazują istotne róŜnice jakościowe i ilościowe w porównaniu  
z duŜymi koncernami. Do jakościowych cech małych przedsiębiorstw zalicza się 
najczęściej samodzielność ekonomiczną i prawną właściciela oraz prostą strukturę 
organizacyjną. Za główny wskaźnik ilościowy uznaje się liczbę zatrudnionych 
pracowników i w związku z tym o małym przedsiębiorstwie mówi się w sytuacji 
zbiorowości 10-49 zatrudnionych (firmy, w których zatrudnionych jest od 0-9 osób, to 
zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstwa9). 

We Wrocławiu, dolnośląskiej metropolii, Ŝyje 635,9 tys. ludzi10. Ze względu na 
swoje korzystne połoŜenie geopolityczne i gospodarcze stał się miejscem szybko 
adaptującym się do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań 
ekonomicznych. Miasto to, jak pokazują m.in. statystyki, jest centrum usługowym  
i produkcyjnym w tym regionie, jest takŜe jednym z najwaŜniejszych w kraju ośrodków 
kultury i nauki. Znaczącą rolę odgrywają przedsiębiorstwa branŜy chemicznej, 
maszynowej, motoryzacyjnej i sprzętu gospodarstwa domowego. O sile regionalnych 
inicjatyw świadczy powstanie trzech specjalnych stref ekonomicznych, gminnych stref 
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aktywności, parków technologicznych itp. RównieŜ zaangaŜowanie kapitału 
zagranicznego we Wrocławiu utrzymuje się na wysokim poziomie. W latach 1996-2003 
kapitał zagraniczny ulokowany we Wrocławiu pochodził z 46-51 państw, przy czym 
wartość inwestycji zrealizowanych na gruntach sprzedanych przez władze miasta 
przekroczyła 300 mln USD. Napływ kapitału zagranicznego to nie tylko nowe 
technologie i strategie działania, specjaliści z innych krajów, ale takŜe kontakt  
z odmienną kulturą organizacyjną i narodową. Ten ostatni proces bywa zderzeniem 
róŜnych kultur, połączonych w celu realizacji jednego, określonego przedsięwzięcia,  
a mała firma staje się swoistym tyglem kulturowym. 

Kultura jako obszar komunikowania 

Transformacje współczesnych kultur, których zasadniczą konsekwencją jest 
osłabienie ich spójności, dosyć dokładnie ilustrują napięcia, jakie występują między 
dwoma rodzajami toŜsamości kulturowych (i narodowych równocześnie): dominującą  
i słabą, która zazwyczaj konkretyzuje się jedynie w ludzkich pragnieniach. Te pierwsze, 
mocne, są wewnętrznie spójne i opierają się na trwałych fundamentach. Natomiast 
toŜsamości słabe są wewnętrznie rozdarte, wyzwalają się z ograniczeń tradycji, kultury  
i norm Ŝycia społecznego i są najczęściej konstruktami teoretycznymi, wizjami 
artystycznymi oraz fantazjami i marzeniami niepokornych jednostek. Napięcia te są 
szczególnie ostre w dobie globalizacji11. Granice toŜsamości mocnej wyznaczają tzw. 
czyste idee (religie, prawa natury, koncepcje rozumu), zgodnie z którymi powstają 
uniwersalne wzorce dla jednostek i zbiorowości informujące je dokładnie o tym, kim 
mogą być, a kim im być nie wolno. ToŜsamość mocną wykorzystuje się do dzielenia 
jednostek na „normalne” i „patologiczne”, „lepsze” i „gorsze”, czyli specyficznej 
stygmatyzacji. ToŜsamość słaba jest źródłem poczucia inności w sobie. Ponadto 
toŜsamość mocna, dzięki podziałowi na „swoich” i „innych”, gwarantuje poczucie 
odrębności, druga – zakładając moŜliwość zanikania podziałów między ludźmi  
− wywołuje poczucie totalnej wspólnotowości między nimi. Mimo procesów 
globalizacji wskazane napięcia mają obecnie coraz bardziej znaczący przebieg12. 

Na etapie dynamicznego rozwoju kultury masowej i komunikowania 
multimedialnego wzrasta zainteresowanie toŜsamościami słabymi, gdyŜ one nieustannie 
się przekształcają i krzyŜują ze sobą, ale z drugiej strony, nawet w ramach Unii 
Europejskiej, oprócz idei wspólnotowości promuje się ideę regionalizmu, czyli 
odrębności. Niektórzy autorzy, tak jak K. Krzysztofek, posuwają się jednocześnie do 
określenia, Ŝe „Hierarchiczną relację kultury centralne − kultury peryferyjne zastąpiła 

                                                                                                                                              
10 Dane GUS, stan na 31.12.2005r. 
11 T. Miczka, Komunikowanie międzykulturowe w perspektywie globalizacji i lokalizacji, w: Studia nad 

komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, red. J. Fras, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 
2007, s. 87-88. 

12 Ibidem, s. 89. 
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relacja kultura globalna − kultury lokalne”, rozumiane jako kultury narodowe, jak  
i regionalne, czyli kultury toŜsamościowe13. 

Współcześnie zatem zmieniają się tradycyjne poglądy odnośnie kultury na świecie  
i wysuwa się na plan pierwszy komunikacja międzykulturowa, poprzez którą 
uwypuklane są głównie róŜnice kulturowe. „Niebezpieczeństwo ujednolicania, 
wchłaniania i rezygnacji z róŜnorodności uwaŜamy za absolutyzowanie globalizacji, 
gdyŜ z drugiej strony ma miejsce renesans regionalności i podmiotowości. Coraz 
częściej określone wspólnoty etnograficzne, językowe, etniczne i narodowościowe 
uświadamiają sobie swoją terytorialną, historyczną, społeczną i kulturową toŜsamość  
w ramach wielkiej społeczności międzynarodowej oraz wspólnoty państwowej  
i podejmują starania o moŜliwość autentycznego stanowienia o sobie, zagwarantowanie 
podmiotowości oraz rozwijania własnego dziedzictwa kulturowego” 14. Uczestnicy 
współczesnej komunikacji międzykulturowej powinni przyswoić wszystkie tradycje,  
a nie tylko te, w których są zakorzenione oraz udostępnienie narodowych i lokalnych 
zasobów symbolicznych w takich wymiarach, aby „stanowiły one przeciwwagę dla 
bezładnego ruchu globalnego kapitalizmu”15. 

Zatem charakter komunikowania międzykulturowego w pierwszym dziesięcioleciu 
XXI wieku ma charakter dychotomiczny. Z jednej strony jest to skierowanie na 
pluralizm kulturowy, rozwijanie identyfikacji z innymi ludźmi oraz kształtowania 
myślenia w perspektywie „systemu globalnego”. Z drugiej strony to idee małych 
ojczyzn, rozwijanie świadomości i wiedzy na temat własnej mocnej toŜsamości oraz 
kształtowanie myślenia w perspektywie „systemu lokalnego”. Tak duŜo róŜnic  
w sposobach komunikowania się ze światem powoduje liczne napięcia i jedynie dialog 
między nimi moŜe zadecydować o skuteczności komunikowania międzykulturowego 
poprzez wypracowanie nowych reguł wzajemności16. 

Rozszerzanie się wpływów globalizacji na wiele sfer funkcjonowania państw, 
społeczeństw i nawet regionów oraz społeczności lokalnych nie zmniejsza w sposób 
radykalny istniejących róŜnic w zakresie narodowych cech funkcjonowania biznesu. 
Dwudziestoletnia praktyka funkcjonowania gospodarek rynkowych wyraźnie dowodzi 
istnienia istotnych róŜnic w poszczególnych krajach i grupach etnicznych, a nawet 
regionach, np. poprzez wprowadzanie określonych rozwiązań ustrojowych  
i instytucjonalnych. 

Gospodarka kaŜdego kraju, nawet jeŜeli w znacznej większości krajów, z których 
pochodzi kapitał zagraniczny, dominują zasady gospodarki rynkowej, posiada własną 
specyfikę, na którą składają się czynniki społeczne, kulturowe, a takŜe historyczne. 
Bardzo często o charakterze gospodarki decyduje połoŜenie geograficzne danego kraju.  

                                                           
13 K. Krzysztofek, Czy globalizacja kultury nam zagraŜa?, w: Kultura, gospodarka, media, red.  

E. Orzechowski, Ogólnopolski Kongres, Kraków 2002, s. 122. 
14 Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz,  

M. Sobecki, D. Misiejuk, Trans Humana, Białystok 2001, s. 8. 
15 A. Appadurai, Tradycja a sztuka, obrazy ery globalnej, „Magazyn Sztuki” 1999, nr 3, s. 48. 
16 T. Miczka, op.cit., s. 91. 
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H. Mruk i R. Nestorowicz wyróŜnili następujące poziomy, na podstawie których moŜe 
dochodzić do nieporozumień pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami z róŜnych 
krajów: 

– bariery językowe, 
– róŜnice w komunikacji pozawerbalnej, 
– nastawienie do prowadzenia biznesu, 
– zróŜnicowane modele zachowań w sytuacjach biznesowych, etykieta, 
– znaczenie statusu społecznego, hierarchii, okazywanie szacunku, 
– stosunek do czasu i harmonogramów, 
– skłonność do ulegania stereotypom17. 
Z punktu widzenia niniejszego opracowania najistotniejsze wydają się być dwie 

pierwsze płaszczyzny. Trzecia, nastawienie do prowadzenia biznesu, zostanie 
omówiona w dalszej części pracy. Istnienie barier językowych na pewno wydaje się 
dość oczywiste w przypadku tego typu zagadnienia. Często zdarza się tak, Ŝe nawet 
znajomość języka osoby, z którą prowadzone są interesy, nie gwarantuje skutecznej 
komunikacji. Niebezpieczeństwo nieporozumień stwarza równieŜ stosowanie  
w rozmowach Ŝargonu, gwary, idiomów. Przykładowo zagroŜenie stwarza uŜywanie  
w rozmowach wyrazów, które mają odmienne znaczenie w językach ojczystych obu 
rozmówców, a brzmią bardzo podobnie np. słowo actual w języku angielskim oznacza 
„prawdziwy, rzeczywisty, odpowiedni”, a nie „aktualny”. Paragraph po angielsku 
oznacza „akapit”, a nie „paragraf”18.  

W niektórych językach odpowiednie słowa lub konstrukcje bywają nieuŜywane, 
mimo Ŝe określone konstrukcje występują w danym języku, np. w języku japońskim 
występuje słowo „nie”, jednak jest bardzo rzadko uŜywane. W ustach Japończyka 
zwroty typu: „to będzie trudne”, „być moŜe”, „to byłoby kłopotliwe” oznaczają właśnie 
„nie”. W kaŜdym kraju wypowiedzi mają zróŜnicowane cechy. We Francji waŜny jest 
styl, w Niemczech kładzie się nacisk na stopień komplikacji zdań, a w Wielkiej Brytanii 
istotne jest uŜywanie prostego, przystępnego języka19. Zatem jeśli partnerzy  
w interesach prowadzą je w określonym języku, to muszą znać go bardzo dobrze, 
poniewaŜ popełnione błędy mogą zniweczyć próbę okazania drugiej stronie szacunku  
i zainteresowania. Wtedy warto skorzystać z usług tłumacza, choć konwersacja nie 
będzie miała juŜ walorów komunikacji bezpośredniej. 

W ramach przeprowadzanych przeze autorkę badań we wrocławskich małych 
firmach z kapitałem zagranicznym wśród zarządzających małymi firmami badana była 
równieŜ znajomość języków obcych, która przekłada się na dynamiczny rozwój 
przedsiębiorstw w skali globalnej. Z badań H. Simona wynika, Ŝe w najszybciej 
rozwijających się na rynkach w innych krajach firmach niemieckich kadra menedŜerska 

                                                           
17 H. Mruk, R. Nestorowicz, Komunikacja międzykulturowa, w: Komunikowanie się w biznesie, red.  

H. Mruk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 67. 
18 A. Murdoch, Współpraca z cudzoziemcami w firmie, Poltext, Warszawa 1999, s. 23. 
19 E. Marx, Przełamywanie szoku kulturowego, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 141-142. 
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znała co najmniej trzy języki obce20. Zastosowanie tej zmiennej jest niezwykle istotne  
w przypadku opisywania liderów organizacyjnych firm, które posiadają kapitał 
zagraniczny, poniewaŜ umoŜliwia m.in. komunikację bezpośrednią z zagranicznym 
udziałowcem, a takŜe z kontrahentami z innych krajów. Z pewnością ma to równieŜ 
wpływ na rozwiązywanie konfliktów wewnątrz firmy międzynarodowej. Prawie 3/4 
respondentów potrafiło nieźle (biegle lub przynajmniej dobrze) porozumiewać się  
w języku angielskim. Co drugi badany operował na podobnym poziomie językiem 
niemieckim. W tabeli 1 przedstawiona została znajomość najpopularniejszych 
europejskich języków obcych. 

Tabela 1. Poziom znajomości języków obcych wśród liderów organizacyjnych małych firm z kapitałem 
zagranicznym we Wrocławiu 

Język obcy 
Poziom znajomości języków obcych 

Ocena respondenta (%) N (%) 

biegle dobrze słabo brak 
angielski 29 (28,4) 42 (41,2) 18 (17,6) 13 (12,7) 102 (100) 
niemiecki 22 (21,6) 26 (25,5) 22 (21,6) 32 (31,4) 102 (100) 
rosyjski 4 (3,9) 19 (18,6) 19 (18,6) 60 (58,8) 102 (100) 
francuski 1 (1,0) 7 (6,9) 9 (8,8) 85 (83,3) 102 (100) 
hiszpański 2 (2,0) 1 (1,0) 1 (1,0) 98 (96,1) 102 (100) 
włoski 0 (0) 2 (2,0) 2 (1,0) 98 (96,1) 102 (100) 
inne 3 (2,9) 4 (3,9) 2 (2,0) 91 (89,2) 102 (100) 

Źródło: badania własne, 2005r.  

Respondenci biegli w pozostałych językach obcych to zazwyczaj osoby, które 
mówiły w określonym języku, a były to zazwyczaj mowy ojczyste badanych, jak  
np. koreański, japoński czy białoruski. Często zdarzało się tak, Ŝe badani znali więcej 
niŜ jeden język. Najczęściej jednym z nich był angielski, a drugim mowa ojczysta 
zagranicznych udziałowców firmy (zazwyczaj wskazywano na język niemiecki, 
poniewaŜ połowa badanych firm posiada kapitał właśnie z Niemiec). Warto zauwaŜyć, 
Ŝe wśród badanych nie było osoby, która nie znała Ŝadnego języka obcego, rzadko teŜ 
określali swoją znajomość języków jako słabą. 

W związku z tym tylko co dwudziesty respondent (5,9%) za podstawowy czynnik 
generujący problemy komunikacyjne z zagranicznym udziałowcem firmy uznał bariery 
językowe. Na kwestie sporne między współwłaścicielami firm pochodzącymi z róŜnych 
krajów wskazał średnio co trzeci respondent (35,6%), z tego prawie co druga osoba 
(13,7%) wskazywała na rozbieŜności dotyczące kosztów wykonania przedsięwzięcia, co 
trzecia natomiast osoba z tej zbiorowości (10,8%) wskazywała na czas wykonania 
przedsięwzięcia21. Zatem, choć prowadzenie przedsiębiorstwa w Polsce ma coraz 
bardziej globalny charakter, co powoduje konieczność porozumiewania się ludzi 
wychowanych w róŜnych kulturach, nadal istnieją inne czynniki, które stają się osią 
konfliktu. 

                                                           
20 H. Simon, Tajemniczy mistrzowie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 76. 
21 Badania własne, 2005r. 



Joanna Wardzała-Kordyś 482

W przypadku drugiego poziomu, komunikacji pozawerbalnej, w literaturze  
przedmiotu wyróŜnia się dwie podstawowe grupy zagadnień: 

– komunikacja parawerbalna (intonacja, tempo i głośność wypowiedzi, dźwięki 
oddzielające słowa),  

– komunikacja niewerbalna (dystanse przestrzenne − proksemika, dotyk  
– haptyka, kontakt wzrokowy – okulistyka, gestykulacja i mimika  
– kinetyka)22. 

R.R. Gesteland w oparciu o powyŜszą klasyfikację stworzył typologię krajów  
o odmiennych kulturach, którą przedstawiono w tabeli 223. 

Tabela 2. Kultury ekspresyjne i kultury powściągliwe 

Kultury bardzo 
ekspresyjne 

Kultury o zró Ŝnicowanej 
ekspresyjności 

Kultury pow ściągliwe 

Romańskie kraje 
europejskie, inne kraje 
śródziemnomorskie, kraje 

latynoamerykańskie 

Stany Zjednoczone, Kanada, 
Australia, Nowa Zelandia, kraje 

wschodnioeuropejskie, kraje 
południowoazjatyckie, kraje 

afrykańskie 

Kraje Azji Wschodniej  
i Południowo-Wschodniej, 

nordyckie i inne germańskie 
kraje europejskie 

Źródło: R.R. Gesteland, RóŜnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000,  
s. 70. 

Choć powyŜszy podział nie oddaje w całości przyzwyczajeń dotyczących 
zachowania dystansów przez przedstawicieli róŜnych krajów, trudno jest nie zgodzić się 
z autorem, Ŝe osoby pochodzące z krajów o kulturze ekspresyjnej mówią duŜo i głośno, 
często przerywając wypowiedzi swoich rozmówców. Osoby z kultur powściągliwych 
mówią ciszej, spokojniej, a przerywanie drugiej osobie uznają za przejaw złego 
wychowania. Osoby pochodzące z tego typu kultur dąŜą do zachowania dystansów 
(odległości) między rozmówcami na długość wyciągniętej ręki, co w przypadku osób 
wychowanych w krajach o kulturze ekspresyjnej moŜe być odebrane jako wyraz 
antypatii24. Przedstawiciele kultur ekspresyjnych ponadto, gdy mają do czynienia  
z osobami, które nie utrzymują częstego kontaktu wzrokowego, uznają je za nieszczere 
bądź ukrywające coś przed partnerem, patrzenie natomiast w oczy drugiej osobie  
w krajach azjatyckich uznawane jest za wyraz wrogości i agresji, podobnie za 
niegrzeczne uznawane są Ŝywa gestykulacja oraz wyraziste miny. W kulturach 
powściągliwych takŜe rzadziej niŜ w ekspresyjnych występują kontakty poprzez dotyk. 
W Europie najbardziej rozpowszechnioną formą kontaktu fizycznego między 
menedŜerami jest uścisk dłoni, jednak w poszczególnych krajach istnieją róŜnice  
w częstotliwości, długości i intensywności uścisku ręki, co zostało zaprezentowane  
w tabeli 3. 

 

                                                           
22 H. Mruk, R. Nestorowicz, op. cit., s. 206. 
23 R.R. Gestleland, RóŜnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000,  

s. 69. 
24 Ibidem, s. 73. 
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Tabela 3 Znaczenie uścisku dłoni w róŜnych krajach 

Kraj Charakterystyka u ścisku dłoni 
Niemcy 
Francja 
Wielka Brytania 
Kraje latynoskie 
Stany Zjednoczone 
Kraje arabskie 
Kraje Azji Południowej 
Korea 
Większość krajów azjatyckich 

Mocny, energiczny, często wymieniany 
Lekki, szybki, często wymieniany 
Umiarkowany pod kaŜdym względem 
Mocny, często wymieniany 
Mocny, rzadko wymieniany 
Delikatny, powtarzany, przeciągający się  
Delikatny, przeciągający się 
Umiarkowanie mocny 
Bardzo delikatny, rzadko wymieniamy 

Źródło: R.R. Gesteland, op. cit, s. 78. 

H. Mruk i R. Nestorowicz piszą, Ŝe międzynarodowa wymiana studentów, wspólne 
szkolenia i spotkania kadry oraz programy studiów nastawione na poznawanie innych 
kultur powodują, Ŝe mniej jest problemów z komunikacją werbalną i niewerbalną wśród 
najmłodszej kadry menedŜerskiej, co sprzyja kreatywności i innowacyjności  
w biznesie25. 

Narodowe i etniczne kultury organizacyjne we wrocła wskim 
biznesie − aspekt komunikacyjny 

W ramach badań przyjęto następującą operacjonalizację pojęcia zachowania 
organizacyjnego: motywowanie pracowników, sposoby komunikowania, 
rozwiązywanie konfliktów, indywidualny i grupowy sposób pracy, podejmowanie 
decyzji, uczestnictwo w szkoleniach. Z punktu widzenia niniejszego artykułu 
najistotniejsze jest komunikowanie się. Przedstawiono analizę w oparciu o wywiady 
kwestionariuszowe przeprowadzone w okresie od lipca do września 2005  
z przywódcami organizacyjnymi małych firm z kapitałem zagranicznym we Wrocławiu. 
Z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu uzyskano z bazy KRUPGN – 
REGON listę 102 firm, spełniających następujące kryteria: 

a) rejestracja działalności na terenie Wrocławia, 
b) funkcjonowanie w obszarze sektora prywatnego, 
c) wielkość – od 10 do 49 zatrudnionych (przedsiębiorstwa małe), 
d) udział kapitału zagranicznego. 
Prawie połowa badanych podmiotów gospodarczych posiadała kapitał niemiecki, 

majątek zakładowy pozostałych firm pochodził najczęściej z innych krajów 
europejskich, w tylko kilka firm (8,8%) zainwestowały Stany Zjednoczone, Rosja, 
Turcja czy odległe Japonia i Korea – tabela 4. 

Kapitał zakładowy prawie co drugiego badanego przedsiębiorstwa (45,5%) 
znajdował się w 100% w rękach zagranicznych właścicieli. Jedynie w co trzecim 
przedsiębiorstwie (32,4%) pakiet kontrolny udziałów znajdował się w rękach polskich. 

 

                                                           
25 H. Mruk, R. Nestorowicz, op. cit., s. 209. 
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Tabela 4. Kraje z których pochodził kapitał ulokowany w małych firmach z kapitałem zagranicznym  
(w kategoriach)  

L.p. Kraje, z których pochodzi kapitał zagraniczny (w kategoriach) N (%) 
1. Niemcy, Austria i Szwajcaria 59 (57,8) 
2. Czechy, Węgry, Rumunia 9 (8,8) 
3. Norwegia, Finlandia, Szwecja i Dania 9 (8,8) 
4. Wielka Brytania, Francja 6 (5,9) 
5. Grecja, Hiszpania, Włochy 6 (5,9) 
6. Holandia, Belgia 5 (4,9) 
7. Stany Zjednoczone, Kanada 4 (3,9) 
8. Rosja, Turcja 2 (2,0) 
9. Korea, Japonia 2 (2,0) 

Razem: 102 (100) 
Źródło: badania własne, 2005r.   

Ponad 3/4 respondentów oceniło, Ŝe ich przedsiębiorstwa osiągnęły korzyści  
w związku z udziałem kapitału zagranicznego. Tylko jedna osoba uznała, Ŝe udział 
kapitału zagranicznego nie wpłynął w Ŝadnym stopniu na sytuację firmy na rynku i jej 
pozycja byłaby taka sama, gdyby firma dysponowała tylko polskim kapitałem, reszta 
badanych nie potrafiła ustosunkować się do tej kwestii. Wśród zbiorowości osób 
usatysfakcjonowanych korzyściami płynącymi z udziału kapitału zagranicznego  
w Polsce co trzeci (26/76) badany wskazywał na napływ nowych technologii, co 
czwarty (17/76) na podniesienie kwalifikacji zatrudnionych, a co piąty (14/76) 
przyznawał, ze kapitał zagraniczny pozwolił stworzyć nowy wizerunek firmy. 
Natomiast tylko w co dziesiątej firmie (8/76) jako korzyść postrzegane jest przybycie 
specjalistów z zagranicy. Według prawie 80% respondentów w ich firmach prowadzone 
są interesy z podmiotami gospodarczymi z innych krajów. Współpraca ta ma charakter 
stały, okresowy bądź sporadyczny i najczęściej łączyła małe podmioty  
z przedsiębiorstwami z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Czech. 

Podstawowy problem w spółkach kapitałowych z kapitałem zagranicznym, które 
stanowiły 98% badanych firm, polegał na tym, Ŝe osoba, która pełniła najwaŜniejszą, 
przynajmniej formalnie funkcję w firmie, a mianowicie prezesa zarządu, nie zawsze  
w pełnym tego słowa znaczeniu była przywódcą organizacyjnym. Często takie osoby 
były obywatelami innych krajów, przybywającymi do Polski jedynie na zebrania 
zarządu wymagane polskimi przepisami prawnymi i statutem spółek, aby podpisywać 
waŜne słuŜbowe dokumenty, nie mając praktycznie do czynienia z pracownikami firmy. 
Trudno określić tego typu działanie jako przywództwo organizacyjne. Przeprowadzono 
zatem wywiady kwestionariuszowe z osobami, które podzielono na trzy kategorie, 
biorąc pod uwagę takie zmienne, jak własność i kontrolę, na: 

– menedŜerów (w firmach, w których kapitał zagraniczny stanowił 100% 
majątku przedsiębiorstwa), 

– współwłaścicieli (w firmach, gdzie kapitał zagraniczny stanowił do 50% 
majątku firmy), 

– udziałowców (w firmach, gdzie kapitał zagraniczny stanowił ponad 50%). 



Kultura narodowa i kultura organizacyjna… 485 

Wnioski z badań formułowano na tle wtórnej analizy danych statystycznych 
ilustrujących rozwój przedsiębiorczości w Polsce oraz wyników badań opinii publicznej 
prowadzonych w latach 1990-2005 przez CBOS i OBOP. 

R.R Gesteland zaproponował w kontekście kryterium nastawienia do negocjacji 
podział kultur narodowych na kultury protransakcyjne, kultury umiarkowanie 
protransakcyjne oraz kultury propartnerskie26. Zwrócił uwagę na fakt, Ŝe ludzie 
pochodzący z krajów, gdzie przewaŜa nastawienie protransakcyjne, skupiają się na 
wykonaniu zadań, osiąganiu celów, natomiast dla osób pochodzących z krajów  
o kulturze propartnerskiej, najwaŜniejsze są stosunki z innymi ludźmi – tabela 5. 

Tabela 5. Podział kultur ze względu na nastawienie do negocjacji: propartnerskie a protransakcyjne 

Kultury protransakcyjne Kraje umiarkowanie 
protransakcyjne 

Kultury propartnerskie 

Kraje skandynawskie, inne 
europejskie kraje germań-
skie, kraje Ameryki Pół-
nocnej, Australia, Nowa 
Zelandia 

Wielka Brytania, Republika 
Południowej Afryki, romańskie 
kraje europejskie, kraje 
środkowo- i wschodnioeuro-
pejskie, Chile, południowa 
Brazylia, północny Meksyk, 
Hongkong, Singapur  

Kraje arabskie, większość 
krajów afrykańskich, latyno-
amerykańskich i azjatyckich 

Źródło: R.R. Gesteland, op.cit, s. 19. 

Na podstawie przeprowadzonych badań skonstruowano, przyjmując za  
R.R. Gestelandem kryterium nastawienia do prowadzenia biznesu i relacji  
z pracującymi w firmie, trzy podstawowe strategie działania przywódców 
organizacyjnych. Kryterium to róŜnicowało respondentów nie w zaleŜności od kraju,  
z którego pochodził kapitał, ale ze względu na pozycję zajmowaną przez niego  
w firmie. W wyniku tego powstały następujące strategie: 

a) strategia menedŜerów (umiarkowanie protransakcyjna), 
b) strategia współwłaścicieli (protransakcyjna), 
c) strategia udziałowców (propartnerska). 
Strategię menedŜerów określono jako umiarkowanie protransakcyjną, gdyŜ duŜą 

wagę przywiązywali oni do wykonywanych przez nich zadań, jedną z najwaŜniejszych 
kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej była maksymalizacja 
zysku, preferowali pośrednią komunikację z otoczeniem firmy, sami równieŜ, bez 
udziału innych pracujących, najczęściej decydowali się rozwiązywać konflikty  
w firmie. Z drugiej strony cenili kontakty międzyludzkie, bezpośrednią komunikację  
w obrębie firmy, która umoŜliwia stworzenie więzi między pracującymi. Preferowali 
równieŜ pracę w zespołach i uczestnictwo pracowników w szkoleniach, dzięki którym 
mają oni moŜliwość nabycia równieŜ umiejętności społecznych, a nie tylko 
specjalistycznych. 

Strategię współwłaścicieli uznano za protransakcyjną, gdyŜ na podstawie badań 
ustalono, Ŝe skupiają się na wykonywaniu zadań i osiąganiu celów. Dobre relacje  
                                                           

26 R.R. Gesteland, op. cit, s. 59. 
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z pracownikami i klientami nie były dla nich priorytetowe. Wydaje się, Ŝe jest to dość 
nietypowe podejście, jak na osoby, które posiadają większość udziałów w firmie. 
Typowo transakcyjne podejście zazwyczaj przypisuje się menedŜerom, którzy szkoleni 
są głównie w tym celu, aby właściwie zarządzać firmą. Z drugiej strony 
maksymalizacja zysku przez osoby, które zainwestowały w przedsiębiorstwo własne 
pieniądze i mają decydujący głos w jego sprawach, wydaje się oczywista. 

Strategię udziałowców nazwano propartnerską, gdyŜ mimo wagi przywiązywanej 
do prowadzenia interesów kluczowe znaczenie miały dla nich stosunki z innymi ludźmi. 
Maksymalizacja zysku nie miała dla nich pierwszorzędnego znaczenia, a jako jedyni 
podkreślali wagę relacji z klientami oraz stworzenie dobrego i lojalnego zespołu. 
Preferowali, o ile było to moŜliwe, komunikację bezpośrednią w firmie i poza nią, co 
sprzyjało wytworzeniu więzi pomiędzy pracownikami oraz między pracownikami  
a klientami. 

Podsumowanie 

Stosunek do pracy w firmie liderów przekłada się na określone strategie ich 
działania: umiarkowanie protransakcyjną, protransakcyjną i propartnerską, w zaleŜności 
od tego, jakiej wielkości był udział kapitału zagranicznego i jaką pozycję w firmie 
posiadali przywódcy: menedŜera, współwłaściciela czy udziałowca. Interesujące jest 
zatem zapewne to, Ŝe strategie te nie były wcale uzaleŜnione od narodowości owych 
liderów. To właśnie m.in. moŜe świadczyć o przenikaniu się wzajemnym kultury 
organizacyjnej i kultury narodowej w polskich firmach z kapitałem zagranicznym. 
Pewne wzorce zachowań organizacyjnych, właściwe dla określonych nacji 
przyjmowane są przez pracujące w nich osoby niezaleŜnie od tego, czy są oni Polakami, 
czy nie.  

Dobra znajomość języków obcych liderów umoŜliwia im bezpośrednią 
komunikację z zagranicznymi współwłaścicielami i kontrahentami z innych krajów.  
Z drugiej strony wcale nie musi to oznaczać, Ŝe przenikanie się wzajemne obszarów 
kultury narodowej i organizacyjnej we Wrocławiu, gdzie następuje największa 
kumulacja inwestycji zagranicznych oraz swoisty relatywizm kulturowy, jest typowe 
dla kaŜdego obszaru naszego kraju. W skali całej Polski, w rejonach o zróŜnicowanym 
poziomie rozwoju gospodarczego, tam, gdzie poziom znajomości języków obcych, 
częstotliwość kontaktów z zagranicznymi biznesmenami oraz tolerancja dla innych 
kultur moŜe być duŜo mniejsza, poziom szeroko rozumianej kompetencji 
komunikacyjnej takŜe moŜe się zmniejszać. 
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NATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL  
CULTURE − COMMUNICATION IN ENTERPRISES  

WITH FOREIGN CAPITAL  

Summary 

The role of foreign investment in the Polish economy, both in the positive context  
of (opportunity to modernize the industry) and in the negative context (a threat the sovereignty  
of our country) has already been analyzed in the social and economic sciences. In Wroclaw, 
where the enterprises surveyed have established, in 1997-2005 foreign capital came from 51 
countries, the value of investments made on land sold by the city exceeded $ 300 million. This 
phenomenon can be associated not only new technologies, and professionals from other countries. 
Company becomes a kind of melting pot of culture, involving different national cultures within 
one organization. In the paper the national culture and organizational culture will be treated as 
areas of communication in small companies, in which work also provides the immediacy  
of interaction. There also will be used the classification of R.R .Gesteland. 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 
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Maciej Czaplewski1 

MOśLIWOŚCI I KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA 

INTERNETU W KONTAKTACH FIRM 

UBEZPIECZENIOWYCH Z KLIENTAMI 

Streszczenie 

Potencjał tkwiący w Internecie sprawia, Ŝe firmy potrafiące wykorzystać jego moŜliwości są 
w stanie zaoferować tzw. wartość dodaną, przejawiającą się zwłaszcza w zapewnieniu szybszego 
i pełniejszego dostępu do informacji oraz sprawniejszej obsługi klientów, pozyskując zarazem  
w ten sposób dodatkowe szanse rozwoju. Niezbędność wykorzystania takich szans dotyczy 
przede wszystkim firm funkcjonujących na rynkach silnie konkurencyjnych, do których zalicza 
się m.in. rynek ubezpieczeniowy. 

Wprowadzenie 

Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe jest organizacją usługową, której ogólnym 
zadaniem jest tworzenie ochrony ubezpieczeniowej i jej świadczenie klientom2. Biorąc 
pod uwagę zakres przedmiotowy działalności firm ubezpieczeniowych, z reguły 
klasyfikuje się je według kryterium: 

a) ustawowego, pozwalającego wydzielić zakłady: 

− ubezpieczeń, reasekuracji oraz ubezpieczeń i reasekuracji, 

− prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń na Ŝycie oraz w zakresie 
ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych, 

b) organizacyjno-prawnego, wyodrębniającego: 

− zakłady ubezpieczeń, 

                                                 
1 Maciej Czaplewski – dr, Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji, Wydział Zarządzania  

i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
2 W podręcznikach z zakresu ekonomiki usług, jak teŜ z zakresu marketingu akcentuje się niematerialny 

charakter usług. W praktyce jednak oferowane produkty ubezpieczeniowe często nie ograniczają się do 
samych działań usługowych, ale obejmują takŜe poczynania materialne. Wartość uŜytkowa usługi 
ubezpieczeniowej dla klienta sprowadza się do: 

– zabezpieczenia się przed określonym ryzykiem, wynikającym z moŜliwości wystąpienia określonych 
zdarzeń, 

– zapewnienia sobie moŜliwości zabezpieczenia się, w tym wywiązania się ze zobowiązań  
w przypadku wystąpienia zdarzeń negatywnych, od których podmiot się ubezpieczył (charakter 
ochronny usługi ubezpieczenia majątkowego oraz charakter ochronny i oszczędnościowy usługi 
ubezpieczenia na Ŝycie), 

– zapewnienia sobie „spokoju i bezpieczeństwa”, waŜnego zwłaszcza dla podmiotów, które wykazują 
wysoki poziom niechęci do ponoszenia ryzyka. 
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− towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych3. 
Dla potrzeb podjętego tematu artykułu szczególnie przydatne jest jednak 

wyodrębnienie4: 

− tradycyjnych ubezpieczycieli (np. PZU, Warta),  

− oferentów niskokosztowych (na polskim rynku na razie trudno jednoznacznie 
wskazać konkretny przykład takiego ubezpieczyciela),  

− bezpośrednich oferentów (np. Link4). 
Przedstawiony podział pozwala na wydzielenie przedmiotowych obszarów 

działalności ubezpieczeniowej z punktu widzenia ich podatności na zastosowanie 
rozwiązań e-commerce, zwłaszcza Internetu. Podjęcie tej kwestii badawczej uzasadnia 
fakt, iŜ potencjał tkwiący w e-commerce oparty na Internecie sprawia, Ŝe firmy 
potrafiące odpowiednio wykorzystać ten trend są w stanie zaoferować m.in. szybszy  
i pełniejszy dostęp do informacji oraz sprawniejszą obsługę klientów, pozyskując 
zarazem w ten sposób dodatkowe szanse rozwoju.  

MoŜliwo ści wykorzystania Internetu przez ubezpieczycieli 
tradycyjnych, niskokosztowych i bezpo średnich 

Firmy naleŜące do grupy tzw. tradycyjnych ubezpieczycieli starają się objąć 
kompetencjami wszystkie główne obszary działalności oraz fazy procesu świadczenia 
usług ubezpieczeniowych. Z tego względu korzyści ze stosowania Internetu  
i nowoczesnych rozwiązań e-commerce w tego typu przedsiębiorstwach mogą być 
najbardziej widoczne. 

Natomiast do grupy „ubezpieczycieli o niskich kosztach” naleŜy zaliczyć 
przedsiębiorstwa znajdujące się najczęściej od dłuŜszego czasu na rynku, dla których 
prowadzenie działalności wiąŜe się z relatywnie nieduŜymi wydatkami. Ich kluczowym 
segmentem są ubezpieczenia samochodowe, ale oferują one takŜe inne produkty 
ubezpieczeniowe, specjalizując się najczęściej w grupach klienckich posiadających 
charakterystyczne cechy, do których dostosowują swoją ofertę. Trwałe relacje  
z klientami są głównymi czynnikami decydującymi o ponoszeniu przez nich 
niewielkich kosztów prowadzonej działalności ubezpieczeniowej. Dodatkowo te firmy 
rezygnują ze zwykłych kanałów dystrybucji, np. związanych z firmą agentów, co 
równieŜ obniŜa koszty prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i ułatwia drogę do 
roli oferenta bezpośredniego.  

W Europie niskokosztowe przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe rozpoczęły 
działalność w Hiszpanii, Francji i w Niemczech. Ich udział rynkowy wynosi około 15%, 

                                                 
3 Towarzystwa te są rzadką formą organizacyjną. Ich działalność jest spotykana w przypadku obejmowania 

ubezpieczeniami tylko określonych grup zawodowych, stowarzyszeń i organizowania zakładów ubezpieczeń 
o lokalnym zasięgu działania. Celem działania nie jest zysk, lecz ubezpieczanie swoich członków na zasadzie 
wzajemności. Ubezpieczonego obciąŜają jedynie koszty związane z faktycznym przebiegiem szkodowości 
oraz działalnością towarzystwa.  

4 E-Business: Verstärkte Konkurrenz und Kostendruck, w: Europa im Fokus: Struktureller Wandel in der 
Nichtleben-Versicherung, Swiss Re, „Sigma” 2000, nr 3, s. 34. 
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przy czym w Hiszpanii taki udział rynkowy zdobyto juŜ w latach 90.W Niemczech  
i we Francji procentowy udział w rynku oferentów niskokosztowych nie zmienia się, 
chociaŜ ich działalność ucierpiała wskutek malejących udziałów w ubezpieczeniach 
samochodowych, które są często podstawą działalności firm tego typu5. 

Korzyści z wykorzystania nowoczesnych rozwiązań e-commerce,  
a w szczególności z uŜytkowania Internetu mogą być w przypadku tego typu firm 
relatywnie mniejsze. Jest to spowodowane faktem, iŜ koszty działalności prowadzonej 
przez przedsiębiorstwa są utrzymywane na stosunkowo niskim poziomie i poprzez 
wykorzystanie Internetu nie zostaną zmniejszone w takiej skali jak w przypadku np. 
ubezpieczycieli tradycyjnych. Oferenci niskokosztowi, chcąc pozostać na rynku, takŜe 
będą musieli wykorzystywać rozwiązania e-biznesowe, nawet jeśli ich stosowanie 
będzie wiązało się tylko z niewielkimi korzyściami. W innym wypadku moŜe okazać 
się, iŜ wcale nie osiągną przewagi kosztowej nad firmami z pozostałych grup. 

Kolejny segment tworzą oferenci bezpośredni, do których naleŜą firmy 
ubezpieczeniowe specjalizujące się w wykorzystywaniu wyłącznie kanałów 
dystrybucyjnych bez agentów czy brokerów. Z reguły oferują one polisy bezpośrednio 
przez telefon, czasami takŜe poprzez reklamę bezpośrednią (direct-mail) lub ogłoszenia. 
Firmy te powstawały głównie w przeciągu ostatnich 15 lat. Wśród oferentów 
bezpośrednich moŜna wyróŜnić: 

a) firmy, dla których jest to jedyna stosowana forma dotarcia do klientów6, 
b) firmy powoływane przez koncerny ubezpieczeniowe, jako jednostki 

specjalizujące się w tej formie obsługi, mające zapewnić koncernowi dotarcie 
do nowych, często niszowych segmentów klienckich7. 

NaleŜy jednak zaakcentować, Ŝe obecnie udział rynkowy ubezpieczycieli 
bezpośrednich w krajach, w których działają firmy ubezpieczeniowe o niskich kosztach, 
sięga 2-3% i jest mało znaczący. Powodem takiego stanu rzeczy jest posiadanie przez 
ubezpieczycieli bezpośrednich jedynie niewielkiej przewagi kosztowej nad zakładami 
ubezpieczeniowymi o niskich kosztach. Nierzadko wykazują oni nawet wyŜsze koszty 
niŜ ubezpieczyciele o niskich kosztach, a ich docelowe segmenty klientów często 
pokrywają się. Ponadto ponoszone przez ubezpieczycieli bezpośrednich w pierwszych 
latach względnie wysokie koszty budowania takich organizacji utrudniają im 
uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej. 

Pogląd taki potwierdzają udziały rynkowe ubezpieczycieli bezpośrednich 
uzyskiwane w krajach, w których nie istnieją klasyczni niskokosztowi oferenci, co 
powoduje, Ŝe są oni jedynymi „tanimi oferentami”. Przykładem są Wielka Brytania  
i Holandia, w których udziały w rynku ubezpieczycieli bezpośrednich wynoszą 15-20%. 
W takim otoczeniu mają oni większe szanse pozyskania większej liczby klientów  

                                                 
5 Ibidem, s. 34. 
6 Przykład brytyjskiej firmy Direct Line (http://www.directline.com/) pokazuje, Ŝe równieŜ 

przedsiębiorstwa funkcjonujące w sposób nietradycyjny mogą odnosić sukcesy na rynku. 
7 E-Business: Verstärkte Konkurrenz…, s. 34. 
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i osiągania poŜądanych wyników ekonomicznych, co zwiększa ich oszczędności  
i stwarza dodatkowe moŜliwości przeznaczania ich części na ustalanie jeszcze 
korzystniejszych taryf i stawek. W konsekwencji, poprzez dalszą intensyfikację 
konkurencji cenowej, są w stanie zdobywać dalsze udziały rynkowe kosztem 
tradycyjnych firm ubezpieczeniowych. 

Zastosowanie rozwiązań e-commerce, w tym Internetu, zwłaszcza w obszarze 
dystrybucji powinno pozwolić na dodatkowe moŜliwości oszczędności w stosunku do 
rozwiązań wykorzystujących jedynie dystrybucję telefoniczną, poniewaŜ klienci 
przejmą część administracyjnych zadań (np. wprowadzenie własnych danych),  
a produkty powinny wykazywać się większym stopniem standaryzacji. Jak pokazują 
jednak dotychczasowe doświadczenia poszczególnych oferentów bezpośrednich na 
pojedynczych rynkach, sam potencjał związany jedynie z oszczędnością kosztów  
w obszarze dystrybucji nie wystarcza, aby pozyskiwać poszczególne rynki. Zakłada się 
więc, Ŝe przede wszystkim szerokie wykorzystanie e-commerce odegra znaczącą rolę  
w dynamizowaniu rozwoju sektora ubezpieczeniowego. Dzięki Internetowi dotarcie do 
nowych rynków ubezpieczeniowych staje się bowiem wyraźnie korzystniejsze, 
poniewaŜ bariery wejścia na rynek zostają zmniejszone, a przejrzystość zwiększona. 
ChociaŜby wyłącznie przez to konkurencja zaostrzy się, a nacisk na cięcie kosztów  
i marŜy wzrośnie8. 

Obszary funkcyjne w firmach ubezpieczeniowych i ich  podat-
ność na wykorzystanie Internetu 

W celu oceny moŜliwości wprowadzania nowoczesnych technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych w sektorze ubezpieczeń gospodarczych naleŜy 
określić obszary funkcyjne w firmach tego sektora, zadania tych obszarów oraz typowy 
„proces produkcyjny” produktu ubezpieczeniowego. ZłoŜoność tworzenia ochrony 
ubezpieczeniowej wymaga podziału całego zadania na mniejsze części. Dokonując 
takiego podziału, moŜna wyróŜnić następujące podstawowe obszary funkcjonowania 
firmy ubezpieczeniowej9: 

− tworzenie produktu, 

− dystrybucja, 

− czynności administracyjne związane z działalnością ubezpieczeniową,  

− opracowywanie zgłoszonych szkód, 

− finanse.  

                                                 
8 Ibidem, s. 35. 
9 C. Kuhlmann, E-Business in der Versicherungswirtschaft: neue B2B-Geschäftsmodelle im Internet und 

deren Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette aus Sicht eines Versicherungsunternehmens, Verlag 
Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2002, s. 5. 
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Wymienione i opisane podstawowe obszary funkcyjne firmy ubezpieczeniowej 
oraz przypisywane im kompetencje i zakresy najwaŜniejszych zadań tworzą spójną 
całość, którą w ujęciu graficznym przedstawiono na rysunku 110. 

 
Rys. 1. Obszary funkcyjne firmy ubezpieczeniowej i ich zadania 
Źródło: Swiss Re, „Sigma” 2000, nr 5, za: C. Kuhlmann, E-Business in der Versicherungswirtschaft: neue 

B2B-Geschäftsmodelle im Internet und deren Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette aus Sicht 
eines Versicherungsunternehmens, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe 2002, s. 135. 

Przedstawione na rysunku 1 obszary funkcyjne eksponują orientację 
ukierunkowaną na strukturę wewnętrzną firmy ubezpieczeniowej. Struktura ta musi 
spełniać wymóg sprawnego zaspokajania potrzeb klientów, tj. musi sprzyjać tworzeniu 
produktów jak najlepiej zaspokajających te potrzeby. Przewagę konkurencyjną buduje 
się nie tylko za pomocą dóbr lub usług końcowych, ale w całym procesie tworzenia11. 
KaŜda realizowana w przedsiębiorstwie czynność powinna być analizowana szczególnie 
pod kątem moŜliwości poprawy i rozwoju, w celu zapewnienia jak najlepszego 
dostosowania procesów firmy do priorytetów klientów12.  

                                                 
10 W. Jaworski i J. Lisowski przyjmują, Ŝe w uproszczeniu system biznesowy zakładu ubezpieczeń 

obejmuje cztery obszary: underwriting/taryfy, sprzedaŜ, likwidacja szkód, działalność lokacyjna. Za: Internet 
w działalności ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, red. J. Handschke, 
Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 67 oraz Wycena i zarządzanie 
wartością zakładu ubezpieczeń, red. J. Handschke, Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej  
w Poznaniu, Poznań 2006, s. 91. 

11 G. Rosa wskazuje m.in. na rolę gospodarowania czasem oraz na wiedzę i informację jako na czynniki 
przewagi konkurencyjnej, za: G. Rosa, Struktura i przeobraŜenia współczesnego sektora usług,  
w: Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2005, s. 75. 

12 M. Bruhn, B. Stauss, Dienstleistungsinnovation, Gabler, Wiesbaden 2004, s. 30. 
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Praktyka dowodzi, Ŝe współcześnie priorytetami klientów są: funkcjonalność 
produktu w powiązaniu z jego ceną, szeroki asortyment, jakość, zminimalizowanie 
kłopotów poprzez zapewnienie klientom odpowiedniego wsparcia oraz oszczędność 
czasu13. Zaoferowanie usług uwzględniających te priorytety wymaga dostrzeŜenia roli 
innowacyjnej techniki i technologii w ich świadczeniu oraz realizacji inwestycji 
potrzebnych do zdobycia takich zdolności14. W tym zakresie znaczącą rolę moŜe 
odegrać Internet oraz realizowany w oparciu o tę sieć e-commerce.  

Wchodzenie w obszar działalności internetowej moŜe mieć róŜny zakres, 
zaczynając od poczynań najprostszych polegających na uruchomieniu strony 
internetowej prezentującej informacje na temat firmy, po rozwiązania bardzo 
zaawansowane technicznie, umoŜliwiające tzw. samoobsługowe świadczenie usług 
ubezpieczeniowych. 

Decydując się na wprowadzenie obsługi klienta z wykorzystaniem Internetu, 
ubezpieczyciele chcą osiągnąć podstawowy cel, jakim jest stworzenie skutecznego 
systemu komunikacji z klientem. Strategicznym czynnikiem sukcesu w tym względzie 
jest umiejętne zainteresowanie i wciągnięcie uŜytkowników internetowych  
w działalność firmy. 

Uwzględniając powyŜsze, zaoferowanie klientom przez firmę ubezpieczeniową, 
wykorzystującą w działalności Internet, dodatkowej wartości odnoszącej się do 
atrybutów produktów, wizerunku i reputacji firmy oraz relacji z klientami, wymaga 
nadania istotnej roli działaniom realizowanym w następujących czterech 
perspektywach15: 

− uświadamiania klienta (o istnieniu rozwiązań internetowych), 

− opieki nad klientami korzystającymi z Internetu, 

− związania klienta z realizowaniem transakcji w Internecie, 

− satysfakcjonowania klienta korzystającego z Internetu. 
Graficzne ujęcie wymienionych czterech perspektyw internetowej koncepcji 

obsługi klienta przedstawiono na rysunku 2. Kompleksowe, uwzględniające 
wymienione perspektywy podejście firmy ubezpieczeniowej do sprawy zainteresowania 
klientów działalnością internetową moŜe przejawić się następującymi efektami: 

a) wzrastającą opłacalnością tworzenia więzi, 
b) pozyskiwaniem szczegółowych i aktualnych informacji o klientach, 
c) większą tolerancją klientów na błędy firmy, 

                                                 
13 A.J. Slywotzky, D.J. Morrison, B. Andelman, Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000, s. 363. 
14 Na rolę techniki i technologii w świadczeniu usług finansowych wskazuje m.in. R. Kurek, Elementy 

umoŜliwiające ocenę konkurencyjności zakładu ubezpieczeń, w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec 
wyzwań współczesności. Tom III, Ubezpieczenia, red. K. Znaniecka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 
Katowice 2002, s. 152; W. Jaworski, J. Lisowski, Wyzwania stojące przed polskimi zakładami ubezpieczeń, 
w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia…, s. 163; S. Flejterski, Dywersyfikacja struktury sektora  
i przedsiębiorstwa bankowego, PTE, Szczecin 1998, s. 82-83; L. Dziawgo, Private banking. Istota  
– koncepcja – funkcjonowanie, Wyd. UMK, Toruń 2005, s. 129. 

15 N. Klein, Customer Care im Internet, Peter Lang GmbH Verlag, Frankfurt am Main 2005, s. 62. 
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d) wzrostem aktywności klientów. 

 
Rys. 2. Perspektywy internetowej koncepcji Customer Care 
Źródło: N. Klein, Customer Care im Internet, Peter Lang GmbH Verlag, Frankfurt am Main 2005, s. 63. 

Z punktu widzenia firmy korzyści ze stworzenia więzi z klientami zwiększają się 
wraz z czasem utrzymywania tej więzi, poniewaŜ wieloletni klienci kupują więcej, są 
mniej podatni na zmianę firmy, z której usług korzystają i wymagają mniejszych 
nakładów związanych z obsługą16. Ponadto dzięki prowadzonej przez nich pozytywnej 
kampanii na temat firmy realizowanej metodą „z ust do ust”, jak teŜ za pośrednictwem 
internetowych forów i czatów, sami przyciągają nowych klientów. 

Regularnie odwiedzający mogą zostać natychmiast rozpoznani dzięki wstawionym 
cookies lub dzięki zalogowaniu się17. Im dokładniej informacje o klientach zostaną 
przeanalizowane, tym lepiej moŜna dostosować ofertę do ich indywidualnych 
preferencji i tym szybciej klient moŜe poczuć się związany z daną firmą. NaleŜy 
równieŜ zaznaczyć, Ŝe pozyskane dzięki Internetowi szczegółowe i aktualne dane 

                                                 
16 Wpływ sprzedaŜy ubezpieczeń przez Internet na działalność zakładu ubezpieczeń omawia M. Ratajczak, 

SprzedaŜ ubezpieczeń przez Internet a wynik ekonomiczny zakładu ubezpieczeń, w: Finanse, banki  
i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI. Tom III, Ubezpieczenia, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, 
s. 93-101.  

17 Są to informacje, jakie przeglądarka pozwala zapisać na komputerze uŜytkownika. UŜytkownik, 
wchodząc do jakiegoś serwisu, często jest proszony o zalogowanie się. Podając swój login, jest łatwy do 
odróŜnienia od innych uŜytkowników. Ten login przeglądarka moŜe zapamiętać na komputerze 
odwiedzającego stronę internetową. Dzięki temu przy kolejnym odwiedzeniu strony uŜytkownik moŜe zostać 
rozpoznany w sposób automatyczny. 
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wspierają pracowników firmy przy wykonywaniu przez nich czynności i ułatwiają 
wykonywanie tych zadań. 

Klienci mający dobre doświadczenie w kontaktach z firmą są mniej skłonni do 
zrywania z nią więzi. Stąd nawet w przypadku pojawienia się pewnych zakłóceń 
będących wynikiem niedoskonałości i potknięć ze strony firmy mogą być one przez 
takiego klienta tolerowane jako dopuszczalny margines błędu. Ponadto, im większą 
wagę klient przypisuje utrzymaniu więzi z daną firmą, tym bardziej zainteresowany jest 
on moŜliwościami aktywnego wpływania na sposób jej działania. Klienci silnie 
związani z firmą z reguły chętnie informują ją o stopniu ich osobistego zadowolenia  
z usług firmy, a ponadto są gotowi aktywnie współdziałać nad ulepszeniami poprzez 
udzielanie róŜnego rodzaju propozycji i rad. W tym względzie konieczne jest jednak 
wspieranie tego współdziałania przez firmę. Oparte na Internecie projekty takie jak 
„Bosch Open” czy „Tell Shell”18 są wartymi wskazania przykładami sposobów 
współdziałania firm z klientami19. 

Podsumowanie 

Wykorzystanie Internetu tworzy warunki do pozyskania nowych klientów, 
wzmocnienia lojalności klientów posiadanych, a w konsekwencji dla wzmocnienia 
pozycji rynkowej firmy. Głównych korzyści z tytułu wprowadzania przez firmy 
ubezpieczeń gospodarczych transakcji elektronicznych moŜna upatrywać  
w moŜliwościach doskonalenia w ten sposób procesów tworzenia produktów, ich 
dystrybucji i sprzedaŜy, jak teŜ doskonalenia procesów posprzedaŜowych. Internet 
moŜe teŜ być wykorzystany jako instrument doskonalenia kontaktów pomiędzy 
pracownikami zakładów ubezpieczeniowych oraz procesów wewnętrznych tych 
zakładów.  

Szerokie spektrum potencjalnych korzyści wynikających z wykorzystywania 
Internetu przez firmy ubezpieczeniowe wiąŜe się z faktem, iŜ jest on instrumentem: 

− pozwalającym silniej zaakcentować fakt obecności rynkowej firmy, jej 
produktów oraz ich właściwości uŜytkowych, jak teŜ posiadanych przez firmę 
kanałów sprzedaŜowych, 

− wykorzystanym jako środek tzw. akwizycji bezpośredniej. 
Istotnym argumentem wskazującym ubezpieczycielom na zasadność wykorzystania 

Internetu w prowadzonej działalności usługowej są teŜ płynące z rynku informacje  
o rosnącym zainteresowaniu ze strony klientów ofertami i transakcjami 
elektronicznymi, jak równieŜ opracowywane przez powaŜne instytuty badawcze 
prognozy wskazujące na utrzymanie się tego trendu w przyszłości.  

                                                 
18 Projekty te miały na celu umoŜliwienie zadawania pytań, komentowania i przesyłania opinii na temat 

firmy, poprzez róŜne kanały komunikacyjne, przez wszystkich zainteresowanych, jak równieŜ udzielanie im 
moŜliwie jak najbardziej wyczerpujących i zindywidualizowanych odpowiedzi i/lub wyjaśnień. 

19 N. Klein, op. cit., s. 241. 
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POSSIBILITIES AND ADVANTAGES OF INTERNET  

USE IN CONTACTS BETWEEN INSURANCE  

COMPANIES AND CUSTOMERS 

Summary 

The Internet potential creates possibilities for companies to offer an added-value that shows 
up in forms of faster and more complete access to information and in improved customer service. 
Consequently it creates the possibility for increased development chances. Necessity of use  
of such chances influences most of all companies functioning on strong competitive markets, like 
the insurance market.   
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KONSUMENT NA RYNKU E-HANDLU W WYBRANYCH 
KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (W ŚWIETLE 

WYNIKÓW BADAŃ) 

Streszczenie 

E-handel (ang. e-commerce) najczęściej jest definiowany jako kupno i sprzedaŜ towarów  
i usług poprzez Internet. Zdobywa on coraz więcej zwolenników z uwagi na niŜsze ceny oraz 
brak barier czasu i przestrzeni. Współcześnie o e-handlu decyduje zarówno oferta, jak i dostęp do 
Internetu oraz umiejętności społeczeństw w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami.  
W niniejszym artykule starano się zwrócić uwagę na zróŜnicowanie moŜliwości korzystania  
z e-handlu w krajach UE oraz w świetle wyników badań wskazujące na róŜnice w postrzeganiu  
e-handlu i motywach korzystania z niego w takich krajach, jak: Estonia, Litwa, Łotwa i Polska. 

Wprowadzenie 

Do głównych megatrendów zmieniającej się rzeczywistości naleŜy kształtowanie 
się tzw. nowej gospodarki. Dokonujące się ilościowe i jakościowe zmiany na skutek 
rozwoju wysoko zaawansowanych technologii w ciągu ostatnich lat przekształciły 
strukturę i zasady funkcjonowania gospodarek, w tym podmiotów rynku usług. 
Technologie informacyjno-komunikacyjne wprowadzają nowy paradygmat do 
działalności gospodarczej. Wymagają takŜe budowania społeczeństwa informacyjnego 
potrafiącego korzystać ze zdobyczy nowoczesnych technik. Jak podkreśla M. Castella 
„(…) jest oczywiste, Ŝe technika nie determinuje społeczeństwa. Społeczeństwo nie 
pisze równieŜ scenariusza zmiany technologicznej, poniewaŜ w procesie odkryć 
naukowych, technicznych innowacji i społecznych zastosowań interweniuje wiele 
czynników, włączając w to indywidualną pomysłowość i przedsiębiorczość, tak Ŝe 
końcowy wynik zaleŜy od złoŜonego wzorca interakcji. Technika nie determinuje 
społeczeństwa – ona je ucieleśnia. Lecz równieŜ społeczeństwo nie determinuje 
technicznych innowacji – ono ich uŜywa”2. 

Jak zauwaŜa W. Wątroba, dynamiczny rozwój i dyfuzja nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych stymuluje rozwój współczesnych gospodarek  

                                                 
1 Anna Dąbrowska – prof. SGH, dr hab., Zakład Konsumpcji, Instytut Badań Rynku Konsumpcji  

i Koniunktur. 
2 M. Castello, Społeczeństwo sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 22. 
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i społeczeństw3. Z nowoczesną technologią związany jest współczesny handel. 
MoŜliwość zrobienia zakupów w domu, w kaŜdym momencie i przede wszystkim 
atrakcyjne ceny sprawiają, Ŝe coraz częściej konsumenci robią zakupy w sieci.  
W 2008 r., według danych Eurostatu, 25% europejskich internautów kupiło sprzęt 
elektroniczny za jego pośrednictwem. Polscy konsumenci równieŜ coraz chętniej 
wybierają tę formę zakupów. Niestety, zakupy wirtualne nie zawsze oznaczają realne 
korzyści. 

Dostęp firm i konsumentów do Internetu w krajach Unii 
Europejskiej  

W latach 2008-2009 w zdecydowanej większości przypadków wzrasta odsetek firm 
z dostępem do Internetu (tabela 1), co wpływa na rozwój komunikowania się firm  
z konsumentami i moŜliwość świadczenia e-usług, w tym e-handlu. 

Tabela 1. Firmy z dostępem do internetu według wielkości w 2008/2009 r. 

Kraj 
Wielkość firmy 

Kraj 
Wielkość firmy 

mała średnia duŜa mała średnia duŜa 
UE-27 92/94 98/98 99/99 Litwa 92/94 99/100 100/100 
UE-25 94/95 99/99 100/99 Luksemburg 95/96 98/99 100/100 
UE-15 94/94 99/99 100/99 Łotwa 86/86 98/98 100/100 
Austria  97/98 99/99 100/100 Malta  90/94 99/100 97/100 
Belgia 96/96 99/99 100/100 Holandia 99/96 99/98 100/99 
Bułgaria 81/81 95/95 97/99 Niemcy 94/97 99/99 99/99 
Cypr 87/91 100/100 100/100 Polska 91/89 99/98 100/100 
Czechy 94/95 98/99 100/100 Portugalia 91/94 99/99 100/100 
Dania 98/98 100/99 100/99 Rumunia 63/69 83/87 97/96 
Estonia 95/94 99/100 99/99 Słowacja 96/98 99/99 99/99 
Finlandia 99/100 100/100 100/100 Słowenia 96/95 98/100 100/100 
Irlandia 95/94 99/98 100/100 Szwecja 95/95 99/99 99/99 
Grecja  92/90 98/99 100/100 Węgry 85/87 96/96 97/98 
Hiszpania 94/96 99/99 100/100 Wielka 

Brytania 
92/93 99/99 100/98 

Francja  94/96 99/99 100/100 Włochy 93/95 99/99 100/100 
Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (12.02.2010).  

Wśród 27 krajów UE najmniejsze róŜnice w dostępie do Internetu obserwuje się 
wśród duŜych firm. Natomiast wśród krajów wyróŜnionych, które zostały objęte 
badaniem4, najkorzystniejsza sytuacja wśród małych firm występuje w Estonii, średnich 
firm – w Estonii i na Litwie, natomiast w przypadku duŜych firm – na Litwie, Łotwie  

                                                 
3 Na temat terminologii dot. nowoczesnych społeczeństw zob. m.in.: W. Wątroba, Społeczeństwo 

konsumpcyjne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009. 
4 Badania ilościowe przeprowadzone w 5 krajach (Estonii, Litwie, Łotwie, Polsce, Ukrainie) w lutym  

2009 r. na potrzeby projektu Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, realizowanego w IBRKiK w latach 
2008-2010. Autorka artykułu jest kierownikiem projektu. Badania przeprowadziła Agencja Badań 
Marketingowych ABM. 
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i w Polsce. WyposaŜenie firm w Internet jest warunkiem koniecznym do 
funkcjonowania w przestrzeni wirtualnej.  

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu jest e-handel.  
A. Hartman, J. Sifonis i J. Kador przedstawiają następującą definicję: e-handel  
(e-commerce) to szczególny rodzaj przedsięwzięć w zakresie e-biznesu skupiający się 
wokół pojedynczych transakcji wykorzystujących sieć jako medium wymiany, 
obejmujący relacje pomiędzy przedsiębiorstwami (business-to-business, B2B), jak  
i pomiędzy przedsiębiorstwem i konsumentem (business-to-consumer, B2C)5. 

Funkcjonowanie e-handlu wymaga społeczeństwa informacyjnego, które posiada 
umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami. Występują znaczne 
róŜnice w regularnym (co najmniej raz w tygodniu) korzystaniu z Internetu wśród 
krajów UE (tabela 2). Najmniej aktywną grupą są osoby w wieku 55-74 lata, największą 
aktywność przejawiają osoby w wieku 16-24 lata. W wyróŜnionych krajach największa 
aktywność we wszystkich grupach wiekowych odnotowano w Estonii, Polska plasuje 
się za Litwą i Łotwą. 

Tabela 2. Osoby regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystające z Internetu według wieku w 2009 r. 

Kraj 
16-74 
lata 

16-24 
lata 

25-54 
lata 

55-74 
lata Kraj 

16-74 
lata 

16-24 
lata 

25-54 
lata 

55-74 
lata 

UE-27 60 88 68 32 Litwa 55 93 61 15 
UE-25 62 89 70 34 Luksemburg 83 96 88 63 
UE-15 64 89 71 36 Łotwa 61 96 70 20 
Austria  67 94 76 33 Malta  55 91 62 22 
Belgia 70 93 78 41 Holandia 86 98 93 67 
Bułgaria 40 75 47 9 Niemcy 71 94 82 42 
Cypr 45 82 49 13 Polska 52 91 59 17 
Czechy 54 85 62 23 Portugalia 42 84 47 13 
Dania 82 96 90 62 Rumunia 31 61 33 6 
Estonia 67 96 77 28 Słowacja 66 93 76 23 
Finlandia 79 97 91 50 Słowenia 58 95 68 20 
Francja  65 91 73 38 Szwecja 86 98 94 65 
Grecja  38 76 45 7 Węgry 57 88 68 23 
Hiszpania 54 86 61 19 Wielka 

Brytania  
76 95 83 53 

Irlandia 60 80 66 27 Włochy 42 72 50 16 
Źródło: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (12.02.2010). 

Jak szacuje Eurostat, w 2008 r. zakupy w sieci robiło 6,9 mln Polaków (18%).  
W szacunkach Eurostatu, za e-klienta uwaŜa się osobę, która dokonała zakupu w sieci w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy. Na tle innych krajów europejskich pod względem odsetka 
e-klientów wśród wszystkich mieszkańców Polska wciąŜ wypada dość słabo. Trzy kraje 
o najbardziej rozwiniętych rynkach internetowego handlu w Europie to Dania (59%), 

                                                 
5 Szerzej: A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, K.E. 

Liber, Warszawa 2001.  



Anna Dąbrowska 504

Wielka Brytania (57%) i Holandia (56%). Nasi wschodni sąsiedzi, Estonia, Litwa, 
Łotwa są nadal daleko w tyle (rys. 1).  
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Rys. 1. Osoby, które kupowały towary lub usługi w internecie dla celów prywatnych w 2008 r. 
Źródło: Information society statistics (2009). Eurostat, Data extracted on 3 February 2009. 

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf. 

E-handel w opinii respondentów z Estonii, Litwy, Ło twy  
i Polski 

Za główne walory handlu internetowego przyjmuje się: 
– moŜliwość sprzedaŜy wszystkich towarów i usług dozwolonych prawem, 
– udostępnienie klientom wyczerpujących informacji o towarach i usługach przy 

wykorzystaniu równych form, 
– szeroki zasięg – dostęp do rynku lokalnego i międzynarodowego, 
– niŜsze koszty w porównaniu z handlem tradycyjnym, 
– aktywizowanie klientów, do których dostęp tradycyjnymi metodami handlu 

jest trudny bądź kosztowny, 
– efektywność – moŜliwość wydłuŜenia czasu pracy na całą dobę bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów, 
– eliminowanie ogniw pośrednich – organizowanie sprzedaŜy bezpośrednio 

przez producentów, 
– elastyczność – moŜliwość znacznie szybszej modyfikacji ofert w stosunku do 

handlu tradycyjnego, 
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– anonimowość – klient poszukujący towaru lub usługi w sieci jest anonimowy, 
co ułatwia mu podjęcie samodzielnej decyzji zakupu, 

– krótki czas realizacji zakupów, zawarcia umowy, róŜnorodność form płatności 
(przelew na konto, zapłata za pobraniem pocztowym, karty płatnicze). 

Powody, dla których konsumenci z badanych krajów sięgają po e-zakupy są 
zróŜnicowane (rys. 2). Największym zainteresowaniem cieszy się wyszukiwanie 
informacji o towarach i usługach oraz porównywanie ofert cenowych, ale nie zawsze 
przekłada się to na e-zakupy.  
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Rys. 2. Korzystanie z e-handlu w wybranych krajach Unii Europejskiej 
Źródło: Badania ilościowe przeprowadzone w pięciu krajach w lutym 2009 r. na potrzeby projektu 

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, finansowanego przez 
MNiSzW, realizowanego w IBRKK w latach 2008-2010. Badania przeprowadziła Agencja Badań 
Marketingowych ABM sp. z o.o. 

Warto wspomnieć, Ŝe według raportu Gemius E-commerce w Polsce 2009 r. dwóch 
na trzech polskich uŜytkowników sieci (66%) zadeklarowało, Ŝe choć raz skorzystało  
z moŜliwości zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem Internetu6. 85% badanych 
internautów kupujących w sieci odpowiedziało, Ŝe Internet jest dla nich głównym 
źródłem wiedzy o produktach i usługach. Blisko 74% badanych deklaruje wcześniejsze 
zapoznanie się z komentarzami innych, zanim podejmą ostateczną decyzję.  

Jak zauwaŜa się w raporcie, klienci sklepów e-commerce intensywniej poszukują 
wiedzy o produktach i usługach w sieci. Częściej wzorują się na przeczytanych opiniach 
i komentarzach innych (78%). Ich aktywniejsza postawa przejawia się takŜe  
w dzieleniu się swoją wiedzą z innymi (23%), a takŜe w częstszym zadawaniu pytań  
o interesujące ich marki, produkty czy usługi (31%). 

                                                 
6 E-commerce w Polsce 2009, Gemius, http://files.gemius.pl/Oferty/PL/gemiusReport/Gemius_SA_-_e-

commerce_w_Polsce.pdf. 
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Blisko połowa kupujących w sieci uwaŜa, Ŝe informacje o produktach/usługach 
zamieszczanych w Internecie przez innych uŜytkowników są wiarygodne, a 19% nie ma 
na ten temat zdania (rys. 3) 7.  
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nie, bo ludzie wyraŜający opinie opisują 
nieistotne cechy produktów

Uwaga: dane nie sumują się do 100, odpowiedzi wielokrotnego wyboru 
Rys. 3. Czy kupujący w sieci uwaŜają, Ŝe informacje o produktach/usługach zamieszczanych w internecie 

przez innych uŜytkowników są wiarygodne (N=419, w %) 
Źródło: Opinie internautów a decyzje zakupowe, http://www.egospodarka.pl/45663,Opinie-internautow-a-

decyzje-zakupowe,2,39,1.html [10.02.2010] 

Szczególnie w warunkach kryzysu coraz waŜniejszym kryterium wyboru przy 
zakupach stała się cena, w wyniku czego konsumenci chętniej korzystają z handlu 
wirtualnego. Polscy internauci, na tle e-konsumentów na Litwie, Łotwie i w Estonii, 
wyróŜniają się większą aktywnością. Częściej wskazywali takŜe na dokonywanie 
zakupów towarów i usług w e-sklepach i na e-aukcjach z intensywnością co najmniej 
pięć razy w roku (rys. 4). 

Porównywarki cen, jak zauwaŜa się w raporcie, mają tę przewagę nad innymi 
źródłami informacji o towarach/usługach, Ŝe oferują kompleksową informację  
w jednym miejscu. Internauta moŜe dostosować wyszukiwane produkty do swoich 
upodobań, zapoznać się z opiniami na temat wybranego towaru i wyszukać sprzedawcę, 
który jest oceniany jako wiarygodny, a zarazem oferuje atrakcyjne ceny. Serwisy 
porównujące ceny mają równieŜ całą masę przydatnych przy dokonywaniu zakupów 
opcji, jak np. alarmy i prognozy cenowe, przewodniki zakupowe czy mapki 
geolokalizacyjne. Dlatego 85% badanych przez Gemius zadeklarowało, Ŝe korzystając  

                                                 
7 Badanie zrealizowano za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych, korzystających  

z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Emisja ankiet została 
przeprowadzona w okresie 10-17 czerwca 2009 roku. Do analizy włączono 1000 wypełnionych do końca 
kwestionariuszy, zebranych od internautów w wieku 15 lat i więcej. Aby dane były reprezentatywne dla całej 
populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na 
podstawie danych o płci, wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z Internetu w Polsce, 
pochodzących z badania Omnibus PBS (VIII-IX 2008). Za: Opinie internautów a decyzje zakupowe, 
http://www.egospodarka.pl/45663,Opinie-internautow-a-decyzje-zakupowe,2,39,1.html. 
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z e-handlu, poszukują informacji o produktach, usługach w Internecie, około 50% takŜe 
u znajomych, sprzedawcy w sklepie (rys. 5). 
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Rys. 4. Intensywność korzystania z e-handlu (pięć razy i więcej) w wybranych krajach Unii Europejskiej 
Źródło: Badania ilościowe przeprowadzone w pięciu krajach w lutym 2009 r. na potrzeby projektu 
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Rys. 5. Miejsca, w jakich osoby korzystające z e-handlu poszukują informacji o produktach, usługach przed 

zakupem (N= 498, w %) 
Źródło: Stosunek internautów do reklam, gemiusReport, lipiec 2009 (N=498 internauci kupujący w sieci). 

http://www.gemius.pl/pl/raporty/2009-07/01. 

Rozpoznając zachowania konsumentów w obszarze e-handlu, starano się pozyskać 
informacje, jak zachowaliby się e-konsumenci w badanych krajach, gdyby chcieli kupić 
sprzęt RTV. Najczęściej respondenci z Estonii i Litwy poszukują w Internecie (forum, 
strony www itp.) informacji o produktach, markach, wybierają konkretne modele lub 
model, potem fizycznie sprawdzają produkt w sklepie i tam go kupują. Z kolei 
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respondenci z Łotwy i Polski najpierw czytają w Internecie informacje o produktach, 
markach, wybierają konkretne modele lub model, potem fizycznie sprawdzają produkt  
w sklepie i kupują go w sklepie internetowym (tabela 3). 

Tabela 3. Zachowania e-konsumentów przy zakupie sprzętu RTV 

Kraje 

Proszę sobie wyobrazić, Ŝe musi Pan/i kupić sprzęt RTV za 4000 złotych (równowartość 
1000 euro). W jaki sposób Pan/i zazwyczaj postępuje (lub postąpił/a/by w przyszłości)? 

Kupuję tylko  
w sklepie, który 

istnieje w rzeczy-
wistości – idę do 
sklepu i na miej-

scu wybieram 
modeli markę i od 

razu kupuję 

Najpierw fizycznie 
sprawdzam produkt  

w sklepie i wybieram 
(konkretne modele, 
marki lub konkretny 

model i markę),  
a potem szukam go  
w sklepie interneto-
wym (porównuję 

ceny) i kupuję 

Najpierw czytam  
w Internecie (forum, 

strony www itp.) infor-
macje o produktach, 
markach, wybieram 

konkretne modele (lub 
jeden konkretny), potem 

fizycznie sprawdzam 
produkt w sklepie i ku-
puję go w tym sklepie 

Najpierw czytam w Inter-
necie (forum, strony www 
itp.) informacje o produk-
tach, markach, wybieram 
konkretne modele (lub 

jeden konkretny), potem 
fizycznie sprawdzam pro-
dukt w sklepie i kupuję go 
w sklepie internetowym 

Estonia 19,8% 10,4% 60,4% 9,4% 
Litwa 10,4% 8,5% 62,3% 18,9% 
Łotwa 14,2% 12,3% 36,8% 36,8% 
Polska 5,0% 8,3% 39,7% 47,1% 
Źródło: Badania ilościowe przeprowadzone w pięciu krajach w lutym 2009 r. na potrzeby projektu 
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Starano się równieŜ rozpoznać, jakimi motywami kierują się respondenci, 
korzystając z e-handlu. Respondenci odpowiadali w skali od 1 (zdecydowanie nie) do 4 
(zdecydowanie tak). W tabeli 4 przedstawiono średnie ocen.  

Tabela 4. Motywy korzystania z e-handlu w wybranych krajach UE (średnie ocen) 

Kraje 
szybka 

realizacja 
zamówienia 

profesjonalne 
podejście do 

klienta 

atrakcyjna 
cena 

dobry kontakt ze 
sklepem, pomoc w 
wyborze produktu 

starannie 
opakowana 
przesyłka 

sprawne 
załatwienie 
reklamacji 

Estonia 2,40 2,20 2,53 2,07 2,27 2,11 
Litwa 2,86 2,55 2,78 2,33 2,74 2,41 
Łotwa 2,75 2,58 3,30 2,47 2,73 2,53 
Polska 3,12 2,94 3,46 2,68 2,97 2,66 
Źródło: Ibidem. 

Jak wynika z powyŜszych danych, najwyŜsze średnie oceny wystawili  
e-konsumenci w Polsce. Najbardziej, podobnie jak w pozostałych krajach, cenią oni 
sobie e-handel za atrakcyjne ceny i szybką realizację zamówienia. Najmniejszą rolę 
przypisano czynnikowi sprawne załatwianie reklamacji.  

E-handel był jednym z ośmiu e-usług przyjętych do badań. Zapytano równieŜ 
internautów, które e-usługi są dla nich najwaŜniejsze (tabela 5). 

Tabela 5. E-usługi uznane za najwaŜniejsze w wybranych krajach UE (w %) 

Kraje  
E- 

admini- 
stracja 

banko-
wość 

edukacja handel kultura turystyka 
ubezpie-
czenia 

zdrowie 

Estonia 19,8 91,5 35,8 39,6 28,3 20,8 17,0 21,7 
Litwa  33,0 83,0 36,8 27,4 49,1 15,1 13,2 28,3 
Łotwa  brak danych 89,6 34,0 46,2 50,9 24,5 6,6 29,2 
Polska  5,8 81,0 42,1 67,8 25,6 28,1 5,8 33,1 
Źródło: Ibidem. 
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PowyŜsze dane wskazują, Ŝe e-handel znacznie ustępuje jeszcze e-bankowości pod 
względem miejsca w hierarchii waŜności poszczególnych e-usług. W Estonii i w Polsce 
e-handel uplasował się na drugim miejscu, na Litwie niŜej oceniono tylko e-turystykę  
i e-ubezpieczenia, a na Łotwie wyŜej oceniono e-kulturę. 

Bariery korzystania z e-handlu 

Jak wynika z najnowszego raportu na temat przeszkód dla rozwoju handlu 
elektronicznego (Barriers to E-commerce) handel internetowy staje się coraz 
popularniejszy w Unii Europejskiej, ale jego rozwój ograniczają bariery dla handlu 
transgranicznego8. W latach 2006-2008 odsetek konsumentów, którzy poprzez Internet 
kupili co najmniej jeden artykuł, wzrósł w UE z 27% do 33%. W Wielkiej Brytanii, 
Francji i Niemczech ponad 50% uŜytkowników Internetu w 2008 r. robiła zakupy za 
jego pośrednictwem. W krajach nordyckich − Dania, Szwecja, Finlandia − odsetek 
uŜytkowników Internetu kupujących produkty i usługi on-line wyniósł 91%. Szybki 
rozwój handlu elektronicznego moŜna zauwaŜyć równieŜ we Włoszech i Hiszpanii.  
W przeciwieństwie do handlu elektronicznego w skali krajowej zakupy internetowe  
za granicą wciąŜ nie cieszą się popularnością – w 2008 r. ich udział wyniósł zaledwie 
7% (w roku 2006 – 6%). W raporcie podkreślono, Ŝe:  
1. Handel elektroniczny ma się dobrze − konsumenci są ogólnie zadowoleni z handlu 

internetowego. W przypadku szczególnie często kupowanych grup produktów,  
z kategorii takich jak komputery, rozrywka czy rekreacja, poziom satysfakcji 
klienta z transakcji internetowych jest wyŜszy niŜ w handlu detalicznym ogółem. 
Konsumenci są w szczególności zadowoleni z moŜliwości porównywania cen, 
szerszej oferty i niŜszych cen produktów oraz większego wyboru sprzedawców. 
Mniejszy entuzjazm okazują, jeŜeli chodzi o dostępność informacji o produkcie, 
reklamę, ochronę prywatności, zaufanie oraz moŜliwość zwrotu zakupionych 
przedmiotów. 

2. Istnieje duŜy potencjał rozwoju transgranicznego handlu internetowego − jedna 
trzecia mieszkańców UE bierze pod uwagę nabycie produktu lub usługi za 
pośrednictwem Internetu w innym państwie członkowskim z powodu niŜszej ceny 
lub wyŜszej jakości. TyleŜ samo konsumentów wyraŜa gotowość zawarcia 
transakcji kupna towarów i usług w języku obcym. W wielokulturowej Europie 
istnieje zapotrzebowanie na większy wybór i szerszą gamę ofert niŜ ta, którą są  
w stanie zapewnić sklepy lokalne i firmy globalne. 

3. Potencjału handlu transgranicznego nie udaje się wykorzystać − jedynie 7% 
konsumentów w 2008 r. robiło zakupy internetowe za granicą. RóŜnica między 
handlem internetowym a transgranicznym e-handlem nie maleje, lecz rośnie na 
korzyść tego pierwszego. 

                                                 
8 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie transgranicznego elektronicznego handlu konsumenckiego 
w UE, Bruksela, dnia 22.10.2009 KOM(2009)557 wersja ostateczna. 
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Z kolei za główne bariery uznano: 
a) segmentację geograficzną – mimo Ŝe większość sprzedawców posiada stronę 

internetową, którą mogą odwiedzać klienci z dowolnej lokalizacji 
geograficznej, to wielu z nich wciąŜ wychodzi z załoŜenia, Ŝe rynek 
wewnętrzny jest podzielony według granic państw; moŜliwości są ogromne,  
a mimo to w praktyce konsumentom odmawia się transakcji lub odsyła się ich 
do kraju ojczystego, 

b) bariery językowe – dla większości sprzedawców i klientów wciąŜ stanowią one 
problem, natomiast nie naleŜy przeceniać ich wagi, przykładowo 60% 
sprzedawców jest juŜ przygotowanych do zawierania transakcji w języku 
innym niŜ ojczysty, 

c) problemy natury logistycznej, dotyczące współpracy systemów pocztowych  
i systemów płatności oraz dostępu do szerokopasmowego Internetu, 

d) bariery prawne, które z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw wydają 
się coraz mniej uzasadnione; są to ograniczenia związane między innymi  
z prawem konsumenckim, przepisami w zakresie podatku VAT, dystrybucji 
selektywnej czy transpozycją do prawa krajowego prawodawstwa UE  
w zakresie usuwania odpadów, 

e) bariery ograniczające zaufanie konsumenta – są to w szczególności obawy 
związane z kwestiami płatności, dostawy, reklamacji, obowiązywania 
gwarancji, zwrotu pieniędzy (obsługa posprzedaŜowa), jak i z kwestiami 
ochrony prywatności; zdaniem konsumentów trudności wzrastają dodatkowo 
w przypadku transakcji zagranicznych. 

Poza wyŜej wymienionymi przyczynami niekorzystania z e-handlu moŜna wskazać 
takŜe na takie czynniki, jak: brak umiejętności, oprzyrządowania, bojaźń przed 
nowościami9. 

Podsumowanie 

Rozwój handlu elektronicznego jest odpowiedzią na zapotrzebowania 
współczesnych konsumentów, którzy cenią sobie czas, wygodę, szybkość zdobycia 
informacji i zaspokajania potrzeb. Szeroka dostępność towarów i usług powoduje, Ŝe 
kaŜdy, nawet najwybredniejszy konsument znajdzie coś interesującego dla siebie. 

Współcześni konsumenci w Internecie kupują w zasadzie wszystko, od zakupów 
spoŜywczych, przez ksiąŜki, płyty, ubrania, kosmetyki po sprzęt RTV i AGD, rzeczy 
nie tylko w kraju zamieszkania, ale i za granicą (np. przez portale typu e-bay.pl). 
Skłonność do korzystania z e-handlu zaleŜy od wielu kryteriów, a mianowicie: staŜu  
w zakupach on-line, stosunku do e-zakupów on-line, motywów korzystanie e-handlu, 
przyczyn nie kupowania w sklepach internetowych. 

                                                 
9 Szerzej: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, 

Warszawa 2009. 
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Jak wynika z przedstawionych danych, rysują się dość istotne róŜnice w dostępie 
do internetu w krajach UE, korzystania z e-handlu. Wyniki badania przeprowadzonego 
wśród wybranych krajów UE wskazują takŜe na róŜny poziom zaawansowania 
społeczeństw w posługiwaniu się Internetem celem zaspokojenia potrzeb.  

CONSUMER ON THE E-COMMERCE MARKET  
IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES  

(ACCORDING TO THE RESEARCH) 

Summary 

E-commerce is most frequently defined as the purchase and sale of goods and services via 
the internet. It is becoming more and more popular due to lower prices and lack of time and space 
barriers. At present, the position of e-commerce is determined by the offer and Internet access as 
well as societies’ skills at using modern technologies. In the paper the author aims to present the 
range of possibilities of using e-commerce in the EU countries and, based on research findings, 
she also points to the differences in the perception of e-commerce and consumers’ motivations  
in the countries like: Estonia, Lithuania, Latvia and Poland. 
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CZYNNIKI SUKCESU DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH 

W WIRTUALNYCH ŚWIATACH  

Streszczenie  

Wirtualne światy stanowią jeden z obszarów zainteresowania firm realizujących kampanie 
marketingowe w mediach interaktywnych. Wiele uwarunkowań powoduje, Ŝe integracja działań 
z tymi systemami nie jest prosta i wymaga uwzględnienia elementów, które w innych obszarach 
nie występują. W artykule przedstawiono analizę uwarunkowań oraz zidentyfikowano główne 
czynniki, które wpływały na przebieg kampanii i na ich efekty. 

Wprowadzenie 

W ostatnich latach wirtualne światy i ich potencjał marketingowy zajmowały 
istotną pozycję w doniesieniach medialnych i kreowały duŜe zainteresowanie firm.  
Na fali boomu medialnego wiele spośród nich angaŜowało się w przedsięwzięcia w tym 
obszarze. Niektóre odniosły sukces, ale wiele zrezygnowało z tej formy działalności  
i skierowało swoje zainteresowanie w stronę serwisów społecznościowych, takich jak 
Facebook czy Twitter. Prowadzenie kampanii reklamowych w wirtualnych światach 
jest stosunkowo nową koncepcją, ale stwarza wiele moŜliwości, które nie występują  
w tradycyjnej reklamie online. Zazwyczaj są to działania powiązane z umiejscawianiem 
reprezentacji cyfrowej produktów (ang. product placement) lub elementów 
wizerunkowych w tym środowisku, co pozwala na bezpośredni kontakt z odbiorcą 
komunikatu. Wprowadzanie elementów marketingu do wirtualnych światów wymaga 
dobrego poznania tego obszaru i wyboru systemu, w którym profil uŜytkowników 
odpowiada potrzebom reklamodawcy. W artykule podjęto próbę identyfikacji głównych 
czynników oraz specyficznych cech środowiska, które wpływają na powodzenie 
kampanii reklamowych w wirtualnych światach. 

Ewolucja wirtualnych światów i komercyjne obszary ich 
zastosowa ń  

Wirtualny świat jest komputerowo symulowanym środowiskiem przeznaczonym 
dla uŜytkowników, którzy za pośrednictwem reprezentacji graficznej, tzw. awatarów, 

                                                 
1 Jarosław Jankowski – dr, Katedra InŜynierii Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. 
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wchodzą w interakcję z innymi członkami społeczności online i środowiskiem 
systemowym2. Awatary w zaleŜności od platformy i wykorzystanej technologii mogą 
przyjmować reprezentację tekstową lub graficzną: 2D, 2.5D, 3D, często z róŜnymi 
elementami rozszerzeń wzbogacającymi reprezentację cyfrową o wraŜenia audio, wideo 
lub sensory dotyku, ruchu3. W zaleŜności od zakresu wykorzystania moŜna dokonać 
podziału wirtualnych światów na kilka grup ze względu na specyfikę funkcjonalną4. Są 
one często rozszerzeniem komunikatorów internetowych zorientowanym na rozwój 
interakcji społecznych. Komunikacja jest realizowana w ramach systemów czatów 3D. 
MoŜna do nich zaliczyć Kaneva, There, Vivaty, IMVU. Powstało teŜ wiele systemów, 
które integrują gry multiplayer i dają moŜliwość prowadzenia rozgrywek z innymi 
uŜytkownikami, np. Club Penguin, Habbo, Neopets czy Dizzyworld.  

Odrębną grupę stanowią wirtualne światy i gry MMORPG (ang. massively 
multiplayer online role playing games), w których uŜytkownicy przyjmują określone 
role w świecie fantasy lub innym fikcyjnym otoczeniu, budują swoją pozycję  
w społeczności poprzez zdobywanie kolejnych poziomów wtajemniczenia. Zaliczają się 
do nich m.in.: World of Warcraft, Age of Conan (tematyka fantasy), EVE Online, 
Ultima Online (tematyka science fiction). Dostępne są teŜ systemy otwarte, które poza 
typowymi elementami komunikacji integrują moŜliwości wprowadzania własnych 
elementów graficznych i budowania podsystemów dedykowanych dla róŜnych 
zastosowań oraz tworzenia rynków równoległych. W tej grupie najbardziej 
charakterystyczne systemy to Second Life, HiPiHi.  

Podział taki jest mocno uogólniony, funkcje tych systemów przenikają się  
i najczęściej moŜna wyszczególnić rozwiązania hybrydowe, które np. łączą systemy 
zorientowane na promocję marek z funkcjami społecznościowymi. Innym sposobem 
klasyfikacji wirtualnych światów jest uwzględnienie ich specyfiki w pięciu głównych 
wymiarach, lokalizacji wśród innych aplikacji oraz sposobu nawiązania do świata 
rzeczywistego (rys. 1). 

Według szacunków Strategy Analytics, aktualnie rozwijanych jest około 200 
systemów wirtualnych światów. W 2008 roku korzystało z nich około 300 mln 
odbiorców prywatnych i korporacyjnych. Przewiduje się, Ŝe odsetek aktywności wśród 
zarejestrowanych uŜytkowników wzrośnie z 10% do 27% do roku 2017, tworząc 
podstawy rynku zorientowanego na prawie miliard odbiorców. Szacowane dochody 
wirtualnych światów wyniosły w 2008 roku 310 mln dolarów. Szacuje się, Ŝe do roku 
2011 w USA 53% uŜytkowników Internetu z młodszych grup wiekowych będzie miało 
kontakt z systemami wirtualnych światów.  

 

                                                 
2 F. Biocca, T. Kim, M. Levy, The vision of virtual reality, Communication in the age of virtual reality,  

Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates Inc., Nowy Jork 1995, s. 3-14. 
3 D.R. Begault, 3-D Sound for Virtual Reality and Multimedia, Academic Press Professional, Inc. San 

Diego 1994, s. 24-32. 
4 Virtual world types: navigating the VW jungle, Artesia whitepaper, http://www.artesia.si/blog/ 

2008/09/25/virtual-world-types-navigating-vw-jungle, 2008. 
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Rys. 1. Podział wirtualnych światów i ich elementy wspólne  
Źródło:  opracowanie na podstawie S. Kirch: Second Life: Virtual Worlds and the Enterprise, 

http://www.lunchoverip.com/2007/10/second-life-vir.html, 2007. 

W latach 2003-2007 obserwowany był swoisty boom na komercyjne  
i marketingowe zastosowania wirtualnych światów. Analitycy zalecali jednak 
korporacjom ostroŜne eksperymentowanie z nowymi środkami przekazu do momentu 
stabilizacji w tym sektorze pobudzonym przez medialny rozgłos i wypracowanie 
skutecznych modeli biznesowych5. Mimo spadku zainteresowania komercyjnymi 
aspektami wykorzystania wirtualnych światów na rzecz serwisów społecznościowych 
systemy tego typu nadal się rozwijają6. W 2009 roku nastąpił wzrost o 65% 
elektronicznej gospodarki w systemie Second Life, a obroty wyniosły 567 mln dolarów. 
Aktualnie wiele firm i organizacji wykorzystuje wirtualne światy jako kanał 
marketingowy w róŜnych obszarach, zarówno jako sposób na realizację kampanii 
wizerunkowych, jak i na osiągnięcie efektów bezpośrednich, np. poprzez realizację 
transakcji handlowych. Wprowadzono pojęcie mieszanej rzeczywistości (ang. mixed 
reality), w której następuje powiązanie elementów rzeczywistych z wirtualnymi  
i stworzenie wirtualnych odpowiedników, powstają m.in. firmy, produkty, sklepy7.  

Rozwijają się równieŜ zastosowania w sektorze B2B (ang. business to business).  
C. Collins z Linden Lab wskazuje, Ŝe z Second Life korzysta aktualnie około 1400 
organizacji i firm, które wykorzystują system dla potrzeb wirtualnych konferencji, 
wspomagania procesów e-learningowych i marketingu. Wprowadzona wersja 
Enterprise daje moŜliwość uruchamiania platformy w obrębie systemów 
korporacyjnych. Aktualnie korzysta z niej 14 firm, między innymi IBM, w celu 

                                                 
5 S. Prentice, 80 Percent of Active Internet Users Will Have A 'Second Life' in the Virtual World by the End 

of 2011, Gartner Symposium/ITxpo, http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=503861, 2007. 
6 S. Axon, What’s Up With Virtual Worlds?, Social media guide, http://mashable.com/2010/01/22/virtual-

worlds/, 2010. 
7 N. Tateru, Mixed Reality Headcount, http://nwn.blogs.com/nwn/2007/09/taterus-mixed-3.html, 2008. 
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organizacji spotkań z klientami oraz konferencji w trybie wirtualnym, które redukują 
potrzebę podróŜy biznesowych i ograniczają wydatki. 

Przykłady kampanii reklamowych  

W ostatnich latach moŜna było zauwaŜyć duŜe zainteresowania mediów i firm 
marketingowych wirtualnymi światami. Przedsiębiorstwa przyjmowały zazwyczaj 
standardowy zakres działań, dokonywały zakupów przestrzeni wirtualnej najczęściej  
w systemie Second Life, kreowały tam siedziby i poszukiwały nowych form kontaktu  
z odbiorcami8. W okresie tym korporacje w rodzaju MTV, Coca-Cola, Coldwell Banker 
utworzyły swoje siedziby wirtualne. Są teŜ liczne przykłady organizacji platform 
marketingowych w powiązaniu z wirtualnymi światami przez firmy Mattel, Millsberry 
czy Hasbro.com, które według ComScore naleŜą do najpopularniejszych witryn 
odwiedzanych przez najmłodszych uŜytkowników Internetu. Akcje marketingowe 
relacjonowane w mediach i w ramach działań PR realizowały równieŜ firmy takie jak 
Disney, Capitol Music Group, Kellogg's, Pepsi, Toyota i Warner Bros. Pojawiły się 
wtedy pytania, co zyskały w wyniku tych działań oprócz zainteresowania mediów  
i działań PR powiązanych z publikacją informacji o nowej siedzibie.  

JuŜ pierwsze doświadczenia pokazały, Ŝe nadmiar reklam w wirtualnych światach 
nie słuŜy ani ich rozwojowi, ani reklamodawcom, dlatego zauwaŜalna jest orientacja na 
nietypowe formy marketingu i realizację innowacyjnych działań dedykowanych. 
Przykładowo w ramach systemu Gaia Online wykorzystuje się nietypowy marketing za 
przyzwoleniem (ang. permision based marketing). Przed wprowadzeniem reklamy 
organizuje się badania wśród uŜytkowników, którzy sami decydują, z którym 
reklamodawcą chcą mieć kontakt. Pozwala to na wprowadzanie produktów przychylnie 
przyjmowanych przez odbiorców, co gwarantuje odpowiedni zwrot nakładów 
inwestycyjnych. Podczas kampanii Toyoty w tym systemie uŜytkownicy mieli 
moŜliwość zakupu oraz dostosowania wirtualnej wersji modelu Scion xB.  

Inną formą aktywnej promocji jest wykorzystanie w obrębie wirtualnego świata 
agentów (ang. branded buzz agents). Przykładem była kampania filmu „Harry Potter”  
w wersji IMAX, realizowana z wykorzystaniem obiektów teatralnych i zintegrowanego 
programu lojalnościowego, który dawał moŜliwość pozyskiwania punktów premiowych 
za rozpowszechnianie informacji o produkcji i w efekcie przekształcił wielu rezydentów 
w agentów marketingowych. Akcja miała istotny udział we wzroście sprzedaŜy online  
i wielu klientów wywodziło się ze społeczności Second Life. Awatary stylizowane na 
reprezentantów firmy przemieszczały się po obszarach wirtualnych i angaŜowały 
uczestników w rozmowy na temat nowej produkcji, przekazywały im wirtualne 
przedmioty, które zasilały ich zasoby i mogły być przekazywane dalej. UŜytkownicy 

                                                 
8 L. Qing, Businesses get a Second Life, ZDNet Asia, http://www.zdnetasia.com/news/internet/0,39044908, 

62060033,00.htm, 2009. 
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reagowali pozytywnie na takie spotkania, poniewaŜ wiedzieli, Ŝe w ich efekcie 
wzbogacą swoje zasoby.  

Zainteresowanie odbiorców wzbudzała równieŜ pierwsza akcja marketingowa sieci 
hoteli zrealizowana przez Starwood Hotels, w której nowatorskie podejście zakładało 
realizację wirtualnego hotelu, obserwowanie zachowań uŜytkowników i dynamiczne 
nanoszenie poprawek na projekt (rys. 2)9. Wprowadzano elementy wyposaŜenia 
wnętrza, analizowano, które z nich wzbudzają zainteresowanie uŜytkowników, a które 
są ignorowane. Uzyskaną wiedzę przekładano na wytyczne dla realnego projektu. 
Powiązany z nim blog dawał moŜliwość wprowadzania komentarzy i sugestii, które 
wykorzystano później w innych projektach. W Second Life zaistniały równieŜ sieci 
detaliczne, jako jedna z pierwszych siedzibę otworzyła American Apparel z kolekcją 
wirtualnych ubrań (rys. 3). Głównym celem było zainteresowanie marką uŜytkowników 
i pobudzenie sprzedaŜy w sieci sklepów rzeczywistych10. Akcja obejmowała równieŜ 
zatrudnienie wirtualnych sprzedawców wśród uŜytkowników systemu oraz 
wprowadzenie kolekcji ubrań na dwa miesiące przed pojawieniem się ich w sklepach 
rzeczywistych. SprzedaŜ wirtualnej kolekcji była powiązana z kuponami rabatowymi, 
które dawały moŜliwość uzyskania 15-procentowej zniŜki na zakupy w sklepach 
rzeczywistych.  

Rys. 2. Wizualizacja lokalizacji Starwood Hotels 
Źródło:  SecondLife.com. 

Rys. 3. Wirtualna wersja salonu American Apparel  
Źródło:  SecondLife.com. 

Jak wskazuje Evan Wilson, analityk z Crest Securities, całkowite wpływy ze 
sprzedaŜy wirtualnych przedmiotów nie przekroczyły dziennego utargu pojedynczego 
sklepu rzeczywistego, jednak w dobry sposób pozycjonują działania tej firmy  
i nawiązują do koncepcji mikrotransakcji jako nowego modelu biznesowego. R. Noll  

                                                 
9 R. Jana, Starwood Hotels Explore Second Life First, http://www.businessweek.com/innovate/ 

content/aug2006/id20060823_925270.htm, 2006. 
10 R. Jana, American Apparel's Virtual Clothes, http://www.businessweek.com/innovate/content/ju 

n2006/id20060627_217800.htm, 2006. 
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z Activ Worlds wskazuje, Ŝe takie działania na pewno mają korzystny oddźwięk  
z punktu widzenia PR i sukcesem firmy w kontekście działań wizerunkowych moŜe być 
to, Ŝe staje się popularna zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.  

Jako jedną z najskuteczniejszych kampanii w Second Life przedstawia się 
kampanię L’Oreal, która obejmowała szeroko zakrojone działania: metabranding, 
product placement i powiązanie ze sprzedaŜą online. Zamiast budować dedykowaną 
wyspę (95% kampanii realizowano w ten sposób), nawiązano współpracę  
z dotychczasowymi właścicielami popularnych wysp oraz wprowadzono obiekty 
wirtualne z brandingiem w wielu róŜnych obszarach. Kampania była wzmocniona 
dzięki odpowiedniej ekspozycji w mediach drukowanych i wybranych serwisach 
społecznościowych, z których wywodzą się uŜytkownicy serwisu. W dedykowanych 
butikach L’Oreal i popularnej lokalizacji Rezzable's Greenies dystrybuowano elementy 
wzbogacające awatary uŜytkowników o wirtualny make up w czterech wersjach  
(rys. 4). W prezentacji wykorzystano tzw. supersizing11 produktów, prezentowanych  
w duŜych rozmiarach w stosunku do awatarów, z ekspozycją wielu detali (rys. 5). 
Podczas 14 tygodni uŜytkownicy wykorzystali 34 000 pakietów wirtualnych 
kosmetyków i zapoznali się z nową serią produktów12.  

Rys.  4. L`Oreal w wersji Vintage Glamour  
Źródło:  SecondLife.com. 

Rys. 5. Product placement i supersizing L’Oreal  
Źródło:  SecondLife.com. 

Na rysunkach przedstawiono szczegółowe statystyki kampanii. Rys. 6 ilustruje 
rozkład interakcji w układzie tygodniowym. Największą popularność zyskała wersja 
Vintage Glamour z udziałem 27,2% w całkowitej liczbie interakcji oraz Perfectly Pastel 
z udziałem 26,9% (rys. 7).  

 
 

                                                 
11 Luxury Brands and Virtual Goods, KZero Report, http://www.kzero.co.uk, 2009. 
12 N. Miltham, Campaign results for L’Oreal Paris phase one, http://www.kzero.co.uk/blog/?p=2118, 

2008. 
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Rys. 6. Rozkład tygodniowy interakcji 
Źródło:  Campaign results for L’Oreal Paris phase one, http://www.kzero.co.uk/blog/?p=2118. 

Vintage Glamour
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Perfectly Pastel
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Like it Skarlet
24,3%

Plum Perfect
21,6%

Rys. 7. Udział poszczególnych produktów w całkowitej liczbie transakcji 
Źródło:  Campaign results for L’Oreal Paris phase one, http://www.kzero.co.uk/blog/?p=2118. 

Przy liczbie uŜytkowników w tym okresie na poziomie 540 tys. w poszczególnych 
okresach uzyskano liczbę interakcji na poziomie 1,6-6,2%, co jest zadowalającym 
wynikiem w porównaniu z innymi formami reklamy online. Istotny jest równieŜ fakt, Ŝe 
w formach tradycyjnych odbiorca zapoznaje się tylko z opisem czy wizualizacją 
produktu, a w kampanii wirtualnej mógł skorzystać z funkcji produktu podobnych do 
tych, jakie spełnia on w świecie rzeczywistym. Przykłady pokazują, Ŝe przy 
odpowiednim doborze środków przekazu, w powiązaniu z potencjałem danego 
środowiska moŜna uzyskać zainteresowanie uŜytkowników, bazując tylko na 
marketingu wirusowym i akcjach w obrębie środowiska wirtualnego, bez wsparcia ze 
strony kampanii w mediach tradycyjnych.  
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Identyfikacja czynników wpływaj ących na sukces działa ń 
marketingowych 

W artykule, z uwagi na jego objętość, przedstawiono tylko wybrane kampanie 
reklamowe. Na bazie szerzej przeprowadzonej analizy wyodrębniono dziewięć grup 
czynników, które mogą wpływać na sukces realizowanych działań (tabela 1). W kaŜdej 
z grup wyznaczono elementy, które wpływają pozytywnie i negatywnie na uzyskane 
rezultaty.  

Tabela 1. Czynniki wpływające na przebieg działań reklamowych 

 Wpływ pozytywny  Wpływ negatywny  

ZałoŜenia ogólne 

– wdraŜanie niestandardowych koncepcji 
– zainteresowanie uŜytkowników daną 

marką 
– nawiązanie do zwyczajów danej spo-

łeczności. 
– właściwy dobór grupy docelowej 
– produkt adekwatny do wirtualnego 

środowiska 
– docelowi odbiorcy produktów 

rzeczywistych 
– analiza działań konkurencji 
– pełne wykorzystanie moŜliwości tech-

nologicznych platformy 
– wysoka jakość obiektów wirtualnych  
– współpraca z partnerami posiadającymi 

doświadczeniem w danym środowisku 

– bezpośrednie przeniesienie działań  
ze świata rzeczywistego 

– produkt lub marka nieadekwatne do śro-
dowiska wirtualnego 

– brak rozpoznania zwyczajów i potrzeb 
danej społeczności 

– bezkrytyczne naśladowanie konkurencji 
– bazowanie na chwilowej modzie, a nie 

na realnych potrzebach marketingowych 
– brak wystarczającej wiedzy 

technologicznej 
– korzystanie tylko z usług agencji zewnę-

trznych, które nie znają uwarunkowań 
danej organizacji 

– duŜe koszty nieadekwatne do rezultatów 
– brak analizy działań konkurencji w po-

dobnych środowiskach 
– brak zaangaŜowania pracowników 

Zdefiniowanie 
celów 

– określenie załoŜeń i celów działań 
– orientacja na efekt wizerunkowy  
– wzmocnienie działań PR 
– kreowanie wizerunek firmy 

innowacyjnej 

– oczekiwanie natychmiastowych efektów 
bezpośrednich 

– bazowanie tylko na analizach sprzedaŜy 
w świecie rzeczywistym 

– brak mierników efektów pośrednich 

Formy działań 
marketingowych 

– alternatywne formy przekazu reklamo-
wego 

– product placement i przedmioty wirtu-
alne dopasowana do potrzeb społecz-
ności 

– innowacyjność 
– pozostawienie w systemie wartości do-

danej po zakończeni akcji (np. awatary, 
wirtualne przedmioty) 

– równoległe działania w mediach trady-
cyjnych 

– orientacja na marketing wirusowy 
– moŜliwość komunikacji bezpośredniej  

z przedstawicielami firmy 
– realne korzyści dla uŜytkowników 

– stosowanie tradycyjnych form reklamy 
online np. banery, billboardy 

– brak innowacyjności 
– traktowanie świata wirtualnego jako ko-

lejnego nośnika reklamy 
– mała atrakcyjność przedmiotów 

wirtualnych w porównaniu z innymi do-
stępnymi w systemie 

– niedopracowanie od strony technolo-
gicznej  

– zastosowanie inwazyjnych form reklamy 
– korzystanie tylko z płatnych form rekla-

my 
– małe wykorzystanie marketingu wiruso-

wego 

Uwarunkowania 
społeczne 

– znajomość kultury społeczności wirtu-
alnych 

– nawiązanie do lokalnych zwyczajów 
– identyfikacja potrzeb społeczności 
– współpraca z reprezentantami społecz-

ności w fazie projektowania akcji 
– wprowadzanie wartości dodanej (np. 

uŜyteczne elementy) 
– bliski kontakt z reprezentantami 

społeczności w trakcie akcji 

– brak rozpoznania potrzeb społeczności 
wirtualnej  

– inwazyjny charakter działań 
– kontrowersyjne działania organizacji  

w świecie rzeczywistym 
– nadmierna komercjalizacja działań 
– brak kontaktu z przedstawicielami spo-

łeczności 
– ignorowanie niechęci do przekazu ko-

mercyjnego 
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– prowadzenie działań w obszarach ak-
ceptowalnych w danej społeczności 

– umiejętność prowadzenie dialogu 

– instrumentalne podejście do uŜytkow-
ników systemu 

– brak umiejętności pozyskania Ŝyczli-
wego nastawienie odbiorców przekazu 

Selekcja grupy 
docelowej 

– odpowiedni wybór systemu wirtualnego 
świata  

– analiza danych demograficznych uŜyt-
kowników 

– segmentacja uŜytkowników systemu 
– wykorzystanie mechanizmów targeto-

wania przekazu 
– dopasowanie przekazu do faktycznych 

potrzeb danej grupy docelowej 

– zły dobór grupy docelowej 
– brak analiz demograficznych uŜytkow-

ników wybranego systemu  
– niedopasowanie przekazu interaktyw-

nego do potrzeb danej grupy docelowej 
– niewykorzystanie elementów targeto-

wania  
– niewielki udział reprezentantów grupy 

docelowej wśród uŜytkowników systemu 
– niewłaściwy wybór platformy wirtualne-

go świata 

Mechanizmy 
sprzęŜenia 
zwrotnego 

– wprowadzenie elementów, które za-
pewnią informacje zwrotną w świecie 
rzeczywistym (np. kupony) 

– pozyskiwanie informacji zwrotnej  
w środowisku elektronicznym – fora 
dyskusyjne, blogi 

– sprzęŜenie zwrotne z udziałem techno-
logii mobilnych (np. sms) 

– izolowanie prowadzonych działań  
od innych środków przekazu 

– brak elementów komunikacji z firmą 
rzeczywistą 

– zastosowanie mechanizmów trudno do-
stępnych dla uŜytkowników 

– brak działań wspomagających w oto-
czeniu  

Charakter 
prowadzonych 

działań 

– dynamika organizowanych akcji 
– elementy rozrywki 
– akcje specjalne 
– konkursy z nagrodami 
– długotrwałe zaangaŜowanie uŜytkow-

ników  
– ciągłość oddziaływania  
– powiązanie elementów 

– statyczny charakter działań 
– brak zaangaŜowania reprezentantów 

firmy 
– nadmierny patos  
– krótkoterminowe oddziaływanie 
– brak wartości dodanej 
– mała atrakcyjność przekazu 
– brak korzyści dla uŜytkowników 
– brak zaangaŜowania uŜytkowników 

Analiza efektów 
działań 

– identyfikacja parametrów oceny sku-
teczności 

– pomiary w czasie rzeczywistym 
– modyfikacja załoŜeń w czasie rzeczy-

wistym 
– monitoring mediów elektronicznych 
– analiza oddziaływania na otoczenie 

(media elektroniczne) 
– analiza oddziaływania na otoczenie 

(media tradycyjne) 
– wprowadzenie mierników skuteczności 

działań 
– monitorowanie zaangaŜowania uŜytko-

wników 
– analiza efektów po akcji 
– pomiary oddziaływania na percepcję 

marki 

– nieokreślone parametry oceny skutecz-
ności 

– ocena tylko efektów bezpośrednich 
– bazowanie na wskaźnikach nieadekwat-

nych do formy prowadzenie działań 
– brak pomiarów oddziaływania na per-

cepcję marki 
– niewykorzystanie systemów monitoringu 
– brak pomiarów efektów w mediach ele-

ktronicznych 
– brak analizy efektów w mediach trady-

cyjnych 
– brak monitoringu działań w czasie rze-

czywistym 
– nieuwzględnienie specyfiki kampanii 

reklamowej 

Transparentność 
prowadzonych 

działań 

– prowadzenie dialogu z uŜytkownikami 
– przygotowanie na krytykę 
– reakcja na zgłaszane problemy i ocze-

kiwania 

– brak kontaktu z uŜytkownikami 
– brak reakcji na występujące problemy 
– próby manipulacji  
– dostarczanie informacji niezgodnych  

z prawdą 

Źródło:  opracowanie własne. 

Wśród czynników istotną rolę odgrywają załoŜenia ogólne, które mogą rzutować na 
dalszy przebieg działań, wykorzystane formaty reklam oraz uwarunkowania społeczne. 
Realizacja kampanii w wirtualnych światach wymaga innego podejścia niŜ  
w przypadku działań tradycyjnych. Wiele firm w okresie wzmoŜonego zainteresowania 
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wirtualnymi światami chciało zaistnieć w tych systemach bez zastanowienia, jakich 
konkretnie korzyści oczekują i w jaki sposób powinny wykorzystać to środowisko13. 
Mimo moŜliwości zastosowań reklamy banerowej największy potencjał mają kampanie 
niestandardowe, które wywołują większe zaangaŜowanie i dają moŜliwość 
oddziaływania za pośrednictwem wielu elementów. Procedura wprowadzania przekazu 
reklamowego do środowisk wirtualnych światów i gier MMO nie jest ustandaryzowana. 
Zazwyczaj są to rozwiązania dedykowane, odpowiadające konkretnym potrzebom 
reklamodawcy. Problemem w przypadku kampanii zasięgowych jest duŜe rozproszenie 
uŜytkowników w wielu systemach i trudność uzyskania odpowiedniej liczby 
odbiorców. Nie kaŜdy system daje moŜliwość prowadzenia działań zgodnych  
z preferencjami reklamodawców. W efekcie realizowane kampanie były często bardzo 
zbliŜone do działań tradycyjnych i nie przynosiły określonych efektów. C. Smith  
z Linden Labs wskazuje, Ŝe sukces odniosły te firmy, które potrafiły prawidłowo 
zidentyfikować potrzeby uŜytkowników i realizować je w nawiązaniu do swoich 
realnych produktów.  

Firma Komjuniti opublikowała w 2008 roku pierwsze badania związane  
z nastawieniem rezydentów Second Life do marketingu14. Wyniki badań wskazują, Ŝe 
72% z nich jest rozczarowanych sposobem realizacji działań firm w systemie, a 40% 
uznało, Ŝe te działania mają incydentalny charakter i nie powinny być powtarzane. 
Wśród respondentów 7% odpowiedziało, Ŝe kontakt z produktami w takiej formie moŜe 
wpłynąć na ich decyzje zakupowe w rzeczywistości.  

Problemem jest równieŜ fakt, Ŝe znane marki przenoszą do wirtualnego świata 
dokładne odzwierciedlenie swoich produktów, które w otoczeniu świata fantasy  
i nieograniczonej wyobraźni okazują się banalne, zwyczajne i nieatrakcyjne.  

Producenci samochodów muszą konkurować z latającymi futurystycznymi 
pojazdami, uŜytkownicy prowadzą własne salony samochodowe, w których sprzedają 
wirtualne modele. Przykładowo amatorski salon prowadzony przez J. Breeda ma 
trzykrotnie więcej odwiedzających niŜ firmowy salon Nissana15. Podczas kilku dni 
powiązanych z premierą Nissana i kampanią w mediach wskaźniki odwiedzalności 
(ang. traffic ranking) na poziomie 8000 uŜytkowników dziennie, po kilku dniach 
statystyki spadły do 5000, później do 3925 odwiedzin dziennie. Salon J. Breeda 
utrzymywał stałą oglądalność na poziomie 10 000−12 000 w tym okresie. Na podobne 
problemy napotyka sektor odzieŜowy, który musi konkurować z trendami mody 
panującymi w wirtualnych społecznościach. Znane marki muszą konkurować  
z amatorskimi domami mody (np. Ophelia's Fashion16) prowadzonymi przez 
nastolatków i fascynatów, którzy poświęcają duŜo czasu na dopracowanie swoich 

                                                 
13 C. Hoffman, Are Marketers Dying on Second Life?, http://www.brandweek.com/bw/esearch/ 

article_display.jsp?vnu_content_id=1003563242, 2007. 
14 First customer satisfaction survey in Second Life, Komjuniti, http://www.openpr.com/print/17221, 2008. 
15 Need 4 Nissan, New World Notes, http://nwn.blogs.com/nwn/2006/10/mixed_success_o.html, 2006. 
16 Iris Ophelia's Fashion Top Ten for Spring, http://nwn.blogs.com/nwn/2007/04/spring_top_10.html. 



Czynniki sukcesu działań marketingowych… 523 

kolekcji i znają lokalne trendy lepiej niŜ graficy pracujący na zlecenie korporacji. 
Polityka wyceny produktów w amatorskich sklepach jest często odwrotna niŜ  
w przypadku handlu tradycyjnego. W celu skierowania uwagi audiencji przed 
wprowadzeniem kolekcji sklepy proponują atrakcyjne ceny, duŜo niŜsze niŜ te, które 
będą obowiązywały juŜ w kilka godzin po premierze (ang. reverse marketing)17.  
W tradycyjnym modelu sprzedaŜ nowych kolekcji następuje po moŜliwie wysokich 
cenach, kolekcja jest wyprzedawana po cenach obniŜonych. Jednym z kierunków 
marketingu powinna być współpraca z przedstawicielami lokalnych społeczności  
w miejsce próby odzwierciedlania w świecie wirtualnym obiektów ze świata 
rzeczywistego, co przynosi więcej ograniczeń i mniej moŜliwości wyrazu.  

Trzymanie się zasad przeniesionych z tradycyjnego marketingu powoduje, Ŝe 
uŜytkownicy wolą angaŜować się w działania, które wykorzystują moŜliwości 
wirtualnego świata, i nie odwiedzają lokalizacji, które nie wnoszą nic ciekawego do ich 
środowiska. Zazwyczaj ignorowany jest przekaz w formie oczywistej, nachalnej 
reklamy bez Ŝadnej wartości dodanej18. Aby dotrzeć do odbiorców, konieczne jest 
kreowanie zaangaŜowania, dostarczanie róŜnych form rozrywki. Realizacja kampanii 
reklamowej wymaga dobrego poznania środowiska, w którym działania mają być 
realizowane, i panujących tam zwyczajów oraz wdraŜania metod pomiaru 
dopasowanych do systemu19. Na pewno jest to duŜy potencjał dla marek, poniewaŜ 
zakłada bezpośredni kontakt z docelowymi konsumentami, moŜliwość prowadzenia 
badań marketingowych, testowania nowych produktów, pozyskiwania opinii przy duŜo 
mniejszych nakładach niŜ w świecie rzeczywistym. Jak kaŜde nowe środowisko działań 
marketingowych wymaga wypracowania dobrych praktyk i metod oceny skuteczności, 
a pozyskanie wiedzy juŜ teraz moŜe procentować w przyszłości. WaŜne jest teŜ 
uwzględnienie aspektów technologicznych związanych z optymalizacją  
i pozycjonowaniem lokalizacji w obrębie systemów20. 

Przeprowadzona analiza wskazuje na brak standaryzacji pomiarów skuteczności  
i form reklamowych. Firmy, które prowadzą działania reklamowe online, zazwyczaj  
w przypadku kampanii banerowych wykorzystują określone standardy formatów  
i rozmiarów. Najczęściej nie nadają się one do bezpośredniego wykorzystania o obrębie 
wirtualnych światów. JuŜ w roku 2004 Jay Horwitz w raporcie Jupiter Research 
wskazał, Ŝe operatorzy wirtualnych światów powinni podjąć kroki w celu 
ustandaryzowania metod wyceny przestrzeni reklamowej, metod pomiaru zachowań 
uŜytkowników i skutecznych mechanizmów dystrybucji reklam. Interesującym 

                                                 
17 Marketing lessons from Second Life to Web 2.0, http://www.joiningdots.net/blog/2009/09/marketing-

lessons-from-second-life-to.html, 09. 2009. 
18 M.G. Nelson, Virtual Worlds Aren't Just for Reaching Adults Anymore, http://www.clickz.com/3626340, 

2007. 
19 H. Cohen, Seven Virtual World Marketing Tactics and Metrics to Follow, http://www.clickz.com/ 

3629409, 2008. 
20 D. Berkowitz, Second Life Optimization, http://www.mediapost.com/publications/?fa= 

Articles.showArticle&art_aid=50016, 2006. 
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kierunkiem wykorzystania systemów tego typu moŜe być zaangaŜowanie konsumentów 
w projektowanie produktów, testowanie układu pomieszczeń sklepu czy wystroju 
wnętrz. WaŜne jest teŜ adresowanie wirtualnych ofert do uŜytkowników, którzy mogą 
stać się potencjalnymi klientami, chociaŜby z uwagi na lokalizację geograficzną  
w przestrzeni rzeczywistej. 

Wirtualne światy nadal są niszą, w której odnajduje się odsetek uŜytkowników 
Internetu, szczególnie w młodszych grupach wiekowych. Nie stały się one przewodnią 
technologią (ang. mainstream) w stosunku do systemów społecznościowych czy 
mikroblogów. Obecność w wirtualnym świecie trudno postrzegać jako sposób na 
natychmiastowe zwiększenie dochodów, kaŜda marka powinna dopasować wizerunek 
wirtualny do tego środowiska i unikać bezpośredniego przenoszenia wizerunku do 
przestrzeni wirtualnej bez zrozumienia jej specyfiki. Dopasowanie produktów 
oferowanych wirtualnie powinno być uzaleŜnione od specyfiki lokalnej kultury  
i trendów. Trudny do oszacowania w świecie rzeczywistym jest wpływ na postrzeganie 
marki, która zaistniała w systemie wirtualnym. S. Prentice wskazuje, Ŝe problemem jest 
duŜe rozproszenie środowisk i stosunkowo mała liczba uŜytkowników kaŜdego z nich  
w porównaniu z największymi serwisami społecznościowymi21. Niewykluczone, Ŝe 
przyszłym kierunkiem będzie większa otwartość aplikacji, moŜliwość przenoszenia 
obiektów pomiędzy systemami. Na tym etapie rozwoju systemów trudno traktować 
wirtualny świat jako źródło dodatkowych zysków czy alternatywny kanał sprzedaŜy. 
NaleŜy jednak traktować go jako środowisko dające wiele nowych, nie do końca jeszcze 
poznanych moŜliwości wzmacniania wizerunku i oddziaływania na odbiorców, które 
naleŜy wykorzystać, jednak bez przesadnego zaangaŜowania kapitału.  

Zakończenie 

Wiele przedsiębiorstw i organizacji uwzględnia wirtualne światy jako nową formę 
reklamy i narzędzie marketingowe przydatne do uŜytku komercyjnego. Zastosowanie 
reklamy w obrębie wirtualnych światów stwarza nowe moŜliwości komunikacji  
z odbiorcami. Wirtualne światy są zdolne do ekspozycji informacji o markach  
i pozyskiwania informacji o tym, jak uŜytkownicy reagują na konkretne produkty 
(nawet te, które jeszcze nie ukazały się na rynku) reklamy. Wykorzystanie aplikacji 
interaktywnych daje moŜliwość pomiarów reakcji klienta i pozyskiwania komunikatów 
zwrotnych oraz wniknięcia w oczekiwania rynku i rozpoznania oczekiwań klientów. 
Trudno jest dokładnie analizować, jakie jest realne oddziaływanie i znaczenie 
wirtualnych przedmiotów − np. jaką wartość przedstawia awatar pijący ulubiony napój 
lub ubrany w bluzkę firmową kupioną w wirtualnym sklepie. Liczne wyzwania 
stanowią interesujący obszar badawczy i kierunek wdraŜania niestandardowych działań 
marketingowych. 

                                                 
21 S. Prentice, op. cit. 
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SUCCESS FACTORS FOR VIRTUAL WORLDS MARKETING 

Summary  

Virtual worlds are one of the areas of interest to companies pursuing marketing campaigns  
in interactive media. A number of conditions causes the integration of these systems is not easy 
and requires the inclusion of elements that in other areas do not occur. The paper presents  
the analysis of conditions and identifies the main factors that influenced the course of the 
campaign and their effects. 
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SPONSOROWANE SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE 

Streszczenie 
Rosnąca popularność społeczności internetowych (najczęściej przybierających postać for 

internetowych, portali lub grup dyskusyjnych) zaczyna wzbudzać coraz większe zainteresowanie 
ze strony przedsiębiorstw, szukających nowych sposobów dotarcia do potencjalnych klientów 
oraz próbujących zwiększyć swoją konkurencyjność na nowym rynku (e-rynku). Coraz częściej 
moŜna w Internecie spotkać dedykowane (sponsorowane) społeczności internetowe hostowane 
przez dane przedsiębiorstwa i poświęcone produktom danego przedsiębiorstwa bądź tematyce 
zbliŜonej do branŜy, w której organizacja hostująca działa. W artykule zostaną przybliŜone 
niektóre aspekty sponsorowanych społeczności internetowych i problemy związane z ich 
efektywnym zarządzaniem. 

Wstęp 
Rozwój nowoczesnych technologii umoŜliwiający lepszy kontakt i zwiększający 

szanse na budowanie relacji zmienia znaczenie słowa marketing. Interaktywność 
oferowana przez Internet w znaczący sposób róŜni się jakościowo od przekazu 
reklamowego klasycznego zarządzania marką, nastawionego na pasywne odbieranie 
informacji przez klientów. W Internecie konsumenci odgrywają bardziej aktywną rolę  
i mogą być współtwórcami wartości. UwaŜa się, iŜ ta konkretna cecha Internetu wpływa 
na całość marketingu mix, począwszy od działań reklamowych, badań, sprzedaŜy, 
promocji, dystrybucji, kuponów aŜ do obsługi klienta2. Pomimo iŜ spora część 
przedsiębiorstw w dalszym ciągu wykorzystuje Internet głównie w celach 
informacyjnych, moŜna zauwaŜyć, iŜ ta tendencja zmienia się w zaleŜności od branŜy, 
w jakiej dane przedsiębiorstwo działa. Firmy z takich branŜ jak bankowość, usługi 
transakcyjne, turystyka coraz częściej wykorzystują Internet w swojej działalności. 

Społeczno ści internetowe 

W ciągu ostatniej dekady moŜna zauwaŜyć znaczny rozwój społeczności 
internetowych, od czasów tekstowych tablic ogłoszeń (BBS – Bulletin Board Systems) 
do w pełni trójwymiarowych wirtualnych światów, oraz wzrost ich znaczenia jako 
medium komunikacyjnego. Pomijając szczegóły techniczne, społeczność internetowa 
                                                           

1 Joanna Kos – mgr, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, Wydział Ekonomii, 
Akademia Ekonomiczna w Katowicach. 

2 A. Tapp, T. Hughes, New technology and the changing role of marketing, „Marketing Intelligence& 
Planning” 2004, Vol. 22, no. 3, s. 284, http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessio 
nid3AE2916645B602C0004334676E8121F9?contentType=Article&hdAction=lnkhtml&contentId=854674. 



Joanna Kos 528

nie jest niczym innym niŜ socjalną siecią, która wykorzystuje komputery do 
wspomagania komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami.  

W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć kilka klasyfikacji społeczności 
internetowych albo wirtualnych. Jedną z bardziej zwięzłych i zrozumiałych jest 
zaproponowana przez Portera typologia społeczności internetowych oparta na cechach 
danej społeczności (rys. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Typy społeczności internetowych 
Źródło: J. Tang, H. Yang, Emergent user roles and perceived requirements in a social-oriented community, 

„Library Review” 2006, Vol. 55, no. 8, s. 509, http://www.emeraldinsight.com/Insight/ 
viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkpdf&contentId=1571430. 

Wspomniana typologia jako pierwsze kryterium podziału przyjmuje sposób 
załoŜenia społeczności internetowej. Społeczności powstałe z inicjatywy uczestników 
zazwyczaj są zakładane i zarządzane przez samych członków społeczności, 
społeczności sponsorowane przez organizacje mogą być zakładane zarówno przez 
komercyjne i niekomercyjne organizacje. Dalszy podział społeczności internetowych 
opiera się na typach relacji pomiędzy uczestnikami danej społeczności. Społeczności 
powstałe z inicjatywy uczestników mogą mieć charakter społeczny bądź towarzyski. 
Społeczności sponsorowane przez organizacje obejmują zarówno relacje pomiędzy 
uczestnikami forum, jak i pomiędzy uczestnikami forum a sponsorującą organizacją.  
W społecznościach zorientowanych towarzysko rozwijają się osobiste, nieprofesjonalne 
relacje. Tego typu społeczności zazwyczaj rozwijają się w oparciu o sposoby spędzania 
czasu wolnego, hobby i inne niezawodowe zainteresowania. W społecznościach 
zorientowanych zawodowo relacje tworzą się w oparciu o wspólne zainteresowania 
zawodowe, które mogą się wiązać z wymianą doświadczeń i wiedzy z danych dziedzin. 
Społeczności sponsorowane przez organizację są zdecydowanie rzadziej spotykane, 
jednak w ostatnim czasie zaczynają zdobywać popularność wśród niektórych 
organizacji.  

Członkowie społeczności internetowych mogą przybierać róŜne formalne bądź 
nieformalne role w danej społeczności, np. ekspert w danej dziedzinie, menedŜer 
wiedzy, moderator, lider opinii, adwokat i wiele innych. Przybierane bądź nadawane  
(w przypadku sponsorowanych społeczności) role mogą się przyczynić do sukcesu bądź 
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poraŜki danego forum, np. poprzez udzielanie pomocy nowym członkom poprzez 
„mentorów”, moderowanie tematów itp.3. 

Społeczności internetowe tworzą wchodzący ze sobą w interakcje ludzie 
posiadający wspólne zainteresowania, cele lub pochodzenie społeczne, odnosi się to 
zarówno do czynników społecznych, jak i specyficznych cech poszczególnych 
konsumentów. Społeczności internetowe są w stanie zaspokoić następujące potrzeby 
konsumentów: zainteresowania, tworzenie relacji, transakcje oraz fantazje4. Potrzeby te 
odnoszą się do poszczególnych działań ekonomicznych, poczynając od projektowania 
nowego produktu, poprzez zarządzanie jakością aŜ do przekładania się interakcji  
w obrębie społeczności na zachowania nabywcze. Wzrost znaczenia społeczności 
internetowych moŜe się przełoŜyć na wzrost znaczenia wpływu tychŜe społeczności na 
proces nabywczy. Najbardziej wyraźną ekonomiczną implikacją uczestnictwa  
w społeczności internetowej jest jej wpływ na proces poszukiwania informacji  
we wczesnej fazie procesu decyzyjnego. W celu uzyskania poszukiwanych informacji 
konsumenci mogą nawiązać kontakt z podobnie myślącymi osobami bądź  
z konsumentami, którzy juŜ mają doświadczenie z poszukiwanym produktem. Zarówno 
w warunkach off-line jak i on-line znaczący wpływ na podjęcie decyzji o zakupie mają 
rekomendacje znajomych, członków rodziny czy podobnie myślących konsumentów. 
Jest to istotne zwłaszcza w przypadku produktów niematerialnych, kiedy poziom 
niepewności i ryzyko związane z zakupem są szczególnie wysokie. Wzrost znaczenia 
społeczności internetowych powoduje znaczne zwiększenie się liczby dostępnych dla 
konsumenta opinii i rekomendacji5. 

Proces poszukiwania informacji na temat danego dobra bądź usługi składa się  
z dwóch etapów (poszukiwań wewnętrznych i zewnętrznych) i ma na celu zmniejszenie 
niepewności odnośnie do planowanej decyzji nabywczej. Podczas etapu poszukiwań 
wewnętrznych konsument odwołuje się do własnych doświadczeń i wspomnień, jeŜeli 
posiadane informacje nie są wystarczające do zredukowania niepewności odnośnie do 
planowanej decyzji, konsument podejmuje się zbierania dodatkowych informacji (etap 
drugi). Źródłami informacji wykorzystywanymi na drugim etapie poszukiwania 
informacji przez konsumenta mogą być media (np. gazety, magazyny, telewizja), osoby 
(np. znajomi, eksperci, inni klienci), sprzedawcy (np. sklepy, katalogi) oraz osobiste 
doświadczenia z pierwszej ręki (np. degustacje, jazdy próbne). Wygoda i dostępność 
Internetu sprawiły, iŜ stał się on popularnym kanałem dostępu do źródeł informacji 
podczas poszukiwania informacji przez konsumentów. W Internecie moŜna wyróŜnić 

                                                           
3 J. Tang, H. Yang, Emergent user roles and perceived requirements in a social-oriented community, 

„Library Review” 2006, Vol. 55, no. 8, s. 509, http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do? 
contentType=Article&hdAction=lnkpdf&contentId=1571430. 

4 S. Berger, Ch. Messerschmidt, Babbling before banking? Online communities and pre-purchase 
information seeking, „International Journal of Bank Marketing” 2009, Vol. 27, no. 6, s. 447, 
www.emeraldinsight.com/0265-2323.htm. 

5 Ch. Cheung, M. Lee, N. Rabjohn, The impact of electronic word-of-mouth − The adoption of online 
opinions in online customer communities, „Internet Research” 2008, Vol. 18, no. 3, s. 231-232, 
www.emeraldinsight.com/1066-2243.htm. 



Joanna Kos 530

dwa typy zewnętrznego poszukiwania informacji – poszukiwanie informacji ogólnych  
i szczegółowych, lub inaczej przeglądanie („surfowanie”) i ukierunkowane 
poszukiwanie informacji. Podczas zewnętrznego poszukiwania w Internecie 
konsumenci mogą korzystać z informacji na temat produktu przygotowanych przez 
sprzedawców lub producentów bądź równie łatwo odwołać się do doświadczenia 
znajomych, członków rodziny lub osób, które juŜ nabyły ten lub podobny produkt. 
Wielu klientów nie chce polegać wyłącznie na komercyjnych informacjach  
i wykorzystuje Internet w celu zorientowania się w opiniach innych klientów, czytając 
przygotowywane przez nich recenzje produktów lub bezpośrednio zadając pytania6. 

Zarówno społeczności powstałe z inicjatywy członków jak i społeczności 
sponsorowane przez organizację pozwalają swoim uczestnikom na swobodną wymianę 
opinii i doświadczeń. Uczestnicy mogą czytać i zamieszczać opinie na temat 
poszczególnych produktów i usług, co powoduje rozprzestrzenianie się zarówno 
negatywnych jak i pozytywnych informacji na dany temat. Szczególnie zjawisko 
związane z pozytywnymi opiniami (zjawisko marketingu szeptanego) moŜe zachęcać 
organizacje do sponsorowania i zakładania społeczności internetowych.  

Charakterystyka sponsorowanych społeczno ści interneto-
wych 

Organizacje sponsorujące społeczności internetowe mogą się równieŜ spodziewać 
innego typu korzyści. Społeczności internetowe umoŜliwiają członkom generowanie 
róŜnego typu treści związanych z ofertą produktową zarówno danej organizacji jak  
i konkurencyjnych produktów oferowanych przez inne przedsiębiorstwa. 
Przedsiębiorstwo hostujące ma moŜliwość stworzenia systemu zbierającego opinie 
konsumentów na temat istniejących produktów lub zachęcającego do zgłaszania sugestii 
odnośnie do nowej lub ulepszonej oferty produktowej. Ponadto członkowie danej 
społeczności mają moŜliwość wzajemnego poznania się oraz tworzenia więzi, co 
wpływa na częstsze i bardziej regularne wizyty na stronie przedsiębiorstwa oraz moŜe 
wywołać poczucie bliskości i zwiększać lojalność względem danej społeczności. 
Przeprowadzone badania wykazały, iŜ członkowie społeczności internetowych stanowią 
1/3 wszystkich uŜytkowników, ale generują ponad 2/3 sprzedaŜy on-line, uŜytkownicy, 
którzy zamieszczają recenzje produktów lub posty, odwiedzają stronę 
ponaddziewięciokrotnie częściej niŜ osoby tego nierobiące oraz są dwukrotnie bardziej 
lojalni i kupują ponad dwa razy częściej. MoŜliwość osiągnięcia wspomnianych 
korzyści zachęca organizacje do lepszego zarządzania swoimi stronami oraz 
sponsorowanymi społecznościami internetowymi w celu zmaksymalizowania 

                                                           
6 R. Misra, A. Mukherjee, R. Peterson, Value creation in virtual communities: the case of a healthcare web 

site, „International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing” 2008, Vol. 2, no. 4, s. 323-324, 
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do;jsessionid=3AE2916645B602C0004334676E81
21F9?contentType=Article&contentId=1752702. 
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potencjalnych zysków. W celu sprawniejszego zarządzania społecznością internetową 
konieczne jest lepsze zrozumienie cech i właściwości omawianych społeczności. 

Charakter społeczności internetowych moŜe się róŜnić w zaleŜności od jakości  
i głębi relacji pomiędzy członkami, wspólnych celów czy wspólnych zainteresowań. 
Członkowie społeczności internetowej wykazujący się duŜą aktywnością i z chęcią 
dzielący się swoimi opiniami na temat swoich zainteresowań, produktów, 
przedsiębiorstw są siłą napędową społeczności oraz wpływają na jej znaczenie dla 
przedsiębiorstwa. Dwa główne czynniki zachęcające uŜytkowników do uczestnictwa  
w społecznościach internetowych – moŜliwość wymiany informacji oraz wsparcie 
społeczne – są uznawane za przykłady dobrych praktyk w tych społecznościach. 
RównieŜ takie czynniki związane z układem funkcjonalnym strony jak: przejrzystość 
celów sponsora, jakość oferowanych treści, motywacja hosta, łatwość dostępu do 
informacji mogą wpływać na poziom zaufania w społeczności7. Przy projektowaniu 
społeczności trzeba pamiętać o wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, np. najbardziej 
efektywnym medium komunikacyjnym moŜe się okazać nie najbardziej zaawansowana 
technologia, ale ta, która jest najpowszechniej uŜywana przez potencjalnych członków  
i ta, która budzi ich największe zaufanie8. 

W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć oparty na czynnikach towarzyskich  
i uŜyteczności model pozwalający zidentyfikować cechy i wartości odpowiadające za 
powodzenie społeczności internetowych. Czynniki towarzyskie to celowość, ludzie oraz 
sposoby postępowania. Przez celowość w tym wypadku naleŜy rozumieć poziomy 
zaangaŜowania członków w działalność społeczności, co z kolei wpływa na to, w jakim 
stopniu społeczność spełnia swoje zadania względem poszczególnych członków. 
Poziomy interaktywności, wzajemności oraz jakość wkładu w działalność społeczności 
mogą być wykorzystywane do pomiaru głębi relacji. Czynnik ludzki odnosi się do 
liczby członków danej społeczności oraz do róŜnych ich typów, w zaleŜności od 
indywidualnych cech poszczególnych członków oraz poziomu ich zaangaŜowania. 
Przez sposoby postępowania naleŜy rozumieć uŜywane środki mające na celu 
zniechęcić do antyspołecznych zachowań oraz zwiększyć poziom zaufania pomiędzy 
członkami społeczności, przykładem mogą być wymagania rejestracyjne czy 
szczegółowe normy postępowania obowiązujące w danej społeczności.  

Dialog oraz wsparcie interakcji społecznych, rozplanowanie informacji, nawigacja 
oraz dostęp są czynnikami mierzącymi uŜyteczność danej społeczności internetowej. 
Dialog i wsparcie interakcji społecznych odnoszą się do łatwości i efektywności 
wykonywania zadań i obowiązków w środowisku on-line. Rozplanowanie informacji 
mierzy łatwość znalezienia i zrozumienia danych informacji, a nawigacja odpowiada za 

                                                           
7 K.Chu, A study of members’ helping behaviors in online community, „Internet Research” 2009, Vol. 19 

No. 3, s. 281, http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction 
=lnkpdf&contentId=1795280. 

8 T. Nolan, R. Brizland, L. Macaulay, Individual trust and development of online business communities, 
„Information Technology&People” 2007, Vol. 20 No. 1, s. 56-57, http://www.emeraldinsight.com/Insight/ 
viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkhtml&contentId=1596506. 
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łatwość, z jaką członkowie społeczności są w stanie poszukiwać i odnajdywać 
interesujące ich informacje. Dostęp określa łatwość, z jaką uŜytkownicy są w stanie 
pobrać, zainstalować i uŜywać wymaganych programów oraz inne techniczne 
wymagania niezbędne do komunikowania się wewnątrz społeczności.  

Oczekiwania i wymagania społeczności internetowych będą się róŜnić w zaleŜności 
od celów społeczności, celowości oraz spełnianych funkcji. Przykładowo społeczności, 
w których szczególny nacisk jest kładziony na wsparcie dla członków (np. społeczność 
wsparcia rehabilitantów, społeczności wsparcia po utracie bliskiej osoby) będą mieć 
wyŜsze wymagania w kwestii wymiarów społecznych w porównaniu do społeczności 
nastawionych na edukację, w których łatwość wymiany informacji będzie czynnikiem 
stanowiącym o ich skuteczności i sukcesie9. 

Badania przeprowadzone na społecznościach internetowych hostowanych przez 
przedsiębiorstwa w Południowej Korei potwierdza znaczenie trzech wymiarów 
społeczności internetowych, czyli wspominanych juŜ – celowości, ludzi i sposobów 
postępowania. W przypadku wymiarów społecznych szczególne znaczenie mają: liczba 
członków oraz stopień ich zaangaŜowania. Jakość interakcji i komunikacji, jak równieŜ 
poziom wiedzy i doświadczenia uczestników biorących udział w poszczególnych 
wątkach dyskusji mają znaczenie z punktu widzenia jakości uczestnictwa w danej 
społeczności on-line. TakŜe reguły i zasady mające wzmacniać pozytywne zachowania 
członków społeczności wpływają pozytywnie na postrzeganie jej społecznego wymiaru. 
Uzyskane wyniki sugerują, iŜ podstawowa rola społeczności internetowej, jaką jest 
oferowanie członkom celowej, społecznej przestrzeni komunikacyjnej jest uniwersalna 
bez względu na wymiar kulturowy. Nie bez znaczenia jest równieŜ fakt, iŜ wymiar 
sposobów postępowania społeczności internetowej równieŜ wspiera jej postrzeganą 
jakość pod względem uspołeczniania – co podkreśla konieczność rozwijania aktywnych 
planów wspierających przyjazne i uprzejme zachowania pomiędzy uczestnikami danej 
społeczności.  

Łatwość wysyłania i odczytywania wiadomości oraz rozsądny czas nawigacji 
zostały uznane za waŜne czynniki wpływające na postrzeganą uŜyteczność danej 
społeczności internetowej. Przeprowadzone badania nie potwierdziły znaczenia takich 
czynników jak rozplanowanie informacji oraz dostęp do postrzegania danej 
społeczności przez jej członków. Pewnym wyjaśnieniem moŜe być fakt, iŜ większość 
społeczności on-line jest aktualnie projektowana w sposób prosty i przyjazny dla 
uŜytkowników (z rozbudowanymi narzędziami słuŜącymi do wyszukiwania informacji), 
co nie wymaga od uŜytkowników ponoszenia wysiłku w celu wyszukiwania poŜądanej 
przez nich informacji. W przypadku oceniania łatwości dostępu do społeczności, 
konieczność wyszukiwania, pobrania oraz zainstalowania niezbędnego oprogramowania 
nie stanowi problemu dla większości uŜytkowników, większość narzędzi potrzebnych 

                                                           
9 S. Toral, M. Rocı´o Martı´nez-Torres, F. Barrero, F. Corte´s, An empirical study of the driving forces 

behind online communities, „Internet Research” 2009, Vol. 19, no. 4, s. 380, http://www.emeraldinsight.com/ 
Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkpdf&contentId=1810676. 
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do komunikacji wewnątrz społeczności on-line jest obecna w większości systemów 
operacyjnych (np. przeglądarki internetowe, programy do obsługi poczty). NaleŜy 
równieŜ wziąć pod uwagę, iŜ osoby skłonne udzielać się w społecznościach 
internetowych posiadają zazwyczaj spore kompetencje w zakresie obsługi komputerów 
i nie mają problemów z dołączeniem obsługi Internetu do swoich codziennych zajęć. 
Stosowanie tego typu mierników do opisywania cech społeczności internetowych jest 
stosunkowo nowym zjawiskiem, przewaŜnie sukces danej społeczności był mierzony 
poprzez typowo ilościowe mierniki, takie jak: liczba odwiedzin na stronie, liczba 
uczestników, liczba wyświetleń strony itp.10. 

Zarządzanie społeczno ścią internetow ą 
Społeczność, handel, zawartość i komunikacja (tzw. 4C, z ang. community, 

commerce, content, communication) są uwaŜane za czynniki konieczne dla 
ustanowienia przez przedsiębiorstwa skutecznej obecności w sieci. Organizacje 
posiadające choćby częściową kontrolę nad popularnymi społecznościami 
internetowymi są w stanie do pewnego stopnia zdominować transakcje biznesowe 
zachodzące w Internecie. W odniesieniu do marketingu i moŜliwości tworzenia 
wirtualnych społeczności konsumenckich uznanie znaczenia społeczności 
internetowych moŜe być postrzegane jako przeniesienie marketingu relacyjnego do 
środowiska on-line. Przyjmując bardziej pragmatyczne podejście, moŜna uznać 
stworzenie społeczności internetowej jako prowadzenie strategii mającej na celu 
pominięcie zawodnych wyszukiwarek internetowych i innych narzędzi nawigacyjnych. 
JeŜeli klienci są zaznajomieni ze stroną, którą chcą odwiedzić, są w stanie ją znaleźć,  
a następnie poruszać się po niej bez większych problemów, oszczędza to zarówno 
potencjalnym klientom, jak i sprzedawcy ryzyka polegania na kaprysach wyszukiwarki 
internetowej i proponowanych przez nią wynikach wyszukiwania.  

Nie kaŜde przedsiębiorstwo ma moŜliwość stworzenia dedykowanej społeczności 
internetowej. Zachęcanie konsumentów do aktywnego uczestniczenia w wirtualnych 
społecznościach nie jest czymś łatwym. Odnoszące sukces społeczności internetowe 
zazwyczaj skupiają się wokół hobby, zainteresowań zawodowych lub tym podobnych 
tematów wzbudzających zainteresowanie (np. polityka, zdrowie, samochody, 
inwestycje i nieruchomości). W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć trzy typy strategii 
dotyczących wykorzystania społeczności internetowych. Są to: 

a) kreacja społeczności internetowej, 
b) współpraca z innymi przedsiębiorstwami z tej samej branŜy w celu stworzenia 

przekrojowej strony dla danej branŜy, oferującej klientom szeroki asortyment 
produktów i pomoc w wyborze między nimi, 

                                                           
10 H. Kim, J.  Park, B. Jin, Dimensions of online community attributes − Examination of online 

communities hosted by companies in Korea, „International Journal of Retail&Distribution Management” 
2008, Vol. 36, no. 10, s. 823-826, www.emeraldinsight.com/0959-0552.htm. 
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c) podczepianie się pod juŜ istniejące społeczności (ang. piggyback), w których 
zainteresowania członków i sama społeczność jest podtrzymywana przez inną 
organizację. Mogą to być na przykład społeczności słuŜące rozprzestrzenianiu 
informacji, rozmowom o zakupach, porównywaniu ofert lub zaspokajaniu 
zainteresowań zawodowych. 

Dwa ostatnie modele mogą mieć szczególne znaczenie dla tych sprzedawców 
internetowych, którzy nie są liderami na tradycyjnych rynkach. WaŜną cechą obu tych 
modeli jest fakt, iŜ konieczne jest wchodzenie w relacje z innymi organizacjami oraz 
fakt, Ŝe przywiązanie klientów do społeczności internetowej nie wiąŜe się bezpośrednio 
z firmą starającą się działać na rynku internetowym. Tego typu współpraca jest dość 
powszechna w realiach Internetu, jej widocznymi przejawami jest uŜycie banerów 
reklamowych i zamieszczanie nawzajem odnośników do stron internetowych.  

Kwestia relacji jest podstawowym zagadnieniem wpływającym na proces 
tworzenia i rozwijania społeczności internetowej. Marketing relacyjny rozróŜnia róŜne 
poziomy i typy powiązań oraz zwraca uwagę na wagę rozpoznania typu relacji (o ile  
w ogóle), jakiej oczekują potencjalni klienci. MoŜna wyróŜnić cztery etapy rozwoju  
e-commerce, z których kaŜdy będzie łączony z innymi typami komunikacji i w inny 
sposób będzie wpływał na rozwój relacji (tabela 1). 

Tabela 1. Relacje i społeczności konsumenckie 

Etap Cechy Komunikacja Skupiony na 

Kontakt 
– promowanie wizerunku firmy, 
– zamieszczanie oficjalnych informacji, 
– oferowanie danych kontaktowych, 

jednokierunkowa: 
organizacja do klienta, Zawartość 

Interakcja 

– zachęca do wymiany informacji, 
– ukierunkowany wysiłek 

marketingowy, 

dwukrotnie 
jednostronna: 
organizacja do klienta 
i klient do organizacji, 

Komunikacja 

Transakcja 

– transakcje on-line, 
– katalogowanie zamówień i ich 

realizacji, 
– interakcja z partnerami handlowymi,  

dwukierunkowa: 
dialog organizacja-
klient i vice versa, Handel 

Relacja 

– dwustronne relacje z klientami, 
– pełna wykorzystanie moŜliwości 

oferowanych przez Internet w 
działalności przedsiębiorstwa,  

– interfejs zintegrowany z systemem 
dostarczania przesyłek i innymi 
systemami operacyjnymi, 

wielostronne: klienci 
do klientów, klienci 
do organizacji i orga-
nizacja-klienci, Społeczność 

 

Źródło: J. Farquhar, J. Rowley, Relationships and online consumer communities, „Business Process 
Management Journal” 2006, Vol. 12, no. 2, s. 165, www.emeraldinsight.com/1463-7154.htm. 

W pierwszej fazie, fazie kontaktu, komunikacja odbywa się jednostronnie. W etapie 
interakcji komunikacja jest juŜ dwustronna, lecz z racji tego, Ŝe moŜliwości dialogu są 
powaŜnie ograniczone i tak naprawdę Ŝadna ze stron nie zadeklarowała chęci zawarcia 
transakcji, lepszym opisem jest dwukrotne wystąpienie jednokierunkowego przepływu 
informacji. Na etapie transakcji pojawia się dwustronna komunikacja (dialog), ale 
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dopiero na etapie relacji dochodzi do integracji danego klienta ze społecznością 
związaną z danym przedsiębiorstwem i dopiero wtedy zaczyna dochodzić do 
wielostronnej sieciowej komunikacji i wymiany informacji. Indywidualne interakcje 
tracą na znaczeniu w momencie, kiedy społeczność klientów oraz przedsiębiorca 
zaczynają formować rodzaj proaktywnego partnerstwa będącego podstawą wirtualnej 
społeczności. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ pojawienie się społeczności internetowej wiąŜe 
się tylko z ostatnim etapem budowania relacji11. 

Zarówno przedsiębiorca jak i klienci powinni się zaangaŜować w działanie 
społeczności. Dla przedsiębiorcy tego typu zaangaŜowanie moŜe prowadzić do 
poszukiwanej stabilności i ciągłości, z drugiej strony nakłada na organizację 
konieczność demonstrowania zaangaŜowania, poprzez ciągłe wsparcie dla społeczności, 
jej rozwój oraz stałe dostarczanie wartości i korzyści poszukiwanych przez klientów. 
ZaangaŜowanie i lojalność zazwyczaj są łączone z kreacją wartości – społeczności 
internetowe powinny tworzyć wartość dla wszystkich swoich interesariuszy, wliczając 
w to hosta, członków i osoby trzecie (np. reklamodawców)12. Kreacja wartości 
następuje w inny sposób dla poszczególnych interesariuszy, wynika to z faktu, Ŝe 
zarówno organizatorzy społeczności, jak i członkowie czy reklamodawcy będą 
oczekiwać innych korzyści wynikających z uczestnictwa w społeczności. Wszyscy 
interesariusze powinni móc osiągnąć oczekiwane wartości z funkcjonowania 
społeczności, moŜe to nastąpić w wyniku: 

a) wartość wynikająca z istnienia społeczności – społeczność gromadzi 
konsumentów o podobnych cechach i zainteresowaniach, co umoŜliwia 
prowadzenie działalności i przekazywanie informacji o produktach i usługach 
do zainteresowanych potencjalnych klientów, moŜliwość, którą cenią zarówno 
specjaliści od marketingu, jak i reklamodawcy oraz za którą w konsekwencji są 
skłonni płacić, 

b) wartość wynikająca z wnoszonych treści i współprodukcji – wkład członków  
w daną społeczność składa się z informacji w formie komentarzy, sprzęŜenia 
zwrotnego, objaśnienia postaw i przekonań oraz zaznaczenia zapotrzebowania 
na informacje; członkowie mogą oferować takie informacje dobrowolnie albo 
w odpowiedzi na pytania innych uczestników społeczności albo organizacji 
hostującej. RównieŜ organizatorzy społeczności mogą wnosić swój własny 
wkład – jeŜeli będzie on odpowiednio wartościowy dla członków, uŜytkownicy 

                                                           
11 I. Szmigin, L. Canning, A. Reppel, Online community: enhancing the relationship marketing concept 

through customer bonding, „International Journal of Service Industry Management” 2005, Vol. 16, no. 5,  
s. 485-486, http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction= 
lnkpdf&contentId=1523883. 

12 J. Wu, Y. Chang,T. Hsien, Towards understanding members’ interactivity, trust, and flow in online 
travel community, „Industrial Management&Data Systems” 2005, Vol. 105, no. 7, s. 949, 
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkpdf&conten
tId=1515225. 
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mogą być skłonni płacić za moŜliwość zostania członkiem i dana społeczność 
moŜe nabrać ekskluzywnego charakteru, 

c) wartość wynikająca z transakcji – większość organizacji prowadzi działalność 
komercyjną, strony internetowe nie słuŜą tylko do komunikacji  
i przekazywania informacji, ale słuŜą teŜ celom komercyjnym i mogą np. 
oferować niektóre produkty bądź usługi członkom społeczności lub innym 
uŜytkownikom sieci; w niektórych przypadkach społeczności internetowe są  
w stanie negocjować korzystniejsze warunki transakcji dla swoich członków  
– tego typu działania są podejmowane od dość dawna przez takie organizacje 
członkowskie jak związki zawodowe czy organizacje zawodowe, np.  
w przypadku negocjowania preferencyjnych ubezpieczeń dla swoich 
członków. W środowisku internetowym grupy mogą się tworzyć ad hoc w celu 
negocjowania korzystniejszych cen z dostawcami.  

Mówiąc o relacjach naleŜałoby podkreślić ich dynamiczny i zmieniający się 
charakter oraz przybliŜyć pojęcie cyklu Ŝycia relacji. MoŜna wyróŜnić następujące 
etapy tworzenia i rozwijania powiązań13: 
1. Wybór partnera – jest to pierwszy etap, podczas którego klient przeprowadza 

dokładną ocenę i wybiera potencjalne społeczności internetowe i organizacje,  
z którymi moŜe chcieć wejść w bliŜszą interakcję. Organizacje na tym etapie 
zazwyczaj skupiają się na zwiększaniu świadomości co do swojej obecności, 
poprzez np. promocje, spotkania z róŜnymi grupami interesariuszy, organizowanie 
eventów, specjalne oferty. Interesariusze na tym etapie są przekonywani, Ŝe chcą 
podtrzymywać znajomość po tym wstępnym kontakcie. 

2. Formowanie relacji – jest to etap, podczas którego interesariusz i organizacja 
zaczynają się lepiej poznawać. Osobisty kontakt, najlepiej na kilku róŜnych 
poziomach, pomiędzy róŜnymi jednostkami jest waŜny podczas tego etapu  
– wynika to z konieczności lepszego zrozumienia stron oraz pogłębienia zaufania 
pomiędzy stronami. Interesariusze powinni być usatysfakcjonowani jakością 
obsługi oraz powinno się ich zachęcać to pogłębiania interakcji z organizacją. 

3. Poświęcanie czasu na rozwój relacji – ten etap moŜe wymagać od organizacji 
przeprowadzenia badań odnośnie do postrzeganej jakości usług, satysfakcji 
klientów w celu wyszukania moŜliwości kreowania dodatkowych wartości, 
budowania zaufania i lojalności względem organizacji. 

4. Podtrzymywanie komunikacji – jest to etap, na którym dialog pomiędzy 
organizacją a interesariuszami jest juŜ dobrze rozwinięty. Zarówno organizacja jak  
i interesariusze wiedzą, czego mogą się spodziewać po sobie nawzajem i dobrze 
rozumieją swoje role w danej relacji. śeby dana relacja mogła trwać, powinna 
posiadać zdolność dopasowania się do potencjalnych zmian mogących zajść  
po którejś ze stron. Zmieniające się otoczenie, zmiany w zakresie kompetencji 

                                                           
13 J. Farquhar, J. Rowley, Relationships and online consumer communities, „Business Process Management 

Journal” 2006, Vol. 12, no. 2, s. 166-167, www.emeraldinsight.com/1463-7154.htm. 
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mogące wystąpić po stronie organizacji jak i interesariuszy mogą spowodować 
zmianę oczekiwań względem danej relacji. Obie strony są zaangaŜowane w relacje 
i będą starały się przeciwdziałać pojawiającym się problemom, gdyŜ zerwanie 
relacji na tym etapie jest dla nich niekorzystne. 

5. Rozstanie w przyjaznych stosunkach – pomimo iŜ strony mogą być niechętne 
zakończeniu korzystnej relacji, umiejętność rozstania się w zgodzie, bez niszczenia 
zaufania i wierzytelności jest waŜnym etapem relacji. Dobre wspomnienia  
z zakończonej współpracy mogą procentować pozytywną opinią wśród 
potencjalnych nowych partnerów lub zostawić moŜliwość ponownego nawiązania 
współpracy pomiędzy rozstającymi się stronami. Podtrzymywanie kontaktu między 
stronami na zmniejszonym poziomie, próby przeformułowania relacji są 
działaniami często spotykanymi na tym etapie. 
NaleŜy podkreślić, iŜ opisywany model dotyczy budowania relacji, a nie cyklu 

Ŝycia organizacji czy społeczności internetowej – organizacje bardzo często są 
zaangaŜowane w relacje na wszystkich wymienionych szczeblach i muszą  
z zachowaniem największej ostroŜności zarządzać nimi równocześnie. W przypadku 
relacji ze społecznościami internetowymi większość organizacji znajduje się na 
pierwszym bądź drugim etapie formowania relacji.  

Stworzenie i utrzymanie społeczności internetowej wymaga nakładu środków  
i zaangaŜowania od organizacji hostującej. Do poszczególnych elementów 
wymagających uwaŜnego zarządzania naleŜą:14 
1. Treści zawarte na stronie internetowej – treści mogą być tworzone przez 

organizatora społeczności albo mogą pochodzić od aktywnych członków 
społeczności, i najczęściej strony poświęcone społecznościom zawierają oba 
rodzaje treści. Rolą organizacji hostującej jest czuwanie nad głębią, aktualnością  
i jakością prezentowanych treści, co wymaga nie tylko dostarczania  
i porządkowania prezentowanych treści, ale równieŜ moderowania treści 
zamieszczanych przez członków społeczności. 

2. ZaangaŜowanie członków – wkład członków w działanie danej społeczności jest 
jednym z waŜniejszych czynników świadczących o sukcesie społeczności. Zbyt 
wielu podglądaczy i obserwatorów (ang. lurker – Ŝargonowe określenie cichych 
członków społeczności, głównie czytających zamieszczane treści i bardzo rzadko 
postujących coś od siebie) polegających na treściach zamieszczanych przez 
bardziej aktywnych członków społeczności moŜe zaniŜyć poziom interaktywności 
danej społeczności. RównieŜ zachowanie członków musi być w pewien sposób 
moderowane w celu uniknięcia antyspołecznych zachowań uczestników, co 
wymaga odpowiednich zasad zachowania i w niektórych przypadkach interwencji 
osób zarządzających (np. kasowanie obraźliwych postów, kasowanie off-topów, 

                                                           
14 Ibidem.  
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zbanowanie uŜytkownika). WaŜne jest, aby zarówno członkowie społeczności jak  
i organizacja hostująca szanowała prywatność uczestników danej społeczności15. 

3. śywotność przedsięwzięcia – reklamodawcy będą oczekiwać pewnych korzyści za 
wnoszone przez siebie zlecenia i opłaty za reklamy. JeŜeli dana społeczność nie 
będzie w stanie dostarczyć reklamodawcy oczekiwanych korzyści, przychody  
z tego źródła zaczną maleć, co moŜe mieć bardzo niekorzystny wpływ na kondycję 
danej społeczności. ZaangaŜowanie, liczba odwiedzin na stronie, zainteresowanie 
prezentowanym treściami są waŜnymi czynnikami świadczącymi o moŜliwości 
utrzymania się danej społeczności na rynku. 
Strona internetowa społeczności powinna udostępniać członkom danej społeczności 

zarówno moŜliwość czerpania z niej korzyści, jak i udzielania się i tworzenia wartości 
dla innych członków.  

Zakończenie 
W momencie kiedy aplikacje Web 2.0 zaczynają przenikać do większości aspektów 

naszego Ŝycia, producenci i sprzedawcy zaczynają poszukiwać moŜliwości 
wykorzystania nowego medium marketingowego w celu promocji swoich produktów  
i usług. Cechy charakterystyczne Internetu zezwalają w szczególności na rozwój 
marketingu szeptanego, pozwalają na swobodną wymianę opinii między konsumentami 
oraz ułatwiają wyszukiwanie informacji na temat produktów i usług. Rosnąca 
popularność społeczności internetowych (najczęściej przybierających postać forum 
internetowych, portali lub grup dyskusyjnych) zaczyna wzbudzać coraz większe 
zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw, szukających nowych sposobów dotarcia do 
potencjalnych klientów oraz próbujących zwiększyć swoją konkurencyjność na nowym 
rynku (e-rynku). Coraz częściej moŜna w Internecie spotkać dedykowane 
(sponsorowane) społeczności internetowe hostowane przez przedsiębiorstwa  
i poświęcone produktom danego przedsiębiorstwa bądź tematyce zbliŜenia do branŜy,  
w której organizacja hostująca działa (np. większość stron internetowych banków i biur 
podróŜy oferuje fora dla swoich klientów).  

ORGANIZATION-SPONSORED ONLINE COMMUNITIES 

Summary 

Increasing popularity of internet communities (mostly internet forums, portals and 
newsgroups) begins to draw increasing attention of companies, looking for new ways to reach 
potential customers and attempting to boost competitive ability on new market – dubbed  
„e-market”. Dedicated (and sponsored) Internet communities become more frequent. Such 
communities are hosted by respective companies and are committed to company products or,  
in broader approach, company sector of interest. The paper outlines some aspects of sponsored 
internet communities and issues concerning their effective management. 

                                                           
15 R. Shang, Y. Chen, H. Liao, The value of participation in virtual consumer communities on brand 

loyalty, „Internet Research” 2006, Vol. 16, no. 4, s. 400, http://www.emeraldinsight.com/Insight/ 
viewContentItem.do?contentType=Article&hdAction=lnkhtml&contentId=1567397. 
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WYKORZYSTANIE INNOWACYJNOŚCI 

SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH JAKO SPOSÓB 

UZYSKANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ 

Streszczenie  

Konsumenci w coraz większym stopniu biorą udział w procesie tworzenia produktów  
i usług, który do pewnego momentu był domeną przedsiębiorstw i profesjonalistów. Rozwój 
technologiczny w oprogramowaniu oraz w sprzęcie komputerowym przyczynił się do zniknięcia 
bariery wejścia, która kiedyś oddzielała amatorów od profesjonalistów. Tani i szybki dostęp do 
informacji, narzędzi produkcji, dystrybucji oraz kanałów komunikacyjnych (głównie Internetu),  
a takŜe aktywna postawa konsumentów przyczyniły się do rozwoju tego fenomenu. 
Przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują potencjał drzemiący w społecznościach 
internetowych w celu budowania przewagi konkurencyjnej. 

Innowacyjno ść jako sposób budowania przewagi konku-
rencyjnej 

śyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego. Bengemann określa je jako 
„rewolucję opartą na informacji, rozwoju technologicznym, który pozwala nam teraz 
przetwarzać, gromadzić, odzyskiwać i przekazywać informacje w dowolnej formie; 
mówionej, pisanej i wizualnej bez względu na odległość i czas. Rewolucja ta oferuje 
inteligencji ludzkiej nowe, olbrzymie moŜliwości; zmienia sposób, w jaki Ŝyjemy  
i pracujemy”2. Zmiany, które od dekad dokonują się na poziomie rynku pracy  
i produkcji w gospodarce opartej na informacji, odróŜniają ją od gospodarki 
industrialnej. Przedsiębiorstwa inwestują w badania i rozwój oraz marketing, na rynku 
pracy rośnie rola przetwarzania informacji, a wzrost ekonomiczny zapewniający 
przewagę konkurencyjną odbywa się poprzez działania oparte na innowacjach. 

Powszechnie za innowację uznaje się wprowadzenie nowego pomysłu, metody, 
narzędzia oraz ich zmianę, które tworzą nowy wymiar dla wydajności. Z punktu 
widzenia organizacji innowacja jest rozumiana jako wcielenie, kombinacja lub synteza 
wiedzy w oryginalny, stosowny sposób tworzący wartość dodaną dla produktu, procesu 

                                                 
1 Dawid Pacha – mgr, doktorant, Katedra Marketingu, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna 

Handlowa. 
2 S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne: geneza i definicje, http://www.infobrokerstwo.pl/index2.php? 

option=com_content&do_pdf=1&id=56. 
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lub usług3. Innowacja jest organiczna, dynamiczna i prowadzi do zmian. Przechodzi 
przez złoŜony proces adaptacji, decyzji, implementacji, jak równieŜ zmiany samej  
w sobie4. Teresa Amabile definiuje innowację jako pomyślną implementację 
kreatywnych pomysłów w ramach organizacji. Kreatywność jednostek i zespołów jest 
punktem wyjścia do innowacji5. T.M. Amabile słusznie zauwaŜa, Ŝe drugi warunek nie 
jest wymogiem do zaistnienia innowacji, co rozumie przez pozyskiwanie kreatywnych 
pomysłów spoza organizacji. 

Słabością organizacji jest trudność obiektywnego ustalenia potrzeb rynkowych  
i rozwiązań technologicznych. W celu zminimalizowania stopnia tego błędu 
przedsiębiorstwa pozyskują: 
1. Informacje o konsumentach i potrzebach rynku – informacje na temat preferencji, 

satysfakcji, wyborów, motywów konsumentów w odniesieniu do nowych 
produktów i oferowanych usług. Lepszy dostęp do odpowiednich informacji 
uzyskany bezpośrednio od konsumentów zmniejsza ryzyko nieprzyjęcia się 
nowego produktu lub usługi. 

2. Informacje na temat technologicznych rozwiązań – o tym, jak wykorzystać 
technologie, aby najefektywniej przemieniać potrzeby konsumentów na nowe 
produkty i usługi. Dokładna informacja pozwala twórcom produktów zaangaŜować 
się w działania polegające na rozwiązywaniu problemów w procesie tworzenia 
innowacji. 
Konwencjonalne podejście do rozumienia roli konsumentów w procesie tworzenia 

innowacji polega na tym, Ŝe pozostają wobec niego pasywni lub „odzywają się, gdy są 
o to proszeni”6  w procesie badań marketingowych albo testów produktów. Ten pogląd 
jest ostatnio podwaŜany na korzyść przekonania, iŜ jest moŜliwe zwiększenie 
aktywności konsumentów w procesie tworzenia produktu. 

Przedsiębiorstwa nie ograniczają się do przeprowadzania innowacji na własną rękę. 
Proces wprowadzania innowacji moŜe być efektem interakcji pomiędzy producentami, 
uŜytkownikami a wieloma innymi instytucjami. Pojęcie „otwartej innowacji” zostało 
uŜyte do scharakteryzowania systemu, gdzie innowacja nie jest dokonywana jedynie  
w ramach przedsiębiorstwa, ale w kooperatywnym trybie przy udziale zewnętrznych 
podmiotów7.  

Literatura dotycząca innowacji przedstawia pojęcie „współprojektowania”, gdzie 
konsumenci są aktywnie zaangaŜowani w proces projektowania produktu, który jest im 

                                                 
3 R. Luecke, R. Katz, Managing Creativity and Innovation, Harvard Business School Press, Boston 2003,  
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4 E. Rogers, Diffusion of Innovation, Free Press, Nowy Jork 2003, s. 186. 
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7 World Congress on Mass Customization and Personalization (MCPC 2003) Competitive Advantage 

Through Customer Interaction:  Leading Mass Customization and Personalization from the Emerging State to 
a Mainstream Business Model, red. F.T. Piller, R. Reichwald, M. Tseng, Technische Universität München 
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przeznaczony8. Ta interpretacja koresponduje z masowym dostosowaniem produktu do 
preferencji uŜytkownika. Zamiast bilansować poziom popytu i podaŜy gotowych 
produktów, sugeruje się innowacyjne podejście poprzez masową konfigurację produktu 
zgodną z oczekiwaniami konsumenta. RozróŜnia się następujące modele 
współtworzenia: 
1. Projektowanie dla konsumenta – w tym podejściu produkty są tworzone na 

podstawie informacji uzyskanych od konsumentów za pomocą zróŜnicowanych 
kanałów wejściowych, takich jak feedback ze sprzedaŜy, grupy fokusowe czy 
sondy konsumenckie. 

2. Projektowanie z pomocą konsumentów – oprócz zgromadzonych danych na temat 
preferencji konsumentów analizie poddana jest równieŜ strategia proponowania 
zróŜnicowanych rozwiązań, pomysłów na produkty w celu otrzymania reakcji ze 
strony konsumentów na etapie tworzenia produktu. Przykładowo testerzy 
produktów są poddawani badaniom dotyczącym ich doświadczenia z produktem  
w celu wprowadzenia dodatkowych poprawek. 

3. Projektowanie przez konsumentów – w poprzedniej strategii konsumenci mogli 
wyartykułować swoje wymagania, które rzutują na proces powstawania produktu  
i jego ostateczny kształt, ale byli odizolowani od przedsiębiorstwa. Alternatywne 
podejście pozwala na aktywne zaangaŜowanie konsumentów w proces 
projektowania i rozwój produktu za pomocą narzędzi udostępnianych przez 
przedsiębiorstwa.  
Trzecia strategia przewiduje integrację partycypacji konsumenta w procesie 

tworzenia innowacji. W sposób najpełniejszy oddaje wykorzystanie społeczności 
internetowych w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przy uŜyciu innowacji. 

Społeczno ści internetowe jako źródło innowacyjno ści 

Istnieje wiele definicji „społeczności”. Jedyną cechą wspólną wszystkich definicji 
jest fakt, Ŝe składają się z ludzi. W większości definicji moŜna równieŜ znaleźć 
powtarzający się opis społeczności jako wzajemnych relacji i interakcji pomiędzy ich 
uczestnikami. Internet zupełnie odmienił sposób postrzegania społeczności. Nie muszą 
być ograniczone przez czynniki, takie jak: miejsce, czas, kultura, a nawet język. 
Howard Rheingold, pierwszy w historii twórca pojęcia „wirtualna społeczność”, 
definiuje ją jako „społeczne zgromadzenia powstające w Internecie, gdy wystarczająca 
liczba ludzi przeprowadza wystarczająco długie dyskusje z wystarczającym ludzkim 
oddaniem, aby stworzyć sieć personalnych relacji w cyberprzestrzeni”9.  

Społeczności mają swój wymiar czasowy, ich członkowie muszą istnieć we 
wzajemnej relacji przez dłuŜszy czas. Społeczności gromadzą się wokół wspólnego 
celu, myśli, pomysłu, nie wokół treści, dlatego wspólne podpisanie się w Internecie pod 

                                                 
8 M. Tseng, T. Kjellberg, S. Lu, Design in the New e-Commerce Era, „Annals of the CIRP” 2003,  
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petycją nie tworzy jeszcze społeczności. Dyskusje w ramach społeczności muszą 
odbywać się w sposób zrównowaŜony. Innymi słowy członkowie społeczności 
wymieniają się rolami jako inicjatorzy dyskusji. Członkowie społeczności 
internetowych poznają się wzajemnie, regularnie dochodzi między nimi do interakcji. 
Liderzy społeczności nie są z nadania, ale wyłaniają się z upływem czasu  
w demokratycznym procesie10.  

Społeczności internetowe gromadzą się na serwisach internetowych wyposaŜonych 
w odpowiednie narzędzia, które umoŜliwiają współdziałanie internautów. UŜytkownicy 
internetu bez doświadczenia informatycznego mogą tworzyć, filtrować, oceniać, 
organizować, komentować i rozpowszechniać róŜnego rodzaju treści11. Internet stał się 
miejscem kolektywnego rozwiązywania problemów. 

Trudno zdefiniować narzędzia, w które wyposaŜone są serwisy internetowe 
gromadzące społeczności. Próbą ich określenia jest wskazanie najwaŜniejszych funkcji, 
które spełniają. Grupując według największej liczby wspólnych cech i funkcji, moŜna 
podzielić je na cztery kategorie:  

a) komunikacja – fora, serwisy blogowe i mikroblogowe, serwisy 
społecznościowe, serwisy z wydarzeniami i grupy dyskusyjne, 

b) współpraca – wiki, serwisy internetowe oparte na selekcji wiadomości przez 
społeczności (social news), serwisy oparte na społecznym porządkowaniu 
informacji za pomocą tagowania, serwisy z opiniami oraz serwisy, w których 
społeczność odpowiada na pytania zadane przez jednostki, 

c) multimedia – serwisy ułatwiające przechowywanie, dzielenie się i konsumpcję 
multimediów, np. YouTube, Wrzuta, Picassa, 

d) wirtualne światy/wirtualna rzeczywistość – rodzaj społeczności internetowych, 
które mają postać komputerowej symulacji rzeczywistości wirtualnej,  
w ramach której uŜytkownicy mogą wchodzić między sobą w interakcję  
i tworzyć nowe obiekty. 

Nowe narzędzia internetowe zmieniły nie tylko relacje między konsumentami, ale 
równieŜ między przedsiębiorstwami a klientami. H. Enzensberger uwaŜa, Ŝe po raz 
pierwszy w historii media umoŜliwiły masową partycypację w społecznym  
i uspołecznionym procesie produkcji. Środki tej produkcji leŜą w rękach ludzi. Dopiero 
dzisiaj media zasłuŜyły na miano „komunikacyjnych”. Dotychczasowe media, jak prasa 
czy telewizja, zamiast umoŜliwiać komunikację, ograniczały ją. Wynika to  
z technicznych granic funkcjonalności mediów takich jak telewizja, prasa czy radio. 
RozróŜnienie nadawcy i odbiorcy odpowiada społecznemu podziałowi na producenta  
i konsumenta, tymczasem media elektroniczne nie odróŜniają nadawcy od odbiorcy12. 
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KaŜdy staje się po części odbiorcą i po części twórcą treści w Internecie. 
Teoria długiego ogona Chrisa Andersona, mądrość tłumu Jamesa Surowieckiego, 

folksonomia Thomasa Vander Wala leŜą u podstawy nowego sposobu pozyskania 
przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie potencjału, który drzemie w tłumie. 

Zgodnie z pierwszą z wymienionych powyŜej teorii „motywy do tworzenia [treści] 
nie są takie same dla głowy, jak dla ogona” 13, oczywiście przy załoŜeniu, Ŝe nie 
wszyscy kierują się finansowymi pobudkami w angaŜowaniu się w proces tworzenia 
treści lub produktów. Autor teorii Chris Anderson zauwaŜa, Ŝe dzięki niebywałemu 
wzrostowi liczby oferowanych dóbr i usług poprzez ich digitalizację dochodzi do 
fragmentaryzacji gustów i zwyczajów konsumpcyjnych. Mamy do czynienia z trzema 
siłami, które stoją za teorią długiego ogona: 

a) demokratyzacja narzędzi produkcji – moŜliwość tworzenia profesjonalnych 
treści dzięki obniŜeniu się cen profesjonalnego sprzętu, np. komputera 
osobistego, 

b) demokratyzacja dystrybucji – Internet umoŜliwia ludziom dystrybucję 
wytworzonych przez siebie treści,  

c) efektywne połączenie popytu z podaŜą – dokonuje się za pośrednictwem 
wyszukiwarek internetowych lub dzięki rekomendacjom znajomych  
w serwisach społecznościowych.  

Motywy finansowe zastępują motywy związane z budowaniem pozycji w grupie,  
w szczególności budowaniem reputacji. To właśnie reputacja jest szczególnie waŜnym 
elementem w serwisach społecznościowych. Na tym mechanizmie opiera się teŜ 
wykorzystanie serwisów społecznościowych przez właścicieli marek. Zgodnie  
z badaniami przeprowadzonymi w październiku 2006 roku 75% spośród 20 najbardziej 
popularnych wideo w serwisie YouTube powstało wyłącznie przy udziale 
uŜytkowników14. Przeczy to powszechnemu mniemaniu, Ŝe konsumenci uŜywają 
serwisów społecznościowych do nielegalnego kopiowania i dzielenia się profesjonalnie 
i komercyjnie stworzonymi treściami.  

Zdaniem J. Surowieckiego kolektywne rozwiązywanie problemu przez grupę daje 
znacznie lepsze rezultaty niŜ indywidualne rozwiązanie nawet najbardziej 
inteligentnego członka tej grupy. Aby rozwiązanie problemu przez tłum w wielu 
przeprowadzonych próbach dawało lepsze rezultaty niŜ przeciętne rozwiązanie 
zaoferowane przez jednostkę, musi zostać spełnionych kilka warunków, jak np. brak 
konsultacji między członkami grupy czy zróŜnicowanie grupy pod względem płci, 
wieku, inteligencji, wiedzy, zrozumienia problemu.  

J. Surowiecki udowadnia w swojej ksiąŜce kolektywną mądrość tłumu na 
podstawie wielu eksperymentów. Zgodnie z jego argumentami duŜa i zróŜnicowana, 
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równieŜ pod względem dostępu do informacji, społeczność potrafi lepiej ocenić 
rzeczywistość niŜ przeciętnie zdecydowana większość jej jednostek, z których się 
składa. Ta teza stoi w sprzeczności z powszechnym przekonaniem, Ŝe grupowe 
myślenie daje lepszy wynik niŜ indywidualne decyzje. JednakŜe mądrość tłumu nie 
wynika z osiągniętego konsensusu w grupie, ale z agregacji indywidualnych myśli, 
decyzji, pomysłów kaŜdego z członków grupy. Paradoksalnie siła tego rozwiązania tkwi 
w jak największej niezaleŜności jednostki. J. Surowiecki widzi zastosowanie swojej 
teorii do trzech rodzajów problemów: 

a) poznawanie – ocena, którą wystawia szeroko rozumiany rynek, jest 
przykładem na szybszą i bardziej rzetelną metodę oceny wartości przedmiotów 
niŜ deliberacje ekspertów, 

b) koordynacja – przykładami z Ŝycia są: optymalizacja wykorzystania urządzeń 
sanitarnych w popularnym pubie i stosunkowo niska liczba kolizji przy duŜym 
zagęszczeniu ruchu ulicznego,  

c) kooperacja – grupa ludzi potrafi zbudować system zaufania bez centralnego 
ośrodka kontrolującego ich zachowanie, a takŜe egzekwowanie przestrzegania 
zasad postępowania są przykładami, jak problemy związane z kooperacją 
mogą być rozwiązane przez mądrość tłumu.  

Choć Ŝaden z licznych przykładów przedstawionych w ksiąŜce The Wisdom Of 
Crowds popierających jego tezę nie odnosi się bezpośrednio do świata Internetu,  
J. Surowiecki przyznaje, Ŝe „Internet jest strukturalnie przyjazny dla zjawiska mądrości 
tłumu”15. Mimo iŜ teza J. Surowieckiego jest bardzo trudna do zweryfikowania, została 
bardzo pozytywnie odebrana przez środowisko internetowe i legła u podstaw wielu 
serwisów internetowych.  

Thomas Vander Wal, autor kolejnej teorii zakładającej efektywność społeczności 
internetowych, zawodowo zajmujący się taksonomią, zauwaŜył, Ŝe instytucje, a raczej 
eksperci za nimi stojący, słabo sprawdzają się w tworzeniu i opisywaniu jednostek 
systematycznych. Na zasadzie zaprzeczenia taksonomii sformułował pojęcie 
„folksonomii” jako rezultatu indywidualnego tagowania obiektów (wszystkiego, co ma 
swój URL) na własny uŜytek dokonywanego w społecznym środowisku (jest widoczne 
dla innych). Akt tagowania musi być dokonywany przez osobę konsumującą 
informację” 16. W przeciwieństwie do kategoryzacji znanej z taksonomii folksonomia to 
sposób na połączenie róŜnych elementów oraz ich znaczenia według własnego 
rozumowania. Tagi implikują model „z dołu do góry” w procesie organizacji informacji 
odwrotnie do hierarchicznego modelu „z góry do dołu” 17. Th. Vander Wal zaznacza, Ŝe 

                                                 
15 S. Levy, B. Stone, Putting The 'We' In Web - From MySpace To Flickr And YouTube, 
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dopiero agregacja wszystkich indywidualnych wyników, które wytwarza folksonomia, 
stanowi wartość dodaną. Autor ten nie uznaje spopularyzowanej definicji znajdującej 
się w Wikipedii mówiącej o tym, Ŝe folksonomia to „społeczne tagowanie”, 
dokonywane przez jedną osobę na uŜytek drugiej. Folksonomia zachodzi, kiedy 
określamy rzeczy na własny uŜytek, czyli kiedy myśląc o określeniach, myślimy  
o sobie, a nie o innych. „Ludzie nie kategoryzują, raczej dostarczają sposobu na 
połączenie róŜnych elementów oraz ich znaczenia według własnego rozumowania”18. 

Folksonomia przyczyniła się do rozwoju Internetu, poniewaŜ agregacja tagów 
pozwala na zidentyfikowanie osób, które myślą podobnie. Przypisanie wartości 
poszczególnym przedmiotom umoŜliwia wychwycenie powtarzających się określeń  
i wyodrębnienie nowych trendów w Internecie. Clay Shirky, amerykański konsultant ds. 
społecznych i ekonomicznych efektów technologii internetowych, przedstawia w swoim 
eseju pt. Ontology Is Overrated: Categories, Links and Tags argumenty za organicznym 
modelem organizacji wyłaniającym się z modelu tagów generowanych przez 
uŜytkowników. C. Shirky powołuje się na słowa Joshua Schactera, twórcy serwisu 
del.icio.us: „KaŜdy schemat indywidualnej kategoryzacji jest warty znacznie mniej niŜ 
profesjonalna kategoryzacja, ale my mamy bardzo, bardzo wiele tych schematów”19. 

Wszystkie wyŜej wymienione teorie potwierdzają hipotezę o efektywności 
wykorzystania nowoczesnych narzędzi i społeczności internetowych w celu kreowania 
innowacyjnych rozwiązań problemów. Innowacyjne przedsiębiorstwa wykorzystują 
potencjał społeczności internetowych za pomocą nowych technologii poprzez 
crowdsourcing. Crowdsourcing to termin spopularyzowany przez kolumnistę Jeffa 
Howe’a w artykule magazynu „Wired” w czerwcu 2006 roku20. Jest neologizmem 
opisującym wykonywanie czynności tradycyjnie przypisanych pracownikom  
i podwykonawcom przez niezdefiniowaną duŜą grupę ludzi lub społeczność  
w Internecie. Crowdsourcing to model produkcji, który zakłada wykonywanie 
czynności tradycyjnie przypisanych pracownikom i podwykonawcom przez 
niezdefiniowaną duŜą grupę ludzi lub społeczność w Internecie. Serwisy internetowe 
bazujące na tym pomyśle gromadzą wokół siebie społeczność zainteresowaną 
rozwiązaniem konkretnych problemów. Tłum ocenia je, a następnie wybiera najlepsze 
rozwiązanie w drodze głosowania. Właścicielem rozwiązań są jednostki, które 
zamieściły zadanie. Zgodnie z teorią długiego ogona tylko w niektórych przypadkach 
rozwiązanie jest nagradzane finansowo, w innych wynagrodzeniem jest uznanie 
społeczności21. 

Crowdsourcing od outsourcingu odróŜnia brak określonego podwykonawcy  
– zadanie zostaje outsourcowane do niezdefiniowanej grupy odbiorców. 

                                                 
18 Ibidem. 
19 C. Shirky, Ontology is Overrated: Categories, Links and Tags, http://www.shirky.com/ 

writings/ontology_overrated.html. 
20 J. Howe, The Rise of Crowdsourcing, „Wired Magazine” 2006, nr 14.06, http://www.wired.com/ 

wired/archive/14.06/crowds.html. 
21 Ibidem. 



Dawid Pacha 

 

546

Crowdsourcing, jako model produkcji i rozwiązywania problemów, ma zarówno swoich 
zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. Jeden z twórców Wikipedii, Jimmy 
Wales, jest zdania, Ŝe nie da się zlecić wykonania tłumowi pracy bez ponoszenia 
Ŝadnych kosztów, jak twierdzi Howe: „KaŜda firma, która myśli, Ŝe moŜna 
outsourcować całą pracę do uŜytkowników, kompletnie nie rozumie swojego zadania. 
Jest nim zapewnienie odpowiedniej struktury, która umoŜliwi kolaborację, co wymaga 
duŜo pracy”22. 

Marketingowe wykorzystanie crowdsourcingu 

Nowe internetowe narzędzia ery Web 2.0 umoŜliwiające łatwą, dwukierunkową 
komunikację przyczyniły się do tego, Ŝe przedsiębiorstwa mogą współpracować  
z konsumentami i przenosić na nich zadania, które do tej pory były wykonywane tylko 
w ramach własnej organizacji lub partnerów biznesowych. Crowdsourcing ma miejsce, 
gdy przedsiębiorstwo zleca konkretne zadania niezbędne do tworzenia lub sprzedaŜy 
swoich produktów ogółowi społeczeństwa w formie otwartego zaproszenia za 
pośrednictwem Internetu, z zamiarem wykorzystania pracy jednostek w procesie 
produkcyjnym. Praca zostaje wykonana nieodpłatnie lub za znacznie mniejsze 
wynagrodzenie niŜ jej wartość dla przedsiębiorstwa. Firmy podejmują się 
crowdsourcingu poprzez zmobilizowanie twórczej pracy w wielu przypadkach wysoko 
wykwalifikowanych osób w celu generowania wartości i zysku dla przedsiębiorstwa. 
Nie wszystkie zadania sprawdzają się do rozwiązywania za pomocą crowdsourcingu. 
Do najpopularniejszych naleŜą: projektowanie produktów, tworzenie materiałów 
promocyjnych, kontrola jakości oraz rozwiązywanie konkretnych problemów natury 
specjalistycznej. Na proces crowdsourcingu składa się sześć etapów: 

a) firma staje przed problemem,  
b) firma dzieli się problemem w Internecie, 
c) internauci przedstawiają rozwiązania,  
d) internauci weryfikują i odrzucają rozwiązania, 
e) najlepsze rozwiązanie zostaje wybrane,  
f) firma wprowadza wybrane rozwiązanie. 
KaŜdemu z etapów procesu innowacji towarzyszy intensywna społeczna interakcja 

między marketerami, sprzedawcami, analitykami finansowymi, menedŜerami, 
obecnymi konsumentami, potencjalnymi konsumentami, liderami opinii i innymi 
podmiotami. Internetowe aplikacje wykorzystywane do procesu crowdsourcingu są 
nadal w fazie eksperymentu. Trudno określić, które z nich będą dominować  
w przyszłości na rynku. MoŜna jednak rozróŜnić crowdsourcing pod względem 
empirycznym. J. Howe opisuje cztery modele crowdsourcingu: rozwiązywanie zadań, 

                                                 
22 A People Business, „The Economist” 2008, nr 9, http://www.economist.com/books/displaystory.cfm? 

story_id=12295124. 
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tworzenie produktów od podstaw, zgłaszanie pomysłów i głosowanie oraz finansowanie 
przy pomocy tłumu.  

Jednym z najlepszych przykładów wykorzystania zbiorowej inteligencji do 
rozwiązywania skomplikowanych problemów jest platforma InnoCentive uruchomiona 
w 2001 roku w celu połączenia ze sobą przedsiębiorstw z potencjałem umysłowym sieci 
specjalistów w róŜnych dziedzinach (naukowych, biznesowych, społecznych). 
InnoCentive to internetowa społeczność wybitnych fachowców, która dostarcza firmom 
i organizacjom gotowych rozwiązań na sformułowane przez nie problemy. DuŜe i małe 
przedsiębiorstwa, organizacje non profit, a nawet jednostki rządowe poszukujące 
rozwiązań nazywane są „poszukiwaczami”. Ich wspólną cechą jest poszukiwanie 
odpowiedzi na problemy, których nie mogą rozwiązać przez własne zaplecze naukowo 
-badawcze. Po drugiej stronie mamy „rozwiązujących”, którzy starają się sprostać 
zadaniom postawionym przez „poszukiwaczy”. Zgodnie ze statystykami 
opublikowanymi przez InnoCentive, udział problemów, które znajdują swoje 
rozwiązanie, wynosi około 50%23. Rozwiązujący są nagradzani w zaleŜności od 
projektu sumą od 5000 do 1 000 000 dolarów24. Karim Lakhan, który badał InnoCentive 
z punktu widzenia innowacyjności, zauwaŜył, Ŝe bardzo często „rozwiązujący” okazują 
się kimś zupełnie innym, niŜ spodziewają się tego „poszukiwacze”25. Przykładem moŜe 
być zadanie sformułowane przez firmę Colgate-Palmolive dotyczące 
najoptymalniejszego umieszczenia substancji w tubce. Zadanie w swoim opisie zostało 
skierowane do specjalistów z dziedziny chemii, tymczasem nagroda w wysokości  
25 000 dolarów powędrowała do fizyka.  

Partycypacja konsumentów w procesie rozwoju i konfiguracji produktu jest jednym 
z najbardziej powszechnych form wykorzystania crowdsourcingu. W tej kategorii 
mieszczą się przedsiębiorstwa, które w róŜnym stopniu angaŜują konsumentów, od 
prostych sondaŜy konsumenckich po zaawansowane programy do współpracy na rzecz 
rozwoju produktu. Howe rozróŜnia odmianę crowdsourcingu, w której kształt produktu 
zaleŜy w znacznej mierze od klientów. Przykładem tworzenia produktu za pomocą 
metody crowdsourcingu jest Fiat 500 wprowadzony na rynek w 2007 roku26. Filozofia 
stojąca za tym modelem brzmi: „Samochód stworzony dla ludzi z ich pomysłów”. 
Zespół projektowy Fiata dostarczył internautom interaktywną, multimedialną platformę, 
która umoŜliwiła współtworzenie nowego modelu za pośrednictwem Internetu.  
W trakcie 50 dni inicjatywa zgromadziła 170 000 projektów (w niektórych przypadkach 
równieŜ anonimowych) z całego świata. Przedsięwzięcie okazało się niebywałym 
sukcesem równieŜ z perspektywy promocyjnej.  

                                                 
23 The InnoCentive Insider: Surprising but True, http://blog.innocentive.com/2009/05/07/the-innocentive-

insider-surprising-but-true/. 
24 Dane pochodzą ze strony http://innocentive.com. 
25 K.R. Lakhani, InnoCentive.com 2008, Harvard Business School Case No. 608-170. 
26 F. Kleemann, G.G. Voß, K. Rieder, Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer 

Work Through Crowdsourcing, „Science, Technology & Innovation Studies” 2008, nr 4. 



Dawid Pacha 

 

548

Trzecia odmiana crowdsourcingu to system oparty na społeczności internautów, 
którzy zgłaszają pomysły, a następnie poddają je głosowaniu i wyłaniają najbardziej 
wartościowe z nich. Przykładem takiego zastosowania jest platforma 
trendwatching.com. Strona internetowa zrzesza internautów, którzy zgłaszają 
najnowsze trendy konsumenckie. System jest uzupełnieniem dla tradycyjnych badań 
marketingowych. W odróŜnieniu od wcześniejszych form crowdsourcingu internauci 
nie odpowiadają na potrzeby konkretnych zadań ani nie uczestniczą w procesie 
projektowania produktów. W efekcie ich pracy powstają comiesięczne raporty na temat 
najnowszych potrzeb konsumenckich sprzedawane przedsiębiorstwom. 

Podczas gdy większość projektów związanych z crowdsourcingiem jest związana  
z rozwiązywaniem problemów lub badaniem preferencji konsumenckich, istnieje 
równieŜ odmiana, która polega na finansowaniu oddolnym konkretnych projektów 
nazywana „crowdfoundingiem”. Cele, na które tłumy chętnie przeznaczają swoje 
pieniądze, to np. walka ze skutkami klęsk Ŝywiołowych, finansowanie prac 
dziennikarzy, kampanii politycznych oraz zespołów muzycznych. Jednym z przykładów 
crowdfoundingu jest inicjatywa IndieGoGo27. IndieGoGo jest serwisem 
społecznościowym, który łączy twórców filmów z pasjonatami kina, dotującymi 
twórców w ich pracy. Platforma udostępnia twórcom narzędzia do estymacji kosztów 
związanych z nakręceniem filmu, rekrutację pracowników oraz promocję. Nagrodą dla 
dotujących jest efekt końcowy, czyli film. Kolejnym przykładem jest sposób, w jaki  
w znacznej mierze została sfinansowana kampania prezydencka Baracka Obamy. 
Podczas kampanii, która trwała 21 miesięcy, 3 miliony internautów dokonało ponad  
6,5 miliona darowizn o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów dolarów28. 

Istnieje wiele przykładów na to, Ŝe crowdsourcing moŜe przynieść wymierne 
korzyści dla przedsiębiorstwa. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe ma on równieŜ swoje 
wady. Zwolennicy crowdsourcingu hołdują przesłaniu, Ŝe co dwie głowy, to nie jedna, 
ale doświadczenie niektórych przedsiębiorstw pokazuje, Ŝe tłum nie zawsze się 
sprawdza. Jak powiedział sam Jeff Howe: „Czasami tłum potrafi być mądry, a czasami 
potrafi być głupi”. Aby crowdsourcing był efektywny z punktu widzenia 
przedsiębiorstwa, firmy muszą dysponować odpowiednimi procedurami do filtrowania  
i rozwaŜania konkretnych rozwiązań29. NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na problemy 
prawne stojące za tym modelem. W niektórych przypadkach metodologia stojąca  
za crowdsourcingiem zupełnie się nie sprawdza, np. wtedy, gdy informacje związane  
z projektem muszą pozostać tajne.  

Z crowdsourcingiem wiąŜe się równieŜ wiele kwestii natury etycznej, które są 
debatowane w ramach organizacji równieŜ podczas rozwaŜania outsourcingu jako 

                                                 
27 http://www.indiegogo.com/GrimsWorldProductions. 
28 J.A. Vargas, Obama Raised Half a Billion Online, http://voices.washingtonpost.com/ 

44/2008/11/20/obama_raised_half_a_billion_on.html. 
29 P. Whitla, Crowdsourcing’ and its Application in Marketing Activities, http://ibacnet.org/bai2007/ 

proceedings/Papers/2007bai7595.doc. 
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alternatywy do własnego zaplecza pracowników. Wysoko opłacani pracownicy  
w przedsiębiorstwie muszą się zmierzyć z nisko opłacaną konkurencją poza 
przedsiębiorstwem. Crowdsourcing dotyka szczególnie negatywnie zawody, takie jak: 
marketerzy, copywriterzy, profesjonalni fotografowie oraz naukowcy. Przedsiębiorstwa, 
które angaŜują się w crowdsourcing, muszą zmierzyć się z odpowiedzialnością 
społeczną za swoje decyzje. 

Podsumowanie  

Rola konsumentów w relacji z przedsiębiorstwem ulega zmianie. Nowe, łatwe  
w obsłudze narzędzia internetowe słuŜące do produkcji i dystrybucji treści oraz 
pozyskiwania informacji umacniają pozycję konsumentów w relacji  
z przedsiębiorstwem. Połączeni w sieć konsumenci szybko wymieniają się między sobą 
informacjami na temat szerokiej gamy produktów i usług, dlatego coraz bardziej 
świadomie podejmują swoje decyzje konsumenckie. Społeczności internetowe nie 
muszą jedynie stanowić zagroŜenia, wręcz przeciwnie, właściwe ich zaangaŜowane 
moŜe przyczynić się do zdobywania przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo. 
Nowe technologie internetowe dają przedsiębiorstwom dostęp do wiedzy  
o preferencjach konsumenckich, umoŜliwiają z nimi współpracę przy tworzeniu 
nowych produktów oraz w szczególnych przypadkach pozwalają równieŜ pozyskiwać 
finansowanie na działalność przedsiębiorstwa. Firmy, które w swoich działaniach 
wykorzystują potencjał drzemiący w społecznościach internetowych, mogą kierować się 
potrzebą większego dopasowania produktu do potrzeb rynkowych, zmniejszeniem 
obecnych kosztów związanych z dostarczeniem produktów lub rozwiązaniem 
problemów, które są nie do rozwiązania w ramach organizacji. Przełamanie 
konwencjonalnego rozumienia pasywnej roli konsumentów w tworzeniu innowacji oraz 
przeprowadzania jej na własną rękę jest związane z pojęciem tzw. otwartej innowacji. 
NaleŜy jednocześnie zwrócić uwagę na negatywne strony crowdsourcingu, który 
przyczynia się do tego, Ŝe część wewnętrznych zasobów przedsiębiorstwa jak 
wysokoopłacani pracownicy, specjaliści mogą okazać się niekonkurencyjni. 

THE USE OF INNOVATION OF INTERNET COMMUNITIES  

AS A MEAN TO OBTAIN COMPETITIVE ADVANTAGE 

Summary 

Consumers become increasingly involved in the process of creating products and services, 
which to a certain point was the domain of companies and professionals. Technological 
development in software and hardware has contributed to the disappearance of entry barriers that 
once separated amateurs from professionals. Cheap and fast access to information, tools  
of production, distribution and communication channels (mainly internet), and active consumer 
behavior, have contributed to the development of this phenomenon. Enterprises are increasingly 
using the potential of online communities to build competitive advantage. 
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FUNKCJONOWANIE E-HANDLU W POLSCE 

Streszczenie 

Internet zmienia oblicze handlu w Polsce. E-handel staje się coraz popularniejszy. Cieszy się 
bardzo duŜym zainteresowaniem wśród klientów bez względu na płeć, wiek czy dochód. 
Decydują o tym konkurencyjne ceny, oszczędność czasu i wygoda zakupów. Jednak w sieci 
naleŜy być bardzo ostroŜnym. Nie kaŜdy podmiot jest uczciwy i rzetelny. 

Wstęp 

Internet jest globalną siecią komputerową. Rozwija się tak szybko, Ŝe jego 
zastosowanie nie ogranicza się tylko do wyszukiwania informacji czy sprawdzania 
poczty elektronicznej. Internet daje firmom coraz szersze moŜliwości rozwoju, ułatwia 
komunikację z klientami oraz z innymi firmami. Za pomocą Internetu moŜna zdobyć 
wiedzę na temat potrzeb klientów oraz ich preferencji. Rozwój Internetu jest jednym  
z najbardziej spektakularnych zjawisk współczesności. Zagadnieniem tym zajmują się 
specjaliści róŜnych dziedzin − oprócz informatyków takŜe ekonomiści, socjologowie, 
eksperci od komunikowania masowego, menedŜerowie. Wraz z rozwojem globalnej 
sieci coraz większego znaczenia nabierają e-biznes oraz gospodarka elektroniczna2. 

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki e-handlu (e-commerce) jako 
nowej formy handlu we współczesnym świecie, porównanie jej z tradycyjnymi 
zakupami oraz naświetlenie głównych problemów i niebezpieczeństw z nią związanych. 
RozwaŜania oparto na źródłach wtórnych. Wykorzystano wyniki licznych badań 
(raportów i opracowań) przeprowadzonych przez ekspertów z dziedziny Internetu  
i handlu elektronicznego. 

Istota e-handlu 

Pojęcie handlu elektronicznego jest stosowane i interpretowane w sposób 
niejednoznaczny i róŜnorodny. Najogólniej definiujemy go jako jedną z form sprzedaŜy 
towarów, usług i informacji pomiędzy rezydentami jednego kraju (handel krajowy) lub 
pomiędzy rezydentami dwóch lub więcej krajów (handel międzynarodowy) za 

                                                 
1 Adam Rudzewicz – dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
2 Z.E. Zieliński, Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki, s. 1, http://mentor.sceno.edu.pl/wp-

content/upload/konf_kielce04.pdf (13.01.2010). 
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pośrednictwem Internetu (rzadziej telefonu, faksu, telewizji). Najbardziej powszechną 
formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe. W literaturze przedmiotu znaleźć 
moŜna wiele określeń handlu elektronicznego: e-handel, handel on line oraz bardzo 
popularne e-commerce.  

E-commerce kojarzy produkcję ze sprzedaŜą dóbr i usług. KaŜda transakcja 
realizowana poprzez sieć elektroniczną jest rezultatem czterech etapów: wyszukiwania, 
zamówienia, płatności oraz dostawy3. 

Wady i zalety transakcji online 

SprzedaŜ towarów za pośrednictwem Internetu jest w Polsce stosunkowo nowym 
zjawiskiem. Entuzjaści zakupów przez Internet wymieniają liczne zalety (rys. 1) tego 
rodzaju transakcji, jednak jak kaŜda ze znanych form sprzedaŜy, ma ona teŜ wady.  

61%

58%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

cena

robienie zakupów bez 
konieczności wychodzenia         

z domu

mozliwość kupowania przez 
całą dobę

Rys. 1. Główne aspekty zachęcające do robienia zakupów online 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Ranking sklepów internetowych, Money.pl i tygodnika Wprost, 

Wrocław, 2008, http://ranking.money.pl/2009/ (12.01.2010). 

Często produkty zakupione w sieci są znacznie tańsze od tych kupionych  
w tradycyjnym sklepie. Wynika to z faktu, Ŝe sprzedawca internetowy nie musi ponosić 
tradycyjnych kosztów sprzedaŜy, takich jak wynajem lokalu. Wystarczy duŜe 
pomieszczenie magazynowe, w którym będą przechowywane towary. Pomysł na sukces 
e-sklepu jest dość prosty: naleŜy zaoferować klientom produkty tańsze od tych 
sprzedawanych nawet w najtańszych supermarketach. Internetowym sklepom udaje się 
to zrobić bez problemu. Ich koszty są redukowane do absolutnego minimum. O ile 
hipermarket musi zajmować duŜą powierzchnię w reprezentacyjnym punkcie, o tyle  
e-sklepy mogą wykorzystać do własnych potrzeb magazyny i postindustrialne hale  
w dzielnicach przemysłowych. Kosztów transportu zazwyczaj nie wlicza się w cenę 
produktu. Jest to dodatkowa opłata ponoszona przez klienta. Atutem jest równieŜ 
moŜliwość dokonywania zakupów przez całą dobę, co jest niemoŜliwe w tradycyjnych 
sklepach, które mają określone godziny otwarcia. Poprzez strony internetowe moŜna 

                                                 
3 W. Springer, Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie. Od e-commerce do e-businessu, 
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wybrać się na zakupy nie tylko na terenie danego kraju, ale równieŜ poza jego odległe 
granice. Kupowanie przez Internet jest bardzo wygodne. Nie wychodząc z domu, 
wybiera się towar, szuka sklepu, w którym ma on najniŜszą cenę, zamawia i czeka, aŜ 
zostanie dostarczony do domu. 

Po wymienieniu licznych zalet naleŜy przytoczyć wady zakupów w sieci. 
Pierwszym zagroŜeniem są nieuczciwi sprzedawcy. Płatności online wiąŜą się z duŜym 
ryzykiem. Dokonując zapłaty przy pomocy karty kredytowej, naleŜy podać sprzedawcy 
takie informacje jak numer i data waŜności karty kredytowej oraz dane osobowe. 
MoŜna tego uniknąć, robiąc zakupy w znanych i renomowanych sklepach, które,  
gdy klient zgłosi chęć zapłaty kartą, odsyłają go do specjalnych zaszyfrowanych witryn, 
gdzie dane kupującego nie są dostępne dla nieupowaŜnionych osób. Kolejnym 
niebezpieczeństwem jest moŜliwość dostarczenia przez sprzedawcę paczki, w której nie 
ma zamówionego przez klienta produktu lub znacznie róŜniący się od zamówionego4. 
MoŜe się to zdarzyć, poniewaŜ zamkniętą paczkę moŜna otworzyć dopiero po 
uiszczeniu opłaty. Klient ponosi dodatkowe koszty związane z ewentualnym zwrotem 
towaru do sprzedawcy. Zasadniczym minusem handlu elektronicznego jest brak 
bezpośredniego kontaktu z kupowanym produktem i porównania go na miejscu  
z innymi, co jest podstawą funkcjonowania tradycyjnych sklepów (tabela 1). 

Tabela 1. Wady i zalety zakupów online 

Zalety Wady 
– oszczędność czasu, 
– oszczędność pieniędzy, 
– większy wybór, 
– okazje, 
– targowanie, 
– rzeczy ekskluzywne, 
– moŜliwość wysłania 

prezentu. 

– nie ma moŜliwości przymiarki, 
– słabe poradnictwo, 
– wydłuŜony proces reklamacji, 
– utrudniony kontakt z personelem, 
– dłuŜszy czas oczekiwania, 
– elektroniczne formy płatności, 
– uszkodzenie przesyłki w czasie 

transportu, 
– podróbki, 
– nadmiar towarów. 

Źródło: Superprzewodnik po e-bankach i e-sklepach, Polityka. KsiąŜeczka internetowa, nr 43 z dnia 
28.10.2006, s. 13. 

Wraz ze wzrostem popularności zakupów przez Internet rośnie liczba skarg na 
wirtualne sklepy. Najwięcej problemów jest z dostawą zamówionych towarów. Liczba 
skarg rośnie w całej Unii Europejskiej. Konsumenci posiadają zbyt małą wiedzę  
o przysługujących im prawach i sposobach bezpiecznego korzystania ze sklepów 
internetowych. Między innymi dlatego bardziej naraŜeni są na problemy wynikające  
z niesolidności lub wręcz nieuczciwości części sprzedawców internetowych5. 

 
                                                 

4 A. Kurpiowska, E-commerce jako nowoczesna forma handlu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Olsztyn, 2009, s. 31-33.  

5 Zakupy podwyŜszonego ryzyka, http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/zakupy; 
podwyzszonego;ryzyka,122,0,129914.html, 08.01.2010. 
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Polscy e-klienci 

W 2007 roku juŜ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych.  
Od roku 2003 moŜna zauwaŜyć niezwykle dynamiczny wzrost tej formy handlu (rys. 2). 
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 Rys. 2. E-klienci w Polsce (odsetek internautów) w latach 2003-2007. 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i eCard S.A., 

Wrocław, 2008, s. 2, http://www.money.pl/gospodarka/raporty/artykul/raport;co;polacy;kupuja; 
w;internecie,149,0,322965.html (12.01.2010). 

Polscy e-klienci w minimalnie większej części są męŜczyznami (rys. 3). Stanowią 
oni 57% klientów sklepów internetowych. 

męŜczyźni
57%

kobiety
43%

Rys. 3. Podział polskich e-klientów ze względu na płeć w 2007 roku 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Co Polacy kupują w Internecie?... s. 3. 
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Polscy e-klienci to głównie ludzie młodzi, w przewaŜającej części do 40. roku 
Ŝycia. Osoby starsze, powyŜej 60. roku stanowią znikomy odsetek klientów w sieci  
(rys. 4). Wśród polskich e-klientów dominują uczniowie i studenci. Często wśród 
kupujących występują równieŜ dyrektorzy, przedsiębiorcy, pracownicy umysłowi  
i przedstawiciele wolnych zawodów (rys. 5). 
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Rys. 4. Podział polskich e-klientów ze względu na wiek w 2007 roku 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Co Polacy kupują w Internecie?... s. 4. 
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 Rys. 5. Podział polskich e-klientów ze względu na status zawodowy w 2007 roku 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Co Polacy kupują w Internecie?... s. 5. 

Polscy e-klienci zostali równieŜ zbadani pod względem osiąganych dochodów. Jak 
wynika z raportu, najwięcej jest tych, którzy deklarują, Ŝe nie posiadają Ŝadnych 
dochodów (rys. 6). Biorąc pod uwagę, Ŝe największą grupę kupujących stanowią 
studenci i uczniowie, jest to sytuacja całkowicie normalna. 

Na przestrzeni lat 2006/2007 daje się zauwaŜyć wzrost sprzedaŜy wszystkich 
rodzajów produktów (rys. 7). Najczęściej kupowano odzieŜ i obuwie, popularne były 
takŜe ksiąŜki. RównieŜ kosmetyki oraz sprzęt sportowy i turystyczny odnotowały 
większe zainteresowanie Polaków niŜ było to rok wcześniej. 
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Rys. 6. Podział polskich e-klientów ze względu na osiągany dochód 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Co Polacy kupują w Internecie?... s. 5. 
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Rys. 7. Produkty kupowane online przez polskich e-klientów 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Co Polacy kupują w Internecie?... s. 5. 

WaŜną informacją na temat polskiego e-klienta jest częstotliwość robienia zakupów 
w sieci. Okazuje się, Ŝe blisko 25% respondentów, którzy wzięli udział w badaniu 
przeprowadzonym w marcu 2008 przez serwis Internet Standard6, robi zakupy w sieci 
co kilka miesięcy, 1/3 kupuje co kilka tygodni, a około 7% ankietowanych ma zamiar 
zrobić pierwsze zakupy. Około 1/5 ankietowanych kupuje w sieci rzadziej niŜ raz  
w roku. 

 

                                                 
6 Raport E-commerce 2007. Wartość rynku, liderzy, badanie sklepów internetowych, ankiety konsumenckie, 

wydarzenia z branŜy, Internet Standard, 2008, s. 20, http://ecommerce.blox.pl/html/1310721,262146, 
21.html?62209 (9.01.2010). 
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Polskie sklepy internetowe  

W tabeli 2 przedstawiono charakterystykę polskich sklepów internetowych ze 
względu na branŜe handlu elektronicznego. W Internecie nie ma problemu z zakupem 
niemalŜe Ŝadnego produktu. Zaczynając od sprzętu gospodarstwa domowego, poprzez 
oprogramowanie komputerowe, odzieŜ, aŜ po usługi. Asortyment jest bardzo szeroki  
i ogólnie dostępny. 

Tabela 2. Charakterystyka polskich sklepów internetowych ze względu na branŜe 

Kategoria Charakterystyka sklepu/ocena 

AGD, RTV 
i sprzęt fotograficzny 

– asortyment sklepów porównywalny 
– moŜliwość zakupów na raty 
– w większości brak moŜliwości śledzenia przesyłki z zamówionym 

towarem 
– do rzadkości naleŜy moŜliwość kontaktu przez czat czy inny 

komunikator  

Komputery  
i oprogramowanie 

– w większości przypadków profesjonalne podejście do klienta 
– bardzo czytelna oferta i wysoka jakość materiałów informacyjnych, 

wyszukiwarek i narzędzi 
– większość sklepów umoŜliwia kontakt przez czat czy inny 

komunikator  

KsiąŜki 

– poziom sklepów najbardziej wyrównany 
– wysoka jakość opisów oferowanych towarów 
– wysoka jakość obsługi klienta (błyskawiczne odpowiedzi na maile, 

fachowe odpowiedzi na infoliniach) 
– programy lojalnościowe i bonusy przy duŜych zamówieniach  

OdzieŜ 

– najwięcej punktów za wygląd 
– niedosyt opisów produktów 
– wyprzedaŜe 
– brak moŜliwości dodawania opinii na temat produktów przez 

klientów   

Sklepy specjalistyczne 

– kategoria najobszerniejsza i najbardziej zróŜnicowana  
– w swojej specjalności oferują pełną paletę produktów 
– wysoki poziom opisów poszczególnych towarów 
– łatwość wyszukiwania produktów w ofercie sklepów 
– bardzo często brak moŜliwości pobrania katalogu produktów 
– do rzadkości naleŜy opcja śledzenia przesyłki   

Sklepy wielobranŜowe 

– bardzo zbliŜony poziom sklepów 
– pomimo szerokiego asortymentu wyszukiwanie produktów jest bez 

zarzutu 
– brak moŜliwości śledzenia przesyłki 
– przeciętny poziom obsługi (kontakt mailowy i infolinie) 
– dobrze rozwinięty system bonusów, programów lojalnościowych  

i partnerskich  

Turystyka 

– niezbyt dobra jakość opisów w ofercie 
– pomocne komentarze i opinie innych uŜytkowników 
– brak moŜliwości płacenia w ratach  
– niski poziom obsługi klienta 
– rozbudowane wyszukiwarki i poprawna współpraca ze wszystkimi 

przeglądarkami internetowymi  
Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Co Polacy kupują w Internecie?... s. 4-10. 
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Federacja Konsumentów przeprowadziła monitoring sklepów internetowych w celu 
sprawdzenia zgodności ich funkcjonowania z prawem oraz dostępności i kompletności 
udzielanych przez nie informacji. Twórcy raportu szczegółowo zbadali takie aspekty 
zakupów w sieci jak: 

– informacje o przedsiębiorcy, 

– warunki transakcji, 

– reklamacje i zwroty, 

– bezpieczeństwo przekazywania danych, 

– ochrona danych osobowych, 

– kontakt e-mailowy ze sklepem7. 
Skontrolowano 200 polskich e-sklepów. Wyniki badania nie są do końca 

optymistyczne. Monitoring wykazał, Ŝe większość polskich sklepów internetowych 
nadal nie spełnia standardów rzetelności obowiązujących profesjonalistów i nie 
zapewnia dostępu do kompletnych, jasnych i zrozumiałych informacji związanych  
z zawieraniem umowy. Tylko 3 sklepy na 200 badanych spełniają załoŜony przez 
Federację ideał. Główne wyniki badania przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Wyniki monitoringu e-sklepów 

Badany aspekt Wyniki 

Niedopełnianie 
obowiązku informacyjnego 

– co 7. sklep nie podaje swojego adresu 
– ponad 2/3 e-sklepów nie informuje o organie rejestrującym 
– połowa sklepów nie podaje numeru NIP  

Brak, niepewne lub niejasne 
informacje o warunkach 

– prawie połowa sklepów przedstawia koszt towaru w sposób 
budzący wątpliwości 

– co 7. sklep w ogóle nie podaje kosztu dostawy 
– połowa sklepów nie informuje o terminie otrzymania 

zamówionego produktu  

Przewaga tradycyjnych 
sposobów płatności 

– dominującą metodą jest płatność przy odbiorze (za pobraniem)  
i płatność przelewem 

– płatność kartą płatniczą umoŜliwia około połowa przebadanych 
sklepów 

– prawie co 8. sklep udostępnia tylko jedną metodę zapłaty  

Wprowadzanie w błąd 
odnośnie do trybu dochodzenia 

roszczeń 

– sklepy internetowe nie dokonują rozróŜnienia między reklamo-
waniem na podstawie niezgodności towaru z umową, a na pod-
stawie gwarancji 

– prawie połowa sklepów nie podaje informacji o sposobie 
składania reklamacji 

– sklepy często umieszczają zapisy regulaminowe ograniczające 
własną odpowiedzialność  

Informowanie o moŜliwości 
odstąpienia od umowy 

– 70% sklepów podaje informację o moŜliwości odstąpienia od 
umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie 
10 dni 

– 87% sklepów nie wspomina o 10-dniowym terminie zwrotu 
pieniędzy w przypadku rezygnacji z towaru 

                                                 
7 Raport z wyników monitoringu sklepów internetowych, www.federacjakonsumentow.org.pl/download/ 

monitoring2006/raport_z_wynikow_monitoringu_sklepow_internetowych.pdf (13.01.2010). 
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Niekompletność informacji  
o bezpieczeństwie danych 

– ponad połowa stron e-sklepów nie wspomina o bezpieczeństwie 
danych osobowych konsumenta 

– 77% sklepów nie informuje o tym, jak przechowywane są dane 
osobowe  

– rzadkością jest szyfrowanie danych osobowych  

Skrótowa polityka prywatności 

– podawane przez 2/3 sklepów zasady ochrony danych osobowych 
są krótkie i powierzchowne 

– prawie 70% sklepów jasno informuje, w jakich celach zbiera 
dane osobowe 

– około połowa stron sklepów nie zawiera informacji o tym, Ŝe 
konsument ma dostęp do swoich danych  

Szybka reakcja na kontakt  
e-mailowy 

– około 2/3 sklepów odpowiada na wystandaryzowany e-mail 
– średni czas reakcji sklepu na e-mail to 1,3 dnia   

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Raport z wyników monitoringu sklepów internetowych, Federacja 
Konsumentów Warszawa 2006, s. 5-7, www.federacjakonsumentow.org.pl/download/ 
monitoring2006/raport_z_wynikow_monitoringu_sklepow_internetowych.pdf (13.01.2010). 

Sprzedawcy internetowi często nie mówią o sobie wszystkiego, wiele wymagają od 
konsumentów: ryzykowania bezpieczeństwa przesyłania danych, konieczności 
symulowania wstępnych faz zamówienia i przechodzenia do części transakcyjnej, aby 
dopiero tam poznać pełne warunki, cierpliwości przy zapoznawaniu się  
z niejednoznaczną procedurą reklamacyjną. MoŜna odnieść wraŜenie, Ŝe e-sprzedawcy 
są nieufni, a konsument nie jest postrzegany jako partner. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe 
obopólne zaufanie między stronami ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju 
potencjału handlu elektronicznego w Polsce. 

Idealny sklep internetowy to taki, który ma potwierdzoną wiarygodność. Wśród 
najwaŜniejszych czynników, które najbardziej wpływają na wzrost zaufania klientów, 
wymienia się: 

– stały i szybki kontakt telefoniczny, 

– rzetelny opis i wyraźne zdjęcia towaru, 

– dobry design sklepu, 

– pozycję sklepu w rankingach, 

– przejrzysty regulamin z wszystkimi wymaganymi informacjami. 
Natomiast wśród czynników, które najbardziej utrudniają rozwój rynku  

e-commerce w Polsce, wymienia się: brak zaufania klientów do tej formy handlu, 
wysokie koszty wysyłki towaru, drogi i ograniczony dostęp do Internetu oraz 
utrudnienia fiskalne i prawne8. Mimo wielu barier, widzianych oczami e-klientów, 
przyszłość handlu elektronicznego w Polsce wygląda optymistycznie. Jego rozwojowi 
sprzyjać powinien w znacznym stopniu coraz bardziej upowszechniony dostęp do 
Internetu. 

 
 

                                                 
8 Raport E-commerce 2007... , s. 20-22.  
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Podsumowanie 

Oszczędność czasu, ale równieŜ brak konieczności wychodzenia z domu oraz 
konkurencyjne ceny to najczęstsze powody korzystania z wirtualnych sklepów, tym 
bardziej Ŝe coraz więcej osób ma swobodny dostęp do Internetu. Internet zmienia 
oblicze handlu w Polsce. Zmiany te są widoczne, tradycyjne sklepy mają bardzo silną 
konkurencję. Internet zaczyna pokazywać swą ogromną społeczną siłę. MoŜe to 
doprowadzić nawet do tego, Ŝe sklepy internetowe staną się powaŜną konkurencją dla 
hipermarketów9. 

Internet zapewnia rodzimym internautom nie tylko łatwy dostęp do rozrywki czy 
informacji, ale przede wszystkim udogodnienia w codziennym Ŝyciu. Z pewnością do 
takich korzyści moŜna zaliczyć moŜliwość robienia zakupów w sieci10. E-handel  
w Polsce staje się coraz popularniejszy. Autorzy licznych raportów na ten temat 
podchodzą w sposób optymistyczny do formy handlu elektronicznego. Analizując 
wyniki badań, moŜna zauwaŜyć, iŜ pomimo Ŝe e-handel w Polsce jest stosunkowo nową 
formą zaopatrywania się w towary, rozwija się bardzo dynamicznie oraz ma ogromny 
potencjał dalszego intensywnego rozwoju. 

E-TRADE FUNCTIONING IN POLAND 

Summary 

Internet is changing trade in Poland. E-commerce is becoming increasingly popular and has a 
lot of interest among customers, regardless of sex, age or income. This results from the 
competitive prices, saving time and convenience shopping. However, one should be very careful 
in the network. Not every seller is a fair and equitable. 

                                                 
9 M. Cichoński, Koszą kasę w Internecie, „Przekrój”  z dnia 15.01.2009, s. 30-33.  
10 Zakupy w sieci - jak to wygląda na polskim rynku internetowym? http://www.kostrzewapr.pl/ 

index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=47 (13.01.2010). 
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PROFIL KONSUMENTA AUKCJI INTERNETOWYCH 

Streszczenie 

Wraz z powstaniem nowej formy sprzedaŜy pojawił się na rynku nowy typ konsumenta  
– uŜytkownik aukcji internetowych. Poznanie tego konsumenta pozwoli na dostosowanie oferty 
serwisów aukcyjnych do potrzeb klienta. Konsumentem aukcji internetowych jest młody, 
wykształcony męŜczyzna, mieszkający w duŜym lub średnim mieście. 

Wstęp 

W tradycyjnym ujęciu aukcja jest formą zorganizowanej sprzedaŜy publicznej,  
w której nabywcą towaru staje się osoba oferująca najwyŜszą cenę zakupu. 
Przedmiotem aukcji są albo niestandardowe towary masowe albo towary unikalne. 
Punktem wyjścia licytacji jest cena minimalna, wyznaczona przez właściciela towaru. 
Istotne w aukcji jest to, iŜ towar znajduje się w miejscu. gdzie odbywa się aukcja2. 
Zazwyczaj aukcje prowadzi się w momencie, gdy istnieje wielu nabywców na jeden 
towar. Inny charakter mają aukcje internetowe. MoŜna je określić jako swoisty rynek 
sprzedaŜy towarów, na którym za pośrednictwem stron WWW i poczty elektronicznej 
składane są przez strony oświadczenia zmierzające do zawarcia transakcji3. 

Aukcje internetowe stanowią stosunkowo nową formę sprzedaŜy. Ich początek 
datuje się na lata 80. XX wieku. Pierwszym serwisem aukcyjnym był nadal 
funkcjonujący eBay, który miał stanowić potwierdzenie teorii o wolnym rynku  
w Internecie. Dziś eBay działa na ponad 30 światowych rynkach i skupia ponad 200 
milionów uŜytkowników. W 2005 roku eBay uruchomił oddział swojego serwisu  
w Polsce. Ponadto na rynku polskim działają inne serwisy aukcyjne, wśród których 
zdecydowanie największą popularnością cieszy się Allegro. Serwis ten posiada około  
6 milionów zarejestrowanych uŜytkowników. Większość aukcji internetowych ma 
niewiele wspólnego z aukcją tradycyjną. Jednym ze wspólnych elementów jest fakt, iŜ 
obie są podstawowym narzędziem ustalania ceny oraz wyboru oferenta. W aukcjach 
internetowych udział biorą sprzedawcy i nabywcy w swoim imieniu i na własne ryzyko, 
związane z niemoŜnością zapoznania się z towarem, jego jakością, ale równieŜ  

                                                 
1 Agnieszka Rybowska − dr inŜ., Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, 

Akademia Morska w Gdyni. 
2 Popularna Encyklopedia Powszechna, red. J. Pieszczachowicz, T1. Grupa Wydawnicza Bertelsmann, 

Warszawa 2001, s. 495. 
3 J. Bart, R. Markiewicz, Handel elektroniczny. Prawne problemy, Wyd. Zakamycze, Kraków 2005, s. 136. 
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z nierzetelnością zarówno sprzedających, jak i kupujących. Na aukcjach internetowych 
wystawione moŜe być właściwie wszystko, co skłania do traktowania aukcji bardziej 
jako formy targowiska, na którym ustalenie ceny oraz wybór oferenta odbywa się na 
zasadach licytacji. Znajomość róŜnic i cech charakterystycznych aukcji internetowych 
w stosunku do innych form sprzedaŜy jest istotne dla konsumenta, poniewaŜ moŜe to 
uchronić go przed wieloma przykrymi sytuacjami oraz zmniejszyć poziom ryzyka 
zawieranych transakcji. W zaleŜności od róŜnych kryteriów istnieje wiele typów aukcji. 
Biorąc po uwagę uczestników licytacji, wyróŜnia się:  

– aukcje między osobami indywidualnymi − C2C (consumer to consumer), 

– wystawianie przedmiotów na aukcje przez firmy, gdzie oferta kierowana jest 
do odbiorcy indywidualnego − B2C (business to consumer),   

– aukcyjne transakcje między firmami − B2B (business to business). 
W zaleŜności od częstotliwości przeprowadzania transakcji wyszczególnia się 

aukcje ciągłe i periodyczne. Jednak najistotniejszy jest podział oparty na typie aukcji 
determinującym sposób licytacji. Uwzględniając to kryterium, aukcje moŜna podzielić 
na klasyczne, holenderskie, amerykańskie, błyskawiczne, szkockie, odwrócone, 
wertykalne, horyzontalne4. Inny rodzaj reprezentują aukcje charytatywne, dostępne  
w serwisach aukcyjnych, z których dochód przekazywany jest na określony w aukcji 
cel. 

W podejściu do nowego typu klienta, jakim jest uŜytkownik aukcji internetowych, 
naleŜy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów związanych z tą formą sprzedaŜy. 
W Polsce problem stanowią prawne regulacje aukcji internetowych, które nie są 
jednoznacznie określone. Konsument nabywający dobra w Internecie dokonuje tego  
w kontekście pewnych traktatowych regulacji. W przypadku aukcji internetowych są 
one określone między innymi przez regulamin danego serwisu, ustawy lub kodeks 
cywilny. Największe dylematy budzą w kupujących prawo gwarancji, reklamacji  
i rękojmi, moŜliwość odstąpienia od zakupu oraz kwestie związane z podatkami.  
W wyniku tych wątpliwości wielu internautów rezygnuje z zakupów w Internecie. Inną 
przeszkodę stanowi forma płatności. UŜytkownik aukcji internetowych moŜe 
dokonywać zapłaty za zakupiony przedmiot przelewem, coraz częściej dokonywanym 
równieŜ za pomocą Internetu, płatnością przy odbiorze, kartą lub e-kartą oraz 
stosunkowo niedawno wprowadzoną moŜliwością Pay Pal. Nie wszystkie wyŜej 
wymienione moŜliwości są akceptowane szczególnie przez starsze pokolenie 
internautów. Kolejnym aspektem waŜnym z punktu widzenia konsumenta są 
moŜliwości dostawy zakupionego towaru. W Polsce najczęściej praktykuje się dostawę 
Pocztą Polską, firmą kurierską lub odbiór osobisty, najbardziej kłopotliwy ze względu 
na odległości dzielące kupującego i sprzedającego, co z kolei często stanowi przyczynę 
rezygnacji z zakupu. Obawy kupującego budzi teŜ stan produktu wysyłanego jedną  

                                                 
4 W. Zamojski, Internet w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 2004, s. 60. 
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z powyŜszych dróg po dotarciu na miejsce przeznaczenia.  Produkty wystawiane do 
sprzedaŜy na aukcjach powinny być w odpowiedni sposób zaprezentowane. Kupujący 
zwracają szczególną uwagę na informacje podawane przez sprzedającego, ich 
dokładność i szczegółowość, zamieszczone zdjęcia produktu, sposób prezentacji. 
Istotnym elementem w ocenie aukcji jest rzetelność sprzedającego weryfikowana na 
podstawie wystawionych przez innych kupujących komentarzy.  

W kształtowaniu decyzji konsumentów dotyczących nabywania produktów 
ogromne znaczenie mają środki promocyjne, a wśród nich przede wszystkim akwizycja, 
promocja i reklama. W przypadku aukcji internetowych dominującym środkiem 
marketingowym jest reklama. Wynika to głównie z następujących czynników: 

– istnieje szeroki zakres dostępnych środków przekazu, 

– rynek jest duŜy i zróŜnicowany, 

– zakupów dokonują odbiorcy finalni, 

– klienci korzystają ze sprzedaŜy samoobsługowej5. 
Reklamę w przypadku aukcji internetowych naleŜy rozumieć w dwojaki sposób: od 

strony usługodawcy, który udostępnia platformę do działań handlowych, i od strony 
uŜytkowników zamieszczających konkretne ogłoszenia. Oba te podmioty łącznie budują 
swój wizerunek i wzajemnie uzupełniają się. W celu dotarcia do klienta serwisy 
aukcyjne wykorzystują większość dostępnych środków komunikacji marketingowej 
(billboardy, radio, telewizja, prasa, imprezy kulturalne i sportowe). Jednak głównym 
medium promującym aukcje internetowe jest Internet, gdzie reklama jest 
wszechobecna. Działania marketingowe portali aukcyjnych stawiają przede wszystkim 
na znajomość ich marki i usług. Reklama ma za zadanie jedynie przyciągnąć 
konsumenta do serwisu, a nie promować konkretnych sprzedawców, usługi czy 
produkty. Wraz ze wzrostem przeglądanych ofert zwiększa się prawdopodobieństwo 
nabycia produktu, co przekłada się na wielkość sprzedaŜy, a w konsekwencji na 
atrakcyjność serwisu.  

Rozpowszechnienie i wzrost popularności w ostatnich latach nowej formy 
sprzedaŜy, jaką są aukcje internetowe spowodowało zmianę w rozumieniu pojęcia 
konsument, pojawiło się nowe pojęcie − konsumenta aukcji internetowych.  
W tradycyjnym ujęciu konsument (z łac. consumens) w ekonomii i prawie to osoba 
nabywająca od przedsiębiorcy towar lub usługę w celu bezpośrednio niezwiązanym  
z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument 
nabywa towar lub usługę dla zaspokojenia swoich bieŜących potrzeb Ŝyciowych6. 
Definicja pojęcia „konsument” została zamieszczona w części ogólnej kodeksu 
cywilnego i w świetle prawa polskiego oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności 
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową7. 

                                                 
5 L. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994, s.73. 
6 Konsument, www.pl.wikipedia.org/wiki/konsument. 
7 Ustawa z 23.04.1964, Kodeks Cywilny, Dz.U. z 1964, nr16 poz. 93 z późn. zm. art. 22 
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Podobnie pojęcie to interpretowane jest w świetle prawa europejskiego, gdzie przez 
konsumenta rozumie się kaŜdą osobę fizyczną, która w umowach objętych dyrektywą 
(97/7/WE) działa w celach niezwiązanych z prowadzonym przez nią handlem, 
działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu8. 

W kontekście aukcji internetowych serwisów aukcyjnych osobą nabywającą dobra 
jest uŜytkownik, którym moŜe być kaŜda osoba fizyczna, prawna lub jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury 
rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez dany serwis aukcyjny,  
w szczególności moŜe uczestniczyć w aukcjach zarówno jako nabywca, jak  
i sprzedawca9. Identyfikacja konsumenta aukcji internetowych pozwoli na dostosowanie 
usługi i oferty do jego potrzeb oraz oczekiwań. Dlatego teŜ celem pracy było określenie 
profilu konsumenta aukcji internetowych. 

Metodyka badawcza  
W celu zrealizowania załoŜonego celu przeprowadzono badania ankietowe. 

Zastosowano ankietę internetową i bezpośrednią, w wyniku czego zebrano 486 
prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy (odpowiednio: 221 i 265). PoniewaŜ 
badania przeprowadzono w grupie osób korzystających i niekorzystających z aukcji, dla 
potrzeb badania wykorzystano tylko 321 kwestionariuszy, wypełnionych przez klientów 
aukcji internetowych. Badaną populację podzielono według danych demograficznych 
podanych w metryczce. Charakterystykę badanej populacji przedstawiono w tabeli 1,  
a w tabeli 2 charakterystykę osób korzystających z aukcji internetowych.  

Tabela 1. Charakterystyka osób biorących w badaniu z uwzględnieniem podziału na korzystających  
i niekorzystających z aukcji internetowych oraz na płeć 

Ogółem biorący w badaniu 
Korzystający z aukcji 

internetowych 
Niekorzystający z aukcji 

internetowych 

ogółem 
N 

kobiety męŜczyźni ogółem 
N 

kobiety męŜczyźni ogółem 
N 

kobiety męŜczyźni 

N % N % N % N % N % N % 
486 199 41 287 59 321 97 30 224 70 165 102 62 63 38 

N − liczebność populacji 
Źródło: badania własne. 

Tabela 2. Charakterystyka badanej grupy respondentów korzystających z aukcji internetowych 
Ogółem Wiek  (%) Wykształcenie (%) Miejsce zamieszkania (%) 

N 8-
24 
lata 

25-
34 
lata 

35-
44 
lata 

45-
54 
lata 

Pow. 
55 
lat 

W Wn Ś Z 
DuŜe 
miasto 

Średnie 
miasto 

Małe 
miasto 

Wieś 

321 63 30 5 2 0 31 39 22 8 43 34 14 9 
W- wykształcenie wyŜsze,  Wn – wykształcenie wyŜsze niepełne, 
Ś - wykształcenie średnie,     Z -  wykształcenie zawodowe, 
N- liczebność populacji 

Źródło: badania własne. 

                                                 
8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady z 16 stycznia 1997, w sprawie ochrony konsumentów 

przypadku umów zawieranych na odległość (Dyrektywa 97/7/WE). 
9 www.allegro.pl/country_pages/1/0/user _areement.php#1.1z. 
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Kwestionariusz ankiety składał się z jedenastu pytań dotyczących zachowania 
konsumenta aukcji internetowych, jego determinantów, częstotliwości korzystania  
z aukcji oraz rodzaju dokonywanych zakupów. Zastosowano pytania zamknięte, 
półzamknięte − pojedynczego lub wielokrotnego wyboru oraz pytania skale. Wyniki 
badań przedstawiono jako odsetek odpowiedzi. 

Omówienie wyników bada ń  

W badanej grupie osób korzystających z aukcji internetowych ponad 70% stanowili 
męŜczyźni. Uzyskane wyniki były zbliŜone do wyników uzyskanych przez Net Track 
SMG/KRC, gdzie róŜnice między kobietami i męŜczyznami korzystającymi z aukcji 
były mniejsze i wynosiły odpowiednio 32,9% i 68,1%10. UŜytkownicy aukcji to osoby 
młode, wśród których prawie 63% stanowili respondenci w wieku 18-24 lata, a około 
30% w wieku 25-34 lata. Obie grupy stanowiły łącznie ponad 90% badanych 
uŜytkowników aukcji internetowych. NaleŜy podkreślić, iŜ do niedawna w aukcjach 
mogły uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, w związku z czym w badaniu nie 
brały udziału osoby poniŜej 18. roku Ŝycia. Korzystający z aukcji internetowych to 
ludzie wykształceni. W grupie badanych znalazły się osoby z wykształceniem 
niepełnym wyŜszym (prawie 39% badanych), wyŜszym (31%) oraz średnim (22%). 
Układ taki jest toŜsamy dla przedstawicieli obu płci. Osoby z badanej grupy to  
w większości mieszkańcy duŜych miast (43% badanych), z miast średnich (50-100 tys. 
mieszkańców) − 34%, a z małych miejscowości około 14% ankietowanych. Pozostali 
respondenci zamieszkiwali obszary wiejskie. Na stan taki prawdopodobnie wpłynęły 
dwa czynniki: umiejętność korzystania z Internetu oraz fakt technicznej dostępności do 
sieci Internet, która z uwagi na rozwinięcie infrastruktury teleinformatycznej jest 
zdecydowanie lepsza w duŜych miastach. Osoby dokonujące zakupów na aukcjach 
internetowych to osoby korzystające z komputera powyŜej 5 lat (90%), a zaledwie 1,5% 
z nich korzysta z niego około 2-3 lata. Czas ten nie jest toŜsamy z korzystaniem  
z aukcji internetowych. Osoby korzystające z komputera najdłuŜej w aukcjach biorą 
udział od roku do 4 lat.  

Głównym celem korzystania z aukcji zarówno kobiet, jak i męŜczyzn było 
nabywanie przedmiotów − odpowiedziało tak prawie 90% badanych. W badaniu nie 
wzięła udziału Ŝadna osoba korzystająca z aukcji wyłącznie w celach zarobkowych. 
Korzystanie z serwisu dla wielu kobiet stanowiło nie tylko poszukiwanie produktów, 
ale równieŜ rozrywkę, realizowanie potrzeby przeglądania oferty rynkowej, często  
w sytuacji, gdy konsumentka nie miała moŜliwości lub czasu na dokonywanie zakupów 
tradycyjnie. Wśród badanych znalazły się osoby poszukujące na aukcjach informacji  
o usługach, ale stanowiły one niespełna 3% ankietowanych. Uczestnicy aukcji nie 
wykazywali szczególnego zainteresowania dodatkowymi usługami proponowanymi 

                                                 
10 Internetowy biznes skazany na sukces, http://manager. money.pl/artykul/internetowy;biznes; 

skazany;na;sukces,62,0,190270.html. 
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przez serwisy aukcyjne, a mogącymi wpłynąć między innymi na zwiększenie 
bezpieczeństwa i wygody transakcji. Z programów pomagających wygrać aukcję 
korzystało jedynie około 15% badanych, 18% nie wiedziało, do czego taki program 
słuŜy, a pozostali deklarowali niekorzystanie z takiej pomocy. Jeszcze mniejszym 
zainteresowaniem cieszyły się inne usługi proponowane przez serwisy aukcyjne. Fora 
dyskusyjne, róŜne formy płatności, kawiarenki czy programy partnerskie skłoniły 
zaledwie 7% ankietowanych do korzystania z tego typu usług dodatkowych. Warto 
podkreślić, iŜ uŜytkownicy aukcji w większości zapoznali się z regulaminem i ofertą 
serwisów aukcyjnych. Zaledwie 21% badanych nie zapoznało się z wyŜej 
wymienionymi dokumentami. Badanie dotyczące częstotliwości dokonywania zakupów 
na aukcjach internetowych wykazało, Ŝe polscy internauci dokonują zakupów na 
aukcjach kilka razy w miesiącu (30% badanych) oraz kilka razy w roku (28%). Udział 
konsumentów okazjonalnych wyniósł zaledwie 12%, a dokonujących zakupów 
codziennie około 15% badanych. 65% badanych deklarowało, iŜ korzystanie z aukcji 
(przeglądanie ofert, dokonywanie i finalizowanie zakupów) zajmuje im do 1 godziny 
dziennie. Prawie 19% spędza na tych zajęciach do 2, a około 4% do 4 godzin dziennie. 
Pozostali nie potrafili sprecyzować, ile czasu poświęcają na zakupy na aukcjach. 
Klienci najczęściej korzystają z serwisów aukcyjnych w godzinach popołudniowych  
i wieczornych.  

Na aukcjach internetowych funkcjonuje wiele sposobów ustalania ceny: licytacja  
w górę, licytacja w dół, zakup błyskawiczny, aukcja wielokrotna. Konsumenci 
wybierali najczęściej aukcje z opcją „Kup teraz” umoŜliwiającą szybki zakup towaru, 
bez konieczności licytowania ceny. Odpowiedź taką wybrało ponad 90% 
ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się aukcja tradycyjna, w której cena jest 
podbijana do góry. Pozostałe moŜliwości nie spotkały się z większym zainteresowaniem 
uŜytkowników i stanowiły odpowiednio 6,7% dla aukcji wielokrotnej i 2,7% dla aukcji 
z licytacją w dół.  

Kolejnym aspektem róŜnicującym klientów aukcji były czynniki ekonomiczne. 
Stwierdzono, Ŝe konsumenci internetowi to w duŜym odsetku ludzie nieposiadający 
stałych dochodów lub zarabiający niewiele, dla których taka forma sprzedaŜy stanowiła 
często moŜliwość kupienia za nieduŜe pieniądze, a co za tym idzie zaoszczędzenia 
własnych środków. Badani, których dochód miesięczny przekroczył 3 tys. zł, stanowili 
około 5% ankietowanych, zarabiający w przedziale 2-3 tys. zł – 8%, 1-2 tys. zł − 23% 
ankietowanych, a do 1 tys. 17,32%. Polacy w większości przypadków na aukcjach 
internetowych wydawali około 50-250 zł miesięcznie. Dla porównania średnia kwota 
wydawana na ten cel przez Amerykanów to w przeliczeniu około 1900 zł. Większość 
ankietowanych wydawała na aukcjach 50-100 zł miesięcznie − 40% badanych,  
100-250 zł około 20% i tyleŜ poniŜej 50 zł. Zaledwie 8% respondentów skłonna była 
przeznaczyć na ten cel powyŜej 500 zł w miesiącu.  

Oprócz aspektów ekonomicznych konsumenci aukcji przy wyborze produktów 
kierowali się takŜe innymi czynnikami. Głównym determinantem była cena (90% 
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ankietowanych wskazało ten czynnik jako najwaŜniejszy), jakość przedmiotu, na co 
wskazało ponad 80% badanych, następnie liczba pozytywnych komentarzy sprzedawcy. 
Na kolejnych pozycjach znalazły się takie czynniki jak marka i model przedmiotu, 
opinie innych uŜytkowników, opis przedmiotu podany przez sprzedającego, liczba  
i jakość zdjęć oraz ogólny wygląd aukcji. Istotnym czynnikiem była takŜe forma 
płatności. Prawie 90% badanych jako preferowaną formę płatności wskazało płatność 
przelewem, a 44% płatność przy odbiorze. Płatność kartą/e-kartą wskazało około 8% 
respondentów, przy czym warto podkreślić, iŜ ta forma płatności preferowana była 
przez męŜczyzn. Na kolejnych pozycjach znalazły się płatność PayPal (około 5% 
badanych) oraz inne sposoby płatności, które waŜniejsze były dla kobiet niŜ dla 
męŜczyzn. W przypadku wcześniejszych form płeć nie odgrywała istotnej roli.  

Konsumenci poszukują na aukcjach najróŜniejszych przedmiotów. Kategorie 
przedmiotów cieszące się największym zainteresowaniem kupujących to: komputery  
i oprogramowanie (65%), telefony i akcesoria GSM (61%), sprzęt RTV (47%), ksiąŜki  
i komiksy (33%). Najmniejszym powodzeniem cieszyły się niedawno powstałe 
kategorie np. nieruchomości, firma i przemysł, auto-moto czy praca. W przypadku 
wyboru kategorii przedmiotów zaobserwowano istotny wpływ płci. Badane 
respondentki wybierały takie kategorie jak: odzieŜ – obuwie − dodatki, dla dzieci, dom  
i ogród, a następnie biŜuteria oraz zdrowie i uroda. Na dalszych miejscach znalazły się 
ksiąŜki, czasopisma i muzyka. MęŜczyźni na aukcjach wybierali zdecydowanie 
kategorie techniczne, związane ze sprzętem RTV/AGD, komputerami, sprzętem 
sportowym. Panowie równieŜ deklarowali korzystanie z takich kategorii jak erotyka 
(10,2%  badanych męŜczyzn) lub osobliwości (12% ankietowanych).    

W Polsce funkcjonuje kilka serwisów aukcyjnych. Najpopularniejszym z nich  
w grupie badanych było Allegro, na co wskazało 100% uŜytkowników. Na kolejnym 
miejscu znalazł się eBay, ale wskazania były zdecydowanie niŜsze i wynosiły zaledwie 
12%. Ankietowani korzystali równieŜ z serwisu Aukcje 24 (2,8%) oraz Wszystko.pl 
(1,5%). W badanej grupie nie było osób korzystających z serwisu Świstak.pl, 
Kiermasz.pl, Substa.  

Podsumowanie  

Aukcje internetowe jako nowa forma sprzedaŜy stwarzają wiele nowych 
moŜliwości, ale jednocześnie powodują wiele zmian na rynku. Przeprowadzone badania 
pozwoliły na sformułowanie następujących spostrzeŜeń: 

– polscy konsumenci chętnie korzystają z serwisów aukcyjnych, wśród których 
najpopularniejsze to Allegro i eBay, 

– wybór produktów na aukcjach determinowany jest jego ceną, jakością 
produktu, marką, ale równieŜ komentarzami o sprzedającym oraz wyglądem 
aukcji, 
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– zaobserwowano zdecydowany wpływ płci na wybór produktów: kobiety 
wybierają produkty dla całej rodziny, ubrania, biŜuterię, produkty dla domu, 
natomiast męŜczyźni produkty elektrotechniczne, 

– uczestnicy aukcji preferują przelewy jako formę płatności oraz dostawę 
zakupionego produktu firmą kurierską lub Pocztą Polską. 

Wyniki badań i ich analiza pozwoliły na określenie profilu konsumenta aukcji 
internetowych. Jest nim męŜczyzna, w wieku do 39 lat, posiadający wykształcenie 
wyŜsze lub niepełne wyŜsze, zamieszkujący duŜe miasta. Osoba ta deklaruje miesięczny 
dochód w granicach 1-2 tys. złotych. Dane pozwolą na poznanie klienta i dostosowanie 
usług aukcji internetowych do potrzeb ich uŜytkowników. 

INTERNET AUCTIONS CONSUMER’S PROFILE 

Summary 

Along with creation of a new form of sale a new kind of consumer emerged – internet 
auctions user. Recognition of this consumer would allow customizing auction services offer to 
client’s needs. Internet auctions consumer is a young, well educated male, living in large  
or middle size town. 
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MARKETINGOWE ASPEKTY SECOND LIFE 

Streszczenie  

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wirtualnego świata o nazwie Second Life. 
W artykule przedstawiony został wymiar osobowy oraz ekonomiczny tego przedsięwzięcia. 
Krótko zaprezentowano powszechną obecność plików audio i wideo w Internecie, profile 
internautów oraz poszukiwane przez nich pliki audio i wideo. Przedstawiono równieŜ serwisy 
typu wiki, dziennikarstwo obywatelskie oraz zainteresowanie firm światem SL. 

Istota poj ęcia wirtualny świat 

Wirtualne światy to rodzaj serwisów. Najogólniej mówiąc idea wirtualnych 
światów polega na przemierzaniu nieistniejących krain. Liczba osób korzystających  
z aplikacji tego typu liczona jest juŜ w milionach. Najpopularniejszymi 
przedstawicielami tej kategorii są Second Life oraz World of Warcraft i właśnie na tych 
przykładach moŜna przedstawić kategorie wirtualnych światów2: 

a) naśladujące świat rzeczywisty – sposób poruszania się w nim uŜytkownika jest 
wzorowany na świecie tradycyjnym; mogą być instalowane w komputerze 
podobnie jak wszelkiego rodzaju gry lub dostępne bezpośrednio  
w przeglądarkach internetowych; do najbardziej znanych przykładów naleŜą 
www.secondlife.com i www.thesimsonline.com, 

b) przedstawiające świat fantasy – polegają na przemierzeniu wymyślonych 
światów i przestrzeganiu zasad wymyślonych specjalnie dla potrzeb gry. Jako 
przykład moŜe posłuŜyć www.worldofwarcraft.com lub polski projekt 
www.plemiona.pl. 

Ogólna charakterystyka Second Life 

W artykule nacisk zostanie połoŜony pierwszy z wyŜej wymienionych rodzajów 
wirtualnych światów i dlatego teŜ scharakteryzowany zostanie serwis Second Life.  
W Wikipedii znajduje się następująca definicja: „częściowo płatny, wirtualny świat, 
udostępniony publicznie w 2003 roku przez firmę Linden Lab. Świat Second Life 
znajduje się na wielu serwerach, zarządzanych przez Linden Lab. To połączenie 
serwerów zwane jest siecią (ang. grid). W kliencie gry zawarte są narzędzia, 

                                                 
1 Magdalena Rzemieniak – dr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. 
2 D. Kaznowski, Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008, s. 111. 
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umoŜliwiające uŜytkownikom (nazywanym mieszkańcami – ang. residents) 
modyfikację świata SL oraz uczestniczenia w jego wirtualnej gospodarce”3. Second 
Life zaliczane jest do gier typu MMORPG (ang. Massively Multiplayer Online Role 
Playing Game), czyli mówiąc ogólnie takich, w których duŜa liczba graczy toczy ze 
sobą rozgrywki w wirtualnym świecie4. Jednak jest kilka cech, która wyróŜniają „drugie 
Ŝycie” spośród masy innych tego typu gier, a jest to mianowicie stopień, w jakim kaŜdy 
gracz moŜe wchodzić z otoczeniem. Potwierdza to główne hasło reklamowe SL: „Your 
World. Your Imagination” (Twój Świat, Twoja Wyobraźnia)5. Kolejnym wyróŜnikiem 
jest fakt, Ŝe w przeciwieństwie do innych gier w tym przypadku nie występują Ŝadne 
określone cele lub misje. W momencie rozpoczęcia drugiego Ŝycia uŜytkownik staje się 
po prostu częścią wielkiej społeczności Ŝyjącej w wymyślonym świecie, który naśladuje 
ten rzeczywisty. Kolejną cechą jest to, Ŝe w grze nie ma z góry narzuconego 
określonego klimatu, moŜna natknąć się na bardzo wiele lokacji, które są wiernymi 
kopiami tych z Ŝycia rzeczywistego lub w mniejszym lub większym stopniu je 
przypominają, ale występują takŜe lokacje w stylu fantasy, średniowiecznym czy teŜ 
science-fiction. 

Aby rozpocząć swoją przygodę z drugim Ŝyciem, naleŜy zacząć od ściągnięcia 
pliku instalacyjnego ze strony międzynarodowej Second Life6. Przed ściągnięciem 
warto upewnić się, Ŝe posiadany komputer spełnia podawane przed producenta, jak się 
okazuje, dość wysokie wymagania sprzętowe, systemowe oraz te dotyczące łącza 
internetowego7. Następnym krokiem jest rejestracja, która wymaga tylko prawidłowego 
podania adresu e-mail. KaŜdy nowy gracz ma do wyboru trzy rodzaje kont, są to: 

– pierwsze podstawowe (ang. First Basic) – konto całkowicie darmowe, 

– dodatkowe podstawowe (ang. Additional Basic) – podlega jednorazowej 
opłacie w wysokości 9,95 dolarów; na jeden adres IP moŜna załoŜyć pięć 
takich kont, 

– premium – konto podlegające opłacie, która moŜna zrealizować na trzy 
sposoby: co miesiąc (9,95 dolarów), co trzy miesiące (22,50 dolarów) lub raz 
do roku (72 dolary); główna korzyść tego konta w porównaniu do pozostałych 
to fakt, Ŝe jego właściciel moŜe wykupić na własność ziemię w SL, natomiast 
w dwóch pozostałych przypadkach ziemię moŜna jedynie wynajmować8. 
 
 

                                                 
3 Second Life, http://pl.wikipedia.org/wiki/Second_Life (styczeń 2010). 
4 MMORPG, http://pl.wikipedia.org/wiki/MMORPG(styczeń 2010).  
5 MoŜliwości w grze, http://www.second-life.com.pl/mozliwosci.html (styczeń 2010). 
6 http://secondlife.com/support/downloads.php (styczeń 2010). 
7 System requirements, http://secondlife.com/support/system-requirements/ (styczeń 2010). 
8 Konta graczy, http://www.second-life.com.pl/kontagraczy.html (styczeń 2010). 
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Wirtualne osobowo ści oraz ekonomia − awatary i linden 
dolary 

Postacie występujące w drugim Ŝyciu to tzw. awatary. Informacje znajdujące się  
w profilach awatarów są zbliŜone do tych z Ŝycia realnego (m.in. obrazek, krótki opis 
postaci, zainteresowania, przynaleŜność do poszczególnych grup itp.). Tworzenie 
swojej własnej postaci jest stosunkowo proste i zarazem stwarza dość duŜe moŜliwości. 
Za pomocą przesuwania suwaków moŜna zmieniać nie tylko nasycenie kolorów, ale 
takŜe takie detale jak wielkość ust czy długość ramion. Oprócz tworzenia postaci 
uŜytkownik moŜe takŜe tworzyć trójwymiarowe przedmioty w grze, co jest moŜliwe 
dzięki prostemu programowi napisanemu specjalnie w tym celu. Warto dodać, Ŝe 
większość przedmiotów występujących w SL zostało stworzonych przez graczy. Aby 
wszystkie stworzone w ten sposób przedmioty mogły wchodzić w interakcje  
z otoczeniem, muszą być odpowiednio zaprogramowane. UmoŜliwia to dość prosty  
w obsłudze, specjalnie w tym celu zaimplementowany język programowania. To, co 
sprawia, Ŝe drugie Ŝycie jest jeszcze bardziej podobne do tego pierwszego, jest fakt, Ŝe 
kaŜdy standardowo występujący w grze dźwięk moŜna zastąpić swoim własnym. 
Producenci posunęli się nawet dalej, dając moŜliwość tworzenia własnych lub 
edytowania domyślnych w grze animacji, i tak awatar wykonując określone czynności, 
moŜe je realizować w sposób poŜądany przez jego właściciela9. 

W Second Life obowiązuje specjalnie dla gry stworzona waluta o nazwie linden 
dollar (L$), przy pomocy której dokonywane są wszystkie transakcje. MoŜna ją takŜe 
wymienić na rzeczywiste pieniądze. O gospodarce w drugim Ŝyciu moŜna powiedzieć, 
Ŝe jest zbliŜona do tej rzeczywistej. System ekonomiczny, podobnie jak w realnym 
świecie, bazuje na popycie i podaŜy. Sprawia to, Ŝe kurs L$ w stosunku do dolara 
amerykańskiego jest zmienny10. Posiadacze kont Premium w grze mają moŜliwość 
kupna ziemi, której ceny zaleŜą podobnie jak w realnym Ŝyciu od wielu czynników 
(m.in. lokalizacja). Ziemię moŜna kupować zarówno od innych uŜytkowników, jak i od 
twórców gry. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kupna i sprzedaŜy dóbr  
i usług, jednak w tym przypadku oferentami w głównej mierze są uŜytkownicy11.  
W grze trzeba płacić nie tylko za ziemię, dobra i usługi. Płatne są takŜe niektóre 
modyfikacje profilu awatarów, m.in. takie jak dodawanie wspomnianych wcześniej 
dźwięków i animacji. 

Zainteresowanie firm światem Second Life 

śycie w Second Life odbywa się na niezliczonej liczbie wysp. W grze kaŜde miasto 
składa się z jednej lub większej liczby wysp. Gracz chcący kupić swój własny kawałek 
ziemi moŜe nabyć takŜe wyspę. Poza indywidualnymi uŜytkownikami na własnych 

                                                 
9 O grze secondo life, http://www.second-life.com.pl/index.html (styczeń 2010). 
10 LindeX™ Market Data, http://secondlife.com/statistics/economy-market.php (styczeń 2010). 
11 Second life, http://pl.wikipedia.org/wiki/Second_Life (styczeń 2010). 
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wyspach moŜna spotkać wszelkiego rodzaju firmy istniejące takŜe w rzeczywistości. 
Zazwyczaj kaŜda rzeczywista firma chcąca zaistnieć w drugim Ŝyciu otwiera swoją 
wyspę. Liczba światowych firm, które mają juŜ swoje siedziby w SL, jest naprawdę 
duŜa, a z czasem ich wciąŜ przybywa. Najbardziej znane to m.in. Coca Cola, BMW, 
Intel, Sony IBM czy Visa. 

Pojawienie się tak znanej platformy nie ominęło takŜe Polski. Pod koniec 2006 
roku agencja reklamowa Supremum Group rozpoczęła prace nad stworzeniem 
wirtualnej Polski w świecie Second Life12. Celem projektu było wybudowanie ośmiu 
największych polskich miast (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Łódź, Wrocław, Katowice, 
Kraków i Zakopane), a w tym najbardziej znanych miejsc, stanowiących atrakcje 
turystyczne, m.in. klasztor na Jasnej Górze, Kopalnia Soli w Wieliczce). Docelowo 
Polska miała mieścić się na 73 wyspach, które miały wyznaczać granice wirtualnego 
kraju. Zaprojektowanie poszczególnych miast to jeszcze nie koniec, otwarcie kaŜdego  
z nich wiązało się z dodatkowymi atrakcjami, np. koncertami, imprezami itp.  
W poszczególnych miastach powstają obiekty i miejsca znane z rzeczywistego świata,  
i tak np. w Katowicach powstała m.in. hala Spodek13. Z kolei we Wrocławiu 
przemierzając wirtualny świat, moŜna podziwiać rynek z ratuszem, zoo czy Halę 
Stulecia14. Oprócz tego w drugim Ŝyciu mają miejsce wydarzenia kulturalne, takie jak 
koncerty lub wystawy. Jednak wraz z dniem 13 października 2009 roku na stronie 
projektanta Polski w SL ogłoszono informację, Ŝe projekt Second Poland zostaje 
zawieszony do odwołania bez podania jakichkolwiek powodów. Polscy gracze 
utworzyli „Republikę Polską”, która ma nawet swoją własną konstytucję określającą 
m.in. prawa, obowiązki, pracę rządu, wymiar sprawiedliwości i wiele innych aspektów 
„Ŝycia”15. 

Dowodem na to, Ŝe drugie Ŝycie w coraz większym stopniu upodabnia się do tego 
pierwszego, jest choćby fakt, Ŝe wszystkie transakcje mające miejsce w SL będą 
opodatkowane. Do takiego obrotu spraw przyczyniła się amerykańska uczestniczka 
drugiego świata, która na obrocie nieruchomościami zarobiła milion dolarów16. Jako 
pierwsi opodatkowani zostaną gracze z USA i Wielkiej Brytanii. Płacenie podatków 
póki co będzie miało miejsce jedynie w przypadku wymiany pieniędzy zarobionych  
w grze na prawdziwe. 

Wielu marketerów wciąŜ bardzo sceptycznie podchodzi lub wątpi w moŜliwości 
marketingowe Second Life. Jednak istnieje kilka przykładów, które potwierdzają, Ŝe  
w drugim Ŝyciu moŜna odnosić pokaźne korzyści finansowe. Wiele firm ze świata 

                                                 
12 http://www.secondpoland.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=2 (styczeń 

2010). 
13 Ruszają wirtualne Katowice, http://media2.pl/internet/50425-ruszaja-wirtualne-katowice.html (styczeń 

2010). 
14 Wrocław w wirtualnym świecie secondo life, http://media2.pl/internet/35443-wroclaw-w-wirtualnym-

swiecie-second-life.html (styczeń 2010). 
15 Konstytucja Polskiej Republiki, http://secondlife.pl/viewtopic.php?t=3945 (styczeń 2010). 
16 Fiskus w second life, http://podatki.wp.pl/kat,66248,title,Fiskus-w-Second-Life,wid,9813571, 

wiadomosc.html (styczeń 2010). 
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realnego wchodzi do SL, poniewaŜ z jednej strony chcą być postrzegane jako 
nowoczesne i innowacyjne. Niewątpliwą zaletą drugiego Ŝycia jest to, Ŝe firmy, które 
zdecydowały się w nim zaistnieć, zapewniają sobie niskobudŜetową promocję. Warto 
jednak zadbać o to, aby taka promocja była dostosowana do warunków panujących  
w SL. Innym powodem wchodzenia firm do SL moŜe być chęć eksperymentowania na 
nieznanym dotąd rynku17. Aktywne uczestnictwo moŜe wiązać się z wieloma 
korzyściami, wśród najwaŜniejszych naleŜy wymienić duŜe moŜliwości interakcji  
z uŜytkownikami, a takŜe organizowanie małym kosztem róŜnego rodzaju eventów, 
koncertów lub spotkań. Second Life ma zarówno wielu zwolenników, jak  
i przeciwników, są teŜ osoby sceptycznie nastawione. Trudno powiedzieć, którzy 
przewaŜają, jedno jest jednak pewne – o drugim świecie głośno jest w mediach. 

Popularno ść plików audio i wideo w sieci Internet 

W dobie ery WEB 2.0 bardzo popularne stają się serwisy udostępniające pliki 
wideo, audio lub zdjęcia. W serwisach tego typu internauci sami decydują o zawartości 
strony internetowej, zamieszczając wyŜej wspomniane pliki. NaleŜy przy tym zwrócić 
uwagę, Ŝe moŜliwość przechowywania plików w sieci Internet na takich stronach jest  
w większości przypadków bezpłatna18. Obsługa takich stron jest maksymalnie 
uproszczona, co sprawia, Ŝe swoje treści w Internecie moŜe zamieścić praktycznie 
kaŜdy internauta i nie potrzebuje do tego specjalistycznej wiedzy ani narzędzi. Ta 
łatwość dzielenia się swoimi plikami bardzo poszerza potencjalny krąg odbiorców. 
Przydatne wydaje się zwrócenie uwagi, co wpłynęło na powstanie oraz stale rosnącą 
popularność tego typu serwisów. Trafne wydaje się stwierdzenie, Ŝe przyczynił się do 
tego bardzo szybki rozwój oraz popularyzacja urządzeń słuŜących do cyfrowego zapisu 
obrazów i dźwięków. Na rynku coraz łatwiej i taniej moŜna nabyć telefon komórkowy  
z aparatem, dzięki któremu samemu moŜna nagrywać krótkie filmy lub robić zdjęcia,  
a potem umieszczać je w Internecie. Pomimo spadku sprzedaŜy telefonów 
komórkowych ogółem w ostatnim czasie bardzo wyraźny wzrost sprzedaŜy wystąpił  
w przypadku smart fonów, a więc tych najbardziej zaawansowanych technicznie 
multimedialnych telefonów komórkowych19. 

Wśród serwisów pozwalających na oglądanie i dzielenie się filmami wideo 
Youtube zajmuje zdecydowanie pozycję lidera. Świadczą o tym wyniki badania 
PBI/Gemius z listopada 2008 roku − dociera aŜ do 45%. polskich internautów20. Dalej 
plasują się Wrzuta.pl z 25% zasięgu oraz Google-video osiągające prawie 12% 
                                                 

17 7 tys. Polaków w Second Life, http://www.internetstandard.pl/news/129143/100/ 
7.tys.Polakow.w.Second.Life.html (styczeń 2010). 

18 Raport WEB 2.0 w Polsce, Stan obecny. Perspektywy rozwoju. Oczekiwania Internautów. Studencie 
Koło Naukowe Biznesu, AGH, Warszawa 2007, http://www.e-marketing.pl/artyk/Raport_web2.pdf (styczeń 
2010). 

19 SprzedaŜ telefonów w Polsce, http://nt.interia.pl/news/mniejsza-sprzedaz-telefonow-w-polsce,1314874 
(styczeń 2010). 

20 Polski Internet 2008/2009, Megapanel PBI/Gemius, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/ 
02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf (styczeń 2010). 
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uŜytkowników. Piątkę najpopularniejszych serwisów zamykają Patrz.pl i Smog.pl 
osiągające po około 8% zasięgu – rys. 1. 

45,3%

11,8%

11,8%

8,5%

7,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

youtube.com

wrzuta.pl

google.video

patrz pl

smog.pl

Rys. 1. Rodzaje serwisów z multimediami 
Źródło: Polski Internet 2008/2009, Megapanel PBI/Gemius, http://pliki.gemius.pl/Raporty/2009/ 

02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf (styczeń 2010). 

Youtube.com zaznacza takŜe swoją dominację w kategorii miesięcznych odsłon 
oraz średniego czasu spędzonego na stronie przez uŜytkownika, bijąc drugiego  
w kolejności rywala (wrzuta.pl) w kaŜdej z nich niemal czterokrotnie. 

Profile internautów oraz poszukiwane przez nich tre ści typu 
audio i wideo 

Wśród internautów odwiedzających takie serwisy zdecydowaną przewagę stanowią 
ludzie młodzi do 34. roku Ŝycia, których udział w grupie wszystkich uŜytkowników 
wynosi aŜ 74%. Rozpatrując korzystanie z serwisów z multimediami ze względu na 
płeć sytuacja jest niemal identyczna ze delikatnym wskazaniem na męŜczyzn21. 

Ciekawe wydaje się takŜe określenie rodzaju filmów, jakie najczęściej oglądają 
internauci w sieci Internet. Jak pokazało badanie około 70 % oglądanych w sieci filmów 
było związanych z muzyką (teledyski itp.) – rys. 2. Na drugim miejscu z wynikiem 62% 
uplasowały się filmy o tematyce humorystycznej i rozrywkowej. Dalej plasowały się 
takie kategorie jak: film i kino, sport, erotyka i motoryzacja. Zdecydowanie mniejszą 
popularnością cieszą się materiały dotyczące tematów takich jak: polityka  
i społeczeństwo, styl Ŝycia, komputery, nowe technologie, elektronika, turystyka, 
podróŜe oraz nieruchomości i budownictwo. 

 
 
 

                                                 
21 Polski Internet 2008/2009, Megapanel PBI/Gemius, http://pliki.gemius.pl/Raporty/ 

2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf (styczeń 2010). 
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Rys. 2. Najczęściej oglądane filmy w Internecie 
Źródło: Polski Internet 2008/2009, Megapanel PBI/Gemius, http://pliki.gemius.pl/Raporty/ 

2009/02_2009_Polski_internet_2008_2009.pdf (styczeń 2010). 

Serwisy oferujące zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie swoich materiałów 
ciągle się rozwijają. NaleŜy teŜ zwrócić na ograniczenia, jakie im towarzyszą.  
Do ograniczeń takich naleŜy zaliczyć prawa autorskie udostępnianych treści.  
Do typowo technicznych ograniczeń naleŜą konieczność posiadania serwerów o bardzo 
duŜej przestrzeni dyskowej, aby pomieścić wszystkie zamieszczane w serwisie pliki 
oraz posiadanie szybkiego łącza w celu zapewnienia szybkiego funkcjonowania 
serwisu. 

Jak się okazuje, publikowanie swoich treści w Internecie jest nie tylko bezpłatne, 
lecz moŜna na nim nawet zarobić. Polegać to będzie na tym, Ŝe uŜytkownicy, którzy 
zamieszczą w serwisie youtube.com plik o wysokiej oglądalności, będą mieli 
moŜliwość uczestniczenia w dzieleniu się wpływami z reklam22. 

Serwisy typu Wiki 

Słowo „Wiki” w głównej mierze jest kojarzone z Wikipedią – największą 
encyklopedią internetową na świecie. Jednak pojęcie Wiki ma szersze znaczenie,  
a Wikipedia jest tylko jednym z zastosowań tych mechanizmów. Ogólnie rzecz biorąc 
są to strony internetowe zaprojektowane w taki sposób, aby dosłownie kaŜdy mógł 
edytować zawartą na nich treść – zmieniać juŜ istniejącą lub dodawać nową23. Nazwę 
„Wiki” zaczerpnięto z języka hawajskiego, w którym znaczy ona dosłownie „szybki”. 
W celu edytowania zasobów stron internetowych typu Wiki wykorzystywane są 

                                                 
22 You Tube rozszerza program partnerski, http://www.wirtualnemedia.pl/article/2793605_YouTube 

_rozszerza_program_partnerski.htm (styczeń 2010). 
23 Jak stworzyć własne wiki, http://webhosting.pl/Jak.stworzyc.wlasne.wiki (styczeń 2010). 
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uproszczone języki znaczników, np. HTML. Do najwaŜniejszych cech tego typu 
serwisów zaliczyć moŜna: 

a) kaŜdy uŜytkownik ma moŜliwość edycji zawartości i niepotrzebne jest do tego 
instalowanie jakichkolwiek wtyczek lub dodatków w przeglądarce lub 
systemie, 

b) w ramach poszczególnych baz wiedzy propagowane jest tworzenie licznych 
połączeń i odnośników hipertekstowych, co sprawia, Ŝe dość szybko moŜna się 
zorientować czy artykuł dotyczący danego tematu naprawdę istnieje, 

c) są skierowane raczej do bardziej zaawansowanych uŜytkowników lub 
specjalistów, którzy interesują się danym tematem24. 

Model ten świetnie się sprawdza do tworzenia baz wiedzy przez specjalistów bądź 
pasjonatów danej dziedziny. MoŜe on słuŜyć do wymiany informacji, prezentowania 
ciekawych artykułów z danej dziedziny. Jest on takŜe otwarty na wszelkiego rodzaju 
komentarze internautów, gdyŜ są to strony publicznie dostępne. Serwisy typu Wiki są 
takŜe wykorzystywane do tworzenia baz danych wewnątrz firm, co moŜna określić 
pojęciem intranet. Takie „Wiki” mogą być tworzone dla poszczególnych działów lub 
grup projektowych, co ma na celu przyspieszenie przepływu informacji między nimi 
oraz uporządkowanie ich. W ten sposób komunikują się osoby, które współpracują ze 
sobą i mają na celu stworzenie czegoś razem25. 

Najbardziej znanym przykładem tego typu stron internetowych jest Wikipedia, 
która ciągle zyskuje na popularności. Jako przykład moŜna podać stale rosnącą liczbę 
haseł, która tylko w polskim języku wynosi blisko 650 tysięcy26. Jak widać, modele 
typu Wiki mają dość szerokie zastosowanie. W Internecie dość powszechne są 
darmowe serwisy i narzędzia umoŜliwiające załoŜenie i prowadzenie własnej bazy 
wiedzy, np. Wikispaces.com, Wikidot.com, Wetpaint.com, i wiele innych. 

Dziennikarstwo obywatelskie 

Dziennikarstwo obywatelskie (ang. citizen journalism) polega na uprawianiu 
publicystyki przez niezawodowych dziennikarzy w interesie społecznym27.. Ma to na 
celu umoŜliwienie praktycznie kaŜdemu internaucie publikowania swoich artykułów  
w Internecie oraz branie udziału we współtworzeniu serwisów informacyjnych. Według 
Bosmana i Willysa dziennikarstwo obywatelskie to czynne i aktywne uczestnictwo 
obywateli w procesie zbierania, relacjonowania, analizowania i dystrybuowania 

                                                 
24Ibidem. 
25 Wiki jest idealnym narzędziem pracy, http://mediacafepl.blogspot.com/2007/07/wiki-jest-idealnym-

narzdziem-pracy-dla.html (styczeń 2010). 
26 Liczba artykułów polskiej Wikipedii http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia: 

Liczba_artyku%C5%82%C3%B3w_polskiej_Wi kipedii&action=purge (styczeń 2010). 
27 Dziennikarstwo obywatelskie w Internecie, http://www.audyt.gemius.pl/pages/display/dziennikarstwo 

(styczeń 2010). 
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informacji oraz newsów28. Dość istotnym elementem w tej dziedzinie staje się fakt, Ŝe 
opinie zwykłych ludzi i ich sposoby reagowania na róŜne sytuacje stanowią część 
doniesień informacyjnych. Zakładając, Ŝe dziennikarze nie są ekspertami w kaŜdej 
dziedzinie i nie zawsze posiadają kompletną wiedzą związaną z określonymi 
wydarzeniami, zwykli obywatele Ŝyjący lub obracający się w danym środowisku mogą 
w lepszy sposób ocenić określone wydarzenia, a prezentowane przez nich informacje 
mogą być bardziej autentyczne29. Taki rodzaj uprawiania dziennikarstwa wzbudza róŜne 
emocje, co sprawia, Ŝe ma ono swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jego 
zwolennicy uwaŜają, Ŝe jest ono waŜną formą słuŜby publicznej, która moŜe stanowić 
lekarstwo na zmniejszające się zaufanie społeczne do mediów30. Przeciwnicy z kolei 
twierdzą, Ŝe jest to kolejny chwyt marketingowy, którego celem jest zwiększenie 
nakładu danej gazety poprzez pokreślenie jej lokalnego charakteru. Zarzucają oni takŜe, 
Ŝe w takich artykułach dość często dochodzą do głosu osobiste zainteresowania 
obywateli-dziennikarzy. 

Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius z lutego 2008 roku mówią o tym, Ŝe ze 
stron internetowych dziennikarstwa obywatelskiego korzystało blisko 1,7 mln 
internautów31. Wśród najpopularniejszych polskich serwisów tego typu prym wiodą 
Wiadomosci24.pl (550 379 uŜytkowników) i Interia360 (546 779 uŜytkowników). Dalej 
plasują się iThink.pl (258 910 internautów), eioba.pl (178 975 internautów), a pierwszą 
piątkę zamyka salon24.pl (146 086 uŜytkowników). 

Analiza zasięgu najpopularniejszych serwisów dziennikarstwa obywatelskiego  
w okresie od lutego 2007 do lutego 2008 wykazała, Ŝe wzrósł on trzykrotnie – z 4,15% 
do 12,25%. W ciągu tych dwunastu miesięcy spadek zasięgu zanotowano jedynie  
w czerwcu i listopadzie 2007 i w lutym 2008 roku, w pozostałych miesiącach zasięg 
wzrastał. W ramach dziennikarstwa obywatelskiego moŜna wyróŜnić tzw. 
powiadomienia społeczne, które rozwinęły się bardzo wraz z rosnącą popularnością  
i dostępnością urządzeń mobilnych z moŜliwością rejestracji obrazu i dźwięku. Obecne 
kaŜda osoba posiadająca telefon komórkowy z aparatem w kaŜdej chwili moŜe 
zarejestrować jakieś niebezpieczne zdarzenie lub wypadek, po czym wysłać je w postaci 
wiadomości SMS lub MMS. W Polsce za przykład takiego serwisu moŜe posłuŜyć 
Alert.24.pl – serwis, do którego nadsyłane są informacje przede wszystkim o 
wypadkach drogowych, awariach, poŜarach itp. Dość istotne wydaje się zwrócenie 
uwagi na to, w jaki sposób powstają i jak długo Ŝyją informacje w mediach społecznych  
i klasycznych. W tym drugim przypadku praca nad daną informacją kończy się 

                                                 
28 M. Pregowski, Blogosfera a dziennikarstwo obywatelskie, w: M. Szpunar, Media – między władzą  

a społeczeństwem, WSIiZ, Rzeszów 2007, s. 124. 
29 M. Szpunar, Dziennikarstwo w dobie Internetu, SCENO 2007, http://www.sceno.edu.pl/pliki/701.pdf 

(styczeń 2010). 
30 S. Baran, D. Davis, Teorie komunikowania masowego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

2007, s. 139. 
31 Dziennikarstwo obywatelskie w Internecie, http://www.audyt.gemius.pl/pages/display/dziennikarstwo 

(styczeń 2010). 
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w momencie opublikowania tekstu, który ją zawiera. Zupełnie inaczej sprawa się ma  
w przypadku mediów społecznych, a mianowicie cykl Ŝycia informacji zaczyna się  
w momencie jej opublikowania. Zostaje ona wzbogacana i uzupełniane o kolejne źródła 
przez osoby komentujące. Zdarza się, Ŝe wpisy lub komentarze pod daną informacją 
stanowią duŜo większą i bardziej rozbudowaną część niŜ ona sama. 

Podsumowanie 

Analiza wirtualnego świata o nazwie Second Life powinna być kontynuowana  
w kierunku analizy korzyści, jakie w związku z uczestnictwem w Second Life osiągają 
firmy. Czy taka działalność moŜe być dla firm opłacalna i mogą w związku z nią 
osiągać znaczące korzyści, zarówno te finansowe, jak i wizerunkowe? 

MARKETING ASPECTS OF SECOND LIFE 

Summary  

The paper analyses the virtual world which the name “Second Life”. The paper presents 
human and economic dimensions of Second Life enterprise. The author of the paper shortly 
describes general presence of audio and video files in the internet, internet users’ profiles and 
audio and video files wanted by users. There are also presented internet services of wiki type, 
citizen journalism and companies’ interest of Second Life world. 
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Agnieszka Smalec1 

ROLA SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWYCH  

W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ  

Streszczenie 

W artykule poruszono problematykę społeczności internetowych i ich rolę w komunikacji 
marketingowej. W dobie rozwoju nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorstwa coraz częściej 
korzystają z tego typu form. Dzięki temu mają dostęp do róŜnorodnych opinii konsumentów, 
mogą teŜ testować produkty bez ich fizycznego dostarczenia. Konsumenci takŜe bardziej ufają 
innym uŜytkownikom niŜ przedstawicielowi handlowemu. Przedsiębiorstwa równieŜ tworzą 
społeczności wokół swoich produktów.  

Istota komunikacji marketingowej 

Komunikacja wymaga dwóch stron: jednej, która informacje przekazuje, drugiej  
– która je odbiera. Komunikacja to proces polegający na wzajemnym przekazywaniu 
treści2. Najbardziej skuteczna jest zintegrowana komunikacja marketingowa (Integrated 
Marketing Communications – IMC), która jest procesem obejmującym tworzenie  
i wdraŜanie róŜnorodnych przekonujących programów komunikacji z odbiorcami. IMC 
powinna zatem być procesem interakcji między firmą i jej otoczeniem. Koncepcja 
zintegrowanej komunikacji marketingowej obejmuje dwa aspekty: czynnościowy  
i narzędziowy. Z jednej strony jest procesem (ciągiem czynności) komunikowania się 
przedsiębiorstwa z rynkiem, a z drugiej – zbiorem narzędzi o określonej charakterystyce 
i właściwościach, umoŜliwiających realizację jego funkcji3. Odbiorca informacji staje 
się jednocześnie nadawcą kolejnych treści. W komunikacji bardzo waŜna jest treść oraz 
relacje między rozmówcami. Przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji 
i komunikowaniu się4.  

Komunikacja marketingowa obejmuje zespół środków i działań, za pomocą których 
przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub firmę, 
kształtuje potrzeby nabywców, ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego elastyczność 
cenową. Informacje przekazywane są za pomocą róŜnych kanałów komunikacyjnych: 

                                                
1 Agnieszka Smalec – dr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński. 
2 J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s.14. 
3 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 60. 
4 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 1999, s. 13. 
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komunikacji osobowej i nieosobowej5. Kanał komunikacji osobowej to dwie osoby lub 
więcej komunikujące się ze sobą bezpośrednio. MoŜe to być komunikacja twarzą  
w twarz, telefonicznie, drogą pocztową, przez Internet. Do sposobów stosowania 
kanałów komunikacji osobowej naleŜą na przykład: znane osoby lub firmy w roli 
nabywców, liderzy opinii, wpływowi ludzie, przypadkowi konsumenci. Kanały 
komunikacji nieosobowej to sposoby przekazywania komunikatów bez kontaktu 
osobistego lub informacji zwrotnej. NaleŜą do nich media, atmosfera i wydarzenia. 

Dwa skrajne podmioty procesu komunikacji marketingowej to nadawca i odbiorca 
(rys. 1). Kluczowe funkcje tego procesu to: kodowanie, odkodowanie, odpowiedź oraz 
sprzęŜenie zwrotne. Podstawowe instrumenty to przekaz i kanał. Ostatnim elementem 
tego procesu są zakłócenia6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Elementy procesu komunikacji 
Źródło:  Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 575. 

Jednym z kanałów komunikacyjnych jest Internet. Jest to stosunkowo nowy sposób 
dotarcia do klienta poprzez obraz, grafikę, tekst i dźwięk. Kluczem do sukcesu Internetu 
jest jego interaktywność. Internet charakteryzuje się następującymi cechami7: 

– umoŜliwia dwukierunkową, a nawet wielokierunkową komunikację w czasie 
rzeczywistym,  

– stanowi relatywnie tani kanał przekazu, 
– ma globalny zasięg, 
– umoŜliwia dostosowanie treści przekazu do oczekiwań indywidualnego 

odbiorcy i monitorowanie jego reakcji, 
– ułatwia konsumentowi pozyskiwanie i selekcję informacji oraz 

komunikowanie się z innymi uczestnikami rynku. 

                                                
5 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 

2002, s. 836. 
6 B. Pilarczyk, Komunikacja jako element marketingu, w: H. Mruk, Komunikowanie się w biznesie, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 7. 
7 Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, s. 14. 
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Proces komunikacji w Internecie stanowi przełamanie dotychczasowego schematu 
działania, gdzie występuje jeden nadawca i na ogół bezosobowy odbiorca komunikatu. 
Pozwala na wysoką indywidualizację przekazu, aby dostosować i skierować go do 
pojedynczego odbiorcy. Internet wymusza aktywne poszukiwanie informacji, 
funkcjonuje 24 godziny na dobę, w ciągu całego roku, docierając jednocześnie do wielu 
uŜytkowników na całym świecie. Internet stanowi dla przedsiębiorstwa niewątpliwie 
źródło wielu korzyści, takich jak wzrost zainteresowania firmą, jej ofertą, pozyskanie 
nowatorskich rozwiązań, testowanie nowych pomysłów. UmoŜliwia nie tylko 
zindywidualizowanie treści przekazu, ale takŜe i czasu, w którym dociera on do 
odbiorcy. Komunikacja w Internecie cechuje się takŜe hipermedialnością, co oznacza 
kombinację połączenia hipertekstu z zasadami multimediów. Dzięki temu medium 
moŜna badać rynek, co umoŜliwia lepsze zaspokojenie potrzeb odbiorców  
i efektywniejszą z nim komunikację. Dynamiczna komunikacja, moŜliwość 
prowadzenia dialogu umoŜliwia budowanie więzi z produktem, marką, firmą i ustalenia 
ceny akceptowanej przez obie strony. Internet pozwala takŜe na szybką i efektywną 
wymianę informacji z innymi działami, m.in. lepszą koordynację dostawy produktu do 
klienta czy szybszy przepływ informacji do działu handlowego. 

O potrzebie tworzenia nowych form komunikacji mówi np. L. Sullivan: „To nie 
pisanie powieści, za którą ktoś by zapłacił. Ani serialu komediowego, który ktoś lubi 
oglądać. To pisanie czegoś, czego większość ludzi stara się unikać (…) próbuje się więc 
stworzyć jakieś pomysły reklamowe, które przełamałyby bariery niechęci  
i obojętności” 8. Podobnie zauwaŜa to J. C. Levinson, twierdząc: „…ludzie nie zwracają 
uwagi na reklamy. Ich uwagę przykuwa tylko to, co ich zainteresuje – i czasami jest to 
właśnie reklama”9. 

Istota komunikacji marketingowej sprowadza się do systemu czy procesu 
przekazywania informacji (treści symbolicznych) pomiędzy przedsiębiorstwem 
(nadawcą) a jego otoczeniem (odbiorcą, interesariuszami) poprzez określony kanał  
i środki komunikowania10. NaleŜy podkreślić, Ŝe coraz częściej konsument zostaje 
zastąpiony przez „prosumenta”, a więc klienta aktywnego, który nie zgadza się na rolę 
biernego odbiorcy, ale podejmuje z producentem dialog, aby z nim współtworzyć 
produkt, który później miałby nabyć. Prosument zwraca większą uwagę na jakość 
komunikacji, którą coraz częściej traktuje jako kolejną formę rozrywki. Z tego teŜ 
względu zaczynają być stosowane niekonwencjonalne formy komunikacji.  

 
 

                                                
8 L. Sullivan, Zgnieć pan to, panie Whipple, czyli jak robić świetne reklamy, WIG-Press, Warszawa 2001,  

s. 22-23. 
9 J.C. Levinson, Reklama partyzancka. Efektywne strategie dla małej firmy, wyd. Helion, Gliwice 2002,  

s. 84. 
10 J.W. Wiktor, Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej, 

http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=719231. 
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Znaczenie społeczno ści internetowych 

Z uwagi na to, Ŝe komunikacja w sieci jest nieograniczona, Internet bardzo szybko 
się rozwija, jest coraz więcej internautów, pojawiają się teŜ stosunkowo nowe formy 
komunikacji11. Internet umoŜliwia przepływ informacji pomiędzy ludźmi 
mieszkającymi w róŜnych częściach świata, dając moŜliwość swobodnej wymiany zdań 
i opinii. W obecnych czasach informacje rozprzestrzeniają się błyskawicznie. Zawsze 
prowadzi to do skutków, ale nie zawsze skutków oczekiwanych przez firmę. 
Komunikacja firmy z klientami powinna być prowadzona raczej na zasadzie 
partnerstwa, współtworzenia, aby konsument nie czuł się manipulowany. Jedną  
z nowych form rozwijających się w Internecie są społeczności. 

Najprościej ujmując, społeczność internetowa (społeczność wirtualna) to 
zbiorowość ludzi, w której interakcje odbywają się za pośrednictwem Internetu. 
Prawdopodobnie autorem pierwszej definicji był Howard Rheingold, który określił je 
jako zbiorowości posiadające dwie waŜne cechy: zaangaŜowanie emocjonalne 
uczestników oraz dostatecznie długi czas działania12. E-społeczność to zbiorowość 
uŜytkowników Internetu, którzy w aktywny sposób wykorzystują tę platformę 
komunikacji do wymiany informacji i komunikatów związanych z ich wspólnymi 
zainteresowaniami, przekonaniami lub postawami13. Zdaniem M. Castellsa wirtualna 
wspólnota jest to samodefiniująca się, elektroniczna sieć interaktywnej komunikacji, 
zorganizowana wokół podzielanych zainteresowań lub celów, chociaŜ niekiedy 
komunikacja staje się celem samym w sobie14. Wspólnoty wirtualne z reguły powstają 
po to, aby połączyć ludzi o podobnych zainteresowaniach, problemach czy poglądach. 
Typowe społeczności internetowe powstają w oparciu o: grupy dyskusyjne (usenet), 
mailowe listy dyskusyjne, fora dyskusyjne, czaty, blogi, portale lub wortale internetowe 
czy kanały IRC. Społeczność internetowa umoŜliwia wykonywanie tych samych 
czynności, jakie wykonujemy w świecie rzeczywistym – pozwala wyraŜać siebie, 
nawiązywać przyjaźnie, zadawać pytania, dzielić się pomysłami, brać udział we 
wspólnych imprezach. 

P. Wallace dzieli grupy wirtualne według rodzaju kontaktów między ich 
uczestnikami15. Na jednym krańcu znajdują się grupy składające się z ludzi znających 
się osobiście, dla których środowisko wirtualne jest tylko platformą komunikacyjną  
w przerwach między osobistymi spotkaniami. Zaś po drugiej stronie są grupy, którzy 
członkowie poznali się w świecie wirtualnym i tylko tak chcą się komunikować. 
Pośrodku moŜna wyróŜnić grupy, których członkowie poznali się w świecie Internetu  

                                                
11 Szerzej: A. Smalec, Rola komunikacji internetowej w warunkach niepewności, w: Kontrowersje wokół 

marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 570-579. 

12 H. Rheingold, The Virtual Community, http://www.well.com/~hlr/vcbook/. 
13 T. Smektała, Public relations w Internecie, Wyd. Astrum, Wrocław 2006, s. 148. 
14 M. Castells, Społeczeństwo w sieci, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 62. 
15 P. Wallace:. Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005. 
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ze względu np. na wspólne zainteresowania, spotykające się takŜe w rzeczywistości. 
Inny moŜliwy podział to klasyfikacja według celu działania. Społeczności internetowe 
moŜna takŜe podzielić na: skierowane do konkretnych grup społecznych (np. nk.pl), 
umoŜliwiające tworzenie własnych profili (np. myspace.pl), grupy zamknięte, do 
których moŜna się dostać wyłącznie poprzez otrzymanie zaproszenia od innego członka 
(np. grono.net), skierowane w celu dzielenia się konkretnymi treściami (np. fotka.pl), 
tematyczne (np. kulinarne, motoryzacyjne), branŜowe, przeznaczone do przedstawiania 
opinii i recenzji (np. opiniuj.pl, film web.pl). 

Obecnie przedsiębiorstwom bardzo trudno jest zdobyć przewagę konkurencyjną,  
a społeczność internetowa jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi, które to 
umoŜliwia. Zaczęto zauwaŜać coraz częściej, Ŝe to sami konsumenci są bardzo dobrym  
i istotnym źródłem informacji i opinii o produktach. Wynika to z faktu, Ŝe bardziej 
wierzy się rekomendacjom znajomych, ludziom podobnym do nas samych niŜ opiniom 
dostarczanym przez producentów. Serwisy społecznościowe z jednej strony 
umoŜliwiają wymianę poglądów, a z drugiej nawiązywanie nowych znajomości lub 
odnajdywanie dawnych znajomych. Firmy mogą dzięki nim uzyskać wiele cennych 
informacji od konsumentów, którzy wymieniają się opiniami z innymi członkami, 
podają nowe rozwiązania. Wystarczy jednak, Ŝe produkt nie zostanie zaakceptowany 
przez kilka osób, opinię tę ujrzy cała społeczność, w której one funkcjonują. W tabeli 1 
przedstawiono najbardziej popularne witryny uŜytkowników. 

Tabela 1. Najpopularniejsze witryny uŜytkowników w Polsce 

 Nazwa witryny Liczba uŜytkowników 
(real users) 

1. Grupa Google 16 252 763 
2. Grupa Onet.pl 13 007 812 
3. Grupa nasza-klasa.pl 12 127 985 
4. Grupa Wirtualna Polska 11 810 119 
5. Grupa Gazeta.pl 11 188 581 
6. Grupa Allegro.pl 11 164 760 
7. YouTube.com 10 917 300 
8. Grupa Interia.pl 10 818 028 
9. Grupa o2.pl 9 975 346 
10. Grupa Wikipedia 8 476 319 
11. facebook.com 6 417 239 

śródło: Megapanel PBI/Gemius (czerwiec 2010). http://www.audyt.gemius.pl/pages/display/witryny-
uzytkownicy. 

Aby promocja wirusowa była skuteczna, firma powinna oferować naprawdę dobry 
produkt. Społeczność internetowa nie pozostanie obojętna wobec ciekawej oferty. 
Będzie ją komentować. Jedną z istotnych korzyści, dla których ludzie sięgają po 
interaktywne technologie (jak np. serwisy społecznościowe), jest dąŜenie do 
wchodzenia w interakcje społeczne. Rzecznik prasowy Grona net, Magdalena 
Nahorska, w jednej z wypowiedzi podkreśliła, Ŝe Grono nie tworzy świata fikcyjnego, 
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lecz przenosi do Internetu nasze prawdziwe kontakty16. Tego typu społeczności istnieją 
dzięki znajomościom, które zawarliśmy wcześniej w realu. Poszerzają je, dają wiele 
ciekawych moŜliwości, jak: wspólne oglądanie zdjęć, filmów wideo, muzyki, 
wspominanie spędzonego razem czasu itd. Zabiegani, zapracowani nie mamy czasu, 
aby się spotkać, dlatego dzięki istnieniu tego rodzaju społeczności mamy kontakt ze 
znajomymi. Brak kontaktu bezpośredniego pozwala jednak pokazywać się od najlepszej 
strony, a więc w sposób bardziej odwaŜny, zabawny i wyzwolony. Natychmiastowe 
wysyłanie wiadomości pozwala uczestniczyć w Ŝyciu innych ludzi, wiedzieć zawsze, co 
właśnie robią oraz uczestniczyć w podejmowaniu przez nich decyzji. 

Społeczności internetowe szybko się rozrastają (prawdopodobnie 211 mln osób, 
czyli około 3/4 z szacowanej liczby 282,7 mln internautów, korzysta regularnie  
z tych usług internetowych) i są uŜywane głównie przez osoby młode, od 16. roku 
Ŝycia, ale przy raczej niewielkim stopniu lojalności w przypadku niektórych usług. 
Komisja Europejska szacuje, Ŝe społeczności internetowe przyciągają około 40 mln 
regularnych uŜytkowników w Europie. NaleŜy przy tym zauwaŜyć, Ŝe w 2008 roku 
liczba uŜytkowników wzrosła o około 35% i przewiduje się, Ŝe do 2012 r. zwiększy się 
ponaddwukrotnie i będzie wynosiła 107,4 mln17. KaŜdy uŜytkownik sieci mimowolnie 
staje się częścią większej lub mniejszej społeczności portalu, wortalu lub serwisu 
internetowego. Wizyta internauty jest odnotowywana w statystykach, a jego obecność 
lub brak w danym serwisie jest dla właścicieli stron niezwykle cenną wskazówką 
(obrazuje popularność serwisu). Nie ma znaczenia, czy dokonano jakiejś operacji na 
stronie, typu wypełnienie ankiety czy udział w badaniu - sam fakt odwiedzin moŜna 
przypisać działaniu społeczności danego serwisu. 

Wykorzystanie społeczno ści internetowych przez przedsi ę-
biorstwa 

Większość uŜytkowników sieci przynajmniej od czasu do czasu wchodzi na strony 
społeczności internetowych. Obok znanych, popularnych serwisów, takich jak: 
MySpace, Bebe, Grono czy Nasza-Klasa ostatnio pojawiają się nowe, na przykład  
w Polsce LoveAgo, umoŜliwiający odnalezienie przypadkowo spotkanych osób,  
o których właściwie niewiele wiemy. Popularność serwisów wynika z potrzeb ich 
uŜytkowników. Prawie kaŜdy nowy serwis w miarę szybko znajduje swoich fanów. 
Internauci grupują się w społeczności internetowe, najczęściej ze względu na: wspólne 
zainteresowania lub/i potrzebę (przynaleŜności, kontaktu, samorealizacji, potwierdzenia 
swoich przekonań przez innych, bycia wyróŜnionym, bycia pięknym), przyzwyczajenie, 
lojalność, podobne cechy demograficzne (wiek, zamieszkanie, zawód, edukacja itp.). 
Lojalna społeczność to taka, która jest przywiązana do serwisu i marki, aktywnie 

                                                
16 Czy społeczności internetowe uzaleŜniają?, http://pcarena.pl/articles/show/85059/Czy-spolecznosci-

internetowe-uzalezniaja.html. 
17 Opinia EKES w sprawie wpływu społeczności internetowych na obywateli/konsumentów (listopad 2009), 

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/506159.html. 
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współtworzy treści. Obecnie coraz bardziej docenia się wiernych marce uŜytkowników. 
JeŜeli firmie uda się stworzyć silną więź z klientami tworzącymi społeczność 
internetową, to uzyska tzw. adwokatów, czyli osoby kupujące dane produkty, jak 
równieŜ rekomendujące je innym. Lojalny uŜytkownik społeczności internetowej ma 
większą świadomość marki i najczęściej jest do niej pozytywnie nastawiony. Dzięki 
częstym odwiedzinom w serwisie konsument moŜe dokładnie zaznajomić się z ofertą,  
a dotarcie do niego z najnowszą promocją odbywa się szybko i przy minimalnych 
kosztach. Jest on równieŜ ambasadorem marki, promującym ją w swoich środowiskach. 

Przykładem moŜe być internetowa społeczność skupiona wokół marki Lubella, 
stworzona przez agencję interaktywną Opcom Grupa Eskadra18. Pod adresem 
www.uwielbiam.pl powstał serwis kulinarny rozwijany przez samych uŜytkowników  
(rys. 2).  

 
Rys. 2. Strona główna serwisu. 
Źródło: http://www.uwielbiam.pl/. 

Strona wyposaŜona została w skaner, który automatycznie przelicza wartości 
odŜywcze poszczególnych składników znajdujących się we wprowadzanym przez 
uŜytkownika przepisie. Zarejestrowani uŜytkownicy tworzą własne profile, poznają 
innych miłośników kuchni, mogą oceniać i komentować ich przepisy, gromadzą swoje 
ulubione przepisy w ksiąŜkach kucharskich, a ich aktywność nagradzana jest punktami. 

Innym przykładem wykorzystania roli społeczności wokół marki jest stworzony 
oficjalny blog marki Rimmel − www.blog.rimmel.info − przygotowany przez 121PR 
przy współpracy z agencją reklamową Soda oraz agencją interaktywną e-project.pl. 
Blog utrzymany jest w luźnej konwencji, odpowiadającej stylowi klientki marki 
Rimmel. Otrzymał nazwę Five o’blog, nawiązującą do pogaduszek przy londyńskiej 
herbatce19. Blogerki komentują najnowsze trendy w makijaŜu, nowinki ze świata mody, 
na temat gwiazd oraz ciekawostki ze stolic europejskich i zza oceanu. W blogu znajdują 
się takŜe zauwaŜone na ulicach ciekawe zestawienia ubrań, interesujące makijaŜe  
i fryzury. W sekcji „Poradnik wizaŜystki” uŜytkowniczki mogą poczytać nie tylko  
o sposobach wykonania makijaŜu za pomocą produktów Rimmel, ale takŜe  

                                                
18 Opcom tworzy społeczność wokół marki Lubella, http://interaktywnie.com/kreacja/newsy/ 

realizacje/opcom-tworzy-spolecznosc-wokol-marki-lubella-591. 
19 Rimmel blog, http://www.medialine.pl/artykul.php?getpage_id=6&getsubpage_id=7&artykul_id=748. 
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o pielęgnacji cery i najnowszych osiągnięciach kosmetyki estetycznej. Aby zachęcić 
internautki do aktywnego współtworzenia treści w blogu, przewidziane zostały 
konkursy. UŜytkowniczki zaczęły się identyfikować z produktem na zasadach małej 
społeczności internetowej. Z kolei producent zdobył kanał bezpośredniej komunikacji 
marketingowej, który jest współredagowany przez osoby najbardziej zainteresowane 
jego produktami. Dzięki temu moŜe on na bieŜąco śledzić reakcje tej grupy na działania 
promocyjne i uzyskiwać wartościowe informacje na temat swojego rzeczywistego 
wizerunku wśród istniejących i potencjalnych odbiorców. 

Przedsiębiorstwa wykorzystują równieŜ popularne portale społecznościowe, aby 
zainteresować swoją marką. Takim przykładem są profile tworzone wokół marki na 
portalu nk.pl oraz facebook.pl. Profil Heyah, załoŜony w marcu 2009 r. na Facebooku, 
zgromadził około 15 tys. fanów. W serwisie NK akcja Heyah, która odbywała się  
w okresie wakacji 2009 r., a więc teoretycznie w okresie niŜszej konsumpcji Internetu, 
zgromadziła ponad 330 000 uŜytkowników, czyli ponad 20 razy więcej niŜ  
w Facebooku20. 

W serwisie NK trwa akcja dla marki Sony. W tym celu stworzona została szkoła 
fotografii Sony, w ramach której zamieszczono m.in. interaktywne lekcje fotografii 
Sony, konkurs fotograficzny, a do dyspozycji uŜytkowników oddano forum. W ciągu 
pierwszego tygodnia trwania akcji przyłączyło się do niej ponad 20 000 uŜytkowników, 
którzy wygenerowali kilka tysięcy wpisów na forum. Akcja trwa nadal  
i obecnie bierze w niej udział 322 000 uŜytkowników21. 

Coraz więcej firm wykorzystuje równieŜ internetową społeczność skupioną  
w serwisie GoldenLine. Jest to grupa ludzi zainteresowanych rozwojem kariery i Ŝycia 
zawodowego. GoldenLine dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań umoŜliwia 
skuteczne poszukiwanie pracy i pracowników, zawieranie kontaktów, komunikowanie 
się oraz zaistnienie w swojej branŜy. Serwis umoŜliwia tworzenie przez uŜytkowników 
własnych grup skupionych wokół konkretnego tematu. Wykorzystał to m.in. Mbank, 
zakładając grupę o nazwie Mbank – maksimum korzyści i wygoda, oraz inicjując 
dyskusję na temat lidera bankowości elektronicznej.  

Na media społecznościowe od początku swego istnienia postawił m.in. Alior Bank. 
Zanim rozpoczął działalność operacyjną, przeprowadził konkurs „Zbuduj z nami nowy 
bank!”, w którym pytano uczestników, jak wyobraŜają sobie idealny bank, a takŜe 
umoŜliwiono im publikowanie swoich avatarów oraz zapraszanie znajomych do akcji. 
W efekcie ponad 80 tys. osób załoŜyło i aktywowało konta w serwisie, w tym około 
35% z polecenia innych uczestników, zaś bank – oprócz odpowiedzi na postawione 

                                                
20 Marketing społecznościowy − kto rozdaje karty?, http://interaktywnie.com/biznes/newsy/social-

media/marketing-spolecznosciowy-kto-rozdaje-karty-8861?page=2. 
21 Szerzej: Wysyp marek na naszej klasie, http://www.brzoskowski.pl/2010/06/wysyp-marek-na-naszej-

klasie/. 
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pytania – otrzymał od uczestników ponad 30 tys. sugestii, które następnie wykorzystał 
podczas opracowywania oferty i sposobu obsługi22. 

Sukcesem okazało się wprowadzenie Małego Głoda do społeczności 
internetowych. Marka Danio wykreowała dla swej komunikacji rozpoznawalną postać, 
która zadomowiła się w zbiorowej świadomości i na portalach społecznościowych.  
Na Facebooku profil Małego Głoda jako trzeci polski profil przekroczył granicę  
100 tysięcy fanów (lajków)23. Jeszcze lepsze wyniki osiągnięto na nk.pl. Agencja 
Pride&Glory Interactive (grupa Heureka) na zlecenie firmy Danone stworzyła serwis 
www.malyglod.pl, który umoŜliwia stworzenie fotomontaŜu własnej fotografii  
z postacią Małego Głoda i podzielenie się nim z przyjaciółmi. Autor fotomontaŜu 
dodatkowo określa, gdzie zostało zrobione zdjęcie, czyli gdzie dopadł go Mały Głód,  
i oznacza to miejsce na specjalnej mapie świata24. 

Budowa i utrzymanie społeczności uŜytkowników skupionych wokół produktu 
markowego zaleŜy od priorytetu, jakie to działanie otrzymuje przy załoŜeniach 
kampanii promocyjnej w Internecie. Strategia budowy marki powinna raz oŜywioną 
społeczność podtrzymać przy Ŝyciu, aby uzyskiwać z tego medium długoterminowe 
korzyści. 

Zakończenie 

Internet, jako coraz bardziej popularne medium, umoŜliwia powstawanie nowych 
form komunikacji celem dotarcia do nowego konsumenta. Przedsiębiorstwa muszą 
przede wszystkim zadbać o wiarygodność przekazu i nie narzucać swojej oferty. 
Najlepiej sprawdzają się formy, w których to konsument wypowiada się sam na temat 
danego produktu. Społeczności internetowe stały się częścią obecnej rzeczywistości. 
Istnieją społeczności o charakterze specjalistycznym, łączące internautów o podobnych 
zainteresowaniach, społeczności skupiające się wokół grup zawodowych czy 
towarzyskich. Najbardziej skuteczne są najczęściej treści wypowiadane przez samych 
uŜytkowników, dlatego coraz większą rolę odgrywają społeczności internetowe. 
UŜytkowników Internetu naleŜy traktować jak partnerów, a nie jak marionetki, którymi 
moŜna sterować i uŜywać do własnych celów. NaleŜy zatem stale analizować 
zachowania konsumentów i wychodzić im naprzeciw. Prowadząc w sieci dialog  
z konsumentem, nie moŜna ignorować jego pomysłów czy inicjatyw. 

 

                                                
22 Uroki internetowych społeczności, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Urok-internetowych-spolecznosci-

2077254.html. 
23 Mały Głód, http://www.blog.mediafun.pl/index.php/2010/06/07/maly-glod-100-000-fanow/ 
24 Mały Głód daje po rurach, http://interaktywnie.com/kreacja/newsy/realizacje/maly-glod-daje-po-rurach-

7659. 
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THE IMPORTANCE OF INTERNET COMMUNITIES  

IN MARKETING COMMUNICATION 

Summary 

The paper considers issues of internet communities and their importance in marketing 
communication. In the era of new solutions, enterprises more and more often use such forms. Due 
to that use, they have access to various consumers’ opinions and they can test products without 
physical delivery. Also the consumers have more trust to other users than to a salesman.  
The enterprises also create communities around their products. 
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MARKETING SPOŁECZNOŚCIOWY  

CZYNNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ  

NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU 

Streszczenie 

Marketing społecznościowy oraz pozycjonowanie stron (SEO) stanowią coraz większy 
udział kampanii marketingowych, których celem jest zwiększanie popularności i uŜywalności 
firmowych portali internetowych zarówno poprzez bezpośrednie zdobywanie klientów oraz 
zwiększanie liczby odwiedzin, jak równieŜ poprzez zdobywanie linków prowadzących do 
firmowego serwisu, które w znaczny sposób zwiększa pozycję strony w wyszukiwarkach. 
Prostota personalizacji reklam w serwisach społecznościowych staje się coraz chętniej 
wykorzystywana jako forma internetowej promocji. 

Powszechno ść internetu 

Globalność internetu przejawia się takŜe w liczbie jego definicji, których moŜna by 
przytoczyć wiele. Jedną z najpopularniejszych opisuje Wikipedia, gdzie „Internet (ang. 
International − globalna, międzynarodowa; network − sieć, równieŜ spotykany zapis: 
łac. inter − między, ang. net − sieć; dosłownie międzysieć) to ogólnoświatowa sieć 
komputerowa, która jest logicznie połączona w jednolitą sieć adresową opartą na 
protokole IP (ang. Internet Protocol). Sieć ta dostarcza lub wykorzystuje usługi 
wyŜszego poziomu, które oparte są na funkcjonowaniu telekomunikacji i związanej  
z nią infrastrukturze”2. Natomiast opracowana przez Federacyjną Radę ds. Sieci  
(ang. The Federal Networking Council) definicja internetu jest określana jako globalny 
system informacyjny, który: 

– jest logicznie połączony przez globalną jednorodną przestrzeń adresową opartą 
na protokole transmisji IP (ang. Internet Protocol) lub jego rozszerzeniach, 

– jest w stanie zapewnić komunikację przy uŜyciu protokołu TCP/IP  
(ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) lub jego 
rozszerzeniach oraz (lub) innych protokołów zgodnych z IP, 

                                                      
1 Grzegorz Szymański – dr, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji  

i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
2 Internet, http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet (2.02.2010). 
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– dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia publicznie lub prywatnie usługi 
wysokiego poziomu (ang. high level services) oparte na komunikacji i z nią 
związanej infrastrukturze3. 

Powszechność internetu stała się na tyle duŜa, Ŝe wprowadzono jego pisownię  
z małej litery. Wielką literą pisze się jedynie, gdy mowa o historii i powstaniu Internetu 
jako nazwy własnej sieci komputerowej. Obecnie słowa „internet” uŜywa się jako 
innowacyjnego kanału medialnego, gdzie stoi obok telewizji, radia i prasy, wówczas 
naleŜy pisać go z małej litery4. 

Z badań przeprowadzonych w okresie sierpień-październik 2009 przez firmę 
badawczą MillwardBrown SMG/KRC wynika, ponad 70% ankietowanych korzysta  
z internetu codziennie lub prawie codziennie, ponad 50% polskiej populacji umie 
posługiwać się podstawowymi narzędziami obsługi tego medium, z czego znaczna 
większość, bo 92,5% w domu. Największą wiekowo grupą internautów są osoby  
z przedziału 25-39 lat (37%), czyli osoby zazwyczaj juŜ pracujące, dla których obsługa 
komputera oraz internetu nie stanowiła problemu – rys. 1. Niewiele mniejszą grupę 
stanowią młodzi internauci (15-24 lat), a następnie dojrzali (40-59 lat). Nie jest 
zaskoczeniem, iŜ jedynie 4% polskiej społeczności internetowej to uŜytkownicy  
w wieku powyŜej 60 lat, główną przyczyną ich odizolowania informacyjnego jest brak 
umiejętności korzystania, czego inne grupy wiekowe nauczyły się w szkołach lub 
pracy5. 

 

25-39 lat
37,6%

15-24 lat
30,7%

40-59 lat
27,7%

powyŜej 60 lat
4,0%

Rys. 1. Podział polskich internautów na grupy wiekowe 
Źródło: opracowanie na podstawie: R. Anam, Internet w Polsce VIII-X.2009, 29.12.2009, 

http://www.egospodarka.pl/48261,Internet-w-Polsce-VIII-X-2009,1,39,1.html. 

                                                      
3 T. Szapiro, R. Ciemniak, Internet – nowa strategia firmy, Difin, Warszawa 1999, s. 37. 
4 J.S. Bień, O informatyce i przyszłości polszczyzny, w: Językoznawstwo w Polsce. Stan i perspektywy,  

red. S. Gajda, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 81-93. 
5 R. Anam, Internet w Polsce VIII-X 2009, z dnia 29.12.2009, www.egospodarka.pl/48261,Internet-w-

Polsce-VIII-X-2009,1,39,1.html (03.02.2010). 
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Od kiedy internet stal się wszechobecny w miejscach pracy, domach i szkołach 
rozgorzała dyskusja wśród znawców tematu i socjologów. Okazało się bowiem, Ŝe 
pośród juŜ bardzo ograniczonego czasu, jaki ludzie poświęcają na kontakty z drugim 
człowiekiem, pojawił się kolejny „złodziej” czasu relacji międzyludzkich − internet. 
Początkowo widziano w nim tylko źródło informacji i rozrywki pozbawionych 
jakichkolwiek aspektów ludzkich. Jednak potrzeba kontaktów międzyludzkich 
stworzyła dla internetu zupełnie nowe zastosowanie. Pierwowzorem narzędzi 
komunikacyjnych były czaty, następnie komunikatory, fora oraz poczta elektroniczna.  
Z czasem dodano moŜliwość prowadzania rozmów głosowych przez komunikatory,  
a w ślad za tym włączono do oferty równieŜ wideorozmowy i wideokonferencje. 
MoŜliwość komunikacji zrodziła wśród uŜytkowników nowe potrzeby. Tak powstała 
potrzeba dzielenia się z przyjaciółmi nie tylko spostrzeŜeniami, ale równieŜ zdjęciami, 
muzyką, opiniami, aŜ wreszcie chęć nawiązania kontaktu z obcymi ludźmi o podobnych 
zainteresowaniach lub odświeŜenia starych znajomości. Te potrzeby i oczekiwania 
zaspokajają obecnie portale społecznościowe. Czy są tylko naszym przyjacielem? 
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie, poniewaŜ obok szerokiej gamy szans, jakie dają, 
niosą ze sobą równieŜ zagroŜenia. 

Współczesne portale społeczno ściowe  

Portal społecznościowy to „serwis społecznościowy (inaczej: portal 
społecznościowy) − rodzaj interaktywnych stron WWW, które są współtworzone przez 
sieci społeczne osób podzielających wspólne zainteresowania lub chcących poznać 
zainteresowania innych6. Ogólny zamysł twórców portali społecznościowych polega na 
projektowaniu i kształtowaniu stron przez samych uŜytkowników, którzy nadają im 
bardzo szeroki zakres zastosowania. Natomiast projektowanie społecznościowe to 
wymyślanie, planowanie i tworzenie stron internetowych i aplikacji wspierających 
interakcje między ludźmi7. Współczesne serwisy internetowe, zwane powszechnie 
epoką Web 2.0, opierają się na współpracy uŜytkowników i wymianie między nimi 
danych, pozwalają na wykorzystanie w inny sposób dotychczasowych zasobów 
internetu. Zawartość tych serwisów jest tworzona głównie przez internautów, dzięki 
czemu istnieje moŜliwość indywidualizacji publikowanych treści. Przeciętny internauta 
moŜe stać się jej współtwórcą popularnych portali, odbiegając od tradycyjnego obrazu 
biernego odbiorcy gotowych przekazów. Człowiek to istota z natury społecznościowa, 
w grupie czuje się pewniej i bezpieczniej, a takŜe w dowolnym sektorze liczy się 
zawsze ze zdaniem większej populacji. Potwierdza to takŜe równanie Lewina, 
niemieckiego ojca psychologii społecznej, który dowiódł twierdzenia, Ŝe zachowanie 

                                                      
6 Portal społecznościowy, http://pl.wikipedia.org/wiki/Serwis_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowy 

(12.01.2010). 
7 J. Porter, Serwisy społecznościowy. Projektowanie, Helion, Gliwice 2009, s. 17. 
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jednostki jest ściśle uzaleŜnione nie tylko od jej indywidualnych cech, ale takŜe od jej 
otoczenia8. 

Portale umoŜliwiają uŜytkownikom zakładanie profili, dzięki którym kontaktują się 
oni ze swoimi internetowymi znajomymi, tworząc tym samym własną sieć społeczną. 
„Według raportu firmy Nielsen z marca 2009 roku portale społecznościowe lub serwisy 
blogerskie odwiedza dwie trzecie wszystkich osób korzystających z internetu na świecie 
i spędza w nich prawie 10% całkowitego czasu korzystania z Sieci”9. Aktualnie liczba 
społeczności internetowych rośnie coraz szybciej, podobnie jak ich wielkość, 
przykładowo liczba uŜytkowników serwisu mikroblogerskiego Twitter wzrosła w ciągu 
roku o 1382%. Sukces portali społecznościowych mierzony jest liczbą ich 
uŜytkowników i tak moŜna wyróŜnić światowe i polskie potęgi społeczności: 

– Facebook – 300 milionów uŜytkowników (dane z września 2009)10, 
– MySpace – 117,6 miliona uŜytkowników (dane z czerwca 2008)11, 
– Twitter – 19,37 miliona uŜytkowników (dane z listopada 2009)12, 
– Nasza- klasa – 13,5 miliona uŜytkowników (dane z listopada 2009)13, 
– Fotka.pl – 7 milionów (dane z października 2008)14, 
– Grono.net – 2 miliony uŜytkowników (dane z maj 2009)15, 
– Goldenline – 300 tysięcy uŜytkowników (dane z kwietnia 2007)16. 
W Polsce pierwsze miejsce wśród serwisów społecznościowych bezkonkurencyjnie 

zajmuje nasza-klasa zarówno pod względem zasięgu, jak i liczby uŜytkowników, mimo 
iŜ rok 2008 dla portalu był okresem zmniejszenia się popularności. Mimo Ŝe liczba 
uŜytkowników nie zmalała, to jednak liczba dziennych odwiedzin znacząco się 
zmniejszyła, a zaobserwowany niewielki wzrost liczby uŜytkowników był 
spowodowany moŜliwością rejestracji kont fikcyjnych, zrzeszających mniejsze grupy 
społeczności − rys. 2.  

                                                      
8 Ibidem, s.20. 
9 Portale społecznościowe – bądź ostroŜny, http://www.egospodarka.pl/41585,Portale-spolecznosciowe-

badz-ostrozny,1,12,1.html (08.02.2010). 
10 Facebok ma juŜ 300 milionów uŜytkowników, http://www.pcworld.pl/news/350008/ 

Facebok.ma.juz.300.milionow.uzytkownikow.html (16.12.2009). 
11 Rekordowa liczba uŜytkowników MySpace, http://www.wirtualnemedia.pl/article/2419483_ 

Rekordowa_liczba_uzytkownikow_MySpace.htm (08.02.2010). 
12 Coraz wolniej rośnie liczba uŜytkowników Twittera, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/coraz-

wolniej-rosnie-liczba-uzytkownikow-twittera (05,02.2010). 
13 http://nasza-klasa.pl/blog/archiwum/2009-11?page=2. 
14 Fotka ma juŜ 7 mln uŜytkowników i zarobi w tym roku 5 mln zł, http://webhosting.pl/ 

Fotka.pl.ma.juz.7.mln.uzytkownikow.i.zarobi.w.tym.roku.5.mln.zl (08.02.2010). 
15 Dwa miliony uŜytkowników Grononet, http://grono.net/dla-mediow/topic/17848143/sl/dwa-miliony-

uzytkownikow-grononet/ (08.02.2010). 
16 Serwis społecznościowy, http://vobacom.pl/Oferta_dla_instytucji/Rozwiazania_internetowe/ 

Serwis_spolecznosciowy (05.02.2010). 
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Rys. 2. Zasięg społeczności wirtualnych  
Źródło: Raport strategiczny IAB Polska, Europa i świat, Internet 2008, IAB Polska, VFP Communications 

Sp. z o.o., Warszawa 2009, s.42, http://mediamikser.pl/i/fmfiles/IAB_2008.pdf. 

Chęć utrzymania i odświeŜenia znajomości jest najpopularniejszą przyczyną 
dołączania do społeczności 57%, na drugim miejscu 52% jest ciekawość, pozostałe 
motywy to chęć zabicia czasu 26%, chęć poznania nowych znajomych 25%17. W Polsce 
wciąŜ istnieje duŜy potencjał i moŜliwość rozwoju dla Web 2.0 głównie ze względu na 
szybko rosnącą liczbę internautów, którzy korzystając z sieci, przekonują się w coraz 
większym stopniu do nowych moŜliwości internetu i są coraz bardziej otwarci na 
wykorzystywanie jego funkcji. Prócz liczby uŜytkowników społeczności internetowe 
cechuje takŜe liczba odsłon oraz zasięg − tabela 1. 

Tabela. 1. Ranking społeczności internetowych 

Nazwa UŜytkownicy (Real 
Users) Odsłony Zasięg 

nasza-klasa.pl 11 560 638 10 025 821 513 69,50% 

Grupa Gazeta.pl - Społeczności 5 708 874 326 700 925 34,32% 

Grupa Onet.pl - Społeczności 4 554 912 94 078 791 27,38% 

Grupa Google - Społeczności 4 450 621 26 572 531 26,76% 

Grupa Wirtualna Polska - Społeczności 4 275 764 52 276 422 25,71% 
Grupa GG Network - Społeczności 3 969 561 116 704 696 23,87% 
Grupa Interia.pl - Społeczności 3 659 871 110 495 550 22,00% 

Grupa o2.pl – Społeczności 2 728 486 68 533 007 16,40% 

fotka.pl 2 645 280 1 170 827 221 15,90% 

peb.pl 2 484 845 68 051 283 14,94% 

Źródło: MegaPanel − maj 2009 – kategorie tematyczne, http://media2.pl/badania/54247-megapanel-maj-
2009-kategorie-tematyczne.html (8.02.2010). 

                                                      
17 Raport strategiczny IAB Polska, Europa i świat, Internet 2008, IAB Polska, VFP Communications Sp.  

z o.o., Warszawa 2009, s. 43, http://mediamikser.pl/i/fmfiles/IAB_2008.pdf. 
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Serwisy społecznościowe są uwaŜane jako następstwo rozwoju epoki Web 2.0. 
Wyjątkowo trudno jest wytłumaczyć, czym w rzeczywistości jest Web 2.0. Część 
autorytetów uwaŜa, iŜ jest to nowy sposób budowania portali, w których najwaŜniejszą 
rolę odgrywają uŜytkownicy. Inni są przekonani, iŜ najwaŜniejszym elementem, a przez 
to fenomenem technologii Web 2.0 jest interakcja uczestników zebranych wokół 
portalu. Web 2.0 koncentruje swoje działania przede wszystkim na tworzeniu przez 
samych uczestników interaktywnej treści, co powoduje, iŜ serwisy zaczynają Ŝyć 
własnym Ŝyciem, na które składają się wzajemnie połączone, oparte na zaufaniu grupy  
i sieci uŜytkowników. 

Web 2.0 to rozwój mentalny i technologiczny internautów, ale nie moŜna 
zapominać, iŜ to równieŜ przedsięwzięcie czysto komercyjne. Liczą się przede 
wszystkim: niepowtarzalny pomysł, niezawodna funkcjonalność systemu oraz grono 
zainteresowanych uczestników. Nieustany rozwój, śledzenie nowości oraz ciągła 
gotowość do zmian to nieodłączne elementy sukcesu. Portal społecznościowy moŜe być 
bardzo dobrą inwestycją, pod warunkiem iŜ nie zabraknie reklamy kontekstowej, 
sprzedaŜy produktów, funkcji dodatkowych oraz bazy nabywców zorientowanych na 
produkt. 

Marketing w społeczno ściach internetowych  

Eksponując swoją chęć przynaleŜności do portalu internetowego, nowy uŜytkownik 
nie zauwaŜa potencjalnych zagroŜeń. Czuje się bezpiecznie, posiadając konto chronione 
hasłem, a takŜe nie spodziewa się ataków ze strony przyjaciół, a przecieŜ do takiego 
grona się zapisuje. Portale społecznościowe stały się ogromnym źródłem informacji  
o uŜytkownikach, z czego chętnie korzystają reklamodawcy, ale i takŜe „złodzieje” 
danych osobowych. Badanie zrealizowane w drugim kwartale 2009 przez firmę AVG, 
która sprzedaje jeden z najpopularniejszych programów antywirusowych, pod tytułem 
„Bezpieczeństwo w społecznościach internetowych” przeprowadzono na grupie 250 
uŜytkowników portali społecznościowych w USA, wykazało, Ŝe18: 

– 21% uŜytkowników portali bez wahania akceptuje zaproszenia do grona 
znajomych, które pochodzą od nieznajomych, 

– ponad 50% udostępnia swoje prywatne komputery znajomym w celu 
zalogowania się do portalu, 

– 64% internautów klika na linki nadesłane przez innych członków społeczności. 
W wyniku tych praktyk blisko 20% uŜytkowników doświadczyło kradzieŜy 

toŜsamości, a co drugi członek społeczności został ofiarą działania złośliwego 
oprogramowania. 

                                                      
18 Portale społecznościowe zagroŜeniem dla niesfornym uŜytkowników, http://www.chip.pl/ 

news/bezpieczenstwo/luki-bezpieczenstwa/2009/09/raport-avg-portale-spolecznosciowe-zagrozeniem-dla-
niesfornych-uzytkownikow (08.02.2010). 
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Poza informacjami, które są nielegalnie rozprzestrzeniane w internecie, istnieją 
takŜe dane dobrowolnie lub na zasadach licencji przekazywane właścicielom serwisów. 
Portale społecznościowe staja się obecnie polem do popisu dla reklamodawców. 
Okazuje się bowiem, ze banery reklamowe na portalach społecznościowych to jedno  
z najbardziej poŜądanych miejsc dla reklamodawców, mimo iŜ coraz częściej banery są 
wykorzystywane jedynie w celu kreowania marki ze względu na coraz mniejszy 
współczynnik konwersji. Co więcej jest to miejsce o tyle ciekawe, Ŝe reklamodawcy 
mogą wybrać portal społecznościowy tak, by trafić bezpośrednio do grupy docelowej. 
Jest to bardzo efektywna reklama w szczególności na portalach społecznościowych 
kierowanych np. do specjalistów i portali branŜowych. Prócz zainteresowania 
potencjalnych odbiorców przekazu reklamodawcy mają takŜe dostęp do informacji  
o wieku, płci, zamieszkaniu, a w niektórych przypadkach takŜe o wykonywanym 
zawodzie (społeczności branŜowe), kończonych szkołach (facebook, nasza-klasa), 
rodzinie (krewniaki.pl) czy nawet posiadanych samochodach lub sprzęcie RTV i AGD 
(serwisy motoryzacyjne, audio). Dzięki tym informacjom istnieje moŜliwość 
personalizacji reklam19, zaczynają pojawiać się przekazy wykorzystujące cechy 
indywidualnego członka społeczności. 

W okresie przed walentynkami w portalu Nasza-klasa pojawiła się reklama 
produktów kosmetycznych, które moŜna sprezentować ukochanej osobie, personalizacja 
polegała na wyświetlaniu róŜnych banerów w zaleŜności od płci uŜytkownika. 
Kobietom logującym się do serwisu pojawiał się baner przedstawiający przystojnego 
męŜczyznę promującego produkty, natomiast męŜczyźni mogli oglądać piękną kobietę. 
Innym przykładem jest wykorzystanie imienia do zwrócenia uwagi internauty (rys. 3) 
aby zachęcić do zapoznania się z ofertą firmy ubezpieczeniowej. 

 
Rys. 3. Przykład banera pojawiającego się w portalu Nasza-klasa po zalogowaniu się uŜytkownika o imieniu 

Grzegorz  
Źródło: http://www.nasza-klasa.pl (11.02.2010). 

Kolejną techniką indywidualizacji był baner rotacyjny internetowego sklepu 
spoŜywczego Alma, który pojawiał się uŜytkownikom zamieszkałym w obszarze 
działania e-sklepu. Ponadto doskonale wykorzystywał personalizację w pierwszej części 

                                                      
19 M. Łebkowski, E-wizerunek. Internet jako narzędzie kreowania image'u w biznesie, Onepress, Gliwice 

2009, s. 136. 
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modelu AIDA, czyli zwróceniu uwagi (Attention), na pierwszym slajdzie pojawiało się 
zapytanie „Czy masz na imię Grzegorz?” (dla róŜnych uŜytkowników wstawiane było 
odpowiednie imię), następnie drugie pytanie „Czy mieszkasz w Łodzi” (analogicznie 
właściwa miejscowość dla danego internauty), a na koniec moŜna było zobaczyć „Czy 
masz 34 lata? To ten sklep jest specjalnie dla Ciebie”. Współczynnik „klikalności” tak 
zaprojektowanego banera jest znacznie większy od przeciętnej, która obecnie kształtuje 
się na poziomie jedynie 0,05%,20 czyli 5 kliknięć na 10 tysięcy prezentacji. Serwis 
Facebook chwali się na swojej stronie, Ŝe posiada współczynnik „klikalności” 25%,21 
jako przykład opisuje sukces firmy fotograficznej CM Photographics, która 
prezentowała swoją ofertę zdjęć ślubnych kobietom w wieku 24-30, których status 
związku na koncie w Facebooku wskazywał, Ŝe są zaręczone.  

Prócz personalizacji internetowy marketing społecznościowy wykorzystuje takŜe 
narzędzie poczty e-mail, gdyŜ w większości serwisów istnieje moŜliwość załoŜenia 
konta fikcyjnego swojej firmy lub skorzystania z reklamy mailingowej, w której jako 
nadawca jest wpisywany członek społeczności, co skutkuje prawie 100% czytelnością 
takich wiadomości. Ponadto marketing wirusowy, w którym członkowie społeczności 
sami przesyłają sobie informacje o firmie, jest szeroko stosowany. Marka Cropp 
zgromadziła na Facebooku ponad 10 tysięcy fanów dzięki organizowanym konkursom, 
prezentacjom zdjęć i filmów przedstawiających jej kolekcje22. Najpopularniejszym 
serwisem społecznościowym gromadzącym filmy jest Youtube, dzięki któremu 
wymiana plików audio i wideo wśród znajomych zmniejszyła się do minimum na rzecz 
przesyłania jedynie linków. „Według Google, dziennie na Youtube umieszczanych jest 
ponad 85 tys. filmów, zajmujących ok. 2400 GB”23. 

Portale społecznościowe, w tym i Youtube, coraz częściej stają się narzędziem 
marketingu politycznego. W 2008 roku po raz pierwszy zorganizowano debatę na Ŝywo, 
w czasie której internauci zadawali pytania wyborcom. Film pod tytułem „Zakochałam 
się w Obamie” pokazujący zalety kandydata demokratów obejrzało w serwisie  
2,5 miliona internautów, podobnie sztaby wyborcze pozostałych kandydatów umieścili 
w serwisie Ŝartobliwe krótkie filmy, które uzyskały rekordowe liczby wyświetleń. 
Parodia serialu „Rodzina Soprano” w wykonaniu H. Clinton została obejrzana przez 
ponad pół miliona Amerykanów”24. 

 
 

                                                      
20 Schyłek banerów reklamowych, http://di.com.pl/news/30300,0,Schylek_bannerow_reklamowych.html 

(11.02.2010). 
21 Reklamy na Facebooku, http://www.facebook.com/advertising/ (11.02.2010). 
22 Recenzja z grudniowego 3camp na temat internetowych społeczności, http://internetowymarketing.info/ 

recenzja-z-grudniowego-3camp-na-temat-internetowych-spolecznosci/ (10.02.2010). 
23 YouTube, http://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube (13.02.2010). 
24 Serwisy społecznościowe w kampanii, http://blog.printernetowy.com/2009/09/seriwsy-spoecznosciowe-

w-kampanii.html (13.02.2010). 
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Podsumowanie 

Wyniki raportu Social Media Marketing Industry Report How Marketers Are Using 
Social Media to Grow Their Businesses pokazują, Ŝe największą korzyścią, jaką 
przynosi marketing społecznościowy, zwany takŜe Social Media Marketing, jest 
ekspozycja wizerunku firmy (81%). Ogromna liczba odbiorców z prostą, a zarazem 
szczegółową moŜliwością segmentacji oraz zaufanie do innych członków społeczności 
pozycjonuje tę część marketingu internetowego jako bardzo atrakcyjną formę  
w globalnym rynku. Ponad 60% ankietowanych uwaŜa zwiększony ruch na stronie 
WWW za następną korzyść ze stosowania Social Media Marketing − wraz ze wzrostem 
zainteresowania witryną promowanej firmy zwiększa się liczba potencjalnych klientów 
oraz liczba odbiorców przekazu. Niewiele ponad 50% respondentów zauwaŜa korzyści 
w postaci moŜliwości pozyskania partnerów biznesowych oraz polepszenia pozycji 
strony WWW w wyszukiwarkach (poprzez umieszczanie linków na dobrze 
wypozycjonowanych i popularnych serwisach). Marketing w wyszukiwarkach (SEO 
Search Engine Optimization)25 jest obecnie jedną z najefektywniejszych form 
marketingu internetowego o stosunkowo niskich kosztach. W Polsce niektóre słowa 
kluczowe moŜna jeszcze stosunkowo prosto i szybko wypozycjonować, aby pojawiały 
się w pierwszej dziesiątce, a najdalej trzydziestce wyników wyszukiwania. Marketing 
społecznościowy w ciągu najbliŜszych lat moŜe okazać się bardzo skuteczną formą 
promocji w internecie, a najwięcej skorzystają firmy, które jako pierwsze zdecydują się 
na zastosowanie Social Media Marketing. 

SOCIAL MEDIA MARKETING AS FACTOR  

OF THE COMPETITIVE ADVANTAGE  

ON THE MODERN MARKET 

Summary  

Social media marketing and search engine marketing make up more and more larger part of 
the marketing campaigns. The purpose of these campaigns is increasing popularity and usability 
of company web pages both by direct customers getting and increasing the number of the website 
visits as well as by capturing links leading to the company webpage, which increase,  
in a considerable way, the position of the page in search engines. Simplicity of the personalization 
of advertisements in social websites is a factor of increasing popularities of this form of the 
Internet promotion. 

 

                                                      
25 J. Grappone, G. Couzin, Godzina dziennie z SEO. Wejdź na szczyty wyszukiwarek, Helion, Warszawa 

2009, s. 28. 
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INTERNET W HANDLU śYWNOŚCIĄ 

Streszczenie 

Internet jest obecnie jednym z najnowocześniejszych i najbardziej aktualnych źródeł 
wszelkiego rodzaju informacji. Jest bazą danych z róŜnych dziedzin, równieŜ w kwestiach 
zdrowego stylu Ŝycia i Ŝywienia. Internet spowodował ewolucyjne i rewolucyjne zmiany  
w handlu. Dzięki niemu rozwija się z powodzeniem sprzedaŜ Ŝywności przede wszystkim wśród 
młodszych konsumentów, którzy są bardziej otwarci na nowości, i którzy jednocześnie nie mają 
obaw przed nowymi formami usług, w tym usług w sieci. Rozwój sprzedaŜy internetowej 
produktów spoŜywczych dokonuje się głównie w niektórych specyficznych branŜach, jak 
Ŝywność ekologiczna czy handel alkoholami, chociaŜ i tutaj występują pewne ograniczenia 
wynikające ze specyfiki branŜy. Obawy przed zakupami w Internecie wynikają głównie z braku 
kontaktu ze sprzedawcą i towarem, lękiem przed płatnościami przez Internet, a takŜe ryzykiem 
zakupu towaru podrobionego. 

Wprowadzenie 

Internet ma dwudziestoletnią historię. Tyle lat upłynęło od momentu, kiedy fizyk 
Tim Berners-Lee przedstawił projekt prezentacji informacji przy uŜyciu hipertekstu. 
Polska została podłączona do Internetu w 1991 r.2. Internet wykorzystuje się jako 
narzędzie w róŜnych dziedzinach: komunikowania, informowania, ale takŜe  
w marketingu i sprzedaŜy. Decyduje o tym przede wszystkim powszechność, łatwość  
i prostota uŜytkowania. Mimo tego, jak wykazują badania, ciągle jeszcze grupa nie-
internautów przewyŜsza grupę uŜytkowników sieci.3  

Celem artykułu jest ukazanie roli, jaką odgrywa Internet w handlu, marketingu  
i edukacji społeczeństwa. Przedstawiono wyniki analizy wybranych branŜ spoŜywczych 
prowadzących sprzedaŜ poprzez sklepy internetowe.  

Rola i znaczenie Internetu w handlu 

Według danych CBOS Z 13% w roku 2002 do 48% w roku 2008 zwiększył się 
odsetek Polaków posiadających dostęp do Internetu (rys. 1)4. 

                                                           
1 Maria Śmiechowska − dr hab., prof. AM, Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział 

Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni. 
2 M. Sokół, Internet: przewodnik, Wyd. Helion, Gliwice 2004.  
3 L. Windham, K. Orton, Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów, Wyd. 

CeDeWu, Warszawa 2001, s. 281-287. 
4 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/. 
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Rys. 1. Odesetek Polaków posiadających dostęp do Internetu 
Źródło:  http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/. 

Rozwój Internetu postępuje wielotorowo. Internet staje się przede wszystkim 
źródłem informacji i łączności. Jedną z form wykorzystania Internetu jest electronic 
commerce, nazywany teŜ w skrócie e-commerce. E-commerce to promocja i sprzedaŜ 
artykułów i usług w sieci oraz zawieranie transakcji handlowych. Handel elektroniczny 
obejmuje zamówienia dokonywane na formularzach umieszczanych na stronach 
WWW, korzystanie z modułu sklepowego (dynamiczne formularze), a takŜe 
specjalistyczne oprogramowanie (oparte na bazach danych, połączone z systemem 
płatniczym i księgowym). Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy 
internetowe, w których przez 24 godziny na dobę klienci mogą wygodnie wyszukiwać, 
oglądać i kupować artykuły, posługując się wirtualnym koszykiem i dokonując zapłaty 
kartą kredytową lub płacąc przy odbiorze zamówionego towaru. Specyfika sklepów 
internetowych sprawia, Ŝe ich oferta często jest znacznie szersza niŜ tradycyjnych 
domów handlowych. Dzięki oprogramowaniu analizującemu dokonywane zakupy  
i śledzącemu wędrówki internautów po witrynie firma ma okazję poznać ich 
preferencje, a to pomaga w dostosowaniu oferty do oczekiwań.   

Według Światowej Organizacji Handlu (WTO), e-commerce to produkcja, 
sprzedaŜ, reklama i dystrybucja produktów i usług przez sieci teleinformatyczne5. Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów działalność w sferze e-commerce zalicza do 
kategorii działalności gospodarczej tak jak to rozumie Ustawa o działalności 
gospodarczej z 28 grudnia 1988 r. (z późniejszymi zmianami), poniewaŜ dla  
e-commerce właściwe jest uŜycie elektronicznych nośników informacji. E-commerce 
daje wymierne efekty. Są to: 
1. Zwiększenie przychodów. 

                                                           
5 A. Benicewicz-Miazga, E-business w Internecie i multimediach, Mikom, Warszawa 2003; B. Gregor,  

M. Stawiszyński, E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2002. 
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Handel elektroniczny stanowi dodatkowy kanał sprzedaŜy, daje szansę uzyskania 
wzrostu przychodów i pomaga powiększyć udziały w rynku. Pozwala równieŜ 
generować dodatkowe przychody ze sprzedaŜy powierzchni reklamowej w serwisie 
internetowym. W szczególności jeśli strategia handlu elektronicznego pozwala obsłuŜyć 
wiele rutynowych czynności związanych ze sprzedaŜą, to odciąŜony personel działu 
sprzedaŜy moŜe zająć się wytyczaniem nowych kierunków ekspansji. 
2. Rynkowa ekspansja. 

Handel elektroniczny pozwala rozszerzać sprzedaŜ produktów oraz znajomość ich 
marki i nazwy firmy poza aktualny rynek. Ponoszone koszty są przy tym niŜsze niŜ  
w rozwiązaniach alternatywnych, takich jak budowa nowych sklepów lub prowadzenie 
kampanii reklamowych. Realizacja strategii handlu elektronicznego w Internecie 
zapewnia obecność na prawdziwie wirtualnym rynku, niezaleŜnie od wielkości firmy.  
Z odpowiednim wsparciem promocyjnym serwis internetowy moŜe stać się potęŜnym 
źródłem nowych moŜliwości biznesowych. 
3. Lojalność klientów. 

Elastyczność Internetu, dzięki której klienci mogą logować się o dowolnej porze, 
składać zamówienia i sprawdzać postęp w jego realizacji, przyczynia się do znacznych 
oszczędności czasu i wysiłku samych klientów. Będąc źródłem pozytywnych 
doświadczeń, handel elektroniczny sprzyja lojalności klientów i zachęca do powtórnych 
zakupów. 
4. Redukcja kosztów. 

Handel elektroniczny zwiększa zasięg działu sprzedaŜy i usprawnia przepływ 
informacji między wydziałami firmy. To z kolei moŜe przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności i produktywności przedstawicieli handlowych, jak i personelu 
pomocniczego. 

Specyfika handlu w Internecie – bran Ŝe i towary  

Większość polskich konsumentów woli zakupy poprzez aukcje internetowe niŜ  
e-sklepy. Produktami, które znalazły się w ścisłej czołówce przedmiotów kupowanych 
przez polskich uŜytkowników Internetu za pomocą aukcji internetowych, są przede 
wszystkim odzieŜ i biŜuteria (aŜ 50% spośród badanych kupuje tam tego typu 
produkty). Niewiele mniejszą popularnością cieszą się ksiąŜki, płyty i filmy. Ponad 
jeden na trzech kupujących na aukcjach internetowych nabywa tam akcesoria GSM, 
sprzęt komputerowy i AGD6. 

Polacy na zakupy on-line w 2008 roku wydali ponad 11,01 mld zł, co stanowi 
wzrost o 36,4% w porównaniu do roku 2007. Udział transakcji zrealizowanych za 
pośrednictwem aukcji internetowych wzrósł o ok. 1,9 %, do poziomu 58,86% wartości 
sprzedaŜy (6,480 mld zł). Za pośrednictwem sklepów internetowych wydanych na 
zakupy on-line zostało 41,14% pieniędzy, czyli 4,53 mld zł (rys. 2.). 

                                                           
6 M. De Kare-Silver, E-szok: rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002. 
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Rys. 2. Wartość polskiego rynku e-commerce, dane w mln zł 
Źródło: Rynek e-commerce w Polsce w 2008 roku (raport SMB), http://www.internetstats.pl/index.php/ 

2009/04/rynek-e-commerce-w-polsce-w-2008-roku-raport-smb/. 

Największe obroty polskiego rynku e-commerce naleŜą do platform aukcyjnych 
(przede wszystkim Allegro). Realizowane za ich pośrednictwem zakupy wyniosły  
w 2008 r. 58,86% wartości sprzedaŜy (2008 – 6,48 mld zł, 2007 – 4,60 mld zł), a więc 
ponad połowę wszystkich internetowych transakcji handlowych. Reszta, czyli 41,14% 
(2008 – 4,53 mld zł, 2007 – 3,47 mld zł), naleŜy do sklepów internetowych7. 

W raporcie „Polski Internet 2008/2009”,  wykonanym przez agencję Gemius, 66% 
internautów zadeklarowało  dokonywanie zakupów przez Internet. Wartość produktów 
− z wyłączeniem sektora usług – zakupionych w ten sposób (poza siecią, wspomagając 
się poszukiwaniami on line), wyniosła w 2008 r. około 17 mld zł (2007 − ok. 9 mld zł)8. 

Nowe formy wykorzystania Internetu w handlu 

Nowymi trendami obserwowanymi w handlu internetowym są: 
1. Social shopping − jest to połączenie działania sklepów on-line z systemem 

aktywnej społeczności uŜytkowników, zorganizowanej w celu optymalizacji 

                                                           
7 Rynek e-commerce w Polsce w 2008 roku (raport SMB), http://www.internetstats.pl/index.php/ 

2009/04/rynek-e-commerce-w-polsce-w-2008-roku-raport-smb/. 
8 E-commerce w Polsce 2009, http://files.gemius.pl/Oferty/PL/gemiusReport/Gemius_SA_-_e-

commerce_w_Polsce. 
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dokonywanych zakupów. Serwisy te stanowią nie tylko platformę do wymiany 
informacji i opinii na temat róŜnych produktów, ale takŜe są miejscem, w którym 
moŜna się dowiedzieć o róŜnego rodzaju przecenach i promocjach. Dzięki tego 
typu witrynom uŜytkownicy mogą nie tylko kupować najtaniej, ale takŜe 
zmniejszać ryzyko zakupowe. Obecnie w Polsce dostępne są cztery znaczące 
serwisy tego typu: cokupic.pl, znam.to, sondi.pl, chce.to9. 

2. Marketing internetowy to promocja towarów i usług docierająca do bieŜących  
i potencjalnych klientów. Promocja prowadzona jest on-line, przy uŜyciu narzędzi 
internetowych, moŜe obejmować sprzedaŜ, reklamę, budowanie wizerunku marki, 
badania marketingowe oraz obsługę klienta. Poprzez marketing internetowy moŜna 
wspierać swoje bieŜące działania w tej dziedzinie. Internetowe narzędzia 
marketingowe − takie jak poczta elektroniczna i listy wysyłkowe, reklama on-line, 
biuletyny elektroniczne, programy lojalnościowe i stowarzyszeniowe oraz dobrze 
zaprojektowany serwis internetowy − pozwalają na bardziej interaktywną 
komunikację niŜ tradycyjne metody promocji. Narzędzia te pomagają gromadzić 
dane o klientach, a następnie wykorzystywać je do prezentowania 
zindywidualizowanych informacji o firmie i jej produktach. 
Korzyści marketingu internetowego moŜna rozpatrywać w kilku aspektach: 

1. Poszerzanie rynków zbytu. 
Serwis internetowy oraz internetowe kampanie marketingowe mogą rozszerzyć 

geograficzny zasięg sprzedaŜy i otworzyć rynki zbytu, które inną drogą byłyby 
niedostępne. Internet pozwala równieŜ rozszerzyć znajomość marki na obszary,  
w których firma nie prowadzi kampanii reklamowych, poniewaŜ nie posiada tam 
swoich oddziałów. 
2. ObniŜanie kosztów obsługi klienta.  

Serwis internetowy równieŜ moŜe usprawnić obsługę klienta i obniŜyć jej koszty, 
umoŜliwiając klientom on-line pobieranie informacji o produktach, ich cenach oraz 
komunikowanie się z personelem obsługi klienta podczas podejmowania decyzji  
w sprawie zakupów. 
3. Otwieranie nowych kanałów komunikacji z klientami.  

Działania w zakresie marketingu internetowego poprawiają przepływ informacji do 
społeczności on-line. Materiały zamieszczone w serwisie internetowym i przesyłane  
w ramach marketingu internetowego, takie jak biuletyny, mogą udostępniać klientom 
najnowsze informacje o produktach, usługach i specjalnych promocjach. 
4. Dodatkowe narzędzia marketingu. 

Dzięki marketingowi internetowemu moŜna poszerzyć zakres zadań personelu 
działu marketingu o badania rynku on-line, marketing próbny i promocje10. 

 

                                                           
9 Ibidem. 
10 Marketing internetowy, http://www.cisco.com/web/PL/solutions/smb/webmarketing/. 
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Sprzeda Ŝ produktów Ŝywno ściowych przez Internet 

Analizując działalność internetowych sklepów z Ŝywnością moŜna zaobserwować 
trendy wynikające ze specyfiki handlu produktami spoŜywczymi. W Ŝywnościowym 
handlu internetowym przewaŜają produkty wysoko przetworzone i utrwalone. 
Sporadycznie tylko moŜna spotkać sklepy oferujące produkty świeŜe. DuŜa liczba 
sklepów prowadzi handel spoŜywczymi artykułami delikatesowymi. Do tego typu 
działalności moŜna zaliczyć sklepy zajmujące się sprzedaŜą ekskluzywnych alkoholi, 
kaw i herbat oraz egzotycznych przypraw. Coraz bardziej popularny staje się teŜ 
internetowy zakup Ŝywności dla grup specjalnego przeznaczenia Ŝywieniowego, np. dla 
diabetyków, małych dzieci, dla osób na diecie bezglutenowej. W Internecie poszukują 
teŜ artykułów spoŜywczych wegetarianie i sportowcy, którzy najczęściej kupują 
odŜywki i koncentraty witaminowe.  

W ramach niniejszej pracy przeprowadzono analizę sprzedaŜy internetowej dwóch 
róŜnych asortymentów spoŜywczych: alkoholu i Ŝywności ekologicznej. W tym celu 
przeprowadzono badania ankietowe za pomocą internetowych kwestionariuszy 
ankietowych11.  

W Polsce sprzedaŜ Ŝywności ekologicznej przez Internet nie jest jeszcze popularna 
i powszechna. Jedynie w stolicy i niektórych miastach wojewódzkich notuje się większe 
zainteresowanie tą formą sprzedaŜy. Konsumenci ciągle jeszcze wyraŜają obawy co do 
jakości Ŝywności ekologicznej niezaleŜnie od formy jej sprzedaŜy12. SprzedaŜ 
wysyłkowa jest wygodna i wydaje się, Ŝe podobnie jak w Niemczech i ta forma 
sprzedaŜy będzie się rozwijać. Sklepy oferujące sprzedaŜ Ŝywności ekologicznej za 
pośrednictwem Internetu to m.in.: Delikatesy Ekologiczne Ekosfera.pl, Sklep 
Internetowy śywność Ekologiczna Biover.pl, Sklep Internetowy zdrowa-
zywnosc.net.pl, Sklepdietetyczny.pl, sklep.ekologiczny.pl. 

To, w jaki sposób konsumenci dokonują zakupów oraz co kształtuje i wpływa na 
decyzje zakupowe, jest powodowane przez róŜne czynniki. Z badań własnych wynika, 
iŜ to znajomi i rodzina w największym stopniu wpływają na styl Ŝycia i podejmowane 
decyzje (32%). Internet jest głównym źródłem informacji dla 27% respondentów. 
Ankietowani rzadko wskazywali na reklamę jako źródło informacji – 8%. Sporadycznie 
natomiast pojawiały się takie odpowiedzi jak: własne przemyślenia, zdrowy rozsądek, 
logika, nie mam zdania (2%). 

Biorąc pod uwagę wykształcenie respondentów, to Internet jest głównym źródłem 
informacji dla osób posiadających średnie wykształcenie (35%), w drugiej kolejności 
opierają się na opinii swoich bliskich i znajomych (30%). Posiadający wykształcenie 
wyŜsze stawiają w głównej mierze na znajomych i rodzinę (29%), a dopiero potem na 
radio i telewizję (26%) oraz Internet (23%) − rys. 3. 

                                                           
11 G. Churchill, Badania marketingowe, podstawy metodologiczne. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002. 
12 M. Śmiechowska, Jakość Ŝywności ekologicznej w aspekcie jakości Ŝycia, „śywienie człowieka  

i metabolizm” 2007, XXXIV, nr 1/2, s. 313-320. 
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Rys. 3. Czynniki kształtujące styl Ŝycia w zaleŜności od wykształcenia respondentów 
Źródło:  M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, J. Kąkol, Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, „Journal of Research and Agriculture Engineering” 2009, 
vol. 54(4), s. 140-147.  

Internet jako źródło informacji wskazują mieszkańcy miast do 100 000 
mieszkańców – 22% ankietowanych oraz wsi – 24%. Osoby mieszkające w duŜych 
miastach (powyŜej 100 000 mieszkańców) najczęściej wskazywały na rodzinę  
i znajomych jako najbardziej wpływających na ich styl Ŝycia (22%). Zatem moŜna 
stwierdzić, Ŝe najchętniej informacjami z Internetu kierują się osoby mieszkające  
w mieście do 100 000 mieszkańców lub na wsi ze średnim wykształceniem13. 

Styl Ŝycia i sposób Ŝywienia w znacznym stopniu wynikają ze źródeł wiedzy 
Ŝywieniowej. Uzyskane wyniki wskazują iŜ w największym stopniu wiedzę o Ŝywności 
i Ŝywieniu ankietowani wynoszą z domu (27%). Jednak Internet odgrywa równieŜ 
bardzo znaczącą rolę, bo opowiedziało się za nim aŜ 23% badanych. Na trzecim miejscu 
znalazły się media tradycyjne − radio i telewizja (17%), a tuŜ obok porady koleŜanek  
i kolegów (15%). Nieliczni ankietowani (3%) opowiadali się równieŜ za takimi 

                                                           
13 M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, J. Kąkol, Rola mediów elektronicznych w kształtowaniu świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, „Journal of Research and Agriculture Engineering” 2009, vol. 54(4), s. 140-147.  
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źródłami wiedzy Ŝywieniowej, jak wiedza ze studiów, wiedza szkolna, zdrowy 
rozsądek, wykształcenie kierunkowe czy porady specjalistów (rys. 4). 
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Rys. 4. Źródła wiedzy Ŝywieniowej 
Źródło: M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, J. Kąkol, op. cit., s. 140-147.  

Zupełnie inną kwestią pozostaje stosunek i zaufanie respondentów do 
wiarygodności informacji zawartych w Internecie w odniesieniu do zdrowej Ŝywności. 
Wyniki świadczą o duŜym zainteresowaniu Internetem w kwestii postrzegania 
informacji tam zawartych (rys. 5.). 67% badanych bierze pod uwagę strony internetowe 
poświęcone Ŝywności jako źródło informacji na temat wyboru Ŝywności i sposobu 
Ŝywienia. Jednak znaczna część uwaŜa te informacje za średnio wiarygodne – 53%, 
11% twierdzi, Ŝe dane tam zawarte są raczej niewiarygodne, a 9% nie ma zdania, co 
wskazuje na brak zainteresowania Internetem w tej kwestii. 
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wiarygodne

14%
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11%
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Rys. 5. Stopień wiarygodności informacji zamieszczonych w Internecie o Ŝywności  
Źródło: M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, J. Kąkol, op. cit., s. 140-147.  
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Badania wykazały, Ŝe najwięcej kupujących przez Internet mieszka w miastach 
powyŜej 100 i 300 tys. mieszkańców oraz posiada dobrą sytuację materialną. Wydaje 
się to być zrozumiałe w sytuacji, gdy na mapie Polski jest jeszcze wiele miejscowości 
bez powszechnego dostępu do Internetu, a moŜe równieŜ wynikać z faktu, iŜ Internet 
stanowi jednak źródło informacji dla młodszych obywateli. Potwierdzają to takŜe 
badania innych autorów14. W tabeli 1 przedstawiono przyczyny zakupu alkoholu przez 
Internet. 

Tabela 1. Przyczyny zakupu alkoholu przez Internet (w %) 

Przyczyna zakupu 
Nie ma 
Ŝadnego 
wpływu 

Ma mały 
wpływ 

Ani nie ma 
wpływu, 
ani ma 
wpływ 

Ma wpływ Ma duŜy 
wpływ 

Dostarczenie do domu 10 13,3 5,7 35,5 35,5 
NiŜsza cena 3 3 3 35,5 55,5 
MoŜliwość spokojnego wyboru 
asortymentu 

15,5 10 14,5 30 30 

Bonusy 5,7 13,3 10 41 30 
MoŜliwość zakupu towarów 
niedostępnych na rynku 
polskim 

7,8 2,2 4,4 37,8 47,8 

Źródło: badania własne. 

Czynnikiem, który zdaniem internautów powstrzymuje ich przed zakupem 
alkoholu, jest obawa przed zakupieniem towaru podrobionego (tabela 2).  

Tabela 2. Przyczyny niekupowania alkoholu przez Internet (w %) 

 
Przyczyny niekupowania przez 
Internet 

Nie ma 
Ŝadnego 
wpływu 

Ma mały 
wpływ 

Ani nie ma 
wpływu, ani 
ma wpływ 

Ma wpływ Ma duŜy 
wpływ 

Mało wiarygodny sprzedawca 2,2 10 10 38,8 39 

Otrzymanie innego produktu niŜ 
zamówiony (podrobiony, 
nieoryginalny) 

2,2 5,5 6,8 35,5 50 

Czas oczekiwania 1,1 13,3 8,9 36,7 40 

NiemoŜność fizycznego kontaktu  
z zakupywanym towarem 

22,2 18,9 18,9 26,7 13,3 

Strach przed zakupami on-line 42,2 21,2 12,2 20 4,4 

Źródło: badania własne. 

AŜ u połowy respondentów niechęć do zakupu alkoholu przez Internet jest 
spowodowana strachem przed otrzymaniem innego produktu niŜ zamawiany. Znaczący 
wpływ ma równieŜ czas oczekiwania na zamówiony produkt, ale rekompensuje to 
zazwyczaj niŜsza cena produktu. Wyniki badań wskazują, Ŝe respondenci najchętniej 

                                                           
14 D. Kaznowski, Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2006-Polska, Europa i Świat, Warszawa 2007, 

s. 15-17. 
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kupowaliby produkty u wiarygodnych sprzedawców, bo ponad 70% badanych 
wskazała, Ŝe mało wiarygodny sprzedawca ma wpływ lub ma duŜy wpływ, aby 
zniechęcić do zakupu przez Internet. Być moŜe przyczyną takiego zachowania jest brak 
bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą. Nie wszyscy konsumenci są zadowoleni  
z wirtualnego sprzedawcy. Zupełnie inną postawę prezentowali respondenci wobec 
niemoŜności bezpośredniego kontaktu z kupowanym towarem. Dla 60% respondentów 
ma to bardzo mały wpływ albo nie ma to Ŝadnego wpływu i nie przekłada się na 
niechęć do zakupów przez Internet. 

Rozwój sprzedaŜy alkoholu przez Internet stanowi teŜ powaŜny problem dla osób 
zajmujących się tym biznesem. Jednym z takich problemów jest przestrzeganie Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z dnia 4 września 
2009 r.)15. Mimo to, jak wynika z badań, klientami tych sklepów są przede wszystkim 
ludzie zamoŜni, koneserzy trunków, podróŜujący po świecie i degustujący egzotyczne 
potrawy oraz  wyszukane napoje z róŜnych stron świata.  

Podsumowanie 

Internet jest uwaŜany za jedno z najnowocześniejszych i najbardziej aktualnych 
źródeł wszelkiego rodzaju informacji. Badania wykazują, Ŝe Internet jako źródło wiedzy 
cieszy się duŜym powodzeniem, co jest uzasadnieniem dla potrzeb rozwiązania 
postawionego problemu badawczego. Stanowi on teŜ o poziomie Ŝycia i o społecznym 
rozwoju jednostki. Funkcjonowanie jednostek w rozwijających się społecznościach to 
bardzo waŜny element zarówno organizacji społecznej, jak i postępu cywilizacyjnego. 
Nietrudno zauwaŜyć, Ŝe Internet ma ogromy wpływ na nasze Ŝycie.  Dzięki Internetowi 
szybciej rozwija się i wzrasta świadomość w odniesieniu do róŜnych zjawisk 
zachodzących w globalnym społeczeństwie. Internet spowodował ewolucyjne  
i rewolucyjne zmiany w handlu. 

Internet jest bazą danych dotyczących róŜnych dziedzin, równieŜ w kwestiach 
zdrowego stylu Ŝycia i Ŝywienia. Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe polscy 
konsumenci coraz częściej decydują się na zakupy przez Internet, w tym takŜe 
Ŝywności. SprzedaŜ Ŝywności przez Internet rozwija się z powodzeniem wśród 
młodszych konsumentów, którzy są bardziej otwarci na nowości, i którzy jednocześnie 
nie mają obaw przed nowymi formami usług, w tym usług w sieci16. Nie bez znaczenia 
jest równieŜ wyŜsza cena produktów ekologicznych i konsument ma opory przed 
pokonaniem bariery cenowej. Bez edukacji ekologicznej rynek Ŝywności ekologicznej 
raczej nie będzie tak intensywnie rozwijać się jak szybko następuje rozwój rolnictwa 

                                                           
15 Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 4 września 2009 r.).  
16 M. Śmiechowska, J. Newerli-Guz, Świadomość ekologiczna a kształtowanie się nowych postaw 

konsumenckich młodzieŜy, „Ekonomia i środowisko” 1999, nr 1(14), 119-128. 
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ekologicznego17. Badania wykazały, Ŝe w sprzedaŜy internetowej przewaŜają trwałe 
produkty spoŜywcze, niesprawiające takich kłopotów logistycznych jak świeŜe 
warzywa, owoce i kwiaty. Sklepy internetowe wykorzystują teŜ wszelkie moŜliwości 
rozwoju i wchodzą w takie nisze jak produkty spoŜywcze dla grup specjalnego 
przeznaczenia Ŝywnościowego. W niniejszym artykule przedstawiono między innymi 
wybrane fragmenty wyników badań sklepów internetowych prowadzących sprzedaŜ 
Ŝywności ekologicznej i alkoholi. 

Praktycznym wykorzystaniem edukacji i wzrostu świadomości opartej na mediach 
elektronicznych jest sprzedaŜ Ŝywności przez Internet, co wynika z wielu czynników, 
jak zmiana stylu Ŝycia, wydłuŜenie czasu pracy, powszechna edukacja, zmiana roli 
kobiety we współczesnym świecie, rozwój społeczeństwa informatycznego. Wydaje się, 
Ŝe w dobie postępującej globalizacji ta forma sprzedaŜy będzie w przyszłości zyskiwała 
na znaczeniu. 

INTERNET IN FOOD TRADE 

Summary  

The internet is currently the most modern and most current source of information.  
The internet offers databases from different areas, also the problems of healthy lifestyle and 
nutrition. The internet has caused both evolutionary and revolutionary changes in trade. Due to it, 
the sales of food is developing rapidly, especially because of younger consumers, who are more 
open to novelties and at the same time do not fear the new forms of services, including  network 
ones. The growth of Internet food sales is continuing particularly in specialized branches, such as 
organic food or liquor trade, even though in these areas there are some specific to the sector 
barriers. The fear of buying in the internet is caused mostly by the lack of contact with the 
salesperson and the goods, worries about paying over the internet and the risk of buying a forged 
item. 

                                                           
17 M. Śmiechowska, Edukacja i świadomość ekologiczna w rozwoju rynku produktów ekologicznych,  

w: Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spoŜywczym. Kierunki rozwoju, red. M. Wiśniewska,  
E. Malinowska, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 242-247.  


