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WSTĘP 

Konieczność zaangaŜowania w budowę atrakcyjnej oferty regionu wszystkich 
uczestników rynku w tym regionie obecnych raczej nie budzi wątpliwości. Szanse 
na rozwój i wykreowanie znaczącej marki, zwłaszcza dla regionów 
nieposiadających silnych, uznanych atutów, tkwią w szeroko pojętej współpracy  
i koordynacji działań nie tylko wszystkich grup interesów występujących na 
lokalnym rynku, ale równieŜ sąsiadujących ze sobą jednostek administracyjnych  
i szerzej – współpracy międzyregionalnej czy międzynarodowej. Współpraca 
partnerska regionów pozwala na większą integrację mieszkańców, szybszy rozwój 
danych regionów, a takŜe moŜliwość ubiegania się o środki unijne. Współpraca jest 
jednak efektywna dopiero, gdy angaŜuje wszystkie strony. Z partnerstwem 
nierozłączna jest właściwa komunikacja ze wszystkimi odbiorcami. To podstawa 
właściwej współpracy. 

Niniejsza publikacja Zeszytów Naukowych jest próbą przybliŜenia tej bardzo 
złoŜonej tematyki. Składa się ona z czterech głównych części: 

1. Uwarunkowania rozwoju marketingu terytorialnego. 
2. Marka i wizerunek regionu. 
3. Partnerstwo w kreowaniu produktu regionu. 
4. Narzędzia i formy komunikacji w marketingu terytorialnym. 

Autorzy publikacji z jednej strony podejmują róŜnorodne tematy dotyczące 
przyszłości marketingu, zaś z drugiej – skupiają się na partnerstwie i komunikacji  
w regionie. 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 partnerstwa i komunikacji w regionie. 

GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 
 

Uwarunkowania rozwoju 
marketingu 

terytorialnego 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 596                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56                  2010 

Anna Adamik, Marek Matejun1 

REGIONALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

PRZEDSIĘBIORSTW OPARTEGO NA WSPÓŁPRACY  

Z OTOCZENIEM OKOŁOBIZNESOWYM 

Streszczenie 

Współpraca z otoczeniem okołobiznesowym moŜe być zaliczana do istotnych czynników 
determinujących i wspierających rozwój współczesnych przedsiębiorstw. Szczególnego znaczenia 
nabiera ona w wymiarze regionalnym, przede wszystkim z powodu specyficznego klimatu 
innowacyjności i przedsiębiorczości nakierowanego na podnoszenie konkurencyjności regionu  
i funkcjonujących w jego obrębie organizacji gospodarczych. W artykule przedstawiono wybrane 
regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy z instytucjami 
wspierającymi przedsiębiorczość w regionie łódzkim. Badania przeprowadzono metodą ankiety  
w 2001 oraz 2009 roku, łącznie na próbie 72 małych i średnich firm. Wyniki prezentują zakres 
współpracy podmiotów gospodarczych z instytucjami otoczenia biznesu oraz pozwalają na ocenę 
podstawowych wybranych właściwości tej współpracy stymulującej procesy rozwojowe 
przedsiębiorstw. 

Wprowadzenie 

W procesach rozwojowych współczesnych przedsiębiorstw istotnym czynnikiem 
staje się współpraca prowadzona w róŜnych formach z organizacjami zaliczanymi do 
otoczenia okołobiznesowego. Do ich zadań naleŜy często wspieranie i koncentrowanie 
swojej aktywności na newralgicznych dla procesów rozwojowych przedsiębiorstw 
obszarach wspierania przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych. Współpraca taka 
nabiera szczególnego znaczenia w wymiarze regionalnym, przede wszystkim ze 
względu na specyficzny klimat innowacyjności i przedsiębiorczości nakierowany na 
podnoszenie konkurencyjności regionu i funkcjonujących w jego ramach organizacji 
gospodarczych. Biorąc to pod uwagę, jako cel opracowania wyznaczono identyfikację  
i ocenę regionalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw opartego na współpracy  
z otoczeniem okołobiznesowym. Jako obszar badań wybrano region łódzki. Badania 
przeprowadzono z wykorzystaniem metody badań ankietowych łącznie w 72 firmach 
zaliczanych do zbiorowości małych i średnich przedsiębiorstw. 

                                                 
1 Anna Adamik – dr, Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
Marek Matejun – dr inŜ., Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
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Współczesne uwarunkowania i kierunki rozwoju przeds ię-
biorstw 

Zjawisko rozwoju przedsiębiorstwa jest jednym z najbardziej złoŜonych, a często 
równieŜ najbardziej oczekiwanych procesów zachodzących w trakcie funkcjonowania 
firmy. Jego istotę stanowią zmiany zachodzące w czasie2. W polskojęzycznej literaturze 
toczy się jednak dyskusja na temat charakteru tych zmian. Część badaczy utoŜsamia 
rozwój wyłącznie ze zmianami jakościowymi, przeciwstawiając mu jednocześnie 
zjawisko wzrostu, opisane czynnikami ilościowymi3. Inni z kolei zwracają uwagę na 
warunek zachodzenia komplementarnych i uzupełniających się zmian ilościowych  
i jakościowych jako przesłanek rozwoju4. Uzasadniają to występowaniem w praktyce 
gospodarczej przedsiębiorstw jednoczesnego i wzajemnie uzupełniającego się wymiaru 
tych zmian. NiezaleŜnie od przyjętych załoŜeń istotne wydaje się jednak uzupełnienie 
definicji rozwoju przedsiębiorstwa o subiektywnie pozytywną ocenę kierunku tych 
zmian dokonaną przez interesariuszy organizacji5.  

W literaturze zachodniej terminy wzrostu i rozwoju są stosowane często zamiennie, 
chociaŜ dominują badania na temat wzrostu (growth) organizacji6. Wśród istotnych 
nurtów rozwaŜań moŜna tu wymienić na przykład rolę innowacji w „twórczym 
niszczeniu” zmieniającym stan równowagi układów gospodarczych7, rolę 
przedsiębiorcy i jego talentów w rozwoju firmy8, rolę zewnętrznych czynników 
wzrostu9 czy teŜ rozwaŜania dotyczące zasobów i barier w procesie wzrostu 
organizacji10.  

W procesie rozwoju przedsiębiorstwo moŜe przyjmować róŜne drogi i kierunki. 
Wśród dylematów moŜna wymienić wybór pomiędzy specjalizacją a dywersyfikacją 
działalności11, a takŜe wybór pomiędzy rozwojem wewnętrznym i zewnętrznym12. 

                                                 
2 J. Machaczka, Zarządzanie rozwojem organizacji, PWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 14; B. Kaczmarek, 

Cz. Sikorski, Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź 1995, s. 225. 
3 E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie zmianami w firmie, Centrum Informacji MenedŜera, Warszawa 1996,  

s. 36, A. Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 1996, s. 9,  
Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, s. 11. 

4 J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 381; S. Lachiewicz, Cykl 
Ŝycia małej firmy, w: Małe firmy w regionie łódzkim. Znaczenie – struktura – warunki działania, red.  
S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003, s. 94, M. Matejun, Barriers to development of high-
technology small and medium sized enterprises, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008, s. 24. 

5 M. Matejun, Barriers to development of…, s. 24. 
6 J. Wasilczuk, Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne, Wyd. 

Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 11. 
7 S. Mikosik, Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumptera, PWN, Warszawa 1993, s. 67-74. 
8 Np. w pracach A. Marshalla i innych autorów nurtu neoklasycznego, zob. J. Wasilczuk, op.cit., s. 13. 
9 np. J. Downie, The competitive process, Duckworth, 1968. 
10 Opisywane w pracach E. Penrose, np. E. Penrose, The theory of the firm, Oxford University Press, 

Oxford 1959, E. Penrose, Growth of the firm and networking, w: International Encyclopedia of Business and 
Management, red. M. Warner, Thomson Learning, USA 2002. 

11 B. Kaczmarek, Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2000, s. 11-20. 

12 J. RóŜański, Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 1998, s. 22-27. 
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Dodatkowo pojawiają się tutaj określone czynniki o róŜnorodnym charakterze, 
determinujące ten proces. MoŜna wśród nich wymienić determinanty konstruktywne  
i destruktywne, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak równieŜ zewnętrznym13.  
W procesie rozwoju wykorzystywane mogą być róŜnego rodzaju instrumenty 
wspierające ten proces. Istotnym mechanizmem sprzyjającym rozwojowi 
przedsiębiorstw moŜe być współpraca z innymi uczestnikami rynku.  

Przyjęcie takiej orientacji prorozwojowej pozwala na zachowanie wysokiej 
elastyczności działania, przy jednoczesnym dostępie do wiedzy i innych zasobów 
stanowiących o istocie rozwoju podmiotu gospodarczego. Przejawem współdziałania 
gospodarczego prowadzącego do rozwoju są między innymi: porozumienia, 
stowarzyszenia, układy sieciowe, klastrowe i inne oparte na więziach 
międzyorganizacyjnych14. W procesie rozwoju opartego na współpracy 
przedsiębiorstwa, szczególnie małe i średnie, mogą wykorzystywać potencjał regionu, 
w którym funkcjonują. Obejmuje on nie tylko sferę gospodarczą i zbiorowość 
przedsiębiorstw, ale równieŜ szeroko pojętą infrastrukturę okołobiznesową, polityczną, 
społeczną, a takŜe wszelkie relacje zachodzące pomiędzy tymi wymiarami, 
determinujące rozwój współczesnych przedsiębiorstw. 

Wpływ regionu na proces współpracy przedsi ębiorstw 

Rozwój współczesnych przedsiębiorstw coraz silniej uzaleŜniony jest od szeroko 
pojętego otoczenia ich funkcjonowania. Częściej mówi się, Ŝe Ŝadne nie jest w stanie 
funkcjonować i sprawnie konkurować zupełnie samodzielnie, izolując się od róŜnego 
typu partnerów, sojuszników, kooperantów, współpracowników itp. Podmioty te nie 
tylko w róŜny sposób uzupełniają je, ale i wzmacniają. Pochodząc zarówno z otoczenia 
biznesowego, jak i z okołobiznesowego zmuszają do otwartej dyskusji oraz sprawnego 
realizowania między stronami przepływu pomysłów, informacji, wiedzy i róŜnego typu 
zasobów materialnych. Efektem takich zachowań są unikalne produkty wiedzy, 
umiejętności i innych zasobów, które moŜna znaleźć np. w danej okolicy. W ten sposób 
kluczowej wagi czynnikiem sukcesu staje się bliskość geograficzna szeroko pojętych 
partnerów, przy czym bliskość ta nie moŜe być ograniczona jedynie do przestrzeni 
geograficznej, lecz takŜe powinna uwzględniać bliskość gospodarczą, organizacyjną, 
społeczną i kulturową współpracujących organizacji.  

Takie zintegrowanie z otoczeniem rynkowym i pozarynkowym nie tylko wzmacnia 
firmę w zakresie niezbędnych zasileń, ale i coraz silniej osadza ją w danym otoczeniu 
lokalnym/regionalnym. Daje w ten sposób szanse tworzenia coraz bardziej 
zaawansowanych, często partnerskich form budujących konkurencyjność 
przedsiębiorstw (np. w postaci sieci, klastrów czy grup kooperacyjnych) oraz umoŜliwia 

                                                 
13 Np. B. Nogalski, J. Karpacz, A. Wójcik-Karpacz, Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AJG, Bydgoszcz 2004, s. 38-82. 
14 Szerzej: W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 40-45. 
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poprawę konkurencyjności regionu ich funkcjonowania15. Konkurencyjność ta 
przejawia się poprzez poprawę aktywności i efektywności ekonomicznej regionu oraz 
gospodarczej i społecznej jego rekonwersji dla zmniejszenia róŜnic międzyregionalnych 
w obrębie państwa. Związki powstałe pomiędzy organizacjami regionu budują bowiem 
spójność i konkurencyjność regionu w szerszej, krajowej perspektywie. Jest to moŜliwe 
przede wszystkim, gdy region buduje unikalny klimat do rozwijania takich związków 
na swym terenie16. 

Klimat ten, jak zauwaŜył M. StruŜycki, wynika zwykle z mniejszej przestrzeni 
ekonomicznej, większej wiedzy o zasobach materialnych i ludzkich, emocjonalnych 
związków kulturowych, poszanowania tradycji, moŜliwości indywidualnego 
wykorzystania jednostek przedsiębiorczych, wybitnych, z talentem do 
przedsiębiorczości w zakresie kooperacji itp. Współpraca jest wówczas naturalnym 
zjawiskiem skupiającym podmioty wokół łatwiejszych do określenia celów, lepszej 
wiedzy o moŜliwościach i większej ambicji do osiągnięcia czegoś na swoim terenie, 
przy akceptacji zarówno władz, jak i układów podmiotowych, więzi zawodowych itp.17. 
Takie odejście od konkurencyjnego modelu zachowań i zastąpienie go koncepcją 
współpracy i tworzenia układów partnerskich między trzema podstawowymi 
kategoriami aktorów: przedsiębiorstwami, instytucjami i władzą lokalną, generuje 
ostatecznie niezwykle poŜądany rozwój regionalny oraz rozwój poszczególnych jego 
organizacji18. 

Dla ustalenia zakresu wpływu kwestii regionalnych na procesy współpracy 
międzyorganizacyjnej warto zawsze ustalić parametry i granice regionu. Literatura 
podpowiada, iŜ region to umownie wydzielony, względnie jednorodny obszar róŜniący 
się od pozostałych cechami naturalnymi (przyrodniczo-geograficznymi) lub nabytymi 
(antropologicznymi – będącymi wynikiem działania człowieka)19. Inne źródła wskazują 
zaś, Ŝe region moŜe być teŜ traktowany jako otoczenie dla ludzi, podmiotów 
gospodarczych i innych instytucji. Jest przyrodniczym i kulturowym środowiskiem 
Ŝycia jego mieszkańców. Posiada cechy decydujące o jego atrakcyjności dla 
potencjalnych inwestorów. Ma teŜ określony poziom rozwoju innowacyjności, 

                                                 
15 M. Bijak-Koszuba, Polityka regionalna (strukturalna), w: Integracja europejska, red. A. Marszałek, 

PWE, Warszawa 2004, s. 225-226. 
16 Szerzej: A. Adamik, Związki partnerskie przedsiębiorstw a proces wzrostu konkurencyjności 

przedsiębiorstw i regionu, w: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, 
red. S. Jankiewicz, K. Pająk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Stowarzyszenie „Solidarność  
z bezrobotnymi”, Poznań 2006. 

17 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, red. M. StruŜycki, PWE, Warszawa 2004, s. 65. 
18 Szerzej: A. Adamik, Regionalne uwarunkowania współdziałania gospodarczego duŜych przedsiębiorstw 

z otoczeniem biznesu w regionie łódzkim, w: Sytuacja ekonomiczna, organizacyjna i kadrowa duŜych 
organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej, red. S. Lachiewicz, I. Staniec, Monografia Politechniki 
Łódzkiej, Łódź 2007, s. 59-75. 

19 D. Stawasz, Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 
Łódź 2000, s.17-18. 
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konkurencyjności czy teŜ klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości20. 
Szczególnie istotne moŜe okazać się zidentyfikowanie cech i podmiotów regionu 
funkcjonalnego, który w wyniku działalności ludzi jest przestrzennie wyposaŜony  
w róŜne urządzenia, obiekty infrastruktury technicznej i społecznej dostępne dla 
mieszkańców i przyjezdnych. Dysponuje w związku z powyŜszym wewnętrznym 
potencjałem rozwojowym, na który składają się potencjał ekonomiczny, kulturalny, 
intelektualny, innowacyjny, instytucjonalny i środowiskowy21. W warunkach polskich 
regionem gospodarczo-administracyjnym, którego uwarunkowania i róŜnego typu 
parametry powinniśmy w związku z celami niniejszej pracy analizować, jest 
województwo.  

Współpraca przedsi ębiorstw z otoczeniem okołobiznesowym 
w regionie 

W tak pojętym regionie determinantami sprawnego rozwoju przedsiębiorstw są dziś 
świadomie realizowane, umiejętnie dobrane róŜne formy współpracy z ujętymi przez 
M.E. Portera w „rombie konkurencyjności lokalizacji” partnerami (organizacjami) 
tworzącymi22:  
1. Warunki lokalnego popytu, tzn. wyrafinowanymi i wymagającymi klientami 

miejscowymi, szczególnie tymi, których potrzeby wyprzedzają potrzeby 
pojawiające się u klientów w innych regionach oraz jednostkami generującymi 
miejscowy popyt w sektorach wyspecjalizowanych, które moŜna obsługiwać  
w skali globalnej. Przy czym w gospodarce globalnej jakość tego lokalnego popytu 
ma duŜo większe znaczenie niŜ jego rozmiary, gdyŜ zmusza firmy do ciągłego 
doskonalenia i wskazuje na istniejące i przyszłe potrzeby klientów. 

2. Warunki lokalnych czynników produkcji (dostawcy, kooperanci). Generują oni 
jakość, specjalizację i koszt czynników produkcji, tj. zasoby naturalne, zasoby 
ludzkie, zasoby kapitałowe, infrastrukturę materialną, administracyjną i naukowo 
-techniczną.  

3. Warunki rywalizacji firm w regionie (konkurenci oraz organizacje 
okołobiznesowe). Generują oni stopień natęŜenia konkurencji między miejscowymi 
rywalami oraz miejscowe zachęty do realizowania inwestycji i ciągłego rozwoju. 
Wspomniane zachęty to np. stabilizacja ekonomiczna i polityczna, struktura 

                                                 
20 A. Adamik, Klaster jako forma budowy konkurencyjności przedsiębiorstw regionu w dobie globalizacji, 

w: Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, red. L. Lewandowska, PTE 
oddział w Łodzi, Łódź 2006, s. 150. 

21 H. Zdrajkowska, Sytuacja gospodarczo-społeczna w regionie łódzkim, w: Małe firmy w regionie łódzkim. 
Znaczenie – struktura − warunki działania, red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2003,  
s. 67. 

22 Za współpracę zwykle uznaje się tu: a) współdziałanie polegające na skoordynowaniu wykonywanych 
zadań cząstkowych przewidzianych podziałem pracy, b) poziome powiązania między jednostkami gospodarki 
na podstawie zawieranych przez nie umów, porozumień umoŜliwiających lub ułatwiających realizację 
określonych zadań, 3) podejmowanie działań wzajemnie zgodnych i uzupełniających się oraz mających 
pozytywne znaczenie z punktu ich wpływu na osiąganie celu przedsiębiorstw. 
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systemu podatkowego, polityka rynku pracy zachęcająca do doskonalenia siły 
roboczej, przepisy dotyczące własności intelektualnej i skuteczności wymuszania 
ich przestrzegania, polityka lokalna, otwartość na handel i inwestycje zagraniczne 
tworzenie klimatu do inwestowania i rozwoju niezbędnych w regionie 
przedsiębiorstw. 

4. Warunki w sektorach pokrewnych i wspomagających. Chodzi tu o partnerów, 
dostawców i podwykonawców z sektorów pokrewnych.  
Ze względu na cel niniejszej pracy szczególnie istotne dla rozwoju współczesnych 

organizacji wydają się bliŜsze kontakty z organizacjami okołobiznesowymi, często 
wspierającymi i koncentrującymi swoją aktywność na newralgicznych dla procesów 
rozwojowych przedsiębiorstw obszarach wspierania przedsiębiorczości i procesów 
innowacyjnych firm regionu. Do grupy tej naleŜą: instytucje państwowe i samorządowe 
bezpośrednio wpływające na organizacje (urzędy skarbowe, lokalne władze 
administracyjne, organy lokalnego rynku pracy (instytucje pośrednictwa pracy, siła 
robocza o określonych kwalifikacjach), organizacje społeczne (związki zawodowe, 
samorząd gospodarczy, społeczności lokalne) oraz organizacje branŜowe i naukowo 
-badawcze (związane z tworzeniem technologii, postępem technicznym danej branŜy 
itp.)23. 

Niektóre źródła uzupełniają powyŜszą listę o organizacje współpracujące  
z przedsiębiorstwami w zakresie:  

a) szerzenia wiedzy i umiejętności poprzez doradztwo, szkolenia, informację  
w ramach ośrodków szkoleniowo-doradczych, 

b) pomocy w transferze i komercjalizacji nowych technologii w ramach centrów 
transferu technologii, 

c) pomocy finansowej w formie parabankowych funduszy poŜyczkowych  
i poręczeniowych, oferowanej osobom podejmującym działalność gospodarczą 
i młodym firmom bez historii kredytowej, 

d) finansowania rozwoju poprzez zwiększenie kapitałów własnych firm, co 
zwiększa ich zdolność kredytową, w tym w szczególności fundusze typu seed 
capital i start-up financing (fundusze kapitału zaląŜkowego i początkowego), 

e) szerokiej pomocy doradczej, technicznej i lokalowej dla nowo powstałych 
przedsiębiorstw w pierwszym okresie działania w inkubatorach 
przedsiębiorczości i centrach technologicznych, 

f) tworzenia skupisk przedsiębiorstw i animacji innowacyjnego środowiska 
poprzez łączenie na określonym zagospodarowanym terenie usług 
biznesowych i róŜnych form pomocy firmom w ramach: parków 
technologicznych, stref biznesu, parków przemysłowych24. 

                                                 
23 M. Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck., Warszawa 2002, s. 73-74. 
24 Regionalna Strategia Innowacyjna, http://olimp.gapp.pl. 
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W ten sposób wykreowana dla poszczególnych organizacji ich swoista zewnętrzna 
strategiczna architektura biznesu stworzy unikalną, wartościową, decydującą  
o konkurencyjnej pozycji oraz uaktywnieniu się zarówno dźwigni finansowej, jak  
i zasobowej sieć wsparcia współpracujących partnerów.  

Metodyka i zakres prowadzonych bada ń empirycznych 

Realizacji celu pracy poświęcono badania empiryczne o charakterze podłuŜnym25 
prowadzone w zbiorowości małych i średnich przedsiębiorstw współpracujących  
z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu wspierającymi rozwój firm sektora MSP. 
Badania prowadzone były metodą ankiety, z wykorzystaniem techniki ankiety 
rozdawanej. Dobór badanych firm przeprowadzono w oparciu o adresy przedsiębiorców 
otrzymane z regionalnych instytucji wspierających firmy sektora MSP. Narzędziem 
badawczym były kwestionariusze ankietowe. Badania prowadzono w dwóch grupach 
podmiotów: 
1. Grupa 1 – zbiorowość 53 małych i średnich przedsiębiorstw26. Wśród firm 

badanych w 2001 roku znalazło się 47% podmiotów mikro oraz małych, a takŜe 
6% średnich firm. Były to głównie osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą (53%). Dominowały firmy o krajowym zasięgu działania (40%).  
Respondentami byli właściciele tych podmiotów. Byli to w większości męŜczyźni 
(85%), dominowały osoby w wieku 46-55 lat (40%) z wykształceniem wyŜszym 
(53%).  

2. Grupa 2 – zbiorowość 19 małych i średnich przedsiębiorstw27. Wśród badanych 
podmiotów dominowały mikroprzedsiębiorstwa (84%), badania przeprowadzono 
teŜ w jednej średniej firmie. Większość badanych to równieŜ osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą (79%), działające na rynku lokalnym (53%). 
Respondentami byli właściciele (95%) lub menedŜerowie (5%) tych podmiotów – 
głównie męŜczyźni (79%), osoby z wykształceniem średnim (58%). Badania 
przeprowadzono w 2009 roku. 

Praktyka współpracy przedsi ębiorstw z otoczeniem około-
biznesowym w regionie łódzkim 

Badane przedsiębiorstwa współpracują bądź współpracowały z wieloma 
regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu wspierającymi rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw: Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego, Fundacją Inkubator, 
Funduszem Mikro, Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości, Izbą Rzemieślniczą w Łodzi, 

                                                 
25 Badania były prowadzone w odstępie czasowym, jednak na róŜnych grupach podmiotów. 
26 Szczegółowy opis wyników badań: M. Matejun, Ocena systemu wspomagania małych i średnich 

przedsiębiorstw w aglomeracji łódzkiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej „Organizacja i Zarządzanie” 
2003, nr 38, s. 29-43. 

27 Badania były prowadzone w ramach pracy dyplomowej: B. Pełka, Działania wspierające małe i średnie 
przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych instytucji otoczenia biznesu w Łodzi, praca dyplomowa, Katedra 
Zarządzania, Politechnika Łódzka, Łódź 2009, promotor: dr inŜ. M. Matejun. 
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Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
oraz Międzynarodową Fundacją Kobiet. Najczęściej jednak współpraca ograniczała się 
tylko do jednej instytucji. 

W obu grupach przedsiębiorcy najczęściej korzystali z pomocy finansowej oraz 
kursów i szkoleń oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu. Najmniejsze 
podmioty częściej niŜ firmy większe korzystały z kolei z pomocy lokalowej oraz ze 
wsparcia w nawiązywaniu kontaktów handlowych. Szczegółowy zakres współpracy 
badanych przedsiębiorstw z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu przedstawiono 
na rysunku 1. 

11%

21%

32%

37%

47%

63%

8%

17%

26%

21%

49%

28%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

transfer technologii

nawiązywanie 
kontaktów handlowych

pomoc lokalowa

doradztwo

kursy/szkolenia

pomoc finansowa

grupa 1

grupa 2

 
Rys. 1. Formy wspierania rozwoju, z których korzystały badane firmy w trakcie współpracy z regionalnymi 

instytucjami otoczenia biznesu. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

W trakcie badań poproszono respondentów o ocenę pewnych parametrów 
współpracy regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu, takich jak: poziom 
zadowolenia ze współpracy, jakość oferowanych usług oraz dostępność do usług. Ocena 
jakości i zadowolenia badanych przedsiębiorców ze współpracy z instytucjami 
okołobiznesowymi jest zdecydowanie pozytywna, co przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Ocena jakości i zadowolenia ze współpracy przedsiębiorców z regionalnymi instytucjami otoczenia 

biznesu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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Ocena jakości współpracy dokonana przez przedsiębiorców wskazuje na poprawę 
opinii na przestrzeni lat. Badane firmy częściej wskazują na bardzo pozytywne opinie 
dotyczące współpracy przy jednoczesnym ograniczeniu wskazań negatywnych i bardzo 
negatywnych. 

Podobnie analiza jakości oferowanych usług prorozwojowych dokonana przez 
respondentów jest pozytywna. PrzewaŜają wysokie i bardzo wysokie oceny jakości 
usług oferowanych przez regionalne instytucje otoczenia biznesu. W tym przypadku 
uwagę zwraca równieŜ fakt poprawy opinii na przestrzeni lat – badane firmy częściej 
wskazywały na bardzo wysoką jakość przy jednoczesnym ograniczaniu wskazań na 
niską jakość oferowanych usług. Szczegółowe opinie respondentów na temat jakości 
usług wspierających rozwój firm sektora MSP oferowanych przez regionalne instytucje 
otoczenia biznesu przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Ocena jakości usług oferowanych przez regionalne instytucje otoczenia biznesu dokonana przez 

przedsiębiorców 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Kolejnym parametrem charakteryzującym współpracę badanych przedsiębiorstw  
z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu była dostępność oferowanych usług 
wspierających rozwój firm sektora MSP. W tym przypadku przedsiębiorcy z grupy 1  
w znaczącej części źle ocenili dostępność do usług, przy czym 8% wskazało na bardzo 
niską ocenę tego parametru. Badania prowadzone w 2 grupie firm sektora MSP 
ponownie wskazują na bardziej pozytywną ocenę. W tym przypadku dominująca grupa 
respondentów (67%) oceniła dostępność do usług na dobrym poziomie, przy 
jednoczesnym zdecydowanym zwiększeniu wskazań bardzo dobrych.  

Wyniki prowadzonych badań równieŜ w tym przypadku wskazują zatem na 
poprawę opinii przedsiębiorców w zakresie dostępności usług wspomagania rozwoju 
firm sektora MSP. Szczegółowe opinie badanych małych i średnich przedsiębiorców na 
temat dostępności usług wspierających rozwój firm sektora MSP oferowanych przez 
regionalne instytucje otoczenia biznesu przedstawiono na rysunku 4. 
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Rys. 4. Ocena dostępności usług wspierających rozwój firm sektora MSP oferowanych przez regionalne 

instytucje otoczenia biznesu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

W trakcie badań analizowano równieŜ, z jakich źródeł przedsiębiorcy uzyskują 
informacje na temat moŜliwości i podstawowych warunków współpracy z regionalnymi 
instytucjami otoczenia biznesu wspierającymi rozwój firm sektora MSP. Wyniki 
przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Źródła informacji przedsiębiorców o moŜliwościach i podstawowych warunkach współpracy  

z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu wspierającymi rozwój firm sektora MSP 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Na podstawie obu grup badanych firm moŜna zauwaŜyć istotny wzrost znaczenia 
Internetu jako źródła informacji o usługach wspierających rozwój firm sektora MSP 
oferowanych przez regionalne instytucje otoczenia biznesu. W grupie 1 na to medium 
wskazywało jedynie 4% respondentów. Prawdopodobnie było to związane z niskim 
zakresem wykorzystania Internetu w działalności małych i średnich przedsiębiorstw  
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w tamtym okresie28. Obecny zakres wskazań badanych przedsiębiorstw na Internet jako 
źródło informacji obejmuje 37% przy jednoczesnym ograniczeniu znaczenia innych 
źródeł informacji. Na stronach internetowych poszczególnych instytucji otoczenia 
biznesu znajdują się szczegółowe informacje o ofercie, proponowanych formach 
pomocy i podstawowych zasadach współpracy. Dostępne są równieŜ regulaminy oraz 
wnioski i dokumenty formalne wykorzystywane w procesie współpracy  
z przedsiębiorcami29. 

Podsumowanie 

Otoczenie okołobiznesowe, a szczególnie instytucje otoczenia biznesu, to dziś,  
w erze gospodarki opartej na wiedzy, nieodzowny komponent gospodarki, a przy tym 
istotna determinanta rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Coraz silniej uwydatnia 
się jego rola na płaszczyźnie regionalnej, stając się wprost uwarunkowaniem tzw. 
rozwoju regionalnego oraz towarzyszącego mu klimatu przedsiębiorczego.  
Potwierdzają to zarówno analizy literaturowe, jak i empiryczne, równieŜ przygotowane 
dla realizacji celów niniejszej pracy.  

Prezentowane w pracy badania, prowadzone w odstępie czasowym na dwóch 
grupach małych i średnich przedsiębiorstw, które współpracowały bądź współpracują  
z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu świadczącymi usługi wspomagania 
rozwoju firm sektora MSP, pozwalają na pewne ciekawe wnioski szczegółowe w tym 
zakresie: 
1. Badane firmy współpracują bądź współpracowały z róŜnymi regionalnymi 

instytucjami otoczenia biznesu: są to ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, 
ośrodki szkoleniowo-doradcze, lokalne fundusze poŜyczkowe, gwarancyjne  
i poręczeniowe, centra transferu technologii czy inkubatory przedsiębiorczości30.  
W obu grupach współpraca realizowana była przede wszystkim z Łódzką Agencją 
Rozwoju Regionalnego lub Fundacją Inkubator. 

2. Analizowane firmy w ramach współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia 
biznesu korzystały przede wszystkim z pomocy finansowej oraz kursów i szkoleń 
oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu, co stanowić moŜe istotne wsparcie 
dla ich rozwoju ograniczające takie słabe strony małych i średnich przedsiębiorstw, 
jak niedobór środków finansowych lub redukujące niekorzystny wpływ 
zewnętrznych barier działalności i rozwoju. 

                                                 
28 Szerzej: M. Moroz, MoŜliwości wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, „Przegląd 

Organizacji” 2001, nr 2, s. 33. 
29 Np. PoŜyczki – pobierz i przygotuj dokumenty, http://www.larr.lodz.pl/articles/show/Po%C5%BCyczki 

_pobierz_i_przygotuj_dokumenty,8,2 (12.02.2010). 
30 Szerzej na temat instytucji wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: M. Matejun, 

Instrumenty, programy oraz instytucje wspierające małe i średnie firmy, w: Małe firmy w regionie łódzkim. 
Znaczenie – struktura – warunki działania, red. S. Lachiewicz, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2003,  
s. 150-154. 
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3. Ocena jakości i poziomu współpracy, jakości oraz dostępności oferowanych usług 
dokonana przez badanych przedsiębiorców jest pozytywna. Większość 
respondentów wysoko ocenia te elementy, przy czym na uwagę zasługuje fakt, iŜ  
w kaŜdym przypadku ocena dokonana przez przedsiębiorców wskazuje na poprawę 
opinii na przestrzeni lat. Właściciele i menedŜerowie z badanych firm częściej 
wskazują na bardzo pozytywne opinie dotyczące współpracy przy jednoczesnym 
ograniczeniu wskazań negatywnych i bardzo negatywnych. 

4. Zmianie ulegają równieŜ kierunki wykorzystania źródeł informacji na temat 
moŜliwości i podstawowych warunków współpracy z regionalnymi instytucjami 
otoczenia biznesu wspierającymi rozwój firm sektora MSP. W tym przypadku 
zdecydowanie większego znaczenia nabiera Internet, przy jednoczesnym 
ograniczeniu uŜyteczności innych źródeł.  
Przeprowadzone badania ankietowe wskazują na istotny potencjał rozwojowy dla 

małych i średnich przedsiębiorstw wynikający ze współpracy tych podmiotów  
z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu. Na szczególną uwagę zasługuje istotna 
poprawa opinii przedsiębiorców na temat tej współpracy dokonana na przestrzeni kilku 
lat.  

THE REGIONAL DETERMINANTS OF ENTERPRISES 
DEVELOPMENT BASED ON COOPERATION WITH BUSINESS-

RELATED ENVIRONMENT 

Summary 

The cooperation with business related environment can be classified as a one of more 
important determinant and aspect of development  for contemporary enterprises. Because of it 
special innovative and enterprising climate which increases regional and organizational 
competitiveness, the analyzed cooperation can be seen especially clearly in the regional 
perspective. The paper presents some select regional aspects of enterprises development based on 
cooperation with institution supporting entrepreneurship in the Lodz region. The survey was 
conducted in 2001 and 2009, on the sample of 72 small and medium enterprises. The results 
present the scope of cooperation of economic entities with business-related environment 
institutions. The results allow the evaluation of chosen main characteristics of the cooperation that 
stimulates development processes of enterprises.  
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ROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE 

WSPARCIA REGIONALNYCH PROCESÓW 

PROINNOWACYJNYCH 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia działań administracji publicznej w obszarze 
wskazanym w jego tytule. Dyskusja na całokształtem działań administracji publicznej, zarówno  
w teorii, jak i w praktyce, posiada interdyscyplinarny charakter. Podejmowanie przez 
administrację publiczną, w kaŜdej przestrzennie jednostce terytorialnej, permanentnych działań  
w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej podmiotów gospodarczych powinno zmierzać do 
tworzenia wizji rozwoju całej społeczności. Budowa i wdroŜenie systemu umoŜliwiającego 
zwiększanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw ma na celu stworzenie przedsiębiorcom 
coraz lepszych warunków wykorzystania posiadanego potencjału rozwojowego, odpowiedniego 
kształtowania rynkowego wizerunku reprezentowanych organizacji, dając im zarazem szansę 
ekspansji na nowe obszary rynkowe.  

Wstęp 

Znaczenia innowacyjności czy przedsiębiorczości organizacji jako przewodnich 
determinant w kontekście ich rozwoju trudno jest raczej podwaŜać. Współczesna 
literatura przedmiotu, a przede wszystkim praktyka gospodarcza dostarczają wielu 
poglądów, definicji i określeń, wyjaśniających istotę i złoŜoność realizacji wszelkich 
zjawisk i procesów z tym związanych, w aspekcie zwiększania dotychczasowej 
wartości organizacji rynkowych. Biorąc pod uwagę charakter zmian i przeobraŜeń 
rynkowych, niezwykłą ich dynamikę, zasadne jest (z punktu widzenia róŜnych 
podmiotów rynkowych) usystematyzowanie i ukierunkowanie proinnowacyjnych 
przedsięwzięć w taki sposób, aby móc jak najszybciej nadrobić ewentualne opóźnienia 
w zakresie nowoczesności i innowacyjności gospodarki, jak i teŜ innych dziedzin Ŝycia 
społecznego. W tym właśnie obszarze niebagatelną rolę odgrywają organy administracji 
publicznej, które powinny zabiegać o dobrą reputację i efektywną komunikację  
z otoczeniem. Wynika to poniekąd z wagi misji i zadań, jakie mają do zrealizowania  
w danym obszarze terytorialnym. Administracja publiczna finansowana ze środków 
publicznych powinna mieć więc na względzie interes i długofalowe korzyści dla 

                                                      
1 Mirella Barańska-Fischer – dr, Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji, Wydział Organizacji  

i Zarządzania, Politechnika Łódzka. 
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społeczeństwa jako całości, gdyŜ działa w oparciu o normy prawne i na rzecz 
przestrzegania tych norm. W procesie zarządzania urzędem waŜną rolę odgrywa ocena 
jego funkcjonowania i podejmowanie na bieŜąco tzw. działań doskonalących, 
pozwalających urzędnikom (w głównej mierze ich dyrektorom) skorygować 
dotychczasowe inicjatywy. 

Waga poruszanej problematyki wzrasta szczególnie w obecnej sytuacji rynkowej, 
którą charakteryzuje spadkowa tendencja stopnia aktywności innowacyjnej 
przedsiębiorstw w naszym kraju, w szczególności w odniesieniu do małych i średnich,  
i to w większości obszarów terytorialnych w Polsce. Pamiętać naleŜy ponadto, cytując 
słowa ekspertów z tego zakresu, Ŝe zarówno państwo, jak i jego instytucje publiczne, 
mają znaczący wpływ na budowanie gospodarki opartej na wiedzy2. 

Podział administracji publicznej 

Pojęcie administracji publicznej, formułowane odmiennie w róŜnych ustrojach, 
obejmuje te wszystkie jej organy, które stanowią administrację państwową, 
administrację rządową oraz administrację samorządową. Działają one w zakresie 
realizacji spraw natury publicznej (współistnienie odpowiednich struktur, działań  
i jednostek). Organy administracji publicznej obejmują3: 

a) administrację publiczną w ujęciu organizacyjnym (podmiotowym) − stanowi 
ona ogół podmiotów administracji, a więc organy administracji i inne 
podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu administracji publicznej,  

b) administrację publiczną w ujęciu materialnym (przedmiotowym) − działalność 
państwa, której przedmiotem są sprawy administracyjne albo inaczej zadania  
i kompetencje w zakresie władzy wykonawczej,  

c) administrację publiczną w ujęciu formalnym − to cała działalność 
wykonywana przez podmioty administracje bez względu na to, czy ma ona 
charakter administracyjny, czy teŜ nie ma tego charakteru.  

d) administrację publiczną w ujęciu negatywnym, czyli wszystko to, co nie jest 
ani ustawodawstwem, ani sądownictwem,  

e) administrację publiczną w ujęciu pozytywnym, czyli działalność 
organizatorską państwa, 

f) administrację publiczną w ujęciu przedmiotowo-podmiotowym − zespół 
działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych 
prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez róŜne podmioty, 
organy i instytucje na podstawie ustawy i w określonych prawem formach. 

                                                      
2 Dobre państwo, red. W. KieŜun, J. Kubin, WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania  

im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 283. 
3 E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, s. 12-13,  

27-42. 
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Usługi publiczne podzielić moŜna na4: 
1. Usługi administracyjne – są bezpośrednio związane z obsługą interesantów  

(np. wydawanie przez urząd decyzji w rozumieniu i trybie kodeksu postępowania 
administracyjnego, wydawanie zaświadczeń, pozwoleń, postanowień, 
przyjmowanie i wysyłanie korespondencji itp.). 

2. Usługi społeczne – to np. ochrona zdrowia, oświata i wychowanie oraz edukacja, 
kultura, kultura fizyczna i rekreacja, pomoc i opieka społeczna, mieszkalnictwo, 
bezpieczeństwo publiczne. 

3. Usługi techniczne – to m.in. transport – usługi i infrastruktura, gospodarka wodna  
– zaopatrzenie w wodę i kanalizacja, gospodarka odpadami oraz utrzymanie 
porządku i czystości, cmentarnictwo, zaopatrzenie w energię (elektroenergetyka, 
gazownictwo, ciepłownictwo), zieleń publiczna. 

Diagnoza istniej ącej sytuacji rynkowej: kryzys zaufania 
społecznego wobec organów administracji publicznej 

JuŜ samo pojęcie „administracja publiczna” (jako organizacja niekomercyjna) 
wywołuje u przedsiębiorców (i nie tylko wśród nich) negatywne konotacje  
o nieefektywności prowadzonych działań. Z pewnością po części jest to prawdą, biorąc 
pod uwagę polskie realia. Pojawiają się równieŜ postulaty związane z redukowaniem 
wydatków na administrację publiczną czy teŜ dotyczące wprowadzania zmian 
dotychczasowego sposobu nadzoru nad organami administracyjnymi. Jednym  
z zasadniczych kryteriów oceny administracji publicznej powinna być jakość 
dostarczanych przez nią usług, co szczególne znaczenie ma na poziomie regionalnym  
i lokalnym. 

Administracja publiczna w Polsce przeŜywa obecnie powaŜny kryzys zaufania 
społecznego, którego przyczyn upatrywać moŜna m.in. w: uwarunkowaniach 
historycznych, występującej nadal korupcji wśród polityków i urzędników, 
niegospodarności i nieefektywności podejmowanych działań, braku koordynacji 
realizacji procesów decyzyjnych5. Niezadowolenie ze sposobów funkcjonowania 
polskiej administracji publicznej, mnoŜenie się skarg jest obecnie dość powszechnie 
dyskutowane wśród przedsiębiorców. Wielokrotnie krytykowany przez społeczeństwo 
jest sposób sprawowania władzy, rozrastająca się biurokracja, nieefektywność pracy 
urzędników oraz stałe podnoszenie kosztów działania administracji. Zachodzi więc 
konieczność poprawy skuteczności i efektywności zarządzania jednostką terytorialną  
w zakresie realizacji celów publicznych – funkcji zarządczych i usługowych. 
Przekształcanie istniejących struktur władzy w organizmy funkcjonujące sprawnie  

                                                      
4 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Program Rozwoju Instytucjonalnego, red. 

M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, AE w Krakowie, 
MSWiA, Kraków 2004, s. 17. 

5 Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa 2005, s. 17.  
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i efektywnie, zgodnie ze standardami nowoczesnych metod organizacji i zarządzania, to 
przecieŜ zasadniczy wymóg współczesności. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe jednostki administracji publicznej, niezaleŜnie na jakim 
szczeblu funkcjonują – centralnym, regionalnym czy lokalnym, podejmując wiele 
inicjatyw i działań związanych niemal ze wszystkimi dziedzinami Ŝycia społecznego, 
zajmują waŜne miejsce w kreowaniu oblicza rynkowego danego obszaru. Nowoczesne 
państwo wymaga nowoczesnej administracji publicznej, realizującej w efektywny 
sposób zadania dla dobra ogółu społeczności. Proces zarządzania wiedzą w systemie 
administracji publicznej powinien zatem zapewnić w głównej mierze prawidłowość 
realizacji zadań oraz spójność interakcji urzędnik-obywatel. 

Wśród rozlicznych płaszczyzn i funkcji działania administracji publicznej nie 
sposób pominąć tych z nich, które dotyczą zakresu wspierania inicjatyw innowacyjnych 
w obsługiwanym  terytorium. 

Kształtowanie pozytywnych relacji typu: biznes – ad mini-
stracja jako szansa na odbudowanie zaufania społecz nego 

Analizując jakość współpracy między sferą biznesu a administracją, daje się 
zauwaŜyć następujące negatywy6: 

a) niedostosowanie oferty infrastruktury do potrzeb przedsiębiorców, 
b) zbyt skomplikowane procedury konkursowe wspierające rozwój innowacji  

w przedsiębiorstwach, 
c) brak zrozumienia wspólnoty interesów, 
d) współpraca inicjowana przez region rozumiana jest często przez pryzmat 

rozwoju społecznego, a nie ekonomicznego, 
e) niedostosowanie kompetencji administracji do potrzeb rynkowych wyraŜanych 

przez przedsiębiorstwa, 
f) roszczeniowy charakter współpracy, 
g) duŜy poziom zbiurokratyzowania działań i decyzji administracyjnych. 
O strukturze najwaŜniejszych, zdaniem autorki artykułu korzyści, wynikających ze 

współpracy administracji i biznesu szerzej w tabeli 1. NaleŜy nadmienić, Ŝe dynamika 
zmian zachodzących w obszarach współczesnego rynku stawia obu tym stronom coraz 
to inne wyzwania, bardziej zaawansowane niŜ dotychczas w swej istocie i charakterze, 
coraz bardziej wymagające pod względem jakości wzajemnych relacji i powiązań.  
Na ile uda się w najbliŜszej przyszłości znaleźć władzom naszego kraju  
i poszczególnych regionów jak najlepsze rozwiązania w tym zakresie, wdraŜając je  
w praktykę Ŝycia biznesowego, na tyle uda się nam, Polakom, zwiększyć szanse jako 
wiarygodnego i rzetelnego partnera gospodarczego na arenie globalnej. 

 

                                                      
6 L. Knop, Kształtowanie współpracy w triadzie: biznes – nauka – administracja, http://dlafirmy.info.pl/ 

articlesFiles/Ksztaltowanie_wspolpracy_w_triadzie_biznes-nauka-administracja.pdf (2.02.2010). 
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Tabela 1. Korzyści wynikające ze współpracy w układzie: administracja publiczna – sfera biznesowa w danej 
jednostce terytorialnej z uwzględnieniem wskazań strategicznych 

Dla administracji publicznej: Dla biznesu: 
Wpływ na budowanie nowoczesnego państwa  
– świadomość dbania o interesy społeczne 

Ograniczenie całkowitych kosztów rea-
lizacji innowacji 

Łatwiejsza promocja danego obszaru tery-
torialnego w otoczeniu rynkowym (w regionie, 
w kraju, na świecie) 

Zwiększenie szans na komercjalizację 
wyników prowadzonych badań i analiz 

MoŜliwość kreowania i wzmacniania dotych-
czasowego potencjału środowiska proinnowa-
cyjnego – dynamizowanie rozwoju przedsię-
biorczości i innowacyjności 

Wzrost liczby i jakości działań o cha-
rakterze przedsiębiorczym i nowatorskim, 
szansa na zdobywanie nowych obszarów 
rynkowych  

Wzrost stopnia konkurencyjności regionu – za-
trzymanie dotychczasowych i przyciąganie no-
wych  inwestorów 

Wzrost stopnia konkurencyjności orga-
nizacji w otoczeniu rynkowym 

Przyczynianie się do poprawy jakości Ŝycia 
społeczeństwa  

Ułatwienie nawiązywania kontaktów biz-
nesowych i okołobiznesowych 

Kreowanie pozytywnego wizerunku rynkowego 
organu/ów administracji publicznej 

Kreowanie pozytywnego wizerunku ryn-
kowego organizacji i jej produktów 

Wskazania strategiczne: 
1. Wzajemne dąŜenie do osiągania długofalowych, pozytywnych efektów, wynikających  

z nawiązania i kontynuowania trwałej i lojalnej współpracy pomiędzy administracją 
publiczną a środowiskiem biznesu w danej jednostce terytorialnej. 

2. Wypracowanie kierunków porządkujących wzajemne relacje. Wspólne planowanie  
i koordynowanie działań strategicznych dla regionu, branŜ regionu. Wymiana 
doświadczeń i poglądów. 

3. Uruchomienie/dopracowanie pewnego symbiotycznego mechanizmu współpracy stron, 
mającego zapewnić rozwój jednostce terytorialnej jako całości oraz poszczególnym 
organizacjom biznesowym. 

4. Wzmacnianie wzajemnego zaufania i budowanie partnerskich relacji. Udzielanie sobie 
merytorycznego i zasobowego wsparcia. 

5. Tworzenie interakcji ze środowiskiem naukowym. Promowanie sieci współpracy.  
6. Elastyczne i sprawne działanie w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku. Otwartość na 

zmiany, efektywne zarządzanie. 
7. Dynamizacja inwestycji preekonomicznych. 
8. Przyśpieszenie procesu wzajemnego uczenia się, jak równieŜ społeczności jako całości. 

Źródło: opracowanie własne. 

Sprawna administracja publiczna to administracja sk uteczna, 
efektywna i oszcz ędna 

Pomiar wyników funkcjonowania administracji publicznej jest złoŜonym  
i wielowątkowym zagadnieniem, o którym nadal pisze się zbyt mało w polskiej 
literaturze przedmiotu. Poszukiwanie skutecznych metod poprawy skuteczności  
i efektywności funkcjonowania organów administracji publicznej jest prowadzone od 
wielu lat m.in. w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Japonii, Nowej Zelandii7. 
W Polsce natomiast brak jest w zasadzie kompleksowych opracowań z poszczególnych 

                                                      
7 P. Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, 

Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 7.  
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regionów kraju, w których ich autorzy bazują na ujednoliconej koncepcji 
metodologicznej czy metodycznej, umoŜliwiającej prowadzenie porównań 
terytorialnych w tym zakresie. Autorzy istniejących publikacji podkreślają, Ŝe nie jest 
tak naprawdę moŜliwe dokonanie pełnego pomiaru rezultatów działania administracji, 
poniewaŜ kryteria, które je warunkują, są zbyt róŜnorodne w swej istocie i charakterze. 
Ponadto niekiedy są bardzo trudno mierzalne8. Brak wspólnej refleksji przedstawicieli 
nauki, zajmujących się tą problematyką stanowi niewątpliwie istotną koncepcyjną 
słabość; są rzeczywiste braki – zarówno w zakresie systematycznej i metodologicznie 
poprawnej kwantyfikacji tego, co robi państwo, jak i róŜnorodne jego instytucje9. 
Zdarza się bowiem, Ŝe inaczej definiowane są pewne określenia na gruncie np. 
psychologii, ekonomii, socjologii, prakseologii, marketingu czy nauk prawniczych. 

Wzrost oczekiwań społecznych związanych z administracją publiczną sprawił, iŜ 
działania podejmowane w odniesieniu do administracji publicznej zaczęły zmierzać  
w kierunku odnalezienia metod słuŜących poprawie jej sprawności działania  
– skuteczności, oszczędności w zakresie ponoszonych nakładów/wydatków, 
efektywności. Chcąc jednak korygować te parametry, naleŜy umieć je dokładnie 
zdiagnozować, ocenić jakość skutków, jakie przynoszą, wskazać na kierunki i sposoby 
inicjowania potencjalnych zmian w tym zakresie, a następnie dopiero wprowadzać je  
w Ŝycie. 

Warunkiem sukcesu realizacji polityk publicznych jest budowa i implementacja 
skutecznego systemu strategicznych i operatywnych mierników, pozwalających 
kwantyfikować oraz oceniać efektywność i skuteczność działań organów administracji. 
Badanie skuteczności funkcjonowania urzędu administracji publicznej wymaga 
zastosowania metodologii porównania ustalonych celów i osiąganych w praktyce 
rezultatów. Miarą skuteczności jest zatem określenie stopnia realizacji celu/celów. 
Badanie efektywności wiąŜe się zaś z zestawieniem ponoszonych nakładów  
i osiąganych wyników/rezultatów. Oba powyŜsze badania winny być prowadzone  
w kontekście uŜyteczności działań dla klienta – beneficjenta danego organu 
administracyjnego. 

Zapewnienie prawidłowości realizacji zadań oraz spójności interakcji urzędnik  
– obywatel uwarunkowane jest przebiegiem procesu sprawnego zarządzania wiedzą  
w poszczególnych, terytorialnie niekiedy rozproszonych, jednostkach administracji 
publicznej. Nowoczesne techniki informatyczne umoŜliwiają usprawnienie realizacji 
tego procesu. System informacyjno-komunikacyjny, co podkreślają W. Grudzewski  
i I. Hejduk, przyczynia się jedynie w pośredni sposób do wzrostu efektywności 
organizacji10. NajwaŜniejsza bowiem rola przypisana jest w tym zakresie człowiekowi  

                                                      
8 Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

Rzeszów 2006, s. 361. 
9 J. Górniak, Sprawne państwo, cykle tworzenia i oceniania polityk/programów publicznych,  

Wyd. Centrum na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008, nr 4, s. 65. 
10 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 

2004, s. 17. 
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– jego kompetencjom, posiadanym predyspozycjom, osobistemu (czy grupowemu) 
zaangaŜowaniu, motywacji, zdolnościom i umiejętnościom wykorzystywanym  
w zakresie świadomego kreowania wartości dla reprezentowanej organizacji. Tworząc 
kulturę współczesnej organizacji, naleŜy w głównej mierze brać więc pod uwagę 
warunki pracy, jakie przygotowuje się dla swoich pracowników, gdyŜ to przede 
wszystkim buduje wśród nich korzystny klimat sprzyjający podejmowaniu przez nich 
inicjatyw o charakterze twórczym, dając im jednocześnie zadowolenie i satysfakcję  
z pracy. 

Sprawna administracja publiczna to administracja inteligentna – dostosowująca się 
w miarę szybko do warunków, w jakich działa. Tylko taka organizacja będzie potrafiła 
racjonalnie dysponować posiadanymi zasobami, w szczególności w odniesieniu do 
wspierania innowacyjnych działań podmiotów rynkowych w danym geograficznie 
obszarze rynkowym. 

Reasumując, naleŜy podkreślić, Ŝe reagowanie pracowników na wszelkie 
napływające do nich bodźce, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, stanowi 
zasadnicze wyzwanie i wymóg współczesności. Wysoka ranga myślenia i kreatywnego 
działania, sprawne rozwiązywania pojawiających się problemów, powinny stać się dla 
kaŜdego pracownika swoistego rodzaju normą i oczywistością, bez realizacji której 
trudno mówić o osiąganiu spektakularnych sukcesów w bieŜącej i strategicznej 
działalności.  

Instrumenty wsparcia przedsi ębiorców w obszarze ich inno-
wacyjno ści  

Generalnie ujmując, instytucje dąŜące w swej filozofii i praktyce działania do 
aktywizowania regionalnych czy lokalnych przedsiębiorców w zakresie innowacyjności 
oraz przedsiębiorczości stanowią zasadnicze ogniwo konstruowania nowoczesnych 
systemów wsparcia rozwoju ekonomiczno-społecznego danej jednostki terytorialnej. 
ZróŜnicowane zazwyczaj organizacyjnie podmioty zakładają bowiem konieczność  
i potrzebę podejmowania bezpiecznych i trwałych w skutkach inicjatyw prorynkowych 
przy jednoczesnym uwzględnieniu złoŜoności lokalnych czy regionalnych 
uwarunkowań.  

WyróŜniającą pozycję w instytucjonalnym zapleczu systemu wsparcia zajmują11: 
a) nienastawione na zysk organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, 

komitety, towarzystwa, związki pracowników i pracodawców itp.) lub 
jednostki przez nie powołane – ich celem nie jest więc maksymalizacja zysku, 
lecz zaspokajanie nietypowych potrzeb, inicjowanie zmian i transformacji 
lokalnych społeczności, 

b) spółki o charakterze publiczno-prywatnym powołane z inicjatywy i przy 
duŜym zaangaŜowaniu organizacyjnym, finansowym władz publicznych  

                                                      
11 A. śołnierski, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce  

w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 17. 
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– organizacje te podejmują działania prorozwojowe i nie są zobligowane do 
generowania zysków do podziału pomiędzy udziałowców, 

c) izby gospodarcze, organizacje rzemiosła, zrzeszenia i związki pracodawców, 
d) pozostałe instytucje przedstawicielskie biznesu, które podejmują inicjatywy  

i działania o charakterze prorozwojowym, 
e) wyodrębnione organizacyjnie i finansowo jednostki samorządowe, jednostki 

administracji publicznej, instytucje naukowo-badawcze, które są zorientowane 
na wsparcie rozwoju lokalnej gospodarki. 

Co więc determinuje strukturę i zakres podejmowanych przez poszczególne 
instytucje zadań? Odpowiedzi na to pytanie naleŜy szukać w wielu płaszczyznach  
i przekrojach. Niemniej jednak oddziaływanie charakterystycznych cech danego 
środowiska biznesowego odgrywa tu zasadniczą rolę. Albowiem im bardziej posiada 
ono złoŜony i zmienny charakter, tym trudniej jest ustalić decydentom listę parametrów, 
wyznaczających określone kierunki inicjatyw proinnowacyjnych. Do najwaŜniejszych 
determinant, wspomagających ustalenie potencjalnych kierunków działań organizacji, 
zdaniem autorki artykułu, naleŜą12: 

a) misja, wizja i cele działania, ujęte w sposób ogólny i szczegółowy, w lokalnej 
czy w regionalnej strategii rozwoju, 

b) uwarunkowania zewnętrzne, wynikające z cech otoczenia bliŜszego i dalszego, 
c) nastroje panujące wewnątrz organizacji wśród pracowników, charakter pracy, 

jaką realizacją, ich zakres uprawnień decyzyjnych w ramach poszczególnych 
stanowisk,  

d) sposób wzajemnego komunikowania się stron zaangaŜowanych w realizację 
danego przedsięwzięcia oraz przepływ informacji między nimi – wzajemna 
interakcja w ramach relacji firma – klient, 

e) sprawność i elastyczność podejmowania decyzji przez pracowników, ich 
przygotowanie merytoryczne, poziom sprawności zawodowej (wiedza, 
umiejętności, doświadczenie), posiadane zasoby. 

Sygnały płynące z rynku winny stanowić impuls dla decydentów w organizacji do 
inicjowania takiej pracy, na której rezultaty czekają potencjalni odbiorcy. Jedynie 
doskonała znajomość potrzeb i oczekiwań grupy docelowej powinna zapewnić 
stabilność realizacji danego biznesu zarówno w krótszej, jak i w dłuŜszej perspektywie. 
Rozwój danej jednostki terytorialnej pozwala zaangaŜowanym w to podmiotom tworzyć 
nowe struktury – sieci organizacji, mające na celu intensyfikację działań w zakresie13: 

– wzajemnej mobilizacji wysiłków na rzecz rozwoju lokalnego czy 
regionalnego, 

                                                      
12 M. Barańska-Fischer, Determinants of innovative activity of Small and Medium-sized Enterprises in the 

Łódź region, w: Development of Enterprises in the European Union, red. R. Grądzki, J. Otto, R. Stanisławski, 
Monographs Technical University of Lodz, Wyd. Technical University of Lodz, Łódź 2009, s. 104-105. 

13 K.B. Matusiak, Instytucje wsparcia, w: Innowacje i transfer wzajemnej mobilizacji wysiłków na rzecz 
rozwoju lokalnego, czy regionalnego, i technologii – słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Wyd. PARP, 
Warszawa 2008, s. 17.  
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– włączania w zakres prowadzonych zadań równieŜ takich firm społecznych, 
które dotychczas pozostawały bierne, 

– kreowania atmosfery wzajemnego zaufania i poparcia w obliczu realizacji 
wspólnych celów, 

– rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego, włączania grup społecznych  
w realizację polityki gospodarczej, 

– odbiurokratyzowania działań prorozwojowych, 
– przestrzegania zasad zdrowej konkurencji w obszarze pozyskiwania  

i wykorzystywania środków publicznych, stosowania reguły fair-play, 
– koordynacji przedsięwzięć w obszarze spójnego, celowego łączenia źródeł 

zasilania ze środków publicznych oraz prywatnych (głównie dla realizacji 
lokalnych przedsięwzięć prorozwojowych i infrastrukturalnych), 

– rozwoju nowoczesnych form transferu technologii, 
– wspierania inicjatyw przedsiębiorczych i marketingu lokalnego. 
Działania lokalnych czy regionalnych podmiotów rynkowych, zmierzających do 

udzielania wsparcia organizacjom w zakresie ich rozwoju gospodarczego, efektem 
których mogą być innowacje, realizowane być mogą w następujących 
przedsięwzięciach14: 

a) wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ułatwianie startu i pomoc 
nowo powstającym, prywatnym firmom, 

b) promocja i poprawa stopnia konkurencyjności MSP, 
c) tworzenie warunków dla transferu nowych rozwiązań technologicznych do 

gospodarki i realizacji inicjatyw o charakterze proinnowacyjnym, 
d) podnoszenie jakości zasobów ludzkich poprzez edukację, szkolenia  

i doradztwo oraz wprowadzenie wzorców pozytywnego działania, 
e) zagospodarowanie zasobów i realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych, 
f) tworzenie sieci współpracy i partnerstwa róŜnych podmiotów działających na 

rzecz dynamizacji rozwoju, wzrostu dobrobytu i zasobności mieszkańców. 
Identyfikując rodzaje działań organów administracji publicznej w zakresie 

pobudzania realizacji procesów innowacyjnych, w szczególności kierowanych do 
małych i średnich przedsiębiorstw, naleŜy przede wszystkim wymienić: 

– wprowadzanie ułatwień organizacyjnych-formalnych dla nowo powstałych 
firm, 

– pomoc pośrednią w postaci ulg podatkowych i premii lokalizacyjnych, 
– system pomocy dla firm wdraŜających nowoczesne technologie, 
– wspieranie inwestycji o charakterze proinnowacyjnym, 
– zapewnienie współpracy firmom sektora MiŚP z instytucjami naukowo 

-badawczymi, 
– przygotowanie kadr do prowadzenia tej współpracy, 

                                                      
14 A. śołnierski, P. Zadura-Lichota, op. cit., s. 13. 
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– partycypacja w działaniach z zakresu promocji marek innowacyjnych 
identyfikowanych z regionem, 

– wspieranie przedsięwzięć z zakresu promocji i wdraŜania postępu 
technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego, 

– doradztwo patentowe, 
– prowadzenie działań z zakresu promocji jakości (np. w zakresie wdraŜania 

systemu jakości zgodnie z międzynarodowymi normami (np. ISO, HACCP), 
– pomoc w zakresie uzyskania przez podmioty gospodarcze odpowiednich 

certyfikatów, 
– tworzenie systemu finansowego wsparcia działalności przedsiębiorstw 

(fundusze poŜyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusz kapitału 
zaląŜkowego, fundusz inwestycyjny wysokiego ryzyka), 

– utworzenie w jednostkach samorządu terytorialnego punktów obsługi 
inwestorów, 

– wsparcie w zakresie tworzenia inkubatorów innowacji i przedsiębiorczości, 
– stworzenie systemu sprawnego przyciągania inwestorów (aktywny lobbing), 
– zwolnienia podatkowe z wdraŜania innowacji do praktyki gospodarczej, 
– świadczenie usług infrastrukturalnych i doradczych.  
O tym, jakie są w praktyce determinanty aktywności innowacyjnej organizacji, 

świadczy wiele zmiennych. Splot oddziaływania czynników zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych w odniesieniu do organizacji stanowi w zasadzie syntetyczną 
odpowiedź w tej kwestii. 

Podsumowanie 

Reasumując, naleŜy podkreślić, Ŝe zachodzące procesy globalizacji gospodarek 
świata, jak równieŜ stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na 
wiedzy, powodują konieczność coraz sprawniejszego, efektywniejszego poszukiwania, 
znajdowania i adaptacji rozwiązań zmierzających do tworzenia dobrobytu dla 
społeczeństwa jako całości.  

Administracja publiczna, realizując swą misję, wizję i cele, powinna skutecznie 
eliminować bariery i ograniczenia innowacyjności organizacji na obsługiwanym 
obszarze, wspierać przedsiębiorców finansowo, organizacyjnie, marketingowo czy 
konsultingowo. Napływ środków unijnych przyczynia się zasadniczo do zwiększenia 
moŜliwości szybszego niŜ dotychczas inicjowania, wdraŜania zmian w sposobie 
funkcjonowania administracji publicznej.  

NaleŜy przy tym podkreślić, Ŝe późniejsza ocena innowacyjności kaŜdego 
podmiotu gospodarczego jest równieŜ kwestią złoŜoną w swej istocie. Nawet w krajach 
zachodnich, stosując do tej oceny wiele miar, budzi to liczne dyskusje 
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metodologiczne15. Niemniej jednak, jak podkreśla W. Janasz, wymaga to prowadzenia 
systematycznych i obiektywnych badań w tym zakresie. 

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SCOPE  

OF SUPPORTING REGIONAL INNOVATIVE PROCESSES 

Summary 

The objective of the paper is presenting the importance of public administration actions  
in the scope of supporting regional innovative processes. The discussion on the operation of the 
administration, both in the theory and in the practice, has interdisciplinary character. The actions 
taken by public administration, in each spatial territorial unit, in the scope of supporting 
innovation activities of economic entities should aim at creating the vision of whole community 
development. The creation and implementation of a system allowing the increase of innovation 
activities by enterprises aims at creating better conditions for entrepreneurs to increasingly use 
their potential for development, appropriate development of the market image of the organizations 
represented, in the same time giving them a chance to expand into new market areas. 
 

                                                      
15 Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 

2004, s. 157 i kolejne. 
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ZACHOWANIA PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH  

W UKŁADACH REGIONALNYCH W FUNKCJI 

REGIONÓW KRAJU 

Streszczenie 

Celem artykułu jest wykazanie róŜnic w zachowaniach podmiotów gospodarczych 
funkcjonujących w układach lokalnych lub regionalnych i powiązanie ich z uwarunkowaniami 
regionalnymi, w których działają. Aby osiągnąć ten cel, autorka zidentyfikowała zachowania 
przedsiębiorcze podmiotów funkcjonujących w dwóch róŜnych regionach Polski, przyjmując jako 
grupę badawczą mikroprzedsiębiorstwa handlowe. Rezultatem badań jest syntetyczna 
charakterystyka zachowań badanych podmiotów gospodarczych. Wyniki badań dają podstawę do 
rozwaŜenia zasadności analizy zachowań przedsiębiorczych podmiotów funkcjonujących  
w układach regionalnych w kontekście regionalnym, a nie krajowym. Wynika z nich bowiem, iŜ 
w regionie o wyŜszym rozwoju gospodarczym podmioty te wykazują wyŜszy potencjał 
przedsiębiorczy. Rezultaty badań mają takŜe swój wymiar praktyczny. Mogą stanowić waŜne 
źródło informacji dla samorządów na temat celów, jakie powinny przyjąć przy wspieraniu 
przedsiębiorczości na swoim terenie. 

Wprowadzenie 

W teoriach rozwoju regionalnego podkreśla się duŜe znaczenie polityki regionalnej 
w kształtowaniu przedsiębiorczości w regionie. Mimo iŜ klasyczna teoria neoliberalna 
zakłada brak ingerencji władz publicznych w Ŝycie gospodarcze, w opozycji do niej 
rozwinęło się wiele teorii, w których podkreśla się znaczącą rolę państwa  
i samorządów w kształtowaniu Ŝycia gospodarczego regionów2. Do teorii tych naleŜą 
teoria bazy ekonomicznej, koncepcja biegunów wzrostu autorstwa F. Perroux, teoria  
A. Hirschmana dotycząca geograficznych centrów wzrostu, modelu rdzenia i peryferii  
J. Friedmana czy teoria błędnego koła G. Myrdala. Ten ostatni wskazał na czynniki 
społeczne i kulturowe, które obok czynników ekonomicznych stanowią przyczyny 
nierównomiernego przestrzennie rozwoju regionalnego, który jest długotrwałym 
procesem historycznym3. 

                                                           
1 Anna Goral − dr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. 
2 R.J. Stimson., R.R. Stough., B.H. Roberts, Regional Economic Development. Analysis and Planning 

Strategy, Springer 2002, s. 275. 
3 T.G. Grosse, Praktyka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Gracji, Włoch, Irlandii i Polski,  

Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 27-29. 
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 W drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku P. Romer zapoczątkował nową 
teorię wzrostu, opartą na rozwoju endogenicznych czynników, do których zaliczył 
kapitał ludzki i innowacyjność technologiczną. Podobną koncepcją jest teoria cyklu 
produkcyjnego czy teoria uczącego się regionu. Na powyŜsze aspekty zwracał równieŜ 
uwagę J. Schumpeter. Większość teorii wskazuje na nierównomierny przestrzenny 
rozwój regionalny, podkreślając rolę administracji w podnoszeniu poziomu 
innowacyjności regionu i wspieraniu edukacji, rozwoju zasobów ludzkich i wspieraniu 
małej i średniej przedsiębiorczości4. Teorie te stały się podstawą do poszukiwania cech 
środowiska dla przedsiębiorczości5.  

B. Wawrzyniak i I. Koładkiewicz wskazują na podstawowe czynniki stanowiące 
podwaliny sukcesu rozwoju regionalnego, który przyczynia się do poprawy Ŝycia 
społeczności, a takŜe stanowi dogodne warunki do tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie. Do tych czynników naleŜą: struktura regionu, aktorzy  
w obrębie systemu oraz proces kreowania lokalnej przedsiębiorczości6. Według Capello 
„paradygmat rozwoju regionalnego tworzą cztery elementy: przedsiębiorczość, 
elastyczność produkcyjna, gospodarki okręgowe i katalizatory działania (lokalne banki, 
hurtownicy, stowarzyszenia przemysłowe, pręŜni producenci itd.)”7. 

Coraz częściej podkreśla się takŜe w literaturze rolę kultury przedsiębiorczej, 
kreowanej w całej społeczności8. Ten krótki przegląd koncepcji rozwoju gospodarczego 
regionów i czynników tkwiących w regionie warunkujących przedsiębiorczość wśród 
społeczności daje podstawę do twierdzenia o sprzęŜeniu zwrotnym tych dwóch zjawisk. 
Nie ma rozwoju gospodarczego bez przedsiębiorczości, ale teŜ trudno mówić  
o wysokim poziomie przedsiębiorczości tam, gdzie nie ma pręŜnego rozwoju 
gospodarczego. O ile pierwsze stwierdzenie nie budzi zastrzeŜeń, o tyle brak jest 
zgodności między wynikami dotychczasowych badań, których celem jest identyfikacja 
uwarunkowań sprzyjających zachowaniom przedsiębiorczym.  

J.G. Covin i D.P. Slevin stwierdzają, Ŝe przedsiębiorczy styl jest charakterystyczny 
dla małych firm, kiedy funkcjonują one w niesprzyjającym otoczeniu. Wykazują dalej, 
Ŝe w sprzyjającym otoczeniu taki sposób zachowań moŜe być dla nich negatywny. 
Utrzymują, Ŝe podejmowanie większego ryzyka przez firmy zarządzane w sposób 

                                                           
4 W teorii gron M. Porter równieŜ wskazuje na duŜą rolę władz publicznych w rozwoju gospodarczym 

terytorium. Według niego władze regionalne powinny wspierać rozwój instytucji naukowych, badawczych  
i szkoleniowych, a takŜe sieci współpracy między róŜnymi uczestnikami Ŝycia gospodarczego, politycznego  
i społecznego w regionie, rozbudowywać infrastrukturę techniczną itp. Za: M.E. Porter, Porter o konkurencji, 
PWE, Warszawa 2001, s. 308-322. 

5 T.G. Grosse, op. cit., s. 30-39, 46. 
6 B. Wawrzyniak, I. Koładkiewicz, Kreowanie lokalnej przedsiębiorczości, Polska Fundacja Promocji Kadr 

Ośrodek Łódzki, Łódź 1998, s. 22. 
7 E. Nowińska-Łaźniewska, Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów 

w kontekście procesów integracyjnych, Studia Regionalne i Lokalne. Europejski Instytut Rozwoju 
Regionalnego i Lokalnego UW. Sekcja Polska Regional Studies Association, Nr 2-3, 2002, s. 92. 

8 Z. Barczyk, J. Biniecki., A. Ochojski, B. Szczupak, Przedsiębiorczość, Samorządność, Rozwój lokalny, 
Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001, s. 14. 
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przedsiębiorczy moŜe słuŜyć przetrwaniu tych podmiotów w trudnych warunkach9. 
Podobne wnioski wyciągnął P.N. Khandwalla ze swoich badań, przeprowadzonych 
wśród firm sektora MŚP w Kanadzie10. Inne jednakŜe są wyniki badań D. Millera  
i P.H. Friesena przeprowadzone wśród duŜych firm funkcjonujących w Kanadzie  
i Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy wyniki badań na próbie firm ze Stanów 
Zjednoczonych potwierdziły powyŜszą tezę, to wyniki uzyskane wśród firm 
kanadyjskich wskazały negatywny wpływ niesprzyjającego otoczenia na zachowania 
przedsiębiorcze podmiotów. D. Miller i P.H. Friesen stwierdzają, Ŝe w przypadku 
pogarszających się warunków w otoczeniu (nasilająca się konkurencja i pogorszenie 
warunków ekonomicznych i prawnych), zachowania przedsiębiorcze stają się 
ryzykowne dla firm, wręcz hazardowe11. Wnioski takie wyciągnęli równieŜ ze swoich 
badań Miles, Arnold i Thompson12. A. Yusuf badając powyŜsze zjawiska w firmach 
arabskich, doszedł do zaskakujących wniosków. Firmy produkcyjne stosują orientację 
przedsiębiorczą w niesprzyjającym rynku z lepszymi efektami niŜ firmy handlowe.  
Te drugie lepsze efekty z zachowań przedsiębiorczych osiągają w warunkach 
sprzyjającego otoczenia13. Z kolei P.M. Kreiser, L.D. Marino i K.M. Weaver wykazali, 
Ŝe niesprzyjające warunki otoczenia są odwrotnie skorelowane z działalnością 
innowacyjną firm, dodatnio skorelowane z proaktywnością firm i krzywoliniowo 
skorelowane z podejmowanym ryzykiem14. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe badania prowadzone 
były nie tylko wśród małych podmiotów gospodarczych, co moŜe wpływać na ich 
wyniki. Jednak brak zgodności w wynikach daje podstawę do zasadności analizy 
zachowań przedsiębiorczych i sprzyjających im warunków w polskich realiach i wśród 
bardziej homogenicznej grupy podmiotów gospodarczych. 

Istota zachowa ń przedsi ębiorczych 

Przedsiębiorczość definiowana przez ekonomistów koncentruje się na gotowości 
podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej przez członków społeczności, stąd 
analiza tego zjawiska ma charakter ilościowy15. W tym kontekście prowadzone są 
często rozwaŜania nad uwarunkowaniami rozwoju gospodarczego regionów.  
Przedsiębiorczość jednak to nie tylko gotowość podjęcia działalności gospodarczej, ale 
przede wszystkim pewne zachowania, które pozwalają na rozwój tej działalności  

                                                           
9 J.G. Covin, D.P. Slevin, Strategic Management of Small Firms in Hostil and Bening Environments, 

„Strategic Management Journal” 1989, Vol. 10, s. 75-87 
10 P.N. Khandwalla, The Design of Organizations, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1977, za:  

J.G. Covin, D.P. Slevin, op.cit., s. 78. 
11 D. Miller, P.H. Friesen, Strategy-making and environment: the third link, „Strategic Management 

Journal” 1983, No 4, s. 233. 
12 M. Kulikowska, Entrepreneurial behaviors and effectiveness In Polish enterprises, w: Organizational 

entrepreneurship. Conceptual Advances and some empirical tests, ed. M. Bratnicki, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Katowice, 2003, s. 187. 

13 Ibidem, s.177. 
14 Ibidem, s. 179. 
15 J.A. Montaye, Entrepreneurship, „The Independent Review” 2006, vol. 10. No 4. 
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i skuteczne dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia, stąd badania nad 
zachowaniami przedsiębiorczymi mają charakter jakościowy16. Jak podkreśla  
J. Targalski, ten sposób postrzegania przedsiębiorczości jest najwłaściwszy  
w nowoczesnych koncepcjach17. Podejście behawioralne do zjawiska przedsiębiorczości 
zostało wypracowane m.in. przez przedstawicieli szkoły harwardzkiej, takich jak:  
J.A. Timmons, H.H. Stevenson i M.J. Roberts.  

Naukowcy ci definiują postępowanie przedsiębiorcy jako pogoń za szansami18 bez 
uwzględnienia ograniczeń stwarzanych przez aktualnie kontrolowane zasoby, w których 
przedsiębiorca kieruje się następującymi zasadami19: 

a) strategiczna orientacja, czyli dostosowanie swojej strategii do pojawiających 
się szans w otoczeniu bez ograniczania się do dostępnych w danej chwili 
środków, 

b) angaŜowanie się w szanse i okazje, 
c) efektywne wykorzystanie środków, 
d) pełna kontrola nad posiadanymi zasobami, racjonalizacja ich wykorzystania, 
e) bezpośredni kontakt ze wszystkimi pracownikami i otoczeniem poprzez 

odpowiednią strukturę zarządzania, 
f) ekwiwalentność systemu wynagradzania (wynagrodzenie jest ekwiwalentem za 

uzyskane wyniki pracy). 
Według tej koncepcji zachowania decydentów moŜna umieścić na skali, w której 

skrajnymi postawami jest postawa promotora i administratora. Promotor poszukuje oraz 
wykorzystuje szanse i jest nastawiony na ciągłe zmiany. Administrator dąŜy do 
zapewnienia firmie bezpieczeństwa i utrzymania status quo. Promotor stawia sobie 
pytania: 
1. Gdzie znajdują się szanse do wykorzystania? 
2. Jak moŜe je wykorzystać? 
3. Jakich środków potrzebuje i jak moŜe je zdobyć? 

                                                           
16 Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, red. J. Targalski, Wyd. Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 24. 
17 J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 7. 
18 Szansa przez H.H. Stevensona definiowana jest jako przyszła sytuacja, która jest uwaŜana za wskazaną  

i moŜliwą do osiągnięcia. Szanse są pojęciem relatywistycznym i zaleŜą od indywidualnych postaw oraz 
konkretnych sytuacji, związanych z czasem i przestrzenią. Z indywidualnymi postawami przedsiębiorców 
związane są ich cele oraz umiejętności i kompetencje. H.H. Stevenson zwraca ponadto uwagę, Ŝe szansa jest 
czymś poza działaniami firmy i jest bardzo trudna do zidentyfikowania i wykorzystania dzięki tradycyjnym 
sposobom zarządzania, dlatego wymaga zarządzania przedsiębiorczego. Za: H.H. Stevenson, J.C. Jarillo,  
A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, „Strategic Management Journal” 1990, Vol. 
11, s. 17-27. Według M. Bratnickiego, szansa wynika z „jakiejś luki, rozbieŜności, którą moŜna zapełnić 
robiąc coś inaczej i lepiej, tworząc nową wartość”. Za: M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy 
współczesnych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, s. 24. Okazje zaś są korzystnymi 
sytuacjami dla firmy, które przydarzają się jej. Firma moŜe z nich skorzystać lub nie. W literaturze polskiej 
często szanse i okazje traktuje się jako synonimy.  

19 H.H. Stevenson, M.J. Roberts., H.I. Grousbeck, New Business Ventures and the Entrepreneur, IRWIN 
1994, s. 5. 
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4. Jaka struktura organizacyjna będzie najbardziej efektywna przy wykorzystaniu 
szans? 
Administratora interesuje efektywne wykorzystanie środków, którymi dysponuje, 

minimalizowanie wpływu innych na jego działania oraz przypuszczalne zyski z okazji, 
które pojawiły się w otoczeniu lub firmie20. 

Podejście procesowe, oprócz H.H. Stevensona, przyjmują równieŜ inni 
przedstawiciele szkoły harwardzkiej. R. Runstadt przedsiębiorczość określa jako 
„dynamiczny proces tworzenia wartości dodanej. Wartość ta jest tworzona przez 
jednostki, które akceptują ryzyko majątkowe, czasu i/lub kariery, związane z dodaniem 
wartości do jakiegoś produktu lub usługi. Produkt ten lub usługa moŜe, ale nie musi być 
nowy czy unikalny, ale wartość musi w jakiś sposób być dodana przez przedsiębiorcę 
przez zapewnienie i rozmieszczenie niezbędnych umiejętności i zasobów”21. W Polsce 
podobne podejście prezentują W. Grudzewski i I. Hejduk, którzy stwierdzają, Ŝe „osoba 
prawdziwie przedsiębiorcza to taka, która nawet w niesprzyjających okolicznościach 
podejmuje działalność, zakładając przedsiębiorstwo i wykorzystując szanse 
niedostrzegalne lub bagatelizowane przez innych, wkłada cały swój wysiłek  
w przedsięwzięcie, które moŜe jej przynieść korzyść, ale grozi równieŜ stratą. 
Przedsiębiorca stara się dokonać zmian, przetwarza otaczającą go rzeczywistość, 
dokonuje takiej modyfikacji lub kombinacji zasobów, która w efekcie przyczynia się do 
podniesienia ich wartości” 22. M. Bratnicki zaś określa przedsiębiorczość jako złoŜoną 
postać zachowania, która wymaga pasji, cięŜkiej pracy, umiejętności, wiedzy i uczenia 
się oraz specyficznego podejmowania decyzji strategicznych, które prowadzą do zmian. 
To postępowanie skupione jest wokół szansy23. 

Obecnie najczęściej przyjmowaną definicją zjawiska przedsiębiorczości jest 
podejście J. Schumpetera. Definiuje on przedsiębiorczość jako rodzaj działalności,  
w której głównym zadaniem i esencją jest wprowadzanie nowych kombinacji 
czynników produkcji. Nowe kombinacje, aby uznać za przedsiębiorcze, muszą być 
wprowadzane po raz pierwszy, a rezultatem jest wprowadzanie nowych wyrobów, 
zdobywanie nowych rynków i nowych źródeł zaopatrzenia oraz tworzenie nowych form 
organizacyjnych działalności gospodarczej24. Rola przedsiębiorcy według Schumpetera 
polega przede wszystkim na umiejętności wykorzystania innowacyjnych rozwiązań 
twórczej działalności wynalazców. Definicja ta, choć niezwykle istotna w analizowaniu 
zjawiska przedsiębiorczości, byłaby mało zasadna przy ocenie zachowań 

                                                           
20 H.H. Stevenson, D. Gumpert, The Heart of Entrepreneurship, „Harvard Business Review” 1985, No 2. 
21 D.F. Kuratko, R.M. Hodgets, Entrepreneurship. A Contemporary Approach, The Dryden Press, 1998,  

s. 5. 
22 W. Grudzewski, I. Hejduk, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, WSHiP, 

Warszawa 1998, s. 181. 
23 M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy …., s. 24. 
24 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 120, za: M. Bratnicki,  

T. Kraśnicka, Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, w: Zarządzanie małą firmą, red.  
H. Bieniok, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1995, s. 60. 
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przedsiębiorczych mikroprzedsiębiorstw handlowych25. Wśród nich raczej nie spotyka 
się działań o charakterze innowacyjnym definiowanym w sposób prezentowany przez  
J. Schumpetera. Nie oznacza to jednak, Ŝe niektóre z tych podmiotów nie prezentują 
postawy i zachowań, które pozwalają im na efektywny rozwój. Przyjmując załoŜenie  
o zasadności szerszego podejścia do zjawiska przedsiębiorczości w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw handlowych, badania przeprowadzono w oparciu o definicję 
wypracowaną przez J.A. Timmonsa, H.H. Stevensona i M. J. Robertsa. 

Narzędzie do oceny zachowa ń przedsi ębiorczych podmiotów 
gospodarczych  

Paradygmat przedsiębiorczości według koncepcji H.H. Stevensona, wraz  
z upływem czasu, stał się podstawą do stworzenia narzędzia do pomiaru potencjału 
przedsiębiorczego w podmiotach gospodarczych o zróŜnicowanej charakterystyce 
(tabela 1). 

Tabela 1. Koncepcja H.H. Stevensona zachowań menedŜera jako promotora lub zarządcy 

Promotor (skupia się na 
przedsiębiorczości) Wymiar konceptualny Zarządca (skupia się na 

administrowaniu) 
Napędzana spostrzeganymi 
szansami 

orientacja strategiczna 
Napędzana posiadanymi 
zasobami 

Ryzykowne, z krótkimi 
okresami trwania 

zaangaŜowanie w szanse 
Ewolucyjne, z długimi 
okresami trwania 

Wiele poziomów z minimal-
nym eksponowaniem poszcze-
gólnych poziomów 

zaangaŜowanie w zasoby 
Jeden etap z całkowitym 
zaangaŜowaniem 

„UŜyczenie” lub „wypoŜycza-
nie” potrzebnych środków 

kontrola zasobów 
Własność potrzebnych 
środków 

Płaska struktura; gęsta sieć 
informacji 

struktura zarządzania 
Hierarchiczna  

Skoncentrowana na kreowaniu 
wartości 

filozofia wynagradzania 
Skoncentrowana na odpo-
wiedzialności i staŜu pracy 

Szybki wzrost jest głównym 
celem; ryzyko jest akceptowa-
ne, aby uzyskać wzrost 

orientacja na wzrost 
Bezpieczny, powolny, 
zrównowaŜony 

Promowanie poszukiwania  
i wykorzystywania szans kultura przedsiębiorczości 

Poszukiwania szans w o-
parciu o kontrolowane za-
soby. Pomyłki karane 

Źródło: T.E. Brown., P. Davidsson, J. Wiklund, An operationalization of Stevenson’s conceptualization  
of entrepreneurship as opportunity − based firm behavior, „ Strategic Management Journal” 2001,  
no 22.  

                                                           
25 Według Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r., „za mikroprzedsiębiorcę 

uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: a) zatrudniał 
średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, 
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub 
sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  
w złotych 2 milionów euro”. 
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Model zachowań, który powstał na bazie definicji H.H. Stevensona, wyróŜnia  
8 wymiarów konceptualnych, które wyznaczają obszary podejmowania decyzji przez 
podmiot gospodarczy. Model ten pomaga pozycjonować dany podmiot w skali 
porządkowej wyznaczonej dwoma skrajnymi orientacjami: przedsiębiorczą, 
charakterystyczną dla promotora, i administracyjną, charakteryzującą zarządcę.  

Między tymi skrajnymi orientacjami znajduje się spektrum zachowań podmiotów, 
będących mieszanką obu orientacji, najczęściej z przewagą jednej z nich. Model ten  
z modyfikacją dostosowującą go do specyfiki mikroprzedsiębiorstw handlowych został 
wykorzystany do oceny zachowań przedsiębiorczych badanych podmiotów26. Ocenie 
zostało poddanych 371 losowo wybranych mikroprzedsiębiorstw handlowych 
zajmujących się handlem detalicznym artykułami spoŜywczymi lub przemysłowymi,  
z czego 175 funkcjonuje na obszarze Lubelszczyzny, a 196 w Wielkopolsce. Wyniki 
badań zostały poddane obróbce statystycznej przy wykorzystaniu analizy czynnikowej 
programu Statistica. Wykorzystując analizę czynnikową, poszukiwano czynników 
mających istotne znaczenie w opisie charakterystycznych zachowań badanych 
podmiotów. Czynniki, które zostały wyodrębnione spośród zbioru czynników 
opisujących dane zjawisko, to elementy mające podstawowe znaczenie wyjaśniające 
dany problem lub zjawisko. To wymiary tego problemu27. Badanie zostało 
przeprowadzone w 2007 r. 

Charakterystyka badanych regionów 

Do badań wybrano dwa województwa: Lubelszczyznę i Wielkopolskę. Wybór ten 
nie jest przypadkowy. Lubelszczyzna była do końca 2006 r. oceniana jako 
najbiedniejszy region Unii Europejskiej. MoŜna przyjąć, Ŝe jest ona reprezentantem 
„ściany wschodniej” Polski. Wielkopolska jest jednym z najbogatszych regionów Polski 
i stanowi przeciwwagę dla Lubelszczyzny, biorąc pod uwagę uwarunkowania 
ekonomiczne. Regiony te róŜni takŜe odmienna historia z czasów zaborów Polski oraz 
połoŜenie. Uwarunkowania te sprawiły, Ŝe rozwój tych regionów znacznie je róŜni. 

W tabeli 2 przedstawione zostały wybrane informacje ekonomiczne, 
charakteryzujące oba te regiony. Ze względu na fakt, Ŝe Wielkopolska zajmuje większy 
obszar terytorialny zamieszkiwany przez większą liczbę ludności, większość 
przedstawionych danych w tabeli zawiera dane ekonomiczne per capita. Pozwala to na 
bardziej wiarygodne porównanie sytuacji ekonomicznej w obu regionach. 

                                                           
26 Modyfikacja dotyczy obszaru „Kontrola zasobów”. Specyfika mikroprzedsiębiorstw wymaga 

zgromadzenia przez nich pewnego poziomu zasobów finansowych i rzeczowych, aby były one wiarygodnym 
partnerem dla uczestników rynku, np. takich jak banki. Stąd w przypadku tych podmiotów koncentrowanie się 
na poŜyczaniu potrzebnych zasobów moŜe być zasadne jedynie w części przypadków. Nie powinny one 
bowiem rezygnować ze wzrostu firmy, przejawiającej się m.in. odpowiednim kapitałem będącym w ich 
dyspozycji. Drugą cechą charakterystyczną dla mikroprzedsiębiorstw, która spowodowała modyfikację 
narzędzia, jest struktura organizacyjna tych podmiotów. Ze względu na ich wielkość jest ona płaska. Nie 
świadczy to jednak o ich zachowaniach przedsiębiorczych. 

27 A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 902-903. 
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Tabela 2. Podstawowe informacje statystyczne za 2008 r. 

 Wielkopolska Lubelszczyzna 
PKB per capita 29279 zł (105,3% średniej 

krajowej, czwarte miejsce  
w kraju) 

18779 zł (67,5% średniej 
krajowej, ostatnie miejsce  
w kraju) 

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto 

2869 zł (90,8% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodze-
nia w Polsce) 

2772 zł (87,8% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodze-
nia w Polsce) 

Stopa bezrobocia 6,4% 11,3% 
Źródło: opracowanie na podstawie Mały rocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/ 

cps/rde/xbcr/gus/PUBL_oz_maly_rocznik_statystyczny_2009.pdf. 

Z informacji przedstawionych w tabeli 2 wynika, Ŝe Lubelszczyzna jest  
w zdecydowanie gorszej sytuacji ekonomicznej od Wielkopolski. Występuje prawie 
dwukrotnie wyŜsze bezrobocie, region ten znajduje się na ostatnim miejscu w Polsce, 
biorąc pod uwagę PKB per capita. Kolejne dane wskazują na cechy charakterystyczne 
gospodarki obu regionów – tabela 3. 

Tabela 3. Pracujący w podziale na sektory 

 Rolnictwo Przemysł i budownictwo Usługi ogółem 
Wielkopolska 20,5% 34,0% 45,5% 
Lubelszczyzna 43,3% 17,7% 39,0% 

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych GUS z 2008 r., www.stat.gov.pl/bdr_n. 

Lubelszczyzna jest regionem rolniczym. W rolnictwie zatrudnionych jest ponad 
43% społeczności w wieku produkcyjnym. Wielkopolska to region przemysłowy  
z dobrze rozwiniętymi usługami rynkowymi. Województwo wielkopolskie jest 
atrakcyjnym regionem dla inwestorów zagranicznych. Dotyczy to przede wszystkim 
Poznania, a takŜe subregionu poznańskiego. Poznań uzyskał bardzo wysoką ocenę 
ratingową wydaną przez Moody's Investors Service – jedną z najwyŜszych wśród 
polskich miast. Decyduje o tym: dostępność komunikacyjna, otoczenie biznesu, 
chłonność rynku, poziom rozwoju przemysłu oraz dynamika procesu transformacji. 
Firmy z kapitałem zagranicznym zainwestowały w tym regionie ponad 8 mld USD,  
w tym najwięcej w przemyśle spoŜywczym, chemicznym, farmaceutycznym, środków 
transportu, a takŜe maszyn i urządzeń28. W tabeli 4 przedstawiono liczbę 
przedsiębiorstw handlowych w obu województwach. 

Tabela 4. Liczba podmiotów gospodarczych w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów)  
w podziale na regiony na koniec 2008 r. 

Region Ogółem 
Z tego w gminie 

miejskiej wiejskiej miejsko-wiejskiej 
Lubelszczyzna 51563 

(100%) 
30109 

(58,4%) 
15814 

(30,7%) 
5640 

(10,9%) 
Wielkopolska 107018 

(100%) 
50962 

(47,6%) 
18769 

(17,5%) 
37287 

(34,9%) 
Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych GUS z 2008 r,. www.stat.gov.pl/bdr_n. 

                                                           
28 Inwestycje zagraniczne w Wielkopolsce, www.umww.pl/biznes.html (4.02 2010). 
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Liczba podmiotów handlowych w Wielkopolsce jest prawie dwukrotnie wyŜsza od 
liczby tych firm na Lubelszczyźnie, jednak naleŜy zaznaczyć, Ŝe obszar terytorialny,  
a takŜe liczba mieszkańców województwa wielkopolskiego są znacznie wyŜsze niŜ  
w województwie lubelskim. W tabeli wykazana jest takŜe ponad trzykrotnie większa 
liczba firm w gminach miejsko-wiejskich Wielkopolski w porównaniu z Lubelszczyzną, 
która jednak wynika ze struktury ludności zamieszkującej te dwa regiony. W tabeli 5 
zawarte są informacje na temat liczby podmiotów handlowych na 1000 mieszkańców, 
które przy porównaniu obydwu regionów dają bardziej wiarygodny obraz ich róŜnic. 
Analiza danych tej tabeli wskazuje na podobny rozkład podmiotów handlowych na 
1000 mieszkańców w obu województwach, z uwagą, Ŝe liczba podmiotów handlowych 
przypadająca na 1000 mieszkańców jest znacznie wyŜsza w województwie 
wielkopolskim niezaleŜnie od rodzaju analizowanej gminy.  

Tabela 5. Liczba podmiotów gospodarczych w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów) 
przypadająca na 1000 mieszkańców w podziale na regiony na koniec 2008 r. 

Region Ogółem 
Z tego w gminie 

miejskiej wiejskiej miejsko-wiejskiej 
Lubelszczyzna 23,4 33,5 23,3 14,9 
Wielkopolska 31,9 40,5 29,0 23,2 

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych GUS z 2008 r., www.stat.gov.pl/bdr_n. 

Ta krótka charakterystyka pozwala stwierdzić, Ŝe regiony te są na róŜnym poziomie 
rozwoju gospodarczego. 

Wyniki bada ń oceny zachowa ń przedsi ębiorczych mikro-
przedsi ębiorstw handlowych 

Przedmiotem badań empirycznych były zachowania przedsiębiorcze firm, a celem 
− wykazanie zróŜnicowania tych zachowań w zaleŜności od regionu, w którym 
prowadzą działalność gospodarczą. Podmiotem badań były mikroprzedsiębiorstwa 
handlowe funkcjonujące w dwóch róŜnych regionach Polski: w Wielkopolsce lub na 
Lubelszczyźnie. Wynikiem badania jest przedstawienie charakterystycznych wymiarów 
zachowań określających badane podmioty gospodarcze. 

Analiza czynnikowa zastosowana w badaniu zachowań przedsiębiorczych 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących zarówno na Lubelszczyźnie, jak  
i w Wielkopolsce, wyodrębniła pięć czynników, stanowiących podstawowe wymiary 
przedsiębiorczości, z czego cztery29 są istotne przy opisie badanej problematyki. 
Wyodrębnienie i scharakteryzowanie tych wymiarów pozwala określić podstawy 
filozofii działania właścicieli badanych podmiotów gospodarczych. 

Pierwszy czynnik wyodrębniony na podstawie badań przedsiębiorstw 
funkcjonujących na Lubelszczyźnie, mający największe znaczenie w charakterystyce 
zachowań przedsiębiorczych, obejmuje sześć zmiennych: 

                                                           
29 Liczba wymiarów opisujących badaną problematykę wynika z wykresu osypiska. Pozostałe czynniki nie 

wywierają istotnego wpływu na opisywaną problematykę. 
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a) kierunek działania, który wyznaczają zasoby będące w dyspozycji 
przedsiębiorstwa, 

b) ograniczenie wykorzystania szans do tych, które moŜna zrealizować przede 
wszystkim w oparciu o posiadane zasoby, 

c) koncentrowanie się na zdobyciu środków finansowych przy wykorzystaniu 
szans, 

d) koncentrowanie się przede wszystkim na przetrwaniu firmy w dłuŜszym 
okresie, a nie jej rozwoju, 

e) dostrzeganie w otoczeniu szans, 
f) niska umiejętność wykorzystania szans w postaci zyskownego dobra lub 

usługi. 
Charakterystyka drugiego czynnika pokrywa się częściowo z czynnikiem 

pierwszym. W skład drugiego czynnika wchodzą zmienne: 
– umiejętność kreowania nowych pomysłów, 
– dostrzeganie szans w otoczeniu, 
– niska umiejętność wykorzystania szans w postaci zyskownego dobra lub 

usługi. 
Czynnik trzeci koncentruje się na budowaniu pola partnerstwa dla firmy zarówno 

na zewnątrz (budowanie trwałych stosunków z uczestnikami rynku), jak i wewnątrz 
firmy (traktowanie pracowników jako partnerów w biznesie). Czynnik czwarty 
natomiast zwraca uwagę na duŜą rolę zasobów własnych w funkcjonowaniu podmiotu 
gospodarczego. 

Cechą charakterystyczną firm z Lubelszczyzny jest zatem koncentrowanie się tych 
firm na przetrwaniu w oparciu o istniejącą bazę zasobów, przy budowie pola 
partnerstwa, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz podmiotu, dającego podstawę 
stabilności ich funkcjonowania. Podmioty te wykazują ponadto ograniczoną otwartość 
na wykorzystywanie szans. 

Tak jak w przypadku firm z Lubelszczyzny, tak i wśród podmiotów gospodarczych 
z Wielkopolski wyodrębniono cztery czynniki, charakteryzujące ich zachowania 
przedsiębiorcze. Pierwszą grupę czynników moŜna scharakteryzować następująco: 

a) kierunek działań firm wyznaczają przede wszystkim zasoby będące w ich 
dyspozycji, 

b) inwestowanie w zasoby dające moŜliwość elastycznego reagowania na zmiany 
zachodzące na rynku, 

c) wykorzystanie przede wszystkim zasobów własnych przy podejmowaniu 
inwestycji, 

d) zrównowaŜony wzrost jako cel priorytetowy firm, 
e) otwartość firm na szanse i umiejętność przełoŜenia ich na zyskowne dobro lub 

usługę. 
 Drugi wymiar przedsiębiorczości odnosi się do zarządzania potencjałem ludzkim 

firm i charakteryzuje go: 



Zachowania podmiotów funkcjonujących w układach regionalnych… 45 

– tworzenie relacji partnerskich wewnątrz firmy, 
– uwzględnianie wartości wnoszonej przez pracowników w systemie 

wynagrodzeń. 
 Trzeci wymiar niemal w całości pokrywa się z wymiarem pierwszym, wskazując 

na ogromną rolę zasobów wewnętrznych (przede wszystkim finansowych) w rozwoju 
firm. Ostatni czynnik wskazuje na tworzenie pola partnerstwa z podmiotami otoczenia. 

 Na podstawie wyników analizy podmioty z Wielkopolski moŜna scharakteryzować 
jako firmy zorientowane na permanentny, choć zrównowaŜony wzrost, realizowany 
częściowo poprzez inwestycje dające moŜliwość wykorzystania szans, w oparciu  
o tworzenie partnerstwa z podmiotami otoczenia, jednak przede wszystkim przy 
wykorzystaniu posiadanych zasobów finansowych. 

Wnioski  

 Przedstawiona w niniejszej publikacji charakterystyka zachowań właścicieli 
mikroprzedsiębiorstw handlowych wskazuje, Ŝe nie dość skutecznie budują oni 
potencjał przedsiębiorczy firmy. Większość badanych mikroprzedsiębiorstw 
koncentruje się na przetrwaniu lub zachowaniu dotychczasowej skali działalności.  
Na uwagę zasługuje jednak róŜnica między charakterystyką zachowań badanych 
podmiotów uwzględniająca region ich funkcjonowania. Na Lubelszczyźnie 
mikroprzedsiębiorstwa handlowe nastawione są na przetrwanie w oparciu o posiadane 
zasoby. Podmioty te niechętnie otwierają się na szanse, co oznacza, Ŝe raczej nie są 
nastawione na monitorowanie otoczenia w ich poszukiwaniu. Jedynym aspektem 
charakterystycznym dla promotora jest w ich przypadku budowanie pola partnerstwa  
z innymi uczestnikami rynku, a takŜe z pracownikami firmy. Biorąc powyŜsze pod 
uwagę właściciele mikroprzedsiębiorstw handlowych prezentują postawę bliską 
postawie czysto administracyjnej. 

 Przedsiębiorstwa funkcjonujące w Wielkopolsce charakteryzują zachowania 
nastawione na wzrost, co jest cechą określającą promotora. Ograniczają się one jednak 
do zrównowaŜonego wzrostu w oparciu o posiadane zasoby finansowe. Jest to cecha 
wskazująca na znaczną domieszkę filozofii charakteryzującej administratora. Podmioty 
te są jednak otwarte na wykorzystywanie szans, a takŜe na współpracę z partnerami  
z zewnątrz. Cechą róŜnicującą zachowania podmiotów jest ponadto umiejętność 
budowy ścisłych relacji z podmiotami otoczenia. Mikroprzedsiębiorstwa z Wielkopolski 
budują je zdecydowanie skuteczniej30. Daje to podstawę do stwierdzenia, Ŝe właściciele 

                                                           
30 Dodatkowe badania przeprowadzone w obydwu grupach wskazały, Ŝe zarówno na Lubelszczyźnie, jak  

i w Wielkopolsce właściciele mikroprzedsiębiorstw handlowych nawiązują trwałe relacje z partnerami  
w biznesie. Ponad 71% firm zdecydowanie opowiada się za koniecznością budowy trwałych i ścisłych relacji, 
a niecałe 15% uwaŜa takie działanie za mało istotne lub nieistotne. Z badania wynika, Ŝe najczęstszym 
uczestnikiem rynku, z którym mikroprzedsiębiorstwa podejmują ścisłą współpracę, są dostawcy. Zarówno 
podmioty gospodarcze z województwa lubelskiego, jak i wielkopolskiego zdecydowanie deklarują istnienie 
ścisłej i trwałej współpracy. W przypadku Lubelszczyzny odsetek ten wyniósł 84%, zaś w Wielkopolsce 90%.  
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mikroprzedsiębiorstw handlowych z Wielkopolski wykazują postawę charakteryzującą 
promotora z domieszką zachowań o charakterze administracyjnym. Lepsze warunki 
gospodarcze, a takŜe kultura promująca przedsiębiorczość wśród społeczności  
w regionie przekładają się więc w przypadku tych firm na ich specyfikę zachowań na 
rynku. 

Na podstawie wyników badania moŜna wysnuć wniosek, Ŝe w przypadku 
mikroprzedsiębiorstw handlowych w Polsce lepsze warunki gospodarcze w regionie 
mogą dawać podstawę do aktywności przedsiębiorczej i skutecznie ją stymulować. 
RóŜnice w zachowaniach badanych podmiotów, wynikające z przynaleŜności do 
danego regionu, rodzą pewne konsekwencje. Przy badaniu najmniejszych firm, 
funkcjonujących na rynku lokalnym lub regionalnym, naleŜałoby przyjmować  
w badaniu kontekst regionalny ze wskazaniem, Ŝe takie zróŜnicowanie w zachowaniach 
moŜe być charakterystyczne tylko dla podmiotów funkcjonujących w układach 
lokalnych lub regionalnych i nie potwierdzić się w przypadku większych firm, 
zarządzanych przez profesjonalistów i często obejmujących swoimi działaniami 
większe obszary terytorialne, niŜ rynek lokalny lub regionalny. Biorąc pod uwagę 
pewną reprezentatywność społeczności widoczną wśród właścicieli 
mikroprzedsiębiorstw handlowych31 moŜna byłoby postawić hipotezę o zróŜnicowaniu 
zachowań całej społeczności regionu. Hipotezę tą jednak naleŜałoby zweryfikować na 
podstawie dodatkowych badań przeprowadzonych w obu regionach.  

Wyniki badań dostarczają istotnych informacji dla władz samorządowych 
zobligowanych do kształtowania i budowy klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości. 
Przedsiębiorcze jednostki, ich potencjał i aktywność, stanowią endogeniczny potencjał 
rozwoju regionalnego i są jednymi z głównych aktorów tego rozwoju. W przypadku 
Lubelszczyzny władze samorządowe powinny skupić się na promowaniu zachowań 
przedsiębiorczych wśród właścicieli mikroprzedsiębiorstw, wskazując na ich zalety  
w budowie i rozwoju przedsiębiorstwa. W Wielkopolsce władze powinny być 

                                                           

Następną grupą, z którą przedsiębiorcy próbują nawiązać trwałe relacje, są klienci. Istnieje jednak istotna 
statystycznie róŜnica pomiędzy mikroprzedsiębiorstwami prosperującymi w województwie lubelskim  
a wielkopolskim (χ2=9,824 , p≈0,00172). Na Lubelszczyźnie nieco ponad 61% nawiązuje trwałe relacje ze 
swoimi klientami, podczas gdy w Wielkopolsce odsetek ten wynosi ponad 76%. 

Biura rachunkowe to podmioty, z którymi mikroprzedsiębiorstwa handlowe starają się nawiązać ścisły 
kontakt ze względu na fakt, Ŝe świadczą one nie tylko podstawowe usługi związane z prowadzeniem ksiąg  
i rozliczaniem z organami podatkowymi, ale równieŜ usługi doradcze w zakresie podatków i prawa pracy.  
W obu województwach nieco ponad 60% badanych podmiotów gospodarczych nawiązało taką współpracę. 

W przypadku banków, trwałe relacje zdecydowanie częściej budowane są przez podmioty gospodarcze 
funkcjonujące w Wielkopolsce, niŜ na Lubelszczyźnie (χ2=14,008 , p≈0,00018). Dokładnie połowa firm  
województwa wielkopolskiego stara się nawiązać ścisłą współpracę z bankami, podczas gdy na 
Lubelszczyźnie taką deklarację składa niecałe 31%. 

Kolejną grupą uczestników rynku są firmy doradcze. W województwie lubelskim jedynie 4% badanych 
podmiotów często korzysta z pomocy specjalistów przy podejmowaniu strategicznych decyzji, podczas gdy  
w Wielkopolsce odsetek ten wynosi ponad 24%. Jest to kolejny czynnik róŜniący mikroprzedsiębiorstwa 
handlowe obu województw. (χ2=30,739 , p≈0,00000). 

31 Wśród nich są reprezentanci obu płci, wszystkich poziomów wykształcenia, ludzie o róŜnym 
doświadczeniu zawodowym. 
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nastawione na wspieranie i pomnaŜanie endogenicznego potencjału, który jest obecny 
na ich terenie. 

ENTREPRENEURIAL BEHAVIORS IN BUSINESS ENTITIES  
IN LOCAL GROUPS FUNCTIONING AS NATIONAL REGIONS 

Summary 

The objective of the paper is to point out differences in business entities acting in local  
or regional groups and to connect them with related regional conditions. To reach this objective 
the author identified entrepreneurial behaviors of business entities run in two various regions  
of Poland, adopting trade microenterprises as a test group. The research results constitute some 
synthetic behavioral characteristics in researched business entities. These results give a basis to 
consider validity of behavior analysis in business entities acting in regional groups in a local 
context instead of a national one. As the research indicates, in the region with a higher level  
of economic development these entities point out higher entrepreneurial potential. The research 
results provide some practical implications as well. They can deal for self-governments as an 
important source of information about all goals, that should be set to support entrepreneurship 
within their own region. 
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ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA OLSZTYNA 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena atrakcyjności 
turystycznej Olsztyna. Dokonano jej na podstawie wypowiedzi 100 turystów przebywających  
w okresie lipca i sierpnia 2009 r. na terenie miasta. Badani respondenci stwierdzili, Ŝe 
najistotniejszym atutem miasta jest jego połoŜenie. Liczne jeziora znajdujące się w jego obrębie  
i bezpośredniej okolicy oraz krajobraz zwiększają atrakcyjność pobytu i stwarzają dogodne 
warunki do uprawiania turystyki aktywnej. Wśród atrakcji wymieniano równieŜ imprezy 
kulturalne i sportowe organizowane na terenie miasta. Jako wady Olsztyna najczęściej 
wymieniano czynniki zaliczane do sfery zaleŜnej od człowieka, czyli infrastrukturę 
komunikacyjną, zły stan dróg, brak miejsc parkingowych oraz brak zagospodarowania brzegów 
jezior.  

Wprowadzenie 

Atrakcyjność turystyczna danego obszaru wynika z charakterystycznych dla niego, 
szeroko rozumianych walorów turystycznych, do których zalicza się zarówno walory 
przyrodnicze, jak i antropogeniczne. NaleŜy równieŜ podkreślić znaczenie stanu 
środowiska naturalnego oraz działań związanych z jego ochroną, co w dobie rozwoju 
cywilizacji i wynikających z tego ujemnych skutków dla otoczenia odgrywa ogromną 
rolę. Obszar charakteryzujący się duŜym zanieczyszczeniem środowiska moŜe nie 
zainteresować potencjalnych turystów, mimo Ŝe nie brak mu walorów turystycznych.  
O atrakcyjności danego regionu decyduje takŜe moŜliwość dotarcia do niego, czyli 
dostępność komunikacyjna. Miejscowości obdarzone szczególnymi walorami 
naturalnymi, o dobrej dostępności komunikacyjnej mają zapewnione duŜe szanse 
rozwoju na rynku usług turystycznych. Natomiast miejscowości, które nie posiadają 
powyŜszych cech, muszą tworzyć sztuczne atrakcje turystyczne (np. parki rozrywki)2.  

W.W. Gaworecki wskazuje na fakt, iŜ turysta ceni miejscowości, które posiadają 
następujące walory: widowiskowe, klimatyczne, społeczne, kulturalne i ekonomiczne. 
Walorami widowiskowymi są rozległe, panoramiczne widoki np. góry, wąwozy, 
jeziora, plaŜe, wykopaliska. Interesujące dla turysty są widoki miejscowe. Walory 

                                                 
1 Wojciech Kozłowski − dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
Jacek Michalak − dr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 
2 G. Gołembski, Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 69. 
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klimatyczne są prezentowane wtedy, kiedy stanowią kontrast z warunkami 
klimatycznymi okolic, w których turysta stale mieszka. W grupie walorów społecznych 
zwraca się uwagę na przyjazny stosunek miejscowej ludności do turystów, gościnność  
i wzajemne kontakty. Walory kulturalne umoŜliwiają turystom poznanie historii danej 
miejscowości, panujących tam zwyczajów i tradycji. Udostępniając je turystom, naleŜy 
pamiętać, Ŝe będą oni zapewne zainteresowani lokalnymi wyrobami sztuki ludowej  
i rzemiosła, folklorem oraz muzyką i tańcem. Wskazana jest równieŜ róŜnorodna 
działalność kulturalna i rozrywkowa oraz spotkania z miejscową ludnością i innymi 
grupami turystów o podobnych zainteresowaniach3. 

Dana miejscowość powinna równieŜ posiadać walory ekonomiczne. WyraŜają się 
one m.in. w konkurencyjnych cenach w stosunku do cen w sąsiednich miejscowościach, 
w róŜnorodności towarów, łatwym dostępie i niskich kosztach przemieszczania się do 
pobliskich miejscowości. Składają się na nie takŜe wygodne obiekty noclegowe  
(np. hotele) o niskich cenach zakwaterowania, aby turyści o niŜszych dochodach 
równieŜ mogli odwiedzić tę miejscowość4. 

Potencjalni turyści zazwyczaj posiadają ograniczoną wiedzę o regionach 
turystycznych, których wcześniej nigdy nie odwiedzili5. Źródłem wiadomości o nich są 
najczęściej specjalnie przygotowywane na tę okoliczność strony internetowe oraz 
informacje uzyskiwane od osób, które je znają (znajomi, rodzina). Rekomendacja ta, 
stanowiąca zazwyczaj subiektywną, jednostronną ocenę atrakcji i zagospodarowania 
turystycznego, tworzy w świadomości nabywcy wizerunek poszczególnych regionów  
i miejscowości turystycznych. Ma on istotny wpływ na późniejszy wybór konkretnego 
miejsca wypoczynku6. 

ZałoŜenia metodyczne bada ń 

Celem przeprowadzonych badań była ocena atrakcyjności Olsztyna w świetle 
opinii osób odwiedzających miasto. Ankietowani mieli moŜliwość wyraŜenia własnego 
zdania na temat swoich indywidualnych upodobań względem miasta oraz 
zaproponowania zmian, które przyczyniłyby się do zwiększenia jego atrakcyjności. 

Niezbędne do realizacji celu badawczego dane zebrano w oparciu o metodę 
wywiadu bezpośredniego. Stworzył on moŜliwość indywidualnej rozmowy  
z respondentem oraz ocenę wiarygodności odpowiedzi. Jako narzędzie badawcze 
wykorzystano autorski kwestionariusz ankietowy. Zawarto w nim pytania dotyczące 
problemu badawczego.  

                                                 
3 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 245-246. 
4 Ibidem, s. 246. 
5 S. Um, J. Crompton, The Roles of Image and Perceived Constraints at Different Stages in the Tourist’s 

Destination Decision Process, w: Consumer Behavior in Travel and Tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, 
The Haworth Hospitality Press, New York – London – Oxford 1999, s. 81-102. 

6 P. Zmyślony, Proces wyboru przez klienta docelowego miejsca wypoczynku, 
http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=697678. 
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Badania zostały przeprowadzone na terenie Olsztyna w okresie lipiec − sierpień 
2009 r. Objęto nimi 100 osób. Dobór próby był celowy. Kryterium wyboru stanowił 
fakt pobytu turystycznego na terenie miasta i chęć udzielenia odpowiedzi na zadane 
pytania. 

Ogólna charakterystyka Olsztyna 

Olsztyn jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. PołoŜony jest  
w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego, stanowiącego fragment makroregionu 
Pojezierza Mazurskiego, nad rzekami Łyną i Wadąg. Graniczy z gminami: Dywity  
(od północy), Stawiguda (od południa), Barczewo i Purda (od wschodu) oraz 
Gietrzwałd i Jonkowo (od zachodu). Miasto naleŜy do głównych ośrodków 
gospodarczo-usługowych regionu o niezwykle istotnym znaczeniu dla turystyki, 
obsługujących zarówno turystów, jak i całą turystyczną sferę usługową. Historycznie 
Olsztyn połoŜony jest w paśmie moren czołowych ostatniego zlodowacenia, wśród 
licznych jezior z duŜą powierzchnią lasów i terenów zielonych. Stanowi jedno  
z najbardziej malowniczych miast w Polsce.  

Miasto pełni funkcję ośrodka administracyjnego, gospodarczego, edukacyjnego  
i kultury. Stanowi waŜny węzeł komunikacyjny regionu. Olsztyn jest powiatem 
grodzkim i nie posiada administracyjnego podziału na dzielnice, dzieli się na 23 osiedla. 
Przez Olsztyn przebiegają drogi krajowe nr 16 (główne połączenie wschód − zachód) 
drogi nr 51 i 52 (połączenie z kierunku Warszawy do przejścia granicznego z Obwodem 
Kaliningradzkim w Bezledach). Odległość od Warszawy wynosi 215 km, Torunia  
172 km, Białegostoku 223 km, Gdańska 156 km oraz od granicy z Federacją Rosyjską 
87 km. 

Miasto leŜy w regionie mało zurbanizowanym, z dominującą gospodarką rolniczą  
i leśną. Bezpośrednie oddziaływanie procesów urbanizacyjnych obejmuje  
w maksymalnym zasięgu teren powiatu Olsztyn. Olsztyn naleŜy zaliczyć do średniej 
wielkości miast w Polsce. Zamieszkuje je 176,1 tys. osób (stan na 31 grudnia 2008 
roku), tj. ponad 12% ludności województwa (1,4 mln osób), z czego męŜczyźni 
stanowią 46%, kobiety odpowiednio 54%7. 

Podstawą rozwoju turystyki rekreacyjno-wypoczynkowej w Olsztynie jest baza 
noclegowa i jakość oferowanych usług. Na koniec 2008 roku w mieście funkcjonowało 
17 obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących ponad 5 tys. miejsc 
noclegowych. Niestety z danych udostępnionych przez Urząd Statystyczny w Olsztynie, 
a dotyczących liczby turystów korzystających z noclegów na terenie miasta, wynika, iŜ 
w ostatnim okresie odnotowuje się spadek liczby osób korzystających z noclegów  
w mieście. W roku 2006 z bogatej oferty noclegowej skorzystało ponad 131 tys. osób. 
W roku następnym nastąpił spadek o 10,7%, natomiast w roku 2008 z noclegów 

                                                 
7 Lokalny program rewitalizacji obszaru miasta Olsztyn na lata 2007-2015, http://www.ebok.olsztyn.eu/ 

bip/index.php?t=210&id=204872. 
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skorzystało jedynie nieco ponad 118 tys. turystów (w tym ponad 20,8 tys. turystów 
zagranicznych)8. 

Olsztyn to nie tylko uroczo połoŜone miasto, ale gród mający ponad 650-letnią 
historię. Ślady jej pozostały do dzisiaj, a duch wielu znakomitości unosi się nad Starym 
Miastem. Architektura obronnej Warmii XIV wieku, niepowtarzalna secesja XIX i XX 
wieku, interesujące spektakle, koncerty, wystawy − to wszystko sprawia, Ŝe ci, którzy 
zdecydowali się tu przyjechać, chętnie wracają. Spacerując uliczkami Starego Miasta, 
podziwiać moŜna pozostałości murów obronnych, masywną sylwetkę zamku i jego 
ciekawe zbiory muzealne.  

Liczne grono miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu znajdzie  
w Olsztynie i okolicy wiele sposobności do wędrowania, jeŜdŜenia rowerem czy 
pływania kajakiem. Wieczór i nocleg w Olsztynie, korzystanie z imprez Olsztyńskiego 
Lata Artystycznego, od rana do wieczora wędrówki wśród pięknej przyrody to 
niewątpliwe walory miasta. DuŜa powierzchnia Lasu Miejskiego, który stanowi 22,7% 
powierzchni miasta, stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki aktywnej 
zarówno pieszej, jak i rowerowej. Do dyspozycji zwolenników tej formy wypoczynku 
są odpowiednio przygotowane szlaki. Większość z nich dostępna jest równieŜ dla 
rowerzystów bez bagaŜu. Szlaki umoŜliwiają wędrówkę turystom o róŜnym stopniu 
sprawności. Olsztyn moŜe być takŜe bazą wypadową dla miłośników turystyki 
aktywnej9.  

Czynniki wpływaj ące na wybór miejsca wypoczynku 

W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny wpływu wybranych 
wcześniej czynników mających wpływ na wybór miejsca wypoczynku. Do nich naleŜy 
zaliczyć:  

a) dostępność komunikacyjną, 
b) spokój i ciszę w miejscu wypoczynku, 
c) warunki mieszkaniowe (pobytowe),  
d) zabytki i inne interesujące miejsca turystyczne (krajobraz, pomniki przyrody, 

architektura itp.),  
e) obiekty kulturalne, 
f) cenę, 
g) infrastrukturę sportową. 
Dostępność komunikacyjna oznacza łatwy i bezproblemowy dojazd do celu, dobrą 

jakość dróg dojazdowych, dobre oznakowanie dróg i miejsc wypoczynkowych itp.  
Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe dostępność komunikacyjna nie miała większego 
wpływu na wybór miejsca wypoczynku przez ankietowanych. Na jego brak uwagę 
zwróciło 33% badanych, 16% uznała ten czynnik za mało istotny, zaś 27% 

                                                 
8 Województwo warmińsko-mazurskie 2009. Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Olsztynie, 

Olsztyn 2009, s. 190-191.  
9 Trzy dni w Olsztynie, http://www.olsztyn.eu/pl,linki-www,trzy-dni-w-olsztynie.html. 
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zdefiniowało go jako średnio istotny. Jedynie w przypadku 6% ankietowanych miał on 
bardzo duŜy, zaś dla 18% − duŜy wpływ na podejmowanie decyzji o miejscu, gdzie 
spędzany będzie urlop wypoczynkowy. 

Odnosząc ten czynnik do miejsca, w którym prowadzone były badania, naleŜy 
stwierdzić, iŜ drogi dojazdowe do Olsztyna są w złym stanie technicznym, ale krzyŜują 
się tutaj szlaki komunikacyjne do GiŜycka, Mikołajek, Ełku i innych typowo 
turystycznych miejscowości, co stanowi dodatkowy atut miasta. Turyści przybywają do 
Olsztyna mino złego stanu technicznego dróg. Istnieją więc czynniki, które są dla nich 
istotniejsze i skłaniają do przyjazdu do miasta. 

Spokój i cisza w miejscu wypoczynku miały co najmniej duŜe znaczenie dla 72% 
ankietowanych (dla 44% badanych znaczenie te było bardzo duŜe, a dla 28% − duŜe). 
PowyŜsze stwierdzenia oznaczają szansę dla miasta, poniewaŜ jednym z priorytetów  
w jego rozwoju, w obszarze turystyki, jest stworzenie warunków wypoczynkowych dla 
turystów starszych, oczekujących właśnie ciszy i spokoju. Pośrednio moŜna więc 
wnioskować, iŜ wybór Olsztyna na miejsce wypoczynku podyktowany był stosowną 
ofertą w tym zakresie oraz Ŝe odbierany wizerunek miasta jest zgodny z zamierzonym. 
Miasto spełnia więc oczekiwania nie tylko turystów starszych, ale tych wszystkich, dla 
których waŜnym kryterium wyboru miejsca wypoczynku jest właśnie cisza i spokój. 

Na standard miejsca noclegowego mogą mieć wpływ: jego rodzaj (hotel, pole 
namiotowe itp.), dostęp do bieŜącej wody i sanitariatów, moŜliwość zaparkowania 
samochodu, dostęp do bazy Ŝywieniowej itp. Dla większości badanych respondentów 
(55%) czynnik ten miał bardzo duŜe lub duŜe znaczenie przy wyborze miejsca 
wypoczynku. Dla 31% warunki mieszkaniowe miały znaczenie średnie, dla 3% małe, 
natomiast 11% ankietowanych nie kierowała się tym czynnikiem przy wyborze miejsca 
wypoczynku. Olsztyn posiada dość dobrze rozwiniętą bazę noclegową o szerokim 
wachlarzu moŜliwości – istnieją zarówno hotele, campingi, domki, kwatery prywatne, 
jak i noclegi o charakterze agroturystycznym.  

Wybierając miejsce wypoczynku, turyści kierują się róŜnymi względami. Dla osób 
chcących poznawać kulturę i historię kraju istotnym elementem będą zabytki i róŜnego 
rodzaju obiekty kulturalne. Potwierdzają ten fakt równieŜ respondenci uczestniczący  
w badaniach. Ponad połowa (53%) z nich kierowała się przy wyborze miejsca 
wypoczynku obecnością zabytków, ciekawych miejsc i obiektów kulturalnych, w co 
najmniej duŜym stopniu (w tym dla 32% badanych czynnik ten miał duŜe znaczenie,  
a dla 21% był on bardzo istotnym elementem w podejmowaniu decyzji). W przypadku 
26% obecność zabytków i innych ciekawych miejsc miała znaczenie średnie, a dla 11% 
− małe. Jedynie 6% uznało, Ŝe ten czynnik nie miał Ŝadnego znaczenia. Odnosząc 
analizowany element do obszaru badań, naleŜy stwierdzić, Ŝe Olsztyn posiada kilka 
wysokiej klasy zabytków. Miasto w swojej działalności promocyjnej zwraca uwagę na 
istniejące obiekty, charakteryzuje je i tym samym budzi zainteresowanie wśród 
potencjalnych turystów. Efektem tego była obecność znacznej części badanych, którzy 
przybyli do miasta zachęceni informacją zamieszczoną w Internecie.  
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Wśród czynników mających wpływ na decyzje konsumenckie jednym  
z najwaŜniejszych okazuje się być cena. W przypadku pobytu turystycznego naleŜy 
mieć na uwadze średnią cenę w miejscowości wypoczynkowej. Dotyczy to zarówno 
miejsc noclegowych, jak i kosztów utrzymania, rozrywki itp. Nikt z ankietowanych nie 
stwierdził, Ŝe cena nie miała wpływu na wybór miejsca wypoczynku, a tylko 6% uznało 
jej znaczenie za niewielkie. Dla prawie 70% badanych cena odgrywała co najmniej 
duŜą rolę (dla 43% miała ona duŜy wpływ, a dla 25% − bardzo duŜy). Ponad jedna 
czwarta (26%) wskazała, iŜ cena miała średni wpływ na wybór miejsca wypoczynku. 
Cena danego produktu czy usługi turystycznej często ma niewiele wspólnego  
z kosztem, a raczej jest dla kupujących informacją o jakości zakupu. Znaczenie ceny dla 
potencjalnych turystów nie oznacza, Ŝe są oni zainteresowani zakupem produktu czy 
usługi o jak najniŜszej cenie. Często turyści świadomie decydują się na zakup produktu 
o wysokiej cenie, poniewaŜ oczekują wysokiej jego jakości.  

Infrastruktura sportowa dla ankietowanych nie była głównym kryterium wyboru 
miejsca wypoczynku. Tylko dla 4% badanej populacji miała ona wpływ duŜy, a dla 
12% − bardzo duŜy. Dla prawie połowy ankietowanych (48%), infrastruktura sportowa 
odgrywała bardzo niewielki wpływ − 13% zadeklarowało mały, 35% brak wpływu tego 
czynnika na wybór miejsca, w którym zamierzają spędzać czas wolny. Znaczna część 
określiła istotność tego czynnika na poziomie średnim (36%).  

Reasumując powyŜsze wyniki badań dotyczące preferencji turystycznych badanej 
populacji, moŜna stwierdzić, Ŝe są to osoby oczekujące zróŜnicowanych miejsc 
wypoczynku. Na wybór miejsca wypoczynku największy wpływ mają cisza i spokój  
– prawie połowa ankietowanych stwierdziła, Ŝe mają one bardzo duŜy wpływ na ich 
decyzje. Nieco mniejsze znaczenie dla turysty mają warunki mieszkaniowe, zabytki, 
ciekawe miejsca, obiekty kulturalne oraz cena. Średni wpływ miała infrastruktura 
sportowa, niewielki natomiast dostępność komunikacyjna. 

Przyczyny przyjazdu turystów do miasta 

Przeprowadzone badania pozwalają na stwierdzenie, iŜ 29% ankietowanych za 
główny powód przyjazdu do Olsztyna uznało krajobraz, walory turystyczne  
i ukształtowanie terenu. Istotność znaczenia poszczególnych czynników była róŜna  
− 18% wskazało na obecność jezior, 9% na fakt, iŜ Olsztyn jest połoŜony na Warmii  
i Mazurach. Miasto zlokalizowane jest na obszarze obfitującym w jeziora, pagórki  
i lasy. Na jego terenie i w okolicy znajduje się 13 jezior o powierzchni ponad 1 ha, 
pozwalających na odpoczynek i uprawianie sportów wodnych. Dlatego teŜ większość 
respondentów zadeklarowała właśnie ten czynnik jako główny powód swojego 
przyjazdu. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe jest on głównym atutem miasta. Atrakcyjne 
połoŜenie miasta nie jest zaleŜne od jego władz, natomiast organizowane imprezy 
sportowe i kulturalne − owszem. Na ten element uwagę zwróciło 16% respondentów, co 
stawia go na drugim miejscu jako główny powód przyjazdu do Olsztyna. Wielu 
badanych planowała urlop w Olsztynie w czasie, kiedy organizowana była interesująca 
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ich impreza kulturalna lub sportowa. Wydarzenia te stanowią więc bardzo waŜny aspekt 
promocji miasta. Znaczna część turystów przyjeŜdŜa do miasta w odwiedziny do 
rodziny czy znajomych (12%), natomiast 7% ankietowanych stwierdziła, Ŝe wybór 
Olszyna powiązany był z załatwianiem spraw słuŜbowych. DuŜa grupa ankietowanych 
przybyła do miasta ze względu na jego walory rekreacyjno-sportowe (12%) oraz 
moŜliwość uprawiania czynnego wypoczynku (11%). Zabytki i chęć ich zwiedzania 
przyciągnęły 10% badanych (rys. 1).  
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Rys. 1. Powody przyjazdu badanych turystów do Olsztyna 
Źródło: badania własne. 

Literatura podaje, Ŝe reklama jest bardzo waŜnym instrumentem promocji miasta. 
T. Sztucki dzieli środki reklamy na wizualne (prasa; reklama uliczna, drogowa, 
ogólnomiejska i lokalna; reklama przed obiektami handlowymi; reklama za pomocą 
druku; towary oferowane w sklepie), akustyczne (radiowa, płyty i filmy reklamowe, 
piosenki reklamowe, informacje reklamowe przekazywane w sklepach) i audiowizualne 
(reklama w kinach, teatrach i reklama telewizyjna)10. W badaniach zostały 
uwzględnione takie nośniki informacji jak Internet, środki masowego przekazu, 
przewodniki, punkt informacji turystycznej, plakaty, afisze broszury informacyjne. 
Wyniki badań prezentuje rysunek 2.  

Prawie połowa badanych jako główne źródło informacji o Olsztynie wskazała na 
Internet (47%), a dopiero na drugim miejscu, wydawałoby się bardziej 
rozpowszechnione – środki masowego przekazu (38%). Miasto posiada oficjalną stronę 
internetową (jak i wiele nieoficjalnych). PowyŜsze wyniki badań wskazują na to, Ŝe 
władze miasta powinny dbać o dalszą rozbudowę serwisu internetowego. Internet jest 
bowiem najszybciej rozwijającym się środkiem przekazu. 
 

                                                 
10 T. Sztucki, Marketing. Sposób myślenia, system działania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996, 

s. 121-122. 
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Rys. 2. Źródła informacji o Olsztynie, z których korzystali respondenci 
Źródło: badania własne. 

Pod koniec 2008 roku odsetek internautów w Polsce osiągnął 49%11. Część 
ankietowanych – 18% − zadeklarowała, Ŝe zasięgnęła informacji u znajomych. 
Przewodniki stanowiły źródło informacji dla 12% badanych, natomiast informacja 
turystyczna – dla 5%, plakaty, afisze – 4%, a broszury informacyjne dla 3% 
ankietowanych.  

Ponad połowa respondentów (53%) stwierdziła, Ŝe odwiedza miasto rzadziej niŜ 
raz w roku, czyli raz na kilka lat. Tutaj zostały zakwalifikowane równieŜ odpowiedzi 
tych osób, które odwiedziły Olsztyn po raz pierwszy. Z tego wynika, Ŝe większość 
ankietowanych nie jest „wierna” corocznemu wypoczynkowi w Olsztynie. MoŜe to 
świadczyć o tym, Ŝe poziom usług wypoczynkowych oferowanych przez miasto nie jest 
wystarczający. MoŜe równieŜ oznaczać i to, Ŝe miasto jest „przereklamowane” – turyści 
odwiedzają je, ale nie wracają w następnym roku. Jednak 16% ankietowanych spędza 
coroczny urlop właśnie w Olsztynie, 4% odwiedza je dwa razy w roku, a 28% nawet 
częściej niŜ dwa razy w roku. W związku z tym, Ŝe badania prowadzone były w okresie 
wakacyjnym, objęły one turystów przebywających na terenie miasta w tym okresie. 
Część z nich jednak przebywa w Olsztynie częściej, i tak 10% odwiedza je dodatkowo 
jeszcze zimą, 7% − wiosną i 7% jesienią.  

Reasumując wyniki badań dotyczące tego, jak wygląda droga turysty do 
wypoczynku w Olsztynie, moŜna stwierdzić, Ŝe za główny powód wyboru miasta na 
wypoczynek wakacyjno-urlopowy przybysz uznaje krajobraz, ciekawe połoŜenie, teren 
oraz imprezy kulturalne i sportowe. Są to dwa najsilniejsze zasoby Olsztyna, które 
powinien on wykorzystywać i rozszerzać w tym zakresie swoją ofertę, by dąŜyć do 
zapewnienia atrakcji przez cały rok. W chwili obecnej oferta ciekawych atrakcji 
turystycznych jest bowiem zorientowana praktycznie jedynie na wypoczynek letni. 
                                                 

11 Liczba i odsetek internautów w Polsce w latach 2003- 2008, http://www.internetstats.pl/index.php/baza-
wskaznikow/liczba-internautow/. 
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Wady i zalety Olsztyna z punktu widzenia turystyki 

Zawarte w tej części wyniki badań opierają się na odpowiedziach uzyskanych  
w oparciu o skonstruowane pytania otwarte, które zamieszczono w kwestionariuszu. 
Stanowią więc one bezpośrednie spostrzeŜenia ankietowanych. Na pytanie  
o największą wadę Olsztyna aŜ 21% badanych nie umiało jej wskazać. MoŜna więc 
wnioskować, iŜ jeśli turysta nie jest w stanie wymienić wady miasta bez dłuŜszego 
zastanawiania – w jego opinii takowych miasto nie posiada. Do tego grona naleŜy 
równieŜ zaliczyć tych respondentów, którzy stwierdzili, Ŝe miasto wad nie posiada 
(8%). Tak więc ich liczba rośnie do 29% (rys. 3).  
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Rys. 3. Wady Olsztyna w opinii turystów  
Źródło: badania własne. 

DuŜa część ankietowanych zadeklarowała, Ŝe największą wadą Olsztyna jest 
infrastruktura komunikacyjna (26%). Ankietowani wskazywali tu na kłopoty  
z przejazdem przez miasto, złą jakość dróg, brak miejsc parkingowych. Autorzy 
studium zagospodarowania przestrzennego Olsztyna do zadań samorządu miasta 
zaliczyli przebudowę węzłów komunikacyjnych w wewnętrznym układzie 
komunikacyjnym miasta oraz budowę parkingów (szczególnie w obszarze śródmieścia). 
Istnieje więc duŜe prawdopodobieństwo, Ŝe problem ten zostanie w przyszłości 
rozwiązany. Nieznaczna część badanych wskazała na brak zagospodarowania brzegów 
jezior (14%) oraz na brak ścieŜek rowerowych (9%). 

Kilkunastu respondentów udzielało bardzo ogólnych odpowiedzi. Zostały one 
zakwalifikowane jako „inne” i stanowią 16% ogółu. Są to takie stwierdzenia jak: 
„inwektywy na ulicach” czy „brak ryb w jeziorze”. Nie stanowią one odpowiednich 
danych do analizy ze względu na subiektywną ocenę danej sytuacji przez badanych. 

Największa liczba badanych respondentów (24%) na pytanie o główną zaletę 
miasta odpowiadała, zwracając uwagę na krajobraz i ukształtowanie terenu. Dla 19% 
ankietowanych największą zaletę stanowiły jeziora. Blisko połowa ankietowanych 
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potwierdza więc wyŜej postawioną tezę, Ŝe głównym atutem miasta jest atrakcyjne 
połoŜenie. Część badanych (14%) wskazała na imprezy kulturalne. Pojedyncze osoby 
biorące udział w badaniach wskazywały na odpowiedzi typu: „smaczne jedzenie”, 
„czystość”, „są ławki i skwery”. Zostały one zakwalifikowane jako „inne”. Dla 12% 
ankietowanych największą zaletą Olsztyna jest fakt, Ŝe jest ono sympatycznym miastem 
i panuje w nim miła atmosfera. Uzyskane informacje mają istotne znaczenie dla miasta. 
Przyjazną atmosferę tworzy bowiem zarówno obsługa zajmująca się turystami, jak  
i sami mieszkańcy, którzy jak wynika z przeprowadzonych badań – są przychylni 
turystom (rys. 4). Pozostała część badanej populacji udzieliła następujących 
odpowiedzi: cisza i spokój; klimat, czyste powietrze; inne (odpowiednio: 11%, 10%, 
9%).  
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Rys. 4. Zalety Olsztyna w opinii turystów 
Źródło: badania własne. 

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe najistotniejsze atuty miasta wynikają z jego 
połoŜenia. Badani respondenci twierdzą bowiem, Ŝe główny powód przyjazdu turystów 
do miasta to przede wszystkim jeziora i krajobraz. W pytaniu o największą zaletę 
Olsztyna badani wskazywali równieŜ w ponad 40% na te walory. W następnej 
kolejności wymieniali imprezy kulturalne. PołoŜenie i imprezy kulturalne to dwa 
główne walory miasta, oceniane przez odwiedzających miasto jako bardzo atrakcyjne. 
Badani respondenci zapytani o wadę Olsztyna wskazywali przede wszystkim na 
infrastrukturę komunikacyjną, tłok na ulicach i parkingach oraz brak zagospodarowania 
brzegów jezior, a więc na czynniki zaliczane do sfery zaleŜnej od człowieka.  

Podsumowanie 

Rozwój turystyki na określonym obszarze uwarunkowany jest wieloma 
czynnikami. Jednym z najwaŜniejszych jest posiadanie walorów turystycznych, 
zarówno naturalnych, jak i tych wytworzonych przez człowieka. Byłby on niemoŜliwy, 
gdyby nie dobrze funkcjonująca infrastruktura paraturystyczna. Badani turyści 
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odwiedzili Olsztyn przede wszystkim ze względu na krajobraz, naturalne walory 
turystyczne i ukształtowanie terenu, a takŜe odbywające się tutaj imprezy kulturalne  
i sportowe. Wielu ankietowanych wskazywała obecność jezior jako główny powód 
przyjazdu do Olsztyna. Znacznie mniejsza ich liczba zwracała uwagę na zabytki.  

Informacje na temat atrakcji turystycznych miasta zostały pozyskane przez 
badanych przede wszystkim za pośrednictwem Internetu (47% ankietowanych) oraz 
środków masowego przekazu, takich jak radio czy telewizja (38% ankietowanych). 
Część badanych pozyskała te informacje od znajomych oraz z przewodników. Mniejsze 
znaczenie w tym zakresie odgrywały takie źródła jak informacja turystyczna, plakaty  
i broszury.  

Ponad połowa badanych respondentów odwiedza Olsztyn raz na kilka lat, 16% 
czyni to co roku. Niewielki odsetek ankietowanych odwiedza Olsztyn takŜe jesienią, 
zimą i wiosną (odpowiednio 7%, 10%, 7%).  

Olsztyn jako miasto turystyczne nie ma istotnych wad dla prawie połowy 
ankietowanych (49%). Część z nich wskazywała na problemy natury komunikacyjnej, 
skarŜąc się przede wszystkim na niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych  
i zatłoczone ulice. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe mankamenty te zostały dostrzeŜone równieŜ 
przez władze miasta i uwzględnione w Strategii Rozwoju Miasta Olsztyna. Istnieje więc 
duŜa szansa, Ŝe zostaną w przyszłości wyeliminowane. Miasto zamierza bowiem 
przebudować główne węzły komunikacyjne, zwiększyć liczbę parkingów i rozszerzyć 
ofertę turystyczną na cały rok. 

Ze wskazaniem zalet Olsztyna turyści nie mieli kłopotu. Najczęściej wskazywano 
na krajobraz, naturalne walory turystyczne − obecność jezior. Dla stosunkowo duŜej 
części badanej populacji największą zaletę Olsztyna stanowił fakt, Ŝe jest ono miłym, 
sympatycznym, cichym i spokojnym miastem. Stwarzanie odpowiednich warunków, jak 
i gościnność miejscowej ludności czyni Olsztyn wraz z jego potencjałem naturalnym 
wspaniałym miejscem wypoczynkowym. Turyści znajdą tu zarówno spokój i ciszę, jak  
i gwar wielkich imprez, a takŜe bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe. 
PowyŜsze cechy sprawiają, Ŝe miasto jest równieŜ atrakcyjne pod względem rozwoju 
gospodarczego. 

TOURISM ATTRACTIVENESS OF OLSZTYN 

Summary 

The paper presents the results of research, aimed at evaluation of tourism attractiveness  
of Olsztyn City. The evaluation has been made on the basis of the statement of 100 tourists 
stayingduring July and August 2009 in the city. Researched respondents stated that the most 
significant advantage of the city is its location. Numerous lakes being within the city and close  
by and the landscape increase the attractiveness of the stay and they creating proper condition for 
activity-based tourism. Cultural and sport events organized in the city were also mentioned 
among the city attraction. The factors indicated as weaknesses of Olsztyn were mostly the factors 
dependent on the human activity, such as transport infrastructure, the bad condition of roads, the 
lack of parking spaces and the lack of land use of lake shores. 
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WYBRANE TRUDNOŚCI REALIZACJI ASPEKTU 

CZYNNOŚCIOWEGO W MARKETINGU 
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Streszczenie 

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na trudności związane z przenoszeniem wiedzy 
powstałej w marketingu klasycznym, dotyczącej realizacji aspektu czynnościowego, na grunt 
marketingu terytorialnego. Próbuje się bronić tezy, Ŝe główne przyczyny trudności aplikacji 
klasycznych rozwiązań marketingu mix mają charakter bezpośredni i wiąŜą się z trudnościami 
wykorzystania wiedzy o poszczególnych instrumentach: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji 
w odniesieniu do terytorium, ale takŜe charakter pośredni, związany z róŜnym pojmowaniem 
samej istoty marketingu terytorialnego i brakiem ostatecznych ustaleń wyboru i obsługi rynków 
docelowych w marketingu terytorialnym. 

Wprowadzenie 

Samodzielność gospodarcza jednostek terytorialnych, uzyskana drogą zmian 
ustrojowych w Polsce, daje względnie duŜe i róŜnorodne moŜliwości działań 
zwiększających tempo rozwoju lokalnej społeczności. Konieczność zmian w sposobie 
zarządzania jednostką terytorialną wynika zarówno z realizacji ustawowych 
obowiązków nałoŜonych na „nowe” samorządy, jak i zmian uwarunkowań 
zewnętrznych ich funkcjonowania. Wydaje się, Ŝe zastosowanie w praktyce koncepcji 
marketingu terytorialnego, nie tylko w administracyjnie wyodrębnionych jednostkach, 
ale równieŜ w obszarach o atrybutach społeczno-gospodarczych czy przyrodniczych 
przez te podmioty, których statutowym obowiązkiem jest zaspokajanie potrzeb 
określonych społeczności lokalnych (i nie tylko) moŜe być przesłanką racjonalnego 
wyboru tempa i kierunku ich rozwoju. Efekty, jakie w praktyce zostaną osiągnięte 
poprzez wykorzystanie filozofii marketingu terytorialnego, zaleŜą nie tylko od 
umiejętności wdraŜania jej w Ŝycie, ale takŜe od stanu ustaleń teoretycznych.  

Przyczyn wyodrębniania się marketingu terytorialnego naleŜy upatrywać tak po 
stronie metodyki marketingu (rozszerzanie i pogłębianie koncepcji marketingu na nowe 
obszary, dyfuzja załoŜeń marketingu na nowe dziedziny, próby dostosowania 

                                                 
1 Marek Rawski – dr, Zakład Zarządzania Marketingiem, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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marketingu do sfery instytucji publicznych), jak i po stronie praktyki (postępująca 
konkurencja pomiędzy jednostkami terytorialnymi, procesy globalizacji). 

Proces krystalizacji idei marketingu terytorialnego przebiega wolno. Jest to między 
innymi wynikiem róŜnego typu trudności związanych z zastosowaniem rozwiązań 
wypracowanych przez marketing klasyczny (powstały na rynku dóbr konsumpcyjnych) 
do nowego obszaru. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na trudności związane  
z przenoszeniem wiedzy powstałej w marketingu klasycznym, dotyczącej realizacji 
aspektu czynnościowego, na grunt marketingu terytorialnego2. Próbuje się bronić tezy, 
Ŝe główne przyczyny trudności aplikacji klasycznych rozwiązań marketingu mix mają 
tak charakter bezpośredni, związany z trudnościami wykorzystania wiedzy  
o poszczególnych instrumentach: produkcie, cenie, dystrybucji i promocji, ale takŜe 
charakter pośredni, związany z róŜnym pojmowaniem samej istoty marketingu 
terytorialnego i brakiem ostatecznych ustaleń wyboru oraz obsługi rynków docelowych  
w marketingu terytorialnym.  

Istota marketingu terytorialnego 

Marketing jako dziedzina praktycznej wiedzy menedŜera od chwili powstania aŜ do 
chwili obecnej wytworzył wiele obszarów i „ujęć” specyficznych. Przełomowe dla tego 
procesu były tezy Ph. Kotlera i S.J. Levy’ego o poszerzaniu i pogłębianiu marketingu 
oraz nowej interpretacji procesu wymiany pomiędzy róŜnego rodzaju podmiotami3.  
Te tezy uruchomiły proces, który spowodował wyodrębnienie się i ugruntowanie 
samodzielnych dyscyplin naukowych, takich jak: marketing organizacji dochodowych, 
marketing społeczny, marketing polityczny, marketing personalny czy wreszcie 
marketing terytorialny4. 

Nie ma jednego powszechnie akceptowanego rozumienia natury marketingu 
terytorialnego. Jest wiele definicji tego zjawiska, pozostających pomiędzy sobą  
w róŜnych relacjach. Generalnie moŜna wskazać dwa odmienne co do istoty kierunki 
rozwoju pojęcia marketingu terytorialnego (co jest wynikiem odmiennego akcentowania 
znaczenia jednego ze słów: marketing względnie terytorium). 

Pierwsza grupa określeń marketingu terytorialnego kładzie akcent na słowo 
marketing. Są to próby przeniesienia, z większą bądź mniejszą modyfikacją, istoty 
marketingu do nowego obszaru, w którym o specyfice (odmienności) decydują swoiste 
źródła oferowanych korzyści, wiąŜące się z „terytorium” (miejscem) o ściśle 

                                                 
2 UŜyte terminy nawiązują do koncepcji marketingu H. Mefferta, według którego istotę marketingu tworzy 

zbiór aspektów: filozoficznego, poznawczego, informacyjnego, strategicznego, czynnościowego, 
segmentacyjnego, organizacyjnego i społecznego. Zgodnie z aspektem czynnościowym, marketer ma  
w swojej dyspozycji zestaw instrumentów i narzędzi, z których powinien stworzyć zintegrowany układ, 
zwany marketingiem mix. Zob. H. Meffert, Marketing. Grundlagen der Abnsatzpolitik, Gabler, Wiesbaden 
1986, s. 31.  

3 Ph. Kotler, S.J. Levy, Broadening the concept of marketing, „Journal of Marketing” 1969, nr 38, s. 321; 
Ph. Kotler, A generic concept of marketing, „Journal of Marketing” 1972, nr 46, s. 56. 

4 Szerzej: A. Szromnik, Marketing komunalny – rynkowa koncepcja zarządzania gminą, „Samorząd 
Terytorialny” 1988, nr 3, s. 5. 
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określonych cechach jednostek przestrzenno-administracyjnych. RóŜne interpretowanie 
pojęcia „marketing” rodzi odmienne określenia. Przykładowa definicja mieszcząca się 
w tym podejściu mówi, Ŝe marketing terytorialny to całokształt skoordynowanych 
działań podmiotów lokalnych lub regionalnych zmierzających do wykreowania 
procesów wymiany i oddziaływania poprzez rozpoznanie, kształtowanie i zaspokojenie 
potrzeb oraz pragnień mieszkańców5. 

Cechą charakterystyczną tego podejścia jest „gloryfikowanie” mieszkańców 
terytorium. To mieszkańcy są punktem wyjścia podejmowanych działań. NaleŜy 
rozpoznać potrzeby mieszkańców terytorium, kreować je, a następnie zaspokajać 
poprzez oferowanie im właściwego, z punktu widzenia rachunku ekonomicznego, 
zestawu korzyści materialnych i niematerialnych. Mieszkaniec jest postrzegany 
„dualnie”: raz jako podmiot działania, raz jako przedmiot. Chcąc zaspokoić jego 
potrzeby, naleŜy odpowiednio kształtować dane terytorium (i to co na nim się znajduje), 
a więc mieszkańców, którzy je zajmują, wykorzystać do realizacji przyjętych 
zamierzeń.  

W literaturze przedmiotu moŜna spotkać pogląd, Ŝe w marketingu terytorialnym, 
obok mieszkańców danego terytorium, oddziaływanie jest skierowane takŜe na inne 
podmioty. Następujące określenie jest dobrą egzemplifikacją tego stanowiska. 
Marketing terytorialny to koncepcja zarządzania jednostką osadniczą, zmierzająca do 
zaspokojenia potrzeb i pragnień mieszkańców oraz „gości” przez wcześniejsze ich 
rozpoznanie i przewidywanie zmian, a jednocześnie oparta na racjonalnym 
wykorzystaniu całokształtu posiadanych zasobów6. Lista „gości” jest długa. Mogą to 
być: przedsiębiorcy, turyści, twórcy, nowi mieszkańcy itd. W tym przypadku oferowany 
zbiór korzyści to swoisty konglomerat róŜnych przedsięwzięć skierowanych do róŜnych 
grup adresatów („gości”). Zbiór korzyści jest rozbudowany, poniewaŜ podejmowane 
działania przynaleŜą do róŜnych sfer, jak np. gospodarka, inicjatywy społeczne, kultura, 
sport, edukacja, wypoczynek, ochrona zdrowia, dziedzictwo kultury, ekologia, 
toŜsamość danej społeczności itp.7 W procesie tworzenia marketingu mix nie jest 
obojętne, którzy „goście” są brani pod uwagę, jakie zajmują miejsce w rankingu 
waŜności.  

Druga grupa określeń marketingu terytorialnego kładzie nacisk na słowo 
terytorium. Są to próby ukazania moŜliwości kształtowania terytorium (przestrzeni  
z wszystkimi jej atrybutami) zgodnie z filozofią marketingu. Według jednego z określeń 
mieszczących się w tym podejściu marketing terytorialny to zespół technik i działań 

                                                 
5 A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing 

terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów 
Francuskich, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 35.  

6 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing 
terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
Warszawa 2002, t. CXII, s. 41.  

7 T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. 
Strategiczne wyzwania dla miast i regionów…, s. 20.  
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zastosowanych przez społeczności lokalne i organizacje w trakcie procesu planowania 
projektu rozwoju ekonomicznego, turystycznego, urbanistycznego, społecznego, 
kulturowego lub teŜ projektu o charakterze toŜsamościowym8. Według innego 
określenia marketing terytorialny naleŜy rozumieć jako zintegrowany zespół 
instrumentów i działań, mających na celu wzrost zdolności konkurencyjnej 
wyodrębnionej i zagospodarowanej przestrzeni (miejscowości, gminy, regionu 
turystycznego) w stosunku do innych tego rodzaju jednostek przestrzennych9. Istota 
marketingu terytorialnego związana jest z realizacją takich działań dotyczących samej 
przestrzeni (w sensie geograficznym) i całej infrastruktury z nią związanej, które by to 
terytorium doskonaliły (z punktu widzenia wszystkich moŜliwych wymiarów) i czyniły 
coraz bardziej wartościowym. Generalnie ta kwestia łączy się z procesem identyfikacji 
segmentów, wyborem i scharakteryzowaniem rynków (grup) docelowych. Istotne jest 
rozstrzygnięcie, z punktu widzenia potrzeb, których podmiotów (klientów) będzie 
dotyczył realizowany proces przemian danego terytorium. To rozpoznane potrzeby 
kaŜdego rynku docelowego stają się podstawą uruchamiania stosownych działań. 
ZłoŜoność strukturalna układów terytorialno-społecznych, róŜnorodność dąŜeń i celów 
poszczególnych jednostek, organizacji powoduje, Ŝe rynkami docelowymi  
w marketingu terytorialnym mogą być róŜne grupy klientów. 

Rynki docelowe w marketingu terytorialnym 

W marketingu terytorialnym generalnie moŜna wyróŜnić rynki docelowe 
wewnętrzne i zewnętrzne10. Wewnętrzne rynki docelowe tworzą podmioty obecne na 
danym terytorium: mieszkańcy, w tym przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw, 
działacze społeczni, przedsiębiorstwa, związki i stowarzyszenia społeczne, organizacje 
wyznaniowe i polityczne, a takŜe pracownicy i działacze samorządu terytorialnego, 
lokalne organizacje i instytucje, pracownicy przedsiębiorstw i instytucji uŜyteczności 
publicznej. Związki łączące terytorium z wewnętrznymi rynkami docelowymi związane 
są z ich satysfakcją, a głównymi celami jednostki terytorialnej jest zaspokojenie ich 
potrzeb. W zakresie większości oferowanych im „korzyści” są skazani na lokalną ofertę.  

Zewnętrzne rynki docelowe tworzą podmioty zlokalizowane poza danym 
terytorium, do których między innymi moŜna zaliczyć: krajowych i zagranicznych 
przedsiębiorców, organizacje społeczne, pomocowe, lobbystyczne, kluby towarzyskie, 
eksporterów, turystów i wycieczkowiczów, mieszkańców innych terytoriów, tak 
potencjalnych osadników, jak i usługobiorców, młodzieŜ jako potencjalnych uczniów 
                                                 

8 V. Girard, Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne 
wyzwania…, s. 85; E. Hanulakova, F. Dano, Parki przemysłowe a marketing regionalny, „Marketing i Rynek” 
2004, nr 9, s. 12. 

9 A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 125. 

10 A. Szromnik, Marketing terytorialny – geneza, rynki docelowe i podmioty…, s. 39. W literaturze 
przedmiotu moŜna znaleźć odmienne propozycje, np. V. Girard, op. cit., s. 72; T. Domański, Marketing 
terytorialny – wybrane…, s. 22; Ph. Kotler, D. Haider, I. Rein, Marketing place’s – attracting investment, 
industry and tourism to cities, states and nations, Free Press, New York 1993, s. 123.  
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czy studentów, wysoko wykwalifikowaną specjalistyczną siłę roboczą, organizacje  
i agendy rządowe itd. W przypadku zewnętrznych rynków docelowych głównym celem 
jednostki terytorialnej jest ich przyciągnięcie do terytorium.  

Potrzeby i oczekiwania rynków docelowych pozostają w róŜnej interakcji. Mogą 
być względem siebie komplementarne, substytucyjne, neutralne czy konkurencyjne. 
Istotne jest więc zidentyfikowanie minimalnych oczekiwań formułowanych przez 
poszczególne rynki docelowe względem zaspokojenia ich potrzeb oraz ich 
hierarchizacja z punktu widzenia waŜności. WyróŜnienie jednego rynku docelowego  
w procesie tworzenia dla niego maksymalnej sumy uŜyteczności (przy zaoferowaniu 
uŜyteczności pozostałym rynkom docelowym, spełniającym minimalne oczekiwania) 
rodzi róŜne kompozycje marketingu mix. Dla ostatecznego kształtu kompozycji 
marketingu mix nie jest obojętne, kto jest podmiotem realizującym wybór rynków 
docelowych. Bez względu na sposób podejścia do rozumienia marketingu terytorialnego 
generalnie uwaŜa się, Ŝe jest to domena władzy (administracji) samorządowej.  

Władza samorządowa występuje w roli podmiotu przygotowującego, 
organizującego i realizującego całość przedsięwzięć marketingowych dotyczących 
danego terytorium. Na danym terytorium, obok administracji samorządowej, są obecne 
teŜ inne podmioty. Ten fakt rodzi pogląd, Ŝe działania marketingowe realizowane przez 
władze samorządowe i ich organy nie obejmują całego wysiłku marketingowego danego 
terytorium. Inne podmioty włączają się w realizację procesu marketingu. Są to zarówno 
podmioty zlokalizowane na danym terytorium, jak i podmioty bezpośrednio z nim 
związane; tak osoby fizyczne, jak i instytucje. NajwaŜniejsze z nich to: stowarzyszenia 
lub związki gospodarcze (przedsiębiorstw i ich grup), izby gospodarcze, stowarzyszenia 
dobrowolne przedsiębiorstw, grupy lobbystyczne, mieszkańcy, organizacje rozwoju 
lokalnego, fundacje, stowarzyszenia itp.  

Trudności budowania spójnej kompozycji marketingu mix terytorialnego polegają 
na uruchomieniu procesów synergii oraz integracji w ramach róŜnych sieci powiązań. 
Nie jest obojętne, kto jest integratorem (najczęściej władza samorządowa) i w jakim 
zakresie uwzględniane są opcje pozostałych podmiotów mających wpływ na wybór 
rynków docelowych.  

Zakres zastosowa ń instrumentów marketingu mix do marke-
tingu terytorialnego 

Klasyczne instrumenty marketingu, obejmujące cztery elementy (produkt, cena, 
dystrybucja, promocja) dla potrzeb marketingu terytorialnego adaptować w sposób 
bezpośredni jest trudno, biorąc pod uwagę fakt, Ŝe zostały one opracowane dla sfery 
konsumpcji. Ich bezkrytyczne wykorzystanie w pierwotnej formie nie moŜe przynieść 
zadowalających efektów. Konieczna jest modyfikacja dyktowana kontekstem 
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przestrzennym marketingu, co nie jest łatwe, uwzględniając ograniczenia, jakie 
napotyka stosowanie instrumentów w odniesieniu do obszaru11.  

Zdefiniowanie produktu w kontekście marketingu terytorialnego napotyka na 
trudności związane głównie ze złoŜonością jego wewnętrznej struktury. Produkt 
terytorialny jest tworem ukształtowanym przez minione pokolenia, przez co wymusza 
potencjalne rynki docelowe w kontekście zaspokajanych potrzeb. Dopiero wtórnie 
następuje dostosowywanie jego struktury do potrzeb i preferencji rynków docelowych.  

Produktem jednostek terytorialnych są określone zbiory uŜyteczności oferowane  
w róŜnym trybie (odpłatnym, częściowo odpłatnym i nieodpłatnym) na zróŜnicowanych 
warunkach finansowych, czasowych, prawnych róŜnym rynkom docelowym. Ta 
róŜnorodność nakazuje rozpatrywać produkt terytorialny jako megaprodukt, składający 
się z subproduktów (np. turystycznego, inwestycyjnego, handlowo-usługowego, 
mieszkaniowego, socjalnego, oświatowo-kulturalnego, targowo-wystawienniczego, 
rekreacyjno-sportowego, publicznego itp.)12.  

Trudności tworzenia produktu terytorialnego wynikają z faktu, Ŝe jako całość jest 
niematerialny, zawierający róŜnego rodzaju wartości duchowe13. Do najwaŜniejszych 
moŜna zaliczyć: obyczaje, kulturę, tradycję, sztukę ludową, język, religię, sławne 
osobistości związane z terytorium, historię terytorium itp. Te elementy z róŜną 
intensywnością pojawiają się we wskazanych subproduktach terytorialnych, stanowiąc 
ich integralny komponent, co utrudnia tworzenie ostatecznych rozwiązań. Są one o tyle 
waŜne, Ŝe trudne do imitacji przez konkurentów i często stanowią o przewadze 
konkurencyjnej terytorium. 

W terytorium jako złoŜonej jednostce moŜna wyróŜnić dwa typy subproduktów14: 
a) subprodukty funkcjonalne, wyodrębnione według dominującej funkcji, którą 

spełnia subprodukt (np. turystyczny, inwestycyjny), 
b) subprodukty przestrzenne, elementarne jednostki przestrzenne, wyodrębnione 

geograficznie względnie administracyjnie (np. gmina, wieś). 
Megaprodukt powstaje jako efekt nałoŜenia na siebie wyodrębnionych 

subproduktów. Relacje między nimi są róŜnorodne, tworząc w efekcie złoŜoną 
wewnętrznie strukturę, zwiększającą się wraz z wielkością terytorium (wzrost liczby  
i róŜnorodności subproduktów w obu wymiarach). Ponadto między subproduktami 
zachodzą związki komplementarności, ale i wewnętrznej substytucyjności. Ta sytuacja 
utrudnia dobór efektywnych rozwiązań.  

                                                 
11 J.A. Meyer, Regionalmarketing: grundlagen, konzepte und anwendung, Franz Vahlen Verlog, Munchen 

1999, s. 37; S. Kauf, Właściwości instrumentarium marketingowego w marketingu regionów, w: Marketing 
terytorialny. MoŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, M. Florek, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 183. 

12 Szeroko produkt terytorialny scharakteryzowano: A. Szromnik, Koncepcja produktu w marketingu 
terytorialnym, w: Marketing terytorialny. MoŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju…, s. 197-208; A. Szromnik, 
Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 110-
129. 

13 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku…, s. 116.  
14 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 33. 
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Syntetycznie wszystkie trudności związane z tworzeniem produktu terytorialnego 
moŜna ująć, wskazując między innymi następujące cechy świadczące o jego specyfice15: 

– niematerialność megaproduktu jako całości, 
– brak moŜliwości bezpośredniego porównania megaproduktu w aspekcie 

czasowym i przestrzennym, 
– megaprodukt jako całość jest nieprzenośny i nierozdzielny z terytorium, na 

którym występuje, 
– duŜa róŜnorodność i zróŜnicowana trwałość subproduktów w ramach trwałego 

kompleksowego megaproduktu, 
– bardzo wysoki stopień komplementarności subproduktów, 
– duŜa wewnętrzna substytucyjność megaproduktu.  
W marketingu przyjmuje się, Ŝe cena to określona liczba jednostek pienięŜnych, 

które klient musi zapłacić za jednostkę produktu. Cena wyraŜa więc koszt ponoszony 
przez klienta, pragnącego wejść w posiadanie określonego produktu i korzystać  
z uŜyteczności w nim zawartej16. Rozwiązania dotyczące ceny przysparzają najwięcej 
problemów. Interpretacja ceny w marketingu terytorialnym jest szczególnie złoŜona  
i często temu instrumentowi przypisywane jest niewielkie znaczenie. MoŜna wskazać 
róŜne trudności związane z tworzeniem ostatecznych ustaleń tego instrumentu. 

Terytorium jako całość jest specyficzną „własnością” ogółu mieszkańców i nie 
moŜe być przedmiotem typowych transakcji handlowych. Nie moŜna rozwaŜać 
przenoszenia prawa własności na klienta, nawet jeŜeli jednostka terytorialna jest 
reprezentowana przez władze uprawnione do decyzji związanej ze sprzedaŜą 
subproduktów terytorium. Cena praktycznie jest moŜliwa do ustalenia w przypadku 
transakcji dokonywanych przez podmioty prowadzące działalność samorządową17.  

Przedmiotem decyzji cenowych w jednostkach terytorialnych są ceny konkretnych, 
moŜliwie niepodzielnych i jednorodnych subproduktów (np. cena gruntu, lokalu, 
mieszkania, najmu, dzierŜawy, noclegu itp.) oraz warunków zawierania transakcji. 
Często nawet gdy ma miejsce akt kupna-sprzedaŜy subproduktu, klient nie moŜe nim 
swobodnie dysponować. Nie wszystkie decyzje w ramach marketingu terytorialnego 
podejmowane są takŜe na poziomie samorządu. Zakres swobody warunkowany jest 
polityką państwa. Stanowi to znaczne ograniczenie wykorzystania ceny w zarządzaniu 
danym terytorium. Ponadto terytorium moŜna „sprzedawać” na wiele sposobów róŜnym 
klientom (lub nawet temu samemu klientowi), gdyŜ jest to byt stale tworzący się  
i przekształcający18. W tym kontekście celowe jest rozpatrywanie ceny bardziej  
w aspekcie udostępniania niŜ posiadania (nabywania) subproduktów. 

                                                 
15 Ibidem, s. 34-35. 
16 W. Wrzosek, Cena w systemie marketingu, „Marketing i Rynek” 1995, nr 6, s. 3. 
17 S. Strojny, MoŜliwości aplikacji strategii cen w marketingu terytorialnym, w: Marketing terytorialny  

– moŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju…, s. 157-162. 
18 M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998, s. 15. 
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Ceny subproduktów w jednostkach terytorialnych ustalane są w oparciu o wiele 
przesłanek, takich jak: cele polityczne, społeczne, preferencje samorządów 
terytorialnych. Te przesłanki tworzą podstawy do ich wartościowania, a dopiero  
w drugiej kolejności zróŜnicowanie poszczególnych podmiotów ma wpływ na cenę 
danego subproduktu, np. cenę najmu lub kupna lokalu sklepowego, magazynowego.  

Trudności finalnych rozwiązań polityki cen w jednostkach terytorialnych wywołane 
są przez specyficzne czynniki mające wpływ na kształtowanie cen subproduktów 
terytorialnych19. NajwaŜniejsze czynniki wewnętrzne to: cele jednostki terytorialnej  
i polityka lokalnych władz, miejsce subproduktu w strukturze produktu terytorialnego, 
wizerunek jednostki terytorialnej i subproduktu, preferencje podmiotów kształtujących 
strukturę podaŜową jednostki terytorialnej. Główne czynniki zewnętrzne to: poziom cen 
subproduktów w jednostkach konkurencyjnych, cechy i preferencje potencjalnych 
rynków docelowych, polityka państwa związana z typem subproduktu. 

Trudności kształtowania polityki cen wynikają takŜe z faktu, Ŝe cena jest waŜnym 
potencjalnie źródłem przewagi konkurencyjnej poszczególnych subproduktów.  
W przypadku terytorium trudno jest określić statystycznie średnią cenę, mogącą 
stanowić punkt wyjścia do budowy tej przewagi. Ponadto znane jest przenoszenie przez 
klientów percepcji ceny jednego subproduktu na pozostałe, będące podstawą do 
jednoznacznej oceny całego terytorium. Pozwala to na stymulowanie poprzez cenę 
wizerunku terytorium, stając się jego cechą. ZaleŜność jednak jest dwustronna: 
korzystny wizerunek pozwala na określenie cen subproduktów na odpowiednio 
wyŜszym poziomie. W tym kontekście cena jednostki terytorialnej jest mało zbliŜona do 
ofert innych jednostek terytorialnych.  

Dystrybucja w marketingu terytorialnym to wszelkie czynności związane  
z pokonywaniem czasowych i przestrzennych róŜnic, związanych z tworzeniem 
produktu terytorialnego, jego sprzedaŜą i konsumpcją20. Dystrybucja ma więc 
szczególny charakter, albowiem większość subproduktów terytorialnych jest 
udostępniana w miejscu ich występowania, przez co potencjalni klienci są zmuszeni do 
przemieszczania się celem ich zakupu czy konsumpcji.  

Dystrybucja związana jest w dominującej mierze z dostępnością wewnętrzną  
i zewnętrzną terytorium rozumianą wieloaspektowo. Główne instrumenty dystrybucji, 
wspomagające dostępność dla zewnętrznych klientów danego terytorium, to: transport, 
telekomunikacja, kanały dystrybucji oraz planowanie przestrzenne21. Ten fakt rodzi 
trudności w tworzeniu ostatecznych rozwiązań. Nie jest bowiem moŜliwe bezpośrednie 
korzystanie z ustaleń teoretycznych wypracowanych w marketingu klasycznym.  
W szczególności dotyczy to kanałów dystrybucji. W marketingu terytorialnym kanały 
dystrybucji rozumie się jako strukturę podmiotów „wewnętrznych” i „zewnętrznych” 
(względem terytorium), dzięki którym subprodukty terytorialne są udostępniane rynkom 

                                                 
19 M. Florek, op. cit., s.140. 
20 A.S. Kornak, A. Rapacz, op. cit., s.152. 
21 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miasta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 220-221. 
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docelowym. Przedmiotem przepływu (w większości przypadków) są więc wyjątkowo 
klienci, a nie produkty.  

Rozumienie dystrybucji w marketingu terytorialnym w kategoriach lokalizacji jest 
niewystarczające. W kanałach dystrybucji obok tradycyjnych strumieni (rzeczowych, 
finansowych, negocjacyjnych, praw własności) istotne stają się przepływy 
informacyjne, warunkujące dostępność oferty terytorialnej, co tworzy trudności  
w tworzeniu konkretnych rozwiązań strategii marketingowej. Bez odpowiedniego 
dostępu do informacji klient nie ma moŜliwości zapoznania się z ofertą terytorialną. 
Dostęp do informacji pozwala takŜe na odpowiednie kształtowanie wizerunku 
terytorium. Rola funkcji informacyjnej w dystrybucji nabiera szczególnego znaczenia, 
poniewaŜ często zakup oferty terytorialnej odbywa się w znacznej odległości od jej 
konsumpcji. Szybki i względnie łatwy dostęp do informacji moŜe stać się źródłem 
przewagi konkurencyjnej danego terytorium. W sygnalizowanym kontekście znaczenie 
dystrybucji jako elementu marketingu terytorialnego będzie wzrastać ze względu na 
rozwój technologii elektronicznej i nowoczesnych systemów informatycznych.  

Trudności wyboru ostatecznych rozwiązań kanałów dystrybucji wynikają takŜe  
z faktu, Ŝe kanały dystrybucji naleŜy rozpatrywać w relacji występujących między 
partnerami je tworzącymi, zarówno relacji z podmiotami wewnętrznymi, jak  
i zewnętrznymi.  

Promocję w marketingu terytorialnym rozumie się jako całokształt działań 
związanych z komunikowaniem się jednostki terytorialnej z otoczeniem, obejmującym 
informowanie o terytorium, przekonywanie o jego atrakcyjności i nakłanianie do 
nabycia (konsumowania) subproduktów terytorialnych potencjalnych rynków 
docelowych. Tworzenie rozwiązań w obszarze polityki promocji generalnie nie rodzi 
problemów. Wydaje się, Ŝe bezpośrednio moŜna przenosić rozwiązania polityki 
promocji wypracowane w klasycznym marketingu i stosować do terytorium. Promocja 
nie opiera się na obiektywnych charakterystykach terytorium, ale na subiektywnym jego 
postrzeganiu przez klientów22.  

Pewne trudności pojawiają się na etapie ustalania przedmiotu promocji. Wynika to 
z faktu, Ŝe w promocji terytorium nie oferuje się produktu powstałego na 
zapotrzebowanie rynku, ale poszukuje się klientów zainteresowanych subproduktami  
o istniejących cechach. To celowo zorientowana aktywność podmiotów promocji (nie 
jest obojętne dla ostatecznego kształtu promocji, kto jest decydentem) stworzy 
odpowiednią ofertę. Jest to proces przekształcania nieuporządkowanego zbioru 
korzyści, jakie mogą stać się udziałem kaŜdego potencjalnego rynku, w odpowiedni 
kształt i formy wymagane przez obsługiwane rynki docelowe23.  

Punktem wyjścia dla wszelkich działań promocyjnych jest ustalenie celów polityki 
promocji. MoŜna wskazać kilka ich grup: informowanie o istnieniu terytorium, 

                                                 
22 S. Kauf, Właściwości instrumentarium marketingowego w marketingu regionów, w: Marketing 

terytorialny. MoŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju…, s. 184. 
23 M. Czornik, op. cit., s. 20. 
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przekonywanie o walorach terytorium, nakłanianie do nabycia (konsumpcji) 
subproduktów terytorium czy kształtowanie toŜsamości i utrwalanie wizerunku 
terytorium. Te cele mogą mieć charakter krótko- i długookresowy. Wielość kombinacji 
moŜliwych do przyjęcia celów (aby działania promocyjne były skuteczne i efektywne) 
wymaga ich spójności. Dla ostatecznych wyborów nie jest obojętne, które podmioty 
terytorium będą o tym decydowały. 

Wielość jednocześnie obsługiwanych rynków docelowych wywołuje trudności  
w tworzeniu ostatecznych rozwiązań. W kontekście potrzeb promocyjnych nie jest 
obojętne przyjęcie kolejności kryteriów porządkowania waŜności poszczególnych 
adresatów, np. klienci indywidualni – klienci instytucjonalni, klienci zlokalizowani 
wewnątrz terytorium – klienci zlokalizowani na zewnątrz terytorium. Przyjęta kolejność 
determinować będzie sposób uszczegóławiania celów promocji czy dobór  
i dopasowanie narzędzi promocji (forma, zawartość, środki przekazu).   

Wybór środków promocji w marketingu terytorialnym ma swoją specyfikę, co 
rodzi określone trudności w przenoszeniu rozwiązań wypracowanych w marketingu 
klasycznym. Generalnie instrumenty promocji wykorzystywane są w obszarze dwóch 
sfer: promocji ogólnej, skierowanej do wszystkich rynków docelowych, mającej za cel 
(poprzez odpowiedni dobór instrumentów) kształtowanie toŜsamości terytorium,  
i promocji wiąŜącej się z konkretnymi działaniami, skierowanymi do wybranych 
rynków docelowych. Ta zadaniowa dwoistość powoduje, Ŝe rola poszczególnych 
środków promocji w marketingu terytorialnym jest odmienna. Dominują te środki, które 
pozwalają realizować promocję w zakresie wizualnej prezentacji i identyfikacji 
terytorium oraz komunikowania się terytorium z otoczeniem. Generalnie pomimo 
wykorzystywania tych samych kryteriów wyboru, co w marketingu klasycznym, 
częściej w marketingu terytorialnym stosowane są środki promocji dodatkowej i public 
relations, istotnie rzadziej środki reklamy24. Warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe obok 
tradycyjnych narzędzi komunikacji jednostki terytorialne stosują specyficzne, tylko im 
właściwe. Szczególnie charakterystyczne są tzw. wydarzenia marketingowe (marketing 
events). Są to wszelkie formy aktywności odnoszące się do organizowania imprez bądź 
akcji o charakterze gospodarczym, sportowym, politycznym, naukowym, kulturalnym,  
a ich specyfika wynika z interaktywnego charakteru25. 

Podmiotów programujących i realizujących promocję terytorium jest wiele26. Są to 
podmioty, których działalność promocyjna wynika z nałoŜonych na nie zadań  
(np. urzędy wojewódzkie, powiatowe, gminne, sejmiki wojewódzkie, stowarzyszenia  
i organizacje); podmioty, których działalność przyczynia się do promowania terytorium, 
ale jest częściowo nastawiona na osiągnięcie indywidualnych celów (np. organizatorzy 
imprez kulturalnych czy sportowych, lokalne media, agencje turystyczne); podmioty, 

                                                 
24 M. Florek, op. cit., s. 163. 
25 M. Karpińska, Wydarzenia jako forma komunikacji marketingowej miasta na przykładzie festiwalu 

Camerimage w Łodzi, w: Marketing terytorialny – moŜliwości aplikacji, kierunki rozwoju…, s. 262-263. 
26 M. Florek, op. cit., s. 161. 
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których jednym z celów jest promowanie terytorium jako elementu składającego się na 
osiągnięcie zysku (np. stowarzyszenia zawodowe); podmioty, których działalność 
promocyjna nie ma na celu osiągnięcie zysku, lecz stanowi rodzaj „lokalnego 
patriotyzmu” (np. stowarzyszenia związane z terytorium, organizatorzy wystaw, autorzy 
publikacji o terytorium). Większość podmiotów jest tak wykonawcą działań 
promocyjnych, jak i ich adresatem. Trudności w realizacji polityki promocji terytorium 
rodzi fakt złoŜonych zaleŜności pomiędzy wskazanymi podmiotami, głównie hierarchia 
waŜności w tworzeniu ostatecznych rozwiązań. 

Podsumowanie 

Zasygnalizowane ograniczenia wdroŜenia klasycznego zestawu instrumentów 
marketingu mix, tak co do charakteru, zakresu oddziaływania czy stopnia waŜności na 
obszar terytorium powodują, Ŝe szukanie właściwego miksu instrumentów marketingu 
terytorialnego ciągle trwa. MoŜna wskazać trzy główne kierunki poszukiwań. 

Pierwszy kierunek łączy się z wzbogacaniem tradycyjnego zbioru instrumentów 
marketingu mix o kolejne elementy (co związane jest z ekspansją idei marketingu na 
nowe dziedziny) adekwatne do tych obszarów, odpowiednio adaptowane do potrzeb 
terytorium. Najczęściej klasyczny zbiór instrumentów marketingu mix jest wzbogacany 
o element, którym są ludzie. Mechaniczne dodawanie ludzi do 4P nie wydaje się 
słuszne. Ludzie pojawiają się na innej płaszczyźnie. Tradycyjne instrumenty marketingu 
mix nie uruchamiają się same, to ludzie tworzą odpowiednie rozwiązania, a więc są 
obecni zawsze. W literaturze dotyczącej marketingu terytorialnego ten fakt jest 
dostrzegany. Widoczne jest to np. w pojęciu marketingu rozwoju ekonomicznego 
(economic development marketing), gdzie element „ludzie” jest traktowany jako łącznik 
i środek koordynacji pozostałych instrumentów27. W literaturze przedmiotu dotyczącej 
marketingu terytorialnego dominuje odmienne rozumienie instrumentu „ludzie”.  
To kształtowanie osób (np. szkolenie, motywowanie), które tworzą produkty danego 
terytorium, a takŜe jego mieszkańcy, którzy między innymi powinni cechować się 
umiejętnościami wspierającymi wizerunek danego terytorium. 

Kolejnym instrumentem, o który poszerzany jest zbiór narzędzi, to cechy (wygląd) 
fizyczne czy środowisko materialne. Wykorzystywane są w procesie kształtowania 
terytorium wizualne aspekty, odzwierciedlające wizerunek, który terytorium próbuje 
propagować. Instrument, o który jest poszerzany zbiór narzędzi marketingu 
terytorialnego, to takŜe proces zarządzania, który powinien zapewnić korzystających  
z produktów danego terytorium, Ŝe są traktowani w sposób zgodny z wizerunkiem 
terytorium28. 

                                                 
27 Np. E.P. Canada, Ashark proof marketing plan, „Economic Development Review”, Spring 1997, s. 44. 
28 W literaturze przedmiotu moŜna spotkać charakterystykę terytorialnego marketingu mix w postaci 

odmiennych 7P: producent (nadawca przekazu), grupa odniesienia (obywatele terytorium), produkt (projekt 
zagospodarowania przestrzeni), cena, promocja, dystrybucja, metody kontroli. Za: V. Girard, op. cit., s. 74. 
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Według innej koncepcji tradycyjny zbiór instrumentów marketingu mix naleŜy 
rozszerzyć o infrastrukturę i usługi (ich utrzymanie gwarantuje satysfakcję rynków 
docelowych), atrakcje (pokazując jakość Ŝycia na terytorium, są w stanie zatrzymać 
dotychczasowych klientów terytorium i przyciągnąć nowych), image i jakość Ŝycia 
(przekazywane poprzez odpowiedni wizerunek i działania promocyjne), ludzi 
(mieszkańcy terytorium i inne podmioty wspierające działania w zakresie marketingu 
terytorialnego)29. 

Drugi kierunek poszukiwań miksu instrumentów marketingu terytorialnego łączy 
się z redukcją klasycznego zestawu miksu o cenę i/lub dystrybucję. Znamienny jest 
pogląd J. Beckera30, według którego zestaw instrumentów wykorzystywanych  
w marketingu terytorialnym naleŜy ograniczyć do trzech: produktu, dystrybucji, 
promocji. Rezygnacja z ceny wynika z faktu, Ŝe jest ona charakterystyką (atrybutem) 
produktu, a w praktyce nie są podejmowane jedynie decyzje cenowe, ale decyzje 
dotyczące relacji cena – jakość. Dalej w swoich stwierdzeniach idzie przykładowo  
V. Middleton, uwaŜając, Ŝe nie tylko cenę naleŜy traktować jako atrybut megaproduktu, 
ale takŜe dystrybucję31. 

ZuboŜenie klasycznego zestawu instrumentów marketingu mix łączy się 
jednocześnie z modyfikacją tych instrumentów, które są wykorzystywane w marketingu 
terytorialnym. Przykładowo jako politykę produktu proponuje się politykę lokalizacji 
(ma ona wymiar konkurencyjny i bezpośrednio wpływa na wizerunek terytorium)  
i świadczeń (oferowanych przez podmioty terytorium)32. Wśród instrumentów polityki 
produktu moŜna wskazać kilka podstawowych obszarów działania: infrastruktura, 
architektura regionalna, ochrona środowiska, strategiczne produkty terytorium, 
niematerialne usługi organów marketingowych33.  

Modyfikacja dotyczy takŜe dystrybucji. Podstawowym jej zadaniem w marketingu 
terytorialnym nie jest przepływ produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa 
zlokalizowane na terytorium, ale zainteresowanie rynków docelowych ofertą dotyczącą 
terytorium (najwaŜniejszego znaczenia nabiera rozwiązywanie i utrzymywanie relacji 
między terytorium a rynkami docelowymi)34. 

Trzeci kierunek poszukiwań, intensywnie rozwijający się, to tworzenie 
oryginalnych zestawów instrumentarium marketingu terytorialnego. Jedna z propozycji 

                                                 
29 Ph. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, Marketing Places – Attracting Investment, Industry, and Tourism to 

Cities, States, and Nations, The Free Press, New York 1993, s. 19. 
30 J. Becker, Marketingkonzeption: Grundlagen des strategischen und operativen Marketing  

− managements, Gabler Verlag, Munchen 1998, s. 487. 
31 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s. 123. 
32 U. Manschwetus, Regionalmarketing: Marketing als Instrument der Wirtschaftsentwicklung, Gabler 

Verlag, Wiesbaden 1995, s. 276.  
33 S. Kauf, Koncepcja marketingu jako determinanta wzrostu konkurencyjności miast, w: Zarządzanie 

gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miast, red. J. Słodczyk, Z. Jakubczyk, Opole 2002,  
s. 251.  

34 S. Kauf, Właściwości instrumentarium marketingowego…, s. 186. 
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w tym zakresie polega na wyróŜnieniu tzw. geograficznego marketingu mix35. 
Terytorialny marketing mix to kombinacja instrumentów: promocyjnych, przestrzenno 
-funkcjonalnych, organizacyjnych i finansowych.  

Według innej koncepcji narzędziami marketingu terytorialnego są: megaprodukt, 
promocja, partnerstwo i toŜsamość36. Partnerstwo rozumiane jest jako wszystkie formy 
powiązań podmiotów danego terytorium (sektora publicznego, prywatnego, 
mieszkańców, przedstawicieli samorządu terytorialnego), które na podstawie 
uzgodnionych reguł, norm i organizacji wzajemnych struktur podejmują działania 
związane z osiąganiem celów marketingowych. Aby włączyć partnerstwo w zbiór 
narzędzi terytorialnego marketingu mix, musi istnieć moŜliwość zarządzania tym 
procesem. ToŜsamość będąca jednocześnie zbiorem narzędzi spełnia warunki 
instrumentu marketingowego: moŜna ją zaprojektować, modyfikować, dostosowywać 
czy kontrolować osiągnięte rezultaty. Warto zauwaŜyć, Ŝe toŜsamość łączy się  
z megaproduktem, promocją i partnerstwem. Działania składające się na toŜsamość, 
obserwowane przez otoczenie, wiąŜą się z działaniami z zakresu kształtowania oferty 
terytorialnej (megaprodukt) i działaniami podmiotów w regionie (partnerstwo). 
ToŜsamość czerpiąc ze środków w ramach pozostałych narzędzi, cechuje się 
moŜliwością wpływania na inne narzędzia i ich koordynację. ToŜsamość moŜna zatem 
traktować jako nadrzędny instrument marketingu terytorialnego.  

SELECTED PROBLEMS IN THE IMPLEMENTATION OF THE 

FUNCTIONAL ASPECT OF TERRITORIAL MARKETING 

Summary 

The aim of the paper is to highlight the difficulties associated with transferring  
the knowledge generated in classical marketing, concerning the implementation of the action 
aspect on the ground of territorial marketing. The thesis is argued that the main reasons for the 
difficulties in application of classical marketing mix solutions are direct in nature and concern 
difficulties of using knowledge of each instrument: product, price, distribution and promotion. 
The difficulties have also indirect nature, related to different understanding of the very essence  
of territorial marketing and lack of definitive findings for choosing and servicing target markets  
in marketing territory. 

                                                 
35 Koncepcja powstała na potrzeby marketingu miast. Za: T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, 

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 222. 
36 M. Florek, op. cit., s. 172-174.  
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INNOWACYJNE WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW 
POPRZEMYSŁOWYCH ELEMENTEM 

KONKURENCYJNOŚCI OBSZARÓW RECEPCJI  
(NA PRZYKŁADZIE ŁODZI) 

Streszczenie 

Celem artykułu jest wykazanie, Ŝe odpowiednio zagospodarowane pozostałości dawnych 
przemysłów mogą stanowić istotny magnes przyciągający turystów, a tym samym element 
konkurencyjności obszaru recepcji. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza ma 
charakter teoretyczny. Przedstawiono w niej zagadnienia dotyczące dziedzictwa przemysłowego  
i znaczenia jego właściwego wykorzystania dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.  
W części drugiej, stanowiącej studium przypadku łódzkiego obiektu poprzemysłowego  
– Manufaktury, przeanalizowano wyniki badań ruchu turystycznego pod kątem roli tego 
kompleksu kulturalno-handlowo-rozrywkowego jako atrakcji turystycznej miasta. 

Wstęp 

Stare kompleksy przemysłowe na całym świecie przyciągają licznych turystów, 
przynosząc ogromne zyski i tworząc nowe miejsca pracy. W Polsce znajduje się ponad 
16 tysięcy takich obiektów, z czego około 2 tysiące umieszczone jest na liście 
zabytków. Długi czas brakowało pieniędzy, aby je wyremontować i rozreklamować  
w kraju i za granicą. Jednak od pewnego czasu stopniowo kolejne zakłady są 
udostępniane turystom, budując przewagę konkurencyjną miejsc swojej lokalizacji  
– miast, gmin, regionów. 

Celem artykułu jest wykazanie, Ŝe innowacyjnie zagospodarowane pozostałości 
dawnych przemysłów mogą stanowić istotny magnes przyciągający turystów, a tym 
samym komponent konkurencyjności obszaru recepcji. W części pierwszej 
przedstawiono zagadnienia dotyczące dziedzictwa przemysłowego i roli jego 
właściwego wykorzystania dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Część druga 
to studium przypadku łódzkiego obiektu poprzemysłowego – Manufaktury. 
Przeanalizowano w niej wyniki badań ruchu turystycznego w mieście pod kątem roli 
tego kompleksu kulturalno-handlowo-rozrywkowego jako atrakcji turystycznej. 

 
                                                 

1 Renata Seweryn – dr, Katedra Turystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 
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Konkurencyjno ść na współczesnym rynku turystycznym  

Początkowo pojęcie konkurencyjności na rynku turystycznym odnoszono do 
przedsiębiorstw. We współczesnych czasach jest ono jednak powszechnie 
wykorzystywane w ramach szeroko pojętej regionalistyki, czyli w odniesieniu do 
róŜnych układów przestrzennych – krajów, regionów, miejscowości. Silna konkurencja 
i zaostrzająca się walka o turystę rozgrywa się bowiem obecnie nie tyle pomiędzy 
firmami turystycznymi, ale przede wszystkim pomiędzy podobnymi pod względem 
walorów, które stanowią główny czynnik przyciągający turystów, miejscami 
docelowymi podróŜy2 (Kraków konkuruje z Pragą i Budapesztem, wybrzeŜe 
chorwackie – z plaŜami francuskimi i włoskimi itd.). Powód jest prosty – turysta 
planując podróŜ, w pierwszej kolejności zastanawia się nad miejscem, w którym 
chciałby czasowo przebywać (realizując motyw wypoczynkowy, poznawczy, 
biznesowy itd., czyli pierwotną potrzebę wyjazdu). Dopiero później wybiera konkretne 
przedsiębiorstwa turystyczne, z których usług mógłby skorzystać na tym obszarze  
(bo zaspokoją jego potrzeby wtórne – nocleg, wyŜywienie, zagospodarowanie czasu 
wolnego itd.). Na dodatek zazwyczaj nie nabywa on usług tylko jednego wytwórcy, lecz 
świadczenia wielu róŜnych firm turystycznych, poniewaŜ jego potrzeby są 
zróŜnicowane i jeden podmiot, posiadający ograniczone zasoby i specjalizujący się  
w konkretnej działalności, nie moŜe ich wszystkich zaspokoić.  

Zatem produktem, który podróŜny faktycznie nabywa, jest tzw. złoŜony produkt 
turystyczny oferowany przez dany obszar (produkt-miejsce), a kształtowany przez wiele 
róŜnych podmiotów (przedsiębiorstwa turystyczne, władze lokalne, organizacje 
branŜowe, mieszkańców, a nawet samych turystów). Tak rozumiany produkt, jak sama 
nazwa wskazuje, stanowi konglomerat róŜnych składników – atrakcji miejsca 
docelowego oraz usług turystycznych i paraturystycznych3. NajwaŜniejszą rolę odgrywa 
pierwszy z tych elementów, czyli atrakcja turystyczna, gdyŜ to ona decyduje  
o przyjeździe do danej miejscowości, gminy, regionu4 (aczkolwiek w przypadku 
niektórych podróŜy – biznesowych, prestiŜowych – rozstrzygająca moŜe okazać się 
infrastruktura). Na obszarach posiadających stare, niedziałające juŜ obiekty 
przemysłowe taką atrakcją moŜe być ich innowacyjne zagospodarowanie. 

Obiekty poprzemysłowe jako atrakcje turystyczne 

Coraz częściej dostrzeganym elementem dziedzictwa kulturowego są zabytki 
przemysłowe, stanowiące swoisty zapis historii cywilizacji, rozwoju nauki i myśli 

                                                 
2 Zob. m.in.: B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wyd. Naukowe 

Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 387 i 390. 
3 R. Doswell, Tourism. How Effective Management Makes the Difference, Butterworth Heinemann, Oxford 

1998, s. 48; R. Seweryn, Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wyd. Uniwersytetu 
Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 16-18. 

4 Ch.R. Goeldner, B.J.R. Ritchie, Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John Willey&Sons, New 
Jersey 2006, s. 436-459. 
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inŜynierskiej oraz kultury technicznej i technologicznej naszych przodków5. W sensie 
materialnym przeszłość tę ilustrują budowle i struktury przestrzenne związane  
z określonym miejscem, powiązane z krajobrazem, waŜne nie tylko dla historii techniki 
i przemysłu, ale takŜe zjawisk społecznych na danym obszarze (znaczenie w Ŝyciu 
lokalnej ludności, zarówno w przeszłości, jak i współcześnie). Są to (bez względu na 
stan zachowania)6: zabytki nieruchome – obiekty techniki oraz zabytki ruchome  
– wytwory techniki. Dziedzictwo przemysłowe tworzą zatem7:  

– obiekty związane z działalnością produkcyjną, m.in.: pozostałości przemysłu 
wydobywczego (kopalnie), cięŜkiego (huty, róŜnego rodzaju fabryki 
przemysłu maszynowego), energetycznego (elektrownie), przetwórczego 
(wiatraki, młyny, gorzelnie, browary, kuźnie, tartaki, cegielnie), papierniczego 
(papiernie, drukarnie), włókienniczego (manufaktury), ceramicznego (fabryki 
ceramiki, cegielnie), 

– obiekty związane z transportem kolejowym, rzecznym, morskim i lądowym, 
– dzieła myśli inŜynieryjnej, jak mosty, wiadukty, tamy czy urządzenia 

hydrotechniczne, 
– maszyny i urządzenia stanowiące wyposaŜenie fabryk, kopalń, hut itp., zbiory 

placówek muzealnych, pojazdy silnikowe, urządzenia kolejowe, środki 
transportu publicznego, sprzęt i urządzenia wojskowe oraz inne. 

Wśród ww. na uwagę zasługuje zwłaszcza pierwsza grupa. Stare obiekty 
poprzemysłowe przestały często pełnić swoją pierwotną funkcję. Zostały wprawdzie 
zamknięte, ale nie mogły zostać niedocenione przez pełnych wyobraźni urbanistów, 
organizatorów turystyki i wypoczynku oraz inwestorów niebojących się ryzyka. Ich 
zaletą jest bowiem bardzo korzystna lokalizacja – znajdują się w centrach miast 
charakteryzujących się dobrą dostępnością komunikacyjną. Stąd teŜ poddane 
rewitalizacji znajdują nowe przeznaczenie – powstają w nich muzea, galerie, sale 
wystawowe, teatralne czy koncertowe oraz centra handlowe i kulturalno-rozrywkowe. 
Stają się krainami pełnymi Ŝycia, budzącymi ciekawość i przyciągającymi 
odwiedzających, przez co nadal okazują się opłacalne, często nawet samofinansujące. 
Na rewitalizację potrzeba wprawdzie ogromnych środków. Są one mimo wszystko 
mniejsze niŜ wybudowanie od podstaw nowych obiektów, niezaleŜnie od tego, czy mają 
one pełnić funkcje związane z działalnością gospodarczą, czy teŜ być budynkami 
wyŜszej uŜyteczności. Czasem waŜniejsza od finansów okazuje się jednak wola 

                                                 
5 A. Niemczyk, R. Seweryn, Znaczenie kultury w strategii rozwoju obszaru recepcji turystycznej,  

w: Dziedzictwo kulturowe i turystyka w Europie XXI wieku – dystanse i przenikanie kultur, red.  
T. Sudzieniecki, Akademia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek 2009, s. 29; A. Niemczyk, R. Seweryn, 
Dziedzictwo kulturowe magnesem przyciągającym turystów do wielkich miast (na przykładzie Krakowa),  
w: Marketing w rozwoju turystyki, red. J. Chotkowski, Monografia nr 161, Wydawnictwo Uczelniane 
Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009, s. 92-93. 

6 Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. z 17 września 2003 r., 
nr 162, poz. 1568. 

7 Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w obiektach poprzemysłowych  
i turystyki industrialnej w Polsce, POT, Warszawa 2003, s. 28. 
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pozytywnego działania. Zdarzają się bowiem osoby (firmy), które kupują takie budowle 
czy zespoły pofabryczne i celowo w nie nie inwestują, poniewaŜ teren, na którym się 
znajdują, jest potencjalnie atrakcyjny pod inne inwestycje. 

Inną sprawą jest fakt, Ŝe nie moŜna wykorzystać wszystkiego. Często bowiem 
stopień nieodwracalnego zniszczenia bądź zanieczyszczenia trującymi substancjami 
chemicznymi wręcz uniemoŜliwia adaptację obiektów poprzemysłowych do innych 
funkcji. 

Korzy ści z innowacyjnego zagospodarowania obiektów 
poprzemysłowych  

Innowacyjne wykorzystanie starych zabudowań fabrycznych przynosi wiele 
korzyści. Zachowanie zabytków rozwoju nauki i cywilizacji ma m.in. ogromne 
znaczenie dla przyszłości kraju pod względem edukacyjnym. Świadomość wartości 
dziedzictwa przemysłowego lat minionych moŜe być bowiem waŜnym elementem  
w wychowaniu współczesnego i przyszłego pokolenia młodzieŜy do twórczego 
kontaktu z nowoczesną techniką i technologią. UmoŜliwienie śledzenia na Ŝywo 
dawnych procesów produkcyjnych w historycznym otoczeniu stanowi atrakcję  
o wielkiej wartości edukacyjnej i promocyjnej. Stąd teŜ konserwacja dziedzictwa 
przemysłowego i rozwój markowych produktów turystyki industrialnej stanowią jeden  
z aktualnych priorytetów Unii Europejskiej. 

Wykorzystanie dawnych obiektów przemysłowych ma takŜe korzystny wymiar 
przestrzenny. Utrzymanie zewnętrznej formy, połączone z wprowadzeniem do wnętrza 
nowych funkcji (edukacyjnej, usługowej, handlowej, społecznej, kulturowej czy 
rekreacyjnej) pozwala zachować charakterystyczne elementy przemysłowego 
krajobrazu miejscowości, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia toŜsamości 
kulturowej. Tymczasem nowe obiekty niejednokrotnie są niezharmonizowane  
z otoczeniem i raŜąco naruszają dotychczasowy układ przestrzenny. 

Ochrona dziedzictwa przemysłowego moŜe posiadać równieŜ aspekty gospodarcze. 
Często celem rewitalizacji jest bowiem zachęcanie do rozwijania nowych form lokalnej 
aktywności gospodarczej (poprzez oferowanie odpowiedniej ku temu infrastruktury), 
przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego i kulturowego 
warunkującego zrównowaŜony rozwój gospodarczo-społeczny. Dzięki temu tworzone 
są nowe miejsca pracy i zmniejsza bezrobocie powstałe po zamknięciu obiektów,  
a takŜe wzrastają wpływy do lokalnego budŜetu, z którego finansowane są inwestycje  
w infrastrukturę komunalną. W efekcie następuje poprawa poziomu Ŝycia lokalnej 
społeczności. 

DuŜe znaczenie ekonomiczne starych przemysłowych obiektów wynika ponadto  
z faktu, Ŝe mają one specyficzny klimat, przykuwają uwagę i ciekawość wielu osób  
i dzięki temu cieszą się bardzo duŜą popularnością wśród turystów, stają się ofertą 
(atrakcją) turystyczną. To daje szansę na napływ środków finansowych z zewnątrz  
– zarabia się w nich na biletach wstępu, folderach i pamiątkach. Przybysze korzystają 
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ponadto z innych lokalnych usług: gastronomicznych, komunikacyjnych, noclegowych, 
co jeszcze zwiększa pozostawiane kwoty wydatków. Na dodatek turystyka taka 
(poprzemysłowa8) nie charakteryzuje się duŜą sezonowością – zwiedzać, uczestniczyć 
w kulturze i rozrywce moŜna cały rok. 

Wszystko to staje się magnesem dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych, 
dzięki którym napływa kapitał i tworzone są kolejne nowe miejsca pracy. Rozwija się 
infrastruktura turystyczna, kulturowa, rekreacyjna, handlowa itp. To z kolei zwiększa 
konkurencyjność obszaru na rynku turystycznym, a tym samym przyciąga i zatrzymuje 
na dłuŜej kolejne rzesze turystów, którzy wydatkują wyŜsze sumy pienięŜne9. 

Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe „stare” moŜe być kołem zamachowym 
„nowego”. 

Nowe funkcje wybranych polskich obiektów poprzemy-
słowych 

Mimo Ŝe Polska dysponuje bogatymi zasobami zabytków techniki i przemysłu 
(około 16 tys. obiektów10), turystyka poprzemysłowa jest w naszym kraju zjawiskiem 
stosunkowo nowym, które powoli wpisuje się w katalog polskich produktów 
turystycznych. Nie sposób wymienić wszystkich innowatorskich adaptacji starych 
obiektów, stąd teŜ poniŜej zaprezentowano tylko niektóre przykłady. 

Stary Browar Huggerów w Poznaniu jest od 2003 r. parkiem handlowym  
z artystyczną galerią, który łączy komercję (około 210 punktów handlowych  
i gastronomicznych) ze sztuką, historię ze współczesnością i niezwykłość  
z codziennością. PasaŜe handlowe sąsiadują bowiem z Dziedzińcem Sztuki, 
promującym wydarzenia związane z malarstwem, rzeźbą, teatrem, muzyką, tańcem, 
happeningami i filmem. Budynek jest połączeniem starej przemysłowej architektury  
z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi – w sumie około 130 000 m² 
powierzchni. To prawdziwe miasto w mieście11.  

Dawna kopalnia Królowa Luiza w Zabrzu, powstała w 1791 r. jako najstarsze 
państwowe wykopalisko węgla kamiennego na Górnym Śląsku, to natomiast od 1993 r. 
Muzeum Górnictwa i Skansen. W części naziemnej moŜna oglądać wciąŜ działającą 
maszynę parową, natomiast w części podziemnej, sięgającej 35 m, na 
półtorakilometrowej trasie turystycznej organizowane są, oprócz wędrówek pieszych, 
przejazdy kolejką górniczą, nazywaną „karlikiem”. W czasie zwiedzania moŜna 
zapoznać się z technikami urabiania węgla, obejrzeć oryginalne wyposaŜenie obiektów 

                                                 
8 J. Urbaniak, Turystyka postindustrialna szansą rozwoju gospodarczego gminy Bogatynia, w: Turystyka  

i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, WyŜsza Szkoła Informatyki  
i Zarządzania, Rzeszów 2008, s. 207. 

9 A. Niemczyk, R. Seweryn, MnoŜnik turystyczny w Polsce jako regionie Zjednoczonej Europy (próba 
pomiaru), w: Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red.  
G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 258-262. 

10 Koncepcja…, s. 27. 
11 Stary browar. Centrum sztuki i biznesu, http://starybrowar5050.com (5.02.2010). 
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szybowych, wziąć udział w pokazie pracy wielkich maszyn górniczych (np. kombajnów 
urabiających ścianę węglową). Po wycieczce moŜna odpocząć w podziemnej karczmie 
Guibald, która słynie zarówno z niezapomnianej atmosfery, jak i tradycyjnych dań 
kuchni śląskiej12.  

W innej zabrzańskiej kopalni węgla kamiennego – Guido, załoŜonej w 1855 r. – po 
otwarciu w 2007 r. udostępnione zostały zwiedzającym dwa poziomy. Na głębokości 
170 m mieści się część zabytkowa (wśród godnych uwagi atrakcji naleŜy wymienić: 
nieobudowane podziemne wyrobiska górnicze, kompresor tłokowy z 1914 r. oraz 
podziemne XIX-wieczne stajnie dla koni, wszystko wzbogacone o interaktywne 
elementy światła i dźwięku), natomiast 320 m pod ziemią powstanie strefa sztuki  
i rozrywki, czyli pasaŜ handlowy, centrum konferencyjne oraz trasa turystyczna13. 

Z kolei na terenie byłej kopani węgla kamiennego Gliwice (drąŜenie dwóch 
głównych szybów rozpoczęto w 1910 r.) powstało w 2008 r. na powierzchni 15,86 ha 
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Zawiera ono jeden z największych  
w Polsce inkubatorów przedsiębiorczości (w ramach którego obecnie funkcjonuje 
kilkanaście firm z sektora MSP), uczelnię kształcącą w nowatorskich kierunkach 
przyszłości (Gliwicka WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości), Nauczycielskie Kolegium 
Języków Obcych, organizacje doradzające przedsiębiorcom i wiele innych podobnych 
placówek. Uzbrojono równieŜ działki dla podmiotów zainteresowanych bezpośrednimi 
inwestycjami na tym terenie14. 

Innym przykładem moŜe być jedna z najstarszych kopalń soli kamiennej (z okresu 
średniowiecza) – Wieliczka. Rokrocznie około miliona osób przemierza tutaj 3,5 km 
trasy turystycznej składającej się z 20 komór, połoŜonych na głębokościach od 64 do 
135 m. Kopalnia promuje się m.in. przez niecodzienne wydarzenia, takie jak: lot 
balonem (który został wpisany do „Księgi rekordów Guinnessa”) lub windsurfing 
Mateusza Kusznierewicza na solankowym jeziorze. Poza tym na głębokości 130 m 
powstało nowoczesne centrum konferencyjno-gastronomiczno-handlowe, gdzie 
organizowane są bankiety, śluby, studniówki, koncerty i imprezy sportowe (ok. 300 
wydarzeń rocznie). Znany jest równieŜ wielicki podziemny ośrodek rehabilitacyjno 
-leczniczy. Ponadto w zrekonstruowanym budynku Łazienek Salinarnych na terenie 
malowniczego parku Św. Kingi powstał czterogwiazdkowy hotel Grand Sal15.  

Najstarszy czynny nieprzerwanie zakład przemysłowy w Europie, powstały  
w 1248 r. – kopalnia soli w Bochni – stopniowo przekształcała się takŜe w obiekt 
turystyczno-leczniczy. Na trasie turystycznej moŜna zobaczyć róŜnej wielkości komory 
solne, w których znajdują się zabytkowe narzędzia i urządzenia górnicze. Największymi 
atrakcjami są: przejazd podziemną kolejką, zjazd 140 m zjeŜdŜalnią oraz spływ łodzią 

                                                 
12 Muzeum Górnictwa Węglowego. Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, http://muzeumgornictwa.pl 

(5.02.2010). 
13 Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego w Zabrzu, http://kopalniaguido.pl (5.02.2010). 
14 Nowe Gliwice – w starych murach tętni nowe Ŝycie, http://gliwice.gazeta.pl/gazetagliwice/0,95521.html? 

PageNumber=54&PageStep=-1&tag= (5.02.2010). 
15 Kopalnia Soli „Wieliczka”, http://www.kopalnia.pl; http://www.kopalnia-pp.pl (5.02.2010). 



Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych… 

 

81 

w solnych podziemiach (na głębokości 230 m). Kopalnia słynie równieŜ z nietypowych 
imprez sportowych, jak 12-godzinny bieg sztafetowy, turnieje dŜudo czy zawody 
rowerowe Solny Downhill. Warto dodać, Ŝe na powierzchni otwarto niedawno Park 
Archeologiczny – Osada VI Oraczy. To rekonstrukcja osady wiejskiej z XIII w.  
W kaŜdej z zagród moŜna spotkać mieszkańców, którzy wprowadzą zwiedzających  
w tajniki średniowiecznych rzemiosł16. 

Na obszarze dawnej fabryki fajansu (uruchomionej w 1893 r.), czyli tzw. „trójkąta 
bermudzkiego” Włocławka, w tym roku powstanie natomiast nowoczesne centrum 
handlowe miasta – Wzorcownia. Będzie ona uzupełnieniem oferty funkcjonującego juŜ 
kompleksu handlowo-rozrywkowego – CH City, w skład którego wchodzą m.in. 
Multikino, Kaufland, Empik, a takŜe znajdujący się w juŜ zrewitalizowanym budynku 
Starej Piecowni Aparthotel Lofty. Obecnie tworzona jest: wielokondygnacyjna galeria 
handlowa o powierzchni 15400 m2, obiekt kulturalno-rozrywkowy, budynki 
mieszkalno-usługowe (40 mieszkań o wysokim standardzie) oraz niezwykle 
nowoczesny obiekt rekreacyjny z kręgielnią MK Bowling i klubem fitness Gymnasion. 
Budynki te skupione są (na powierzchni 8 ha) wokół Placu Grodzkiego (jest to na razie 
robocza nazwa tego placu), będącego sercem Wzorcowni – miejscem spotkań  
i odpoczynku dla mieszkańców oraz turystów. Fontanny, oświetlenie skweru, elementy 
małej architektury oraz zieleń tworzą atmosferę tego miejsca17.  

Innymi przykładami rewitalizacji starych obiektów są: Warszawska Wytwórnia 
Wódek Koneser (od 2001 r. centrum, w którym działa coraz więcej instytucji 
kulturalnych, organizowane są happeningi, koncerty, przeglądy filmów i sztuk 
teatralnych, warsztaty fotograficzne i tańca nowoczesnego, odbywają się wystawy  
i konferencje, a w przyszłości mają powstać apartamentowce, hotel, restauracje, biura  
i centrum sztuki offowej18), Stara Papiernia w Konstancinie-Jeziornie (od 2002 r. 
centrum handlowe, na terenie którego organizowane są koncerty, pokazy mody, 
wernisaŜe, spotkania, promocje i inne imprezy kulturalne19), warszawska Fabryka 
Trzciny (od 2003 r. miejsce spotkań biznesowych, uroczystości firmowych, pokazów 
mody, konferencji, wykładów, szkoleń oraz innych spotkań o charakterze formalnym  
i nieformalnym20), Stocznia Gdańska (od 2005 r. będąca siedzibą Europejskiego 
Centrum Kultury i Edukacji, dysponująca salą koncertową, salą klubową C.LUB 
Stocznia, salą konferencyjną oraz terenem plenerowym na organizację koncertów  
i widowisk open air21) czy Manufaktura w Łodzi. 

                                                 
16 Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, http://www.kopalniasoli.pl; http://www.bochenskie.republika.pl/ 

kopalnia.html (5.02.2010). 
17 Nowoczesne centrum wielofunkcyjne we Włocławku, http://www.wzorcowniawloclawek.com/ 

wzorcownia.html (5.02.2010). 
18 Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser, http://www.koneser.pl (8.02.2010). 
19„Stara Papiernia” Centrum Handlowe, http://www.starapapiernia.pl (8.02.2010). 
20 Centrum Artystyczne „Fabryka Trzciny”, http://www.fabrykatrzciny.pl (8.02.2010). 
21 Centrum Kultury i Biznesu „Stocznia Gdańska”, http://www.stoczniagdanska.pl (10.02.2010). 
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Manufaktura w Łodzi przykładem poprzemysłowej atrak cji 
turystycznej 

W okresie procesów integracyjnych z Unią Europejską istotnego znaczenia nabiera 
zachowanie toŜsamości kulturowej. W tym celu lokalna społeczność musi uświadomić 
sobie, co leŜy u podstaw jej kultury, co tę kulturę kształtowało. W przypadku Łodzi 
było to włókiennictwo. Pierwsza tkalnia jednej z najpotęŜniejszych fabryk 
włókienniczych w Europie została uruchomiona w 1872 r. w śródmieściu Łodzi przez 
Izraela Poznańskiego. W 1878 r. powstał pięciokondygnacyjny budynek przędzalni  
o długości 170 m. Obok Poznański wybudował piękny pałac. Kompleks był 
sukcesywnie rozbudowywany do 1912 r. (łódzcy fabrykanci zaspokajali znaczną część 
zapotrzebowania na produkty bawełniane ówczesnej Rosji), tworząc prawdziwe miasto 
w mieście – imperium Poznańskiego posiadało własną elektrownię, bocznicę kolejową, 
straŜ poŜarną, a w jego najbliŜszej okolicy znajdowały się m.in. fabryczne domy 
robotnicze i szkoła. 

Cała fabryka funkcjonowała do 1997 r. (po 1945 r. Poltex), kiedy to w okresie 
restrukturyzacji łódzkiego przemysłu kompleks został zamknięty. WaŜny element 
toŜsamości kulturowej miasta ulegał stopniowej degradacji. Szansą odnowy i oŜywienia 
tego obszaru stała się rewitalizacja 12 zabytkowych XIX-wiecznych budynków  
o łącznej powierzchni 90 000 m² i ponowne włączenie zdegradowanego terenu fabryki 
w przestrzeń miasta. W efekcie w 2006 r. na 27 ha powstał jeden z największych  
w Europie kompleksów kulturalno-rozrywkowo-handlowych, kuszący unikalną 
atmosferą i klimatem. Wszechobecna jest charakterystyczna czerwona, nieotynkowana 
cegłówka i industrialna atmosfera. Wyjątek stanowi główna, nowoczesna galeria 
sklepowa, zbudowana ze stali i szkła. Całe załoŜenie skupia się wokół wewnętrznego 
trzyhektarowego placu-rynku i obejmuje, oprócz sklepów (220 butików, 30 sklepów 
średniopowierzchniowych oraz hipermarkety Real i Leroy Merlin), kino Cinema City  
(z 15 salami, w tym jedną z ekranem 3D), hotel Andel’s (w budynku przędzalni), 
centrum rekreacji z kręgielnią, ścianką do wspinaczki, fitness clubem i skate parkiem, 
restauracje i kafejki (łącznie ponad 50), dyskotekę Elektrownia o niepowtarzalnym 
klimacie, a takŜe centrum kulturalne z duŜą liczbą muzeów (m.in. Muzeum Miejsca, 
które opowiada o historii murów fabrycznych i najbliŜszej okolicy, Muzeum Sztuki, 
gdzie moŜna obejrzeć kolekcję sztuki nowoczesnej, czy w pobliskim Pałacu 
Poznańskiego – Muzeum Miasta Łodzi). Na uwagę zasługują równieŜ liczne wystawy, 
atrakcje oraz imprezy okolicznościowe (festyny, koncerty, szczególnie na rynku) 
organizowane z duŜym rozmachem i na wysokim poziomie. Nie sposób nie wspomnieć 
o choince i lodowisku zimą oraz o plaŜy, palmach, boisku do piłki plaŜowej i quasi 
-tropikalnych ogródkach piwnych latem, a takŜe o najdłuŜszej w Europie (180 m) 
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fontannie, której woda tańczy w rytm muzyki (dobiegającej z wielu zamieszczonych na 
rynku głośników), a kaŜde ze źródeł podświetlane jest tęczą barw22. 

Ze względu na ogromną powierzchnię, na której znajduje się Manufaktura, jednym 
z pomysłów, który istniał w głowie architektów od samego początku, był tramwaj 
woŜący klientów po tym terenie. Początkowo miał to być nowoczesny model, swoim 
wyglądem zbliŜony do francuskiego TGV. Jednak badania fokusowe wykazały, Ŝe 
większą sympatię przyszłych klientów wzbudził stary tramwaj. Obecnie zabiera on 
gości na wycieczkę od przeszłości do przyszłości, sunąc pomiędzy murami dawnych 
fabryk i nowoczesnych szklanych konstrukcji23. 

Manufaktura została laureatką Global Awards 2007, przyznanej przez Urban Land 
Institute, międzynarodową organizację skupiającą specjalistów w zakresie rozwoju 
miast, budownictwa i inwestycji deweloperskich. Doceniono innowacyjność 
przedsięwzięcia (połączenie kultury z rozrywką i handlem w zrewitalizowanej 
przestrzeni), ale i poszanowanie środowiska naturalnego oraz współpracę z lokalną 
społecznością. To nie jedyne wyróŜnienia dla Manufaktury. W 2007 r. 
Międzynarodowa Rada Centrów Handlowych (International Council of Shopping 
Centers) doceniła ją za kampanie promocyjne (m.in. Fashion Week i letnią plaŜę na 
rynku). Centrum zdobyło teŜ główną nagrodę w konkursie CEE Real Estate Quality 
Awards dla najlepszego obiektu związanego z handlem i rekreacją w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Na IV Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości  
i Inwestycji CEPIF 2007 Manufaktura dostała główną nagrodę w kategorii Best 
Revitalization Developer. Znalazła się równieŜ w czołówce konkursu MIPIM  
w kategorii: najlepsze centrum handlowe na świecie24. 

Jak zatem łatwo zauwaŜyć, stary kompleks fabryczny został innowacyjnie 
wykorzystany, stając się nie tylko miejscem spotkań towarzyskich, kultury, rekreacji  
i rozrywki miejscowej ludności, ale takŜe atrakcją turystyczną na skalę kraju, a nawet 
Europy (o czym świadczą liczne nagrody i wyróŜnienia tworzące jego zagraniczny 
rozgłos). Miasto zyskało waŜny element toŜsamości, który silnie oddziałuje na 
otoczenie – w Manufakturze zatrudniono około 3 000 osób, a powierzchnie pod 
prowadzenie działalności znalazło ponad 300 przedsiębiorców. 

 
 

                                                 
22 A. Sulimowska-Ociepka, Obiekt poprzemysłowy w nowej przestrzeni miasta, „Czasopismo Techniczne”, 

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008, s. 3-4, http://bc.biblos.pk.edu.pl/bc/ 
resources/CT/CzasopismoTechniczne_6A_2008/SulimowskaOciepkaA/ObiektPoprzemyslowy/pdf/Sulimows
kaOciepkaA_ObiektPoprzemyslowy.pdf; M. Barszcz, Raport TICCIH za lata 2003-2006, 
http://www.ticcih.pl/pliki/ticcih_pl.pdf, s. 1 i 4; Manufaktura napędza Łódź, http://www.manufaktura.com/PL 
(10.02.2010). 

23 Manufaktura napędza…, op. cit. 
24 I. Adamczewska, Manufaktura promuje Łódź na świecie, http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,88269, 

4633470.html (10.02.2010). 
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Znaczenie Manufaktury w przyjazdach turystycznych d o Łodzi  
w 2008 r.  

Podstawą empirycznej weryfikacji dotychczasowych rozwaŜań są wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych w Łodzi w III i IV kwartale 2008 r. pod nadzorem 
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego we współpracy  
z Małopolską Organizacją Turystyczną. Respondentami byli zarówno turyści 
(przebywający w mieście dłuŜej niŜ jeden dzień), jak i odwiedzający jednodniowi  
– w sumie badaniem objęto 1450 osób25. Zostali oni poproszeni m.in. o wskazanie 
trzech największych atrakcji w Łodzi, a takŜe o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy 
tym razem planują odwiedzić Centrum Handlowo-Rozrywkowe „Manufaktura” oraz  
o zaznaczenie atrakcji, które zamierzają zobaczyć podczas kolejnej wizyty (Centrum 
Handlowo-Rozrywkowe „Manufaktura”, szlak „Śladami Łódzkich śydów”, Muzeum 
Sztuki Współczesnej, Rezydencja „KsięŜy Młyn”, Camerimage). 

Wyniki przeprowadzonych badań (uzupełnione o dane Urzędu Statystycznego, 
dotyczące obsługi klientów przez obiekty zbiorowego zakwaterowania) pozwalają 
szacować, Ŝe liczba odwiedzających Łódź w 2008 r. wynosiła około 1 140 000. 
Zdecydowanie większa część tego ruchu to gości krajowi (87,72%), a tylko 12,28%  
– przybysze z zagranicy. Wśród tych pierwszych dominują lokalni mieszkańcy 
(27,15%) oraz przybysze z pobliskiego województwa mazowieckiego (20,50%), 
natomiast w grupie cudzoziemców – Niemcy (33,80%) i Brytyjczycy (12,68%). 

Badania dowodzą, Ŝe bezsprzecznie największą atrakcją turystyczną Łodzi jest 
centrum kulturalno-handlowo-rozrywkowe Manufaktura – uwaŜa tak ponad połowa 
(50,48%) przyjeŜdŜających, zarówno krajowych (50,9%), jak i zagranicznych (50,5%)  
– rys. 1. Na drugim miejscu pod względem atrakcyjności, z niemal  
o połowę mniejszym udziałem, znalazła się najsłynniejsza łódzka ulica – Piotrkowska 
(30,53%), bardziej popularna wśród obcokrajowców (40,7%) niŜ wśród Polaków 
(28,7%). Procent przyjeŜdŜających wskazujących pozostałe atrakcje był juŜ mniejszy 
niŜ 8, za wyjątkiem Muzeum Historii Miasta Łodzi (jak juŜ wspomniano, 
zlokalizowanym w Pałacu Poznańskiego w pobliŜu Manufaktury), które zaznaczyło 
10,6% cudzoziemców. 
 
 

                                                 
25 Szerzej na temat metodologii badań: T. Grabiński, K. Borkowski, R. Seweryn, A. Wilkońska,  

L. Mazanek, Badanie ruchu turystycznego w Łodzi w 2008 roku, Raport końcowy, MOT, Kraków 2009, 
http://www.rotwl.pl/dokumenty/Raport_ruch_turystyczny_Lodz_2008.pdf, s. 6-29 (8.02.2010). 



Innowacyjne wykorzystanie obiektów poprzemysłowych… 

 

85 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

130%

140%

150%

Polacy cudzoziemcy razem

Las Łagiewnicki

Kościoły

Stacja Radegast

Cmentarz Stary ul. Ogrodowa

Centra handlowe

Kamienice

Riksze

Palmiarnia

Festiwale, koncerty (w tym Camerimage)

Restauracje, kawiarnie

Ogród Botaniczny

Aquapark Fala

Ogród Zoologiczny

Muzeum Kinematografii

Cmentarz śydowski ul. Bracka

Dyskoteki, kluby, puby

Muzeum Historii Miasta Łodzi

Kompleks KsięŜy Młyn

Ulica Piotrkowska

Manufaktura (ogółem)

Rys. 1. Popularność łódzkich atrakcji turystycznych w opinii odwiedzających w 2008 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ROTWŁ i MOT. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, Ŝe ponad 3/4 przybywających do Łodzi w 2008 r. 
widziało lub zamierzało zobaczyć Manufakturę (rys. 2), aczkolwiek zdecydowanie 
więcej było wśród nich Polaków (83,33%) niŜ obcokrajowców. Niemniej jednak 
odsetek gości zagranicznych, który skorzystał z oferty kompleksu, był nieco większy 
(84,98%) niŜ krajowych (74,98%). 

74,98%

84,98%

76,48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Polacy

cudzoziemcy

razem

 
Rys. 2. Udział odwiedzających Łódź, którzy skorzystali z oferty Manufaktury w 2008 r. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ROTWŁ i MOT. 

Biorąc pod uwagę zainteresowanie łódzką ofertą turystyczną w przyszłości, naleŜy 
zwrócić uwagę, Ŝe Manufaktura będzie cieszyła się znaczną popularnością równieŜ 
podczas następnych wizyt – ponad 3/4 (75,11%) odwiedzających wskazała ją jako 
atrakcję przyszłego pobytu (rys. 3).  
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Rys. 3. Udział odwiedzających Łódź, którzy zamierzają skorzystać z oferty Manufaktury podczas kolejnych 

wizyt 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ROTWŁ i MOT. 

Tak deklarujących więcej było wśród gości z Polski (87,52%) niŜ z zagranicy i na 
dodatek w grupie Polaków udział wskazań na Manufakturę był nieco większy (76,88%) 
niŜ wśród cudzoziemców (64,55%). 

Podsumowanie 

WaŜnym czynnikiem konkurencyjności obszarów recepcji jest przekształcenie 
starych obiektów poprzemysłowych w atrakcje turystyczne. Odpowiednio adaptując 
zabytki techniki i przemysłu, moŜna stworzyć niezwykle interesującą samoistną ofertę 
turystyczną lub wzbogacić juŜ istniejącą. Dowodzą tego przeprowadzone analizy 
odwiedzających Łódź – ponad połowa przybyszów wskazuje Manufakturę jako 
największą atrakcję turystyczną miasta, ponad 3/4 skorzystało z jej oferty i tyle samo 
będzie nią zainteresowanych podczas kolejnych wizyt. Niestety większość klientów 
zrewitalizowanych kompleksów to goście lokalni i regionalni (w Łodzi odpowiednio 
23,13% i 17,47%). Przyczyna jest prosta – brak promocji obiektu na szczeblu 
ogólnokrajowym i zagranicznym. Sukces zaczyna się bowiem od informacji – turysta 
nie wybierze produktu, o którego istnieniu nie będzie wiedział. Niezbędny jest zatem 
odpowiedni przekaz, szczególnie w Internecie26, ale równieŜ w prasie, radiu czy 
telewizji.  

Aby trafić do potencjalnego odbiorcy, warto takŜe podjąć działania promocyjne na 
targach turystycznych. PoniewaŜ akcje takie wymagają relatywnie wysokich nakładów, 
powinny być one finansowane przez miejscowe władze we współpracy z lokalnymi 
organizacjami turystycznymi. Takie rozwiązanie daje ponadto moŜliwość ubiegania się 
o dotacje bez udziału w przetargu (ze względu na niekomercyjny charakter działalności 
podmiotów) oraz stwarza szanse pozyskania funduszy unijnych na promocję polskiej 

                                                 
26 R. Seweryn, Internet jako źródło informacji dla turystów, w: Turystyka i rekreacja szansą rozwoju 

aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, 
Rzeszów 2008, s. 57-65. 
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turystyki w ramach programu operacyjnego pt. „Gospodarka innowacyjna”. Wystarczy 
przygotować Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich dla danego miasta 
albo program rewitalizacji obiektów poprzemysłowych lub powojskowych. 

INNOVATIVE USE OF THE POSTINDUSTRIAL BUILDINGS  
AS A COMPONENT OF THE RECEPTION AREAS’ 

COMPETITIVENESS (ON THE EXAMPLE OF ŁÓDŹ) 

Summary 

The purpose of the paper is to demonstrate that the  appropriately managed residue of old 
industries can constitute an essential magnet, attracting tourists, and hence the component of the 
reception area’s competitiveness. The work was divided into two parts. The first part has 
theoretical character. In its there are presented the issues relating to the industrial heritage and the 
importance of its proper use for the socio-economic region development. In the second part, 
constituting a case study of the Łódź facility postindustrial – Manufaktura, the results of tourist 
movement in the city were analyzed in terms of the role of this cultural-commercial 
-entertainment complex as a tourist attraction. 
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REGIONALNE UWARUNKOWANIA POLITYKI 
MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW 

HOTELARSKICH 

Streszczenie 
Przedsiębiorstwa hotelarskie działając na określonych rynkach regionalnych, prowadzą 

róŜne działania marketingowe, których celem jest osiągnięcie określonych korzyści, takich jak 
maksymalizacja sprzedaŜy i przychodów. Polityka marketingowa tychŜe przedsiębiorstw powinna 
uwzględniać regionalne uwarunkowania gospodarki turystycznej (sezonowość sprzedaŜy, 
wielkość i specyfikę ruchu turystycznego, rodzaj i ranga walorów turystycznych, zróŜnicowanie 
podmiotów turystycznych, specyfika regionalnego produktu turystycznego) w obszarze, w którym 
funkcjonują, gdyŜ ma to istotne znaczenie przy tworzeniu treści przekazów marketingowych 
kierowanych do określonych rynków docelowych. ZauwaŜyć naleŜy, Ŝe równieŜ władze 
regionalne powinny uwzględniać w swoich działaniach rozwojowych i marketingowych potrzeby 
marketingowe przedsiębiorców turystycznych. 

Turystyka odgrywa istotną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym regionów. 
Odpowiednio rozwinięta funkcja turystyczna w regionie powoduje wzrost jego 
konkurencyjności, ograniczenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, 
rozwój inwestycyjny oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury turystycznej  
i okołoturystycznej. Ponadto regiony atrakcyjne turystycznie odwiedza duŜa liczba 
turystów, którzy konsumują róŜnego rodzaju dobra i usługi, co ma odzwierciedlenie we 
wzroście dochodów mieszkańców i przedsiębiorców turystycznych. ZwaŜając na 
znaczenie turystyki w aktywizacji gospodarczej regionu, powinny być podejmowane 
działania i przedsięwzięcia turystyczne mające na celu wzmocnienie funkcji 
turystycznej, promocję regionalnego produktu turystycznego, jak i wprowadzenie 
nowych rozwiązań i pomysłów związanych z rozwojem turystyki na danym obszarze. 
Dla skuteczności tychŜe działań konieczne wydaje się stworzenie marketingowej 
platformy współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami zainteresowanymi rozwojem 
turystyki w regionie (władze regionalne, przedsiębiorcy, mieszkańcy, organizacje 
turystyczne itp.). Bowiem jedynie poprzez połączenie doświadczeń oraz środków 
finansowych (publicznych i prywatnych) moŜna zapewnić skuteczność przedsięwzięć 

                                                 
1 Daniel Szostak – dr, Katedra Turystyki, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński. 
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turystycznych i działań marketingowych, które rozproszone i nieskoordynowane 
okazują się w praktyce nieskuteczne2. 

Władze samorządowe nie mają duŜego wpływu na ogólne parametry gospodarcze  
i sposoby prowadzenia działalności gospodarczej przez poszczególne przedsiębiorstwa 
hotelarskie, ale ich rola w procesie rozwoju przedsiębiorczości i wdraŜanych działań 
marketingowych podmiotów gospodarki, nie tylko hotelarskiej, jest kluczowa.  
W sterowaniu procesami ukierunkowanymi na wywoływanie określonych efektów 
samorząd regionalny moŜe posłuŜyć się całą dostępną gamą narzędzi, a wybór 
odpowiedniej ich konfiguracji i prawidłowa implementacja stanowić moŜe podstawę 
realizacji skutecznej polityki regionalnej, a dalej stworzenia konkurencyjnego produktu 
turystycznego3.  

Regionalne uwarunkowania i realizacja polityki turystycznej mają bezpośredni  
i pośredni wpływ na kształtowanie struktury bazy noclegowej w regionie, dostępności 
usług hotelarskich, stosowanych narzędzi marketingowych oraz kształtowanie produktu 
hotelarskiego kompatybilnego z potrzebami regionalnej gospodarki, obsługi ruchu 
turystycznego, a takŜe zgłaszanych potrzeb turystów. Instrumentami regionalnej 
polityki turystycznej, którymi moŜna oddziaływać na podmioty hotelarskie, są m.in. 
instrumenty ekonomiczno-finansowe (kształtowanie kosztów działalności 
przedsiębiorstw, podatków lokalnych, opłat), instrumenty informacyjne i marketingowe 
(wszelkie formy zachęcania lub odstręczania od pewnych działań, działalność 
marketingowa ROT-ów, JST itp.), kształtowanie infrastruktury, instrumenty 
administracyjno-prawne (np. zezwolenia, nakazy, zakazy, przepisy gminne, strategie 
rozwoju, strategie marketingowe, przygotowywanie i uzbrajanie terenów pod 
inwestycje turystyczne), instrumenty polityki społecznej (przekwalifikowania, 
szkolenia). Za pomocą tych instrumentów podmioty regionalnej polityki turystycznej 
mają moŜliwość ukształtować zachowanie róŜnego rodzaju jednostek gospodarczych 
działających w sferze turystyki, nie tylko hotelarskich4. Szczególne znaczenie ma 
prowadzenie systematycznych badań rynkowych w regionie, dzięki którym wzbogacana 
będzie wiedza na temat stanu turystyki, jej zmian, zapotrzebowania na działania 
marketingowe. WaŜnym aspektem jest uwzględnianie potrzeb marketingowych 
przedsiębiorców turystycznych w trakcie przygotowywanych i później realizowanych 
strategii rozwoju i strategii marketingowych regionu turystycznego. 

Przez słowo region rozumie się umownie wydzielony obszar, względnie 
jednorodny, odróŜniający się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi lub nabytymi. 
W warunkach polskich region definiowany jest jako województwo rządowo 
-samorządowe i stanowi złoŜony system obejmujący społeczeństwo, gospodarkę, 

                                                 
2 Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, C.H. Beck, Warszawa 

2009, s. 71. 
3 J. Konewczyńska, MoŜliwości kształtowania przedsiębiorczości podmiotów gospodarki turystycznej przez 

samorząd lokalny, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Poznań, 2004, s. 144-147. 

4 Ibidem, s. 147-151. 
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środowisko naturalne oraz strukturę stworzoną przez człowieka, w której zachodzą 
wzajemne powiązania i uwarunkowania pomiędzy róŜnymi jego elementami oraz  
w efekcie działania wielu podmiotów5. 

Hotelarstwo naleŜy do najwaŜniejszych elementów współczesnej infrastruktury  
i biznesu turystycznego, zarówno w ujęciu sektorowym, jak i realizowanej regionalnej 
polityki turystycznej w ramach funkcjonowania jst. Podstawową funkcją współczesnego 
hotelarstwa jest zaspokajanie potrzeb noclegowych (np. zakwaterowanie, wyŜywienie) 
gości hotelowych i turystów. Dla regionu turystycznego baza noclegowa jest 
warunkiem realizacji popytu turystycznego i konsumpcji walorów turystycznych dla 
większej części ruchu turystycznego (część podróŜujących do regionu turystycznego to 
odwiedzający jednodniowi niekorzystający z bazy noclegowej). I dlatego teŜ 
współczesne hotelarstwo stanowi waŜny element lokalnego i regionalnego produktu 
turystycznego. Działa tu zasada sprzęŜenia zwrotnego: baza noclegowa aktywizuje ruch 
turystyczny, a ruch turystyczny wpływa na rozwój hotelarstwa w określonym kierunku. 
Konsumpcja walorów turystycznych jest uwarunkowana dostępnością do bazy 
noclegowej, a duŜy wpływ na rentowność i lokalizację działalności usługowej 
przedsiębiorstw hotelarskich ma dostępność i ranga walorów turystycznych, w pobliŜu 
których funkcjonują. Z kolei jakość regionalnej gospodarki turystycznej w duŜej mierze 
zaleŜy od jakości infrastruktury turystycznej, w tym hotelarskiej, i odwrotnie. Turyści 
wybierając konkretną destynację turystyczną, szczególną uwagę zwracają na wiele 
róŜnych postulatów jakościowych, w tym technologicznych, które charakteryzują 
funkcjonowanie regionalnej gospodarki turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
funkcjonowania przedsiębiorstw hotelarskich.  

ZłoŜoność i specyfika usług hotelarskich sprawia, Ŝe działalność marketingowa jest 
niezbędnym elementem funkcjonowania współczesnych obiektów hotelarskich. 
Niematerialny charakter usług, jednoczesność produkcji i konsumpcji, brak moŜliwości 
magazynowania, trudności związane ze standaryzacją usług, rosnąca konkurencja na 
rynku usług hotelarskich czy szybko zmieniające się potrzeby klientów to tylko niektóre 
czynniki, które uzasadniają konieczność stosowania marketingu w przedsiębiorstwach 
hotelarskich6.  

Praktyka gospodarcza pokazuje, Ŝe część działań marketingowych w hotelarstwie 
w duŜym stopniu opiera się na nowoczesnych technologiach, które są tworzone 
specjalnie dla hotelarstwa lub adaptowane na jego potrzeby. Polityka marketingowa 
przedsiębiorstwa hotelarskiego to m.in. ustalenie marketingowych celów działania oraz 
pomiar względnego oddziaływania i znaczenia róŜnych narzędzi marketingowych na 
proces świadczenia usług hotelarskich oraz jego rentowność. Na politykę marketingową 
przedsiębiorstw hotelarskich aktywny wpływ ma wiele róŜnych czynników, takich jak 
parcie na marketing ze strony regionalnej gospodarki turystycznej, dostępność źródeł 

                                                 
5 Strategie rozwoju turystyki, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 11-17. 
6 Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja − zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2008, s. 234-246. 
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finansowania działań marketingowych w sektorze turystycznym (dostępnych dla 
obszarów turystycznych oraz przedsiębiorstw), oczekiwania turystów, którzy chcą 
konsumować wysokiej jakości produkt turystyczny oraz realizacja praktycznych celów 
samych przedsiębiorstw (zysk i dalszy rozwój)7. 

Rozwój działalności usługowej i marketingowej przedsiębiorstw turystycznych,  
w tym hotelarskich, nie jest uzaleŜniony jedynie od inicjatywy samych 
przedsiębiorców. Oprócz cech naturalnych regionu turystycznego (atrakcji i walorów 
turystycznych) i uwarunkowań historycznych ogromne znaczenie mają działania władz 
regionalnych poprzez tworzenie warunków infrastrukturalnych i przychylną politykę 
względem przedsiębiorców hotelarskich, a takŜe projekty podejmowane przez 
turystyczne organizacje pozarządowe (np. zrzeszenia i związki turystyczne działające na 
rzecz tworzenia klastrów turystycznych oraz jakości poprzez konkursy, nieformalną 
kategoryzację bazy noclegowej, wspólne inicjatywy marketingowe). 

Przemiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły w Polsce po 1989 roku, 
spowodowały, Ŝe budowa skutecznego systemu sprzedaŜy oraz zastosowanie 
odpowiednich form promocji stała się waŜnym elementem kaŜdej działalności 
gospodarczej, nie tylko hotelarskiej. W działalności usługowej przedsiębiorstwa 
hotelarskiego promocja i sprzedaŜ usług stały się nieodłącznym elementem wspólnego 
efektu, jakim jest dotarcie z konkretną ofertą do potencjalnego klienta. Budowa systemu 
marketingowego przedsiębiorstwa hotelarskiego powinna się opierać na wypracowaniu 
sprawnie działającej współzaleŜności pomiędzy przedsiębiorstwem, pośrednikami, 
regionalną gospodarką turystyczną i turystą lub tylko przedsiębiorstwem a turystą.  

Marketing jako niezbędna funkcja i jednocześnie narzędzie zarządzania  
we współczesnym przedsiębiorstwie hotelarskim, sprowadzająca się w swojej istocie 
m.in. do przewidywania zapotrzebowania, rozpoznawania, stymulowania i zaspokajania 
tegoŜ zapotrzebowania na usługi hotelarskie ze strony aktualnych i potencjalnych 
konsumentów (gości hotelowych, turystów itp.), staje się czynnikiem podnoszącym 
konkurencyjność, skuteczność działania oraz zapewniającym realizację praktycznych 
celów (np. zysku) danego podmiotu funkcjonującego na współczesnym rynku zarówno 
globalnym, jak i regionalnym8. 

Dla przedsiębiorstwa hotelarskiego osiągnięcie przewagi konkurencyjnej jest 
uwarunkowane posiadaniem atutów cenionych przez rynek odbiorców usług 
hotelarskich. Dzięki przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwo hotelarskie moŜe 
zająć określoną pozycję konkurencyjną na rynku turystycznym. Przewaga ta jest sumą 
zarówno sił i słabości przedsiębiorstwa hotelarskiego, jak i szans i zagroŜeń, które mają 
wpływ na jego funkcjonowanie9.  

                                                 
7 D. Szostak, Usługi telekomunikacyjne w marketingowej koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa 

hotelarskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 23-31. 
8 J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 19. 
9 G. Rosa, Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych, 

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 32. 
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Działania marketingowe są waŜnym elementem działalności większości 
przedsiębiorstw, niezaleŜnie od wytwarzanego produktu, obojętnie, czy to jest dobro 
materialne, czy teŜ usługa. WaŜność systemu marketingowego w strukturze 
organizacyjnej przedsiębiorstwa hotelarskiego wynika głównie z cech 
charakterystycznych, jakie są przypisywane usługom hotelarskim. Niematerialny 
charakter, jedność produkcji i konsumpcji, brak moŜliwości magazynowania oraz wiele 
innych, jak choćby powiązanie z lokalną i regionalną gospodarką turystyczną poprzez 
komplementarne współtworzenie produktu turystycznego powoduje, Ŝe funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa na regionalnym rynku turystycznym, na którym okresowo moŜe być 
zauwaŜalna nadwyŜka podaŜy nad popytem (sezonowość), sprawia, Ŝe powiązanie 
klienta z przedsiębiorstwem, a takŜe przedsiębiorstwa z regionalnym rynkiem, staje się 
kluczowym elementem strategii marketingowej kaŜdej firmy hotelarskiej.  

Rodzaj podjętych działań marketingowych w duŜej mierze zaleŜy od takich 
czynników, jak wielkość przedsiębiorstwa, jego udział w rynku, konkurencyjność 
oferowanego produktu i jego jakość, kompleksowość zaspokajania potrzeb 
potencjalnego i aktualnego turysty, potrzeba maksymalizacji sprzedaŜy10. Niekiedy 
podejmując działania marketingowe autonomicznie lub w kooperacji z innymi 
przedsiębiorstwami hotelarskimi, osiąga się większe efekty, promując przestrzeń,  
w której się funkcjonuje, niŜ nazwę poszczególnego obiektu hotelowego. Skuteczne 
oddziaływanie na wielkość ruchu turystycznego poprzez konkretne działania 
marketingowe niesie ze sobą większe korzyści niŜ koncentrowanie się na firmie  
i produkcie. Przyjazd turysty do danego regionu w znacznej części wiąŜe się 
nieodzowną potrzebą konsumpcji określonego zestawu usług i świadczeń turystycznych 
i okołoturystycznych. Istnieje niewiele przykładów, w których hotel jest celem podróŜy 
samym w sobie. Jednocześnie naleŜy zaznaczyć, Ŝe obiekt noclegowy pozwala 
zaspokajać potrzeby turystyczne w szerszym kontekście (umoŜliwia dostęp do atrakcji 
turystycznych w ujęciu przestrzennym i czasowym), gdzie głównym rdzeniem cyklu 
konsumpcyjnego jest określona przestrzeń.  

Jakość i zakres poszczególnych usług hotelarskich ma w ostatecznym rozrachunku 
istotny wpływ na poziom zadowolenia z pobytu w określonej przestrzeni turystycznej. 
Turyści najpierw wybierają przestrzeń, a potem poszczególne świadczenia. 
Przedsiębiorstwa turystyczne, w tym hotelarskie, w swoich działaniach 
marketingowych (z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych narzędzi) 
wykorzystują elementy charakteryzujące przestrzeń turystyczną, w której funkcjonują. 
Te elementy nie tylko stanowią składową przekazu marketingowego, ale takŜe są brane 
pod uwagę przy lokalizacji działalności.  

Z tego teŜ względu jedną z technik, którą moŜna zastosować w zarządzaniu 
marketingowym przedsiębiorstwa hotelarskiego i jego powiązaniami z regionalnym 
rynkiem, jest tzw. co-branding, czyli wykorzystanie efektu synergii dwóch lub więcej 

                                                 
10 R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa-Kraków 1998, s. 11-19. 
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marek. W przypadku przedsiębiorstwa hotelarskiego najczęściej jest to łączenie 
znanych marek hotelowych z restauracyjnymi, a takŜe moŜe dotyczyć powiązania marki 
przedsiębiorstwa hotelarskiego z marką regionu, w którym funkcjonuje, i do którego 
kieruje się ruch turystyczny. Połączenie siły marki hotelowej i regionu moŜe nieść 
większe korzyści dla wszystkich stron takiej synergii, a więc inwestora hotelowego, 
turystów oraz regionu turystycznego11. 

Przedsiębiorstwa hotelarskie funkcjonują z jednej strony w określonym otoczeniu 
konkurencyjnym, które wymusza podjęcie i realizację skutecznych działań 
marketingowych (promocyjnych, cenowych, dystrybucyjnych, produktowych i innych), 
a z drugiej – funkcjonują w określonych gospodarkach regionalnych, przez co taki stan 
wymusza na nich ciągłe unowocześnianie i modernizację produktów hotelarskich  
i systemu zarządzania marketingowego (ciągłe innowacje marketingowe). Poprzez 
wdraŜanie w hotelarstwie skutecznych działań marketingowych (samoistnej lub 
wymuszonej polityki marketingowej) realizowane są przesłanki rozwoju gospodarczego 
przedsiębiorstw hotelarskich opartego na konkurencji z jednoczesnym uwzględnieniem 
regionalnych uwarunkowań przestrzeni, w której realizują swoje strategie. Dlatego teŜ 
hotelarstwo jako istotny element współczesnego systemu obsługi ruchu turystycznego 
danej regionalnej gospodarki turystycznej poddawane jest wpływom wielu 
uwarunkowań ją charakteryzujących oraz jako branŜa usługowa charakteryzująca się 
potrzebą posiadania odpowiedniej infrastruktury (budynek hotelowy wraz  
z niezbędnym zagospodarowaniem) obarczona jest wysokimi kosztami inwestycyjnymi, 
eksploatacyjnymi, pracy i procesu świadczenia usług. Współczesne przedsiębiorstwa 
hotelarskie, by przetrwać na regionalnym, a zwłaszcza globalnym rynku, muszą być 
skuteczne marketingowo wewnętrznie (np. usprawnianie systemu zarządzania 
marketingowego, polityki cenowej – revenue management, dostępności do usług i ich 
dystrybucji) oraz zewnętrznie (być elementem marketingu produktu regionalnego, 
którego zadaniem jest sprawna, skuteczna i efektywna obsługa ruchu turystycznego,  
a więc realizacja m.in. wielu postulatów marketingowych). Dlatego teŜ realizacja 
określonej polityki marketingowej wynika z potrzeb osiągania rentowności jako 
czynnika autonomicznego przedsiębiorcy oraz potrzeb regionalnej gospodarki jako 
elementu realizacji strategii rozwoju regionu. 

Zarządzanie marketingowe w obszarze działalności usługowej przedsiębiorstwa 
hotelarskiego wyznacza więc świadome kształtowanie wszelkich działań skierowanych 
na rynek. Działania te odnoszą się przede wszystkim do zaspokojenia popytu obecnych 
i potencjalnych gości hotelu pod względem struktury oferowanych im usług, jakości, 
ilości, czasu i miejsca. Oddziaływanie marketingowe przedsiębiorstwa hotelarskiego na 
rynek moŜe być skierowane na: 

                                                 
11 D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 116. 
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– utrzymanie dotychczasowej pozycji na określonym rynku regionalnym przy 
istniejącej ofercie, 

– intensyfikację działań mających oŜywić (pobudzić) popyt na dotychczasowym 
rynku regionalnym poprzez propozycję nowych produktów, 

– rozwój i tworzenie nowych segmentów odbiorców poprzez wprowadzenie na 
rynek regionalny nowej, atrakcyjnej oferty hotelarskiej, 

– eliminację wahań sezonowych w kształtowaniu się popytu na dobra i usługi 
hotelarskie itp.12 

Dokonując właściwej analizy metod i technik zarządzania marketingowego 
róŜnych rodzajów podmiotów funkcjonujących na rynku hotelarskim, identyfikację 
naleŜy oprzeć na kilku podstawowych kryteriach, które mają wpływ na wybór narzędzi 
marketingowych i realizowanych strategii przedsiębiorstwo hotelarskie, takich jak:  

– rodzaj i specyfika świadczonych usług hotelarskich (główny przedmiot 
działalności), 

– forma organizacyjno-prawna, w tym podział na sieciową i niesieciową 
działalność, 

– wielkość przedsiębiorstwa hotelarskiego, 
– nabywca usług, typ gościa hotelowego, 
– zasięg przestrzenny działalności, 
– specyfika regionalnego produktu turystycznego, 
– sezonowość ruchu turystycznego, 
– wielkość i zróŜnicowanie ruchu turystycznego, 
– stopień powiązań z innymi producentami usług turystycznych, które wspólnie 

tworzą regionalny produkt turystyczny, 
– polityka turystyczna i realizowana strategia rozwoju władz regionalnych. 
Źródłem pomysłów na określone działania marketingowe inicjowane przez 

poszczególne przedsiębiorstwa hotelarskie funkcjonujące w regionie mogą być zatem 
następujące przesłanki: 

a) niespodziewany sukces lub poraŜka polityki marketingowej danego 
przedsiębiorstwa lub jego konkurentów, 

b) niespójności w procesie eksploatacji, dystrybucji, w zachowaniu klientów itp., 
c) potrzeby wynikające z procesów eksploatacyjnych, 
d) zmiany w sektorze lub regionalnym rynku hotelarskim (np. wpływ czynników 

globalnych na regionalne rynki), 
e) zmiany demograficzne, 
f) zmiany znaczeń i percepcji, 
g) nowa wiedza praktyczna w zakresie zarządzania marketingowego obiektem 

hotelowym, 

                                                 
12 M. Sławińska, E. Urbanowska-Sojkin, Marketing w zarządzaniu firmą handlową, PWE, Warszawa 1995, 

s. 41-42. 
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h) zastosowanie i adaptacja nowoczesnych technik i technologii 
telekomunikacyjnych do usług hotelarskich i działań marketingowych oraz  
regionalnego systemu obsługi klienta, 

i) koncentracja kapitału hotelarskiego na regionalnym rynku turystycznym  
ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania globalnych grup 
hotelowych, 

j) zwiększające się wymagania uŜytkowników obiektów hotelowych dzięki m.in. 
rozwojowi technik telekomunikacyjnych, wzrostu znaczenia informatyzacji, 
wzrostu ogólnego poziomu Ŝycia, wzrostu zapotrzebowania na nowoczesny 
marketing, w tym elektroniczny, 

k) zwiększenie się zapotrzebowania na kompleksowe działania marketingowe, 
zwłaszcza w zakresie marketingu terytorialnego, który swą treścią obejmuje 
równieŜ komplementarny wobec innych świadczeń produkt hotelarski. 

Identyfikując specyfikę regionalnych uwarunkowań, które mają wpływ na politykę 
marketingową przedsiębiorstw hotelarskich, naleŜy uwzględnić takie zagadnienia, jak: 

– zakres powiązań między branŜą hotelarską a gospodarką turystyczną  
w regionie, 

– czynniki popytowo-podaŜowe wpływające na rozwój regionalnej gospodarki 
turystycznej, w tym hotelarskiej, 

– wskazanie miejsca hotelarstwa w realizacji regionalnych i lokalnych polityk  
i strategii rozwoju turystyki oraz strategii marketingowych, 

– wskazanie geograficznych i przestrzennych czynników kształtujących  
i warunkujących funkcjonowanie bazy noclegowej i hotelarskiej w regionie 
turystycznym, 

– określenie problematyki eksploatacyjnej, rynkowej i marketingowej 
przedsiębiorstw hotelarskich, w tym realizowanej przez te podmioty polityki 
marketingowej, 

– ocenę dostosowania infrastruktury noclegowej i oferty usług przedsiębiorstw 
hotelarskich dla potrzeb przyjazdowego ruchu turystycznego w regionie, 

– wskazanie praktycznych czynników mających wpływ na działania 
marketingowe przedsiębiorstw hotelarskich, 

– ocenę stopnia integracji poszczególnych przedsiębiorstw hotelarskich z innymi 
usługodawcami turystycznymi w zakresie zaspokajania kompleksowych 
potrzeb przyjazdowego ruchu turystycznego, 

– ocenę stopnia zapotrzebowania lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej 
na produkt hotelarski o róŜnym standardzie, 

– ocenę jakości współpracy między przedsiębiorstwami hotelarskimi  
a podmiotami odpowiedzialnymi za tworzenie i zarządzanie regionalnym 
produktem turystycznym. 

Na atrakcyjność turystyczną danego obszaru, oprócz walorów naturalnych  
i antropogenicznych, wpływa równieŜ zagospodarowanie turystyczne, dostępność 
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transportowa, stan i ochrona środowiska naturalnego, a takŜe rozwój infrastruktury 
usługowej i technicznej. Analiza tych elementów pozwala określić stopień 
zróŜnicowania regionu turystycznego z punktu widzenia jego atrakcyjności 
turystycznej. Szczególny udział w kreowaniu atrakcyjności turystycznej regionu ma 
infrastruktura hotelarska i funkcjonowanie poszczególnych przedsiębiorstw 
hotelarskich.  

Analiza potencjału i atrakcyjności turystycznej regionu, a takŜe analiza SWOT 
najczęściej wskazuje, iŜ do punktów krytycznych rozwoju turystyki w regionach 
turystycznych w obszarze funkcjonującej bazy noclegowej moŜna zaliczyć m.in.: brak 
niezbędnych działań modernizacyjnych i wskazania kierunków rozwoju bazy 
turystycznej w regionie w zakresie poprawy standardów i wymogów współczesnej 
turystyki (w tym ośrodków wczasowych, kolonijnych). Słuszne byłoby inicjowanie 
działań w zakresie potrzeby kategoryzacji oraz podnoszenia poczucia bezpieczeństwa  
w obiektach noclegowych, a takŜe uporządkowanie i wprowadzenie quasi-standaryzacji 
dla obiektów noclegowych i gastronomicznych, które nie podlegają oficjalnej 
państwowej kategoryzacji, zainicjowanie moŜliwości implementowania rekomendacji 
regionalnej (np. z inicjatywy ZROT) dla najlepszych obiektów turystycznych 
oferujących najlepszą jakość i obsługę z punktu widzenia oczekiwań turystów oraz 
stworzenie procedury rekomendacyjnej i logo, np. „Najlepsze, bo regionalne” lub 
„Lider turystyki regionalnej”.  

Efekt tych działań najczęściej stanowi główna zawartość przekazu marketingowego 
przedsiębiorstw hotelarskich, które mogą promować się nie tylko poprzez oferowaną 
jakość oferty czy atrakcyjną cenę, ale takŜe informując klientów, w jakim regionie 
funkcjonują, jak ich oferta jest kompatybilna z ofertą regionu, jak obiekt utoŜsamia się  
z regionalnym produktem turystycznym itp. Bardzo często w trakcie prezentacji regionu 
podczas targów turystycznych władze regionalne pokazują ofertę i jakość 
poszczególnych usługodawców, a sami przedsiębiorcy turystyczni uwzględniają fakt 
bycia częścią regionalnego produktu turystycznego i pokazują silny związek  
z atrakcjami i walorami turystycznymi regionu, które przyciągają turystów. 

REGIONAL CONDITIONINGS OF HOTEL  
ENTERPRISES MARKETING POLICY  

Summary 

The hotel enterprises operating on specific regional markets, carry out various marketing 
activities aimed at achieving certain benefits, such as maximizing sales and revenue. Marketing 
policy of these enterprises should take into account regional economic determinants of tourism 
(seasonality of sales, volume and specificity of tourism traffic, the type and range of tourism 
values, diversification of tourism operators, regional tourism product specificity) in the area  
in which they operate, since it plays an important role in content creation of marketing messages 
aimed at specific target markets. It should be noted that regional authorities should also take into 
account the marketing needs of tourism enterprises in their development and marketing activities. 
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WIZERUNEK KRAJU I PRZEDSIĘBIORSTWA  

NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH  

– WZAJEMNE RELACJE 

Streszczenie 

Przedsiębiorstwo podejmując działania na nowym rynku zagranicznym, stoi wobec 
dylematu, czy budować swoją pozycję rynkową w oparciu o wizerunek kraju, z którego pochodzi, 
czy teŜ o wizerunek marki. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia 
wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy wizerunkiem kraju pochodzenia przedsiębiorstwa  
a wizerunkiem samego przedsiębiorstwa oraz dostarczenie informacji, które mogą być 
wykorzystane przy formułowaniu strategii na rynku zagranicznym. 

Postępujące procesy globalizacji powodują, Ŝe na rynkach międzynarodowych 
pozostaje coraz mniej duŜych przedsiębiorstw. Dzieje się tak na skutek częstych fuzji  
i aliansów strategicznych mających na celu podniesienie poziomu konkurencyjności. 
Wśród przedsiębiorstw, którym udaje się pozostać na rynku, moŜna zaobserwować 
tendencję polegającą na ujednolicaniu jakościowych cech parametrów produktów oraz 
konkurowanie na poziomie niecenowym, w którym dominującą rolę zaczyna odgrywać 
wizerunek.  

Wśród konsumentów coraz powszechniejsza staje się potrzeba wyróŜnienia. 
Pomimo Ŝe konsumenci w rzeczywistości kupują produkty, to w sensie 
psychologicznym nabywają określone wyobraŜenia o produktach czy teŜ określoną 
percepcję produktów. Na skutek wcześniej wspomnianego ujednolicania się 
jakościowego produktów przedsiębiorstwa, aby sprostać potrzebom konsumentów 
zmuszone są do kreowania własnych wizerunków zgodnych z oczekiwaniami grup 
docelowych. W dobie globalizacji rynków moŜna nawet stwierdzić, Ŝe dla 
przedsiębiorstw kluczowym czynnikiem decydującym o osiągnięciu zysku jest nie sam 
produkt i jego cena, lecz wizerunek, jaki mu towarzyszy. W wizerunku 
przedsiębiorstwa zawiera się reputacja oraz zaufanie do produktów sygnowanych 
określoną marką. Te zaś czynniki wpływają na decyzje zakupowe konsumenta, które 
przekładają się na lojalność wobec marki i powtórny zakup. Z badań PIMS (Profit 
Impact of Marketing Strategies) wynika, iŜ udział w rynku to jeden z najwaŜniejszych 
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czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstwa. Z kolei lojalność zakupowa 
towarzysząca wizerunkowi i przekładająca się na udział w rynku stanowi element 
trwałej przewagi konkurencyjnej (ang. sustainable competitive advantage), do której 
dąŜy kaŜde przedsiębiorstwo. 

Przedsiębiorstwa powinny więc budować rynek oparty na wizerunku zamiast 
uczestniczyć w „rynku produktów”. Wiele przedsiębiorstw moŜe mieć kłopoty  
z przetrwaniem na rynku towarowym, gdzie o sprzedaŜy decydują wyłącznie cena, 
promocja sprzedaŜy, jakość oraz preferencyjne kontrakty z detalistami, które bez trudu 
moŜe powielić konkurencja, co w konsekwencji doprowadzi do systematycznego 
obniŜania zysków.  

Mając na uwadze wizerunek, warto zauwaŜyć, iŜ występują wzajemne relacje 
pomiędzy wizerunkiem przedsiębiorstwa i produktów przez nie oferowanych oraz 
wizerunkiem kraju, z którego przedsiębiorstwo pochodzi. Potwierdzają to badania 
przeprowadzone przez R. Gaedeke, które wykazały, iŜ stosunek do określonego 
produktu ulega znaczącej zmianie, zarówno na plus, jak i na minus, w momencie gdy 
kraj pochodzenia produktu zostanie ujawniony konsumentowi2. Wynika z tego, Ŝe 
podobnie jak marki, poszczególne kraje mają swoje wizerunki. Konsumenci na 
podstawie wizerunku kraju pochodzenia dokonują zindywidualizowanego 
wartościowania określonych grup produktów, co wyraŜa się w postrzeganiu oraz 
postawach wobec tych produktów3. Powstaje więc pytanie, kiedy wizerunek 
przedsiębiorstwa i jego produktów, a kiedy wizerunek kraju pochodzenia jest brany pod 
uwagę przez konsumenta w procesie podejmowania decyzji i jakie pociąga to za sobą 
implikacje dla kształtowania strategii marketingowej.  

Przedsiębiorstwo podejmując działania na nowym rynku zagranicznym, stoi wobec 
dylematu, czy budować swoją pozycję rynkową w oparciu o wizerunek kraju, z którego 
pochodzi, czy teŜ o wizerunek marki. Ułatwieniem w podjęciu trafnej decyzji będą  
w pierwszej kolejności badania marketingowe dostarczające informacji na temat cyklu 
Ŝycia produktu lub marki na danym rynku.  

Stopień, w jakim przedsiębiorstwo wykorzystuje wizerunek kraju pochodzenia  
w strategii pozycjonowania produktu, zaleŜy od etapu cyklu Ŝycia produktu. Jest on 
przede wszystkim wykorzystywany w fazie wprowadzania produktu na rynek. Strategia 
ta pozwala eksporterom wejść na rynek szybciej, niŜ mogliby to osiągnąć 
wykorzystując w promocji markę, jeśli jest ona na tym rynku nieznana. Jednak w miarę 
jak produkt zyskuje popularność na rynku, pojawia się tendencja do odchodzenia od 
promocji kraju pochodzenia na rzecz promocji marki4. Wynika to z faktu, iŜ wizerunek 
kraju w punkcie wyjścia osiąga większą wartość od wizerunku marki, gdyŜ budowany 
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jest w oparciu o „efekt halo”. Natomiast marka nie posiada zwykle „halo”, gdyŜ  
w początkowej fazie jest nieznana. W późniejszym okresie wizerunek kraju, na skutek 
występowania konstrukcji sumarycznej, ulega uśrednieniu. Jest on wypadkową 
wszystkich wizerunków produktów będących na rynku, z którymi konsument zetknął 
się. Na skutek tego krzywa obrazująca wizerunek kraju ulega gwałtownemu 
spłaszczeniu. Natomiast krzywa obrazująca wizerunek marki gwałtownie rośnie, co jest 
efektem działań promocyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwo.  
Z powyŜszego moŜna wnioskować, Ŝe strategia oparta o wizerunek kraju jest mniej 
efektywna w dłuŜszym okresie. Dzieje się tak, dlatego, Ŝe kraj pochodzenia w znacznie 
mniejszym stopniu wyróŜnia produkt w stosunku do marki. Co więcej, te same cechy 
charakterystyczne dla danego kraju pochodzenia mogą zostać wykorzystane przez kilka 
przedsiębiorstw z danego kraju. 

Stopień wykorzystania kraju pochodzenia w promocji produktu zaleŜy równieŜ  
od wielkości przedsiębiorstwa i jego orientacji na działalność międzynarodową.  
Do wykorzystywania kraju pochodzenia uciekają się głównie przedsiębiorstwa małe  
i średnie. Przedsiębiorstwa większe i korporacje międzynarodowe uwaŜają swoją markę 
za wystarczająco dobrze znaną i rzadziej posuwają się do wykorzystywania kraju 
pochodzenia w działaniach promocyjnych. Natomiast mniejsze firmy, nie mając  
z reguły środków na wykreowanie własnej marki, wykorzystują efekt kraju pochodzenia 
do pozycjonowania swojego produktu.  

W przypadku większych przedsiębiorstw kraj pochodzenia wykorzystywany jest 
przez te z nich, które dywersyfikują swoją działalność na wiele krajów, rozkładając 
swoje zasoby na kilka rynków. Ich sytuacja na poszczególnych rynkach przypomina 
wówczas sytuację małych przedsiębiorstw. Wizerunek kraju pochodzenia pozwala im 
szybko wejść na rynek przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów. Przedsiębiorstwa 
mogą więc zastosować dwie strategie penetracji rynku przy wykorzystaniu wizerunku 
marki i wizerunku kraju pochodzenia (rys. 1 i 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Strategia penetracji rynku oparta o wykorzystanie wizerunku marki 
Źródło: opracowanie na podstawie: H. Niss, Country of Origin Marketing over the Product Life Cycle, 

„European Journal of Marketing” 1996, no. 3, w: A. Ryttel, Rola efektu kraju pochodzenia  
w strategii marketingowej, „Marketing i Rynek” 1999, nr 7, s. 18. 
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Rys. 2. Strategia penetracji rynku oparta o wykorzystanie wizerunku kraju pochodzenia 
Źródło: Ibidem. 

Zaprezentowane mechanizmy opisujące relację pomiędzy wizerunkiem kraju  
i marki niosą za sobą implikacje strategiczne dla przedsiębiorstw. Strategia 
marketingowa oparta na wizerunku kraju moŜe zwiększać dochody w krótkim okresie  
i jest zdecydowanie mniej kosztowna oraz czasochłonna niŜ strategia marki.  
W dłuŜszym jednak okresie moŜe prowadzić do utraty przewagi konkurencyjnej. Z tego 
powodu duŜe przedsiębiorstwa o silnej pozycji rynkowej koncentrują się w znacznie 
większym stopniu na budowaniu wizerunku marki, a nie kraju pochodzenia. 

Fakt, Ŝe wizerunek kraju moŜe stanowić konstrukcję sumaryczną sugeruje 
występowanie potencjalnych konfliktów pomiędzy indywidualnym przedsiębiorstwem 
a ich zbiorowością obecną na danym rynku. Pojedyncze przedsiębiorstwo moŜe czerpać 
korzyści ze sprzedaŜy produktów gorszej jakości, korzystając z pozytywnego 
wizerunku kraju pochodzenia stworzonego przez resztę przedsiębiorstw. Jednak tego 
typu praktyka moŜe spowodować pogorszenie pozytywnie skrystalizowanego 
wizerunku kraju pochodzenia, co wpłynie niekorzystnie na wszystkie przedsiębiorstwa 
określonej branŜy o danym pochodzeniu. Na rys. 3 przedstawiono mechanizm 
ukazujący, jak wizerunek kraju jako „efekt halo” wpływa na wizerunek marki,  
a następnie, jak na zasadzie konstrukcji sumarycznej wizerunki wielu marek 
oferowanych przez konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa pochodzące z danego kraju 
wpływają na wizerunek kraju pochodzenia w kraju goszczącym. 

W przypadku gdy konsument nie miał wcześniejszych doświadczeń z produktem 
określonej marki, jej wizerunek oparty jest na „efekcie halo” towarzyszącym 
wizerunkowi kraju, z którego marka ta pochodzi (Ib0=Ih). Konsumenci, którzy mieli 
moŜliwość wypróbowania bądź uŜywania produktów określonej marki, posiadają jej 
bardziej wyrazisty obraz. Równocześnie wizerunek kraju zaczyna być 
odzwierciedleniem wizerunku marki. Jako Ŝe „efekt halo” poprzedza znajomość marki, 
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wizerunek marki będący odzwierciedleniem „efektu halo” kraju moŜna oznaczyć jako 
Ib0, a znajomość marki jako Ib1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 3. Dynamika wizerunku kraju i marki 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S.I. Lampert, D.E. Jaffe, A Dynamic Approach to Country  

of Origin Effect, European Journal of Marketing” 1998, no. 1/2, w: A. Ryttel, op. cit. 

Wizerunek kraju zmienia się dynamicznie. W pierwszej fazie jest wizerunkiem 
opartym na „efekcie halo” (Ih jest odzwierciedlony w wizerunku marki, Ib=Ih).  
W rzeczywistości kontakt z produktem określonej marki weryfikuje jej wizerunek 
oparty na wizerunku kraju będącym „efektem halo” i marka odbierana jest jako lepsza 
lub gorsza niŜ oczekiwano. W przypadku gdy marka postrzegana jest jako lepsza niŜ 
pierwotnie oczekiwano (Ib>Ih), dotychczasowy wizerunek Ib przenosi się na poziom Ib1. 
Lepszy niŜ oczekiwano wizerunek marki przenoszony jest na wizerunek kraju, który 
zyskuje w opiniach konsumentów (If=Ib1) − rys. 4. Efekt, o którym mowa, moŜe zostać 
osiągnięty poprzez świadome działania zmierzające do poprawienia wizerunku marki,  
a tym samym do poprawienia wizerunku kraju. NaleŜy zauwaŜyć jednak, Ŝe wpływ 
zmiany jakości produktów danej marki na wizerunek kraju jest znacznie opóźniony  
w czasie.  

W tym miejscu naleŜy wspomnieć o zjawisku równowaŜenia struktur 
poznawczych, które powoduje opóźnienie w czasie. Wpływ marki jako czynnika 
opiniotwórczego w stosunku do kraju odbywa się właśnie na zasadzie równowaŜenia 
struktur poznawczych. W przypadku gdy wizerunek kraju (oparty na stereotypie) jest 
gorszy od wizerunku marki (opartym na jej znajomości) następuje „zachwianie” 
otaczającej konsumenta rzeczywistości, będące efektem wystąpienia dysonansu 
poznawczego. 

 
 

Ib1 

wizerunek marki 
oparty na jej 
znajomości 

Ib0=Ih 

wizerunek 
kraju Ic 

wizerunek 
marki Ib 

wizerunek kraju If 
wytworzony przez 
znajomość marki 

„efekt halo” kraju Ih 
pochodzenia 

Ib0 

wizerunek marki jako 
odzwierciedlenie „halo” 
kraju pochodzenia 

If=Ib1 



Adam Figiel 

 

 

106

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 4. Poprawa wizerunku  kraju poprzez wizerunek marki 
Źródło: Ibidem. 

W początkowej fazie powinno dojść do umniejszenia wizerunku marki, jako Ŝe jest 
on z reguły słabszy od wizerunku kraju. JednakŜe na skutek znajomości marki jej 
wizerunek nie jest deprecjonowany, a na jej korzyść przemawiają własne doświadczenia 
konsumenta i opinie innych uŜytkowników danej marki. W przypadku braku 
moŜliwości deprecjacji wizerunku marki i konieczności zrównowaŜenia struktur 
poznawczych, następuje poprawienie wizerunku kraju, z którego dany produkt 
pochodzi. Całość procesu zmiany wizerunku kraju oraz obalenie jego stereotypowego, 
wcześniejszego wizerunku będącego „efektem halo” nie następuje na skutek pojawienia 
się jednej marki o bardzo pozytywnym wizerunku. Aby moŜna było mówić o trwałej 
zmianie wizerunku kraju oraz o jego przynajmniej częściowej krystalizacji (pozytywnej 
lub negatywnej), konsumenci muszą mieć moŜliwość weryfikacji swoich 
stereotypowych poglądów poprzez doświadczenia z wieloma markami pochodzącymi  
z danego kraju. Pojawienie się ich jednak na rynku zabiera sporo czasu, podobnie jak 
sam proces, w trakcie którego następuje zmiana stereotypów. Nieznaczne skrócenie 
tego okresu moŜe nastąpić, gdy firmy podejmą działania promocyjne i informacyjne. 

Z reguły na rynku pojawia się jednak nie jedna, lecz kilka marek pochodzących  
z jednego kraju. Marki te niejednokrotnie konkurują ze sobą w danym segmencie rynku. 
Teoria krystalizacji wizerunku kraju pochodzenia stanowi propozycję wyjaśnienia 
wpływu tych marek na wizerunek kraju. Poprzez krystalizację naleŜy rozumieć stopień 
spójności wizerunku kraju powodowany wizerunkiem poszczególnych marek. Oznacza 
to, Ŝe im bardziej wizerunki marek są do siebie zbliŜone, tym bardziej ujednolicony 
będzie wizerunek kraju, z którego pochodzą. Analogicznie im bardziej wizerunki 
poszczególnych marek są rozbieŜne, tym mniej klarowny będzie wizerunek kraju,  
z którego pochodzą.  

W myśl teorii sumarycznej, jeŜeli wizerunek kraju jest skrystalizowany, to moŜe 
być postrzegany podobnie jak pojedyncza marka. Teoria sumaryczna zakłada, Ŝe 
wizerunek kraju opiera się na postrzeganych przez konsumenta wspólnych cechach 
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produktów wytworzonych w danym kraju5. Powstały na podstawie uogólnień o znanych 
produktach i markach wizerunek kraju kształtuje z kolei opinię o poszczególnych 
markach dopiero wchodzących na dany rynek. 

Wizerunek kraju działający na zasadzie „efektu halo” moŜe zacząć funkcjonować 
na zasadzie sumarycznej, gdy zasoby informacji o produkcie wzrastają. Konsument, 
dokonując oceny produktu, nie porównuje jego kolejnych cech z odpowiednimi 
cechami produktów konkurencyjnych. Dokonuje on porównania na podstawie 
wcześniej uformowanej, ogólnej opinii o produktach alternatywnych. Konsumenci 
postrzegają róŜne marki pochodzące z jednego kraju jako charakteryzujące się 
podobnymi cechami (np. jakością). W tej sytuacji wzrasta istotność wizerunku kraju, 
poniewaŜ ułatwia on konsumentowi wytworzenie opinii na temat konkretnego 
produktu. Np. jeśli konsument przypisuje konkretny zestaw cech produktom 
niemieckim, to nowa niemiecka marka wchodząca na rynek będzie oceniana na 
podstawie wizerunku kraju. Jednak gdy marki pochodzące z jednego kraju postrzegane 
są jako róŜniące się od siebie, efekt kraju pochodzenia będzie znacznie słabszy.  

Na temat krystalizacji wizerunku kraju moŜna mówić dopiero wtedy, gdy na rynku 
jest obecnych kilka pochodzących z jednego kraju marek, naleŜących do jednej 
kategorii produktowej. Sytuacja taka moŜe wystąpić tylko w fazie wzrostu lub 
dojrzałości cyklu Ŝycia wizerunku kraju. W fazie przed wprowadzeniem na rynek, kiedy 
występuje tylko „efekt halo” oraz w fazie wprowadzania na rynek, kiedy zazwyczaj 
wprowadzana jest tylko jedna marka, wizerunek kraju jest silnie skrystalizowany.  
W tym okresie jednak sprzedaŜ jest na stosunkowo niskim poziomie. Fazy wzrostu  
i dojrzałości są bardziej istotne ze względu na wielkość sprzedaŜy i czas trwania. Wtedy 
marki pochodzące z tego samego kraju i konkurujące ze sobą próbują uplasować się  
w percepcji konsumenta jako oddzielne, samodzielne jednostki. Wtedy teŜ powstaje 
problem krystalizacji wizerunku kraju6.  

Problem korzyści płynących z krystalizacji wizerunku kraju zaleŜy od tego, czy 
wizerunek jest pozytywny, czy negatywny. W przypadku, gdy jest pozytywny, silna 
krystalizacja jest zdecydowanie poŜądanym zjawiskiem. Nowe marki wchodzące na 
rynek mogą wykorzystać pozytywny wizerunek swoich poprzedników i mocno 
podkreślać swoje miejsce pochodzenia w komunikacji z potencjalnym konsumentem. 
Efekt silnej krystalizacji moŜna osiągnąć poprzez podkreślanie jednej, wspólnej cechy 
marek pochodzących z danego kraju. Silna krystalizacja ułatwia dokonanie wyboru 
konsumentom w przypadku, gdy ich wiedza na temat określonego produktu jest 
ograniczona i główną determinantą stanowiącą o podjęciu decyzji zakupu jest kraj 
pochodzenia produktu. Przykładem tego typu krystalizacji wizerunku w przypadku 
produktów elektronicznych jest Japonia, w przypadku przemysłu samochodowego 
Niemcy, w przypadku mody Francja. 

                                                           
5 C.M. Han, Country Image: Halo or Summary Construct? „Journal of Marketing Research” 1985, May,  

s. 25. 
6 A. Ryttel, op. cit., s. 26. 
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Na rys. 5 przedstawiono sytuację, w której 3 nowe marki zostają wprowadzone na 
rynek w czasie t0, kiedy istnieje wizerunek oparty na „efekcie halo”. W czasie t1 kaŜda  
z tych marek wytworzyła sobie swój własny wizerunek. Wizerunki poszczególnych 
marek oparte na ich znajomości są lepsze niŜ ich wcześniejsze wizerunki będące 
odzwierciedleniem „efektu halo” kraju pochodzenia. Wizerunek kaŜdej z marek 
odzwierciedlony jest we wspólnym wizerunku kraju If1. W tym przypadku wizerunek 
kraju jest silnie skrystalizowany, czyli występuje on jako konstrukcja sumaryczna.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 5. Wysoki poziom krystalizacji wizerunku kraju (wariant pozytywny) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S.I. Lampert, D.E. Jaffe, op. cit. 

Mogłaby zajść równieŜ sytuacja, w której wizerunek kraju nie byłby tak silnie 
skrystalizowany, jednak byłby on powyŜej punktu oznaczającego wizerunek kraju 
pochodzenia oparty o stereotyp. Nie moŜna by wtedy mówić o absolutnej krystalizacji 
(rys. 5), lecz o pewnym stopniu krystalizacji (rys. 6-8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 6. Niski poziom krystalizacji wizerunku kraju (wariant pozytywny) 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 7. Wysoki poziom krystalizacji wizerunku kraju (wariant negatywny) 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 8. Niski poziom krystalizacji wizerunku kraju (wariant negatywny) 
Źródło: opracowanie własne. 

Kolejna sytuacja ma miejsce, gdy w momencie istnienia pierwotnego „efektu halo” 
w czasie t0 wprowadzone na rynek zostaną np. cztery nowe marki. W czasie t0 kaŜda  
z nich wytworzyła swój własny wizerunek. Marki 1 i 2 znalazły się powyŜej 
oryginalnego wizerunku kraju, natomiast marki 3 i 4 poniŜej. KaŜda z tych marek 
charakteryzuje się innymi właściwościami, nie mają one wspólnej cechy. Z tego 
powodu wytworzony przez nie wizerunek kraju nie jest spójny. If1 nie jest jedną 
wartością, ale reprezentuje całą gamę wartości w zaleŜności od róŜnorodności marek.  
W tym przypadku konsumenci nie mają zunifikowanego wizerunku kraju i nie stanowi 
on z reguły podstawy do rozstrzygania o decyzji zakupu w przypadku małej ilości 
informacji na temat produktu (rys. 9). 
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Rys. 9. Niski poziom krystalizacji wizerunku kraju (wariant obojętny) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: S.I. Lampert, D.E. Jaffe, op. cit.. 

Świadomość przedsiębiorstwa działającego na rynkach międzynarodowych 
dotycząca dopasowania elementów wizerunku kraju, z którego pochodzi, i cech 
produktu, które są istotne dla konsumenta przy podejmowaniu decyzji zakupowej jest 
niezwykle istotna z punktu widzenia kształtowania strategii marketingowej. ZaleŜności, 
jakie występują między elementami wizerunku kraju i ich istotnością dla danego 
produktu, mogą zostać wykorzystane przy budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa 
(tabela 1).  

Korzystne dopasowanie pozwala menedŜerom stwierdzić, jakie atrybuty produktu  
i kraju pochodzenia mogą zostać podkreślone w celu zwiększenia konkurencyjności na 
rynku. W sytuacji występowania korzystnego dopasowania skłonność konsumentów do 
zakupu danego produktu moŜe być zwiększona poprzez promowanie kraju 
pochodzenia. Kraj pochodzenia powinien być moŜliwie wyraźnie podkreślany  
w strategii promocji produktu7.  

W sytuacji niekorzystnego dopasowania informacja o kraju pochodzenia nie 
powinna być uwzględniona w strategii promocyjnej. JeŜeli występuje niekorzystne 
dopasowanie, informacje o kraju pochodzenia produktu byłyby szkodliwe dla oceny 
produktu. W tym przypadku reklama powinna podkreślać atrybuty produktu inne niŜ 
kraj produkcji. MoŜliwe, iŜ jeśli promowane atrybuty produktu nie byłyby spójne  
z postrzeganymi walorami kraju, powstałby negatywny efekt kraju pochodzenia. Jedną 
ze strategii moŜliwych do zastosowania w sytuacji niekorzystnego dopasowania jest 
joint-venture z przedsiębiorstwem z kraju o korzystnym dopasowaniu. Inną 
długoterminową strategią dla firmy, której kraj ma niekorzystny wizerunek, jest 

                                                           
7 A. Ryttel, op. cit., s. 23. 
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podjęcie kampanii, która wpłynęłaby na jego poprawę. W tej dziedzinie jednak 
największą rolę odgrywa polityka informacyjna rządu oraz kampanie promujące dany 
kraj za granicą.  

Tabela 1. Implikacje strategiczne w sytuacji dopasowania i niedopasowania wizerunku kraju pochodzenia 
 i cech produktu istotnych przy jego wyborze przez konsumenta 

  Elementy wizerunku kraju  

  pozytywne negatywne 

 
 
 
 
 
 
 

Cechy 
produktu  

istotne 

Korzystne dopasowanie 
Przykłady: 
– japoński samochód 
– niemiecki zegarek 
Implikacje strategiczne: 
– brzmienie marki odzwier-

ciedla wizerunek kraju 
– informacja o kraju pocho-

dzenia zawarta na opako-
waniu 

– kraj pochodzenia marki jest 
promowany 

– atrakcyjna lokalizacja 
produkcji 

Niekorzystne dopasowanie 
Przykłady: 
– węgierski samochód 
– meksykański zegarek 
Implikacje strategiczne: 
– podkreślić korzyści inne niŜ 

kraj pochodzenia 
– marka niekojarząca się  

z krajem pochodzenia 
– joint-venture z partnerem  

z kraju o dopasowaniu ko-
rzystnym 

– strategia komunikacji w ce-
lu poprawy wizerunku kraju 

 

nieistotne 

Korzystne niedopasowanie 
Przykład: japońskie piwo 
Implikacje strategiczne: 
– przewartościować istotność 

cech produktu 
– promować kraj pochodzenia 

jako dodatkowy atut 

Niekorzystne niedopasowanie 
Przykład: węgierskie piwo 
Implikacje strategiczne: 
– ignorować kraj pochodzenia 

− ta informacja jest nieko-
rzystna 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M.S. Roth, J.B. Romeo, Matchning Product Category and 
Country Image Perceptions. A Framework for Managing Country of Origin Effects, „Journal  
of International Business Studies” 1992, no. 3, w: A. Ryttel, op. cit. 

Korzystne niedopasowanie wskazuje natomiast, Ŝe kraj pochodzenia nie ma 
wpływu na wizerunek produktu. Niedopasowanie stwarza jednak pewne moŜliwości  
z punktu widzenia kształtowania strategii marketingowej. W przypadku korzystnego 
niedopasowania opcją jest przewartościowywanie poszczególnych elementów 
wizerunku.  

W ostatniej sytuacji, gdy występuje niekorzystne niedopasowanie, promowanie 
kraju pochodzenia mogłoby niekorzystnie wpłynąć na ocenę produktu. W takiej sytuacji 
przedsiębiorstwo powinno posłuŜyć się innymi narzędziami marketingowymi w celu 
niwelowania negatywnego oddziaływania kraju pochodzenia. Jednym z nich moŜe być 
na przykład wykorzystanie reputacji znanego dystrybutora. 
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RELATIONS BETWEEN COUNTRY OF ORIGIN IMAGE AND 

CORPORATE IMAGE ON INTERNATIONAL MARKETS 

Summary  

Companies expending into international markets face several managerial decision problems. 
One of them is whether to build its competitive advantage based on brand image or country  
of origin image. The aim of this paper is to present some of the relations between country  
of origin image and corporate image on international markets, as well as provide information that 
can be utilized in international strategy formulation process.  
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INICJATYWA „EUROPEJSKIE STOLICE  

KULTURY” JAKO FORMA TURYSTYCZNEJ 

PROMOCJI SZCZECINA 

Streszczenie 

Turystyka odgrywa bardzo waŜną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym danego obszaru 
(regionu, miasta). Rozwój turystyki powinien być stymulowany poprzez podejmowanie działań 
promocyjnych mających na celu zapoznanie potencjalnych turystów z ofertą turystyczną obszaru. 
Jednym ze sposobów promocji turystycznej miasta jest uczestnictwo w róŜnego rodzaju 
wydarzeniach bądź inicjatywach turystycznych. Celem artykułu jest przedstawienie jednej  
z moŜliwości promowania miast, jaką stanowi inicjatywa „Europejskie Stolice Kultury”. Pierwsza 
część artykułu dotyczy specyfiki i instrumentów promocji turystycznej miasta, w drugiej opisano 
genezę i charakterystykę unijnej inicjatywy, w części ostatniej zaś przedstawiono działania 
podejmowane przez Szczecin w kontekście ubiegania się o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury”.  

Wstęp 

Jednym z motywów podejmowania podróŜy turystycznych jest poznanie szeroko 
rozumianej kultury miejsca docelowego. Celem przyjazdu turystów do miejsca recepcji 
turystycznej jest m.in. odwiedzenie miejsc o wartości artystycznej i historycznej, wizyty 
w muzeach i galeriach oraz uczestnictwo w spektaklach artystycznych i innych 
wydarzeniach kulturalnych.  

ZwaŜywszy na fakt, iŜ kultura inspiruje rozwój turystyki, turystyka natomiast 
wzbogaca i chroni dobra kulturalne, istotne wydaje się zastosowanie róŜnorodnych 
narzędzi turystycznej promocji miasta. Jednym ze sposobów budowania pozytywnego 
wizerunku miasta oraz prezentacji miejskiego produktu turystycznego jest udział  
w róŜnego rodzaju wydarzeniach i inicjatywach turystycznych. Wydarzeniem 
wspierającym rozwój zasobów kulturalnych miast jest inicjatywa unijna „Europejskie 
Stolice Kultury”. RóŜnorodność potencjału dziedzictwa, kultury i ludzi poszczególnych 
krajów, regionów i miast stanowi wspólne europejskie dziedzictwo kultury. Dlatego 
Unia Europejska kładzie nacisk na pielęgnowanie i wspieranie tego dziedzictwa oraz 
zapewnienie dostępu do dóbr kultury wszystkim obywatelom. 

                                                 
1 Anna Gardzińska − mgr, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej, Katedra Zarządzania 

Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
Marta Sidorkiewicz − mgr, Katedra Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński. 
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Inicjatywa „Europejskie Stolice Kultury” honoruje corocznie inne miasto, na 
którym koncentruje się uwaga potencjalnych turystów. Udział miast w tej inicjatywie 
jest sposobem prezentacji oraz promocji walorów turystycznych, a takŜe przyciągnięcia 
większej liczby odwiedzających i zainteresowania ich ofertą turystyczną miast. Celem 
niniejszego artykułu jest prezentacja głównych załoŜeń unijnej inicjatywy „Europejskie 
Stolice Kultury” i charakterystyka działań podejmowanych przez Szczecin w kontekście 
ubiegania się o niniejszy tytuł.  

Specyfika i instrumenty promocji turystycznej miast a 

Promocja w turystyce wpływa w duŜym stopniu na rozwój danego regionu, 
obszaru, miasta, a takŜe na zwiększenie ruchu turystycznego. Jako promocję  
w turystyce naleŜy rozumieć zespół skoordynowanych, taktycznych i strategicznych 
działań i środków komunikacji stosowanych do kreowania wiedzy, zainteresowania  
i przychylnej opinii o danym obszarze (regionie, mieście) i jego znanych lub nowych 
produktach, w celu przyciągania turystów i motywowania ich do zakupu2. Promocja 
uświadamia nabywcom nie tylko istnienie określonego produktu turystycznego i jego 
atrakcyjności, ale równieŜ wskazuje na jego oferenta. Działalność promocyjna polega 
przede wszystkim na wpływaniu na decyzje potencjalnych klientów poprzez zapoznanie 
ich z ofertą i stymulowanie zainteresowania jej kupnem. Jest więc ona marketingowym 
oddziaływaniem na klientów, polegającym na dostarczeniu obietnic, a takŜe zachęty 
skłaniającej do przyjazdu w celach turystycznych do danej miejscowości3.  

Rozpatrując promocję turystyczną miasta jako jednostki osadniczej, naleŜy przyjąć, 
iŜ stanowi ono całość, czyli specyficzny megaprodukt złoŜony z podzbioru produktów 
miejskich4. Na całościowy produkt turystyczny miasta składają się poszczególne 
produkty materialne i niematerialne (usługi turystyczne), z których korzystają turyści 
oraz społeczność lokalna. Produktem miasta jest zatem jego obszar jako suma obiektów 
i środków słuŜących rozwojowi turystyki.  

Promocja jako instrument marketingu zyskuje na znaczeniu w rozwoju turystyki  
w mieście ze względu na zwiększanie się liczby dostawców usług turystycznych  
i powstawanie nowych segmentów odbiorców miejskiego produktu turystycznego, które 
wymagają osobnej polityki marketingowej. Ponadto elementy składowe produktu 
turystycznego miasta stają się wobec siebie coraz bardziej substytucyjne, przez co na 
promocji spoczywa zadanie ich róŜnicowania.  

Działania promocyjne na rzecz turystyki w skali lokalnej podejmuje wiele 
podmiotów funkcjonujących w rynkowym otoczeniu powiązanym z tą sferą 
gospodarowania. Uczestnikami promocji są podmioty reprezentujące podaŜ na rynku 

                                                 
2 Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, red. A. Rapacz, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Wrocław 2001, s. 168-169. 
3 R. Kunce, Promocja turystyki, w: Turystyka w gminie i powiecie, red. A. Gordon. Polska Organizacja 

Turystyczna, Warszawa 2003, s. 97. 
4 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007,  

s. 115. 
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usług turystycznych, lokalne organizacje i stowarzyszenia turystyczne oraz władze 
samorządowe. Działania promocyjne podejmowane przez władze miasta muszą być 
zgodne z przyjętą strategią jego rozwoju i załoŜonymi w niej celami. Cele te to przede 
wszystkim: 

– określenie, kim jest lub kim powinien być nabywca produktu turystycznego 
miasta, 

– poznanie potrzeb i preferencji nabywców, 
– nadanie cząstkowym produktom turystycznym miasta cech poŜądanych na 

rynku lub stworzenie nowych produktów, 
– kształtowanie poŜądanego wizerunku miasta, 
– dotarcie do nabywców z informacją o produkcie i zachęcenie do nabywania, 
– przewidywanie zmian postaw i zachowań segmentów nabywców, 
– podnoszenie uŜyteczności oferty miasta, 
– poprawa warunków Ŝycia mieszkańców poprzez tworzenie zysku rozumianego 

jako kategoria społeczna5. 
Przygotowanie przez miasto atrakcyjnej oferty, dostosowanie jej do potrzeb  

i oczekiwań obecnych oraz potencjalnych klientów, a takŜe jej zaproponowanie  
w odpowiednim miejscu, czasie i formie nie gwarantuje jeszcze skutecznej sprzedaŜy. 
Produkt turystyczny rzadko sprzedaje się sam6. Dlatego teŜ naleŜy wybrać odpowiednie 
instrumenty i środki promocji, które skłonią turystów do nabycia miejskiego produktu 
turystycznego oraz ukształtują pozytywną opinię i image miasta.  

Istnieje pięć podstawowych elementów komunikacji, które określa się mianem 
communication mix lub promotion mix. Zalicza się do nich: reklamę, public relations, 
sprzedaŜ osobistą, promocję sprzedaŜy oraz marketing bezpośredni.  

Najbardziej znanym i najczęściej stosowanym instrumentem komunikacji  
w turystyce jest reklama. Reklama jest tym elementem struktury marketingu, który 
wpływa w formie płatnego oraz bezosobowego oddziaływania bezpośrednio na 
zjawiska rynkowe, przede wszystkim na motywy, postawy i sposób postępowania 
nabywców7. NajwaŜniejsza w działaniach reklamowych jest informacja o ewidentnych, 
przekonujących korzyściach z konsumpcji produktu turystycznego. Władze lokalne do 
zaprezentowania oferty turystycznej miasta mogą wykorzystać następujące środki 
reklamy: reklamę prasową (płatne moduły reklamowe, artykuły reklamowe), reklamę 
telewizyjną (filmy i spoty reklamowe), reklamę radiową (spoty dźwiękowe, audycje 
płatne), wewnętrzną i zewnętrzną reklamę w środkach transportu (plakaty, plansze na 

                                                 
5 M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000, za: J. Śniadek, Public 

relations jako forma promocji turystycznej regionu (na przykładzie gmin powiatu leszczyńskiego),  
w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin-Niechorze 2004, s. 155-156. 

6 A. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 159. 

7 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 
2001, s. 517.  
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stacjach, w autobusach, tramwajach lub na karoseriach taksówek), reklamę zewnętrzną 
w postaci billboardów i plakatów oraz reklamę w otoczeniu (instalacje plastyczne  
w centrach miast, na kopertach listowych, wlewach pomp benzynowych itp.)8.  
Na uwagę zasługuje fakt, iŜ skuteczność reklamy jest tym większa, im częściej  
i w moŜliwie urozmaicony sposób usiłuje ona dotrzeć do świadomości potencjalnego 
turysty. Dlatego dla uzyskania lepszego efektu naleŜy łączyć poszczególne techniki 
reklamy. JednakŜe główne ograniczenie stosowania szerokiego wachlarza środków 
reklamowych w mieście wynika z niewielkich nakładów finansowych przeznaczonych 
na promocję turystyczną miasta przez samorząd lokalny.  

Bardzo waŜnym instrumentem promocji oferty turystycznej miasta jest public 
relations, które uwaŜa się za skuteczną formę promocji turystycznej produktu 
terytorialnego. MoŜe ona wywrzeć silny wpływ na świadomość opinii publicznej  
(w tym turystów) po znacznie niŜszych kosztach niŜ reklama. Public relations 
zdefiniować moŜna jako zarządzanie reputacją lub jako kształtowanie pozytywnego 
wizerunku organizacji (firmy, władz, jednostki terytorialnej)9. Jedną z technik public 
relations jest organizowanie w regionie imprez promocyjnych (bądź uczestniczenie  
w takich imprezach), nazywanych powszechnie w języku branŜowym events10. Władze 
lokalne pragnące wykorzystać tę formę kształtowania wizerunku miasta powinny skupić 
swoją uwagę na: 

– organizowaniu lub uczestniczeniu w konferencjach, seminariach, warsztatach, 
– uczestnictwie miasta w charakterze wystawcy na wybranych targach 

turystycznych lub organizowaniu takich targów na terenie miasta, 
– organizowaniu lokalnych imprez kulturalno-rozrywkowych (festynów, 

koncertów, doŜynek, przeglądów filmów, pokazów), imprez sportowych  
i rekreacyjnych (meczów, maratonów, spływów, rajdów, zlotów)11. 

Zasadne wydaje się równieŜ uczestnictwo w róŜnego rodzaju inicjatywach 
bezpośrednio lub pośrednio związanych z turystyką w celu promocji miejskiego 
produktu turystycznego i prezentacji oferty turystycznej miasta.  

Istotne znaczenie w promocji miejskiego produktu turystycznego odgrywa równieŜ 
promocja sprzedaŜy, sprzedaŜ osobista czy teŜ marketing bezpośredni. JednakŜe 
instrumenty te wykorzystywane są przede wszystkim przez przedsiębiorstwa 
turystyczne do prezentacji swoich produktów (czy teŜ świadczonych usług) i zachęcenia 
potencjalnych turystów do ich nabycia. 

 

 

                                                 
8 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004, s. 37. 
9 J. Śniadek, op. cit., s. 155-156. 
10 W literaturze przedmiotu spotyka się równieŜ określenie „wydarzenia”. 
11 J. Śniadek, op. cit., s. 161.  
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Geneza i charakterystyka inicjatywy „Europejskie St olice Kul-
tury” 

Wartości takie jak język, literatura, teatr, sztuki wizualne, architektura, rzemiosło, 
kino oraz audycje radiowe i telewizyjne, stanowiąc część wspólnego, europejskiego 
dziedzictwa kulturowego, mogą być związane z poszczególnymi krajami lub regionami. 
Jednym z celów Unii Europejskiej jest pielęgnowanie i wspieranie róŜnorodności 
dziedzictwa oraz zapewnienie dostępu do dóbr kultury wszystkim obywatelom. 
Wykorzystanie wartości kultury wydaje się stanowić jedną z moŜliwości promocji 
obszarów (w tym miast), na terenie których zlokalizowane są bądź z którymi wiąŜą się 
dobra kultury. Jedną z moŜliwości turystycznej promocji miast stanowi inicjatywa 
„Europejskie Stolice Kultury” (ESK). Projekt jest pomysłem Unii Europejskiej na 
budowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Europy w oparciu o kulturę. 

Idea „Europejskich Stolic Kultury” (ESK) zrodziła się 13 maja 1985 roku podczas 
spotkania Rady Europejskiej ministrów kultury. Od tego czasu idea ESK rozwija się 
nieprzerwanie i jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw Komisji 
Europejskiej. Przeprowadzone przez Komisję Europejską badania nad odbiorem 
projektu przez społeczność europejską wskazały, iŜ wywarła ona korzystny wpływ na 
rozwój kultury i turystyki w poszczególnych miastach, a takŜe wyzwalała społeczną 
energię, poczucie dumy i współodpowiedzialności wśród mieszkańców nominowanych 
miast12. Siedziba inicjatywy mieści się w Londynie13. Pomysł szybko przyjął się  
w Europie. Pierwszym Europejskim Miastem Kultury były greckie Ateny. W 1999 roku 
nazwę zmieniono na „Europejskie Stolice Kultury”, wprowadzono teŜ zmiany 
procedury wyboru miast-organizatorów, które obowiązują od 2005 roku. 

Ideą programu ESK jest podkreślenie ogromnej róŜnorodności kultury europejskiej 
przy równoczesnym zwróceniu uwagi na wspólne źródło, z którego w większości się 
wywodzi. Co roku jedno lub dwa europejskie miasta wybierane są na stolice kultury 
europejskiej i otrzymują wsparcie finansowe w ramach programu „Kultura”. Z tych 
funduszy finansowane są wystawy oraz wydarzenia prezentujące dziedzictwo kulturowe 
danego miasta i regionu, jak równieŜ wiele innych przedsięwzięć, w których udział 
biorą artyści z całej Unii Europejskiej. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, Ŝe 
inicjatywy te mają długofalowy wpływ na rozwój kultury i turystyki w wybranych 
miastach. Według pierwotnego planu program miał trwać do roku 2004, jednak okazał 
się tak popularny, Ŝe podjęto decyzję o jego przedłuŜeniu o kolejne 15 lat14. Celem 
inicjatywy jest zbliŜanie narodów Europy poprzez: 

– poznawanie i ukazywanie róŜnorodności i pokrewieństwa kultur, 
– pogłębianie wzajemnej znajomości wśród obywateli Europy, 

                                                 
12 Europejska Stolica Kultury 2016, http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/ 

europejska-stolica-kultury-2016.php (25.02.2010). 
13 Capital Culture, http://www.capitalculture.eu/ (25.02.2010). 
14 http://europa.eu/ (23.02.2010). 
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– pobudzenie świadomej przynaleŜności do społeczności europejskiej15. 
Jednak najwaŜniejszym celem wyboru ESK jest wzmocnienie współpracy  

w dziedzinie kultury, wspieranie dialogu międzykulturowego i promocja danego miasta, 
oparta na zaprezentowaniu jego róŜnorodności potencjału dziedzictwa, kultury i ludzi. 
Corocznie tytuł ten przyznawany jest innym ośrodkom, na których koncentruje się 
uwaga potencjalnych turystów. Od 2009 roku dwa miasta, jedno ze „starego” i jedno  
z „nowego” państwa członkowskiego, mają szansę wypromowania swoich destynacji 
poprzez wartości związane z kulturą. To ogromna szansa, ale takŜe duŜe wyzwanie dla 
miast ubiegających się o ten tytuł. W 2016 roku jedno z polskich miast, wspólnie  
z hiszpańskim, będzie nosić tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury”16. Ponowne 
kandydowanie polskich miast w tej inicjatywie będzie moŜliwe dopiero w roku 2028. 

Europejskie miasto wybrane przez Unię Europejską w ciągu jednego roku ma 
moŜliwość prezentacji swojego Ŝycia kulturalnego, a takŜe całego regionu i państwa.  
W większości przypadków miasta wykorzystują taką okazję i związane z nią fundusze 
na rozwinięcie lokalnej oferty kulturalnej, tak by przyciągnąć międzynarodową 
publiczność. Tytuł oznacza ogromny prestiŜ, a w dłuŜszej perspektywie znaczny wzrost 
turystyki i lepszą promocję. W wybranym ośrodku przez 12 miesięcy prezentowane jest 
dziedzictwo historyczne poprzez organizacje koncertów, festiwali, pokazów, 
konferencji i innych działań reklamujących miasto i region. Wszystkie wydarzenia 
inicjatywy „Europejskie Stolice Kultury” w 60% finansowane są ze środków unijnych. 

Procedura dotycząca wyboru konkretnego miasta rozpoczyna się od wytypowania 
w kaŜdym roku dwóch państw Unii Europejskiej spośród chętnych, które na 9 lat 
wcześniej składają swoje kandydatury. Miasta kandydujące muszą spełnić wiele 
warunków, przewidzianych w aktach prawa unijnego. Działania praktyczne natomiast 
obejmują takie projekty jak rozbudowa infrastruktury kulturalnej, kreowanie nowych 
wydarzeń (festiwali), utworzenie grona Honorowych Ambasadorów Miast oraz 
opracowanie narzędzi promocyjnych (film, strona internetowa)17. Miasta 
przygotowujące program kulturalny w ramach aplikacji do konkursu o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury muszą mieć na względzie cele i kryteria określone  
w konkursie. NaleŜy pamiętać, iŜ ESK to projekt unijny, a więc w tworzeniu programu 
kulturalnego kandydującym miastom muszą przyświecać idee europejskości  
i społeczeństwa obywatelskiego. 

Kryteria obchodów Europejskiej Stolicy Kultury są ustalone w przepisach 
regulujących wyznaczanie miast do tego tytułu (decyzja 1622/2006/WE) i zostały 
podzielone na dwie kategorie: „Wymiar europejski” oraz „Miasto i obywatele”. 

                                                 
15 Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Samorządową Instytucję Kultury 

„Szczecin 2016”. 
16 Europejska Stolica Kultury 2016…(25.02.2010). 
17 B. Tekieli, Warszawa − oferta kulturalna miasta i jej wpływ na turystykę biznesową, XI Europejska 

Akademia Organizatorów i Planistów Konferencji i Kongresów „Wykorzystanie produktów turystyki 
miejskiej i kulturowej dla zwiększenia konkurencyjności ofert spotkań biznesowych w Polsce”, Wieliczka 
-Kraków 2009 (materiał powielony). 
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Program przedstawiony przez miasta kandydujące do tytułu musi spełniać wysokie 
wymogi dotyczące jakości artystycznej i kulturowej. Spełnienie kryteriów i celów 
programu jest jednym z warunków otrzymania nagrody im. Meliny Mercouri 
(pomysłodawczyni inicjatywy). 

Od 1985 roku tytuł Europejskiej Stolicy Kultury otrzymały juŜ 43 miasta. 
Natomiast określając przyszłość przedsięwzięcia, w latach 2010-2014 będą to: 

– w roku 2010 − Essen (Niemcy), Pécs (Węgry), Stambuł (Turcja), 
– w roku 2011 − Turku (Finlandia), Tallinn (Estonia), 
– w roku 2012 − Guimarães (Portugalia), Maribor (Słowenia), 
– w roku 2013 − Marsylia-Prowansja (Francja), Koszyce (Słowacja), 
– w roku 2014 − Umeå (Szwecja), Riga (Łotwa).  
Kandydaci na lata 2015-2019 to następujące państwa: 
a) w roku 2015 − Belgia, Czechy, 
b) w roku 2016 − Polska, Hiszpania, 
c) w roku 2017 − Dania, Cypr, 
d) w roku 2018 − Holandia, Malta, 
e) w roku 2019 − Włochy, Bułgaria.  
Do tej pory tylko jedno polskie miasto zostało wyróŜnione tytułem Europejskiej 

Stolicy Kultury. Tego zaszczytu dostąpił Kraków w roku 2000. Rok ten był traktowany 
przez Unię Europejską wyjątkowo, jako podkreślenie trwałego dziedzictwa i wkładu 
miast europejskich w osiągnięcia kultury i cywilizacji światowej. W związku z tym 
wybrano aŜ pięć miast. Decyzja o wyborze spośród polskich miast Krakowa została 
podjęta przez rząd polski, bez odbycia prezentacji i konkursów poszczególnych miast. 

Polskie miasto w 2016 roku zostanie wybrane w ramach konkursu i wszystkie 
polskie miasta mają równe szanse w otrzymaniu tego tytułu. 9 listopada 2009 roku 
minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił oficjalny konkurs o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Do tej pory chęć wystartowania w konkursie 
wyraziły: Białystok, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, 
Warszawa oraz Wrocław. 

Działania podejmowane przez Szczecin w kontek ście stara ń  
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 

Za działania podejmowane przez Szczecin w kontekście starania się miasta o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury jest odpowiedzialna Samorządowa Instytucja Kultury 
„Szczecin 2016”. Aby podjąć decyzję dotyczącą szans Szczecina na otrzymanie tytułu, 
naleŜało zdefiniować wady i zalety miasta. W tym celu opracowano analizę SWOT 
stanu kultury Szczecina w kontekście starań miasta o tytuł. Podstawą diagnozy był 
rozległy zasób badań i materiałów źródłowych (wykorzystano zarówno badania 
zamówione specjalnie na uŜytek diagnozy, jak i publicznie dostępne źródła,  
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tj. istniejące badania oraz dokumenty)18. W sumie wykorzystano ponad dwadzieścia 
opracowań badawczych i ekspercko-planistycznych. W tabeli 1 przedstawiono analizę 
SWOT stanu kultury Szczecina. 

Tabela 1 Analiza SWOT stanu kultury Szczecina w kontekście starań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury w roku 2016 

Mocne strony Słabe strony 
– Prozachodnie miasto zamieszkałe przez 

indywidualistów. 
– Szczecinianie potrafią jednoczyć się wokół 

obywatelskich inicjatyw. 
– Zmiana jakościowa infrastruktury miasta 

(wybudowana została nowa siedziba dla 
Teatru Lalek „Pleciuga”, powstaje filhar-
monia, hala widowiskowa, basen olimpijski, 
Muzeum Techniki i Komunikacji, Centrum 
Dialogu „Przełomy” i Muzeum Morskie,  
w planach jest budowa Trafostacji Sztuki i no-
wego stadionu Pogoni). 

– Miasto teatru i andergrandu (w mieście 
odbywają się znaczące festiwale teatralne ta-
kie jak „Kontrapunkt” i „Spoiwa Kultury”. 
Teatr Współczesny Anny Augustynowicz od-
nosi sukcesy artystyczne w skali kraju; silny 
jest pozainstytucjonalny ruch artystyczny  
w dziedzinie chóralistyki, teatru i tańca;  
w mieście działa duŜa i ceniona w Europie 
andergrandowa scena muzyczna (działa tu 
ponad 700 zespołów). 

– Szczecin ma potencjał innowacyjności. 

– Szczecin jest miastem malkontentów 
(szczecinianie zaskakująco często mówią źle 
o Szczecinie; Szczecin ma najwyŜszy w kraju 
wskaźnik niezadowolenia mieszkańców z kie-
runku przeobraŜeń własnego miasta; brakuje 
zaufania mieszkańców do władzy publicznej  
i wiary w skuteczność miejskich instytucji). 

– Tęsknota za kapitałem kreatywnym i twórczą 
atmosferą (szczecinianom marzy się miasto 
kreatywnego potencjału, tętniące twórczą 
atmosferą, ale za tymi marzeniami nie nadąŜa 
potencjał środowiska naukowego i artysty-
cznego). 

– Szczecin – wielki nieobecny (Szczecin jest 
dla Polaków odległy nie tylko geograficznie; 
walory miasta są nieznane i niedoceniane  
w Polsce i poza krajem). 

– Brak strategicznej wizji i czytelnej polityki 
(Szczecinowi brakuje strategii rozwoju 
kultury i świadomości, Ŝe kultura jest narzę-
dziem rozwoju miasta). 

– Słabe zarządzanie kulturą. 
– „Coś jest nie tak z tą przestrzenią!” (Szczecin, 

poza częścią śródmiejską, jest złoŜony z wy-
alienowanych wysp; samo śródmieście nie ma 
wystarczająco wyrazistego centrum; Szczecin 
jest odwrócony od wody). 

– Miasto jest brudne. 
– „Gdzie robić kulturę? Gdzie spędzać czas?” 

(dotychczasowa baza podmiotów kultury jest 
przestarzała, wątła i prowizoryczna; brakuje 
nowoczesnych scen teatralnych i sal wysta-
wowych, nie ma gdzie organizować koncer-
tów; obiekty kultury nie są dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych). 

– „Tu się nic nie dzieje” (mieszkańcy nie czują 
się zapraszani do instytucji kultury; w ciągu 
roku statystyczny mieszkaniec Szczecina bie-
rze udział w jednym wydarzeniu kulturalnym 
– Dniach Morza). 

– Pomoc aspołeczna (w Szczecinie, jak w kaŜ-
dym wielkim mieście europejskim, 
wykluczenie społeczne jest duŜym 
problemem). 
 
 

                                                 
18 Opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Samorządową Instytucję Kultury 

„Szczecin 2016”. 
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Szanse ZagroŜenia 
– Dysponowanie unikalną przestrzenią miejską 

(Szczecin to prawdziwy salon architektury 
średniowiecznej, klasycystycznej, barokowej, 
aŜ po architekturę eklektyczną z przełomu 
XIX i XX w. i modernistyczną. Jego wartość 
podkreśla usytuowanie wśród zieleni i wody. 
Śródmieście Szczecina ma unikalny na skalę 
europejską układ urbanistyczny z placami 
gwiaździstymi. Szczeciński Cmentarz Cen-
tralny jest jedną z największych i najpięk-
niejszych nekropolii w Europie. W mieście 
odbywa się jedyny w Polsce festiwal 
architektury – WESTIVAL). 

– Szansa na stanie się transgraniczną metropolią 
(dzięki połoŜeniu na osiach Północ – Południe 
i Wschód − Zachód miasto jest dobrze sko-
munikowane z waŜnymi ośrodkami Europy: 
Berlinem, Hamburgiem, Kopenhagą, Pragą, 
ma równieŜ dobre połączenia komunikacyjne 
z krajami skandynawskimi). 

– Historia Szczecina mówi po niemiecku i po 
polsku (niemieckie dziedzictwo kulturowe 
wciąŜ czeka na włączenie do współczesności; 
jest to równieŜ szansa na stworzenie sukcesu 
ekonomicznego – silnej turystyki kulturalnej  
i historycznej.  

– „Czy poradzimy sobie w innowacyjnej 
konkurencji?” (w rozwiniętych krajach świata 
następują równolegle dwa procesy: tradycyjny 
przemysł zanika, a motorem rozwoju staje się 
kapitał kreatywny i innowacyjność; Szczecin 
doświadcza pierwszego z tych trendów; 
upadły: Stocznia Szczecińska Nowa, Skolwin, 
Załom, nie ma pewności, czy Szczecin umie 
skorzystać z drugiego trendu). 

– Zalew kultury masowej i osłabienie więzi 
społecznych (w społecznościach miejskich 
współczesnego świata więzi społeczne słabną, 
kultura zamyka się w domach, przestaje być 
wspólnotowa, media masowe kształtują 
światopoglądy). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów udostępnionych przez Samorządową Instytucję 
Kultury „Szczecin 2016”. 

Szczecin, jak zaprezentowano to w tabeli 1, mimo wielu wad i zagroŜeń posiada 
równieŜ zalety i moŜliwości pozytywnych zmian, czyli potencjał, który moŜna 
wykorzystać w kontekście ubiegania się miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. 
Przygotowania Szczecina w kontekście starania się o tytuł ESK 2016 skupione zostały 
wokół czterech głównych działań: 
1. Poniedziałki konsultacyjne. 
2. Obserwatorium kultury. 
3. Konsultanci ESK. 
4. Prace nad aplikacją. 

Celem „poniedziałków konsultacyjnych” jest otwarcie projektu na wszelkie 
sygnały z zewnątrz i ułatwienie komunikacji społecznej. Dzięki tym spotkaniom 
odbywa się otwarta debata i konsultacje społeczne. Dyskusja ma miejsce zawsze  
w poniedziałek i dotyczy prezentacji projektów, pomysłów i koncepcji. 
„Obserwatorium kultury” to projekt mający na celu diagnozowanie stanu kultury 
Szczecina i okolic. Zadaniem głównym jest opracowywanie raportów i analiz.  

Celem działania pod hasłem „Konsultanci ESK” jest dostarczenie mieszkańcom 
Szczecina i regionu spójnej i klarownej informacji o głównych załoŜeniach inicjatywy 
„Europejskie Stolice Kultury” oraz przebiegu działań podejmowanych przez Szczecin  
w kontekście ubiegania się o ten tytuł. Ponadto celem tego działania jest tworzenie sieci 
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współpracowników w wielu istotnych dla starań o ESK środowiskach oraz pobudzenie 
aktywności społecznej mieszkańców i róŜnych podmiotów. 

„Prace nad aplikacją” składają się z trzech etapów: diagnozy, strategii oraz 
redakcji. Etap I (diagnoza) dotyczy analizy potencjału wewnętrznego (Szczecina  
i regionu) moŜliwego do wykorzystania w przygotowaniu programu obchodów  
i potencjału zewnętrznego (otoczenia europejskiego) oraz opracowania wniosków  
i rekomendacji. Etap II (strategia) ma na celu określenie wizji, misji oraz celów 
ogólnych i szczegółowych. To takŜe etap, w którym kreuje się przesłania, idee i myśl 
przewodnią, opracowuje planowanie obchodów ESK w 2016 roku i planuje rezultaty. 
Etap III (redakcja) odnosi się do działań takich jak kompletowanie niezbędnych 
dokumentów, redakcja i edycja aplikacji, przygotowanie przekazów artystycznych, 
tłumaczenie i publikacja.  

Elementami wizerunkowymi są: logo inicjatywy, strona internetowa 
www.szczecin2016.pl oraz film promujący Szczecin. Ponadto ogłoszono konkurs na 
projekty i pomysły, którego celem jest zgromadzenie jak największej liczby projektów  
i pomysłów, które mogłyby uświetnić i wejść do programu obchodów ESK 2016  
w Szczecinie. Konkurs przeprowadzany jest na dwóch płaszczyznach: w trybie 
otwartym przeznaczonym dla wszystkich uczestników, oraz w trybie zamkniętym  
− jedynie dla uczestników wybranych przez organizatora (uznanych za strategicznych 
lub niezbędnych). Projekty i pomysły moŜna zgłaszać jako: wystawy, koncerty, 
spektakle, wydarzenia plenerowe, publikacje, animacje społeczne i kulturowe, 
festiwale, programy edukacyjne, cykle wydarzeń, programy szkoleniowe, konferencje, 
seminaria, kongresy, projekty badawcze, projekty medialne, kampanie społeczne  
i medialne, podróŜe studyjne, projekty filmowe, projekty związane z dziedzinami sztuk, 
projekty interdyscyplinarne, projekty site specifics, wydarzenia, happeningi, projekty 
marketingowe, biznesowe, sportowe, krajoznawcze, turystyczne, związane ze 
spędzaniem wolnego czasu. Wymogi konkursu zakładają spełnienie następujących 
kryteriów: projekty powinny być nowe i oryginalne, mieć wymiar europejski oraz 
dotyczyć miasta i obywateli. Dodatkowo projekty powinny być innowacyjne, 
gwarantujące trwałość efektów o długotrwałym oddziaływaniu. Instytucja Szczecin 
2016 przeznaczyła na fundusz nagród w konkursie kwotę 20 000 zł. 

Pozytywne skutki ubiegania się Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury to 
przede wszystkim:  

– nowy wizerunek miasta (miasta sukcesu), 
– nawiązanie i rozwijanie kontaktów na poziomie europejskim, 
– rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
– postrzeganie kultury jako długoterminowej inwestycji ekonomicznej, 

przynoszącej dochody i miejsca pracy. 
Ponadto inne korzyści wynikające z uczestnictwa miasta w tej inicjatywie to: 

korzyści kulturalne, promocyjne, społeczne oraz ekonomiczne. Korzyści kulturalne 
dotyczą nowej publiczności dla kultury, zwiększonej aktywności kulturalnej, nowej 
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infrastruktury kulturalnej oraz nowych umiejętności zarządzania kulturą. Rok 2016 
stanie się dla potencjalnych turystów czasem wielu atrakcji i nieszablonowych 
wydarzeń. Korzyści z promocji miejskiego produktu turystycznego poprzez udział  
w inicjatywie będą miały wymierny skutek w postaci wzrostu liczby turystów (polskich 
i zagranicznych) odwiedzających miasto. Szczecin zostanie równieŜ zidentyfikowany  
i zauwaŜony na mapie Europy. Inicjatywa ta wpłynie równieŜ na podniesienie jakości 
wizerunku miasta oraz promocję marki Szczecina. Korzyści społeczne mogą wystąpić 
w postaci zaangaŜowania róŜnych grup społecznych, rozwijania postaw 
wolontariackich, wielostronnej analizy potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz 
zwiększenia szansy na awans cywilizacyjny. Poprzez ubieganie się o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury nastąpi aktywizacja miasta (przede wszystkim społeczności lokalnej) 
dzięki większemu natęŜeniu ruchu turystycznego, co wiąŜe się z utworzeniem nowych 
miejsc pracy (w kulturze oraz dzięki niej w turystyce, gastronomii, usługach). Korzyści 
ekonomiczne będą równieŜ osiągane poprzez pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, 
inwestorów komercyjnych, wzrost siły i prosperity lokalnego biznesu oraz wzrost 
dochodów brutto. 

W wyborze konkretnego miasta na ESK waŜną rolę odgrywa bogactwo  
i róŜnorodność kulturowa, wniesiona przez całą ludność zamieszkującą miasto, 
migrującą lub dopiero co osiadłą, pochodzącą z innych rejonów, a nawet spoza Europy. 
Praktyka pokazuje, iŜ tytuł nie zaleŜy od architektury i spuścizny historyczno 
-kulturalnej miasta, ani od liczby odbywających się zwykle imprez kulturalnych, ale 
decyduje o tym opracowany program obchodów ESK w danym roku (w ten sposób 
wygrało Pécs z Budapesztem, Umea z Lund, Essen z Poczdamem).  

Podsumowanie 

Rozwój turystyki w mieście jest stymulatorem rozwoju gospodarczego. Turystyka 
tworzy nowe miejsca pracy, a przychody z nią związane stanowią istotną pozycję  
w budŜecie miejskim i są one przeznaczane na konserwację dziedzictwa kulturowego 
oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną.  

Bogactwo kulturowe Szczecina moŜe być traktowane jako kluczowy walor 
turystyczny miejskiego produktu turystycznego. JednakŜe, aby zachęcić potencjalnych 
turystów do odwiedzenia miasta, naleŜy wykorzystać odpowiednie instrumenty 
promocyjne. Dlatego teŜ zasadny wydaje się udział Szczecina w inicjatywie 
„Europejskie Stolice Kultury”. Dzięki temu projektowi Szczecin ma moŜliwość 
rozpowszechnienia informacji wśród odbiorców o produkcie turystycznym miasta, co 
ułatwi sprzedaŜ (konsumpcję) tego produktu, a takŜe wypromuje wizerunek Szczecina 
jako miasta o bogatych walorach kulturowych. 

Szczecin mimo wielu słabych stron i zagroŜeń posiada, jak zaprezentowano to  
w niniejszym artykule, równieŜ mocne strony i moŜliwości pozytywnych zmian, więc 
ma równieŜ szansę otrzymania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.  
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„EUROPEAN CAPITALS OF CULTURE” INITIATIVE  

AS A WAY OF TOURIST PROMOTION OF SZCZECIN 

Summary 

Tourism plays a significant role in the social and economic development of a particular area 
(region, city). The growth and development of tourism should be stimulated by introducing 
promotional activities, which aim at getting the potential tourists familiar with the tourist offers  
of the region. One of the ways to promote the city is the participation in various kinds of events 
and tourist activities. The aim of the paper is to present one of the possibilities to promote the 
city, which in this case would be the initiative, called „European Capitals of Culture”. The first 
part of the paper describes the specificity and the tools to promote the city. The second part 
explains the genesis and characteristics of this EU initiative. The last part presents the proactive 
measures introduced by the city of Szczecin in order to acquire the title of the „European Capital 
of Culture”. 
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Grzegorz Godlewski1 

ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA NAŁĘCZOWA  

W ŚWIETLE BADAŃ MARKETINGOWYCH 

Streszczenie 

Podstawowym celem opracowania była charakterystyka i ocena potencjału turystycznego 
Nałęczowa na bazie opinii osób odwiedzających miasto oraz działalności władz samorządowych 
wpływających na kształtowanie ogólnego obrazu jego atrakcyjności turystycznej. Badania 
ankietowe wśród 242 respondentów i wywiad z przedstawicielem samorządu lokalnego 
przeprowadzono w 2008 roku i na ich podstawie dokonano analizy omawianego zjawiska. 
Nałęczów jest typowym miastem turystycznym, dobrze przygotowanym i postrzeganym przez 
odwiedzających. Jego zasadniczy walor – bycie uzdrowiskiem − narzuca wręcz kierunek 
postępowania władz samorządowych oraz przedsiębiorców świadczących usługi w omawianej 
branŜy. Celowym jednak będzie podjęcie działań skutkujących poszerzeniem kręgu odbiorców na 
ponadnarodowe segmenty oraz dywersyfikacja produktów. Współpraca na linii samorząd  
– przedsiębiorcy – turyści oraz stosowanie zasad marketingu relacji, w odpowiednim wycinku 
czasowym, powinny doprowadzić do uzyskania poŜądanych efektów finalnych. 

Wprowadzenie  

Znajomość zasad współczesnego marketingu jest kluczem do sukcesu nie tylko  
w przypadku przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, ale takŜe w odniesieniu do 
turystycznych jednostek terytorialnych – regionu, rejonu, miejscowości czy szlaku2.  
Ph. Kotler definiując pojęcie marketingu, nie identyfikuje jednoznacznie rodzajów 
produktów, które mogą podlegać jego procesom3. Swoją wartość posiadają zarówno 
pojedyncze domy, jak i całe osiedla, które w ogromnym uproszczeniu składają się na 
definicję miasta. Tak więc wiele charakterystycznych działań marketingowych moŜna 
zastosować takŜe w przypadku miast. Według T. Markowskiego ten rodzaj marketingu 
„jest narzędziem w zarządzaniu rozwojem jednostki terytorialnej w taki sposób, aby 
swego rodzaju złoŜony megaprodukt, jakim jest miasto, zaspokoił zdefiniowane  
i antycypowane potrzeby klientów w zamian za uzyskane korzyści dla określonego 

                                                           
1 Grzegorz Godlewski − dr, Katedra Turystyki i Rekreacji, AWF w Warszawie, Zamiejscowy Wydział 

Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. 
2 E. Kasperska, Współpraca samorządów lokalnych i uczestników lokalnego rynku w budowaniu oferty 

turystycznej regionu, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo w marketingu, 
red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, Ekonomiczne Problemy 
Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 511. 

3 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie, kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999,  
s. 11. 
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terytorium, traktowanego jako terytorialnie określony, upodmiotowiony zbiór 
mieszkańców”4. 

Bodźcem rozwojowym wszystkich koncepcji marketingowych jest zjawisko 
konkurencji, które w warunkach gospodarki rynkowej dotyczy teŜ ośrodków miejskich5. 
Wynika to z szybko rosnących potrzeb społeczności lokalnych oraz wzrastającej 
ruchliwości przestrzennej zasobów kapitałowych. Produkt jako przedmiot marketingu 
miejskiego cechuje się małą elastycznością, co oznacza niewielką podatność na zmiany. 
Dotyczy to klimatu, połoŜenia, elementów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych, 
umiejscowienia względem rynków zbytu, profilu społeczno-ekonomicznego czy 
zasobów ludzkich6. Turystyczne produkty miejskie są typowymi produktami złoŜonymi. 
Lansując ofertę, sprzedawca pokazuje nie tylko walory, które są waŜne dla klienta  
(np. dziedzictwo kulturowe), ale takŜe inne usługi i walory – hotele, komunikację, 
jakość środowiska – współtworzące całą ofertę i stanowiące o końcowym sukcesie 
sprzedaŜy. 

Propagowanie dóbr miejskich na rynku zewnętrznym polega przede wszystkim na 
tworzeniu pozytywnego, przyciągającego klientów obrazu miasta, ukazywaniu walorów 
lokalizacyjnych i reklamowaniu innych zalet wobec przedsiębiorców i ludności 
aktywnej zawodowo spoza terenu miasta. Promocja nie powinna ograniczać się tylko do 
reklamowania walorów ekonomicznych, lecz takŜe uwzględniać niezwykle istotne 
walory środowiska naturalnego, kultury, nauki czy postaw i organizacji społeczeństwa 
lokalnego7. 

Właśnie dzięki prowadzonym badaniom marketingowym jesteśmy w stanie zebrać, 
przeanalizować i ocenić dane, które posłuŜą stworzeniu podstaw do podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji marketingowych8. Powinny one stanowić podwaliny do 
kształtowania odpowiedniego, odpowiadającego oczekiwaniom konsumentów, 
regionalnego produktu turystycznego9. 

Cel i metoda  badań 

Celem opracowania jest charakterystyka i ocena potencjału turystycznego 
Nałęczowa na bazie opinii osób odwiedzających miasto oraz działalności władz 
samorządowych wpływających na kształtowanie ogólnego obrazu jego atrakcyjności 
turystycznej.  

Badania ankietowe przeprowadzono w 2008 roku. Obejmowały one losową próbę 
242 osób, przebywających na terenie miasta i wskazujących jako motyw podstawowy 

                                                           
4 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 223. 
5 Szerzej: A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolter Kluwers 

Business, Kraków 2007. 
6 Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 13-17. 
7 T. Markowski, op. cit., s. 220-221. 
8 S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2003, s. 11. 
9 Marketing w turystyce, red. J. Altkorn, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 167. 
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turystyczny cel podróŜy. Ponadto przeprowadzono wywiad z przedstawicielem 
samorządu lokalnego – zastępcą burmistrza miasta, którego zadaniem była ocena 
dotychczasowych działań na rzecz rozwoju turystyki, a takŜe wskazanie priorytetów  
i obecnej polityki władz w omawianym zakresie. 

Walory i zagospodarowanie turystyczne miasta 

Nałęczów leŜy w aglomeracji lubelskiej na trakcie: Kazimierz Dolny, Janowiec, 
Puławy i moŜe być traktowany jako miejsce docelowe lub etapowe migracji 
turystycznych. Posiada jednocześnie bogatą ofertę turystyczną, krajoznawczą  
i rekreacyjną. Według europejskich systemów przyrodniczych miasto i gmina Nałęczów 
znajdują się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET), czyli „spójnym 
przestrzennie i funkcjonalnie systemie rozpatrywanych i najlepiej zachowanych pod 
względem róŜnorodności biologicznej obszarów Europy”10. Potwierdza to takŜe system 
ochrony wód: południowa część gminy połoŜona jest w Obszarze Wysokiej Ochrony 
(OWO) wód podziemnych, natomiast północna jej część w Obszarze Zwykłej Ochrony 
(OZO)11. 

Na terenie miasta oraz okolicznych wsi znajduje się jedna z trzech głównych dolin 
rzecznych PłaskowyŜu Nałęczowskiego – dolina Bystrej wraz z dopływami, która 
przecina lokalny krajobraz, tworząc głębokie, malowniczo połoŜone wąwozy lessowe. 
Ich wartość krajoznawczą podnoszą stare, naturalne zadrzewienia. Jednak głównym  
i niepowtarzalnym zasobem, decydującym o uzdrowiskowym charakterze Nałęczowa, 
jest mikroklimat, korzystnie oddziałujący na leczenie chorób serca i układu krąŜenia, 
czyniący miasto jedynym w województwie lubelskim ośrodkiem o statusie uzdrowiska 
(jednym z najbardziej znanych w Polsce zarazem). 

Wśród największych antropogenicznych atrakcji Nałęczowa wymienić naleŜy Park 
Zdrojowy mieszczący wiele zabytkowych obiektów (Domek Grecki i Biskupi, Stare 
Łazienki, pałac Małachowskich, pomniki B. Prusa, S. śeromskiego oraz inne). 
Interesujące dla odwiedzających powinny być elementy zabudowy willowej i sakralnej 
mieszczące się wzdłuŜ szlaków spacerowych, a takŜe zabytkowa kolejka wąskotorowa 
– Nałęczowska Kolej Dojazdowa, której trasa prowadzi krętymi, wznoszącymi się  
i opadającymi szlakami. Atrakcje zimowe podnosi znacząco znajdujący się w pobliskim 
Rąblowie wyciąg narciarski, zbudowany przez Kazimierza Antonia, obsługujący 
łagodną trasę zjazdową (na miejscu jest takŜe wypoŜyczalnia sprzętu, minibar oraz 
obszerny parking)12. 

Ofertę kulturalną miasta tworzy szeroki wachlarz imprez, koncertów muzyki 
powaŜnej (np. Nałęczowskie Divertimento, Lato z Filharmonią, Belcanto), których ideą 

                                                           
10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nałęczów w jej granicach 

administracyjnych, maszynopis (rozdział 2.1.1), Urząd Miasta i Gminy Nałęczów 2006. 
11 Ibidem. 
12 Nałęczów i okolice. Informator turystyczny, Wyd. Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia 

Nałęczowska” 2008; www.kraina.org.pl. 
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jest promowanie sztuki klasycznej, a zwłaszcza form kameralnych i solistycznych. 
DuŜą inicjatywę i pomysłowość w organizacji imprez kulturalnych wykazuje Zakład 
Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów”. Zasługą jego właścicieli są m.in. spotkania 
literackie, recitale, wystawy, plenery malarskie, Międzynarodowe Zawody Balonowe 
czy wyścigi kolarskie. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe współcześnie Nałęczów to przede wszystkim uzdrowisko, 
którego kluczowym celem jest dbałość o poprawę stanu zdrowia i samopoczucia 
kuracjuszy. Dlatego teŜ stan ochrony środowiska naturalnego będzie w duŜym stopniu 
decydował o jego atrakcyjności turystycznej i rozpoznawalności wśród potencjalnych 
odwiedzających. 

Ocena atrakcyjno ści turystycznej Nał ęczowa 

Cele i motywy skłaniające turystów do przyjazdu są istotnym elementem 
determinującym zakres oczekiwań i rzutującym na ich opinie o atrakcyjności danego 
obszaru. Wśród podstawowych motywów wskazanych przez odwiedzających znalazły 
się: chęć skorzystania z odpowiednich zabiegów kuracyjnych i leczniczych (33,05% 
wskazań), moŜliwość poprawienia urody poprzez korzystanie z zabiegów 
upiększających i odnowy biologicznej (26,44%), uprawianie róŜnorodnych form 
turystyki kwalifikowanej (17,36%) oraz sąsiedztwo innych, ciekawych miejscowości  
– Kazimierza Dolnego czy Puław (9,92%). 

Wybór miejsca docelowego uzaleŜniony jest, w duŜej mierze, od informacji  
o produkcie, jakie docierają do odpowiednich segmentów rynku odbiorców. Sama 
atrakcyjność terenu moŜe okazać się niewystarczająca do tego, aby przyciągnąć 
turystów. Istotne zatem było ustalenie, skąd odbiorcy posiadają wiedzę na temat 
lokalnej oferty turystyczno-rekreacyjnej. Trochę zaskakujący, choć uzasadniony w tym 
przypadku jest fakt, Ŝe w 35,92% odpowiedzi padło stwierdzenie: „to rozmowa  
z lekarzem zadecydowała o przyjeździe do Nałęczowa”. 26,03% wskazań dotyczyło 
marketingu elektronicznego (Internet), zaś prasa i wydawnictwa turystyczne stanowiły 
15,07% deklaracji respondentów. Warto wspomnieć takŜe o tym, Ŝe Uzdrowisko 
Nałęczów bardzo pręŜnie promuje swoje usługi poprzez uczestnictwo w targach 
turystycznych (m.in. TT Warsaw, TT Lato). Efekty tych zabiegów są widoczne takŜe  
w tym kontekście – 10,33% badanych zwróciło uwagę na miejscową ofertę dzięki 
systematycznym odwiedzinom miejsc odbywania targów branŜowych. 

Ocena ogólnej atrakcyjności badanej miejscowości przez respondentów jest 
zadowalająca: 49,59% – uznało ją za miejsce bardzo atrakcyjne, a 44,21% – za dość 
atrakcyjne. Pozostały nieliczny odsetek respondentów (6,2%) był przeciwnego zdania. 

Dla uszczegółowienia i lepszego zdiagnozowania opinii badanych podjęto próbę 
analizy poszczególnych składowych elementów atrakcyjności. Respondenci dokonywali 
ocen, stosując skalę pięciostopniową (1-5, gdzie 5 było oceną najwyŜszą). Ocenie 
poddawano teŜ niektóre elementy zagospodarowania turystycznego (tabela 1). 
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Tabela 1. Ocena atrakcyjności turystycznej Nałęczowa 

Lp. Badane elementy składowe atrakcyjności 
Średnia 

arytmetyczna ocen Ranga 

1 Bezpieczeństwo 3,98 6 
2 Dostępność komunikacyjna, połoŜenie  

i lokalizacja miasta 
3,92 7 

3 Oznakowanie ułatwiające zwiedzanie miasta 3,90 8 
4 Baza noclegowa 4,11 4 
5 Baza gastronomiczna 4,02 5 
6 Oferta uzdrowiskowa 4,36 1 
7 Atrakcyjność: 

− obiektów przyrodniczych, 
− obiektów architektonicznych, 
− obiektów muzealnych 

 
3,89 
3,72 
3,63 

 
9 
10 
11 

8 Oferta imprez kulturalno-rozrywkowych 3,57 12 
9 Walory przyrodnicze gminy 4,19 3 
10 Atmosfera, klimat panujący w mieście 4,26 2 

Źródło: badania własne. 

Analiza danych potwierdza wcześniejsze oceny badanych. Średnia arytmetyczna 
dla wszystkich elementów wynosi 3,96, a najwyŜsze noty w rankingu otrzymały: oferta 
uzdrowiskowa (4,36), atmosfera, klimat w mieście (4,26) oraz walory przyrodnicze 
gminy (4,19). NajniŜej w zestawieniu znalazła się oferta imprez kulturalno 
-rozrywkowych (3,57). Jest to o tyle zaskakujące, Ŝe tego typu imprezy stanowią mocną 
stronę miasta i szansę na przyciągnięcie wyspecjalizowanych segmentów odbiorców. 
Prawdopodobnie przyczyna jest nieco inna – badania prowadzono w okresie 
wczesnowiosennym, który nie sprzyja organizacji koncertów, wystaw i plenerów na 
świeŜym powietrzu. 

W badaniu poproszono jednocześnie ankietowanych o zaproponowanie tego, co 
zmieniliby, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić pobyt w Nałęczowie. Główne kierunki 
tych zmian powinny dotyczyć: poprawy dostępności komunikacyjnej zewnętrznej  
i wewnętrznej (36,36%), większego zróŜnicowania lokalnej oferty kulturalnej  
(z sezonowej na całoroczną) – 18,18% oraz wyeksponowania w działaniach 
promocyjnych najwaŜniejszych krajoznawczo elementów zagospodarowania regionu, 
co umoŜliwiłoby dokładną jego eksplorację (11,16%). Wszystkie ww. propozycje 
moŜna powiązać z funkcjonowaniem i zadaniami władz lokalnych. 

Działania samorz ądu terytorialnego 

Doskonałe połoŜenie, walory naturalne oraz odpowiednio przygotowana baza 
turystyczna to dopiero połowa sukcesu. Istotnym elementem stanowiącym o dzisiejszej 
pozycji Nałęczowa są działania jego władz samorządowych. To one w znaczący sposób 
ostatecznie kształtują ofertę i wizerunek miasta. Najistotniejsze działania dotyczą: 
rozwoju bazy uzdrowiskowo-rekreacyjnej, tworzenia warunków do rozwoju obszarów 
wiejskich, podnoszenia atrakcyjności krajobrazowej i inwestycyjnej oraz rozwoju 
infrastruktury społecznej. W kontekście kształtowania potencjału turystycznego 
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dotychczas zrealizowano kilka kluczowych inwestycji, w tym odrestaurowano Park 
Zdrojowy (szczególnie zabytkowe alejki), ukończono budowę Term Nałęczowskich  
i zainicjowano tworzenie ścieŜek edukacyjnych dla młodzieŜy (łączących miejsca 
historycznie waŜne). 

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i turystycznej wymaga znaczących 
nakładów finansowych, dlatego teŜ władze starają się o dostępne dotacje unijne 
szczególnie na rewitalizację wąwozów, modernizację i rozbudowę oczyszczalni 
ścieków, budowę boisk wielofunkcyjnych, drugiego parku zdrojowego oraz rozwój 
współpracy transgranicznej z miastami partnerskimi (Berlin-Steglitz, Nyiracsad, 
Trencianske Teplice, Longueau). 

Istotne miejsce w tych działaniach zajmuje promocja skierowana głównie do 
potencjalnych inwestorów, mająca zachęcać nowe podmioty gospodarcze do rozwijania 
działalności na obszarze Nałęczowa. Nie jest to jednak proste ze względu na istniejące 
obostrzenia formalno-prawne wynikające z uzdrowiskowego statusu gminy. 

Największe problemy wydają się dotyczyć dostępności komunikacyjnej miasta,  
a takŜe rozbudowy infrastruktury technicznej. NatęŜony, zwłaszcza w okresie letnim, 
ruch samochodowy przez centrum miasta negatywnie wpływa na jakość wypoczynku 
przebywających tu kuracjuszy, a sytuację pogarsza jeszcze zdecydowanie 
niewystarczająca liczba miejsc parkingowych (w sezonie letnim, zwłaszcza podczas 
weekendów, chłonność i pojemność turystyczna regionu są znacznie przekroczone). 
Podstawowym środkiem do ich rozwiązania ma być budowa obwodnicy przenoszącej 
ruch tranzytowy poza granice miasta. 

Władze starają się współpracować z sąsiednimi gminami na poziomie partnerskim 
(nie traktując ich jako potencjalnego zagroŜenia ze strony konkurencji),  
co zaowocowało przystąpieniem w 2006 roku do projektu „Turystyka Wspólna 
Sprawa”, powołaniem do Ŝycia organizacji „Ziemia Nałęczowska” oraz LOT „Kraina 
Wąwozów Lessowych”. 

Oceny dotychczasowych przedsięwzięć podejmowanych przez poprzedników nie 
sprecyzowano konkretnie, choć wnioski wyciągnięte z rozmowy są raczej pozytywne. 
Oznacza to, Ŝe turystyczny rozwój miasta nie wydaje się elementem politycznych 
batalii w walkach o władzę i argumentem w starciach o utrzymanie lub odzyskanie 
„utraconych pozycji”. Tym, co podkreślają włodarze miasta, jest osiągnięcie celu 
strategicznego gminy tzn. trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego przy 
jednoczesnym utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru miejscowości poprzez 
wykorzystanie lokalnych warunków klimatycznych, geograficznych i przyrodniczych. 

Podsumowanie 

Funkcjonowanie jednostek terytorialnych i ich konkurowanie o odbiorców oferty 
turystycznej są widocznym efektem zmian, jakie zachodzą na współczesnym rynku 
turystycznym. W decydującym rozrachunku istotne stają się niemal wszystkie elementy 
wchodzące w skład pojęcia atrakcyjności obszaru recepcji, ale równieŜ szeroko 



Atrakcyjność turystyczna Nałęczowa… 131 

pojmowany marketing, bez którego dostępność do kluczowych informacji byłaby 
mocno ograniczona. Niebagatelną rolę odgrywa w tym przypadku samorząd 
terytorialny, którego działania warunkowane są nie tylko formalnie, zgodnie  
z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami, ale takŜe poprzez świadome, 
uporządkowane, celowe i ekonomicznie uzasadnione decyzje prorozwojowe. SłuŜą do 
tego opracowania strategiczne, w których wskazuje się priorytety, narzędzia 
wykonawcze oraz środki finansowe przewidywane do wydania i odpowiednio 
skalkulowane z moŜliwościami budŜetowymi miast i gmin. 

Nałęczów jest typowym miastem turystycznym, dobrze przygotowanym  
i postrzeganym przez odwiedzających. Jego zasadniczy walor – bycie uzdrowiskiem  
– narzuca wręcz kierunek postępowania władz samorządowych oraz przedsiębiorców 
świadczących usługi w omawianej branŜy. Trzeba pamiętać jednak, Ŝe wąska 
specjalizacja nie jest wartością jedynie poŜądaną – rozwój szerokiej gamy rodzajów 
turystyki13 oraz coraz większa konkurencyjność oferty dostępnej na rynku wymaga 
permanentnych działań rozpoznawczych i w konsekwencji zaradczych, 
dostosowujących i ukierunkowujących sposoby działania. Póki co, Nałęczów posiada 
wiele silnych i istotnych argumentów gwarantujących wysoką pozycję nie tylko na 
rynku lokalnym, ale równieŜ krajowym. Celowym jednak będzie podejmowanie działań 
skutkujących poszerzeniem kręgu zainteresowanych na ponadnarodowe segmenty oraz 
dywersyfikacja produktów. Współpraca na linii samorząd – przedsiębiorcy  
– odwiedzający oraz stosowanie zasad marketingu relacji, w odpowiednim wycinku 
czasowym, muszą doprowadzić do uzyskania poŜądanych efektów finalnych. 

TOURIST ATTRACTIVENESS OF NAŁĘCZÓW  
IN THE LIGHT OF MARKETING RESEARCH 

Summary 

The main objectives of this study have been the description and evaluation of the tourist 
potential of Nałęczów. They are based on the opinions of visitors to the town as well as the 
activities of the local government affecting the development of the overall image of the town’s 
tourist attractiveness. A survey study among 242 respondents and an interview with  
a representative of the local government were conducted in 2008 and used as a basis for the 
analysis of the discussed phenomenon. Nałęczów is a typical tourist town, well prepared and well 
perceived by its visitors. Its fundamental advantage – being a spa – simply imposes the direction 
of activities by the local government as well as businesspeople providing services in the discussed 
industry. However, it will be appropriate to take actions resulting in broadening the range  
of consumers to supranational segments and the diversification of products. Cooperation among 
the local government, businesspeople, and tourists as well as applying the rules of relationship 
marketing, during a proper time period, should bring the desired final effects. 

                                                           
13 W literaturze wymienia się ich wiele, m.in. Turystyka, red. W. Kurek, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2008, W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, H. Borne, A. Doliński, Organizacja turystyki, 
WSiP, Warszawa 1998. 
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ODDZIAŁYWANIE MEDIÓW NA KREOWANIE  

MARKI I WIZERUNKU REGIONU 

Streszczenie 

Media i ich techniki wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania 
informacji stają się podstawowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnego 
społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, Ŝe jesteśmy w trakcie fundamentalnej transformacji od 
społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Zatem medializacja regionów 
moŜe być odpowiedzią na pojawiające się coraz silniej zapotrzebowanie regionów na 
sprawniejsze i efektywniejsze metody kreowania wizerunku i marki. Stąd teŜ tak waŜne wydaje 
się dla rozwoju regionów wskazanie oddziaływania mediów i efektów, jakie przynoszą  
w kreowaniu ich marki i wizerunku. 

Wstęp 

Cechą charakterystyczną nowych ujęć i teorii dotyczących rozwoju gospodarczego 
regionów jest eksponowanie wizerunku w mediach z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii. Jest to widoczne przede wszystkim w procesie kreacji i dyfuzji mediów 
jako innowacyjnego elementu prezentacji regionu.  

Obecnie szczególny nacisk w kreowaniu marki i wizerunku regionu połoŜony jest 
na współzaleŜności zachodzące między dynamiką rozwoju społecznego a organizacją 
regionów. Kluczem do konkurencyjności regionów jest innowacja, a tempo zmian  
w mediach sprawia, Ŝe tylko innowacyjne metody promocji z ich wykorzystaniem 
pozwalają na szybki rozwój regionu. Skuteczność mediów polega najczęściej na 
szybkim procesie komunikacji i identyfikacji. W tym zakresie zaleŜne jest to w duŜej 
mierze od wprowadzenia kompetentnych medialnych narzędzi informacyjnych, 
umiejętności ich wykorzystania i przyjętych strategii.  

Coraz więcej badań wskazuje na rosnącą rolę środowiska, a szczególnie polityki 
spójnych inicjatyw dla promocji poszczególnych regionów. W zasadzie kaŜdy region 
musi funkcjonować w otoczeniu, które jest turbulentne i niepowtarzalne. Jednak 
większość regionów nie tylko w Europie, ale i na całym świecie zdaje się hołdować 
tradycyjnemu myśleniu, jeŜeli chodzi o strategiczne podejście do rozwoju marki  
i wizerunku. Genezę takiego podejścia stanowi globalna koncepcja marketingu, która 
według załoŜeń opiera się na schemacie (rys. 1): 

                                                           
1 Sławomir Kotylak – dr, Zakład Marketingu i Komunikacji Wizualnej, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 

Uniwersytet Zielonogórski. 
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Rys. 1. Globalna koncepcja marketingu 
Źródło: opracowanie własne. 

Podejście to jednak nie znajduje odpowiedzi na rosnące potrzeby związane  
z wyborem, zróŜnicowaniem i indywidualizmem regionów. Jedną z propozycji 
zerwania z konserwatywnym podejściem do kreowania marki i wizerunku regionu jest 
ich medializacja.  

Media i ich techniki wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania 
informacji stają się podstawowymi mechanizmami funkcjonowania współczesnego 
społeczeństwa. Nie ulega wątpliwości, Ŝe jesteśmy w trakcie fundamentalnej 
transformacji od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. 
Zatem „medializacja” regionów moŜe być odpowiedzią na pojawiające się coraz silniej 
zapotrzebowanie regionów na sprawniejsze i efektywniejsze metody kreowania 
wizerunku i marki. Stąd teŜ dla rozwoju regionów tak waŜne wydaje się wskazanie 
oddziaływania mediów i efektów, jakie przynoszą w kreowaniu ich marki i wizerunku. 

Pojęcie regionu 

Aby mówić o marce i wizerunku regionu, naleŜy najpierw wyjaśnić podstawowe 
pojęcia związane z tymŜe zagadnieniem, mianowicie samo pojęcie regionu.  
W literaturze – zarówno polskiej, jak i zagranicznej – moŜna znaleźć wiele określeń, 
zwrotów czy definicji odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do tego tematu. 
Region jest przedmiotem zainteresowania nauk o procesach społeczno-gospodarczych 
zachodzących w przestrzeni, stąd teŜ wiele dziedzin nauki korzysta i posługuje się tym 
pojęciem. Mnogość badanych aspektów Ŝycia społeczno-gospodarczego powoduje  
– zaleŜnie od interpretacji – róŜnorodność definicji pojęcia regionu. 

Sam termin region wywodzi się z łacińskiego słowa regio, co oznacza ruch  
w określonym kierunku lub teŜ okolicę, krainę, dzielnicę. To drugie znaczenie  
z czasem zyskało powszechną akceptację, choć nie zawsze odnosi się do tego samego. 
Dlatego teŜ waŜnym czynnikiem jest dobór kryteriów stosowanych przy definiowaniu 
regionu, przez co moŜna wyróŜnić trzy główne z nich2: 

a) kryterium fizyczno-geograficzne, którego podstawą jest obszar podobnie 
ukształtowanego terenu pod względem cech naturalnego krajobrazu oraz 
klimatu, wyraźnie geograficznie wydzielony z większego terytorium, 

b) kryterium ekonomiczno-przestrzenne − geografia gospodarcza analizuje tutaj 
cechy danego obszaru z uwzględnieniem kryteriów fizyczno-geograficznych,  

                                                           
2 Zob. K. Secomski, Ekonomika regionalna, PWE, Warszawa 1982; J. Heller, Regionalizacja obszarów 

wiejskich w Polsce, IERiGś, Warszawa 2000; K. Secomski, Teoria regionalnego rozwoju i planowania, 
PWE, Warszawa 1987. 
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a głównie przyrodniczych, takich jak zasoby surowcowe, gospodarka wodna, 
warunki rolnicze czy leśne, 

c) kryterium administracyjne – w tym przypadku stosuje się powszechnie 
obowiązujący układ przestrzenny administracji i region rozumiany jest jako 
ściśle wyznaczony obszar kraju, stanowiący kompleks gospodarczy  
o określonym profilu lub specjalizacji, z wyodrębnionym centrum 
administracyjno-gospodarczym, pełniącym funkcję ośrodka decydującego  
o rozwoju i funkcjonowaniu danego regionu. 

Niemniej w kaŜdym przypadku, niezaleŜnie od dziedziny nauki, region ujmuje się 
jako obszar o cechach na tyle charakterystycznych, iŜ pozwalają one na wydzielenie go 
z większego terytorium3. Ponadto moŜna przyjąć, Ŝe w pełni wykształcony region 
powinien posiadać następujące cechy4: wspólnotę interesów gospodarczych, 
dośrodkową integrację gospodarczą, reprezentację polityczną pochodzącą z wyboru, 
więź społeczną opartą na poczuciu wspólnej toŜsamości oraz bezpośrednie 
podporządkowanie szczeblowi centralnemu. Region stanowi więc podstawowy element 
układu regionalnego, administracyjnego czy gospodarczego kraju. Oprócz niego 
wyróŜniamy jednostki wyŜszego rzędu, zwane makroregionami, składające się z kilku 
regionów – mają one charakter planistyczno-pomocniczy i nie stanowią szczebla 
administracyjnego, oraz układ niŜszego rzędu, na który składają się subregiony. 
NajniŜszy wymiar stanowią – w układzie lokalnym – mikroregiony. MoŜliwość 
wydzielenia danego regionu wynika z istniejących róŜnic między obszarami.  

Regionalizacja jest procesem zmian wyraŜonym w czasie. Rozwój regionalny 
rozumiany jest jako wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich 
konkurencyjności i poziomu Ŝycia mieszkańców przyczyniająca się do rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju5. MoŜna go przypisać zjawiskom występującym  
w szerszym układzie, np. w skali kraju przy jego jednoczesnej dekompozycji 
regionalnej, podczas gdy rozwój regionu dotyczy zjawisk zachodzących w obrębie tylko 
jednego regionu6.  

Charakterystyka znaczeniowa marki regionu 

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji i znaczeń marki. Najbardziej 
powszechna jest definicja zaproponowana przez American Marketing Association, 
często przytaczana w pracach Ph. Kotlera określająca markę (brand) jako nazwę, 
symbol, wzór lub ich kombinację, stworzoną w celu identyfikacji towarów i usług 

                                                           
3 J. Heller, op. cit., s. 52. 
4 M. Kozak, A. Pyszkowski, R. Szewczyk, Słownik rozwoju regionalnego, PARR, Warszawa 2000, s. 76. 
5 Ibidem. 
6 G. Gorzelak, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Uniwersytet Warszawski, 

Warszawa 1989, s. 23. 
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sprzedawcy lub ich grup oraz odróŜnienia ich od ofert konkurentów7. Ph. Kotler 
wskazuje równieŜ na dodatkowe terminy związane z marką, takie jak: nazwa marki 
(brand name), werbalna część marki, znak marki (brand mark), rozpoznawalna, ale 
niewerbalna część marki jak symbol, wzór, zestawienie kolorów czy liternictwo, 
wizerunek marki (brand image), postrzeganie marki przez klienta, znak towarowy 
(trademark), markę lub jej część podlegającą ochronie prawnej oraz prawo uŜytkowania 
(copyright)8. H. Mruk wskazuje na wiele znaczeń marki, według których marka 
identyfikuje cechy/zalety produktu, wskazuje na zbiór wartości funkcjonalnych  
i emocjonalnych oraz na wartości cenione i poszukiwane przez określony segment 
rynku, reprezentuje określoną kulturę techniczną, sugeruje osobowość klienta 
nabywającego towar danej marki, a takŜe sugeruje rodzaj i typ uŜytkownika9. 

Podobnie jak w przypadku dóbr, usług czy osób, marka regionu zwiększa jego 
atrakcyjność i unikalność, co ponadto traktowane jest jako jego kapitał w ujęciu 
materialnym i funkcjonalnym. JednakŜe silne związki emocjonalne pomiędzy ludźmi  
a miejscem, w którym mieszkają, pracują czy teŜ uczą się nie mogą być zrealizowane 
bez udziału podstawowych elementów i narzędzi charakteryzujących region. Wśród 
nich kluczowe ze względu na swoją rolę w tym procesie, są: skala wielkości, struktura, 
funkcje, działania i wydarzenia oraz sposób planowania. 

Generalnie tego typu podejście do regionu zawiera się w szerokiej definicji marki 
zaproponowanej przez K.L. Kellera, który dodatkowo wyjaśnia ten termin  
w zestawieniu z produktem, zakładając, Ŝe marka jest produktem, czyli wszystkim, co 
moŜe być oferowane w celu konsumpcji, uŜytkowania lub zwrócenia uwagi  
z dodatkiem innych zmiennych wyróŜniających dany produkt pośród zaspokajających 
pewną potrzebę w podobny sposób10. Zmienne te mogą mieć charakter racjonalny, 
związany z samym produktem, bądź symboliczny i emocjonalny, związany z tym, co 
produkt reprezentuje. 

W ujęciu tym istotne z punktu widzenia pojmowania marki regionu jest to, Ŝe 
relacja pomiędzy regionem  a jego klientami nie ma charakteru bezpośredniego zwrotu 
kosztów za usługi i produkty. Specyfika tej relacji wynika z jej wielowątkowości, 
rozłoŜenia w czasie, często wręcz z niewymierności. Stąd teŜ zyskiem wynikającym  
z wysiłków marketingowych jest rozwój regionu, wzrost dobrobytu jego mieszkańców 
czy teŜ prestiŜ władzy. Dodatkowo równieŜ, traktując region jako swoisty megaprodukt, 
ustrukturalizowaną formę produktów materialnych i niematerialnych dostępnych dla 
jego uŜytkowników, warto dostrzec, Ŝe korzyści dodatkowe związane z marką 
rozkładają się nierównomiernie wśród wszystkich składników oferty. Jest to 

                                                           
7 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, J. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 

2002, Ph. Kotler, Marketing management. Analysis, planning, implementation and control, Prentice Hall 
International, New Jersey 1991, s. 442. 

8 G.L. Lilien, Ph. Kotler, K.S. Moorthy, Marketing models. Prentice Hall International, New Jersey 1992,  
s. 27. 

9 H. Mruk, Podstawy marketingu. Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2002, s. 142. 
10 K.L. Keller, Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Prentice Hall, New Jersey 1998, s. 5. 
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uzaleŜnione od lokalności produktu, tzn. od stopnia utoŜsamiania się z nim miejscowej 
społeczności i specyficznych uwarunkowań, które pozwalają na zaistnienie wyrobu jako 
wizytówki miejsca. Poza tym ogromny wpływ na końcowy sukces ma realizowana 
względem produktu polityka marketingowa, a ta w przypadku regionu jest zazwyczaj 
niejednorodna, co wynika z rozproszenia i poziomu skuteczności ośrodków 
decyzyjnych. 

Istota i rodzaje mediów 

Termin „media” pochodzi od łacińskiego słowa „pomiędzy”. Definiuje się je jako 
pośredniki, środki lub sposoby komunikowania. Medium to coś, co pośredniczy  
w przekazywaniu informacji między nadawcą i odbiorcą. Biorąc pod uwagę róŜne 
definicje mediów, najczęściej przyjmuje się, Ŝe media to: przedmioty, urządzenia  
i materiały przekazujące odbiorcom określone informacje poprzez słowo, obrazy  
i dźwięki, a równieŜ umoŜliwiające im wykonywanie określonych czynności  
o charakterze intelektualnym i manualnym. 

Sam wyraz „media”, podobnie zresztą jak wyraŜenia pokrewne takie jak „środki 
komunikowania” lub „środki masowego komunikowania” naleŜy do terminologii kilku 
dyscyplin, jest uŜywany w róŜnych znaczeniach, na pozór niemających ze sobą wiele 
wspólnego. Mediami są więc narzędzia, które – jak papier i ołówek – umoŜliwiają 
zapisanie (zarejestrowanie) przekazu, przechowywanie go w takiej zapisanej postaci,  
a następnie odtwarzanie. W tym znaczeniu mediami są nie tylko papier, ale takŜe taśma 
magnetyczna, płyta kompaktowa. Do mediów zaliczane są takŜe nośniki informacji  
w postaci pojedynczych wypowiedzi i ich zbiorów, gazety, czasopisma, radio, telewizja, 
film, plakaty, a takŜe sieć telefoniczna i Internet. Jednym ze sposobów redukcji 
wieloznaczności terminów „media” jest ich podział według kryterium roli w procesie 
komunikacji. MoŜna zatem wyróŜnić:  

– media, czyli środki artykulacji informacji, 
– media, czyli środki słuŜące rejestracji i magazynowaniu informacji, 
– media, czyli środki słuŜące transmisji informacji, 
– media, czyli środki słuŜące przetwarzaniu, odtwarzaniu i wyszukiwaniu 

informacji, 
– media, czyli środki słuŜące organizacji dyfuzji informacji. 
Dla kreowania marki i wizerunku, w tym równieŜ regionu, szczególnie istotną  

i coraz waŜniejszą rolę odgrywają media zwane niemal powszechnie mass mediami. 
Trzeba jednak zauwaŜyć, iŜ masowe są nie tyle same media, co komunikowanie,  
w którym one pośredniczą. Uogólniając powyŜsze stwierdzenia, moŜna stwierdzić,  
Ŝe media masowe (środki komunikowania masowego) to wszelkie urządzenia 
techniczne i instytucje słuŜące publicznemu, pośredniemu i w zasadzie 
jednokierunkowemu rozpowszechnianiu wypowiedzi (przekazów) wśród rozproszonej, 
heterogenicznej, nieustrukturyzowanej publiczności (audytoriów). Stąd teŜ 
współcześnie media naleŜy widzieć w trzech wymiarach jako:  
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– system technicznych kanałów przepływu informacji, 
– organizacje mające specyficzne cele i specyficzne sposoby ich osiągania, 
– instytucje regulujące działania i rozwiązujące codzienne problemy11. 

Determinanty oddziaływania mediów 

Rozwój współczesnych mediów i form przekazywania informacji moŜe 
przypominać ewolucję, którą rządzi się świat natury. Wiedza o tym, czym jesteśmy  
i w jakim otoczeniu Ŝyjemy, wpływa na percepcję informacji. Percepcja za pomocą 
dotyku, węchu, słuchu, wzroku i smaku powoduje, Ŝe zawsze jest moŜliwość 
niedokładnego odbioru. Te sposoby naturalnej percepcji dla kaŜdego organizmu są inne. 
Są to metody postrzegania, od których zaleŜy odbiór i zrozumienie komunikatu. 
Komunikat zaś jest podstawowym elementem przekazu informacji przez media. 

Człowiek prawidłowo odczyta informację, kiedy będzie ona przystosowana do jego 
potrzeb. Organizm człowieka i jego procesy poznawcze wymagają określonego 
nośnika, który przekazuje informację. Właśnie od niego zaleŜy odbiór. UmoŜliwia to 
przekaz w wymiarze czasu i przestrzeni. Wysyłane do odbiorcy informacje wymagają 
zrozumienia treści, które obrazy, znaki, symbole przekazują. Komunikat zawsze coś 
oznacza, czyli u odbiorcy pojawia się interpretacja danego znaku. Przesyłane 
komunikaty kodują obraz rzeczywisty, przenosząc go w komunikację werbalną lub 
niewerbalną. Przekaz, za pomocą którego otrzymujemy informację, odbywa się za 
pomocą róŜnej retoryki i róŜnych rodzajów mediów. Formy przekazu obejmują 
informację przy odmiennych predyspozycjach intelektualnych. Struktura odczytu 
obrazu uzaleŜniona jest od samego autora, zróŜnicowania kulturowego, myśli 
artystycznej i emocjonalnej. Kod, jakim posługuje się informacja, jest skumulowanym 
systemem znaków. Kod przekazywany jest do odbiorcy poprzez kanał informacyjny  
– środek, który istnieje fizycznie. Tymi środkami są fale świetlne, dźwiękowe, radiowe, 
słowa, wyraŜenia, gesty, ksiąŜki, formy przestrzenne, przestrzenie wirtualne, czyli 
wszystkie kanały, z których korzystają media. 

Aby treść przekazu była prawidłowo odczytana, odbiorca musi posługiwać się 
językiem, który tłumaczy kod. W innym wypadku nie odczyta treści informacji. Kiedy 
kodujemy przekaz, aby go wysłać, na początku procesu naleŜy załoŜyć, Ŝe nasz 
odbiorca moŜe nie posługiwać się tym samym kodem językowym, wtedy odkodowanie 
informacji odbywa się przy szumach komunikacyjnych. 

WaŜne jest zatem to, aby, przy wykorzystaniu mediów do kreowania marki  
i wizerunku regionu, przekaz, jaki ma zostać nadany, był właściwie przygotowany pod 
kątem zarówno odbiorcy lokalnego, jak i zewnętrznego, aby przekaz był czytelny 
zarówno dla osób młodych, jak i starszych, dla osób z wykształceniem podstawowym, 

                                                           
11 U. Saxer, Grenzen der Publizistikwissenschaft. „Publizistik” 1980, nr 4, s. 525; S. Michalczyk, 

Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Wyd. Śląsk, Katowice 2008, s. 72. 
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jak i wyŜszym, czyli krótko mówiąc, przekaz powinien być zrozumiały dla jak 
najszerszego grona odbiorców. 

Drugim z elementów mających wpływ na skalę oddziaływania mediów w kreacji 
marki i wizerunku regionu jest właściwe dostosowanie elementów marki do potrzeb 
odbiorców. Same media nie są w stanie wykreować w sposób naleŜyty regionu bez 
właściwego dopasowania „oferty medialnej” do potrzeb odbiorców. Wyrazem 
dostosowania do wymagań konsumentów kaŜdego z regionów, obsługiwanych  
w zakresie kreowania wizerunku i marki, jest dostosowanie elementów 
wykorzystywanych przez media w sposób uwzględniający regionalne wpływy 
kulturowe, które ciągle jeszcze, mimo postępującej globalizacji, mają znaczące 
oddziaływanie na pragnienia i zachowania konsumentów. Wynika to z faktu, Ŝe 
koncepcja marki regionu uznaje prymat zindywidualizowanych potrzeb i preferencji 
nabywców nad korzyściami płynącymi ze standaryzacji oferty i osiągania wynikających 
z niej efektów skali. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe aby media mogły oddziaływać na 
kreację marki i wizerunku regionu, muszą opierać swój przekaz na: 

a) osobowości regionu, tzn. samoocenie jej celów, sensów, funkcji oraz ról; 
kaŜdy region jest przecieŜ osobowością historyczną, gdyŜ wszelkie 
dotychczasowe działania, nawet jeśli były nieświadome, wytworzyły jego 
aktualną toŜsamość, co daje podstawy dla przyszłych kierunków rozwoju, 

b) zachowaniu regionu, które musi być postrzegane jako spójne, wiarygodne, 
przyjazne oraz budzić zaufanie; dla potencjalnych odbiorców najwaŜniejsze są 
czyny, a nie słowa i deklaracje przedstawiane w środkach masowego przekazu, 

c) obrazie regionu, który definiuje jego osobowość − generowany jest on jako 
region design poprzez jednorodne współoddziaływanie designu, marki, grafiki, 
architektury; obraz organizacji to inaczej całościowa, kompleksowa 
identyfikacja wizualna regionu, 

d) komunikacji regionu, która sprowadza się do komunikatów prezentowanych za 
pośrednictwem mediów konkretnym odbiorcom; są to m.in. działania public 
relations, które są ściśle powiązane z pozostałymi aspektami kreowania marki  
i wizerunku regionu, przez co region komunikuje na zewnątrz oraz kreuje 
komunikację wewnętrzną zgodną z przyjętymi strategiami i całościowym 
wizerunkiem regionu.  

Wpływ mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu  

Współczesny obywatel nowoczesnego społeczeństwa spędza przed telewizorem 
około 3,5 godziny dziennie. Odbiór mediów jest trzecią pozycją w dobowym rozkładzie 
jego zajęć, co sprawia, Ŝe przeciętny odbiorca 95% wiadomości otrzymuje z mediów. 
Wynikiem tego jest konstatacja, Ŝe media są: 

– wszechpotęŜne, dają ogromną władzę właścicielom i tym, którzy umieją się 
nimi posługiwać, 

– są władzą, której nie moŜna nie doceniać, 
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– kształtują poglądy, wpływają na zachowania, podtrzymują stereotypy, 
przyczyniają się do wzrostu lub spadku społecznych zachowań. 

Rozwój badań w latach 40. i 50. pokazał jednak, Ŝe media nie są decydującym 
czynnikiem wpływającym na opinie i zachowania odbiorców. Media nie są tak 
wszechpotęŜne jak wcześniej uwaŜano, a ich wpływ nie jest tak wielki, jak się 
powszechnie sądzi12. W ocenie J. Klappera media poprzez swoje cechy mają 
ograniczony wpływ na poglądy i zachowania ludzi, gdyŜ poza nimi oddziałuje na 
człowieka równieŜ wiele innych czynników. Zatem media są jedynie jednym z nich. 
Ponadto wpływ mediów nie jest bezpośredni, najczęściej co najwyŜej wspomagający,  
a ponadto oddziaływanie mediów jest filtrowane przez układ więzi społecznych, co  
w rezultacie prowadzi do efektu utrwalania status quo, a nie stymulowania zmian. 

W latach 70. pojawiły się prace odrzucające minimalistyczną teorię efektów  
J. Klappera. Podstawową zmianą oceny oddziaływania mediów było rozróŜnienie 
długości trwania efektu i ich oddziaływania na odbiorcę. W ocenie badaczy jego 
wnioski dotyczą efektów krótkofalowych i bezpośrednich (np. wybory), pomijają za to 
zupełnie efekty długofalowe i pośrednie. Zaczęto zatem badać wpływ mediów nie tylko 
na jednostki, ale na wiedzę społeczną, sposób myślenia, działalność instytucji, opinię 
publiczną, zmiany wzorców kultury, postęp cywilizacyjny. Obecna ocena 
oddziaływania i efektu mediów jest powrotem do teorii potęŜnych mediów (zwłaszcza 
w odniesieniu do efektów długofalowych). 

Biorąc pod uwagę wskazany rozwój badań nad oddziaływaniem mediów na 
kreowanie marki i wizerunku np. regionu, naleŜy stwierdzić, Ŝe punktem wyjścia  
w ocenie powinien być odbiorca. W tym ujęciu trzeba przyjąć, Ŝe niezaleŜnie od 
wyboru formy komunikatu i technik medialnych media nie mają nieograniczonej 
władzy nad odbiorcami, choć mogą mieć duŜy wpływ na nich, co w połączeniu z celami 
działań regionów w kreowaniu marki i wizerunku jest bardzo istotne, gdyŜ między 
mediami (przekazami) a odbiorcami toczą się negocjacje: przekazy usiłują coś narzucić 
(wizję, poglądy, ideologie), a odbiorcy dostosowują to do siebie (swoich potrzeb, 
moŜliwości, sytuacji Ŝyciowej): „wystawiają się” na przekazy albo „zamykają się” 
przed nimi. Media wpływają więc na odbiorców tylko w takim stopniu i zakresie,  
w jakim odbiorcy poddają się (lub nie poddają) tym wpływom. Dotyczy to wszelkich 
form kreowania wizerunku czy marki, w tym równieŜ i regionu. 

Zatem pojawia się pytanie, czy moŜna w jakiś sposób zwiększyć potencjalną siłę 
wpływu mediów w zakresie kreowania marki i wizerunku regionu u odbiorcy? Punktem 
wyjścia powinno być ustalenie, Ŝe dla skutecznego kreowania marki i wizerunku 
regionu komunikat medialny, a co się z tym łączy i same media są głównym (czasem 
jedynym) źródłem wiedzy o regionie. Stąd teŜ mogą w sposób autokratyczny wpływać 
na świadomość czy powodować zmiany poglądów oraz kształtować potrzeby,  
w sposób zaprogramowany przez właścicieli komunikatu, czyli region. Niemniej istotne 
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jest to, Ŝe aby wpływ mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu mógł być trwale 
zakodowany w świadomości odbiorcy przekaz marki i wizerunku musi dawać ludziom 
to, co ci lubią i potrzebują, ale jednocześnie powinien „przemycać” – w pozytywnym 
sensie − wartości i treści, które są istotne z punktu widzenia regionu. Media oddziałują 
na kreowanie marki i wizerunku poprzez trzy funkcje: 

a) poznawczo-kształcącą, która polega na tym, Ŝe media rozszerzają pole 
poznawcze odbiorcy przez udostępnienie im całej rozległej rzeczywistości, 
rozwijając jednocześnie ich procesy percepcyjne, intelektualne i wykonawcze, 

b) emocjonalno-motywacyjną, silnie związaną z funkcją poznawczo-kształcącą; 
media dydaktyczne nie tylko wywołują silne przeŜycia intelektualne, ale 
równieŜ wzruszenia, przeŜycia emocjonalno-ekspresyjne, przez co rozbudzają 
zaangaŜowanie, zaciekawienie i zainteresowanie u odbiorcy; między emocjami 
a motywacją istnieje ścisły związek, dlatego media, oddziałując na sferę 
emocjonalną człowieka, tym samym uruchamiają u niego określone procesy 
motywacyjne; działanie bez naleŜytych emocji i motywacji jest nieefektywne, 

c) interkomunikacyjną polegającą na tym, Ŝe niektóre media, np. oparte na 
technice komputerowej, rozwijane na bazie komputera, nie tylko przekazują 
komunikaty, ale równieŜ umoŜliwiają wzajemne komunikowanie się, 
prowadzenie dialogu, co dotychczas było atrybutem jedynie ludzi. 

Główna trudność w mierzeniu oddziaływania i efektywności mediów w kreowaniu 
marki i wizerunku polega na problemach z oddzieleniem ich efektów od wpływu innych 
wydarzeń i okoliczności. W teoriach zarządzania przyjmuje się, Ŝe jeśli załoŜone  
i zatwierdzone cele zostaną osiągnięte, stanowią one punkt odniesienia pozwalający 
ocenić powodzenie przedsięwzięcia. Porównanie tego, czego oczekiwano, z tym, co 
udało się uzyskać, pokazuje sukces lub klęskę programu, ale nie odpowiada na pytanie, 
czy te same lub lepsze rezultaty moŜna było osiągnąć w inny sposób i przy mniejszych 
kosztach lub alokacji środków w innych obszarach. Dlatego oddziaływania  
i efektywności nie powinno traktować się w sposób synonimiczny. 

Oddziaływanie mediów oznacza stopień osiągnięcia celu, który został przed nimi 
postawiony. Oddziaływanie będzie tym silniejsze, im bardziej zbliŜy się do załoŜonego 
celu. W związku z tym moŜna stwierdzić, Ŝe oddziaływanie mediów wyraŜa stosunek 
między nakreślonym celem a jego realizacją. JeŜeli cel zostanie osiągnięty w 100%, 
oznacza to, Ŝe oddziaływanie jest pełne. NaleŜy tu zauwaŜyć, Ŝe podczas definiowania 
pojęcia oddziaływania nie jest brany pod uwagę koszt, jaki naleŜy ponieść dla 
osiągnięcia celu działań skupionych na kreowaniu marki i wizerunku regionu, ani ich 
efekt ekonomiczny. Problem ten jest natomiast uwzględniany przy określaniu 
efektywności mediów w procesie realizacji tych działań, czyli stosunku efektów do 
nakładów, za pomocą których te efekty zostały osiągnięte. Efektywność mediów 
wyraŜa nie tylko relację między osiągniętymi wynikami i poniesionymi na działalność 
kreacji marki i wizerunku regionu nakładami, ale równieŜ obejmuje ocenę uzyskanego 
efektu od strony zamierzonych celów.  
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Oddziaływanie i efekt mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu mogą być 
rozpatrywane na róŜnych płaszczyznach, czyli:  

a) przekazu medialnego, gdzie mierzy się zasięg nagłośnienia generowany przez 
media, rejestrując, ile razy wzmianka o regionie lub logo ukazała się  
w mediach, 

b) poprzez analizę mediów − uzyskuje się podstawowe dane ilościowe  
o obecności na antenie TV oraz w innych mediach; tworzy ona dokładny 
przegląd, w jakiej ilości zostały wykorzystane poszczególne instrumenty 
komunikacji; pozwala to teŜ porównać wartość monetarną narzędzi 
reklamowych i udokumentować sposób dotarcia do grup docelowych;  
do podstawowych technik pomiaru w tym obszarze moŜna zaliczyć: 
– metody mechaniczne, 
– metody audiometryczne, 
– metody wizometryczne, 
– monitorowanie środków przekazu, 
– pomiar zasięgu przekazu, 
– wskaźniki słuchalności i oglądalności, 
– pomiar wartości reklamowej.  

c) badania dotarcia przekazu do świadomości, czyli ustalenie, czy przekazane 
treści o regionie są interesujące i zrozumiałe oraz czy wywołują poŜądane 
reakcje; moŜna to osiągnąć, dokonując pomiaru poziomu znajomości regionu, 
czyli istnienia w świadomości odbiorców elementów kreowanej marki  
i wizerunku regionu. 

Wynika z tego wniosek, Ŝe dla prawidłowości kreowania marki i wizerunku 
regionu istotne jest określenie potencjału oddziaływania poszczególnych rodzajów 
mediów i taki dobór ich treści w postaci komunikatów, aby uzyskane efekty stanowiły 
optymalny zbiór działań w stosunku do środków na ich realizację przy załoŜeniu 
moŜliwie pełnego osiągnięcia celów zdefiniowanych przez region. 

Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę przedstawione teorie obejmujące kreowanie marki i wizerunku, 
moŜna stwierdzić, Ŝe oddziaływanie i efekt mediów na wyŜej wymienione elementy  
w odniesieniu do ośrodków społecznych o wymiarze regionów moŜna podzielić na dwie 
kategorie: oddziaływanie oraz efekty krótkotrwałe i długotrwałe.  

Efekty krótkotrwałe charakteryzują się niewielką efektywnością informacyjną  
(5-30% informacji z mediów), za to cechują się większą skutecznością perswazyjną 
(róŜna w zaleŜności od: wieku, wykształcenia, płci, sytuacji, itd.) od pozamedialnych 
kanałów dostępu do informacji.  

Efekty długotrwałe (teoria agenda-setting) działania mediów nie mają zaś wpływu 
na to, jak ludzie myślą (na ich poglądy), ale mają wpływ na to, o czym myślą. Mogą 
skupiać uwagę lub ją odwracać i tym samym ustalać hierarchię waŜności spraw  



Oddziaływanie mediów na kreowanie marki… 143 

i wydarzeń, co dla kreacji marki i wizerunku regionu jest szczególnie istotne. Ponadto 
media w przedstawianej problematyce tworzą długotrwały efekt w postaci wypełnienia 
luki informacyjnej o regionie w obszarze: 

a) informowania o zdarzeniach, działaniach władz regionu, reakcjach na nie, co 
słuŜy budowaniu pozytywnych wartości marki i wizerunku, 

b) edukacji pozwalającej na poznanie i przybliŜenie środowiska, które otacza 
zarówno mieszkańców danego regionu, jak i osób oraz instytucji zewnętrznych 
względem niego, 

c) tworzenia platformy debaty o waŜnych sprawach, przez co formuje się 
pluralistyczna opinia publiczna, w której jest miejsce na róŜne poglądy, 
równieŜ mniejszości, ale będące pokrewne z kreowanym wizerunkiem i marką, 

d) nadawania rozgłosu działaniom władz i innym podmiotom Ŝycia społecznego, 
w obszarze marki i wizerunku. 

Zatem oddziaływanie i efekt mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu jest 
szczególnie istotne zwłaszcza w kontekście zaostrzającej się walki konkurencyjnej nie 
tylko na poziomie narodowym, czyli państw, ale równieŜ, a moŜe przede wszystkim, na 
poziomie regionów uwaŜanych za małe społeczności lokalne (województwa, gminy, 
powiaty).  

INFLUENCE OF THE MEDIA ON THE CREATION  

OF BRAND AND IMAGE OF THE REGION 

Summary 

The media and their techniques of data production, processing, storing and forwarding are 
becoming the main mechanism for modern society functioning. Without doubt our society is now 
in the process of fundamental change from industrial to information. Therefore, medialization  
of regions can be the answer to growing need for operative and effective methods of image and 
brand creation in those regions. It seems important for regional development to point out media 
influence and the effect the media have in image and brand creation. 
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DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W KONTEKŚCIE 

KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU OLSZTYNA 

Streszczenie 

Tworząc warunki rozwoju gospodarczego i lokalizacji inwestycji na obszarze miasta, 
decyduje się o zatrudnieniu i sytuacji na rynku pracy. W ten sposób stymulowane są jednocześnie 
podstawy bytu materialnego i zawodowego olsztynian. Celem pracy było przedstawienie rozwoju 
inwestycji w mieście, jak równieŜ preferencji mieszkańców Olsztyna co do kierunku rozwoju ich 
miasta. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, iŜ w mieście powinny być dokonywane 
inwestycje w branŜy turystycznej oraz działalności naukowo-badawczej, poniewaŜ te dziedziny w 
duŜej mierze przyczyniają się do rozwoju lokalnego. Generalnie większość respondentów 
pozytywnie ocenia dotychczasowe działania inwestycyjne, wskazując na ich niewielki wymiar, 
jednocześnie preferując te inwestycje, które zmierzają do rozwoju miasta jako pełniącego funkcję 
ośrodka turystyczno-rekreacyjnego. 

Wstęp 

Inwestowanie jest jedną z podstawowych działalności człowieka, a inwestycje są 
niezbędnym warunkiem rozwoju. Powszechnie poprzez inwestycję rozumie się 
długoterminowe przedsięwzięcie o skutkach w niewielkim stopniu odwracalnych, które 
wymaga sporych nakładów w celu osiągnięcia korzyści w przyszłości. W mieście 
inwestycje realizowane są przez inwestorów prywatnych, jak równieŜ przez władze 
lokalne, które w ten sposób mogą wpływać na kierunek rozwoju miasta. Brak 
inwestycji hamuje rozwój miasta oraz niekorzystnie oddziałuje na konkurencyjność 
gospodarki. Planowanie i realizacja zadań inwestycyjnych w mieście powinny 
przebiegać w sposób przemyślany, zgodny z kierunkiem jego rozwoju.  

Nowe przedsięwzięcia korzystnie wpływają na lokalną gospodarkę, jak równieŜ na 
poprawę warunków Ŝycia obywateli, podnosząc ich standard i przyczyniając się do 
zmiany oblicza miasta. Wizerunek miasta zalicza się do zasobów niematerialnych, które 
stają się coraz istotniejszym narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej  
i odgrywają jednocześnie waŜną rolę w procesie podejmowania decyzji przez 
przyszłych mieszkańców czy teŜ potencjalnych inwestorów. Realizacja inwestycji słuŜy 
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wzbudzaniu zainteresowania miastem, które nie tylko wynika z jego korzystnego 
połoŜenia, atrakcyjności terenów, ale głównie z jego potencjału. 

Istota inwestycji i rozwój lokalny 

Inwestowanie jest „jedną z podstawowych działalności człowieka w dziedzinie 
ekonomii. W gospodarce rynkowej inwestycje są koniecznym warunkiem rozwoju”2. 
Przez termin „inwestycje” rozumie się zazwyczaj albo wydatek pienięŜny, który ma 
przynieść dochód temu, który podejmuje inwestycję, a więc inwestorowi (aspekt 
finansowy), bądź teŜ proces, w którym następuje przekształcenie środków pienięŜnych 
w inne dobra (aspekt rzeczowy). W tym drugim znaczeniu najczęściej chodzi o dobra 
materialne. Wyraźnie sugerują to najbardziej znane definicje. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (ost. zm. Dz.U.  
z 2006, nr 157, poz. 1119, nr 208, poz. 1540) inwestycje to „aktywa nabyte w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu ich wartości, 
uzyskiwania z nich przychodów w formie: odsetek, dywidend (udziałów w zyskach)  
i innych poŜytków, w tym takŜe transakcji handlowych, a w szczególności aktywa 
finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są 
uŜytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści”.  

Inwestycje rzeczowe, które są domeną działalności miast, mają kilka 
podstawowych podziałów. Na znaczenie klasyfikacji inwestycji rzeczowych z punktu 
widzenia zaleŜności ekonomicznej między korzyściami osiąganymi z nich przez 
przedsiębiorstwo zwraca uwagę W. Rogowski. Stwierdza on, Ŝe zaleŜność ta wskazuje 
na to, „w jaki sposób dana inwestycja rzeczowa wpływa na korzyści generowane przez 
inną inwestycję rzeczową lub na korzyści uzyskiwane z dotychczasowej działalności 
firmy”  3. Zatem inwestycje rzeczowe mogą być: ekonomicznie niezaleŜne (wpływ nie 
istnieje) lub ekonomicznie zaleŜne (wpływ istnieje). 

W przypadku ekonomicznej zaleŜności: dodatniej − korzyści, jakie osiąga się 
dzięki jednej inwestycji rzeczowej, prowadzą do osiągnięcia korzyści związanych  
z drugą inwestycją rzeczową, ujemnej − gdy korzyści związane z jedną inwestycją 
rzeczową powodują spadek korzyści związanych z inną inwestycją. 

Inwestycje zastępcze (odtworzeniowe) podejmowane są w przypadku, gdy fizyczne 
lub ekonomiczne zuŜycie dotychczasowych składników majątkowych wymusza 
konieczność zastąpienia ich nowymi składnikami. Niekiedy zuŜyte składniki majątkowe 
mogą juŜ być za drogie w eksploatacji, i wówczas, nawet jeśli mogą jeszcze pracować, 
naleŜałoby je wycofać, wprowadzając nowe maszyny i urządzenia (lub wprowadzając 
się do nowego budynku)4. 
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Inwestycja racjonalizacyjna (modernizacyjna) to inwestycja, która polega na 
zastąpieniu dotychczasowych składników majątku trwałego składnikami nowymi  
o lepszych parametrach uŜytkowych. Inwestycja racjonalizacyjna prowadzi najczęściej 
do: zredukowania kosztów pracy maszyn i urządzeń, zwiększenia efektów rzeczowych 
(większa wydajność), polepszenia jakości produkcji. 

Inwestycje miejskie – inwestowanie w systemie zada ń miasta 

Pomiędzy finansami publicznymi a finansami prywatnymi zachodzą określone 
związki powodujące istnienie stosunków finansowych. Skala operacji finansowych 
przeprowadzanych między sektorem publicznym i sektorem prywatnym jest znaczna, 
stąd teŜ występuje potrzeba czuwania przez państwo nad prawidłowym układaniem się 
tych stosunków5. Z tego powodu kluczowymi kwestiami dla racjonalnego zarządzania 
finansami miasta są: wydatki i ich struktura, a w szczególności priorytety projektów 
rozwojowych, pozyskiwanie środków dla realizowanych zadań i przedsięwzięć oraz ich 
kolejność w sensie czasowym. 

Infrastruktura społeczna słuŜy przede wszystkim bieŜącemu zaspokajaniu potrzeb 
społeczności lokalnej oraz umoŜliwia odpowiednie warunki Ŝycia. Infrastruktura 
techniczna jest zaś niezbędnym czynnikiem rozwoju lokalnego. WaŜnym elementem 
jest równieŜ rozwój lokalny. Termin rozwój lokalny oznacza rozwój społeczno 
-gospodarczy, maksymalizujący ogólne efekty społeczne, w którym uczestniczą: osoby 
indywidualne, organizacje i instytucje. Aby był on spójny i satysfakcjonujący dla 
społeczności lokalnej oraz kompleksowy i efektywny, wymaga od władz 
samorządowych wyznaczenia konkretnych zadań oraz późniejszej koordynacji i oceny 
ich przebiegu6. 

Miasta inwestując, podnoszą swój poziom w zakresie atrakcyjności gospodarczej, 
co prowadzi do przyciągania na ich terytorium inwestorów. Realizowanie inwestycji 
samorządowych jest podstawą do prawidłowego funkcjonowania gospodarczego, co 
zwiększa atrakcyjność terenów oraz powoduje pełne wykorzystanie zasobów 
gospodarczych. W efekcie prowadzi to do rozwoju miasta. 

Cel i metodyka bada ń 

Celem badań było uzyskanie informacji dotyczących aspektów funkcjonowania 
Olsztyna, a przede wszystkim uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących 
zrealizowanych i planowanych inwestycji oraz zainteresowania ludności przebiegiem  
i działalnością władz miasta w zakresie inwestycji. Badania przeprowadzono wśród  
100 mieszkańców Olsztyna w 2009 roku. Przeprowadzono je przy pomocy ankiety 
elektronicznej oraz wywiadu bezpośredniego, wykorzystując kwestionariusz ankiety, 
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który zawierał 17 pytań. Ankietę elektroniczną stworzono w serwisie Ankietka.pl oraz 
umieszczono na dwóch forach internetowych w zakładce miasta Olsztyn – Forum 
Warmińsko-Mazurskiego Portalu Regionalnego (Forum.wm.pl) naleŜącego do 
wydawcy „Gazety Olsztyńskiej” oraz Forum „Gazety Wyborczej” (Forum.gazeta.pl). 
Do ankiety załączono prośbę zachęcającą respondentów do wzięcia udziału w badaniu 
oraz instrukcje dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi. Ankietę zamknięto po 
uzyskaniu 50 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy badawczych. 

W celu uzyskania komparatywnych informacji dodatkowo zastosowano metodę 
wywiadu osobistego w oparciu o ramowy kwestionariusz. Wywiady były prowadzone 
w obrębie: centrum miasta, przy Dworcu Głównym, w Kortowie oraz w dzielnicy 
Jaroty. Wywiady zakończono równieŜ po uzyskaniu 50 kwestionariuszy. 

Charakterystyka Olsztyna 

Olsztyn jest 172,5-tysięcznym miastem, stolicą Warmii i Mazur, regionu, który 
słynie przede wszystkim z niezwykle urokliwego krajobrazu, największego skupiska 
jezior w Polsce i licznych lasów. W granicach administracyjnych miasta znajduje się  
11 jezior, wiele mniejszych akwenów, śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych,  
a takŜe duŜy zwarty kompleks lasu miejskiego. Z tego względu Olsztyn nazywany jest 
stolicą Krainy Tysiąca Jezior. Rzeka Łyna stanowi oś hydrologiczną miasta.  
Z pewnością miasto moŜe teŜ być określane mianem „stolicy polskich lasów”, gdyŜ  
w Ŝadnym mieście w kraju lasy nie stanowią tak istotnej części. Obszar zalesiony 
zajmuje ponad 1/5 powierzchni Olsztyna. Więcej niŜ połowa tych terenów to unikalny 
Las Miejski, pełniący funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, zdrowotne i turystyczno 
-krajoznawcze. Owe naturalne walory są niewątpliwą wizytówką miasta. 

Miasto ma ponad 650-letnią historię. Zachowało się wiele wspaniałych zabytków 
architektury, świadczących o dawnych mieszkańcach – stary zamek i mury obronne, 
kościoły, budynki uŜyteczności publicznej, wille i pałacyki. Olsztyn to takŜe waŜny 
ośrodek edukacyjny województwa warmińsko-mazurskiego. Na terenie miasta 
zlokalizowane są cztery uczelnie wyŜsze – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz trzy 
niepubliczne szkoły wyŜsze, które uzupełniają ofertę naukową. NajpręŜniej rozwija się 
uniwersytet. Większość obiektów naukowo-dydaktycznych oraz domów studenckich 
usytuowana jest w Kortowie − dzielnicy Olsztyna stanowiącej samodzielne miasteczko 
akademickie. Uniwersytet poprzez szeroką ofertę kierunków na 16 wydziałach 
przyciąga młodych ludzi, z których potem wielu pozostaje w mieście. Co roku uczelnię 
kończy około 6500 absolwentów studiów stacjonarnych i około 2900 studiów 
niestacjonarnych. 

Inwestycje zrealizowane i do realizacji 

W mieście przeprowadzono wiele róŜnych inwestycji, takich jak: przebudowa  
i modernizacja ulicy Sielskiej, budowa alei Schumana z budową ronda oraz budowa 
dwóch wiaduktów pod linią kolejową; budowa ulicy Tuwima; przebudowa ulicy 
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Limanowskiego oraz przebudowa skrzyŜowania ulic Sybiraków, Limanowskiego  
i Jagiellońskiej; wdroŜenie systemu sterowania ruchem, zwanego potocznie „zieloną 
falą”; system monitoringu ulic (objęto nim miejsca najczęściej odwiedzane przez 
mieszkańców i turystów); zmodernizowanie miejskiej oczyszczalni ścieków „Łyna”, 
gdyŜ nie spełniała norm jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Łyny; wykonanie 
iluminacji reprezentacyjnych obiektów, gmachów budynków będących atrakcjami 
miasta (oświetlone zostały m.in. wieŜa ratuszowa, Wysoka Brama, kościół św. Józefa, 
katedra pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i kilka innych budynków w mieście); 
przebudowa olsztyńskiego amfiteatru; budowa centrum handlowo-usługowego Alfa 
przy alei Piłsudskiego. Większymi inwestycjami wśród firm przemysłowych była: 
rozbudowa zakładu przemysłowego Michalin; nowy gmach biblioteki w Kortowie; 
centrum konferencyjne w Kortowie. 

Wśród planowanych inwestycji znajdują się: budowa nowego przebiegu  
ulicy Artyleryjskiej; połączenie ulicy Sikorskiego z ulicą Witosa;  budowa obwodnicy; 
modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego; budowa  
i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej; budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej; budowa centrum 
sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego „Stadion Leśny”; budowa wodnego centrum 
rekreacyjno-sportowego; budowa centrum targowo-konferencyjnego; budowa 
Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.  

Wyniki bada ń 

Zagadnienie podstawowych funkcji Olsztyna moŜna rozpatrywać na róŜne sposoby. 
Najczęściej podejmuje się debaty o roli miasta jako stolicy województwa lub teŜ 
ośrodka turystycznego, w związku z jego atrakcyjnym połoŜeniem. Na ogół nie bierze 
się pod uwagę punktu widzenia samych mieszkańców. Zapytano zatem obywateli 
Olsztyna, jaką funkcję miasto powinno pełnić w przyszłości – rys. 1. 
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Rys. 1. Kierunek rozwoju miasta, poŜądany wizerunek Olsztyna 
Źródło: opracowanie własne. 



Andrzej Kowalkowski, Jacek Michalak 150

Zdecydowaną przewagę uzyskała wizja Olsztyna kreująca miasto na ośrodek 
rekreacji i turystyki (71%). Wizja ta bliŜsza była osobom z wykształceniem wyŜszym, 
uczącym się z przedziału wiekowego 18-25 lat. Mieszkańcy przyszłość Olsztyna widzą 
w powiązaniu z turystyką ze względu na walory środowiskowe i atrakcje, a takŜe 
istniejące i projektowane walory antropogeniczne związane z ofertą kulturalną, 
wypoczynkową i rekreacyjną miasta. 

Kolejną wskazaną przez ankietowanych funkcją było centrum akademickie. Tak 
odpowiedziało 76% osób w ankiecie elektronicznej oraz 56% biorących udział  
w wywiadach bezpośrednich. Na dalszych miejscach znalazły się: ośrodek kultury 
(ponad 40% wskazań) oraz centrum administracyjne (około 30%). Wskazania 
odnoszące się do biznesu podaje nieco mniej osób – 29% ogółu badanych. Wizja 
Olsztyna jako ośrodka biznesu bliŜsza była: męŜczyznom, z wykształceniem średnim, 
znajdującym się w przedziale wiekowym 26-45 lat. NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe 
mieszkańcy Olsztyna nie widzą swego miasta jako przemysłowego.   

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe Olsztyn jest miastem średnio atrakcyjnym 
pod względem realizacji inwestycji. Taką odpowiedź wskazała zdecydowana większość 
ankietowanych, bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy status zawodowy.  
AŜ 58% mieszkańców, którzy wzięli udział w ankiecie elektronicznej, oraz 48% tych, 
którzy uczestniczyli w wywiadzie bezpośrednim zaznaczyło odpowiedź „średnio 
atrakcyjny” – rys. 2. Odpowiedź „mało atrakcyjny” wybrało 32% respondentów 
odpowiadających elektronicznie oraz 16% osób przy zastosowaniu drugiej metody. 
Średnio zdaniem 19% ankietowanych Olsztyn jest bardzo atrakcyjny. Zaledwie 4% 
ogółu badanych (byli to wyłącznie męŜczyźni) stwierdziło, Ŝe miasto nie jest 
atrakcyjne. MoŜna zatem stwierdzić, Ŝe naleŜy zintensyfikować działania związane  
z promocją miasta. 
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Rys. 2. Opinie o atrakcyjności inwestycyjnej miasta 
Źródło: opracowanie własne. 
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W dalszej kolejności zapytano o stopień zadowolenia z inwestycji 
przeprowadzonych do tej pory na terenie miasta (rys. 3). Opinia mieszkańców Olsztyna 
jest w tej kwestii prawie zgodna. Najczęściej odpowiadano, Ŝe inwestycje są przydatne, 
ale niewystarczające – około 94% wskazań w ankiecie elektronicznej oraz około 62%  
w wywiadzie bezpośrednim. Około 32% internautów stwierdziło, iŜ inwestycje są mało 
przydatne. Znalazło się takŜe kilka osób (4%), które nie były zadowolone  
z przeprowadzonych do tej pory prac inwestycyjnych. Ankietowani, którzy 
wypowiedzieli się negatywnie to głównie męŜczyźni podejmujący pracę zarobkową. 
MoŜna zauwaŜyć zaleŜność, Ŝe im wyŜsze wykształcenie respondentów, tym mniejsza 
ich zdaniem jest przydatność inwestycji prowadzonych w Olsztynie.  
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Rys. 3. Zadowolenie mieszkańców z przeprowadzonych inwestycji 
Źródło: opracowanie własne. 

Badanych poproszono równieŜ o ustosunkowanie się do piętnastu inwestycji 
zrealizowanych w ostatnich latach w Olsztynie (rys. 4). Ich zadaniem była ocena 
wykonanych działań przy uŜyciu prostej, pięciostopniowej skali ocen. Ankietowani 
wyrazili swój poziom zadowolenia, wystawiając oceny od „bardzo dobrze” do „bardzo 
źle”. 

Ocena podejmowanych działań inwestycyjnych wypadła dość dobrze. Większość 
respondentów pozytywnie odniosła się do wymienionych na liście zadań. Ponad 80% 
badanych oceniło przynajmniej „dobrze” wybudowanie obiektów w Kortowie  
– nowoczesnej biblioteki oraz centrum konferencyjnego. Następnie dwie trzecie osób 
korzystnie odniosło się do przebudowy i adaptacji fosy zamkowej. Ponad połowa osób 
zaznaczała odpowiedzi „dobrze” i „bardzo dobrze” odnośnie do takich inwestycji jak: 
modernizacja miejskiej oczyszczalni „Łyna” (tj. 58%), budowa centrum-handlowego 
Alfa (56%), termoizolacja budynków mieszkalnych (56%), oraz oświetlenie dominant 
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miasta nocą (56%). Niewiele mniej osób jest usatysfakcjonowanych  
z przeprowadzonych w mieście inwestycji drogowych. 
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Rys. 4. Stopień zadowolenia ze zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji w Olsztynie 
Źródło: opracowanie własne. 

Zainstalowanie systemu monitorowania bezpieczeństwa równieŜ wypada „dość 
dobrze” w opinii mieszkańców (12 zaznaczeń „bardzo dobrze” i 32 „dobrze”). Raczej 
dostatecznie zaopiniowano obiekty handlowe: centrum handlowe Victor oraz hurtownię 
Makro − po 48% wskazań „moŜe być”. Krytyce zaś poddano zainstalowanie systemu 
sterowania ruchem.  Ponad 27% mieszkańców postawiło przy tej inwestycji stopień 
„bardzo źle”, zaś 39% „źle”. 

W pytaniu otwartym mieszkańcy wyliczali zróŜnicowane działania inwestycyjne, 
które powinny być zrealizowane w mieście. Ankietowani w duŜej mierze wskazywali 
liczne inwestycje drogowe, modernizacje ulic i przebudowy skrzyŜowań, ale przede 
wszystkim wskazywali na potrzebę budowy obwodnicy (51%), o której się mówi juŜ od 
15 lat. Drogi są krwioobiegiem biznesu – przy nowo wybudowanych drogach jest 
miejsce na róŜne obiekty, budynki, w których moŜe być prowadzony handel czy usługi. 
Do drugiej grupy potrzebnych inwestycji moŜna by zaliczyć budowę obiektów 
rekreacyjno-sportowych. 
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Uczestników ankiety w jednym z kolejnych pytań poproszono o przypisanie 
stopnia waŜności (na skali od 1 do 5) dla planowanych przedsięwzięć w Olsztynie. 
Mieli oni ocenić kaŜde zaproponowane działanie inwestycyjne, co zostało 
przedstawione na rys. 5. Z analizy danych wynika, iŜ istotną rolę odgrywają przede 
wszystkim inwestycje związane z infrastrukturą drogową oraz rekreacyjno-
wypoczynkową, co wiąŜe się z poŜądanym wizerunkiem rozwoju miasta jako ośrodka 
rekreacji i turystyki.  
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Rys. 5. Istotność planowanych inwestycji w Olsztynie 
Źródło: opracowanie własne. 

Dla mieszkańców najwaŜniejszą inwestycją, spośród wymienionych, jest budowa 
obwodnicy. AŜ 84% badanych zaznaczyło, iŜ jest to dla nich bardzo waŜne. Kolejne 
priorytetowe inwestycje, mające na celu poprawę warunków Ŝycia, to: budowa 
kompleksu basenów, zagospodarowanie terenów nad jeziorami i Łyną w granicach 
miasta oraz budowa wielopoziomowego parkingu w centrum. Za równie pilne zadania 
uznano: budowę nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej łącznie z powstaniem nowego 
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wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów − Wojska Polskiego, przebudowę systemu 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej, a takŜe modernizację  
i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego. 

Zdaniem ankietowanych w dalszej kolejności powinny mieć miejsce: budowa 
stadionu, budowa tunelu podziemnego dla pieszych pod aleją Piłsudskiego oraz 
wyodrębnienie dla rowerzystów pasów i tras przejazdowych. Za mniej waŜne 
inicjatywy uznano: budowę nowych budynków mieszkalnych czy powstanie 
nowoczesnego placu zabaw na Jarotach. Mieszkańcy stwierdzili, Ŝe zadania mogące 
poczekać to przede wszystkim: budowa centrum targowo-konferencyjnego i biurowce. 
Przebudowę domu handlowego Dukat, budowę nowych galerii handlowych oraz 
budowę nowej filharmonii równieŜ moŜna odłoŜyć w czasie. 

Kwestia komunikacji społecznej, głównie w odniesieniu do relacji władze  
– społeczność lokalna jest niezwykle waŜna. Jest ona nie tylko efektywnym sposobem 
przekazania informacji, lecz przede wszystkim buduje u mieszkańców poczucie 
wspólnoty i odpowiedzialności za losy miasta. Zapytano zatem o zainteresowanie 
działalnością organów samorządu. Z przeprowadzonych badań wynika, iŜ poziom 
zainteresowania pracami władz miasta jest stosunkowo wysoki (rys. 6).  
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Rys. 6. Zainteresowanie działalnością i przebiegiem prac prowadzonych przez władze lokalne 
Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowana większość ankietowanych interesuje się przebiegiem prac, jakie 
prowadzą władze miasta. Fakt ten potwierdziło 98% respondentów w ankiecie 
elektronicznej (z czego 50% zaznaczyło zdecydowanie „tak”, a 48% − „raczej tak”) 
oraz 3/4 osób w wywiadzie osobistym (z czego ok. 32% odpowiedziało zdecydowanie 
„tak”, a 42% − „raczej tak”). Negatywne warianty odpowiedzi „raczej nie” i „nie” 
wybrała nieliczna grupa. Całkowity brak zainteresowania poczynaniami władz miasta 
wyraziły osoby biorące udział w wywiadzie bezpośrednim.  
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Podsumowanie  

Inwestycje kaŜdego rodzaju odgrywają wielką rolę w Ŝyciu i rozwoju lokalnych 
społeczności. To dzięki inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, zaspokajane są 
potrzeby miast i ich mieszkańców. Ponadto dzięki nim tworzy się mechanizm 
napędzający całą gospodarkę miasta, gdyŜ kaŜda nowa inwestycja pomnaŜa jego 
majątek. Kształtowanie wizerunku Olsztyna sprawia, Ŝe tereny miasta są atrakcyjne do 
zamieszkania i pracy, jak równieŜ pod względem inwestycyjnym. Wyniki badań 
wskazują na to, Ŝe: 
1. Miasto powinno pełnić przede wszystkim funkcję ośrodka turystyczno 

-rekreacyjnego oraz miasteczka uniwersyteckiego. Mieszkańcy przyszłość Olsztyna 
widzą w powiązaniu z turystyką ze względu na walory środowiskowe i atrakcje,  
a takŜe nie wyobraŜają sobie miasta bez studentów. 

2. Ankietowani w większości są zdania, Ŝe Olsztyn jest średnio atrakcyjnym miastem, 
głównie ze względu na jego peryferyjne połoŜenie oraz słabo rozbudowaną 
infrastrukturę komunikacyjną. Zatem najwaŜniejszą ich zdaniem inwestycją jest 
budowa obwodnicy, która wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta oraz jednocześnie 
poprawi warunki Ŝycia.  Mieszkańcy chcieliby takŜe spędzać więcej czasu wolnego 
w mieście, dlatego waŜne jest dla nich wybudowanie nowych obiektów, które 
uatrakcyjniłyby ofertę sportowo-rekreacyjną.  
Dla mieszkańców duŜe znaczenie ma estetyka miasta wpływająca na jego 

wizerunek. NaleŜy ich zdaniem poprawić stan chodników i dróg, jakość elewacji 
budynków oraz przede wszystkim podjąć działania w kierunku utrzymania i ochrony 
zieleni. 

THE INVESTMENT ACTIVITY  

IN THE CONTEXT OF THE IMAGE OF OLSZTYN 

Summary 

The creation of economic development conditions and the location of investment in the area 
of the city influence on the employment and labour market conditions. This way the basics  
of material and occupational existence of Olsztyn's inhabitants are stimulated at the same time. 
The aim of this paper is  to present the development of investments in the city, as well  
as Olsztyn’s inhabitants preferences in relation to the directions of the development of their city. 
The analysis of the results allows to draw the conclusions that investments in tourist industry and 
scientifically-research activity should be made in the city, because these disciplines in the large 
measure contribute to the local development. Generally, the majority of respondents positively 
evaluate the present investment tasks. They also point at their small size, simultaneously 
preferring these investments, which drive to the development of the city, changing it into  
the tourist-recreational centre. 
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BUDOWANIE MARKI REGIONU TURYSTYCZNEGO  

NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Streszczenie 

Promocja regionu turystycznego moŜe mieć charakter wewnętrzny lub zewnętrzny. 
Wewnętrznie dotyczy usługodawców i mieszkańców regionu, zaś zewnętrznie jest skierowana do 
obecnego i potencjalnego turysty. Odpowiedzialność za kreowanie, zarządzanie i promocję 
produktu turystycznego w regionie w duŜym stopniu ponosi lokalny samorząd. Celem artykułu 
jest przedstawienie działań związanych z kreowaniem marki województwa pomorskiego  
w oparciu o jego produkt i promocję. 

Marka regionu 

Niektóre miejsca posiadają niezwykłe zdolności przyciągania, pewien magnetyzm, 
który dodaje uroku ich ofercie.  Jednocześnie pozwala to na osiąganie komercyjnego 
sukcesu rynkowego, wynikającego ze zwiększonej liczby przyjazdów do tychŜe miejsc 
czy zakupów produktów z nich pochodzących. Zarówno kraje, jak teŜ regiony czy 
miasta zabiegają o to, aby mieć dobrą reputację i pozytywny wizerunek, co pozwala na 
zbudowanie silnej marki. Jednocześnie naleŜy odróŜniać markę miejsca i drogę do tej 
marki, czyli branding miejsca. 

Markę2 moŜna zdefiniować jako sumę wraŜeń, jakie odnoszą konsumenci  
w wyniku jej uŜywania3. Według jednej z koncepcji S. Anholta marka jest duchem 
organizacji, powszechnym celem, który łączy organizację, miejsce, firmę oraz 
reputacją, która jest rezultatem zachowania organizacji lub samego produktu, lub teŜ 
doświadczenia ludzi z produktem lub usługą. Oznacza to, Ŝe marka nie jest związana 
tylko i wyłącznie ze świadomym aktem jej tworzenia4. Marka przyciąga ludzi  
i przekonuje ich, Ŝe dany produkt posiada pewne cechy, których w rzeczywistości moŜe 

                                                           
1 Mariola Łuczak – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański. 
2 „Marką będziemy nazywać kombinację produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania, reklamy oraz 

towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny, kombinację, która odróŜniając ofertę danego 
marketera od ofert konkurencyjnych, dostarcza konsumentowi wyróŜniających korzyści funkcjonalnych i/lub 
symbolicznych, dzięki czemu tworzy lojalne grono nabywców i umoŜliwia tym samym osiągnięcie wiodącej 
pozycji na rynku”. Za: J. Kall, Silna marka, Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 12. 

3 A.E. Pitcher, The Role of Branding in International Advertising, „International Journal of Advertising” 
1985, nr 4, s. 241-246, za: G. Urbanek, Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002, s. 14. 

4 S. Anholt, Brands beyond business, „The Brands Lecture” z dnia 25.05.2005, 
http://www.britishbrandsgroup.org.uk/library/download/45dd81174dcf3, s. 4. 



Mariola Łuczak 158

mu brakować5. „Marka jest mnoŜnikiem wartości i jako taka zapewnia właścicielowi 
podstawową przewagę konkurencyjną: jest równie dobra, jak lokata w banku. MoŜna ją 
zastawiać, kupować, sprzedawać, moŜna w nią inwestować, moŜna poprzez dobre lub 
złe zarządzanie zwiększać lub zmniejszać jej wartość” 6. 

Marki miejsc powstały jako wyraz uznania dla atrakcyjności, jakości, 
przewidywalności oraz oryginalności. Wszystkie marki tworzą się podobnie, a ich 
wzrost obejmuje pewne cechy. Po pierwsze, marka musi być wyrazista i odmienna, co 
odróŜnia ją od konkurentów. Po drugie, powinna być uŜyteczna. Po trzecie, musi 
cieszyć się szacunkiem i co za tym idzie, lojalnością konsumentów. Zaś po czwarte, 
winna dąŜyć do osiągania stanu zaŜyłości z jej uŜytkownikiem7. Marka to zwykle 
konkretny byt rynkowy, w tym przypadku konkretny region, odróŜniający się 
subiektywnie postrzeganą i ocenianą jakością od konkurencji i dlatego postrzegany jest 
przez pryzmat swojej toŜsamości – nazwy reputacji, osobowości czy teŜ symboliki8. 

Aby zostać zauwaŜonym wśród konkurencyjnych regionów, koniecznie trzeba się 
wyróŜnić. Wyraźny, oryginalny, jednoznaczny i atrakcyjny dla nabywców wizerunek 
marki jest więc niezwykle waŜny, by zapewnić powodzenie w działaniach 
marketingowych regionów. Zawsze zacząć naleŜy jednak od toŜsamości9. Jest ona 
bowiem źródłem postrzegania marki przez odbiorców. Zrozumienie procesu, jakim jest 
dąŜenie do wykreowania odpowiedniego wizerunku, pomaga śledzić czynniki 
wpływające na wizerunek oraz podjąć odpowiednio wczesne i moŜliwie 
najskuteczniejsze działania, ułatwiające osiągnięcie sukcesu. 

Właściciel marki nie kreuje jej wizerunku, ale definiuje jej toŜsamość, która go 
współtworzy10. Na toŜsamość regionu składa się zestaw cech dotyczących jego kultury, 
dziedzictwa, przeszłości, teraźniejszości, ale równieŜ przyszłości. Istotę miejsca 
stanowią między innymi: krajobraz, sztuka, historia, architektura, usługi publiczne, 
własne produkty miejsca, znani ludzie i ich reputacja. Elementy tworzące tzw. DNA 
miejsca przedstawiono na rysunku 1. 

Branding miejsca wiąŜe się z przyciąganiem do niego ludzi, którzy mogą wybrać, 
gdzie chcą mieszkać, pracować, studiować, które miejsca odwiedzać, gdzie inwestować 
czy robić interesy. Odczuwanie danego miejsca i jego predyspozycje są uzaleŜnione od 
potrzeb indywidualnych zainteresowanych miejscem osób11. Magia miejsca powoduje, 
iŜ staje się ono waŜnym elementem w Ŝyciu ludzi, wówczas chcą oni do niego wracać, 
                                                           

5 H. Beckwith, Niewidzialny dotyk. Cztery klucze do nowoczesnego marketingu, Wyd. Helion, Gliwice 
2006, s. 113. 

6 S. Anholt. Sprawiedliwość marek, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2006, s. 7-8. 
7 M.A. Boruc, Marka dla Polski POTparcie dla turystyki, w: Promocja i kreowanie turystycznego 

wizerunku Polski, red. J. Walasek, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2005, s. 37-38. 
8 Analiza wyników badań wizerunku Polski i postrzegania polskiej marki na świecie. ZałoŜenia  

i rekomendacje do pozycjonowania Polski jako kraju docelowego podróŜy turystycznych na lata 2009-2015, 
Ekspertyza wykonana dla POT, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2008, s. 31. 

9 ToŜsamość regionu (region identity) określa się jako sumę jego charakterystycznych cech i działań, które 
odróŜniają je od podobnych podmiotów. 

10 J. Kall, Jak zbudować silną markę od podstaw, Wyd. Helion, Gliwice 2006, s. 28. 
11 Hnadbook on Tourism Destination Branding, Draft, ETC, UNWTO, Stockholm June 2009, s. 53. 
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coraz więcej o nim wiedzieć, rekomendują ją na zewnątrz, cechują się duŜym 
entuzjazmem, wchodzą w zaŜyłość, która jest swoistą wartością12. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

Rys. 1. DNA miejsca 
Źródło: Hnadbook on Tourism Destination Branding, Draft, ETC, UNWTO, Stockholm June 2009, s. 56. 

Branding to pewien proces lub procedura projektowania, planowania i komunikacji 
nazwy oraz toŜsamości regionu, celem zbudowania i/lub zarządzania jego reputacją13. 
ZałoŜeniem brandingu jest przypisanie regionowi atrakcyjnych cech znamiennych, 
charakterystycznych jedynie dla niego, jednoznacznie rozpoznawalnych i niosących 
wartości cenione i kupowane przez rynek14. Branding regionu jest to umyślne 
kreowanie, ulepszanie, komunikowanie i demonstrowanie jego jakości poprzez 
odpowiednie akcje: inwestycje, plany ekonomiczne i przestrzenne, atrakcyjne programy 
czy teŜ wydarzenia15. 

W ogólnym znaczeniu branding to jedynie strategia komunikacji, hasło, toŜsamość 
wizualna czy logo. W rzeczywistości jest on pojęciem znacznie szerszym. Jest to 
strategiczny proces tworzenia długoterminowej wizji miejsca, która ma być istotna  
i atrakcyjna z punktu widzenia jego kluczowych odbiorców i wpływa on na pozytywne 
postrzeganie miejsca. Projekt brandingu miejsca winien być umocowany  
w społecznych, politycznych i gospodarczych celach społeczności poprzez skupienie się 
na jego waŜnych cechach wyróŜniających oraz zidentyfikowaniu obietnicy poczynionej 
kluczowym grupom odbiorców, jak teŜ ciągłym komunikowaniu najistotniejszych, 
pozytywnych atrybutów miejsca. Tylko całościowa strategia marki moŜe 

                                                           
12 M.A. Boruc, op. cit., s. 37. 
13 S. Anholt, ToŜsamość konkurencyjna. Nowe spojrzenie na markę, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 

2007, s. 11. 
14 Analiza wyników badań wizerunku …, s. 31. 
15 Ph. Kotler, N. Lee, Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyŜszej konieczności, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona 
Koźmińskiego, Warszawa 2008, s. 12. 

Place Produce People 
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– „Own” products – Culture 
– Attitude 
– Accent 
– Reputation 
– Famous/infamous 



Mariola Łuczak 160

zagwarantować osiągnięcie sukcesu i zaistnienie w umysłach odwiedzających, 
inwestorów czy teŜ potencjalnych mieszkańców16. 

Branding według W. Olinsa to sztuka uwodzenia, w której na równi z wszystkimi 
moŜliwymi technikami i metodami marketingu liczą się takŜe inteligencja, urok, 
instynkt, intuicja. PoniewaŜ turystyka od zawsze polegała właśnie na uwodzeniu  
– urodą, egzotyką, atrakcyjnością, więc jej połączenie z brandingiem (kraju, regionu, 
miasta) wydaje się być w pełni uzasadnionym działaniem17. 

Proces budowania marki miejsca powinien objąć następujące etapy: określenie 
jasnych, wyraźnych celów, zrozumienie docelowej grupy odbiorców, identyfikacja 
obecnego wizerunku marki, ustalenie aspiracyjnej toŜsamości marki miejsca, 
stworzenie pozycjonowania marki, stworzenie katalogu korzyści marki, realizacja 
strategii marki, mierzenie wyników realizacji strategii marki18. Komunikowanie marki 
turystycznej regionu najczęściej obejmuje: produkt regionu i jego zachowanie, 
identyfikację wizualną i działania promocyjne. Bardzo istotnym elementem z punktu 
widzenia zarządzania marką jest promocja, która umoŜliwia szczególnie efektywną  
i silną komunikację z klientami19. 

W artykule szczególna uwaga zostanie poświęcona produktowi turystycznemu, 
działaniom promocyjnym i identyfikacji wizualnej pozwalającym na komunikowanie 
marki turystycznej województwa pomorskiego. 

Budowanie marki województwa pomorskiego w uj ęciu 
produktu turystycznego regionu i prowadzonych dział ań 
promocyjnych 

Początki działalności promocyjnej regionów sięgają w Polsce 2006 roku, czyli 
okresu po wyborach samorządowych. Natomiast działania promocyjne miast rozpoczęto 
tuŜ po zmianie ordynacji wyborczej w 2002 roku. Specjaliści z samorządów 
terytorialnych, którzy odpowiadają za promocję doszli do przekonania, iŜ region jest 
takim samym produktem jak kaŜdy inny i podlega podobnym zasadom marketingowym. 
Promocja regionu tworzy jego toŜsamość, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Regiony, 
jak kaŜdy sprzedawca na rynku, konkurują o ograniczone zasoby. Promocja regionu to 
niezwykle istotne zadanie. Od tego, jak będzie wyglądała kampania promocyjna, w jaki 
sposób zostanie zrealizowana i jakie walory danego regionu wykorzysta, zaleŜą 
toŜsamość i wizerunek oraz jak postrzegać będą to miejsce odwiedzający, inwestorzy 
czy potencjalni mieszkańcy20. 

                                                           
16 Branding your city, Prophet, CEOs for Cities, marzec 2006 r., http://www.imp.org.pl/component/ 

option,com_miasta_artykuly/Itemid,98/ z dnia 10.02.2010 r., s. 2. 
17 M.A. Boruc, op. cit., s. 38-39. 
18 Ibidem, s. 6. 
19 M. Dębski, Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009, s. 60. 
20 Nasze małe ojczyzny, w: Promocja miast regionów, dodatek biura reklamy „Media&Marketing Polska”, 

luty-marzec 2009, s. 22. 
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ToŜsamość województwa pomorskiego opiera się między innymi na elementach 
będących zasadniczym składnikiem jego produktu turystycznego: walory turystyczne  
o charakterze naturalnym i antropogenicznym, w tym elementy historyczne – zabytki, 
kultura oraz historia współczesna, waŜne osobistości, a takŜe niezbędna infrastruktura 
turystyczna i paraturystyczna. Typowe dla tego regionu produkty turystyczne to: 
wypoczynek nadmorski (3S), city break, turystyka aktywna, turystyka biznesowa, oferta 
posezonowa i wpisująca się w inicjatywy ponadregionalne21. 

Województwo pomorskie to lider w aktywności pozwalającej na bierny 
wypoczynek, który łączony jest ze zwiedzaniem i innymi formami aktywności. Produkt 
ten znajduje odbiorców na rynku krajowym, ale teŜ niemieckim. Do przykładowych 
produktów markowych w tym obszarze zaliczyć naleŜy: produkty miejsca (Ustka, Łeba, 
Władysławowo, Jastarnia, Hel, Sopot, Krynica Morska, Stegna, Sztutowo), produkty 
obszaru (Półwysep Helski, Mierzeja Wiślana) oraz produkt parasolowy, nadrzędny 
(Bursztynowe WybrzeŜe – Amber Coast). 

City break to w przypadku województwa pomorskiego krótkie (3-4 dni) pobyty 
turystyczne w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub okolicy. Motywem przyjazdu w tym 
przypadku jest oferta turystyczna Trójmiasta, a w szczególności produktów związanych 
z rozrywką, zdrowiem, zwiedzaniem, zakupami i odwiedzinami krewnych i znajomych. 
Produkt jest kierowany do duŜych rynków zagranicznych (Wielka Brytania, Szwecja, 
Norwegia, Dania, Finlandia), ale równieŜ dalekich (criuising), zaś w mniejszym stopniu 
do rynku krajowego i mniejszych rynków zagranicznych. Do markowych produktów  
w tym obszarze naleŜą: produkty sieciowe (Shopandsee, Sopot, Sport&Spa), 
wydarzenia o charakterze sieciowym (Festiwal Kawy) oraz pakiety typu city break 
wyspecjalizowanych touroperatorów („W poszukiwaniu bursztynowej komnaty”  
− firma Joytrip.pl). 

W województwie pomorskim kreuje się równieŜ produkty opierające się na 
aktywności ruchowej, a wśród nich: Ŝeglarstwo morskie i śródlądowe, windsurfing, 
kitesurfing, sporty motorowodne, nurkowanie, wędkarstwo i inne (Morze Bałtyckie, 
akweny pomorskie, strefa pojezierzy), turystykę rowerową (wycieczki rekreacyjne, 
pobyty kilkudniowe, rajdy i wyprawy rowerowe), kajakarstwo, turystykę konną  
i inne formy turystyki aktywnej (np. nordic walking). Wśród markowych produktów 
turystycznych regionu pomorskiego naleŜy wymienić: produkt liniowy (Słupia rzeka  
z prądem) – spływy kajakowe rzeką Słupią połączone ze zwiedzaniem elektrowni 
wodnych oraz róŜnymi atrakcjami), potencjalne produkty miejsca (Wdzydze 
Kaszubskie Morze, strefa turystyczna śarnowiec – popularyzacja Ŝeglarstwa i sportów 
wodnych i turystyka edukacyjna), potencjalne produkty obszarowe i sieciowe 
(Kaszubska Marszruta – sieć tras rowerowych w obszarze Borów Tucholskich, 
Pierścień Zatoki Puckiej i Pętla śuławska – turystyka rowerowa i wodna) oraz inne 

                                                           
21 Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata 2008-2013, Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008,  
s. 95. 
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produkty (Marsz po zdrowie z nordic walking, Kociewie na cztery kopyta, Kociewskie 
Trasy Rowerowe oraz Wierzyca – nurty kultury). 

Województwo pomorskie posiada równieŜ specyficzne i unikatowe zasoby 
kulturowe, które wykorzystuje dla kreowania produktów turystycznych. Najbardziej 
rozpoznawalnym elementem jest miejsce Gdańska w historii Polski i Europy, chodzi tu 
zarówno o tradycje związane z „Solidarnością” i upadkiem komunizmu, ale takŜe 
bardziej odległą historię związaną z II wojną światową oraz hanzeatycką przeszłością 
tego miasta. Ponadto do specyficznych wyróŜników regionu naleŜy równieŜ zaliczyć: 
potencjał turystyczny Trójmiasta (city break oraz imprezy i wydarzenia, np. Jarmark  
św. Dominika), róŜnorodność kulturową i bogactwo dziedzictwa kulturowego 
(Kaszuby, Kociewie, śuławy, Powiśle – kultura ludowa, wycieczki tematyczne  
i kuchnia regionalna), potencjał turystyczny bursztynu (Bursztynowe WybrzeŜe, Szlak 
Bursztynowy, Gdańsk Światowa Stolica Bursztynu), zachowane zamki gotyckie 
(krzyŜackie), a w tym zarówno miejsca, jak zamki w Malborku czy Gniewie, ale takŜe 
imprezy np. OblęŜenie Malborka, Vivat Vasa! oraz szlaki tematyczne − Szlak Zamków 
Gotyckich oraz zabytki techniki i dziedzictwa industrialnego (elektrownie wodne – 
Szlak Elektrowni Wodnych w Parku Krajobrazowym Dolina Słupii, cukrownie, 
browary, gorzelnie, młyny – obecnie muzea, restauracje i miejsca hotelowe). 

Rozwój produktu turystycznego w województwie pomorskim opiera się takŜe na 
turystyce biznesowej wykorzystującej róŜne formy aktywności turystycznej. W ramach 
tego priorytetu wspiera się podstawowe grupy produktów turystyki biznesowej, a w tym 
takie wyróŜniki regionu, jak: Gdańsk jako kolebka „Solidarności”, morze (wyprawy 
morskie, rejsy, Ŝeglarstwo, wędkarstwo, tramwaje wodne, formy aktywne, bankiety  
i przyjęcia na pokładzie i inne), zamki, dwory i pałace (organizacja spotkań  
z moŜliwością wykorzystania zwiedzania i organizacji imprez na Ŝyczenie) oraz 
bursztyn (obserwacja wydobycia i obróbki bursztynu, poławianie bursztynu, pokazy, 
prelekcje, wycieczki tematyczne, targi i pamiątki wykonane z bursztynu). 

Tworzenie oferty posezonowej opiera się na moŜliwościach organizowania 
pobytów na obszarze województwa pomorskiego, jednak poza okresem wysokiego 
sezonu turystycznego. Jest to wypoczynek nad morzem, jeziorami, na wsi, który nie 
wiąŜe się z typową ofertą typu 3S. Są to bardzo róŜne produkty kierowane do: 
mieszkańców regionu pomorskiego (w tym głównie Trójmiasta), mieszkańców duŜych 
miast połoŜonych w sąsiedztwie (Olsztyn, Toruń, Bydgoszcz, Elbląg), mieszkańców 
duŜych miast polskich bardziej oddalonych (pobyty krótkie i dłuŜsze) oraz 
potencjalnych rynków zagranicznych, które są dobrze skomunikowane z Gdańskiem  
i Gdynią (Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania i Niemcy), młodzieŜy szkolnej oraz 
róŜnych odbiorców oferty specjalistycznej. Produkty markowe z tego zakresu to: 
imprezy i wydarzenia jako atrakcja turystyczna (Festiwal Kawy, Festiwal Pomuchla, 
Jarmark Cysterski), szlaki tematyczne (Droga św. Jakuba), produkty miejsca (Sopot, 
Sport&Spa), produkty sieciowe dotyczące wyróŜników regionu (Szlak Dworów  
i Pałaców Północnych Kaszub, Szlak Zamków Gotyckich) oraz produkty miejsca  
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i imprezy bazujące na wyróŜnikach regionu (Kuligi z tabaką w Szwajcarii Kaszubskiej, 
Zimowe poławianie bursztynu, Morze… tylko dla Ciebie). 

Wiele produktów turystycznych województwa pomorskiego wpisuje się równieŜ  
w inicjatywy ponadregionalne. NaleŜą do nich szlaki kulturowe i produkty sieciowe, 
takie, jak: Szlak Bursztynowy, Szlak Cysterski, Szlak Zamków Gotyckich, Szlak 
Latarni Morskich, Szlak Cegły Gotyckiej, Szlak Menonitów, Baltic Spa czy Pomorskie 
Kurorty. Współpracy ponadregionalnej wymagają równieŜ: Pętla śuławska (rozwój 
turystyki wodnej na obszarze śuław, Zalewu Wiślanego i Doliny Wisły, szlaki 
rowerowe np. EuroVelo, EuroRoute, Wiślana Trasa Rowerowa, sieć Greenways, szlaki 
kajakowe Brdy i Wdy, szlaki pielgrzymkowe np. Droga Św. Jakuba. W ramy inicjatyw 
ponadregionalnych wpisują się takŜe produkty obszarowe np. Kraina w Kratę, produkty 
wspólne dla duŜej części kraju, np. wycieczki objazdowe oraz wymagające współpracy 
trans granicznej, np. rejsy bałtyckie22. 

Województwo pomorskie posiada juŜ kilka produktów turystycznych 
nagrodzonych certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt 
turystyczny, a naleŜą do nich: Muzeum Bursztynu w Gdańsku (2009 rok), Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku (2008 rok), Vivat Vasa! – Bitwa Dwóch 
Wazów (2007 rok), Dni Rybaka w Kątach Rybackich (2006 rok), OblęŜenie Malborka  
– historyczna impreza plenerowa (2005 rok), Mistrzostwa Świata w Poławianiu 
Bursztynu (2004 rok), wycieczka tematyczna po Słowińskim Parku Narodowym  
(2004 rok), Gdynia Sailing Days (2004 rok), zamek w Gniewie (2003 rok), zabytkowy 
kompleks pocysterski w Pelplinie (2003 rok), Jarmark św. Dominika w Gdańsku  
(2003 rok)23. 

Działania na rzecz promocji produktu turystycznego województwa pomorskiego 
prowadzi od 2003 roku Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. PoniŜej 
przedstawione zostaną wybrane działania promocyjne realizowane przez PROT w 2008 
roku. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna w 2008 roku wzięła udział  
w 27 targach turystycznych i imprezach promocyjnych − 10 krajowych (m.in. były to: 
Podlaskie Targi Turystyczne w Białymstoku, Glob w Katowicach, Krakowski Salon 
Turystyczny, Gdańskie Targi Turystyczne, Lato w Warszawie, TT Warsaw, Tour Salon 
w Poznaniu) i 17 zagranicznych (wśród nich: Reiseliv – Oslo, Norwegia, Holiday 
World Show – Dublin, Irlandia, Ferie – Kopenhaga, Dania, TUR – Goteborg, Szwecja, 
WTM – Londyn, Wielka Brytania, GLOB in the City – Rzym, Włochy, Resdegarna  
– Sztokholm, Szwecja, Festiwal Tamizy – Londyn Wielka Brytania, Vivatour – Wilno, 
Litwa, ITB – Berlin, Niemcy, Jantur – Kaliningrad, Rosja, Inwetex – St. Petersburg, 
Rosja, Reisen – Hamburg, Niemcy, Salon de Vacannces – Bruksela, Belgia, MAP  
– ParyŜ, Francja, SITC – Barcelona, Hiszpania oraz Otdyh – Moskwa, Rosja) w łącznej 

                                                           
22 Ibidem, s. 97-112.  
23 Najlepsze produkty turystyczne województwa pomorskiego, Katalog, Pomorska Regionalna Organizacja 

Turystyczna, s. 4-24. 
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liczbie 94 dni. Targi zainteresowały około 1,5 mln osób24 i nadal pozostają waŜnym 
narzędziem w promocji produktu turystycznego obszaru, zarówno z uwagi na udział  
w nich potencjalnych turystów, jak teŜ towarzyszące im spotkania branŜowe. 

Wykorzystywanym przez PROT narzędziem jest takŜe reklama wydawnicza.  
W 2008 roku wydano dziewięć tytułów promujących województwo pomorskie w kilku 
wersjach językowych, a dystrybucja materiałów odbywała się przede wszystkim  
za pośrednictwem targów turystycznych („Baza noclegowa województwa 
pomorskiego”, „Przewodnik po wybranych szlakach kulturowych Pomorza”, „Szlakiem 
zamków gotyckich”, „Szlakiem latarni morskich”, „Szlakiem zabytków hydrotechniki”, 
„Szlakiem bursztynowym”, „Największe atrakcje województwa pomorskiego”, 
„Pomorze w 3 dni na aktywnie”). PROT jest równieŜ organizatorem konkursu 
wspierającego wydawnictwa promocyjne dla członków organizacji. Ponadto 
wykorzystywana była promocja w magazynach pokładowych (magazyn WizzIt, BMI 
Baby, Ryanair, Stena Line) oraz magazynach dedykowanych (dodatek do „The Times”, 
„Sunday Magazine”, „Live&Travel”, „VisitGdansk”)25. 

Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna próbuje takŜe wspólnie promować 
Trójmiasto. W roku 2008 ruszyła akcja pod hasłem: „Gdańsk, Gdynia, Sopot − three 
cities − one destination” (Trzy miasta – jedna destynacja). 

W celu promocji Trójmiasta na rynku skandynawskim zrealizowano projekt 
shopandsee.eu, którego celem było wzmocnienie marketingowej widoczności 
Trójmiasta jako całości. Prowadzona w Szwecji kampania outdoorowa oraz prasowa 
zapraszała „na zakupy i zwiedzanie do Trójmiasta”. W ramach tej kampanii 
uruchomiono specjalny anglojęzyczny portal informacyjny, który zachęcał, przez 
motyw zakupów, do odwiedzenia Trójmiasta i zapoznania się z ofertą turystyczną 
całego województwa pomorskiego26. Portal shopandsee.eu to odpowiedź na znaczne 
zainteresowanie turystów ze Skandynawii zakupami, turystyką aktywną oraz usługami 
spa i wellness. W ciągu jedenastu miesięcy funkcjonowania projektu portal odnotował 
ponad 200 tysięcy odsłon27, zaś jego główny cel to pokazanie wspólnej oferty TriCity 
oraz całego regionu. 

Natomiast na potrzeby rynku krajowego uruchomiono wspólny portal turystyczny 
poznaj3miasto.pl, który nie ogranicza się do prezentowania atrakcji Trójmiasta, ale 
ukazuje takŜe ciekawe walory turystyczne województwa pomorskiego. Na potrzeby 
promocji Trójmiasta w Internecie stworzono 30-sekundowy spot reklamowy, którego 
myśl przewodnia brzmi: „Potrójne emocje – jedno Trójmiasto”28. Film skierowany jest 
przede wszystkim do młodego polskiego odbiorcy, poszukującego atrakcyjnego, takŜe 

                                                           
24 Raport roczny 2008, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk 2008, s. 8-14. 
25 Ibidem, s. 15-16, 32. 
26 Wspólna promocja Gdańska, Gdyni i Sopotu, http://www.tur-info.pl/p/ak_id,24231,,promocja,kampania, 

trojmiasto,gdansk,gdynia,sopot,pomorze,pomorskie,pomorska.html (21.01.2010). 
27 Raport roczny 2008…., s. 28. 
28 Ponad 10 000 spotów reklamowych dotyczących głównych wydarzeń sezonu wyemitowano  

w warszawskim metrze w ramach prowadzonej kampanii promocyjnej. 
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pod względem moŜliwości aktywnego spędzania czasu, miejsca odwiedzin. Portal 
stanowi punkt wyjścia dla stworzenia do końca 2010 roku Zintegrowanego Systemu 
Informacji Turystycznej29. 

Internet jest narzędziem, do którego PROT przywiązuje duŜą wagę, stąd w 2008 r. 
miały równieŜ miejsce kampanie promocyjne: w Google (pozycjonowanie portalu 
shopandsee.eu), w serwisie travel.aol.co.uk (destynacja miesiąca), w Travel Uni (portal 
skierowany do branŜy turystycznej) oraz internetowa kampania promocyjna  
w Skandynawii (Turku, Goteborg). 

W roku 2008 połoŜono takŜe nacisk na organizację study tour i study press. 
Zrealizowano 28 podróŜy, zarówno dla dziennikarzy, jak teŜ dla branŜy turystycznej,  
w których wzięło udział łącznie 139 osób z 25 krajów. Wszystkie podróŜe związane 
były z konkretnym tematem przewodnim, a przede wszystkim: city break, 
spa&wellness, turystyka aktywna, rodzinna, rozrywka, golf&spa, pola golfowe, Szlak 
Bursztynowy, Szlak Zamków Gotyckich. Efektem tych podróŜy były liczne artykuły 
prasowe oraz audycje telewizyjne, które trafiły do turystów i pomogły  
w rozpropagowaniu województwa pomorskiego jako destynacji turystycznej wartej 
odwiedzenia. Z kolei ścisły kontakt z mediami krajowymi zaowocował artykułami 
prasowymi, wywiadami i reportaŜami w telewizji regionalnej oraz ogólnokrajowej,  
w prasie, telewizji oraz Internecie („Rzeczpospolita”, „Polska Dziennik Bałtycki”, 
„Gazeta Wyborcza Trójmiasto”, „Brief for Poland”, „Discover Poland”, „Rynek 
PodróŜy”, polandtravel.com, rynek turystyczny.pl, ttgpoland.eu, marketing-news.pl, 
onet.pl, TV 3 Gdańsk)30. 

WaŜne miejsce w działaniach promocyjnych realizowanych przez PROT zajmują 
ponadto31: 
1. Promocja szlaków turystycznych Pomorza − w ramach współpracy 

międzynarodowej realizowany jest projekt „Rewitalizacja zabytków i promocja 
trans granicznych szlaków turystyki kulturowej w regionie przygranicznym 
Południowego Bałtyku – CROSSBALT”. Działania w ramach projektu 
skoncentrowano na opracowaniu koncepcji rozwoju czterech trans granicznych 
szlaków turystki kulturowej: bursztynowego, zamków gotyckich, zabytków 
hydrotechniki oraz latarni morskich (oznakowano, opracowano materiały 
promocyjne oraz przygotowano witrynę internetową www.4szlaki.pl). 

2. Organizacja imprez promocyjnych – w 2008 roku przede wszystkim 
zorganizowano Światowy Dzień Turystyki na terenie Muzeum Zamkowego  
w Malborku, co wiązało się z obchodami 5-lecia działalności PROT, a takŜe we 
wrześniu akcję marketingową w centrum Warszawy pod hasłem przewodnim 
„Pomorskie − dobry kurs przez cały rok”. 

                                                           
29 Wspólna promocja Gdańska, Gdyni i Sopotu… 
30 Raport roczny 2008…, s. 17-18, 27. 
31 Ibidem, s. 21-26. 
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3. Współpraca z: Ministerstwem Sportu i Turystyki (opracowano dokument 
strategiczny Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa 
Pomorskiego na lata 2008-2013); Polską Organizacją Turystyczną (uczestnictwo 
w targach, przygotowany study i press tours, współtworzenie Podręcznika 
Dobrych Praktyk, współorganizacja konkursu Certyfikat POT dla najlepszego 
produktu turystycznego i inne); współpraca z POIT oraz lokalnymi organizacjami 
turystycznymi. 

Kolejnym przykładem działań na rzecz komunikowania marki turystycznej regionu 
jest identyfikacja wizualna stosowana w województwie pomorskim. Identyfikacja 
wizualna realizowana w regionie opiera się na trzech równolegle funkcjonujących 
znakach. Dwa z nich identyfikują województwo. Pierwszy określany jako główny (herb 
i logotyp) jest ściśle związany z marszałkiem, Urzędem Marszałkowskim, samorządem 
województwa pomorskiego i ma charakter oficjalny, a zasady posługiwania się nim 
reguluje odpowiednia uchwała zarządu województwa pomorskiego. Będzie on 
wykorzystywany w ściśle określonych sytuacjach – w słuŜbowych drukach  
i wydawnictwach urzędowych.  

Natomiast drugi znak pełni funkcję znaku promocyjnego i wyraŜając ideę 
„Pomorskie – dobry kurs”, wpisuje się w działania promocyjne prowadzone przez 
Urząd Marszałkowski, jak teŜ przez jednostki mu podległe. Znak promocyjny ma 
szerokie zastosowanie i pojawia się wszędzie tam, gdzie celem jest zyskanie sympatii 
odbiorców komunikatu, zachęcenie turystów do przyjazdu lub teŜ wytworzenie 
korzystnej atmosfery wokół atrybutów województwa pomorskiego jako obszaru 
działania. Znak przedstawia maszerującego człowieka, złoŜonego z trzech elementów. 
Słońce symbolizuje radość, energię, rozwój. Fala, tworząca ręce, podkreśla nadmorskie 
połoŜenie województwa, wypoczynek oraz dynamikę. Strzałka, przypominająca nogi, 
moŜe mieć dwa znaczenia. Z jednej strony wskazuje kurs, kierunek północny,  
a z drugiej przypomina dach domu − symbol opieki i gościnności. Pod grafiką 
umieszczono logotyp będący hasłem promującym województwo „Pomorskie – dobry 
kurs”. Kolejnym przykładem identyfikacji wizualnej wpływającej na kreowanie 
wizerunku turystycznego województwa pomorskiego jest znak graficzny Pomorskiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej. Logotyp PROT to forma dynamiczna nadająca 
całości skojarzenie ruchu, dynamiki, aktywności. Liternicze, a zarazem ilustracyjne 
elementy „P” „R” „O” „T” są wkomponowane w dwa łuki symbolizujące wodę oraz 
bogate walory przyrodnicze regionu. Jednocześnie tworzą one najbardziej 
charakterystyczną część województwa pomorskiego. Litera „P” przedstawia 
stylizowany Ŝagiel, „R” nawiązuje do formy ptaka, „O” to słońce, „T” − windsurfing32. 

                                                           
32 M. Łuczak, System identyfikacji wizualnej w kreowaniu wizerunku obszaru turystycznego, w: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, 
A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 656. 
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Podsumowując, moŜna stwierdzić, iŜ województwo pomorskie nie posiada obecnie 
profesjonalnej strategii komunikacji marketingowej, promocji czy strategii marki 
regionu turystycznego, jak będące liderem w tym obszarze województwo dolnośląskie 
czy mazowieckie. Prowadzone działania związane z produktem turystycznym, jego 
promocją czy identyfikacją wizualną w turystyce naleŜą do Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej we współpracy z Departamentem Turystyki w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. NaleŜy podkreślić, iŜ w rankingu 
Regionalnych Organizacji Turystycznych PROT zajmuje w 2009 roku pierwsze miejsce 
wśród piętnastu badanych (z wyłączeniem Podkarpackiej ROT)33. PROT posiada 
równieŜ jeden z najwyŜszych budŜetów przeznaczonych na realizowane cele, w tym na 
promocję turystyczną województwa34. 

Brak spisanej strategii marketingowej z pewnością nie wyklucza prowadzenia 
działań promocyjnych. W województwie pomorskim komunikuje się markę regionu 
poprzez wykorzystywanie turystycznych atutów regionu w kreowaniu jego produktów 
turystycznych i ich promocję. Zadbano równieŜ o identyfikację wizualną obszaru celem 
wzmocnienia jego wizerunku w umysłach konsumentów.  

Kreowanie marki regionu wymaga konsekwentnie realizowanych celów w obszarze 
promocji, gdyŜ skuteczny będzie nie ten, który w promocyjnym wyścigu pierwszy 
dobiegnie do mety, ale ten, który zachwyci odbiorców i zwróci ich uwagę pięknym 
stylem35. 

CREATING THE BRAND OF THE TOURISM REGION  

ON THE EXAMPLE OF THE POMORSKIE DISTRICT 

Summary 

The promotion of the touristic region can have an internal or external character. The internal 
one concerns service providers and inhabitants of regions, while the external one is directed  
for current and potential tourists. Responsibility for creation, management and promotion  
of the tourism product in a region, to a great extent, has the local self-government. A purpose of 
the paper is the presentation of operation related with creation of the tourism brand of the 
Pomorskie district, basing one its product and promotion. 

                                                           
33 Ranking Regionalnych Organizacji Turystycznych, http://www.aktualnosciturystyczne.pl/wiadomosci-

rot-i-lot/ranking-regionalnych-organizacji-turystycznych/strona-2/ (19.02.2010). 
34 Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja 

Turystyczna, Warszawa 2009, s. 22. 
35 M. Gryn, Regiony w ofensywie, w: Promocja miast i regionów, bezpłatny dodatek do miesięcznika 

„Press” 2009, nr19, s. 30. 
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Streszczenie 

Podstawą wyróŜnienia regionów w zglobalizowanym i wystandaryzowanym świecie okazują 
się produkty regionalne i tradycyjne. Chcąc dokonać porównawczej oceny w tym względzie na 
przestrzeni lat 2005-2009 w Polsce i w przekroju województw, posłuŜono się danymi, 
pozyskanymi w Departamencie Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie 
oraz publikowanymi przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Uznając,  
Ŝe poŜądany proces zgłaszania kolejnych wniosków powinien być stymulowany, wśród  
12 właścicieli firm, posiadających w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi łącznie 31 wyrobów 
zarejestrowanych jako produkty tradycyjne, przeprowadzono pogłębione wywiady, pozwalające 
określić instytucje w największym stopniu wspierające Ŝmudny proces rejestracji, priorytetowe 
obszary udzielanej pomocy równieŜ na etapie promocji produktów tradycyjnych.   

Wprowadzenie 

Wytworzone tradycyjnymi metodami, z naturalnych składników, najwyŜszej 
jakości wyroby są świadectwem dobrych tradycji lokalnej społeczności, elementem 
wyróŜniającym ją spośród innych w zglobalizowanym i wystandaryzowanym świecie. 
Dają one poczucie odrębności, umoŜliwiając powrót do korzeni, zarówno producentom, 
jak teŜ nabywcom. 

Doceniając rolę produktów tradycyjnych i regionalnych w dynamizowaniu 
przemian dokonujących się w środowiskach wiejskich, analizie poddano stan  
i dynamikę rozwoju tych produktów w kraju i poszczególnych województwach.  
Za miarę rozwoju przyjęto zarejestrowane produkty tradycyjne w kraju oraz  
w przekroju województw, w przedziale lat 2005-2009. Dane wtórne zaczerpnięto  
w toku wywiadu z Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
oraz z materiałów publikowanych przez Polską Izbę Produktu Regionalnego  
i Lokalnego w Warszawie. 

                                                           
1 Sylwester Makarski − prof. zw. dr hab., Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet 

Rzeszowski.  
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W opracowaniu wykorzystano ponadto informacje pozyskane w trakcie 
pogłębionych wywiadów indywidualnych przeprowadzonych z wykorzystaniem 
kwestionariusza ankietowego w drugim kwartale 2009 roku. Próbę badawczą stanowiło 
12 producentów, których łącznie 31 wyrobów jest zarejestrowanych w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako produkty tradycyjne. W badanej próbie znalazło się  
5 reprezentantów kategorii: mięso świeŜe oraz inne produkty mięsne (łącznie  
17 produktów), po dwóch producentów z kategorii: sery i inne produkty mleczne, 
gotowe dania i potrawy oraz miody, a takŜe jeden producent z kategorii wyroby 
piekarnicze i cukiernicze. Ze względu na liczbę pracowników w badanych jednostkach 
w analizie danych empirycznych dokonano podziału na jednostki zatrudniające  
do 9 oraz powyŜej 9 pracowników (odpowiednio 7 i 5 jednostek). 

Produkt tradycyjny i regionalny atutem i symptomem rozwoju 
regionu 

Wprawdzie zadaniem produktów tradycyjnych, podobnie jak nowoczesnych, jest 
zaspokajanie potrzeb klientów, to jednak funkcję tę pełnią one w sposób szczególny, 
dostarczając wartości, głównie poprzez wywoływanie pozytywnych skojarzeń  
z przeszłością oraz dostarczanie korzyści i odczuć emocjonalnych w formie 
oryginalnego wyglądu, smaku, do czego przesłanką i warunkiem jest tajemnica 
receptury i kultywowanie naturalnych metod produkcji. PowyŜsze atuty sprawiają, Ŝe 
zwiększa się „wartość uŜytkowa produktu tradycyjnego i w rezultacie osiąga on 
przewagę nad produktami konkurencyjnymi”2, uznawanymi za nowoczesne. To z kolei 
powoduje, Ŝe produkt tradycyjny jest odmienny od dóbr substytucyjnych i posiada 
swoją indywidualność i oryginalność, zaspokajając potrzeby konsumentów w sposób 
niepowtarzalny. Stymulując swoisty powrót do korzeni, organy samorządu 
terytorialnego umacniają pozycję konkurencyjną całego regionu, gdyŜ produkty te stają 
się swoistą wizytówką województwa, a jednocześnie rozwiązują problemy społeczne  
w skali mikro, stwarzając przesłanki do tworzenia stanowisk pracy i rynku zbytu, 
aktywizując w ten sposób ośrodki lokalne (gminy, wsie) w kierunku ich 
wielofunkcyjności. W rezultacie rolnictwo staje się jedną z wielu alternatyw i traci na 
znaczeniu na rzecz funkcji pozarolniczych, pozwalających z sukcesem zagospodarować 
surowce i półprodukty, które stają się punktem wyjścia do wytwarzania gotowych 
produktów, gwarantujących zwielokrotnione wpływy do budŜetu gospodarstw 
domowych. W ten sposób wytwarzanie produktów regionalnych staje się szczególną 
formą przedsiębiorczej aktywności, nadającą sens prowadzeniu produkcji rolniczej, 
której zadanie polega na dostarczaniu surowców do przetwórstwa. Konsumenci coraz 
chętniej sięgają po to, co dawne, niepowtarzalne i oryginalne, co stwarza moŜliwość 

                                                           
2 S. Makarski, Istota wartości produktu, w: Zarządzanie marketingowo-logistyczne w tworzeniu wartości 

produktu, red. S. Makarski, Prace Naukowe Wydz. Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie  
i Opracowania nr 7, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 17. 
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osiągnięcia wymiernych korzyści przez wytwórców3. Rozwój produktów lokalnych jest 
korzystny zarówno ze względów środowiskowych (wykorzystywane są naturalne 
zasoby środowiska), gospodarczych (nowe firmy, dochody dla mieszkańców, podatki 
dla gminy, impuls w rozwoju lokalnej gospodarki), jak i społecznych (miejsca pracy, 
ciekawe zajęcia, realizacja celów i ambicji Ŝyciowych, wzrost poziomu Ŝycia  
i przywiązania do regionu, a przez to przeciwstawianie się wyludnianiu wsi). Produkt 
regionalny stwarza zatem szansę poprawy sytuacji ekonomicznej, zapewniając 
jednocześnie pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. Jest więc regionalnym 
sposobem na realizację zrównowaŜonego rozwoju. 

Rozwój moŜna najogólniej zdefiniować jako proces kierunkowych zmian czegoś 
lub kogoś, o charakterze długotrwałym, w którym wyróŜnia się następujące po sobie 
fazy przemian. Dla mieszkańców danego obszaru istotny staje się poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego, od którego zaleŜy standard ich Ŝycia czy moŜliwości 
zaspokajania określonych potrzeb ludności. Rozwój społeczno-gospodarczy to proces 
pozytywnych przemian, wzrostu ilościowego i zmian jakościowych, który  
w odniesieniu do jednostki terytorialnej określony jest jako rozwój lokalny lub 
regionalny4. Stanowi on postawy i zachowania, wyraŜające się w gotowości do wzięcia 
w swoje ręce odpowiedzialności za swój los i angaŜowania do działań lokalnej 
wspólnoty, której rola znacznie wzrosła, gdy okazało się, Ŝe w dobie globalizacji 
„państwo jest zbyt małe do rozwiązywania problemów globalnych, a zbyt wielkie do 
rozwiązywania problemów regionalnych”5. W tej sytuacji naturalne i słuszne jest 
stanowisko B. Jałowieckiego, Ŝe rozwój lokalny oparty jest na inicjatywie i aktywnym 
uczestnictwie obywateli zamieszkujących konkretne terytorium i będących członkami 
społeczności lokalnej6. Dokonuje się on na czterech płaszczyznach: gospodarczej, 
politycznej, społecznej i kulturalnej. 

Jak podkreśla J. Parysek7, proces rozwoju lokalnego musi być działalnością 

świadomą, celową i prospektywną, prowadzoną w interesie społeczności lokalnej. 
Efektem pomyślnej realizacji tego procesu będzie docelowy, społecznie poŜądany, 
stopień rozwoju terytorialnego systemu społecznego i jego ład przestrzenny oraz 
wyŜszy poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczności lokalnych i wyŜszy 

                                                           
3 W. Kuźniar, Produkty lokalne, regionalne i tradycyjne a wizerunek badanej jednostki, w: Marketing  

w zarządzaniu jednostką terytorialną (na przykładzie woj. podkarpackiego), Prace Naukowe Wydziału 
Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Monografie i Opracowania nr 5, Rzeszów 2009, s. 133. 

4 G. Ślusarz, Rozwój lokalny i regionalny w aspekcie procesów integracyjnych, w: Rozwój lokalny  
w aspekcie przemian integracyjnych z Unią Europejską, Stowarzyszenie na rzecz Wsparcia Przemian  
w Polskim Rolnictwie „Klub Integracji z Wiejską Europą” w Rzeszowie, Zakład Ekonomii WE w Rzeszowie 
AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, Rzeszów-Brzozów 2000, s. 10. 

5 K.Z. Sowa, Lokalizm jako istotny element nowego ładu europejskiego, w: Szanse i bariery rozwoju gminy, 
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe „Dolina Strugu” w Tyczynie, Tyczyn 1997, s. 17. 

6 B. Jałowiecki, Rozwój lokalny. Rozwój regionalny, „Samorząd Terytorialny” 1989, t. 16, s. 344-345. 
7 J. Parysek, Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997, s. 10. 
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poziom warunków bytowych. Natomiast P. Starosta wyróŜnia siedem zasadniczych 
kategorii celów rozwoju lokalnego8: 

– ekonomiczny − zapewnienie mieszkańcom wzrostu ekonomicznego przez ich 
samoorganizację i pewien zakres pomocy zewnętrznej (zauwaŜono, Ŝe tzw. 
czynniki społeczne: stopień integracji i partycypacja społeczna, przyczyniają 
się do osiągania wyŜszej efektywności ekonomicznej), 

– społeczny − partycypacja społeczna mieszkańców, która z jednej strony 
wzmacnia integrację układu lokalnego, a z drugiej przyczynia się do wzrostu 
ekonomicznego, 

– psychospołeczny − identyfikacja mieszkańców ze społecznością oraz 
programami działania (przez zaangaŜowanie i wzrost gospodarczy osiąga się 

równieŜ wysoki stopień psychicznego zespolenia mieszkańców z danym 
terytorium, co w konsekwencji powinno doprowadzić do wzrostu ich 
aktywności w obrębie układu lokalnego), 

– kulturowy − utrzymanie społecznych toŜsamości, a przede wszystkim 
lokalnego systemu norm i wartości, wspólnego języka, religii jako sił 
wyzwalających mobilizację społeczną, 

– technologiczny − poprawa technicznych warunków egzystencji, takich jak 
róŜnego rodzaju urządzenia techniczne, systemy komunikacyjne i sieć usług, 
działające na rzecz zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności, 

– polityczny − uruchomienie procesów społecznych, prowadzących do szerszego 
udziału mieszkańców w lokalnym systemie podejmowania decyzji oraz 
wykreowanie demokratycznych struktur władzy i przywództwa, 

– socjalny − usprawnienie i ułatwienie Ŝycia społecznego w danym układzie 
lokalnym. 

Rozwój lokalny oznacza zatem takie zmiany wewnętrzne oraz zmiany powiązań  
i relacji z otoczeniem zewnętrznym, w wyniku których następuje wzbogacenie jego 
elementów składowych lub zachodzących między nimi relacji. Rozwój ten zapewnia 
trwały wzrost poziomu Ŝycia mieszkańców i potencjału gospodarczego jednostek 
terytorialnych. Oznacza on z jednej strony tworzenie nowych miejsc pracy dla 
lokalnego systemu terytorialnego, a z drugiej pojmowany jest jako kompleksowe 
kształtowanie moŜliwie najlepszych warunków Ŝycia w lokalnym środowisku, 
doskonalenie organizacji, struktury i funkcjonowania lokalnego terytorialnego systemu 
społecznego, głównie przez wykorzystywanie lokalnych zasobów rozwoju. Pod 
pojęciem terytorialnego systemu społecznego kryje się gmina, miasto lub wieś. 

Rozwój lokalny związany jest z lokalną skalą działalności społeczno-gospodarczej, 
obejmującej lokalne środowisko Ŝycia społeczności i jest prowadzony z punktu 
widzenia potrzeb tych społeczności, lokalnych zasobów rozwoju oraz przy 

                                                           
8 P. Starosta, Poza metropolią. Wiejskie i pozamiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku 

makrospołecznego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995, s. 216-217. 
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zaangaŜowaniu w ten proces społeczności lokalnych, struktur samorządu terytorialnego 
oraz innych organizacji i instytucji o charakterze niedochodowym9. 

Samorządy lokalne (gminy), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
mogą wspierać rozwój lokalny róŜnymi środkami. Najczęściej działania ich 
ukierunkowane są na rozwój infrastruktury technicznej i społecznej. W sytuacji braku 
środków własnych pochodzących z subwencji ogólnych i dotacji celowych z budŜetu 
państwa, a przeznaczonych na inwestycje infrastrukturalne, niezmiernie waŜne jest 
aktywne poszukiwanie dodatkowych środków. Obecnie samorządy lokalne starają się 
wykorzystywać istniejące moŜliwości. Dotyczy to m.in. środków z państwowych 
funduszy celowych oraz funduszy pomocowych z UE. Inną moŜliwością jest 
pozyskiwanie ich od miejscowej ludności. Gminy wykorzystują równieŜ do celów 
rozwojowych prawo − wynikające z ustawy o finansowaniu gmin − do zaciągania 
kredytów i poŜyczek. Tak więc rozwój lokalny uzaleŜniony jest równieŜ od ilości  
i jakości powiązań samorządów terytorialnych z róŜnego typu instytucjami, których 
celem głównym lub ubocznym jest wspieranie wszelkich działań rozwojowych na 
poziomie regionalnym i lokalnym. 

Podkreślając rolę planowania strategicznego, G. Ślusarz stwierdza, Ŝe „trudno 
obecnie wyobrazić sobie skuteczne działanie podmiotów gospodarczych, społeczności 
lokalnych, struktur administracyjnych opierające się tylko na intuicji lub teŜ 
przypadkowości” 10. W rozwoju gospodarczym niezbędne staje się wykorzystanie 
instrumentów i narzędzi ułatwiających podejmowanie właściwych decyzji obecnie oraz 
pozwalających na skuteczne działanie równieŜ w przyszłości. Podejmowanie takich 
decyzji umoŜliwia planowanie strategiczne, odnoszące się do dłuŜszego czasu, które 
musi uwzględniać czynniki rozwojowe wewnętrzne i zewnętrzne. Prawdę tę zrozumieli 
działacze samorządowi i przedstawiciele administracji terenowej części jednostek 
gospodarczych z południowo-wschodniej Polski, których pozytywne rezultaty działań  
w tej kwestii mogą być potraktowane jako pionierskie. Nie byłyby one jednak moŜliwe, 
gdyby nie ustawa samorządowa z 1990 r., powołująca na szczeblu gminy samorządy 
terytorialne i nadająca gminom szerokie uprawnienia do decydowania o swoim losie. 
Podobną rolę odegrało utworzenie w 1999 r. samorządów na szczeblu regionalnym. 
OŜywienie inicjatyw lokalnych okazało się dobrym punktem startu do zmiany słabości 
środowisk wiejskich w ich atuty. Meritum sprawy stanowi fakt, Ŝe, jak stwierdza  
K. Szczepański, „rozwój lokalny opiera się na woli mieszkańców wzięcia własnych 
spraw we własne ręce, na woli realizacji własnych pomysłów i projektów. Opiera się 
równieŜ na wyobraźni, wytrwałości, a przede wszystkim na umiejętności dogadywania 
się i współpracy róŜnych aktorów sceny ekonomicznej oraz społecznej i jest szansą na 

                                                           
9 J. Parysek, op. cit., s. 46-48. 
10 G. Ślusarz, Rola i znaczenie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, w: Ekonomiczne i prawne 

podstawy integracji europejskiej w aspekcie kreowania i zarządzania polityką regionalną, ODR, Iwonicz 
1998, s. 20. 
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poprawę połoŜenia”11. Wszystko wskazuje na to, Ŝe większą nadzieję naleŜy wiązać  
z regionalną i lokalną polityką rolną, gdyŜ jest ona bliŜej wsi i rolnictwa, a po wtóre jej 
autorami, a przynajmniej współautorami, są w duŜym stopniu mieszkańcy wsi, którzy 
jednocześnie są jej współrealizatorami. DuŜa zmienność przyrodniczych  
i ekonomicznych warunków gospodarowania w rolnictwie polskim uzasadnia koncepcję 
regionalnego rozwoju kraju. Tezę tę rozwija A. Kotala, stwierdzając, Ŝe „uzasadnianie 
koncepcji regionalnego rozwoju kraju leŜy nie tylko w specyfice gospodarczej 
poszczególnych regionów, ale równieŜ w ich odmienności kulturowej” 12. 

Stan i procedura rejestracji produktów tradycyjnych  oraz 
regionalnych Podkarpacia na tle innych województw 

Czynnikiem stymulującym ubieganie się producentów o certyfikaty potwierdzające 
wysoką jakość ich wyrobów, a takŜe gwarantujące ich ochronę prawną stała się 
integracja naszego kraju z Unią Europejską. W krajach UE jednym z priorytetów jest 
kultywowanie lokalnych tradycji i obyczajów. Ochroną objęte są oryginalne produkty 
rolne oraz Ŝywność lokalna, charakterystyczna ze względu na miejsce powstania  
i tradycyjny sposób wytworzenia. W Polsce jednostką odpowiedzialną za prowadzenie 
systemu rejestracji produktów o określonym pochodzeniu geograficznym i specyficznej 
tradycyjnej jakości, w rozumieniu przepisów unijnych, jest Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. Zagadnienia związane z ochroną produktów regionalnych  
i wytwarzanych tradycyjnymi metodami określone są w prawie Unii Europejskiej. 
Wprowadzenie regulacji zdynamizowało rozwój produkcji wyrobów regionalnych  
i tradycyjnych. Szeroko rozumiane popieranie produkcji wyrobów wysokiej jakości jest 
jednym z najwaŜniejszych elementów rozwoju obszarów wiejskich. Posiadane 
oznaczenia produktów poświadczają ich autentyczność i związek z regionem, będąc 
sposobem marketingowego oddziaływania na potencjalnych nabywców. 

Na szczeblu województwa prowadzona jest ewidencja produktów tradycyjnych,  
a w ramach Unii Europejskiej produktów regionalnych. W odniesieniu do produktów 
regionalnych stosowane są trzy oznaczenia: 

– chroniona nazwa pochodzenia, 
– chronione oznaczenie geograficzne, 
– świadectwo potwierdzające specyfikę produktu gwarantowaną tradycją. 
Pierwsze oznaczenie określa jakość produktu poprzez geograficzną nazwę jego 

miejsca pochodzenia, które ściśle wiąŜe charakterystyczne cechy produktu z warunkami 
glebowymi, mikroklimatycznymi oraz historyczno-społecznymi miejsca, z którego dany 
produkt pochodzi. Chronione oznaczenie geograficzne jest znakiem, który określa 

                                                           
11 Szanse i bariery w rozwoju gmin, w: Prezentacja doświadczeń przebudowy obszarów wiejskich  

i promocja mikroregionu „Dolina Strugu”, red. Z. Stachowski, K. Szczepański, Urząd Miejski w Tyczynie, 
Tyczyn 1997, s. 6.  

12 A. Kotala, Problemy i perspektywy przebudowy wsi i rolnictwa w Małopolsce, Zeszyty Naukowe nr 241, 
Kraków 1998, s. 5. 
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jakość produktu poprzez zastosowanie geograficznej nazwy miejsca pochodzenia tego 
produktu, którego związek z miejscem wytworzenia jest wyraźnie utrwalony. Natomiast 
świadectwo szczególnego charakteru jest znakiem określającym produkty wyróŜniające 
się swoim składem, sposobem produkcji lub teŜ tradycyjną metodą przetwarzania od 
podobnych im produktów naleŜących do tej samej kategorii. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest odpowiedzialne za przyjmowanie, 
ocenę i przekazywanie wniosków o rejestrację produktów regionalnych do Komisji 
Europejskiej. UpowaŜnienie takie otrzymał nasz kraj, kiedy stał się pełnoprawnym 
członkiem UE, co stwarza moŜliwość ochrony prawnej wnioskowanych produktów. 
Podjęta próba rejestracji (na podstawie zgłoszenia) skutkuje ochroną prawną produktu 
na okres procedowania wniosku, który trwa około 2 lat. Z chwilą ewentualnej 
negatywnej decyzji Komisji UE ochrona prawna wygasa, a producent moŜe ewentualnie 
ubiegać się o miano produktu tradycyjnego. Zgodnie z przepisami zarejestrowane 
nazwy są chronione przed:  

– wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach 
komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nieobjętych rejestracją,  
o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą 
nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiŜ chronionej nazwy, 

– kaŜdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli 
nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa 
została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyraŜenie „w stylu”, „rodzaju”, 
„przy uŜyciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”, 

– wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do 
miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na 
opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub 
dokumentach odnoszących się do danego produktu lub na opakowaniu 
produktu w pojemniku, mogącym stworzyć fałszywe wraŜenie co do jego 
pochodzenia, 

– wszelkimi innymi praktykami mogącymi zainteresowanych wprowadzić  
w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu. 

Prawo do umieszczenia na liście tradycyjnych mają produkty, których jakość lub 
wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, 
za które uwaŜa się udokumentowane tradycyjne metody wykorzystywane od co 
najmniej 25 lat. 

Priorytetowymi wnioskodawcami produktu do rozpatrzenia przez Komisję UE, za 
pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są grupy producenckie, 
konsorcja i stowarzyszenia. Zaakceptowany po wstępnym rozpatrzeniu produkt  
w formie wniosku o rejestrację zostaje zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. W terminie sześciu miesięcy od dnia produkcji kaŜde państwo 
członkowskie lub państwo trzecie moŜe zgłosić sprzeciw wobec proponowanej 
rejestracji, poprzez wniesienie do Komisji uzasadnionego oświadczenia o sprzeciwie.  
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W przypadku gdy Komisja Europejska nie otrzyma Ŝadnego sprzeciwu, dokonuje 
rejestracji nazwy. W przedziale lat 2007-2009 Komisja zarejestrowała 15 polskich 
produktów, w tym w 2007 r. jeden produkt, w 2008 r. − siedem i w 2009 r. kolejnych 
siedem. W grupie 15 produktów cztery rodzaje miodów pitnych są kojarzone z całą 
Polską, kolejne cztery produkty z województwem wielkopolskim, cztery  
z województwem małopolskim, po jednym produkcie z województwem dolnośląskim, 
podlaskim, pomorskim i świętokrzyskim. Oznacza to, Ŝe dotychczas Komisja UE 
pozytywnie rozpatrzyła wnioski o uznanie produktu regionalnego z sześciu 
województw. Z województwa podkarpackiego, na etapie opublikowania wniosku  
w Dzienniku Urzędowym UE pod datą 09.12.2009 r., najbliŜej takiej decyzji jest 
„Podkarpacki miód spadziowy”13, który pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację. 

Odmienna jest procedura postępowania przy ubieganiu się o wpisanie na listę 
produktów tradycyjnych. Napływające wnioski są sprawdzane pod względem 
formalnym i merytorycznym przez pracowników Departamentu Rolnictwa  
i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego – bezpośrednio w Oddziale Wielofunkcyjnego 
Rozwoju Wsi i śywności Wysokiej Jakości. W drugim etapie, po pozytywnym 
zaopiniowaniu, wniosek jest przesyłany do Polskiej Izby Produktu Regionalnego  
i Lokalnego w Warszawie, z prośbą o opinię. JeŜeli w ciągu 30 dni brak jakiejkolwiek 
informacji, oznacza to, Ŝe produkt został zaakceptowany. Wówczas Departament 
Rolnictwa i Środowiska zwraca się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą 
o wpisanie na listę produktów tradycyjnych. Decyzja przychodzi do Urzędu 
Marszałkowskiego, a producent otrzymuje certyfikat w formie dyplomu, co upowaŜnia 
go do znakowania towaru, będącego przedmiotem postępowania. Na koniec 2009 r. 
produktów takich było w Polsce 712, a ich strukturę ujmuje tabela 1. 

Tabela 1. Dynamika rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych w Polsce w latach 2005-2009 

Lp
. Wyszczególnienie Ogółem 

Liczba nowo zarejestrowanych produktów 
w latach: 

2005 2006 2007 2008 2009 
1. Sery i inne produkty mleczne 45 12 11 7 11 4 
2. Mięso świeŜe oraz produkty mięsne 132 5 31 32 37 28 
3. Przetwory rybołówstwa, w tym ryby 18 - 7 3 2 6 
4. Warzywa i owoce (przetworzone  

i nie) 
78 3 21 22 23 9 

5. Wyroby piekarnicze i cukiernicze 136 14 36 33 29 24 
6. Oleje i tłuszcze (masło, margaryna, 

olej itp.) 
14 4 1 5 3 1 

7. Miody 34 3 4 16 9 2 
8. Gotowe dania i potrawy 164 6 45 42 33 38 
9. Napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) 77 8 25 11 24 9 
10. Inne produkty 14 1 2 5 - 6 
Źródło: opracowano w oparciu o dane Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

                                                           
13 Jednolity Dokument: Rozporządzenie Rady (UE) Nr 510/2006 „Podkarpacki miód spadziowy”  

Nr WE:PL-PDO-0005-0578-05,-.12.2006, wniosek nr 2009/CZ99/08. 
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Z danych wynika, Ŝe juŜ w 2005 r., będącym pierwszym rokiem rejestracji,  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaewidencjonowanych zostało 56 
produktów. W przedziale lat 2006-2009 niemal na równym poziomie potroiła się liczba 
takich produktów. Natomiast w 2009 r. dynamika w tym zakresie nieco osłabła, gdyŜ  
w porównaniu do 2005 r. liczba zarejestrowanych produktów podwoiła się.  
W strukturze zarejestrowanych produktów liczebnie wyraźnie przewaŜają: gotowe dania 
i potrawy, wyroby piekarnicze i cukiernicze oraz mięso świeŜe i produkty mięsne. 
Niemal o połowę niŜsza jest liczba zarejestrowanych nieprzetworzonych  
i przetworzonych warzyw i owoców oraz napojów alkoholowych i bezalkoholowych. 
Wyraźnie odbiegają liczbą sery i inne produkty mleczne, przetwory rybołówstwa, 
miody, oleje i tłuszcze oraz inne produkty spoŜywcze. 

Dane z tabeli 2 dowodzą, Ŝe największy udział mają zarejestrowane produkty  
z województwa pomorskiego, śląskiego i podkarpackiego. W tym ostatnim przypadku, 
według danych Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, w 2005 r. zarejestrowanych 
zostało 7 produktów, w 2006 r. 24 produkty, w 2007 r. 28 produktów, w 2008 r. 13 
produktów, a w 2009 r. 9 produktów. Najkorzystniejszy pod tym względem okazał się 
zatem rok 2006 i 2007. Procedura rozpatrywania ciągle trwa, gdyŜ do Urzędu 
Marszałkowskiego składane są kolejne wnioski, a Departament Rolnictwa i Środowiska 
podejmuje działania związane z gromadzeniem informacji na temat wyjątkowości  
i specyfiki wyrobów oraz przygotowaniem wniosków o wpis na listę Produktów 
Tradycyjnych. 

Tabela 2. Produkty regionalne i tradycyjne (w poszczególnych województwach)  

Lp. Województwo Liczba % 

1. pomorskie 105 14,8 
2. śląskie 104 14,6 
3. podkarpackie 81 11,4 
4 wielkopolskie 68 9,6 
5. lubelskie 67 9,4 
6. łódzkie 48 6,7 
7. opolskie 44 6,2 
8. podlaskie 43 6,0 
9. małopolskie 33 4,6 
10. świętokrzyskie 25 3,5 
11. kujawsko-pomorskie 21 3,0 
12. mazowieckie 20 2,8 
13. dolnośląskie 19 2,7 
14. warmińsko-mazurskie 18 2,5 
15. zachodniopomorskie 8 1,1 
16. lubuskie 8 1,1 
17. Razem 712 100,0 

Źródło: obliczenia własne w oparciu o dane publikowane przez Polską Izbę Produktu Regionalnego  
i Lokalnego. 
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Stymulanty kreowania produktu tradycyjnego i region alnego 
na rynku 

Wykazane wieloaspektowe pozytywne rezultaty płynące z osiągnięcia certyfikatu 
produktu regionalnego lub tradycyjnego skłoniły autora do prześledzenia w toku 
wywiadu kwestionariuszowego czynników mających wpływ na podjęcie przez 
producentów starań o rejestrację produktu (tabela 3). 

Tabela 3. Czynniki mające wpływ na podjęcie starań o rejestrację produktu (w %) 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 

Przedstawiciele firm 
zatrudniaj ących: 

do 9 osób 10 i więcej 

1. Przekonanie o walorach jakościowych 83,3 85,7 80,0 
2. Tradycje w wytwarzaniu 66,7 57,1 80,0 
3. Obserwacja rynku 41,7 42,9 40,0 
4. Pomysł i posiadanie wizji 33,3 42,9 20,0 
5. Tradycje rodzinne 33,3 28,6 40,0 
6. Chęć poprawy sytuacji finansowej 8,3 − 20,0 

Źródło: obliczenia w oparciu o wyniki badań własnych. 

Z danych wynika, Ŝe priorytetowe były: przekonanie producentów o walorach 
jakościowych wytwarzanych przez nich produktów oraz chęć kultywowania tradycji 
w wytwarzaniu. W nieco mniejszym stopniu na podjęcie starań wpłynęła obserwacja 
rynku, w tym akceptacja produktu przez nabywców. Oznacza ona, Ŝe w momencie 
otrzymania certyfikatu i oznakowania produktu jeszcze bardziej wzmocni się jego 
pozycja rynkowa. Przeciętnie co trzeci badany uznał, Ŝe do wystąpienia z wnioskiem 
upowaŜniało go posiadanie skonkretyzowanego pomysłu i jasna wizja produktu  
w przyszłości oraz chęć kultywowania rodzinnych tradycji. Jest natomiast bardzo 
symptomatyczne, Ŝe w niewielkim stopniu producenci, i to tylko z większych firm, 
upatrują w uzyskaniu certyfikatu szansy poprawy własnej sytuacji finansowej. 
Procedura formułowania i rozpatrywania wniosków jest bardzo skomplikowana, dlatego 
w toku badań starano się ustalić priorytetowe, zdaniem respondentów, instytucje 
wspierające ten proces (tabela 4). 

Tabela 4. Instytucje wspierające proces rejestracji produktów i ich wprowadzenia na rynek (w %) 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 

Przedstawiciele firm 
zatrudniaj ących: 

do 9 osób 10 i więcej 

1. Urząd Marszałkowski 91,7 100,0 80,0 
2. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 50,0 28,6 80,0 
3. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 33,3 28,6 40,0 
4. Urząd Gminy/Miasta 8,3 14,3 − 
Źródło: obliczenia w oparciu o wyniki badań własnych. 
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Niemal wszyscy respondenci uznali przewodnią rolę Urzędu Marszałkowskiego,  
a w domyśle pracowników Departamentu Rolnictwa i Środowiska. Niemal o połowę 
niŜsze było wsparcie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Co trzeci 
producent stwierdził, Ŝe korzystał ze wsparcia słuŜb Podkarpackiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego. Minimalny był natomiast odsetek wskazujących na 
instruktaŜową rolę pracowników urzędów gminy. Struktura odpowiedzi potwierdza 
zatem, Ŝe w największym stopniu przy formułowaniu wniosku producenci mogą liczyć 
na kompetentne kadry Urzędu Marszałkowskiego. Ze względu na ciągle postępujący  
i bardzo poŜądany proces formułowania nowych wniosków za waŜne uznano określenie 
przez respondentów zakresu oczekiwanej pomocy (tabela 5). 

Tabela 5. NajwaŜniejsze obszary pomocy w procesie rejestracji (w%) 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 
Przedstawiciele firm 

zatrudniaj ących: 

do 9 osób 10 i więcej 

1. Pomoc w skompletowaniu dokumentacji 75,0 71,4 80,0 

2. Prowadzenie szkolenia 25,0 28,6 20,0 

3. Doradztwo prawne 16,7 28,6 - 

4. Przygotowanie projektu o wsparcie finansowe 8,3 14,3 - 
Źródło: obliczenia w oparciu o wyniki badań własnych. 

Przeciętnie co trzeci respondent wskazał, Ŝe najbardziej oczekiwana była pomoc 
w skompletowaniu dokumentacji. Zdecydowanie mniej potrzebne są, zdaniem 
producentów, prowadzone szkolenia, a tym bardziej doradztwo prawne i przygotowanie 
projektu o wsparcie finansowe. MoŜna domniemywać, Ŝe rolę szkoleniową przejmują 
na siebie pracownicy Departamentu Rolnictwa i Środowiska, udzielając instruktaŜu  
w czasie kompletowania wniosku. Przyznanie certyfikatu oznacza potrzebę większego 
niŜ dotychczas wsparcia promocyjnego, co pozwala na upowszechnienie wiedzy  
o produkcie na rynku nie tylko lokalnym, ale takŜe krajowym, a nawet unijnym. Ten 
rodzaj działań daleko wykracza poza moŜliwości finansowe i organizacyjne 
indywidualnych producentów. Dlatego równieŜ na tym etapie oczekują oni wsparcia ze 
strony róŜnych instytucji.  

Dane z tabeli 6 dowodzą, Ŝe najkorzystniejsze oceny za ten rodzaj działań uzyskały 
równieŜ słuŜby Urzędu Marszałkowskiego, a w dalszej kolejności Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Wprawdzie w nieco mniejszym, ale równieŜ znaczącym stopniu, jak dowodzą 
wskaźniki oceny, działania promocyjne podejmują urzędy gmin i Agencja Rozwoju 
Regionalnego. 
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Tabela 6. Ocena wybranych instytucji w zakresie wsparcia działań promujących produkty tradycyjne  
(w skali 1-5, gdzie 1 to ocena najniŜsza, 5 najwyŜsza, w %) 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem 
Przedstawiciele firm 

zatrudniaj ących: 
do 9 osób 10 i więcej 

1. Urząd Marszałkowski 3,5 3,1 4,0 
2. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego 3,3 3,0 3,5 
3. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 3,0 2,4 4,0 
4. Urząd Gminy/Miasta 2,8 3,7 1,5 
5. Agencja Rozwoju Regionalnego 2,4 2,5 2,3 

Źródło: obliczenia w oparciu o wyniki badań własnych. 

Podsumowanie 

W wyniku oddziaływania mechanizmów rynkowych istniejące od lat i mające 
swoje źródło w przeszłości historycznej róŜnice regionalne w naszym kraju nie tylko 
nie uległy zmniejszeniu, lecz wręcz przeciwnie − wyostrzyły się. Podobnie jak  
w zbiorowościach ludzkich, tak teŜ w układach regionalnych mocniejsze jednostki 
organizacyjnie, korzystając z nadarzających się okazji, są wyraźnie ekspansywne, 
podczas gdy słabsze nie rozwijają się, a nawet przeŜywają stan recesji gospodarczej.  
W tej sytuacji, chcąc stworzyć rynkową arenę równych szans, nieodzowne jest 
zneutralizowanie istniejących juŜ przy wejściu zbyt ostrych róŜnic regionalnych. 
Dystans w rozwoju poszczególnych środowisk nie musi się wcale utrzymywać. Rozwój 
ten nie moŜe jednak przebiegać tymi samymi torami. Tak jak róŜne są naturalne 
warunki przyrodnicze, społeczno-demograficzne i wynikające z nich szanse rozwoju 
gospodarczego, tak teŜ konieczne jest wypracowanie indywidualnych dróg rozwoju. 
Taką szansą są programy polityki rolnej schodzące do poziomu środowisk lokalnych. 
Powinny one stworzyć moŜliwość wykorzystania zbieŜności cech wewnętrznych, 
a takŜe odrębności cech zewnętrznych. Nakreślony strategiczny obraz regionu nie moŜe 
być toŜsamy w róŜnych środowiskach, nie moŜe teŜ być kompozycją przypadkowych 
funkcji, lecz celowo dobranych, planowanych i realnych w danym środowisku działań. 

Jednym z waŜnych obszarów działań pozwalających zaakcentować toŜsamość 
regionu i stworzyć dla środowiska wieloaspektowe szanse jest ubieganie się  
o certyfikaty dla produktów tradycyjnych lub regionalnych. Procedury ubiegania się, 
zwłaszcza o miano produktu regionalnego, są skomplikowane, dlatego producenci 
oczekują w tym względzie wsparcia ze strony kompetentnych słuŜb, urzędów  
i instytucji.  

THE ROLE OF REGIONAL AND TRADITIONAL PRODUCTS  
IN SHAPING REGION’S IDENTITY (ON THE EXAMPLE  

OF PODKARPACKIE VOIVODESHIP) 

Summary 

Regional and traditional products turn out to be the basis of differentiation of regions  
in a global and standardized world. The data gained in the Department of Agriculture and 
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Environment of Marshal Office in Rzeszów as well as data published by Polish Chamber  
of Regional and Local Product were used to accomplish a comparative analysis in this range in 
years 2005-2009 in Poland and in voivodeship section. Taking into consideration a fact, that 
desirable process of submitting consecutive proposals should be stimulated, in-depth interviews 
were conducted among 12 firm owners, having all together 31 registered products in Ministry  
of Agriculture and Rural Development as traditional products, to define institutions, which to  
a largest degree support laborious process of registration, preferential areas of help granted either 
on the level of promotion of traditional products.  
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Katarzyna Orfin1 

ROLA MARKOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO  

W KSZTAŁTOWANIU WIZERUNKU MIASTA  

NA PRZYKŁADZIE THE TALL SHIPS’ RACES  

W SZCZECINIE 

Streszczenie 

Miasta jako specyficzne jednostki terytorialne zmieniały się na przełomie wieków. Ich 
rozwój zaleŜy od wielu czynników.  Potrzeba kreowania wizerunku i marki miast jest niezwykle 
silna, a tym samym determinuje rozwój jednostki, jej popularność, moŜliwości przyciągania 
młodych ludzi. Istotny wpływ na wizerunek miasta mają nie tylko odwiedzający, ale przede 
wszystkim mieszkańcy, którzy tworzą pozytywną atmosferę. Tworzenie odpowiedniego klimatu 
jest esencją brandingu. Wizerunek miast moŜe być kształtowany za pomocą wielu narzędzi,  
a jednym z nich jest organizacja wydarzeń masowych. Imprezy na skalę regionalną, krajową,  
a nawet międzynarodową przyciągają bardzo duŜą liczbę odwiedzających, którzy mogą stać się 
potencjalnymi turystami. Miasto bazując na organizacji imprez masowych, promuje swoją ofertę, 
wizerunek, markę na skalę krajową, jak równieŜ międzynarodową. Przykładem promowania 
miast wraz z organizacją imprezy masowej jest Szczecin jako organizator wydarzenia Tall Ship’s 
Races 2007.  

Wprowadzenie 

Nieograniczone moŜliwości przepływu kapitału ludzkiego i rozwój turystyki oparty 
na filarach wciąŜ rozwijającego się marketingu umoŜliwiły kształtowanie się nowych 
koncepcji, strategii miast, budowania ich toŜsamości, wizerunku. Jest to swego rodzaju 
ratunek, sposobność utrzymania siły i znaczenia miasta na arenie krajowej oraz 
międzynarodowej. Wizerunek miasta moŜe być kształtowany poprzez wiele 
instrumentów marketingowych. Jednym ze skuteczniejszych jest organizacja imprez 
masowych, tak zwanych eventów. Wydarzenia skierowane do mieszkańców, a takŜe 
odwiedzających z kraju czy zagranicy są niepowtarzalną okazją do zaprezentowania 
dobrych stron jednostki miejskiej. Profesjonalne i atrakcyjne imprezy masowe jako 
markowe produkty turystyczne mogą stać się wyjątkową wizytówką miasta.  

 

                                                 
1 Katarzyna Orfin – mgr, doktorantka, Katedra Zarządzania Turystyką, Wydział Zarządzania i Ekonomiki 

Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
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Znaczenie marketingu dla jednostki miejskiej  

Marketing jest nieodłącznym elementem zmieniającego się świata. W ujęciu 
klasycznym (wąskim) marketing jest odpowiednim planowaniem, koordynacją  
i kontrolą wszelkich działań przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na aktualne  
i potencjalne rynki zbytu2 . Natomiast w ujęciu szerokim marketing jest procesem 
społecznym i zarządczym, dzięki któremu określone grupy osiągają zamierzone cele 
poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę posiadających wartości produktów3. Na bazie 
róŜnych definicji wykształciło się pojęcie marketingu turystycznego, którego 
intensywny rozwój rozpoczął się wraz z rozkwitem turystyki, coraz silniejszej potrzeby 
ludzi do podróŜowania i wypoczynku. Funkcje marketingu turystycznego w literaturze 
rozpatrywane są m.in. z czterech punktów widzenia: ogólnospołecznego, regionalnego, 
mikrospołecznego i indywidualnego konsumenta, które ściśle opierają się na 
suwerenności konsumentów oraz ich własnych decyzji dotyczących wykorzystywania 
społecznych zasobów4. Miasto jako określona jednostka organizacyjna posiada osobno 
definiowane w zakresie marketingu znaczenia. Według H. Mefferta marketing miasta 
obejmuje analizę, planowanie i kontrolę, których celem jest osiągnięcie załoŜonych 
procesów wymiany z danymi rynkami lub grupami odbiorców5 . Istotne jest, aby  
w przyjętych działaniach dąŜyć do osiągnięcia celu głównego marketingu terytorialnego, 
którym jest wpływanie na opinie, postawy i sposoby zachowania się zewnętrznych  
i wewnętrznych grup zainteresowanych osób poprzez dobranie właściwego zestawu 
środków i instrumentów stymulowanych reakcji wymiennych6. Popularne jest obecnie 
kreowanie marki czy wizerunku jako atutu w kręgu silnej konkurencji. Pojawiło się 
zatem pojęcie marki miasta, pewnej kreacji, która nadaje formę wyróŜniającą 
miejscowość na tle innych w sposób namacalny i emocjonalny.  

Nie bez znaczenia jest silne dąŜenie do wyróŜnienia się na tle innych jednostek 
miejskich, które stało się pewnego rodzaju odpowiedzią dla rozszerzającej się 
urbanizacji. Oprócz pozytywnych jej efektów (urbanizacji), spotykamy się takŜe z tymi 
niekorzystnymi, osłabiającymi miasto. Z opublikowanego raportu UNFPA „Sytuacja 
ludności świata 2007. Uwolnienie potencjału, płynącego z rozwoju obszarów 
miejskich” wynikało, iŜ w roku 2008 ponad połowa populacji światowej, tj. 3,3 miliarda 
ludzi, zamieszkiwała obszary miejskie. Prognozy okazały się trafne. Prognozuje się 
takŜe, iŜ 2030 w roku liczba ta wzrośnie do prawie 5 miliardów7. Bardzo waŜne jest, 
aby odpowiednio odnaleźć się w procesie, którego przyspieszenie ma tendencję rosnącą. 
Poruszanie się w polu marketingowym, wykorzystując pozytywne efekty kreowania 

                                                 
2 J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2004, s. 28. 
3 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie, kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1999, s. 6. 
4 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007, s. 104. 
5 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna a Wolters Kluwer Business, 

Kraków 2007, s. 18. 
6  H. Meffert, Stadtmarketing, Sympozjum „Stadtvisionen, Stadtstrategien und Stadtmarketing in der 

Zukunft”, Munster, 1989, za: A. Szromnik, op. cit., s. 22. 
7 Sytuacja ludności świata 2007, http://www.unic.un.org.pl/swp/2007/. 
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marki, brandingu i markowych produktów turystycznych, pozwala osiągnąć 
niewymierne korzyści przy strategii zrównowaŜonego rozwoju miasta.  

Ogromną przewagę nad innymi jednostkami posiadają miasta, które oparte są na 
mocnych fundamentach historycznych, geograficznych czy funkcjonalnych. Kraków ma 
siłę samą w sobie. Bogata i niezwykle waŜna dla Polaków historia będzie przyciągać 
turystów i utrzymywać przywiązanie mieszkańców do miejsca. Praca nad wizerunkiem 
miasta, które posiada swoją toŜsamość, polega na pielęgnacji i zrównowaŜonym 
rozwoju. Podobna sytuacja kształtuje się w przypadku jednostek organizacyjnych 
stworzonych pod konkretny cel, funkcję czy wizję. W historii znane są miasta, które 
zostały w pełni wykreowane zgodnie z potrzebami rynku, np. stolica Brazylii – Brasilia, 
czy Las Vegas w USA. Specyficznym rodzajem takich miast są aerotropolis, czyli 
miasta, których układ, funkcjonowanie i infrastruktura skoncentrowane są wokół 
lotniska8.  

W trudniejszym połoŜeniu znajdują się miasta, które nie posiadają uwydatnionego 
charakteru, wyjątkowości samej w sobie bądź produktu przyciągającego ludzi. Często 
po upadku przemysłu, na przykład górniczego czy stoczniowego, miasta tracą 
koncepcję bytu. Funkcjonują bez myśli przewodniej, pewnej idei, która nadawałaby im 
świeŜość, motywowała ludność, pozwalała cieszyć się codziennością. Istnienie bez 
strategii, wizji czy sensu staje się wegetacją. Miasto nie przyciąga nowych ludzi, 
młodzieŜy, turystów, a tym bardziej inwestorów. Ludność popada w rutynę, nie pragnąc 
rozwoju miejsca, w którym Ŝyje. Tym samym doprowadza do zastoju oraz 
wyniszczenia jednostki miejskiej. Aby uniknąć tak negatywnego skutku, poszukuje się 
pewnej wyjątkowości miasta, ukrytej pod postacią natury, połoŜenia, infrastruktury czy 
potencjału. Miasto moŜe stać się produktem turystycznym bądź kształtować w swoim 
obrębie produkty turystyczne. Procesem niezwykle popularnym, niosącym za sobą 
ogromne wyzwania, jest kreowanie marki miasta jako całości, jego wizerunku czy 
brandingu. 

Markowy produkt turystyczny a wizerunek miasta 

Z punktu widzenia marketingu pojęcie marki rozumiane jest jako: nazwa, pojęcie, 
znak, symbol, rysunek bądź splot tych elementów kreujących wizerunek produktu9. 
Wymienione w definicji elementy nie są jednak wystarczające, aby produkt mógł być 
postrzegany w kategoriach marki. NaleŜy je wzmocnić poprzez działania z zakresu 
dystrybucji i ceny, czynności, które pozwolą wyróŜnić się na tle konkurencji, 
zdobywając grono nabywców oraz przewodnią pozycję na rynku10. Stosowanie marek 
pozwala dokonać segmentacji rynku oraz umoŜliwia dostosowanie do potrzeb 
pojawiających się na rynku. Korzyścią płynącą z istnienia marki jest m.in. ochrona 

                                                 
8 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 26-27. 
9 Marka turystyczna. ZałoŜenia metodyczne, w: Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja 

na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin – Niechorze 2004, s. 119. 
10 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, PWE, Warszawa 2001, s. 12. 
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produktu przed naśladowcami, jego innowacyjność i wyjątkowość. Marka tłumaczy 
sens i istotę oferty, jej historię, pochodzenie i cel, dzięki czemu jest gwarancją 
autentyczności produktu11 . Marką moŜna opatrzyć dobro, usługę, a takŜe region,  
w ujęciu jednostki terytorialnej lub większego obszaru.  

Synteza marki z produktem turystycznym jest obecnie zjawiskiem bardzo 
dynamicznym w turystyce. Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym określany jest 
w ujęciu wąskim i szerokim. Pierwsze określa konkretny produkt turystyczny, czyli to, 
co realnie jest nabywane, na przykład usługa noclegowa. W ujęciu szerokim odnosi się 
do regionów, rejonów, miejscowości a takŜe pojedynczych atrakcji turystycznych. 
Kształtowana moŜe być między innymi przez jednostki samorządu terytorialnego, 
organizacje czy stowarzyszenia turystyczne. Marka turystyczna oddziałuje na całą 
strukturę produktów turystycznych, które wpływają na dwie grupy klientów: 
konsumentów usług turystycznych oraz turystów12. Istotne jest, aby obie grupy czerpały 
w odpowiednich proporcjach korzyści z zaproponowanych wartości. Marka miejsca jest 
wyróŜnionym i odpowiednio uwydatnionym rejonem, pozwalającym dostrzec 
kupującemu i uŜytkownikowi unikalne i istotne wartości dodane, które spełniają jego 
potrzeby w najlepszy sposób. WaŜne jest, aby wyróŜniały się na tle konkurencji13. 
Marka to kombinacja pewnego rodzaju produktu, znaku, a takŜe danego skrótu 
myślowego, toŜsamości, wizerunku14. Charakter miasta zawarty jest w jego toŜsamości, 
czyli ciągu powiązań pewnych obrazów, doświadczeń i cech, zebranych w umysłach 
ludzkich.  

ToŜsamość kształtowana jest na podstawie wydarzeń historycznych, politycznych, 
dziedzin społecznych, kulturalnych czy ekonomicznych funkcjonujących w obrębie 
miasta15. ToŜsamość jest wizją odbioru miasta, załoŜonym przez twórcę sposobem jego 
postrzegania na postawie wykorzystywanych marketingowych narzędzi. To, w jaki 
sposób te narzędzia wpłyną na odbiorcę – mieszkańca i turystę – kreuje wizerunek 
miasta, czyli postrzeganie go w sposób fizyczny i emocjonalny. To kompozycja 
obrazów, odczuć czy wraŜeń o mieście, a takŜe doświadczeń Ŝyciowych w umyśle 
odbiorcy. Inaczej mówiąc wizerunek marki jest odbiciem toŜsamości marki w percepcji 
odbiorcy, w związku z tym od jakości postrzeganego wizerunku zaleŜą decyzje 
zakupowe konsumentów. Kształtowanie wizerunku jest jednym z wielu celów 
strategicznych miast, wynikających z trendów rozwoju osadnictwa. W literaturze 
wymienia się m.in. takie tendencje: luka w toŜsamości i image’u miast, wynikająca  
z róŜnic pomiędzy starym a nowym wizerunkiem, problemy z identyfikacją miasta  

                                                 
11 Ibidem, s. 16. 
12 A. Panasiuk, Marketing usług turystycznych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 89-90. 
13 M. Trueman, M. Klemm, A. Giroud, Can a city Communicate? Bradford as a Corporate Brand, 

„Corporate Communications: An International Journal” 2004, Issue 4, za: M. Korczyńska, Marka miasta, 
„Marketing i Rynek” 2006, nr 12, s. 2. 

14 J. Altkorn, Strategia marki, PWE, Warszawa 1999, s. 11. 
15 M. Korczyńska, op. cit., s. 3. 
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w środowisku społecznym, czy zmiany systemu wartości i oczekiwań mieszkańców16. 
Wizerunek to pewne skojarzenia, identyfikowane przez odbiorców z konkretnym 
miastem, mentalnym i emocjonalnym odbiciem rzeczywistości. Jednak te same cechy 
mogą być róŜnie odbierane, stanowić odmienną wartość, dlatego wizerunek coraz 
częściej staje się przedmiotem świadomej regulacji w jednostkach terytorialnych. 
Istotne jest, iŜ kształtuje on proces postrzegania oraz budowania lojalności wobec 
jednostki, a takŜe wobec jej marki17. 

Silna marka buduje „wierność” odbiorców, przywiązanie, które stwarza szerokie 
moŜliwości rozwoju oraz wzmacniania przewagi nad konkurentami. Niezwykle waŜne 
jest, aby koncepcja marki miasta była akceptowana i popierana przez mieszkańców.  
W przeciwnym wypadku sukces marki miasta jest wątpliwy. Sposób myślenia o mieście 
jako o marce oznacza przyjęcie, iŜ jest ono globalnym graczem na rynku, a jego marka 
stanowi cenny kapitał, będący źródłem przewagi konkurencyjnej18. Myślenie to zostało 
określone pojęciem brandingu. Jest on wynikiem wzmocnienia wizerunku miasta  
o efekt emocjonalny, określający odczucia, nastrój, osobiste doświadczenia 
odwiedzających i mieszkańców. Branding ma na celu wykreowanie odpowiedniego 
odczucia w człowieku, które pojawi się za kaŜdym razem, gdy odwiedzi, zobaczy  
w mediach lub odświeŜy w pamięci dane miasto. Pozytywny zbiór myśli i emocji, 
„załoŜony” przez twórców marki, świadczy o jej sukcesie i potęŜnym potencjale. 
WraŜenia i emocje moŜe przywołać logo miasta, usługa, produkt, wydarzenie. 
Elementem budującym i wzmacniającym markę miasta mogą być imprezy turystyczne, 
szczególnie masowe, opatrzone ogólnie znaną, odrębną marką.  

Impreza masowa jako wydarzenie turystyczne na przyk ładzie 
The Tall Ships’ Races  

Imprezę turystyczną z punktu widzenia makroekonomicznego tworzy zespół dóbr, 
produktów i usług, kupowanych przed i podczas pobytu w danym regionie19. Kreowanie 
w miastach markowego produktu pod postacią imprez ma na celu wyróŜnienie regionu 
oraz zainteresowanie potencjalnych turystów. Organizacja imprezy o wyŜszej randze 
(np. międzynarodowej) i identyfikowalnej marce przyczynia się do wzmocnienia 
wizerunku miasta i rozpoznawalności regionu. Odbywa się to poprzez intensywne 
przygotowania, związane z poprawą infrastruktury rejonu, dynamiczną promocją  
w ujęciu międzynarodowym, stworzeniem atrakcyjnych warunków dla inwestorów.  
W mieście dzięki wyŜszym dochodom pobudzana jest gospodarka lokalna, wzrasta 
zatrudnienie, a tym samym obroty firm i instytucji, motywacja mieszkańców  
i samoocena ulega wzmocnieniu. W praktyce impreza turystyczna, jako produkt, jest 

                                                 
16 M. Lalli, W. Ploter, Corporate Identity fur Stadte, „Marketing ZFP” 1991, za A. Szromnik, op. cit.,  

s. 131. 
17 M. Florek, op. cit., s. 98. 
18 M. Korczyńska, op. cit., s. 5. 
19  M. Kosters, Techniques Identifying and Evaluating Tourist Products, Breda, NWIT, 1970, za:  

T. Chudoba, Marketing w turystyce, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 137. 
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sumą innych produktów i usług. Składa się z rdzenia, produktu rzeczywistego  
i produktu poszerzonego. Rdzeniem jest samo wydarzenie. Produktem rzeczywistym 
określa się działania umoŜliwiające istnienie imprezy turystycznej, chociaŜby baza 
noclegowa. Na produkt poszerzony składa się wiele usług dodatkowych, jak 
ubezpieczenie, nagłe usługi lekarskie itp.20. Zorganizowanie imprezy masowej wiąŜe się 
z wieloma korzyściami płynącymi w sposób pośredni i bezpośredni dla miasta. Jest to 
niezwykła okazja do zaprezentowania potencjału organizatorskiego, szerokich 
moŜliwości miasta jako gospodarza. Zainteresowanie inwestorów krajowych  
i zagranicznych wzrasta. Wydarzenia masowe przyciągają bardzo duŜą liczbę 
uczestników z wielu regionów i krajów, którzy mają okazję poznać miasto, skorzystać  
z usług dodatkowych i przedłuŜyć pobyt. Odpowiednio zastosowane działania 
marketingowe przy okazji imprezy masowej sprawiają, iŜ przyjezdni, zadowoleni  
z organizacji imprezy, „przeleją” pozytywne emocje na miasto, zapragną cieszyć się 
nim dłuŜej, a takŜe w rezultacie powrócić w celach czysto turystycznych.  

W praktyce wiele polskich miast opiera się na organizacji masowych imprez, 
podąŜając drogą ku kreowaniu własnej marki. Popularne wydarzenia to Sopot Festiwal 
czy festiwal w Opolu. Od stosunkowo niedawna Szczecin zaczął budować swoją markę. 
Powodem jest m.in. fakt, iŜ miasto nie ma określonego, jednoznacznego wizerunku. 
Trudno odnieść się do historii, wydarzeń politycznych czy specyficznej kultury.  
W związku z tym istotne jest, aby zaakcentować cechy indywidualne i niepowtarzalne, 
usystematyzować zasady prezentacji i komunikowania się, a takŜe określić system 
identyfikacji wizualnej.  

Marka Szczecina powinna spełniać oczekiwania mieszkańców, turystów, 
inwestorów, przede wszystkim wyróŜnić miasto na tle innych miast w kraju. Obecny 
wykonawca marki Szczecina przeprowadził badania, zbierając opinie o mieście wśród: 
szczecinian, mieszkańców duŜych miast Polski, cudzoziemców, studentów, którzy 
postanowili wyjechać ze Szczecina, aby podjąć studia w Warszawie, władz miasta, 
przedstawicieli świata nauki i biznesu, a takŜe dziennikarzy. Wyniki nie są 
zadowalające i świadczą o słabym wizerunku miasta i sporym krytycyzmie. Jedynie 
25% mieszkańców jest zadowolonych z Ŝycia w Szczecinie, natomiast 53% jest „raczej 
zadowolonych”. Istotne jest, iŜ Polakom Szczecin kojarzy się z morzem – 24%,  
a w 23% z portem. Miasto jest popularne wśród 88% badanych Niemców, 
przyjeŜdŜających w celach zakupowych, a takŜe wśród Skandynawów (55%), 
preferujących zwiedzanie. Pozytywną stroną jest fakt, iŜ obcokrajowcy dobrze odbierają 
Szczecin (95%) i chętnie polecają go innym (93%). Badania pokazują takŜe, iŜ Szczecin 
pozbawiony jest negatywnych stereotypów, więc nie ma na swojej drodze barier do 
budowania jego marki21. Ewidentnym ograniczeniem kreowania wizerunku i marki 
miasta jest brak odpowiedniego przywiązania mieszkańców, zaangaŜowania i wsparcia. 

                                                 
20 T. Chudoba, op. cit., s.128-129. 
21 Raport o stanie miasta Szczecina 2008, http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/files/raport_2008.pdf. 
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Duma i silne więzi społeczne nadają miastu wyrazistość, potęgują jego moc. Mimo tak 
waŜnych i nie do końca docenianych w pojęciu ogólnym atutów Szczecina jak: 
atrakcyjne połoŜenie handlowo-turystyczne, bliskość morza czy sąsiedztwo Niemiec  
i Skandynawii, mieszkańcom brakuje pewnego rozmachu, konkretnego silnego bodźca 
− swoistego elementu, który utworzy poczucie jedności i pewności siebie jako ogółu. 

„Nie mamy zabytków, rynków jak inne polskie miasta. Mamy za to mnóstwo wody, 
moŜemy rozwijać Ŝeglarstwo. To nasze atuty”22 − słowa prezydenta Szczecina zostały 
wypowiedziane przy okazji konferencji dotyczącej organizacji masowego wydarzenia, 
jakim jest finał Tall Ships’ Races. Korzyści wynikające z walorów geograficznych  
i naturalnych miasta niewątpliwie wpływają na jego wizerunek, podkreślając 
prawdziwie morski charakter, jednocześnie komponując się z istotą tak prestiŜowego  
i znaczącego na świecie wydarzenia Ŝeglarskiego. Szczecin od dawna utoŜsamia się ze 
swoim morskim charakterem, jednak organizacja finału regat pozwoliła na uwypuklenie 
toŜsamości miasta, jak równieŜ czynnego zaangaŜowania w wodne przedsięwzięcia.  

Finał The Tall Ships’ Races, organizowany przez Sail Training Association,  
a od 2003 roku przez Sail Training International, odbył się w Szczecinie w 2007 roku. 
Był to niewątpliwy sukces marketingowy. Imprezę odwiedziło około 2 milionów osób, 
w tym mieszkańcy miasta i turyści. 37% uczestników miała okazję pierwszy raz 
pojawić się w Szczecinie. Rangę wydarzenia podkreślała obecność gości z Niemiec, 
Anglii czy Hiszpanii, którzy wykazali chęci ponownego przyjazdu do Szczecina (66%  
z nich). Ogromna frekwencja oraz pozytywne wypowiedzi turystów polskich  
i zagranicznych świadczą o sukcesie organizacyjnym Szczecina i jego mieszkańców.  
Na poziomie 80-90% oceniono atrakcyjność turystyczną miasta, dostęp do informacji, 
obsługę, poziom bezpieczeństwa, jakość usług gastronomicznych i róŜnego typu 
atrakcji podczas The Tall Ships’ Races. Korzyści płynące z organizacji tego typu 
imprezy masowej są długookresowe. Kilka najwaŜniejszych to przede wszystkim 
wzrost liczby turystów, przyspieszenie wzrostu gospodarczego w mieście, promocja 
regionu w ujęciu krajowym i zagranicznym, poprawa sytuacji na rynku pracy, rozwój 
inwestycji oraz wzrost dochodów firm i wiele innych szczegółowo opisanych  
w „Raporcie o stanie miasta Szczecina 2008”. Jednak niewymiernymi korzyściami 
związanymi z budowaniem marki Szczecina, jego wizerunku i brandingu są: 
wzmocnienie wiary mieszkańców miasta i regionu we własne siły i moŜliwości, 
poczucie dumy i przywiązania, mobilizacja ludności do przeprowadzenia imprezy na 
tak duŜą skalę23.  

Emocjonalny wymiar wizerunku miasta jest niezwykle namacalny w świetle 
efektów The Tall Ships’ Races. Branding miasta w ujęciu regat jest trafny i po analizie 
wyników badań („Raport o stanie miasta Szczecina 2008”) przynoszący zamierzone 
efekty. Wydarzenia o charakterze masowym podkreślają nie tylko morski charakter 

                                                 
22 Szczecin wchodzi w logo Tall Ships Races, http://www.sailnews.pl/content/view/495/9/. 
23 Raport o stanie miasta Szczecina 2008…. 
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Szczecina, ale ukazują jego wyjątkowość, siłę, udowadniają, iŜ marka miasta ma swoje 
unikatowe znaczenie. Staje się rozpoznawalna, kojarzona z pozytywnymi dźwiękami, 
obrazami wyjątkowo spędzonych dni nie tylko podczas regat. Nastrój oraz klimat 
miasta potęguje pozytywne i optymistyczne nastawienie mieszkańców Szczecina, 
którzy dumni z funkcji organizacyjnych stają się bardziej otwarci i kreatywni. Istotne 
jest, aby efekt był długotrwały, stymulował wizerunek miasta, umacniał markę na tle 
konkurencji.  

Cykliczność finału The Tall Ships’ Races pozwala na osiągnięcie sukcesu  
w kreowaniu marki Szczecina, budowaniu wizerunku miasta z ogromnym potencjałem 
na przyszłość. JuŜ w 2013 roku Szczecin stanie się po raz drugi gospodarzem finału 
regat. Jak wynika z informacji Urzędu Miasta Szczecina, z Sail Training International 
zawarta została umowa o współpracę, w której jednym z najwaŜniejszych punktów jest 
zapis o Szczecinie jako gospodarzu The Tall Ships’ Races 2013. Synergia pomiędzy 
charakterem regat a marką i planami miasta Szczecina wobec młodych ludzi i nabrzeŜy 
jest zauwaŜalna przez obie strony umowy. Dzięki podpisanej współpracy między 
władzami miasta a organizacją Sail Training International znak Szczecina pojawi się  
w logo The Tall Ships’ Races, które ukazywać się będzie w ramach intensywnej 
promocji regat przez cztery lata na arenie międzynarodowej. Szczecin będzie mógł 
wypracować „złoty standard” portów goszczących regaty, bazując na sukcesie z roku 
2007. W ramach kampanii reklamowych przedstawiciele miasta będą uczestniczyć we 
wszystkich konferencjach prasowych w ramach The Tall Ships’ Races.  

Największe korzyści płynące z przygotowań czynionych przez Szczecin to 
zaplanowane inwestycje, które zakończą się w 2013 roku. Obecnie gotowy jest projekt 
fontanny na Wałach Chrobrego, przy samej Odrze, planowane są takŜe remonty 
okolicznych nabrzeŜy, a takŜe budowa portu jachtowego w okolicach Wyspy Grodzkiej. 
Przewidywana modernizacja i doświetlenie Trasy Zamkowej przyniesie korzyści 
długookresowe. JednakŜe największą inwestycją będzie budowa portu jachtowego 
„Szczecin” na Wyspie Grodzkiej. Opierając się na źródłach internetowych, „prowadzić 
na nią będą specjalne pomosty łączące wyspę z nabrzeŜem Starówka. Do tego kładka 
zwodzona i baseny pływające na barkach. Na samej wyspie mają być obiekty klubowe  
i gastronomiczne, boiska oraz warsztaty szkutnicze” 24. ZałoŜenia są niezwykle ciekawe, 
natomiast nie posiadają jeszcze pokrycia finansowego. Pierwsze zdobyte środki będą 
wykorzystane na pogłębienie toru wodnego wzdłuŜ Wałów Chrobrego.  

Plany i propozycje na rok 2013 w ramach organizacji The Tall Ships’ Races  
w Szczecinie są niezwykle ciekawe i wzbudzają zainteresowanie. Jednak pamiętać 
naleŜy, aby tak kosztowne rozwiązania słuŜyły mieszkańcom i turystom nie tylko 
podczas imprezy, ale w perspektywie lat. Wydarzenia masowe są okazją do zdobywania 
zewnętrznych źródeł finansowania do realizacji przedsięwzięć, które w sposób 

                                                 
24  Szczecin będzie miał nowy port jachtowy w 2013 roku, http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/ 

article?AID=/20091026/SZCZECIN/254836722. 



Rola markowego produktu turystycznego… 

 

191 

bezpośredni i pośredni pozwolą osiągnąć wysoki poziom organizacyjny. Po raz drugi 
Szczecin ma okazję wykazać się jako profesjonalny organizator na skalę 
międzynarodową, wzmacniając swój wizerunek i wyjątkowość. Przywiązanie 
mieszkańców do miasta, zainteresowanie przyjezdnych atrakcjami i walorami regionu 
pozwoli stymulować zrównowaŜony rozwój Szczecina. Proces przygotowawczy moŜe 
stać się dobrą lekcją zrozumienia wizji miasta dla szczecinian i gości, władz  
i inwestorów.  

Szczecin jest miastem z ukrytym potencjałem, nierozwiniętą myślą przewodnią. 
PoraŜki zawiązane z przemysłem stoczniowym przygasiły mieszkańców, a takŜe 
inwestorów, którzy z rezerwą odnoszą się do angaŜowania w region. Dlatego 
poszukiwanie nowych rozwiązań, okazji do rozwoju oraz oŜywienia miasta jest 
niezwykle istotne. Z czasem praca nad marką i wizerunkiem pozwoli na wydobycie siły 
oraz wyjątkowości Szczecina − miasta, które daje moŜliwości rozwoju, jest atrakcyjne 
dla inwestorów krajowych i zagranicznych, przyciąga młodych i zdolnych ludzi, 
umoŜliwiając im zdobycie wykształcenia. Istotne jest, aby marka miasta nie była 
pustym logo, wzorem, splotem kolorów i kształtów wraz z teoretycznym opisem. 
Miasto powinno Ŝyć optymizmem mieszkańców i kreatywnością inwestorów, 
nieskończoną ciekawością turystów, siłą przebicia i profesjonalizmem działania 
zauwaŜalnego na arenie międzynarodowej. Jego znak winien przykuwać wzrok  
i zapadać w pamięci szerokiego grona krajowych i zagranicznych odbiorów.  

Podsumowanie 

Proces kształtowania wizerunku miasta jest stosunkowo długi i wymaga cięŜkiej 
pracy, skoordynowanego wysiłku władz, mieszkańców oraz wkładu inwestorów. 
Wypracowany obraz będzie funkcjonował w opinii krajowej i międzynarodowej, 
przyciągając (lub nie − w przypadku negatywnego wizerunku), gości z całego świata. 
Dlatego waŜne jest stosowanie wielu róŜnych narzędzi, które pozwolą wizerunek 
wzmacniać i kreować. Wysoką skuteczność gwarantują markowe produkty turystyczne, 
które przyciągają do miasta określone grupy odwiedzających. UtoŜsamianie miasta  
z konkretnym markowym produktem buduje zadowolenie obu podmiotów. Korzyści są 
niewymierne. Miasto, które posiada wiele markowych produktów turystycznych, 
rozwija się pręŜniej, skupia róŜne grupy docelowe, plasuje się wysoko na tle 
konkurencji. Podejmowanie wyzwań, organizacja masowych imprez opatrzonych 
światową marką jest skutecznym sposobem do zaistnienia, zdobycia pozycji silnego, 
profesjonalnego „gracza” na skalę światową. Dzięki temu turystyka w mieście kwitnie, 
mieszkańcy czują szacunek i przywiązanie do miejsca, młodzi ludzie mają szerokie 
moŜliwości rozwoju i perspektywę sukcesu. W związku z tym pozytywne i korzystne 
jest dla miasta posiadanie i kreowanie markowych produktów turystycznych w procesie 
kształtowania jego wizerunku. 



Katarzyna Orfin 

 

192

ROLE OF TOURIST BRAND-NAME PRODUCTS IN CREATING 

THE IMAGE OF THE CITY ON THE EXAMPLE THE TALL 

SHIPS’ RACES IN SZCZECIN 

Summary 

Cities are special territorial units, which had been changing at the turn of the century. 
Branding and image of the city can really develop it, attract young people, investors and tourists. 
Inhabitants feel a bond with the city and identify with it, what create a unique climate, atmosphere 
and an aura of positive emotions. That is essence of the branding concept. Creating the image of 
the city is relatively long process, and it requires the hard work of the municipal authorities and 
inhabitants. Cities can create it (image) by means of shaping tourist brand – name products.  
The brand – name products can also occur in the form of mass events. Organization of mass 
events in the city is connected with region’s adaptation to servicing a huge amount of visitors. 
There is an additional, positive effect such as infrastructure conditions improvement. The city is 
also promoted in the international presentation with the brand of the event. Building the brand 
image of the city based on mass events organizing, is used by many cities, including Szczecin. In 
2007 Szczecin was a host of the international event, which is The Tall Ships’ Races. The Tall 
Ships’ Races is a good example of the fact that tourist brand – name products have strong, 
positive effect on creating the brand of the city.  
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KSZTAŁTOWANIE MARKI REGIONU  

NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono istotę marki, sposób kształtowania marki województwa 
zachodniopomorskiego oraz główne załoŜenia strategiczne w tym zakresie. Wskazano na 
elementy toŜsamości omawianego regionu oraz główne działania komunikacyjne. 

Pojęcie i istota marki 

Marka to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów 
stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego 
odróŜnienia od oferty konkurentów.  

Na kreowanie marki mają wpływ dwie kategorie: toŜsamość marki i wizerunek 
marki. Image (wizerunek) marki odnosi się do jej odbiorcy (nabywcy), do sposobu,  
w jaki postrzega markę otoczenie, zaś toŜsamość marki odnosi się do jej właściciela, do 
relacji wewnętrznych. Organizacja kształtuje więc toŜsamość marki, której zadaniem 
jest: określenie znaczenia, zamiaru i powołania marki. ToŜsamość poprzedza 
wizerunek. 

ToŜsamość marki → Emitowane sygnały → Wizerunek marki 
Wizerunek jest tworzony jako synteza wszystkich sygnałów emitowanych przez 

markę (nazwa marki, znaki graficzne, produkty, reklama, sponsoring itp.). Jest 
rezultatem wydobywania przez konsumenta znaczenia tych sygnałów i ich interpretacji. 
Wizerunek opisuje sposób, w jaki określeni odbiorcy wyobraŜają sobie markę. 

Istota toŜsamości marki wynika zaś z odpowiedzi na następujące pytania: 
– na czym polega indywidualność marki, 
– jakie są długofalowe plany i ambicje marki, 
– co stanowi o jej spójności, 
– jakie są wartości tworzące markę, 
– jakie są jej znaki rozpoznawcze. 

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

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński. 
Krzysztof Barczyk – mgr, doktorant niestacjonarny WZiEU US, Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 
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Marka województwa zachodniopomorskiego 

Proces opracowania i wdroŜenia strategii marki województwa 
zachodniopomorskiego skierowany jest na osiągnięcie wymiernych efektów. 
Strategiczne cele tego procesu to2: 
1. Zbudowanie silnej toŜsamości mieszkańców województwa. 
2. Silne zaznaczenie Zachodniopomorskiego w świadomości Polaków jako 

dynamicznego, atrakcyjnego „regionu do Ŝycia i wypoczynku”.  
3. Pozycjonowanie regionu w świadomości Europejczyków jako niezwykle 

atrakcyjnej krainy, uosabiającej zarówno najatrakcyjniejsze cechy marki Polski, jak 
i będącej wyjątkową mieszanką atrakcji pogranicza (euroregionu). 
Opracowanie i wdroŜenie strategii marki województwa przyczyni się do realizacji 

dwóch z czterech głównych celów, zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa 
Zachodniopomorskiego do roku 2015. NaleŜą do nich: 

a) stworzenie warunków do rozwoju zasobów ludzkich, w tym przede wszystkim: 
– wzmacnianie toŜsamości regionalnej i lokalnej w warunkach integracji 

europejskiej, 
– integracji społeczności regionu; 

b) poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego, głównie  
w zakresie:  
– rozwijania systemu promocji regionu, 
– tworzenia warunków dla równowaŜenia rozwoju gospodarki województwa 

zachodniopomorskiego, 
– rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej. 

Marka regionu z punktu widzenia organu zarządzającego procesem wdraŜania pełni 
dwojaką funkcję – rys. 1. Z jednej strony wyraŜa toŜsamość mieszkańców 
województwa i komunikuje im pozytywne przesłanie, czyli przyczynia się do spełnienia 
postulatu akceptacji działań zarządu (funkcja wewnętrzna). Z drugiej strony jest 
precyzyjnie skonstruowanym komunikatem mającym pozytywnie wyróŜnić region  
w świadomości potencjalnych odbiorców zewnętrznych (funkcja zewnętrzna). 

Funkcja wewnętrzna obejmuje działania integrujące społeczność województwa.  
W świetle niedawnych, bo zaledwie kilkuletnich, zmian na mapie administracyjnej 
kraju ta funkcja, czyli integracyjna, jest jedną z najwaŜniejszych, gdyŜ to właśnie od 
stopnia akceptacji strategii przez mieszkańców zaleŜy sukces procesu wyróŜniania 
regionu spośród innych. 

Sytuacja, w jakiej znajduje się województwo zachodniopomorskie, podobnie 
zresztą jak większość województw, związana jest z brakiem nawyku uŜywania nowej 
nazwy województwa. Dodatkowo nowe województwo zachodniopomorskie to scalone 
całe dawne szczecińskie, koszalińskie oraz fragmenty dotychczasowych 
autonomicznych województw: gorzowskiego, pilskiego i wielkopolskiego.  

                                                
2 Strategia marki województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 
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Marka województwa kształtowana przez toŜsamość, traktowana jako komunikat, 
mówi mieszkańcom, w jakim kierunku zmierza region, w czym jest lepszy od innych 
regionów.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rys. 1. Podstawowe funkcje marki województwa 
Źródło: Strategia marki województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 

Poza omówioną wcześniej funkcją integracyjną, dotyczącą powstawania 
najczęściej nowej nazwy, marka regionu pełni funkcję zewnętrzną związaną z promocją 
regionu. Marka wyraźnie i jednoznacznie precyzuje korzyści, jakich mogą oczekiwać 
odbiorcy. Wytyczne, a przede wszystkim cele etapowe wdraŜania strategii marki 
województwa, powinny być uwzględniane w trakcie opracowywania corocznych 
programów promocji województwa. 

Realizowana strategia marki daje gwarancję spójności działań promocyjnych 
regionu w perspektywie wielu lat, a z drugiej strony − w układzie pionowym − jest 
szansą na kontrolę efektywności działań promocyjnych podejmowanych na poziomie 
powiatów i gmin. Jest więc narzędziem, które moŜe być wykorzystane dla poprawy 
efektywności działań promocyjnych, a tym samym poprawności wydatkowania 
środków na promocję. 

ToŜsamość marki województwa zachodniopomorskiego 

Metodyka kształtowania toŜsamości marki obejmuje zebranie odpowiednich 
danych, na bazie których będzie moŜna określić wizerunek województwa, cech 
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swoistych – świadczących o jego specyfice, a w dalszym etapie – określenie jego 
toŜsamości. Pierwszy etap obejmuje zbieranie informacji i definiowanie załoŜeń. Jest to 
etap polegający na zebraniu istniejących materiałów określających sytuację 
komunikacyjną regionu, a takŜe na przeprowadzeniu niezbędnych badań 
identyfikujących potencjał regionu oraz ocenę aktualnego wizerunku. Badania muszą 
dać odpowiedź na pytania: jak region jest postrzegany przez mieszkańców innych 
regionów kraju, jakie posiada znane i swoiste atrakcje, co moŜe go pozytywnie 
wyróŜniać od sąsiednich regionów. 

Kolejny etap polega na znalezieniu idei przewodniej, która powinna gwarantować 
właściwe pozycjonowanie marki regionu w świadomości odbiorców. Trudność tego 
etapu polega na znalezieniu atrakcyjnego i wolnego miejsca w świadomości odbiorców 
marki. NaleŜy więc określić, co szczególnego i atrakcyjnego powinno się 
komunikować, czego nie posiadają inne województwa.  

Cechy wyróŜniające region muszą być uniwersalne i stanowić atrakcję zarówno dla 
turystów, jak i inwestorów. Nie powinno się więc wyróŜnikiem regionu czynić 
konkretnej atrakcji turystycznej. NaleŜy dąŜyć do wyszukania cechy na poziomie 
systemu wartości odbiorców, np. związanych z tradycją, dynamiką rozwoju, 
rzetelnością, otwartością itp. 

Marka to przede wszystkim wielopoziomowy komunikat, funkcjonujący zarówno 
w wymiarze werbalnym, jak i wizualnym oraz emocjonalnym. Definiując strategię 
marki regionu, naleŜy uwzględnić podstawowe aspekty procesu komunikacji: 
moŜliwości nadawcy, komunikat i jego odbiorcę. 

Identyfikację cech swoistych regionu − toŜsamość regionu moŜna określić takimi 
kategoriami jak: 

– obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna, 
– strategia rozwoju województwa do roku 2015, 
– program rozwoju turystyki na lata 2003-2006,  
– dostępne publikacje i artykuły prasowe, 
– badania wizerunku regionu wśród mieszkańców pięciu największych polskich 

miast, 
– zogniskowany wywiad grupowy z potencjalnymi inwestorami, 
– badanie wizerunku – samooceny mieszkańców regionu, 
– rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych, politykami i działaczami 

społecznymi. 
Idea przewodnia, konkretyzowana na poziomie marki województwa, oraz System 

Identyfikacji Wizualnej są istotnymi elementami kształtowania marki – rys. 2. 
Województwo zachodniopomorskie jest regionem atrakcyjnym, o bardzo duŜym 
potencjale rozwojowym. Stosując konsekwentnie załoŜenia przedstawione  
w dokumencie „Strategia marki” moŜna z jednej strony zwiększyć postrzeganą 
atrakcyjność województwa, a z drugiej, pozyskać do współdziałania mieszkańców. 
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Staną się w tym momencie ponadmilionową rzeszą ambasadorów marki województwa. 
Proces ten wymaga jednak konsekwencji i determinacji. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Elementy toŜsamości marki 
Źródło: Strategia marki województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 

Strategia komunikacji marki omawianego województwa  

Formułowanie podstawowych zasad i obszarów strategii komunikacji marki 
województwa zachodniopomorskiego odnosi się do odbiorców komunikatów i systemu 
identyfikacji – zarówno leksykalnej jak i wizualnej. ZałoŜoną główną grupę odbiorców 
marki moŜna wyznaczyć na osi deklarowanych systemów wartości. Bez względu na to, 
czy rozwaŜania dotyczą inwestorów, czy turystów, są nimi ludzie: 

– otwarci, 
– dynamiczni, 
– tolerancyjni. 
Precyzując kategorię odbiorców, moŜna wskazać na podgrupę wiekową ludzi 

młodych (15-39 lat), myśląc zarówno o potencjalnych turystach oraz potencjalnych 
nowych mieszkańcach (np. studentach, pracownikach). W przypadku potencjalnych 
inwestorów kategoria wiekowa jest drugorzędnym kryterium doboru grupy celowej, ale 
bez wątpienia komunikowane cechy regionu będą odbierane jako atrakcyjne takŜe dla 
osób w wieku 40-59 lat. 

System identyfikacji leksykalnej na poziomie komunikacji werbalnej obejmuje swą 
istotę w haśle: „Zachodniopomorskie morze przygody”, akcentującym podstawową 
korzyść z róŜnorodności dla odbiorcy. Hasło „Morze przygody” komunikuje poŜądane 
cechy regionu – rys. 3. Jest wiarygodną (co wynika z badań) obietnicą przeŜycia 
niezapomnianych wraŜeń (co jest celem priorytetowym województwa). Hasło to 
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zachowuje swoją dwuznaczność równieŜ na gruncie języka angielskiego: „Sea of 
adventure”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Hasło identyfikacji werbalnej województwa zachodniopomorskiego 
Źródło: Strategia marki województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 

System identyfikacji wizualnej 

Jednym z warunków skutecznego budowania marki jest spójna i konsekwentna 
polityka wizualizacji przekazów regionu. Na system identyfikacji wizualnej 
województwa zachodniopomorskiego składają się systemy ekspozycji logo 
promocyjnego oraz herbu wraz z flagą województwa. 

Logo promocyjne pełni funkcję uniwersalnego komunikatu akcentującego 
niepowtarzalny charakter marki regionu, natomiast herb oparty jest najczęściej na 
historycznej symbolice i jako taki zakorzeniony w tradycji. Logo z kolei komunikuje 
przyszłość – cel, do którego wszyscy mieszkańcy regionu powinni dąŜyć.  

Herb jest symbolem, który przypisany jest do instytucji działających w wymiarze 
województwa. Nie jest zastrzeŜony przez jeden tylko podmiot. Logo w swej istocie nie 
odwołuje się do geograficznych parametrów obszaru, ale do swoistego charakteru 
miejsca.  

Pola eksploatacji obu znaków podlegają wyraźnym zasadom wykorzystania: herb 
zarezerwowany jest dla oficjalnej komunikacji Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku 
Województwa, natomiast logo przeznaczone jest do sygnowania wszelkich materiałów 
promocyjnych województwa – rys. 4. 

W ramach prac porządkujących system komunikacji wizualnej regionu stworzony 
został system identyfikacji wizualnej herbu województwa, który uściśla reguły 
stosowania herbu w codziennej działalności instytucji. Stworzony system opisuje 
zarówno reguły tworzenia jakichkolwiek pól eksploatacji, jak i podaje gotowe 
przykłady. 
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Rys. 5. Perspektywa czasowa podstawowej symboliki regionu 
Źródło: Strategia marki województwa zachodniopomorskiego, Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 

Podsumowanie 

Do głównych funkcji, jakie pełni marka w kreowaniu przewagi konkurencyjnej 
regionu, moŜna zaliczyć:  

– identyfikowanie oferty regionu i firm działających na jego terenie, 
– odróŜnianie oferty regionu od ofert konkurencyjnych, 
– umoŜliwienie segmentowania rynku (nie ma przeciętnego nabywcy), 
– dostarczenie róŜnym segmentom róŜnych ofert (marek) w optymalny sposób 

dostosowanych do ich specyficznych potrzeb, 
– marka tworzy „patent w świadomości nabywcy”, jest wizytówką regionu, 
– stanowienie rodzaju kontraktu – gwarancji autentyczności, elementu 

upraszczającego proces decyzyjny, szczególnie w przypadku nabywania usług,  
w tym równieŜ turystycznych, 

– redukowanie ryzyka: finansowego, funkcjonalnego, fizycznego, społecznego, 
psychologicznego, straty czasu ze strony nabywcy, 

– odczucia symboliczne: podkreślenie odrębności i miejsca w społeczeństwie, 
– strategiczne znaczenie dla regionu i  firm w nim działających. 
Dla regionu i działających w nim firm do głównych korzyści wynikających  

z posiadania silnej marki naleŜą więc: gwarancja wyŜszej zyskowności sprzedaŜy 
(wysoki udział w rynku), obniŜenie (w porównaniu z konkurentami) elastyczności 
cenowej popytu na dobra i usługi, ochrona usługodawców przed akcjami promocyjnymi 
konkurentów, ułatwienie funkcjonowania podmiotom i instytucjom prowadzącym 
działalność w regionie, nieporównanie dłuŜszy cykl Ŝycia markowych, regionalnych 
produktów. 

Silnej marce regionu odbiorcy szybciej i łatwiej wybaczają „błędy”, mając bardziej 
przyjazne nastawienie emocjonalne. 
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CREATION OF A BRAND REGION ON THE EXAMPLE  

OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP 

Summary 

The paper presents the essence of Zachodniopomorskie Voivodeship brand, the way the 
brand is created and main strategic assumptions for it. The elements of analyzed region identity 
and main communication activities are indicated.  
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SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA JAKO AMBASADOR 

MARKI NA PRZYKŁADZIE SZCZECINA  

Streszczenie 

W artykule przedstawiono działania podejmowane przez Szczecin w celu zaangaŜowania 
społeczności lokalnych do rozpowszechniania marki. Grupa ta ma bardzo istotne znaczenie jako 
ambasador marki. Trudno bowiem mówić o wizerunku marki, gdy mieszkańcy jej nie rozumieją  
i nie akceptują. Miasto powinno angaŜować mieszkańców do promowania marki miasta, gdyŜ 
przyczyni się ona do szybszego rozwoju regionu. Wskazano na przykłady wspólnych inicjatyw 
Szczecina i społeczności lokalnych, które przyczyniają się do lepszego wizerunku miasta, jak 
równieŜ większej integracji mieszkańców z miastem. 

Marka miasta i jej odbiorcy 

Obecnie nikogo juŜ nie dziwi, gdy miasto, gmina, region podejmuje działania  
w celu kreacji marki. Branding jest bowiem wszechobecny. Zarządzanie marką miasta 
to jednak zadanie długofalowe, które powinno zostać zapisane w strategii, a nie być 
realizowane w perspektywie kadencji władz. WaŜne jest, aby działania podjęte przez 
jedną ekipę rządzącą były kontynuowane przez następców. Samorządy doceniają jej 
moŜliwości, gdyŜ zdają sobie sprawę z tego, iŜ nie wystarcza juŜ sama nazwa,  
np. Szczecin, Gdańsk i proste skojarzenia, często podświadome, które się z tymi 
nazwami wiąŜą. Samorządy wchodzą na ścieŜkę eksponowania lub kreowania 
skojarzeń, które chcą do swych nazw przywiązać. KaŜde miasto ma pewne podobne 
cechy, dysponuje zbliŜoną infrastrukturą, nawet połoŜenie nie jest juŜ tak wyróŜniające, 
dlatego tak istotne jest znalezienie elementów, które mogłyby pozwolić na osiągnięcie 
przez niego przewagi konkurencyjnej. W ten sposób powstają marki samorządowe, 
które konkurują ze sobą o zainteresowanie i uwagę, a w konsekwencji swoich 
odbiorców, głównie turystów, inwestorów, mieszkańców.  

NajwaŜniejszy w marce jest zestaw wyróŜniających cech, które się w niej kryją. 
Bardzo istotne jest stworzenie świadomości marki, która oznacza zdolność 
potencjalnego klienta do rozpoznania lub przypomnienia sobie, Ŝe dana marka naleŜy 
do określonej kategorii produktu. Niezbędny jest być wyróŜnik marki, tzw. USP  

                                                
1 Agnieszka Smalec – dr, Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński. 
Piotr Wachowicz – dyrektor Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta w Szczecinie. 
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– Unique Selling Proposition, element wywoławczy, który przychodzi od razu na myśl, 
gdy mowa o danym mieście. 

Marki miejskie powinny dostarczać swoim odbiorcom (zarówno wewnętrznym, jak 
i zewnętrznym) wielu korzyści emocjonalnych oraz funkcjonalnych. Istotą brandingu 
jest bowiem budowanie i podtrzymywanie zaufania, czyli spełnianie obietnic. 
Zarządzanie marką to tworzenie i utrzymywanie wartości rynkowej symboli 
stosowanych przez właściciela poprzez budowanie trwałych związków między tymi 
symbolami a korzyściami postrzeganymi przez otoczenie2. Markę moŜna rozpatrywać 
pod kątem kilku znaczeń symbolicznych jako3: 

– cechę – marka kojarzy się z cechami produktów, których konsumenci 
poszukują; akcentuje się je często w róŜnych akcjach promocyjnych, 

– korzyści – marka w tym aspekcie odnosi się do zapewniania uŜytkownikom 
zarówno korzyści funkcjonalnych, jak i emocjonalnych,  

– wartości – marka mówi o wartościach dostarczanych przez nadawcę, 
– kulturę – moŜe reprezentować pewną kulturę np. narodu, 
– osobowość – marka poprzez róŜnego rodzaju skojarzenia moŜe sugerować 

osobowość produktu lub nadawcy, 
– uŜytkownika – marka sugeruje rodzaj nabywcy. 
Poziomy te moŜna ułoŜyć w piramidę, w której na najniŜszym poziomie znajdują 

się cechy produktu, wyŜej – korzyści dla nabywcy, a na szczycie – związane z marką 
wartości, jakie są przypisywane produktom, i emocje, jakie się z nimi wiąŜą 
(uŜytkownik, osobowość, kultura i wizerunek)4. Zarządzanie marką to proces niezwykle 
skomplikowany, jeśli wziąć pod uwagę mnogość realizowanych przez miasto funkcji, 
złoŜoność grup interesariuszy oraz czynników m.in. historycznych, społecznych  
i kulturowych, które stale wpływają na postrzeganie miasta. 

W kreowaniu marki miasta, poza uzmysłowieniem sobie, co jest najmocniejszą,  
a do tego unikalną jego cechą, szczególnego znaczenia nabiera konsekwentna  
i długoterminowa perspektywa budowania tej marki. Marka musi być oryginalna, 
odwaŜna, autentyczna. Najlepsze marki odznaczają się konsekwencją i jednolitością, 
które budują i podtrzymują przede wszystkim społeczności zbudowane wokół marki, 
pracownicy urzędu, mieszkańcy. Siłą napędową współczesnych gospodarek będą marki 
posiadające zdolność uchwycenia wyjątkowych i niepowtarzalnych z punktu widzenia 
konsumenta wartości5. Kreowanie marki jest aktywnym i konsekwentnym 
przedstawianiem zalet odróŜniających daną markę i jej produkty od konkurencyjnych6. 

                                                
2 M. Rydel, Zarządzanie marką, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, Ośrodek Doradztwa  

i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 41. 
3 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa, 

1994, s. 410. 
4 K.L. Keller, Building Customer – Based Brand Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands, 

„Marketing Management” 2001, Vol. 10, No. 2, s. 15-19. 
5 Por. J. Kunde, Unique now…or Never, Prentice Hall, London 2002, s. 34. 
6 J. Kall, Silna marka. Istota i kreowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 25. 
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Marka musi być unikatowa, właściwa tylko dla danego miasta, regionu – tylko wtedy 
spełni funkcję róŜnicującą. 

Budowanie marki przebiega wieloetapowo, począwszy od analizy stanu 
wyjściowego, przez stworzenie jej koncepcji, określenia jej celów  
i adresatów, wizji, misji, systemu komunikacji, a kończąc na wdraŜaniu marki. 
Opracowanie marki bardzo często jest o wiele łatwiejsze niŜ utrwalenie jej wizerunku  
i toŜsamości w świadomości nabywców. WdraŜanie marki miasta jest procesem stałej  
i aktywnej pracy, a nie jednorazowym przedsięwzięciem. Buduje się ją systematycznie, 
wykorzystując wszystkie moŜliwe środki komunikowania się z otoczeniem. Rodzaj 
komunikacji marki zaleŜy od wielu czynników, m.in. od rodzaju nabywcy, innych form 
uŜywa się, kierując ją do inwestorów, innych do mieszkańców, a jeszcze innych do 
turystów. KaŜda bowiem grupa oczekuje innych korzyści. Najtrudniejsze jest 
znalezienie elementów wspólnych. Bardzo waŜna jest teŜ spójność przekazu. 

W komunikacji marketingowej miasta warto skorzystać z kanałów, które wpływają 
na emocje. NaleŜy zadbać o to, by jakakolwiek akcja, nawet pojedyncza, najmniejsza, 
powiększała rozpoznawalność marki. Nie naleŜy zaniedbywać komunikacji miasta  
z jego społecznością lokalną. Trzeba pamiętać, Ŝe pozytywna relacja z tą grupą wpływa 
na wizerunek samorządu. Społeczność lokalna miasta moŜe być często ambasadorem 
wartości marki w kontaktach z turystami lub przyszłymi inwestorami. 

Warto markę spersonifikować, gdyŜ daje to obraz bardziej ludzkich cech, a wtedy 
zwykle marka staje się bliŜsza i budzi większe zaufanie wśród odbiorców. Istotna jest 
spójność. Całość marki, począwszy od pierwszego kontaktu, aŜ po zakończenie relacji, 
musi wzmacniać i podkreślać zaufanie do niej7.  

NaleŜy pamiętać o tym, iŜ aby stworzyć dobrą markę, powinny być wytyczone 
kierunki rozwoju miasta. Znajomość marki nie gwarantuje jednak jej sukcesu. Silna 
marka ma wywoływać pozytywne skojarzenia. Częścią marki jest jej forma graficzna  
– logo8. Ma ono komunikować się ze swoimi odbiorcami w dowolnym miejscu. 
Głównym jego celem jest odróŜnianie się od konkurencyjnych marek oraz sprawienie, 
aby grupy docelowe zapamiętały dany znak. Logo jest osią identyfikacji wizualnej 
danego podmiotu. Komunikat, który niesie ze sobą logo, ma być rozumiany tak samo 
przez nadawcę, jak i odbiorcę. WaŜny jest zatem system toŜsamości wizualnej, który 
określa sposób wizualnej prezentacji toŜsamości marki, czyli kultury, filozofii  
i wizerunku, który marka posiada w otoczeniu. ToŜsamość wizualna to jakby styl marki, 
zaś system identyfikacji wizualnej to opis tego stylu. Przedstawia on, z czego składa się 
styl, jak wyglądają poszczególne elementy i jakie detale sprawiają, Ŝe styl jest unikalny. 
Jest on zbiorem reguł określających, jak naleŜy posługiwać się symbolami marki. Warto 

                                                
7 Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004, s. 191. 
8 W języku potocznym logo i logotyp to synonimy, naleŜy jednak pamiętać, Ŝe logo jest pojęciem szerszym  

i moŜe składać się nawet (ale nie musi) z czterech części tj.: logotyp (nazwa podmiotu przedstawiona  
w postaci liter w określonym stylu), sygnet (graficzny wyróŜnik, symbol), hasło (brand clair, tagline), czas 
(tło występujące pod poprzednimi trzema elementami.  
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stworzyć księgę identyfikacji wizualnej, gdyŜ m.in. zabezpiecza ona miasto przed 
niepotrzebnymi niejasnościami, niedopowiedzeniami, np. przy drukach, kontroluje 
spójność i synergię w komunikacji marketingowej. Jest ona zbiorem zasad  
i praktycznych rozwiązań graficznych, które dane miasto powinno stosować przy 
brandingu. Wszystko musi do siebie pasować. 

Szczecin i jego marka 

Szczecin jest miastem wojewódzkim, stolicą Pomorza Zachodniego, centrum 
aglomeracji, odgrywa równieŜ rolę ośrodka ponadregionalnego. Miasto jest waŜnym 
ośrodkiem współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej pomiędzy władzami 
lokalnymi Polski, Niemiec i krajów skandynawskich. W polsko-niemieckiej strefie 
przygranicznej Szczecin pełni teŜ funkcję stolicy euroregionu Pomerania9. Miasto leŜy 
w północno-zachodniej części Polski, przy ujściu Odry do Bałtyku. Geograficzne 
połoŜenie miasta i uwarunkowania historyczne sprawiły, Ŝe właśnie w tym miejscu 
krzyŜują się waŜne szlaki tranzytowe. Nic więc dziwnego, Ŝe Szczecin często kojarzony 
jest z morzem. Pomimo dość znacznej odległości od Bałtyku (około 60 km w linii 
prostej), to m.in. woda nadaje rytm Ŝyciu miasta. 

Szczecin jest jednym z bardziej atrakcyjnych turystycznie miast w Polsce. Dzięki 
wysokim walorom środowiska naturalnego województwa, coraz lepszemu 
zagospodarowaniu turystycznemu pasa nadmorskiego oraz potencjalnym warunkom 
rozwoju turystyki i agroturystyki następuje wzrost atrakcyjności turystycznej  
i gospodarczej całego regionu zachodniopomorskiego. Bogatą historię miasta moŜna 
poznać, spacerując Miejskim Szlakiem Turystycznym. Siedmiokilometrowa trasa 
prowadzi pośród najciekawszych zakątków Szczecina i wskazuje bardzo wiele miejsc 
będących świadectwem barwnych dziejów miasta. MoŜna takŜe skorzystać  
z podziemnych tras turystycznych. 

Szczecin jest prawdziwym miastem zieleni. W jego granicach znajdują się aŜ trzy 
puszcze i piętnaście parków, otaczają go rozległe lasy. Miejskie tereny zielone stanowią 
zaplecze rekreacyjne dla szczecinian, choć nie tylko. Najbardziej widocznym 
elementem miasta, decydującym o jego charakterze, jest architektura. To ona nadaje 
wygląd i klimat poszczególnym dzielnicom i ulicom. Szczecin posiada swoje 
szczególne miejsca, w których zachowały się perły architektury, dzisiaj świadczące  
o bogatej historii i najwaŜniejszych kierunkach rozwoju miasta.  

W 2007 roku ogłoszono przetarg na opracowanie strategii marki Szczecina. Zostało 
wyłonione konsorcjum Corporate Profiles Consulting − firma zajmująca się szeroko 
rozumianym doradztwem w zakresie marketingu, przede wszystkim kompleksowym 
doradztwem dla marek i BNA (Brand Nature Access), agencja specjalizująca się  
w budowaniu systemów identyfikacji wizualnej. Projekt został podzielony na trzy fazy:  

                                                
9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina − Uwarunkowania 

ponadlokalne, Szczecin 2002, s. 6. 
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a) analityczną, polegającą na uzyskaniu informacji niezbędnych do stworzenia 
strategii marki Szczecin; przeprowadzano badania rynku i analizy słuŜące 
odtworzeniu wizerunku Szczecina i konkurencji, a takŜe określeniu pozycji 
Szczecina na tle innych miast, czyli diagnozę kondycji marki; wynikiem tej 
fazy było opracowanie raportu otwarcia jako podstawy do dalszych prac 
strategicznych, 

b) koncepcyjną, w której powstawały wstępne koncepcje dla marki Szczecin, 
rekomendacje do pozycjonowania, projekty rozwiązań systemu identyfikacji 
wizualnej, 

c) implementacyjną obejmującą opracowanie praktycznych wytycznych  
i wskazówek strategii komunikacji marki, dokumentacji wraz z księgą 
identyfikacji marki. 

W pracach nad marką Szczecina zostały przeprowadzone badania wśród róŜnych 
grup, m.in. badania ankietowe wśród mieszkańców, spotkania i konsultacje  
z ekspertami, przedstawicielami świata nauki, mediów, samorządowcami, analiza 
informacji prasowych na temat miasta itp.10. 

Zgodnie z zasadami, które rządzą projektami strategicznymi, określono takŜe misję 
marki Szczecin Floating Garden. Mówi ona o tym, Ŝe Szczecin połączy w sobie 
dynamikę i kreatywność metropolii oraz przestrzeń i spokój miejsca przyjaznego 
ludziom i naturze – nowoczesna metropolia bowiem nie musi przytłaczać. Celem, jaki 
postawiono przed marką, jest podźwignięcie siebie i całego regionu oraz zajęcie 
mocnej, centralnej pozycji w Pomeranii. Na tym etapie określono i zdefiniowano 
wartości brandu, tj.: 

1. Otwartość − nie zamykamy się na innych, dopuszczamy i popieramy 
róŜnorodność. 

2. Wolność − przestrzeń do Ŝycia, rozwoju biznesowego i duchowego; wolność to 
takŜe pochwała przedsiębiorczości i kreatywności. 

3. Szacunek dla ludzi i przyrody − harmonia wzajemnych powiązań – jej dochowanie 
jest szczególnie istotne w „zielonym” mieście, które planuje intensywny rozwój. 
Określone wartości marki współbrzmią z zasadą ekologiczności, która zakłada 

harmonię. Przyjęto takŜe model klienta marki Floating Garden, którego 
scharakteryzowano jako osobę otwartą, kreatywną, przedsiębiorczą, z duchem 
„pioniera”. Te cechy wymarzonego, idealnego klienta marki przeniesiono następnie na 
trzy podstawowe grupy związane z marką. Mieszkaniec, w myśl idei floating garden, 
jest otwarty, kreatywny, chcący brać udział w kreowaniu miasta. Wchodzi  
w społeczność miasta, nawet jeśli pozostaje w niej tylko kilka miesięcy/lat (np. student), 

                                                
10 Por. A. Smalec, P. Wachowicz, Kreowanie, wdraŜanie i komunikacja marki regionu na przykładzie 

miasta Szczecina, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania 
komunikacji marketingowej, red. A. Smalec, G. Rosa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 558, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 41, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s.673-
682. 
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wierzy w siebie, jest przedsiębiorczy, naleŜący do kategorii „can do people”. Następna 
grupa to przybysz, który jest takŜe uczestnikiem społeczności, dokładającym cząstkę 
swojej róŜnorodności (cecha portu). Ostatnią grupę tworzy lider – wizjoner, dla którego 
Szczecin jest wyzwaniem, ale ma mu równieŜ wiele do zaoferowania, jest inspirujący  
i ma rzeczywisty potencjał. 

System identyfikacji wizualnej Szczecina opiera się o specyficzną niebiesko 
-zieloną kolorystykę. Niebieski kolor symbolizuje wodę, zaś zielony – szatę roślinną, 
cały znak występuje na białym tle – biel stanowi odniesienie do przestrzeni, czystości. 
Całość uzupełnia zapis nazwy miasta w międzynarodowym alfabecie fonetycznym IPA 
(rys. 1), który ma symbolizować otwarcie miasta na świat.  

  
Rys. 1. Wizualizacja marki Szczecina.  
Źródło: Logo, www.szczecin.eu/marka/system_identyfikacji. 

Elementem uzupełniającym symbolikę systemu marki Szczecin Floating Garden 
jest logo Urzędu Miasta (nowoczesny wizerunek gryfa odwołujący się do statutowego 
herbu Szczecina) – jednostki organizacyjnej, która inicjuje działania nakreślone  
w strategii marki. 18 grudnia 2009 roku rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na 
„Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej”. Wygrała firma z Gdańska – 
LoŜa A5 Sp. z o.o. Celem projektu jest: jednolity wizerunek miasta spójny z wizją 
Floating Garden, poprawa ładu przestrzennego, podnoszenie rangi turystycznej 
Szczecina i poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej. Przedmiot zamówienia 
obejmował m.in.: 

1. Badania w przestrzeni miejskiej. 
2. Opracowanie raportu otwarcia i analiza obecnych elementów, wyznaczenie celów 

projektowych. 
3. Projektowanie katalogu (m.in.: opisy budynków, ulic, parków, nabrzeŜy, tras 

rowerowych i wodnych, tras turystycznych, terenów rekreacyjnych, formy mebli 
miejskich czy np.: ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych).  

4. Plan wdroŜeń, oszacowanie kosztów  
Marce Floating Garden podporządkowany jest zatem branding przestrzeni 

miejskiej, środków transportu, druków i materiałów promocyjnych. WdraŜana jest 
identyfikacja grupowa podmiotów zaleŜnych od miasta. Obecnie trwa wymiana 
środków transportu obrandowanych zgodnie z wymogami, jakie niesie SIW marki. 
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Podjęto działania mające na celu ujednolicenie szczecińskich taksówek oraz 
skatalogowanie narzędzi opisu przestrzeni miejskiej. W mieście znajduje się juŜ 
kilkanaście wiat przystankowych w konwencji nowej marki Floating Garden. W ramach 
promocji miasta wprowadzono równieŜ Szczecińską Kartę Turystyczną. Zapewnia ona 
zwiedzającym zniŜki w niektórych instytucjach kulturalnych, restauracjach, takŜe 
upowaŜnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. W magistracie 
wprowadzono jednolity system identyfikacji obejmujący swym zakresem wszelkie 
formy komunikacji wizualnej, w tym: druki, wizytówki, identyfikatory, dokumenty  
i wydawnictwa. 

Zgodnie ze strategią podejmowane działania muszą odnosić się do celu, jakim jest 
Floating Garden. Stąd w znaku wizji znajdują się takie elementy jak data 2050 oraz 
słowo project, które wskazują na systemowe podejście do wdroŜenia. W myśl zasady, 
Ŝe „rzeczy wielkich nie da się zrobić w krótkim czasie”, zakreślono symboliczny 
horyzont czasowy – rok 2050. Odwołanie do konkretnej daty i wprowadzenie słowa 
project osadza wizję w rzeczywistości i nadaje jej cechy konkretnego celu, przez co 
odróŜnia ją od marzenia – bajki.  

Działania anga Ŝujące społeczno ść lokaln ą jako ambasadora 
marki 

Komunikacja marki Szczecina w pierwszej kolejności nakierowana jest na 
społeczność lokalną. Miasto angaŜuje w swoje działania kreowania marki społeczność 
lokalną, głównie mieszkańców. Jest to bardzo waŜna grupa dla miasta. 

Począwszy od sezonu letniego 2008 roku na drogach wjazdowych do Szczecina 
pojawiły się billboardy z powitaniami mieszkańców innych części kraju oraz zagranicy 
m.in. po czesku (Vitáme vás!), duńsku (Vilcomen til os!), gwarą kurpiowską (Zitajta do 
nas!) i góralską (Witojcie barz piyknie!). Miasto skierowało swój przekaz takŜe do 
mieszkańców Śląska (Witojcie Ślonzoki!) i Wielkopolski (Witejcie Poznanioki!). 
Projekt plakatu przygotowany został zgodnie z linią graficzną systemu 
identyfikacyjnego marki Floating Garden 2050 – rys. 2. 

  
Rys. 2. Przykłady billboardów 
Źródło: materiały Urzędu Miasta Szczecina 

Szczecin zaangaŜował się równieŜ w akcję promowania i wspierania rodzimych 
sportowców. Na plakatach zachęcano do głosowania na najlepszych sportowców 2008 
roku. Do grona 10 najlepszych sportowców 2008 roku w 74. plebiscycie „Przeglądu 
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Sportowego kandydowała bowiem czwórka szczecińskich zawodników Marcin 
Matkowski, Marek Kolbowicz i Konrad Wasielewski oraz Monika Pyrek. Szczecin 
m.in. za pomocą kampanii bilboardowej zachęcał mieszkańców do oddania głosu na 
szczecińskich zawodników – rys. 3. 
 

  
 
Rys. 3. Kampania billboardowi „Szczecin głosuje na mistrzów” 
Źródło: http://www.szczecin.eu/foto/szczecin_glosuje_na_mistrzow. 

Idea wyróŜniania osób, które poprzez swoją działalność i osiągnięcia przyczyniły 
się do promocji Szczecina, narodziła się juŜ w 2000 roku. Od tego czasu honorowy tytuł 
Ambasador Szczecina przyznany został ponad 30 osobom, m.in. artystom, sportowcom, 
naukowcom, pisarzom – rys. 4. WyróŜniono równieŜ Stowarzyszenie Teatr Kana, 
honorując w ten sposób wieloletnią pracę wszystkich jego członków, a w szczególności 
załoŜyciela teatru Zygmunta Duczyńskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 4. Przykłady billboardów – ambasador Szczecina 
Źródło: Ambasador Szczecina, http://www.szczecin.pl/UMSzczecinSwiat/chapter_59173.asp. 
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Kampania ta ma na celu zachęcanie mieszkańców, by byli ambasadorami swojej 
małej ojczyzny. Na stronie internetowej moŜna przeczytać wywiady ze znanymi 
mieszkańcami miasta, którzy w latach ubiegłych otrzymali tytuł Ambasadora Szczecina, 
posłuchać ich opowieści o mieście i poznać ich złotą myśl na temat Szczecin. 
Ambasadorowie z billboardów promują Szczecin poprzez pryzmat siebie, swojej pracy. 
Dotychczas zasadą konkursu było przyznawanie tytułu za osiągnięcia uzyskane w roku 
poprzednim, a nagrody wręczane były w kwietniu lub maju, podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta. Od dziesiątej edycji tytuł przyznawany jest takŜe za osiągnięcia w roku 
bieŜącym. Zwiększa się równieŜ rola mieszkańców miasta, którzy będą mogli nie tylko 
dokonywać zgłoszeń kandydatur do tytułu, ale równieŜ decydować o wyborze 
laureatów. Trzech szczecinian, w drodze losowania, zasiądzie w Kapitule. Uroczystość 
nadania tytułu odbędzie się w dniu urodzin Szczecina, 5 lipca. Dzięki takiej inicjatywie 
z jednej strony wspierane są osoby/podmioty funkcjonujące w mieście, z drugiej zaś  
– mieszkańcy miasta mogą bliŜej poznać wybitne osobistości swojego regionu. 

Jednym z działań angaŜujących społeczność lokalną był przeprowadzony  
w listopadzie 2009 roku konkurs na projekt tkaniny miasta, której wzór zostanie 
zastosowany m.in. w środkach komunikacji miejskiej. Stosowane tkaniny są trwałym 
elementem wyposaŜenia pojazdów, dlatego moŜe to być istotny element komunikacji 
wartości marki. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, zgłosiło się 63 
projektantów, którzy nadesłali w sumie 124 prace. Konkurs adresowany był głównie do 
projektantów, grafików i designerów. Projekty miały być wyrazem wizji Miasta 
Szczecin Floating Garden oraz uwzględniać wymogi technologiczne. Nadesłane 
projekty zostały ocenione przez 9-osobowe jury, w skład którego wchodzili specjaliści: 
architekci, projektanci, osoby związane z designem, komunikacją miejską oraz kadra 
naukowa szkół artystycznych. Przy ocenie wzięto pod uwagę: oryginalność wzoru oraz 
spójność z wizją miasta, w tym systemem identyfikacji wizualnej. Zwycięska praca 
Darii Kowerczuk z Lisiej Góry po sprawdzeniu podczas wstępnej produkcji  
i po pomyślnych testach przekazana zostanie do stosowania jako oficjalny wzór tkaniny 
w komunikacji miejskiej Szczecina. Na festiwalu Promocji Miast i Regionów w 2010 
roku za kampanię on-line „Design dla Szczecina” miasto otrzymało wyróŜnienie. 

Interesującym projektem, do którego zaangaŜowano mieszkańców, jest pomysł na 
kalendarze na 2010 rok. Powstały one przy współudziale szczecinian  
i studentów WyŜszej Szkoły Sztuki UŜytkowej. W pierwszym etapie akcji brali udział 
mieszkańcy miasta. KaŜdy z uczestników mógł przesłać maksymalnie cztery zdjęcia 
Szczecina, prezentujące atuty miasta przez pryzmat wizji Floating Garden. Do projektu 
włączyło się 50 osób, które przysłały łącznie prawie 200 fotografii – rys. 5. Zdjęcia 
zostały ocenione przez jury z WyŜszej Szkoły Sztuki UŜytkowej, a najlepsze były 
wykorzystane w projektach kalendarzy Szczecina realizowanych przez WSSU. 
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Rys. 5. Przykłady przesłanych zdjęć na konkurs 
Źródło: Floating Garden w oczach mieszkańców, http://www.szczecin.eu/zycie_w_miescie/aktualnosci/ 

floating_garden_w_oczach_mieszkancow.html. 

Miasto współorganizowało równieŜ wystawę prac „Szczecin Floating Garden 
2050”, która została otwarta 7 grudnia 2009 roku w siedzibie Instytutu Architektury 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. śołnierskiej 50, a od 
19 grudnia moŜna ją obejrzeć przed Urzędem Miasta. Studenci ZUT zaproponowali 
m.in. ekologiczne osiedla mieszkaniowe, marinę na Dziewokliczu, pływające ośrodki 
kultury i sztuki czy lądowisko zeppelinów w Czarnej Łące. Projekty „Szczecin  
– Floating Garden 2050” przygotowywane były w roku akademickim 2008/2009  
w ramach przedmiotu zarządzanie miastami, który jest autorskim programem  
prof. Wojciecha Pęskiego wprowadzonym do programu studiów na kierunku 
architektura i urbanistyka w 1997 roku. Podczas projektowania „Szczecin Floating 
Garden 2050” studenci podzieleni byli na zespoły projektowe funkcjonujące na 
potrzeby przedmiotu jako „firmy”. KaŜda firma opracowywała projekty urbanistyczno 
-architektoniczne pięciu inwestycji w indywidualny sposób odpowiadających na hasło 
„Floating Garden” wraz z harmonogramem ich wykonania, źródłami finansowania  
i moŜliwościami nawiązania współpracy z partnerami publicznymi oraz prywatnymi. 
Zdaniem autorów tych koncepcji strategia Floating Garden wytycza słuszny kierunek 
rozwoju dla miasta i jest inspirująca, uwalnia pozytywną energię, a wykonane projekty 
mogą być istotnym impulsem dla dalszych opracowań, szczególnie w obszarze turystyki 
wodnej i budowy zaplecza Ŝeglarskiego. Podobną opinię wyraził prezydent Szczecina 
Piotr Krzystek, obecny podczas otwarcia wystawy prac studentów architektury, który 
stwierdził, iŜ wszystkie te projekty na pewno będą przeanalizowane i stanowić mogą 
inspirację dla planistów miejskich.  

W maju 2010 roku odbyły się równieŜ czterodniowe warsztaty Floating Garden 
2050. Studenci architektury ze Szczecina i Rotterdamu wspólnie pracowali nad 
projektami zagospodarowania przestrzennego terenów nadwodnych w obrębie osiedla 
Glinki-Kraśnica w Szczecinie. Poddali oni analizie m.in. dostępność komunikacyjną  
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i transportową obszaru, jego lokalizację w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
miasta, sporządzili analizę SWOT i scenariusze rozwoju oraz koncepcję 
zagospodarowania w analizowanym obszarze. Finałem warsztatów były wizualizacje 
rozwiązań projektowych stworzone przez pięć polsko-holenderskich zespołów. 
Warsztaty, podnoszące poziom wiedzy studentów, przyczyniły się takŜe do promocji 
Szczecina i jego walorów w innych krajach Europy. 

Interesującym pomysłem była Pastorałka Miasta Szczecina 2009. To inicjatywa 
polegająca na stworzeniu pierwszej miejskiej świątecznej piosenki. Do tej pory Ŝadne 
miasto nie miało swojej pastorałki, którą moŜna by nucić podczas świątecznych 
przygotowań. Miasto Szczecin i Agencja Artystyczna HS concept oraz Polskie Radio 
Szczecin, „Gazeta Wyborcza” i TVP Szczecin, postanowili wi ęc przygotować prezent 
dla szczecinian w postaci specjalnego utworu muzycznego. Słowa i muzykę do 
szczecińskiej pastorałki napisał Krzysztof Czeczot – scenarzysta, muzyk, felietonista 
Polskiego Radia Szczecin, aktor współpracujący z Teatrem Współczesnym.  
W projekcie udział wzięli równieŜ szczecińscy artyści: Piotr Klimek (aranŜacja), 
piosenkarze: Jola Szczepaniak, Beata Andrzejewska, Edyta Turowska, Iza Turowska, 
Olek RóŜanek, muzycy z zespołu Chorzy na Odrę: Bartek Orłowski, Wiktor Szostak, 
Jarek Izdepski, Tomasz Nawrocki (gościnnie), Rafał Krzanowski z grupy Sambal, 
Baltic Neopolis Quartet (w składzie: Łukasz Górewicz, Karolina Uźniak, Emilia Goch, 
Tomasz Szczęsny) oraz Szczecin Gospel Choir. Prezentacja pastorałki odbyła się  
w okresie przedświątecznym na antenie Polskiego Radia Szczecin. Dla mieszkańców 
przewidziany został równieŜ prezent w postaci dołączenia płyty CD wraz z pastorałką 
do jednego z przedświątecznych wydań „Gazety Wyborczej” w nakładzie 13000 egz. 
Powstała takŜe alternatywna wersja utworu, w której wzięli udział szczecinianie. 
Spotkanie z rozśpiewanymi szczecinianami poprowadził kompozytor Piotr Klimek, 
który zajął się aranŜacją utworu, oraz Krzysztof Czeczot. Całość koordynował Tomasz 
Ćwiek, a razem ze szczecinianami śpiewał prezydent miasta Piotr Krzystek. 

Urząd Miasta Szczecina wspiera równieŜ akcje, poruszające trudne tematy. Jedną  
z nich jest konkurs fotograficzny, mający swój finał we wrześniu 2010 roku, którego 
ideą jest przełamywanie stereotypów postrzegania osób niepełnosprawnych. Konkurs 
skierowany jest zarówno do osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych  
– fotografów amatorów. Ma on na celu integrację społeczności oraz zachęcenie do 
zastanowienia nad Ŝyciem osób niepełnosprawnych, nad wzajemnymi relacjami, 
kwestią wykluczenia, pokonywania problemów. 

Zakończenie 

Miasto funkcjonuje w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu i dlatego naleŜy 
umiejętnie dostosowywać strategię działań do aktualnych potrzeb, ale takŜe je 
wyprzedzać oraz kreować. Miasto musi stale współpracować ze społecznością lokalną: 
mieszkańcami, wspólnotą biznesową i innymi odbiorcami, aby razem realizować 
opracowaną strategię marki. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe mieszkańcy są równieŜ angaŜowani  
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w komunikowanie marki, czemu słuŜą realizowane projekty. Mieszkańcy angaŜując się, 
będą bardziej identyfikować się z miastem. MoŜna zauwaŜyć, iŜ Szczecin podejmuje 
wiele takich inicjatyw. Dzięki temu przybliŜa swoją markę. Świadczą o tym chociaŜby 
wyniki przeprowadzonego pod koniec 2009 roku badania. Ponad połowa mieszkańców 
Szczecina pozytywnie oceniła działania komunikacyjne realizowane przez miasto. 
Szczecinianie znają i rozumieją załoŜenia wizji Floating Garden oraz trafnie rozpoznają 
jej symbol. Władzom miasta udało się zatem osiągnąć wysoki poziom 
rozpoznawalności symbolu Floating Garden. Społeczność lokalna stała się 
ambasadorem marki. 

THE LOCAL COMMUNITY AS THE BRAND  

AMBASSADOR ON THE EXAMPLE OF SZCZECIN 

Summary 

The paper presents the action taken by the city of Szczecin in order to engage local 
communities for spreading the brand. This group has a very significant meaning as the brand 
ambassadors. It is difficult to analyze to image of a brand, while inhabitants do not understand 
and do not accept it. The city should engage inhabitants for promoting the city brand as it will 
commit to the faster development of the region. Some examples of common initiatives of 
Szczecin and local communities are indicated. Such initiatives commit to the better image of the 
city as well as to the better integration of the city with its inhabitants.  



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 596                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56                  2010 

Monika Zajkowska1 

WIZERUNEK SŁUPSKA W ŚWIETLE 
PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Streszczenie 

W dzisiejszym globalnym świecie kaŜde miejsce musi konkurować z innymi o udział  
w uwadze i szacunku konsumentów, turystów, inwestycji, kapitału. Coraz częściej  
o przewadze konkurencyjnej miasta moŜe zdecydować jego wizerunek, wytworzony  
w świadomości odbiorców. Większego znaczenia nabiera umiejętność oddziaływania na własny 
wizerunek. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań wizerunkowych przeprowadzonych 
na przykładzie Słupska. Działania podejmowane w procesie budowania wizerunku powinny być 
szczegółowo zaplanowane i kontrolowane w trakcie realizacji pod kątem osiągania załoŜonych 
celów.  

Wprowadzenie 

Systemy społeczno-gospodarcze, do których naleŜą miasta, podobnie jak 
przedsiębiorstwa podlegają presji konkurencyjnej. W świetle narastającej globalizacji 
odchodzi się coraz silniej od konkurowania poprzez zasoby materialne. Coraz częściej 
podkreśla się fakt, Ŝe o przewadze konkurencyjnej jednego miasta nad innym moŜe 
zadecydować subiektywny wizerunek, wytworzony w świadomości odbiorców. 
Zarządzający miejscami w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, Ŝe wizerunek 
jest narzędziem, które w znaczący sposób moŜe przyczynić się do wzrostu 
konkurencyjności miejsca. 

Traktowanie więc konkurencyjności miasta jako zdolności do osiągania sukcesów 
we współzawodnictwie gospodarczym wymaga podejmowania działań związanych z jej 
podwyŜszeniem poprzez poprawę wizerunku i podniesienie jego atrakcyjności. Stąd teŜ 
aktywność miasta na tym obszarze moŜe przyczynić się do zwiększenia przewagi 
konkurencyjnej, wzrostu jego atrakcyjności wśród potencjalnych inwestorów, a takŜe 
konsumentów, a w konsekwencji do wzrostu dochodów i bogactwa podmiotów 
funkcjonujących w mieście.  

Problematyka artykułu podejmuje ocenę wizerunku Słupska w świetle 
przeprowadzonych w IV kwartale 2009 roku badań empirycznych wśród studentów 
WyŜszej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku. Wyniki badań obejmują analizę 
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stanu obecnego oraz wskazują kierunki poŜądanych zmian w kształtowaniu wizerunku 
Słupska w przyszłości.  

Pojęcie wizerunku miasta 

Terminu „wizerunek” uŜywa się do zdefiniowania wielu rzeczy i zjawisk. KaŜdy 
podmiot ma swój wizerunek. Tworzy się on bowiem niezaleŜnie od niego poprzez 
relacje, w jakie wchodzi z innymi uczestnikami otoczenia. W naukach ekonomicznych 
wizerunek rozumiany jest zazwyczaj jako image, wyobraŜenie czy teŜ opinia o danym 
obiekcie. Zdaniem Ph. Kotlera, wizerunek to zbiór przekonań, myśli i wraŜeń danej 
osoby o obiekcie2. Jest to sposób, w jaki podmiot jest postrzegany. Wizerunek nie jest 
wiernym odzwierciedleniem rzeczywistości, poniewaŜ powstaje w wyniku postrzegania 
– procesu nacechowanego subiektywizmem ze względu na wpływ indywidualnych cech 
jednostki. Punktami odniesienia w kreowaniu wizerunku mogą być: 

a) konkurencja – przez porównywanie siebie do innych i wskazywanie na 
obszary, w których jesteśmy lepsi, 

b) nabywcy. 
Wizerunek miasta jest to pełna niuansów, względnie trwała, komunikowalna całość 

obiektywnych i subiektywnych, a więc teŜ fałszywych, silnie zabarwionych 
emocjonalnie wyobraŜeń, idei, postaw, uczuć, doświadczeń jakiejś osoby w stosunku do 
danego miasta3. Wizerunek jest pojęciem wielowymiarowym, jako Ŝe powstaje  
w umysłach poszczególnych ludzi i pozostaje w świadomości nawet długo po tym, jak 
dane miasto się zmieniło. Gdy ludzie mają pewne wyobraŜenia na dany temat, 
postrzegają tylko to, co jest z nimi zgodne. Potrzebne są w tej sytuacji informacje silnie 
przeczące istniejącym przekonaniom, aby wzbudzić wątpliwość i otworzyć umysły, 
zwłaszcza jeśli ludzie nie mają moŜliwości doświadczać w sposób ciągły lub naoczny 
zaistniałych zmian.  

Według A. Szromnika, wizerunek miasta to całokształt subiektywnych wyobraŜeń 
rzeczywistości, które wytworzyły się w umysłach ludzkich jako efekt percepcji, 
oddziaływania środków przekazu i nieformalnych przekazów komunikacyjnych4. Autor 
wskazuje na następujące właściwości wizerunku miasta: 

– jest on kategorią zindywidualizowaną, 
– nie jest stały, 
– kształtowany jest w długim przedziale czasu, 
– jest cechą złoŜoną wewnętrznie, 
– moŜe zwiększać lub zmniejszać konkurencyjność miasta, 
– jego identyfikacja wymaga specjalnych badań marketingowych. 

                                                 
2 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Gebethner&Ska, Warszawa 

1994, s. 549. 
3 T. śyminowski, Kształtowanie wizerunku banku, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 7. 
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Działania, jakie podejmuje podmiot na rzecz własnego wizerunku, naleŜy kojarzyć 
z jego toŜsamością. ToŜsamość miasta jest to zbiór elementów charakterystycznych dla 
miasta, które wyróŜniają je spośród innych i wyraŜają się wszelkimi działaniami, jakie 
są podejmowane w mieście5. Właśnie przez pryzmat tych cech miasto chce być 
postrzegane przez otoczenie. Odbiór toŜsamości przez otoczenie prowadzi do powstania 
określonego wizerunku miasta. Idealnym czy teŜ najbardziej poŜądanym stanem jest 
zgodność między działaniami miasta a tym, jak jest ono postrzegane. Dopasowanie to 
jest moŜliwe, jeŜeli znane są potrzeby otoczenia, a podmiot ma określoną strategię 
działania i wyraźnie sprecyzowane misję i cele, które potrafi przełoŜyć na strategie 
funkcjonalne. 

Wizerunek, chociaŜ jest jedynie odbitym w ludzkim umyśle obrazem 
rzeczywistości, jest wynikiem wielu róŜnorodnych i często sprzecznych przekazów 
wysyłanych przez miasto. Podejmując się zadania tworzenia procesu kształtowania 
wizerunku, naleŜy pamiętać, Ŝe jest on formułowany w świadomości, umyśle kaŜdego 
indywidualnego adresata tych przekazów osobna. 

Metodyka bada ń 

Przyjętą do badania metodą badawczą była skategoryzowana ankieta osobista, 
którą przeprowadzono wśród studentów WyŜszej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania  
w Słupsku. Do badanych osób skierowano kwestionariusz ankiety zbudowany  
z dwunastu merytorycznych pytań zamkniętych oraz trzech zamkniętych pytań 
metryczkowych. W sumie otrzymano 387 wypełnionych ankiet. Próby tej nie moŜna 
przyjąć jako reprezentatywnej całego miasta, tzn. na podstawie wyników jej pomiaru 
nie moŜna z duŜym prawdopodobieństwem formułować wniosków dla całej 
zbiorowości. Otrzymane wyniki stanowić mogą jednak cenne źródło wiedzy, które 
moŜe być brane pod uwagę przez władze Słupska przy kształtowaniu strategii 
toŜsamości miasta. Nie ulega wątpliwości, Ŝe obecni studenci stanowią najbardziej 
kreatywną grupę społeczną. Trudno tworzyć perspektywiczny wizerunek miasta bez 
udziału młodych. To oni w niedalekiej przyszłości decydować będą o rozwoju miasta. 
Im więcej będzie działań aktywizujących młodych ludzi wokół strategicznych 
pomysłów, tym bardziej będą oni z nimi zidentyfikowani. Przeprowadzone badania 
stanowią podstawę do dalszych badań na szerszej grupie respondentów. 

Słupsk w oczach młodych – wyniki bada ń 

Kluczowym elementem w kreowaniu wizerunku miasta jest analiza sytuacji 
wyjściowej, czyli ustalenie dobrych i złych cech, którymi charakteryzuje się obecny 
wizerunek i ustalenie kierunku zmian w nim. JeŜeli wykreowany wizerunek jest 
zadowalający, to celem działań będzie utrzymanie go, jeŜeli nie jest w pełni 
zadowalający – celem będzie jego zmiana przez poprawę lub wzmocnienie jego 
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pozytywnych elementów. JeŜeli natomiast obecny wizerunek okazał się bardzo 
negatywny, to celem będzie całkowita jego zmiana (budowa od podstaw).  

Jak wynika z przeprowadzonych badań, 53% ankietowanych określiło wizerunek 
Słupska jako dobry, 36% nie potrafiło jednoznacznie zakwalifikować wizerunku 
swojego miasta, a 8% określiło image jako zły – rys. 1. Otrzymany rozkład odpowiedzi 
wskazuje na konieczność realizacji prac nad wizerunkiem miasta, poniewaŜ wartość 
neutralna osób niezdecydowanych oznacza, Ŝe powinno się mocniej akcentować te 
elementy, które otoczenie postrzega jako korzystne, aby w przyszłości badani nie mieli 
problemu ze stanowczym określeniem swojej opinii.  
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Rys. 1. Obecny wizerunek Słupska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podstawowym narzędziem kreowania wizerunku miasta jest aktywność 
promocyjna realizowana poprzez wykorzystywanie szerokiego instrumentarium 
komunikacji marketingowej. Dzięki niej miasto komunikuje się z audytorium, 
przekazuje informacje o swojej działalności, podejmowanych działaniach, inicjatywach, 
dlatego jest bardzo waŜnym wyznacznikiem strategii toŜsamości miasta – rys. 2.  
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Rys. 2. Ocena dotychczasowych działań promocyjnych Słupska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Połowa badanych oceniła prowadzone przez miasto działania promocyjne jako 
dobre z koniecznością wprowadzenia kilku zmian. Ponownie zwraca uwagę duŜy 
odsetek osób zajmujących neutralne stanowisko (30%). Średnio co dziesiąty badany 
ocenił prowadzone przez miasto działania jako złe, co oznacza całkowitą zmianę  
w podejściu do promocji miasta. 

Kolejny obszar badania dotyczył kanałów informacyjnych, którymi studenci 
uzyskują informacje o przedsięwzięciach realizowanych w Słupsku. Ponad połowa 
badanych wskazała, Ŝe o działaniach w swoim mieście dowiaduje się z Internetu  
– rys. 3. Otrzymane deklaracje dają duŜe moŜliwości wykorzystania Internetu  
w realizowanej przez miasto strategii toŜsamości skierowanej właśnie do segmentu 
ludzi młodych. Internet, oprócz komunikowania poŜądanych informacji, umoŜliwia 
uzyskanie sprzęŜenia zwrotnego. Za jego pośrednictwem moŜna prowadzić badania 
rynku oraz obserwować proces komunikacji nieformalnej na blogach lub serwisach 
społecznościowych związanych z miastem. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe informacje 
zamieszczane na stronach internetowych powinny być aktualne, wyczerpujące i na 
bieŜąco modyfikowane.  
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Rys. 3. Źródła informacji o wydarzeniach  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

51% badanych wskazało na istotne źródło wiedzy o wydarzeniach w mieście, 
rodzinę lub znajomych, co podkreśla duŜe znaczenie komunikatów nieformalnych, 
dając tym samym duŜe moŜliwości wykorzystania technik marketingu szeptanego. 
Inicjowanie naturalnych rekomendacji przez mieszkańców miasta lub odwiedzających 
sprawia, Ŝe to odbiorcy stają się nośnikami informacji. W duŜym stopniu zwiększa to 
wiarygodność przekazywanego komunikatu, poniewaŜ ludzie są bardziej skłonni 
wierzyć znajomym i rodzinie niŜ promocyjnym nośnikom informacji. Wysoki procent 
wskazań studentów dotyczył informacji pojawiających się na nośnikach reklamy 
zewnętrznej, takich jak: billboardy, plakaty, afisze czy banery reklamowe. Jako ostatnie 
w odpowiedziach pojawiły się oficjalne spotkania z przedstawicielami władz miasta  
i regionu. 
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Następnie podjęto próbę zidentyfikowania barier utrudniających rozwój Słupska, 
które kolejno uniemoŜliwiają podjęcie wyczerpujących działań w zakresie 
kształtowania poŜądanego wizerunku miasta – rys. 4.  
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Rys. 4. Największe bariery w rozwoju Słupska 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największymi barierami, w opinii studentów, jest niewłaściwa polityka władz 
samorządowych (45%) oraz brak odpowiedniej struktury komunikacyjnej (42%).  
Co trzeci badany wskazywał na brak wypracowanego i realizowanego programu 
rozwoju Słupska. Oznacza to brak systematyczności i ciągłości działań. Przygotowanie 
planu toŜsamości miasta wymaga konsekwencji w jego realizacji. Działania nie mogą 
mieć charakteru przypadkowego. Przyczyną tego moŜe być rozproszenie 
podejmowanych prac w ramach róŜnych jednostek organizacyjnych i osób. Nie 
wystarczy wyodrębnienie w strukturze jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za 
strategię toŜsamości miasta. Powinna ona pełnić funkcję koordynatora i integratora 
wszystkich działań wizerunkowych podejmowanych przez miasto. Niedocenianie 
konieczności prowadzenia specjalnych działań w zakresie kształtowania wizerunku 
przez władze miasta moŜe wynikać z nieznajomości zagadnień marketingowych oraz 
braku marketingowo zorganizowanej struktury zarządzania miastem.   

Na pytanie „Czego brakuje najbardziej w Słupsku?” 64% badanych odpowiedziało, 
Ŝe atrakcyjnych miejsc pracy, pozwalających wykorzystać umiejętności zawodowe  
– rys. 5. Otrzymane deklaracje wskazują najpilniejszy kierunek działań w obszarze 
zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej miasta. 

Aby skutecznie wypromować miasto jako miejsce potencjalnych inwestycji, naleŜy 
zwrócić uwagę na dwa czynniki:  

a) potencjalni inwestorzy muszą wiedzieć, Ŝe takie miasto istnieje i są tam 
moŜliwości inwestycyjne, 

b) naleŜy wykreować pozytywny wizerunek miasta. 
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Rys. 5. Wskazania, czego brakuje w Słupsku 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Spełnienie postawionych warunków przyczyni się do powstawania przedsiębiorstw, 
które będą miejscem pracy wielu mieszkańców, a to moŜe wpłynąć na zatrzymanie  
w mieście studentów, którzy zadeklarowali w ostatnim pytaniu, Ŝe „raczej” i „na pewno 
nie zostaną w Słupsku” po ukończeniu studiów – rys. 6.  
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Rys. 6. Perspektywy Ŝycia i pracy w Słupsku po zakończeniu studiów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Słupsk okazuje się być miastem mało atrakcyjnym dla młodych ludzi. Tylko co 
dziesiąty badany deklaruje stuprocentowe pozostanie w Słupsku. Ta sama liczba 
badanych chce po ukończeniu studiów na pewno wyjechać ze Słupska. Studenci to 
potencjalni inwestorzy i przyszli przedsiębiorcy. Władze miasta powinny zrobić 
wszystko, by te osoby zatrzymać. Analizując wyniki całego badania, widać wyraźnie, 
Ŝe studenci dostrzegają szansę na poprawę sytuacji i oczekują stworzenia warunków, 
które skłonią ich do pozostania w mieście. Dopóki młodym ludziom nie stworzy się 
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większych moŜliwości do zdobycia praktycznego doświadczenia i podniesienia 
kwalifikacji zawodowych – decyzje o wyjeździe z miasta pozostaną realne. NaleŜy 
zatem podejmować kroki zmierzające do zniwelowania czy ograniczenia wpływu 
niektórych barier uniemoŜliwiających rozwój Słupska i koncentrować wysiłki na 
dziedzinach uwaŜanych dla niego za priorytetowe i rozwojowe. Działania słuŜące 
poprawie atrakcyjności Słupska w stosunku do innych miast są niewątpliwie szansą na 
zatrzymanie studentów. 

Kierunki dalszych działa ń na podstawie bada ń 

Przedstawione wyniki badań skłoniły autorkę do podjęcia próby wskazania 
poŜądanych zmian w realizowanej przez miasto strategii wizerunkowej. Wydaje się, Ŝe 
w pierwszej kolejności władze Słupska powinny zacząć traktować cel, jakim jest 
poŜądany wizerunek miasta, jako strategiczny. To oznacza, Ŝe wizerunku miasta nie da 
się zbudować w ciągu kilku miesięcy, zatem przyjęty czas realizacji zakładanych 
działań wizerunkowych powinien być zaplanowany długookresowo. Zaplanowane  
w strategii działania powinny być ze sobą spójne i podporządkowane ściśle jednemu 
celowi. Krótkookresowe działania operacyjne wynikające z długookresowej strategii 
toŜsamości miasta powinny wskazywać konkretne instrumenty i działania 
wykorzystywane w kampaniach i programach wizerunkowych, jak równieŜ  
w codziennej aktywności miasta.   

Właściwe przygotowanie planu toŜsamości miasta wymaga prowadzenia 
systematycznych badań rynkowych, które dostarczą informacji na temat aktualnej oceny 
wizerunku miasta. Dostarczą równieŜ informacji na temat oczekiwań, potrzeb  
i preferencji odbiorców, wskazując kierunek dalszych działań.  

Strategia budowania wizerunku w duŜym stopniu oparta na intuicji i przekonaniach 
osób ją tworzących nie prowadzi do osiągnięcia zamierzonego celu. Prowadzenie badań 
opinii mieszkańców miasta, ale równieŜ osób je odwiedzających powinno być ciągłym 
procesem, a nie jednorazowym przedsięwzięciem. Zewnętrzne przeobraŜenia 
cywilizacyjne i gospodarcze sprawiają, Ŝe zmieniają się równieŜ opinie i oczekiwania 
naszego audytorium. W związku z tym długookresowa strategia toŜsamości miasta 
powinna być planem elastycznym, tj. zakładającym moŜliwość korygowania 
zaplanowanych działań na podstawie wyników przeprowadzanych badań odbiorców 
działań.  

Bardzo waŜnym elementem regularnych badań wizerunkowych jest uwzględnienie 
segmentacji rynku. WyróŜnia się cztery główne grupy interesu, a jednocześnie grupy 
docelowe działań komunikacyjnych: odwiedzający miasto, rezydenci i pracownicy, 
przedsiębiorstwa i przemysł, rynki eksportowe6. 

KaŜda z wymienionych grup ma indywidualne potrzeby, priorytety, oczekiwania. 
W rzeczywistości są to konsumenci, którzy postrzegają miasto przez pryzmat tego, jak 
                                                 

6 Ph. Kotler, Ch. Asplund, I. Rein, D. H. Haider, Marketing Places Europe, Prentice Hall, London 1999,  
s. 33.  
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dobrze spełnia ona ich oczekiwania i zaspokaja wyraŜane przez nich potrzeby. Ich 
postrzeganie ma wpływ na decyzje podejmowane przez grupę co do wsparcia  
i inwestowania czasu, środków, zaangaŜowania oraz wielu innych zasobów w dane 
miasto lub skierowaniach w inną lokalizację. W konsekwencji miasto stoi przed 
trudnym zadaniem uwzględniania w swych działaniach wszystkich wymienionych grup 
interesu i komunikowania się z nimi. NaleŜy podkreślić, Ŝe sukces zbudowania 
pozytywnego, trwałego wizerunku miasta nie jest moŜliwy bez uzyskania poparcia 
większości mieszkańców dla danej strategii.  

Dostosowanie strategii toŜsamości miasta do segmentów często wymaga 
zastosowania innych instrumentów i metod dotarcia. Planowane działania powinny być 
ze sobą spójne i skoordynowane pod kątem osiągania wyznaczonego celu, jakim jest 
poŜądany wizerunek miasta. Rezultatem integracji podejmowanych działań jest 
jednolity obraz miasta, jaki otrzymuje odbiorca docelowy.  

Szczególne miejsce w kształtowaniu toŜsamości miasta zajmuje strategia działań 
promocyjnych. Instrumenty promocji są bowiem podstawowymi nośnikami 
komunikatów dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania miasta. Stanowią 
zatem jeden z najwaŜniejszych instrumentów realizowanej przez miasto strategii 
toŜsamości.  

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania ankietowe pokazały, Ŝe wizerunek Słupska jest rozmyty. 
Wiele neutralnych odpowiedzi wskazuje, Ŝe brak jest zdecydowanego elementu, na 
którym miasto mogłoby oprzeć swoją strategię toŜsamości. Mimo to miasto posiada 
pewne specyficzne walory, które istotnie mogą wpłynąć na jego dalszy rozwój. NaleŜą 
do nich połoŜenie geograficzne Słupska w pobliŜu Morza Bałtyckiego oraz sąsiedztwo 
miejscowości nadmorskich. Aby je w pełni wykorzystać w kształtowaniu wizerunku 
miasta, działania budujące poŜądany i atrakcyjny obraz nie mogą mieć charakteru 
okazjonalnego. Szczególnego znaczenia nabiera aktywność zarządzających miastem  
− ich kreatywność i przedsiębiorczość w postaci zaplanowanych oraz realizowanych  
w sposób ciągły przedsięwzięć moŜe poprowadzić Słupsk do zaznaczenia swojej 
pozycji na mapie Polski.  

THE IMAGE OF SŁUPSK IN THE LIGHT  
OF CONDUCTED RESEARCH  

Summary 

In today’s global world, every place has to compete with others for attention and respect  
of consumers, tourists as well as investments and capital. Increasingly the factor deciding of city 
competitive advantage can be the city image. The capacity to create own image has become more 
and more significant.  The objective of the paper is to present the results of the research of the 
image of the city on the example of Słupsk. The activities which are the basis of building  
the image should be thoroughly planned and inspected as they are being carried out with the aim 
of achieving their objectives. 
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Bogusław Bembenek1 

KAPITAŁ PARTNERSKI JAKO DETERMINANTA 

ROZWOJU KLASTRA DOLINA LOTNICZA 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia partnerstwo w klastrze jako dynamiczny proces trwający w czasie  
i przestrzeni, proces tworzony i kształtowany przez interakcje partnerów. W artykule 
podkreślono, iŜ warunkiem koniecznym do zaistnienia partnerstwa jest zaufanie między 
partnerami. Niniejsze opracowanie koncentruje się na prezentacji wybranych wyników badań 
dotyczących sposobu myślenia i działania przedsiębiorców Doliny Lotniczej, związanego  
z budową kapitału partnerskiego w strukturze klastra.  

Wstęp 

Sprawność działania współczesnych organizacji biznesu, takich jak klastry, 
funkcjonujących w warunkach turbulentnego otoczenia, zaleŜy zarówno od jakości 
relacji intraorganizacyjnych − zachodzących między podmiotami klastra, jak i jakości 
relacji pomiędzy samym klastrem a jego kluczowymi interesariuszami. Rodzi to 
potrzebę permanentnego budowania i umacniania zaufania, zrozumienia wśród 
członków, w tym spójnego systemu wartości.  

Poczucie grupowej toŜsamości, intensywna i swobodna komunikacja, normy  
i stosunki społeczne, aktywne zaangaŜowanie się we wspólne działania, jako cechy 
typowe dla kapitału partnerskiego, mają ścisły związek z ewolucją struktury klastra. 
Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia wybranych aspektów kapitału 
partnerskiego w klastrze Dolina Lotnicza, mających wpływ na dalszy rozwój tej 
struktury. RozwaŜania dotyczące kapitału partnerskiego, kreowanego na podstawie 
związków tworzonych wewnątrz klastra prowadzono w oparciu o własne badania 
empiryczne2 oraz studia literatury przedmiotu. 

                                                 
1 Bogusław Bembenek – dr, Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział 

Zarządzania i Marketingu, Politechnika Rzeszowska. 
2 Badania realizowano w ramach projektu nt. „Partnerstwo jako czynnik wzmacniania konkurencyjności 

przedsiębiorstw na przykładzie Doliny Lotniczej”. Badania miały charakter jakościowy i przeprowadzane były 
od kwietnia 2006 roku do lutego 2007 roku w ramach Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu 
Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Dolina Lotnicza to dynamicznie rozwijający się klaster lotniczy (produkcyjny, 
przemysłowy, technologiczny). Celem badań była identyfikacja sposobu kształtowania konkurencyjności,  
w tym źródeł przewagi konkurencyjnej oraz podejścia do koncepcji partnerstwa przez poszczególnych 
przedsiębiorców. Populację stanowiła grupa 53 przedsiębiorstw, będących członkami Doliny Lotniczej. 
Narzędziem pomiarowym była ankieta rozsyłana pocztą do respondentów lub dostarczana osobiście. Ankieta 
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Kreowanie kapitału partnerskiego w klastrze lotnicz ym 

Klastry w obliczu gwałtownych zmian na rynkach globalnych i lokalnych, 
począwszy od lat 90. XX wieku, nabrały szczególnego znaczenia i postrzegane są wciąŜ 
jako narzędzie rozwoju gospodarczego, efektywny sposób poprawy konkurencyjności. 
Charakteryzuje je3:  

– występowanie silnych zaleŜności socjoekonomicznych między członkami, 
– geograficzna koncentracja wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, 
– masa krytyczna – niezbędna liczba firm i innych instytucji, tworzących efekt 

aglomeracji, 
– koncentracja niezaleŜnych małych i średnich firm wokół duŜych firm 

wyspecjalizowanych w jednym elemencie procesu produkcyjnego lub  
w produkcie końcowym, 

– istnienie stosunków sieciowych między organizacjami komercyjnymi, 
publicznymi i społecznymi, wywodzącymi się ze wspólnych wartości,  
np. uczciwość, jakość, wymiana informacji i technologii.  

Jedną z podstawowych cech klastra, ujmowanego jako lokalne skupisko 
wyspecjalizowanych podmiotów gospodarczych, współpracujących i konkurujących  
w określonych obszarach działalności oraz wzajemnie powiązanych organizacji 
publicznych i społecznych, jest interakcyjność. Cecha ta wskazuje, iŜ wzajemne 
powiązania członków klastra są dobrowolne, równorzędne i mają głównie partnerski 
charakter.  

Partnerstwo to taki rodzaj relacji, który akcentuje silne socjalne, ekonomiczne  
i personalne więzi występujące między partnerami4. Rozwój partnerskich relacji 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz klastra jako współczesnej organizacji biznesu 
sprzyja budowie i rozwojowi kapitału partnerskiego. Ten typ kapitału odnosi się do 
sieci relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, zaangaŜowaniu, specjalistycznej wiedzy, 

                                                 
liczyła 127 pytań, z czego większość stanowiły pytania zamknięte. Mimo załoŜeń, Ŝe badania będą 
przeprowadzone na całej populacji (53 firmy), nie uzyskano zwrotu 5 kwestionariuszy. Dlatego teŜ dokonano 
oceny zgodności rozkładów próby i populacji na podstawie testu zgodności chi-kwadrat. Weryfikacja 
reprezentatywności badań w zakresie rozkładów próby i populacji, polegająca na porównaniu struktury 
uzyskanej próby ze strukturą populacji zarówno pod względem liczby zatrudnionych pracowników, udziału 
kapitału zagranicznego w firmie, obszaru działania, jak i okresu działania na rynku, pozwoliła na 
stwierdzenie, iŜ w kaŜdym przypadku istniała statystyczna zgodność obu rozkładów (istniejące odchylenia 
były statystycznie nieistotne). Pod koniec stycznia 2010 roku w SGPPL „Dolina Lotnicza” zarejestrowanych 
było juŜ 76 członków. 

3 E. Skawińska, R. Zalewski, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, 
PWE, Warszawa 2009, s. 176. 

4 Do cech wyróŜniających relacje partnerskie zalicza się: celem relacji jest utrzymanie, relacja oparta jest 
na interakcji w długim horyzoncie czasowym, intensywność kontaktów jest wysoka, komunikacja między 
partnerami jest związana m.in. z planowaniem produkcji, zakupów, logistyki, podstawowe kategorie wymiany 
handlowej są ustalane w czasie negocjacji i wspólnego podejmowania decyzji, strategią partnerstwa jest 
permanentne kreowanie wartości. Zob. I. Sierzputowska, Budowanie partnerstwa między sieciami 
detalicznymi a dostawcami w kontekście zmian w polskim handlu, w: Partnerstwo przedsiębiorstw jako 
czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 314. 
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szacunku i przyjaźni, istniejącej na poziomie indywidualnych osób, zarządzających  
i reprezentujących członków klastra. Jest on jednak trudny do zbadania z uwagi na 
unikalny charakter, gdyŜ tworzą go wysoce skomplikowane, wielostronne,  
a jednocześnie nadal nie do końca zidentyfikowane i jednoznaczne zaleŜności 
składające się na gęstą sieć powiązań5.  

W strukturze klastra Dolina Lotnicza funkcjonują firmy z branŜy lotniczej  
i sektorów pokrewnych, jednostki badawczo-rozwojowe, doradcze i szkoleniowe, 
instytucje samorządu terytorialnego oraz instytucje wsparcia biznesu. Podstawą 
działania i rozwoju tego klastra w regionie południowo-wschodniej Polski,  
a w szczególności na terenie województwa podkarpackiego, są istniejące tradycje 
przemysłowe związane z lotnictwem oraz zakorzeniona przedsiębiorczość  
i specjalizacja. Grono to wykazuje cechy modelu amerykańskiego, gdyŜ wokół liderów 
grup produkcyjnych pojawiają się skupiska satelitarne, które współpracując ze sobą, 
tworzą rozwiniętą sieć klastrową6. Jest to klaster:  

– działający, gdyŜ jego członkowie są świadomi funkcjonowania w ramach tej 
struktury i zdolni do wykorzystywania zarówno wewnętrznego potencjału 
strategicznego, jak i szans, jakie stwarza burzliwe otoczenie, 

– wysokich technologii, oparty o wiedzę, gdzie waŜny jest bezpośredni dostęp do 
wyników badań podstawowych realizowanych przez instytucje naukowo 
-badawcze, 

– wyspecjalizowanych dostawców o duŜej innowacyjności, 
– dynamiczny, opierający się na ciągłym doskonaleniu procesów, produktów, 

pracowników,  
– wąski, gdzie większość partnerów funkcjonuje w sektorze lotniczym,  
– o zasięgu regionalnym i rosnącym zatrudnieniu. 
Klaster Dolina Lotnicza powstał wskutek zawiązania inicjatywy oddolnej w 2003 

roku. Lokalna inicjatywa przedsiębiorców, będąca wynikiem wewnętrznej potrzeby 
zainteresowanych podmiotów (początkowo 18), okazała się trafną decyzją. Nadrzędnym 
celem klastra jest stworzenie w Polsce południowo-wschodniej konkurencyjnego 
regionu, który zaopatrywałby międzynarodowe rynki w szeroki wachlarz produktów  
i usług dotyczących lotnictwa. 

Przedmiotem prowadzonych badań były głównie relacje B2B, czyli relacje między 
partnerami biznesowymi. Fundamentem rozwoju relacji partnerskich w strukturze 
klastra jest zaufanie. Według P. Sztompki zaufanie to zakład podejmowany na temat 
niepewnych, przyszłych działań innych ludzi7. Zdaniem co czwartego menedŜera, jego 
firma ma całkowite zaufanie do pozostałych partnerów w Dolinie Lotniczej. Z kolei 
40% przedsiębiorstw jedynie częściowo ufa swoim partnerom. Interesujący jest fakt, Ŝe 

                                                 
5 Zob. Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008, s. 252. 
6 J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 

2009, s. 95. 
7 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 69-70. 
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Ŝaden przedsiębiorca nie wyraził opinii, iŜ nie ma zaufania do swoich partnerów. Być 
moŜe wynika to z faktu, Ŝe większość firm (83%) zna swoich partnerów częściowo,  
a 6% całkowicie. Mimo iŜ 10% menedŜerów nie przedstawiło swojej opinii na ten 
temat, wnioskować moŜna, iŜ w Dolinie Lotniczej prawie kaŜdy zna swoich partnerów.  

Zaufanie wynika ze wspólnych wartości, przekonań, przynaleŜności grupowej. Nie 
moŜe być wymuszone czy wręcz narzucone, ale musi być ściśle wypracowane. Tym 
samym budowaniu zaufania między partnerami w klastrze sprzyja szczególnie 
stosowanie się do wspólnie wypracowanych zasad partnerstwa. Zasadami, które  
w opinii większości menedŜerów firm stanowią nieodłączny element partnerstwa  
w Dolinie Lotniczej, są m.in.: promuj obopólne korzyści, szanuj swojego partnera, 
promuj przejrzystość (otwartość i uczciwość), bądź kreatywny, promuj jednakowe 
prawa, bądź konsekwentny (tabela 1). 

Tabela 1. Podstawowe zasady partnerstwa w Dolinie Lotniczej  

Zasady  
Odsetek 
wskazań 

Promuj obopólne korzyści 35 
Szanuj swojego partnera 31 
Promuj przejrzystość (otwartość i uczciwość) 29 
Bądź kreatywny 21 
Promuj jednakowe prawa 17 
Bądź konsekwentny 17 
Otwieraj wszystkie kanały komunikowania  17 
Nie staraj się przechytrzyć partnera 15 
Buduj na wspólnych wartościach 10 
Nie bądź zazdrosny 8 
Buduj reputację dobrego partnera 8 
Koordynuj operacje z myślą o ostatecznym kliencie i swojej pozycji na rynku 8 
Promuj współpracę poprzez: częste interakcje, zniechęcanie do oszukiwania, 
uczenie się dbałości o partnera 

6 

Bądź odwaŜny 4 
Twórz i kontroluj proces rozwoju partnerstwa 4 
Nie bądź tym, który zdradza pierwszy 4 
Odwzajemniaj zarówno współpracę, jak i zdradę 4 
RozwaŜ reagowanie z mniejszą siłą na negatywne posunięcia partnera 0 

Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyŜ respondenci mieli moŜliwość wyboru kilku odpowiedzi. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

PowyŜsze zasady nawiązują bezpośrednio do systemu wartości badanego 
partnerstwa. Ich przestrzeganie (praktykowanie) przez poszczególnych członków 
stowarzyszenia sprzyjać moŜe skuteczności, efektywności i trwałości tej struktury 
partnerstwa. 

W trakcie badań stwierdzono, iŜ przedsiębiorstwa klastra lotniczego mają  
w większości poczucie wspólnej misji (60%) i wspólnej wizji (58%) działalności. 
Takiego poczucia nie ma jedynie co dziesiąta firma. Jest to bardzo waŜne, gdyŜ 
podstawą umacniania partnerstwa jest zidentyfikowanie przez partnerów wspólnego 
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celu, a w konsekwencji – wspólnej misji i wizji jego realizacji. W opinii co drugiego 
przedsiębiorstwa opracowana wspólna misja/wizja działalności stowarzyszenia jest  
w części zgodna z jego indywidualnymi celami.  

Całkowita zgodność opracowanej misji/wizji z celami firmy dotyczy 17% 
przypadków. Tylko w jednej firmie nie ma zgodności misji/wizji z indywidualnymi 
celami. AŜ 63% menedŜerów uznało, Ŝe ich firma jest potrzebna do realizacji wspólnie 
wypracowanej misji/wizji. Jedynie dwie firmy są odmiennego zdania. W oparciu o test 
niezaleŜności chi-kwadrat stwierdzono, Ŝe nie ma statystycznej zaleŜności między 
poczuciem bycia potrzebnym do realizacji wspólnie wypracowanej wizji/misji a oceną 
dotychczasowego partnerstwa w Dolinie Lotniczej8. 

W teorii i w praktyce najczęściej misja i wizja nierozerwalnie związane są  
z systemem wartości, który pełni szczególną funkcję integrującą i scalającą wszystkich 
partnerów w osiąganiu ich wspólnych celów. Integracja poprzez wartości moŜe okazać 
się skuteczniejszym narzędziem oddziaływania na partnerów niŜ niektóre bodźce 
finansowe9. W Dolinie Lotniczej system wartości tworzą m.in. takie wartości jak: 
partnerstwo, jakość, innowacyjność, kreatywność (tabela 2).  

Tabela 2. System wartości w Dolinie Lotniczej 

Wartości Odsetek wskazań Wartości Odsetek wskazań 
partnerstwo 44 odpowiedzialność 6 
jakość 42 konkurencyjność 6 
innowacyjność 38 sukces 6 
kreatywność 35 honor 4 
współpraca 31 doskonałość 4 
rzetelność 29 stałość 4 
prawda i uczciwość 27 mądrość 4 
zaufanie 21 dochodowość 2 
uczenie się 17 samokontrola 2 
skuteczność 17 odwaga 2 
lojalność 13 sprawiedliwość 0 
otwartość 10 wolność 0 
fair play 10 oddanie 0 
szacunek 8 zapał 0 
zdecydowanie 6 inne 0 

Uwaga: odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyŜ respondenci mieli moŜliwość wyboru kilku odpowiedzi. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

                                                 
8 Aby sprawdzić istnienie zaleŜności pomiędzy poczuciem bycia potrzebnym do realizacji wspólnie 

wypracowanej wizji/misji (cecha X) a oceną dotychczasowego partnerstwa w Dolinie Lotniczej (cecha Y), 
postawiono następujące hipotezy: H0: cechy X i Y są niezaleŜne, H1: cechy X i Y są zaleŜne. Wartość 
statystyki kontrolnej )( 2

e
χ wyznaczona na podstawie 44 elementowej próby (braków odpowiedzi nie 

uwzględniano) wyniosła 12,8, a wartość krytyczna )( 2

αχ  na poziomie istotności 0,05 wyniosła 15,5. 

PoniewaŜ wartość statystyki kontrolnej nie naleŜy do obszaru krytycznego, to nie ma podstaw do odrzucenia 
hipotezy zerowej. 

9 V.E. Frankl uwaŜa, iŜ „człowiek nie jest istotą napędzaną popędami, lecz przyciąganą przez wartości”. 
Zob. H. Czarniawski, Współdziałanie potrzeba czasu, Norbertinum, Lublin 2002, s. 35. 
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Partnerstwo w Dolinie Lotniczej ugruntowane systemem wartości ma szansę 
kreować i wzmacniać więzi między poszczególnymi partnerami, wpływając pozytywnie 
na efektywność funkcjonowania całej struktury. 

Preferowanymi przez firmy klastra lotniczego formami kontaktu z partnerami są 
kontakty osobiste w siedzibie partnera (31%) oraz kontakty osobiste we własnej firmie 
(27%). Co piąta firma kontaktuje się głównie za pomocą poczty elektronicznej. Z kolei 
kontakty telefoniczne (13%) czy kontakty osobiste na neutralnym gruncie (6%) są mniej 
popularne wśród przedsiębiorstw. Średnio co trzecia firma spotyka się nieformalnie ze 
swoimi partnerami. Większość firm (40%) deklaruje jednak, iŜ nie praktykuje spotkań 
nieformalnych z pozostałymi członkami stowarzyszenia oraz Ŝe nie przywiązuje 
znaczenia do formy spotkania z partnerami (71%).  

Poznawaniu partnerów słuŜą m.in. organizowane dwa razy w roku przez biuro 
stowarzyszenia spotkania wszystkich członków. Chcąc dowiedzieć się, jak oceniają te 
spotkania poszczególni partnerzy, poproszono ich o udzielenie odpowiedzi na kilka 
zadanych pytań (rys. 1). 
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Rys. 1. Ocena organizowanych spotkań przez biuro stowarzyszenia 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Z rysunku 1 wynika, Ŝe w opinii większości firm organizowane spotkania są 
potrzebne, przebiegają zgodnie z planem, są interesujące. Głównym jednak problemem 
jest to, Ŝe spotkania nie angaŜują aktywnie wszystkich członków stowarzyszenia. 
UwaŜa tak prawie co drugi przedsiębiorca.  

Partnerstwo firm i instytucji w Dolinie Lotniczej ma odniesienie w strategii 56% 
przedsiębiorstw. W opinii większości menedŜerów firm (80%) proces budowania 
partnerstwa w Dolinie Lotniczej wymaga współodpowiedzialności, solidarności, 
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zaufania, jawności decyzji. Podobny odsetek firm (81%) nie zgadza się  
ze stwierdzeniem, jakoby partnerstwo w Dolinie Lotniczej było tylko teorią niemającą 
przełoŜenia w praktyce. Warto jednak zaznaczyć, Ŝe blisko 10% firm, pomimo 
deklarowania partnerskich relacji z Dolinie Lotniczej, uznaje to partnerstwo tylko za 
teorię (tabela 3).  

Tabela 3. Stosunek firm do partnerstwa w Dolinie Lotniczej 

Partnerstwo firm i instytucji w Dolinie Lotniczej  Ta k (%) Nie (%) 
jest szansą uzyskania efektu synergii 64 0 
to szansa dla mojego biznesu 84 2 
to tylko teoria, niemająca przełoŜenia w praktyce 8 81 
ma odniesienie w strategii mojej firmy 56 8 
wymaga współodpowiedzialności, solidarności, zaufania, jawności 
decyzji 

80 4 

decyduje o pozycji mojego przedsiębiorstwa w przyszłości 35 12 
pozwala wzmocnić konkurencyjność mojego przedsiębiorstwa 60 4 
ma korzystny wpływ na innowacyjność mojego przedsiębiorstwa 64 4 
pozwoliło skompletować zasoby potrzebne do sprawnego 
funkcjonowania mojej firmy 

21 23 

sprzyja poprawie konkurencyjności regionu 81 2 
sprzyja wykorzystywaniu doświadczeń i umiejętności partnerów 75 4 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Wspólna działalność heterogenicznych podmiotów w klastrze moŜe zarówno 
przyczynić się do generowania wymiernych korzyści (efektu synergii), jak i okazać się 
wielkim rozczarowaniem. Wszystko zaleŜy od samych partnerów, ich celów, ambicji, 
odpowiedzialności i uczciwości. W opinii 69% menedŜerów ich firma przed 
wstąpieniem do stowarzyszenia oceniła potencjalne ryzyko10 i korzyści związane  
z zaangaŜowaniem się w partnerską współpracę. Tylko co dziesiąty menedŜer był 
odmiennego zdania. Połowa firm, zanim weszła w skład formalnej struktury 
partnerstwa, oceniła takŜe potencjalne ryzyko i korzyści związane z zaangaŜowaniem 
się w to partnerstwo pozostałych partnerów. Co czwarta firma jednak tego nie uczyniła. 
Firmy Doliny Lotniczej w większości nie analizowały wspólnie z partnerami 
ewentualnego ryzyka wspólnej działalności i sposobów jego uniknięcia (52%). Tylko co 
piąta firma skorzystała z takiej moŜliwości. 

Jedną z cech klastra jest łatwość wejścia do tej struktury i wyjścia z niej.  
W przypadku Doliny Lotniczej nowy członek musi spełnić dwa kluczowe warunki, tzn. 

                                                 
10 Ryzyko moŜe wiązać się chociaŜby z takimi potencjalnymi kosztami funkcjonowania struktur 

partnerskich jak: koszty dominacji, które wynikają z sytuacji, gdzie jeden partner moŜe zdominować drugiego 
i w efekcie pogorszyć jego pozycję przetargową; koszty erozji połoŜenia konkurencyjnego, które mogą 
wynikać z rozproszenia źródeł przewagi konkurencyjnej i niekorzystnych zmian struktury rynku; koszty 
koordynacji, które dotyczą czasu i wysiłku menedŜerów, poświęcanego na wzajemne uzgodnienia działań 
koalicjantów. Zob. K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie 
międzynarodowym, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2000, s. 72. Potencjalne ryzyko moŜe wynikać 
takŜe z: zachowań oportunistycznych niektórych partnerów, pasoŜytnictwa, celowego lub mimowolnego 
przecieku wiedzy specjalistycznej (fachowej) do partnera, który w przyszłości moŜe okazać się czołowym 
konkurentem.  
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jego działalność powinna być związana z przemysłem lotniczym z południowo 
-wschodniej Polski oraz winien on posiadać rekomendację przynajmniej dwóch 
obecnych członków stowarzyszenia.  

Zdecydowana większość firm klastra lotniczego jest otwarta na przyjmowanie 
nowych partnerów (92%). Tylko jedna firma jest odmiennego zdania. Najczęściej 
wymienianymi przez przedstawicieli firm sposobami zachęcania potencjalnych 
partnerów do partnerstwa w Dolinie Lotniczej są: wskazywanie potencjalnych nowych 
kontaktów (obszarów współpracy), promowanie wartości współpracy z innymi 
partnerami czy propagowanie osiągnięć partnerstwa (rys. 2).  
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Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyŜ respondenci mieli moŜliwość wyboru kilku odpowiedzi. 

Rys. 2. Sposoby zachęcania potencjalnych partnerów do partnerstwa w Dolinie Lotniczej  
Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 

Według 60% menedŜerów firm to głównie kontakty z organizacjami na szczeblu 
operacyjnym (np. firmy, organizacje branŜowe, organizacje pozarządowe) mogą 
przyczynić się do rozwoju partnerstwa w Dolinie Lotniczej. Kontakty z instytucjami 
funkcjonującymi na poziomie strategicznym i politycznym (np. departamenty rządowe, 
partie polityczne, agendy międzynarodowe) uznane zostały za mniej istotne z punktu 
widzenia rozwoju partnerstwa (dotyczy 31% wskazań). Interesujące jest, iŜ 
przedsiębiorcy nie wyróŜnili kontaktów z darczyńcami, czyli zewnętrznymi 
instytucjami i organizacjami, dostarczającymi potrzebnych środków, za istotne dla 
rozwoju tej struktury partnerstwa. 

Co czwarta firma klastra lotniczego oczekuje od swych przyszłych partnerów 
wspólnych działań promocyjnych, szkoleń pracowników, dostawy wysokiej jakości 
produktów/usług, wzmocnienia konkurencyjności. Z kolei co piąta oczekuje transferu 
wiedzy, w tym technologii oraz stworzenia i/lub rozbudowy potencjału produkcyjnego. 
Najmniejszy odsetek oczekiwań dotyczy zasobów finansowych i zasobów rzeczowych. 
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Z badań wynika, iŜ oczekiwania firm odnośnie do nowych partnerów są zbieŜne  
z oczekiwaniami wobec dotychczasowych partnerów. 

Partnerstwo w klastrze jako szansa rozwoju 

Klastry charakteryzują się róŜnorodnym sposobem kształtowania się procesów 
innowacyjnych, stopniem zaawansowania technologicznego, charakterem powiązań,  
a tym samym róŜnymi strategiami i perspektywami rozwoju. Efektywnie funkcjonujący 
klaster sprzyja rozwojowi nie tylko jego członków, ale takŜe jego bezpośredniego 
otoczenia. Z badań wynika, iŜ zdecydowana większość firm (92%) uwaŜa za słuszne 
informowanie opinii publicznej o sukcesach i doświadczeniach partnerstwa w Dolinie 
Lotniczej. Tylko 6% podmiotów nie ma zdania na ten temat. W opinii większości 
partnerstwo firm i instytucji w Dolinie Lotniczej (tabela 3) jest: 

– szansą uzyskania efektu synergii, 
– szansą rozwoju, 
– czynnikiem decydującym o pozycji w przyszłości, 
– czynnikiem pozwalającym wzmocnić konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
– czynnikiem korzystnie wpływającym na innowacyjność, 
– czynnikiem sprzyjającym wykorzystywaniu doświadczeń i umiejętności 

partnerów11, 
– czynnikiem sprzyjającym poprawie konkurencyjności regionu. 
Według badanych ekspertów do 2013 roku w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej 

nastąpi znaczna rozbudowa składników potencjału konkurencyjności12, takich jak: 
posiadane systemy zapewnienia jakości, stopień informatyzacji procesów 
produkcyjnych, jakość parku maszynowego, zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się, 
zakres stosowania zintegrowanych informatycznych systemów wspomagania 
zarządzania, poziom i jakość partnerskich relacji z interesariuszami, poziom i jakość 
kapitału ludzkiego oraz eksport (tabela 4).  

Zgodnie z prognozą ekspertów, w perspektywie kilku najbliŜszych lat  
w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej obserwowalny będzie takŜe stosunkowo niski 

                                                 
11 W badaniach przyjęto załoŜenie, Ŝe zasadne jest przypuszczenie, iŜ partnerstwo sprzyja 

wykorzystywaniu doświadczeń i umiejętności partnerów, w przypadku gdy co najmniej 80% firm Doliny 
Lotniczej tak twierdzi. Do weryfikacji tak postawionej hipotezy wykorzystano test dla wskaźnika struktury. 
Pomimo Ŝe test ten stosuje się dla duŜych prób (n≥100) uzasadnieniem wykorzystania tego testu był fakt, iŜ 
liczebność populacji jest niska (N=53). Wobec tego postawiono następujące hipotezy: H0: p≥0,8, H1: p<0,8, 
które zostały zweryfikowane na podstawie próby liczącej 48 firm. Wartość statystyki testowej (Ustat) wyniosła 
–0,866, a wartość krytyczna (Ukryt) –1,645. W związku z tym, Ŝe Ustat> Ukryt to nie ma podstaw do odrzucenia 
hipotezy zerowej. Na poziomie istotności 0,05 uznano postawioną w badaniach hipotezę za prawdziwą. 

12 Ekspertami dla potrzeb metody delfickiej, słuŜącej opracowaniu prognozy rozwoju partnerstwa  
w Dolinie Lotniczej, była grupa 52 osób. W grupie tej znaleźli się pracownicy instytucji naukowo 
-badawczych, firm zrzeszonych w klastrze, instytucji wsparcia biznesu. Zob. B. Bembenek, Zastosowanie 
metody delfickiej w prognozowaniu rozwoju partnerstwa w Dolinie Lotniczej, w: Badania marketingowe, red. 
K. Mazurek-Łopacińska, PWE, Warszawa 2008, s. 350-356. W prognozowaniu zmian w zakresie 
konkurencyjności przedsiębiorstw uwzględniono m.in. wybrane składniki potencjału konkurencyjności 
zaproponowane przez M.J. Stankiewicza. Zob. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Wyd. 
Dom Organizatora, Toruń 2005, s. 140-143. 
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wzrost lojalności pracowników wobec firmy oraz niski wzrost samej liczby 
zatrudnionych. Taki stan rzeczy wynikać moŜe z coraz częstszego odpływu 
wykwalifikowanych pracowników do zagranicznych firm, oferujących lepsze warunki 
pracy, działających poza granicami kraju. 

Tabela 4. Prognozowany wzrost składników potencjału konkurencyjności i innowacyjności firm działających 
w ramach klastra Dolina Lotnicza w perspektywie 7 najbliŜszych lat (2006-2013) w skali 1-6 

Składniki potencjału 
konkurencyjności Ocena Składniki potencjału 

innowacyjności Ocena 

stopień informatyzacji procesów 
produkcyjnych 5 

wiedza pracowników 4,6 

posiadane systemy zapewnienia ja-
kości 5 

współpraca z instytucjami naukowo 
-badawczymi 

4,6 

jakość parku maszynowego 4,8 zdolność do wdraŜania innowacji 4,5 
zdolność przedsiębiorstwa do ucze-
nia się 

4,7 poziom i jakość kapitału intelektu-
alnego 

4,5 

zakres stosowania zintegrowanych 
informatycznych systemów wspo-
magania zarządzania 

4,7 zdolność do przewidywania zmian 
techniki i technologii 

4,4 

poziom i jakość partnerskich relacji 
z interesariuszami 

4,6 zdolność w zakresie zarządzania wie-
dzą 

4,3 

poziom i jakość kapitału ludzkiego 4,6 posiadana skumulowana wiedza 
(patenty, tajemnice handlowe) 

4,3 

eksport 4,5 zdolność do kreowania innowacji 4,3 
sprawność zarządzania 4,4 proinnowacyjna kultura 4,2 
sprawność i efektywność realizowa-
nia celów 

4,4 innowacyjność i kreatywność pracow-
ników 

4,2 

zdolność do tworzenia lobby wspie-
rającego działania przedsiębiorstwa 

4,4 nowoczesność wyposaŜenia techni-
cznego komórek B+R 

4,2 

wartość produkcji sprzedanej 
4,3 

współpraca z innymi przedsiębior-
stwami w obszarze B+R 

4,2 

wartość majątku trwałego 4,3 otwartość pracowników na zmiany 4,1 
znajomość źródeł przewagi konku-
rentów 

4,3 częstotliwość wdraŜanych innowacji 4,1 

zdolność w zakresie formułowania 
strategii 

4,3 wysokość budŜetu na działalność 
B+R 

3,9 

marka 4,3 posiadanie własnych komórek B+R 3,6 
kondycja ekonomiczno-finansowa 4,2 
zdolność przewidywania przyszłych 
potrzeb, preferencji i zachowań 
klientów 

4,1 

zdolności przywódcze kadr kierow-
niczych 3,8 
posiadanie lojalnych klientów 3,8 
liczba zatrudnionych pracowników 3,6 
lojalność pracowników wobec 
przedsiębiorstwa 

3,4 

Uwaga: Prognozowany wzrost poszczególnych składników wyznaczono na podstawie uśrednionej 
oceny ekspertów, gdzie 1 − niski wzrost, 6 − wysoki wzrost. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badań empirycznych. 
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Na podstawie współczynnika dyspersji względnej klasyfikacji stwierdzono, Ŝe 
eksperci byli najbardziej zgodni odnośnie do prognozy wzrostu poziomu i jakości 
partnerskich relacji z interesariuszami, posiadanych systemów zapewnienia jakości, 
stopnia informatyzacji procesów produkcyjnych, eksportu, zaś najmniej w kwestii 
predykcji takich składników potencjału konkurencyjności, jak: liczba zatrudnionych 
pracowników, zdolność do tworzenia lobby wspierającego działania firmy, lojalność 
pracowników wobec firmy13. 

Kolejny problem badawczy dotyczył prognozy poprawy potencjału innowacyjnego 
firm współpracujących w ramach Doliny Lotniczej. Miał on na celu uzyskanie 
odpowiedzi, jak istotny wpływ będzie miało partnerstwo w klastrze na innowacyjność 
partnerów. Eksperci, prognozując zmiany w zakresie innowacyjności firm Doliny 
Lotniczej w perspektywie kilku najbliŜszych lat, kierowali się m.in. takimi miernikami 
innowacyjności, jak: posiadanie własnych komórek B+R, innowacyjność i kreatywność 
pracowników, wiedza pracowników, współpraca z interesariuszami, wysokość budŜetu 
na działalność B+R, zdolność do kreowania i wdraŜania innowacji. Eksperci 
prognozują, iŜ w perspektywie 7 najbliŜszych lat w firmach współpracujących  
w ramach Doliny Lotniczej nastąpi znaczny rozwój: wiedzy pracowników, współpracy 
z instytucjami naukowo-badawczymi, zdolności do wdraŜania innowacji, poziomu  
i jakości kapitału intelektualnego (tabela 4). Z badań wynika, iŜ narzędziami 
wspomagającymi procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach klastra lotniczego 
były do tej pory: Internet, ekstranet i intranet, poczta elektroniczna, bazy danych, tele-  
i wideokonferencje, spotkania i zebrania, system obiegu informacji, systemy np. SAP, 
CRM14. 

Na podstawie współczynnika dyspersji względnej klasyfikacji stwierdzono, Ŝe 
eksperci byli najbardziej zgodni odnośnie do prognozy rozwoju poziomu wiedzy 
pracowników, poziomu i jakości kapitału intelektualnego, zdolności do kreowania 
innowacji, zaś najmniej w kwestii predykcji takich mierników innowacyjności, jak: 
posiadanie własnych komórek B+R, innowacyjność i kreatywność pracowników, 
nowoczesność wyposaŜenia technicznego komórek B+R. 

Zdaniem ekspertów istotnej poprawie innowacyjności firm działających w klastrze 
lotniczym sprzyjać będą szczególnie inwestycje zagraniczne duŜych firm. Ponadto 
kluczowe znaczenie w tym zakresie będzie miało zwiększenie wykorzystania potencjału 
badawczo-rozwojowego regionu dla wzrostu innowacyjności gospodarki, zgodnie  
z załoŜeniami Regionalnej Strategii Innowacji. Wymiernym efektem współpracy 
przedsiębiorców Doliny Lotniczej z instytucjami naukowo-badawczymi jest m.in. 
powstałe w 2004 roku Centrum Zaawansowanych Technologii „Aeronet-Dolina 

                                                 
13 Współczynnik dyspersji względnej klasyfikacji jest unormowany w przedziale [0,1]; im niŜsza jego 

wartość, tym zgodność opinii jest większa. Zob. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak,  
Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 169. 

14 M. Kłak, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach stowarzyszonych w Dolinie Lotniczej, w: Marketing 
technologiczny i marketing terytorialny, red. T. Markowski, D. Trzmielak, J. Sosnowski, PAN, Komitet 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, zeszyt 235, Warszawa 2007, s. 361. 
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Lotnicza”. Jego misją jest prowadzenie działalności o charakterze interdyscyplinarnym, 
zorientowanej na opracowywanie, wdraŜanie i komercjalizację nowych technologii 
związanych z lotnictwem, zgodnie z załoŜeniami polityki naukowej i innowacyjnej 
Polski15. 

Klaster Dolina Lotnicza jest bardzo aktywny w zakresie realizowania wspólnych 
projektów. Dzięki wzajemnemu zaangaŜowaniu partnerów skuteczniejsze są działania 
związane m.in. z: promocją marki Dolina Lotnicza, doskonaleniem kompetencji 
zawodowych obecnych i przyszłych kadr, rozwojem struktury klastra z wykorzystaniem 
dobrych praktyk regionów partnerskich.  

Podsumowanie 

Klastry, w tym szeroko rozumiany klastering, są nowym sposobem myślenia  
o kreowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Podkreśla się, iŜ  
w warunkach globalizacji struktury te z jednej strony mogą być enklawami firm 
lokalnych, ale z drugiej nie mogą pozostawać w izolacji od rynku międzynarodowego16. 

Stymulowanie i rozwój partnerskiej współpracy, swobodny przepływ wiedzy  
i informacji między partnerami, istnienie norm stanowiących standardy zachowań, 
zaufanie, jakim darzą się partnerzy czy wspólne zainteresowania i rozumienie 
pojawiających się problemów ma pozytywny wpływ na integrację partnerów. 
Wykształcenie trwałych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami w klastrze przekłada 
się na wzmocnienie spójności tej struktury.  

Kapitał partnerski w ramach klastra Dolina Lotnicza, kształtowany w wyniku 
wzajemnych interakcji partnerów, wpływa m.in. na wzrost wydajności podmiotów 
klastra, dyfuzję know-how, zwiększenie zdolności do kreowania i wdraŜania innowacji. 
Tak odczuwalne efekty synergiczne mogą stanowić powaŜny bodziec do dalszego 
kontynuowania partnerskiej współpracy. 

PARTNERSHIP CAPITAL AS A DEVELOPMENT  

DETERMINANT OF AVIATION VALLEY CLUSTER 

Summary 

The paper presents partnership in cluster as a dynamic process that happens in time and 
space, a process that is created and formed by interactions of partners. The paper underlines that  
a necessary condition to build partnership is the trust between partners. The paper  
is a presentation of selected marketing research results dealing of thinking and running business 
by enterprises of Aviation Valley connected with the building of the partnership capital  
in structure of cluster. 

                                                 
15 Misja, http://aeronet.pl/misja.html. 
16 M. Gorynia, B. Jankowska, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja 

przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008, s. 167. 
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PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE  

JAKO SPOSÓB NA SPEŁNIENIE POTRZEB 

SPOŁECZEŃSTWA 

Streszczenie 

Artykuł ma na celu ukazanie partnerstwa publiczno-prywatnego, które umoŜliwia wykonanie 
zadań publicznych zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa. Podkreśla się w nim, iŜ administracja 
publiczna powinna być nastawiona na budowanie partnerskich relacji pomiędzy uczestnikami 
partnerstwa publiczno-prywatnego, wliczając w te relacje nie tylko podmioty publiczne  
i przedsiębiorców, ale równieŜ społeczeństwo. W artykule przedstawione zostały równieŜ 
narzędzia słuŜące do bieŜącego badania satysfakcji klienta podczas przygotowania i realizacji 
współpracy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Wstęp 

Realizacja zadań publicznych zawsze stanowiła dla jednostek publicznych sferę 
najbardziej istotną, ale równieŜ często zaniedbywaną pod względem spełniania 
oczekiwań społeczeństwa. Po przeobraŜeniach, jakie zaszły w Polsce w latach 90., 
dostrzeŜono, iŜ oczekiwania społeczeństwa w tym zakresie wciąŜ rosną. Realizacja 
ogółu zadań publicznych na wysokim poziomie tylko i wyłącznie przez jednostkę 
publiczną wydaje się być niemoŜliwa, natomiast prywatyzacja powoduje utratę przez 
nią kontroli nad realizacją zadań. Interesującym rozwiązaniem wydaje się być 
partnerstwo pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, które w Polsce jest 
stosowane juŜ od końca lat 90. XX w. Sposoby jego wdraŜania i zakres stosowania 
zostały przedstawione w wytycznych Komisji Europejskiej (2003), a w Polsce  
w ustawie z 18 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz w innych 
opracowaniach, np. Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Niniejszy artykuł 
prezentuje partnerstwo jako realną moŜliwość spełniania potrzeb społeczeństwa na 
poziomie usług publicznych oraz wskazuje, co składa się na sprawnie realizowaną 
współpracę partnerów. 

 
 

                                                 
1 Piotr Blicharz − mgr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. 
Marcin Gąsior − mgr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska. 
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Idea partnerstwa publiczno-prywatnego 

Inicjatywa współpracy pomiędzy jednostkami (publicznymi, prywatnymi, 
pozarządowymi) oraz społeczeństwem powinna być oparta na załoŜeniu, Ŝe realizacja 
celów publicznych opierać się będzie na poszukiwaniu wspólnych, spójnych oraz 
nowatorskich rozwiązań. Samodzielne próby rozwiązywania problemów przez 
poszczególne sektory najczęściej okazują się nieskuteczne lub wymagają duŜo 
większych nakładów finansowych. Działając w izolacji, poszczególne sektory często ze 
sobą konkurują lub powielają prowadzone działania, co prowadzi do złego  
i nieefektywnego wykorzystania posiadanych przez nie zasobów2. Jednym ze sposobów 
współpracy pomiędzy sektorami jest partnerstwo publiczno-prywatne. Koncepcja ta ma 
zastosowanie nie tylko w usługach komunalnych, ale równieŜ w branŜy drogowej, 
budowlanej i energetycznej, poniewaŜ potrzeby na tworzenie nowej infrastruktury czy 
renowację lub modernizację starej są w nich szczególnie duŜe oraz niezwykle 
kosztowne. Do obszarów gospodarki komunalnej, dla których istnieje największe 
zainteresowanie włączeniem kapitału prywatnego w sektorze samorządowym, zaliczane 
są: gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna, ciepłownictwo, gospodarka odpadami 
stałymi, transport publiczny, usługi edukacyjne, energetyka komunalna, gospodarka 
mieszkaniowa, oczyszczanie i zieleń miejska. 

W literaturze przedmiotu moŜna odnaleźć wiele definicji partnerstwa publiczno 
-prywatnego, z których większość wskazuje, iŜ jest to forma długoterminowej 
współpracy sektora prywatnego oraz publicznego przy świadczeniu usług dla 
społeczeństwa. Celem tej współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści, a kluczową 
jej cechę stanowi ukierunkowanie na realizację zarówno celów komercyjnych, jak  
i społecznych danego przedsięwzięcia. 

Komisja Europejska zamieściła w Guidelines for successful public private 
partnerships następującą definicję: „Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jest formą 
współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub 
świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Uznaje się, iŜ  
w PPP obie strony osiągają pewne korzyści, odpowiednie do stopnia realizowanych 
przez nie określonych zadań. Przez umoŜliwienie kaŜdemu z sektorów robienia tego, co 
potrafi najlepiej, publiczne usługi oraz infrastruktura są realizowane w sposób 
najbardziej efektywny ekonomicznie. Głównym celem PPP jest zatem kształtowanie 
takich stosunków między stronami, aby ryzyko ponosiła ta strona, która najlepiej potrafi 
je kontrolować” 3.  Tabela 1 zawiera przegląd definicji partnerstwa publiczno 
-prywatnego. Znamienny jest fakt, iŜ charakterystyczną cechą podkreślaną  
w definicjach jest dąŜenie do przeniesienia ryzyka na tę stronę, która będzie najlepiej 
nim zarządzać. Takie podejście pozwala na określenie kosztów przedsięwzięcia na jak 

                                                 
2 R. Tennyson, Poradnik partnerstwa, http://www.thepartneringinitiative.org/. 
3 Guidelines for successful public private partnerships, Directorate-General Regional Policy, Wytyczne 

Komisji Europejskiej, 2003, www. mi.gov.pl. 
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najniŜszym moŜliwym poziomie z jednoczesnym zachowaniem odpowiedniego 
zabezpieczenia w przypadku wystąpienia niekorzystnych uwarunkowań realizacji 
przedsięwzięcia. Dlatego teŜ optymalny transfer ryzyka nie oznacza całkowitego 
przeniesienia go na innego uczestnika. W pewnych przypadkach moŜe okazać się, Ŝe 
podział ryzyka pomiędzy stronami lub zachowanie pewnych rodzajów ryzyka przez 
jedną ze stron moŜe być bardziej korzystne dla całości przedsięwzięcia PPP.  

Tabela 1. Definicje partnerstwa publiczno-prywatnego 

Autor Definicja  
M. Krawczyk (2003) Partnerstwo publiczno-prywatne „to nie realizacja po-

jedynczej inwestycji, ale długotrwała współpraca, w ra-
mach której firma prywatna dostarcza zamówionych usług, 
a partner publiczny planuje i monitoruje ich wykonanie”. 

M. Moszoro (2005) Partnerstwo publiczno-prywatne jest to „przedsięwzięcie  
o charakterze uŜyteczności publicznej prowadzone przez 
współpracujące podmioty prywatne i publiczne, przy wza-
jemnym zaangaŜowaniu instytucjonalnym i kapitałowym 
oraz (mniej lub bardziej) solidarnym podziale korzyści i ry-
zyka z niego wynikających”. 

Ustawa o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, 
Dz. U. nr 19, poz. 100, art. 1 
(2008) 

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest 
wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale za-
dań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem 
prywatnym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Guidelines for successful public private partnerships, Komisja 
Europejska, styczeń 2003, s. 17; J. Stefanowicz, Kiedy partnerstwo publiczno-prywatne, 
http://www.freepress.org.pl/old/030703_partnerstwo.html; M. Moszoro, Partnerstwo publiczno 
-prywatne w monopolach naturalnych w sferze uŜyteczności publicznej, SGH w Warszawie, 
Warszawa 2005, s. 49; Ustawa z dnia 18 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym,  
Dz. U. nr 19, poz. 100, art. 1; Absorpcja funduszy strukturalnych a partnerstwo publiczno-prywatne, 
http://www.mgip.gov.pl/Wiadomosci/Gospodarka/Absorpcja+funduszy+strukturalnych+a+Partnerst
wo+PublicznoPrywatne++konferencja.htm?N=TAK. 

W przedsięwzięciach realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego 
istnieje zasada zachowania przez sektor publiczny odpowiedzialności za zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury i świadczenie usług oraz aktywna współpraca z sektorem 
prywatnym prowadząca do efektywnej realizacji danego przedsięwzięcia. Instytucja 
publiczna i sektor prywatny zachowują własną hierarchię celów i zakres obowiązków 
oraz współpracują na podstawie jasno zdefiniowanego podziału ryzyka i zobowiązań. 
Rezultatem tej współpracy jest osiągnięcie relatywnie wyŜszej jakości usług niŜ  
w przypadku ich finansowania w tradycyjny sposób, tylko ze środków publicznych. 

W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego istotne byłoby budowanie 
partnerskich relacji pomiędzy jednostkami publicznymi oraz prywatnymi, a takŜe  
z odbiorcami zadań publicznych, czyli ze społeczeństwem. Wprowadzenie zasad 
marketingu partnerskiego do strategicznych obszarów działalności organizacji 
publicznych pozwalałoby trwale budować partnerskie relacje między partnerami 
współpracy oraz pomiędzy organizacją a klientami, czyli społeczeństwem.  
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Relacje w PPP jako obiekt bada ń 

Marketing partnerski (relationship marketing) opiera się na załoŜeniu konieczności 
utrzymywania bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami procesu. Stosunki 
partnerskie to proces, w którym nasilające się stadia rozwoju tworzą z upływem czasu 
silne, rozległe więzi społeczne, ekonomiczne, techniczne i kulturowe4. Cechą 
charakterystyczną marketingu partnerskiego jest zbudowanie więzi weryfikowanej 
długoletnim utrzymaniem klienta. Marketing partnerski to równieŜ budowanie 
związków, które opierają się na stałym dotrzymywaniu przyrzeczenia dostarczania 
usług o obiecanej wysokiej jakości, jak i walorów dodatkowych, które w znacznym 
stopniu podnoszą wartość usługi5. W załoŜeniach marketingu partnerskiego podkreśla 
się takŜe istotny wpływ bezpośrednich kontaktów organizacji z otoczeniem, co wydaje 
się być bardzo waŜne w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie 
warunkiem sukcesu realizacji zadań publicznych powinny być odpowiednie relacje 
jednostki publicznej ze społeczeństwem oraz przedsiębiorcą (partner w PPP). Kontakty, 
związki partnerskie mogą być tworzone przez organizację publiczną na dwóch 
płaszczyznach, tj. ze społeczeństwem oraz z przedsiębiorcami. Partnerstwo jest 
optymalnym układem pomiędzy organizacjami oraz między organizacjami a klientem. 

Niezbędnym warunkiem rozwijania i kontynuowania więzi jest budowanie 
związków opartych na zaufaniu i satysfakcji. Do kluczowych czynników, które 
najsilniej wpływają na partnerskie relacje, naleŜy zaliczyć: 

– stopień zaleŜności pomiędzy odbiorcą i usługodawcą,  
– poziom zadowolenia, 
– poziom zaufania. 
Istotnym elementem kształtującym partnerstwo jest stopień zaleŜności pomiędzy 

podmiotami. Oznacza to, Ŝe im wyŜszy jest stopień zaleŜności od organizacji, tym 
większa jest skłonność klienta do kontynuowania relacji. Negatywnym skutkiem 
powyŜszej zaleŜności jest mniejsze zaangaŜowanie emocjonalne klienta, który w takim 
przypadku czuje się wykorzystywany przez organizację. W usługach oferowanych przez 
jednostkę publiczną zaleŜność ta widoczna jest najwyraźniej w usługach, na które 
ustawodawca pozostawił wyłączność operatorowi publicznemu, takich jak na przykład 
zaopatrzenie w wodę. Uzyskanie wysokiego stopnia zaleŜności klienta od organizacji  
w takich przypadkach nie jest uzaleŜnione od wysiłku jednostki publicznej, gdyŜ  
w relacjach z nabywcą organizacja posiada pozycję dominującą. ChociaŜ łatwiejszy 
dostęp do informacji rynkowej oraz nowe uregulowania prawne sprawiają, Ŝe pozycja 
społeczeństwa ulega stopniowo poprawie. 

                                                 
4 M. Drwal, Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora 

pocztowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 694, Kraków 2006, s. 178. 
5 J. Ławicki, Partnering jako meritum marketingu holistycznego, w: Marketing przyszłości. Trendy. 

Strategie. Instrumenty. Media w kreowaniu wizerunku, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego nr 414, Ekonomiczne Problemy Usług, Wyd. Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 78. 
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Kolejnym czynnikiem sukcesu wpływającym na partnerskie relacje jest poziom 
zadowolenia klienta z oferowanych usług, który jest istotnie zaleŜny od poziomu 
jakości oferowanych usług, wysokości opłat za usługę (utrzymania opłat na 
odpowiednim poziomie), nastawienia pracowników organizacji do klienta. Zatem 
zadowolenie klienta moŜe być rozpatrywane w trzech ujęciach: zadowolenia z interakcji 
z personelem pierwszego kontaktu, zadowolenia z produktu podstawowego i ogólnej 
relacji z organizacjami tworzącymi partnerstwo.  

Pomiędzy przedsiębiorcą a jednostką publiczną we współpracy PPP powinien 
równieŜ występować wysoki poziom zaufania, który zorientowany jest na stany  
i zdarzenia przyszłe. Do najistotniejszych czynników budujących zaufanie we 
współpracy w ramach PPP naleŜą: 

– wymiana informacji pomiędzy jednostkami współpracującymi (formalna  
i nieformalna), 

– niepewność zachowań (postaw), 
– potencjalny oportunizm, 
– reputacja partnera, 
– postrzegana satysfakcja z istniejących relacji, 
– moŜliwość wystąpienia konfliktów, 
– wpływ partnera na zmianę np. poziomu usługi, 
– zaleŜność, formalne kontakty, 
– kompetencje (fachowość), 
– referencje, 
– Ŝyczliwość (przychylność), 
– sposób postępowania (zachowania), 
– doświadczenia z przeszłości (historii relacji), 
– doświadczenia z przedsięwzięć PPP, 
– przewidywanie (prognozowanie) zachowań w przyszłości. 
Realizacja PPP wymaga elementarnego zaufania jednostki publicznej do swych 

partnerów biznesowych i oddania częściowo (lub całkowicie w pewnych obszarach 
współpracy) kontroli nad zadaniem publicznym. Kluczem do rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego jest nie tylko skupienie się na prawnych rozwiązaniach tej formy 
realizacji inwestycji, ale budowa utraconego przez ostatnie lata zaufania pomiędzy 
inwestorami prywatnymi a sektorem publicznym. ZaangaŜowanie partnerów  
w usprawnianie wyŜej wymienionych czynników wpływających na zaufanie jest 
warunkiem koniecznym występowania pozytywnych efektów rozwoju relacji. 
Niezbędne jest równieŜ wzajemne zrozumienie partnerów w sprawie pojawiających się 
problemów i sprzeczności oraz posiadanie umiejętności rezygnacji z krótkookresowych 
celów na rzecz uzyskania korzyści długofalowych. Praktycznym przełoŜeniem 
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problemów związanych z zaufaniem jest podział i zarządzanie ryzykiem6 podczas 
przygotowania i realizacji PPP, które prowadzone umiejętnie zwiększa poziom zaufania 
pomiędzy partnerami. 

Monitorowanie zaufania partnerów oraz zadowolenia k lienta  
w PPP 

W ramach analizy przebiegu partnerstwa publiczno-prywatnego sformułowano 
następujące cele związane z partnerstwem: 

a) zebranie opinii pracowników zatrudnionych w wydziałach organizacji 
publicznych w Polsce, które realizowały zadania przy współpracy z partnerem 
prywatnym na temat poziomu zaufania do przedsiębiorcy, 

b) określenie stopnia realizacji zadań związanych ze spełnieniem oczekiwań 
klientów (społeczeństwa) podczas trwania partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy cel, gdyŜ do tej pory zarówno  
w literaturze przedmiotu, jak i w badaniach były poruszane przede wszystkim 
zagadnienia związane ze sposobem budowania umowy o współpracy organizacji 
publicznych oraz prywatnych. Natomiast bardzo mało miejsca poświęca się zjawisku 
tworzenia i utrzymania właściwych relacji między organizacjami oraz między 
organizacją a społeczeństwem, które w PPP są jedną z waŜniejszych płaszczyzn 
realizowania celów partnerstwa.  

W artykule zostanie przedstawiona część badania pilotaŜowego przeprowadzonego 
wśród 5 podmiotów publicznych realizujących współpracę, których zakres istotnie 
związany jest z postawionymi powyŜej celami. W badaniu wykorzystano narzędzie 
badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego. W pomiarze stopnia zaufania, 
respondenci oceniali czynniki wpływające na ich podejście do partnera PPP. 
Przedstawiciele jednostek publicznych najwyŜej oceniali doświadczenie oraz 
kompetencje (fachowość) przedsiębiorcy (partnera) w realizowanej działalności, co 
oznacza, iŜ przedsiębiorcy właściwie realizują przekazane im zadania. Natomiast  
w przypadku stabilności dotychczasowego zachowania partnera, przewidywalności 
przyszłych zachowań, Ŝyczliwości partnera zmienne te zostały ocenione niŜej. 
Wymiana informacji pomiędzy partnerami oraz zaleŜności formalne (kontakty) 
pomiędzy organizacjami zostały wskazane jako te, które występują rzadko. Okazuje się 
jednak, Ŝe potencjalny oportunizm oraz moŜliwość wystąpienia konfliktów są przez 
respondentów oceniane jako znikome, co oznacza, Ŝe nie przewidują takich zachowań 
ze strony partnera. Wartości te wskazują, iŜ poziom zaufania powinien być budowany 
pomiędzy partnerami poprzez wymianę informacji pomiędzy partnerami oraz 
zwiększenie kontaktów pomiędzy organizacjami, aby ich działania były realizowane  
z większą skutecznością.  

                                                 
6 A. Kopańska, A. Bartczak, J. Siwińska-Gorzelak, Partnerstwo publiczno-prywatne. Podmioty prywatne  

w realizacji zadań publicznych sektora wodno-kanalizacyjnego, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 51-58. 



Partnerstwo publiczno-prywatne… 

 

243 

Przy realizacji partnerstwa organizacje publiczne stawiają sobie za cel zapewnienie 
satysfakcji klienta, czyli odbiorcy zadań publicznych. Realizując współpracę, 
organizacje starają się, aby został podniesiony poziom świadczonych usług, utrzymano 
opłaty na „odpowiednim” poziomie, sprawnie realizowano zadania publiczne. Są to 
najwaŜniejsze elementy, które świadczą o satysfakcji z usług publicznych. Respondenci 
wskazali, Ŝe w wyniku współpracy osiągnięto większą moŜliwość sprawnej realizacji 
zadań publicznych oraz w znaczącym stopniu zwiększyła się odpowiedzialność wobec 
odbiorców usługi. Wskazano równieŜ, iŜ w wyniku współpracy podniesiono poziom 
świadczonych usług.  

W procesie świadczenia usług waŜne jest, aby na bieŜąco monitorować stopień 
zadowolenia klienta z wykonanej usługi. Rozwiązaniem dla skutecznej realizacji usług 
publicznych jest wprowadzenie systemu badania oczekiwań klienta, który pozwoli na 
uchwycenie ich wymagań wobec jednostki publicznej i przedsiębiorcy prywatnego. 
Narzędziem, które umoŜliwi uchwycenie róŜnicy pomiędzy percepcją a oczekiwaniami 
jest SERVQUAL7. Narzędzie to słuŜy do pomiaru jakości usługi i znane jest jako 
„model luk jakości” (rys. 1).  

 
Rys. 1. Wykorzystanie narzędzia SERQUAL w partnerstwie publiczno-prywatnym 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Grapentine, The history and future of service quality 

assessment. Connecting customer needs and expectation to business process, „Marketing Research”, 
Winter/Spring 99, Vol.10, Issue 4, s. 2. 

Analiza pięciu rodzajów luk pozwala na wgląd w róŜnicę pomiędzy percepcją  
a oczekiwaniami (luka V). Luka I ukazuje rozbieŜność pomiędzy oczekiwaniami 
społeczeństwa a tym, jak oczekiwania te postrzegane są przez kierownictwo jednostki 
publicznej; bez zorientowania na badania marketingowe, przy nieodpowiedniej 

                                                 
7 ang. Service Quality − jakość usług. 
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komunikacji w górę i zbyt wielu strukturach zarządzania. Luka II polega na 
rozbieŜności między specyfikacją usługi a tym, jak postrzega ją kierownictwo jednostki 
publicznej; na skutek nieodpowiedniego zaangaŜowania w jakość usługi, postrzegania 
usługi jako niewykonalnej, nieodpowiedniej standaryzacji i braku ustalonego celu. Luka 
III wynikająca z rozbieŜności pomiędzy specyfikacją usługi a jej świadczeniem przez 
dostawcę prywatnego w przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego tworzy się na 
skutek dwuznaczności i konfliktu ról partnerów, niedopasowania technologii, 
nieodpowiednich systemów kontroli, braku kontroli i braku pracy zespołowej 
współpracujących jednostek. Luka IV wskazuje na rozbieŜność pomiędzy 
świadczeniem usługi a przekazem zewnętrznym, która wynika z nieodpowiedniej 
komunikacji i skłonności do nadmiernego składania obietnic. Niewysoka ocena jednego 
lub większej liczby wymiarów SERVQUAL będzie sygnalizować o istnieniu głębszych 
problemów we współpracy PPP pod względem realizowania usługi dla społeczeństwa. 

MoŜna wskazać wiele metod badawczych pozwalających na zdiagnozowanie 
innych elementów zarządzania satysfakcją ogólną i skupienie uwagi na społeczeństwie 
jako pełnoprawnym uczestniku tworzenia czy teŜ ulepszania usługi. Inne techniki, które 
mogą zostać zastosowane przy badaniu satysfakcji przy realizacji usług poprzez 
partnerstwo sektora publicznego i prywatnego, to8: 

– uzyskiwanie wiedzy od personelu pierwszego kontaktu (na ogół osoby te 
doskonale orientują się, co jest waŜne dla ich klientów, czego pragnęliby  
w większej ilości, co powoduje ich frustrację i co chcieliby zmienić), 

– mapa klienta (sposób opisania doświadczeń klientów w czasie ich interakcji  
z usługą lub zestawem usług oraz emocjonalnych reakcji, jakie doświadczenia 
te wywołują – od pierwszego rozpoznania danej potrzeby do uzyskania 
długofalowych efektów usługi), 

– testy uŜyteczności i analiza zasobów internetowych (jest to sposób pomiaru 
stopnia, w jakim ludzie potrafią z czegoś korzystać np. ze strony internetowej, 
interfejsu komputera, dokumentu czy urządzenia), 

– konsultacje (naleŜy prowadzić konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za 
świadczenie usługi i reprezentatywną próbą tych ludzi, którzy mogą korzystać 
z długofalowych efektów danej usługi), 

– formalny i nieformalny kontakt z organami przedstawicielskimi, 
– analiza skarg i sugestii, 
– wywiady zogniskowane (pogłębione wywiady jakościowe moŜna 

przeprowadzać zarówno z grupami, jak i pojedynczymi osobami), 
– panele obywatel/klient (panel to zasadniczo grupa złoŜona z beneficjentów 

usługi, którzy zgodzili się na to, by brać udział w okresowych badaniach  
i konsultacjach),  

                                                 
8 P. Staes, N. Thijs, European Primer on Customer Satisfaction Management, European Institute of Public 

Administration, 2008, s. 44-45. 
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– karty obywatela (jednostronna deklaracja ze strony instytucji publicznej,  
w której organizacja w odniesieniu do swoich zastrzeŜonych prawnie zadań 
zobowiązuje się do zachowania szeregu standardów swoich usług, a następnie 
publikuje te standardy), 

– mystery shopping (wykorzystanie osób przeszkolonych w zakresie obserwacji, 
doświadczania i mierzenia procesu świadczenia usługi dla klienta, które 
występują w charakterze beneficjenta usługi lub klienta i relacjonują swoje 
doświadczenia w szczegółowy i obiektywny sposób). 

Reasumując, powstanie w literaturze bogatego zestawu zmiennych słuŜących do 
badania relacji pomiędzy organizacją a klientem świadczy ewaluowaniu marketingu 
partnerskiego i przyśpiesza rozprzestrzenianie się tej koncepcji na nowe obszary 
gospodarowania, zwłaszcza partnerstwo publiczno-prywatne.  

Podsumowanie 

Uzyskanie wysokiego stopnia zadowolenia społeczeństwa z wykonanej usługi 
publicznej wymaga od jednostki publicznej zastosowania partnerstwa publiczno 
-prywatnego, które poprzez pełne zaangaŜowanie przedsiębiorcy w realizację usługi 
pozwala na uzyskanie lepszego efektu w postaci niŜszych kosztów i wyŜszej jakości 
usług. Aby współpraca przebiegała sprawnie i nie zakończyła się wkrótce po podpisaniu 
umowy, współpraca pomiędzy partnerami powinna cechować się wysokim stopniem 
zaufania, wynikającym z ich własnej reputacji, liczby wzajemnych kontaktów, 
obopólnej Ŝyczliwości czy teŜ pozytywnych doświadczeń. Uczestnicy partnerstwa 
powinni równieŜ dbać o satysfakcję klienta w celu wypełnienia luki pomiędzy tym, jak 
postrzegana jest usługa a tym, czego oczekuje społeczeństwo.  

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A WAY  

TO FULFILL THE NEEDS OF THE SOCIETY 

Summary  

The paper aims at the presentation of public-private partnership which allows to perform 
public tasks according to the expectations of the society. It shows that public administration 
should be focused on building partner relations among the participants of public-private 
partnership, and these relations should extend not only to public entities and entrepreneurs, but 
the society as well. The paper also outlines the tools used for current examination of customer 
satisfaction in the course of preparation and implementation of cooperation in the form of public-
private partnership. 
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PARTNERSTWO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

I ADMINISTRACJI TERENOWEJ − CECHY  

I ZNACZENIE 

Streszczenie 

Współczesny rozwój społeczeństwa obywatelskiego sprzyja nawiązywaniu relacji 
partnerskich między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną. W artykule 
zaprezentowano główne cechy współpracy tych podmiotów w procesach rozwiązywania 
problemów społecznych. Wyeksponowano takŜe koszty i korzyści takiej współpracy jak teŜ jej 
szanse i zagroŜenia. Wskazano, Ŝe negatywne jej skutki równowaŜą korzyści w postaci 
rozwiązanego problemu społecznego i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. 

Wprowadzenie 

Funkcje organizacji pozarządowych (non-governmental organizations − NGOs) 
ukazują znaczenie roli NGOs w Ŝyciu społecznym i publicznym społeczeństw 
demokratycznych. Urzeczywistniają się one w róŜnych formach współpracy 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, których zasady są określane 
prawem. Na przykład w Polsce, w Konstytucji PR z 1997 roku2 ustanowiono „prawa 
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, 
współdziałaniu władz i dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości 
umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot3. Zasada pomocniczości oznacza, Ŝe 
organizacje społeczne (NGOs) mają pierwszeństwo w wykonywaniu tych zadań 
społecznych, które są w stanie wypełnić, natomiast samorządy i administracja rządowa  
i terytorialna powinna je w tym wspierać. 

                                                           
1 Barbara Iwankiewicz-Rak − dr hab. prof. WSB, Katedra Marketingu, WyŜsza Szkoła Bankowa  

we Wrocławiu. 
2 Konstytucja PR z dnia 2.04.1997. Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483. Natomiast w artykule 12 określono, Ŝe 

„…Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji 
społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz 
fundacji”. Usankcjonowano w ten sposób moŜliwość tworzenia i funkcjonowania w Polsce organizacji 
społecznych dobrowolnych.  

3 Zob M. Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw 
Publicznych, Warszawa 2005, s. 47, W.J. Wołyniuk, Konstytucyjne zasady partycypacji zbiorowości  
w sprawach publicznych, w: Działania zbiorowe w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, 
Wrocław 2005, s. 20 i dalsze. 
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Realizacja zasady pomocniczości wymaga współpracy administracji publicznej  
i organizacji pozarządowych, którą cechować powinno: partnerstwo, efektywność, 
jawność, profesjonalizm, równy dostęp oraz suwerenność4.  

Celem artykułu jest przedstawienie głównych cech relacji między organizacjami 
pozarządowymi a administracją terenową ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb 
społecznych jako egzemplifikację zastosowań marketingu partnerskiego w praktyce5. 

Formy współpracy organizacji pozarz ądowych z administra-
cją publiczn ą 

Rolę i znaczenie organizacji pozarządowych we współczesnej gospodarce 
rynkowej moŜna rozpatrywać z punktu widzenia6: 

– świadczeniodawcy usług społecznych, 
– reprezentanta interesów grup społecznych.  
Przedmiot zadań organizacji non profit w zakresie tych obszarów jest szeroki, 

świadczą one usługi społecznie uŜyteczne, głównie w zakresie pomocy społecznej, 
edukacji, wychowania, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, ekologii, ochrony praw 
człowieka i rozwoju regionalnego. Prowadzą takŜe działania w zakresie edukacji 
społecznej, lobbingu i rzecznictwa interesów. To wyznacza ich główne funkcje, tj.7: 

a) organizowanie i świadczenie usług społecznych, 
b) kreowanie innowacyjności w działaniach społecznych, 
c) rzecznictwo lub doprowadzanie do zmian społecznych, 
d) rozwijanie aktywności w zakresie kreowania przywództwa społecznego, 
e) budowanie demokracji i integracji społecznej.  
Wymienione funkcje organizacji pozarządowych wskazują, Ŝe wywodzą się one ze 

społecznego środowiska i jemu słuŜą. WaŜne są więc dla ich wypełnienia partnerskie 
relacje z podmiotami otoczenia zewnętrznego zarówno publicznymi jak i biznesu. 
Obszary współpracy tych organizacji z administracją publiczną i przedsiębiorstwami 
komercyjnymi obrazuje „trójkąt partnerstwa”. Rysunek 1 przedstawia relacje, które 
słuŜą tworzeniu więzi i integrowaniu społeczeństwa w procesach rozwiązywania 
potrzeb społecznych i kształtowania jakości Ŝycia. 

 
 
 

 

                                                           
4 Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną, red. M. Rymsza, Instytut Spraw 

Publicznych, Warszawa 2004, s. 118. 
5 Opracowano w ramach realizacji projektu badawczego MNiSzW, nr NN115 247 236, realizowanego  

w WyŜszej Szkole Bankowej we Wrocławiu w latach 2009-2012. 
6 Biała Księga Prawa dla Organizacji Pozarządowych, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2002,  

s. 5. 
7 P. Fric, The Functions of the Nonprofit Sector, The paper Voluntas Symposium, Ten Years After, Civil 

Society and Third Sector in Central and Easter Europe, Charles University in Prague 1999, s. 2. 
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Rys. 1. Trójkąt partnerstwa w realizacji zadań społecznych 
Źródło: Future of Civil Society. Making Central European Nonprofit Organizations Work, eds. A. Zimmer,  

E. Priller, VS Verlag Für Socialwissenschaften I GWV FACHVERLAG GmbH, Wiesbaden 2004.  
s. 74. 

Trójkąt partnerstwa eksponuje bowiem potrzebę współdziałania podmiotów sektora 
publicznego i biznesu ze społeczeństwem reprezentowanym przez organizacje 
pozarządowe w realizacji zadań społecznych. Układ ten moŜna traktować jako 
optymalny system rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych  
w społecznej gospodarce rynkowej, w którym organizacje pozarządowe są takŜe 
waŜnymi pośrednikami w procesach wymiany informacji między rządem  
a społeczeństwem i odwrotnie8. Z punktu widzenia celu i zakresu tej pracy warto 
wyeksponować relacje między organizacjami pozarządowymi reprezentującymi 
społeczeństwo a administracją publiczną. Ten związek moŜe przybierać formę 
„partycypacji społecznej”9, polegającej na udziale obywateli w zarządzaniu sprawami 
społeczności lokalnej, której są członkami, i jest charakterystyczny dla społeczeństwa 
obywatelskiego. W układzie tym organizacje pozarządowe mogą być partnerem 
administracji publicznej jako: reprezentanci społeczności lokalnej, wyraŜając opinie 
publiczne oraz przekazując informacje od społeczeństwa do władz publicznych  
i odwrotnie; świadczący pomoc bezpośrednią poprzez wykonywanie zadań publicznych 
w ramach kontraktowania przez samorząd usług społecznych; kreowania 
innowacyjnych  sposobów rozwiązywania problemów społecznych. 

Na podstawie „Ustawy o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie”10 
moŜna wskazać następujące formy współpracy organów administracji publicznej  
i omawianych organizacji: 

– zlecanie realizacji zadań publicznych, 
– wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  

i współdziałania oraz koordynacja przedsięwzięć, 

                                                           
8 Współpraca sektora obywatelskiego z administracją publiczną… s. 17. 
9 Zob. Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, MSAP AE, Kraków 1999 s. 41  

i dalsze. 
10 Ustawa o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. nr 96, 

poz. 873). 
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– konsultowanie projektów aktów normatywnych, 
– tworzenie wspólnych zespołów doradczych i inicjatywnych. 
Tabela 1 pokazuje, Ŝe w praktyce głównymi formami współpracy organizacji 

pozarządowych z samorządem jest uzgadnianie i prowadzenie wspólnych 
przedsięwzięć, wymiana bieŜących informacji oraz wsparcie finansowe i pozafinansowe 
działań organizacji społecznych. 

Tabela 1. Formy współpracy z samorządem 

Formy współpracy 

Udział (w %) organizacji, 
które współpracują  
z samorządem co 

najmniej co pewien czas 
Uzgadniamy wzajemne przedsięwzięcia – prowadzimy wspólne 
programy, akcje, imprezy  

56,8 

Na bieŜąco wymieniamy z samorządem informacje  54,7 
Samorząd wspiera finansowo nasze działania  52,3 
Samorząd udziela nam wsparcia pozafinansowego 
(oddelegowuje pracowników, uŜycza sprzęt, bezpłatnie 
udostępnia sale urzędu, oferuje preferencyjne zasady 
uŜytkowania lokali, promuje organizację na zewnątrz itp.) 

31,9 

Utrzymujemy nieformalne kontakty z pracownikami 
socjalnym/urzędnikami w celu wymiany informacji 

27,2 

Uczestniczymy w przygotowywaniu przez samorząd 
dokumentów słuŜących rozwojowi gminy/powiatu/regionu:  

26,6 

Roczny program współpracy 21,1 
Strategia rozwoju gminy 12,8 
Strategia rozwiązywania problemów społecznych 7,6 
Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 6,3 
Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych 5,8 
Program gospodarki odpadami i ochrony środowiska 4,2 
Lokalna strategia rozwoju rynku pracy 2,8 
Formalnie bierzemy udział (w charakterze członków, 
obserwatorów, zapraszanych gości, ekspertów) w komisjach/ 
grupach roboczych powoływanych przez samorząd 

26 

Występujemy do samorządu z propozycjami uchwał/rozwiązań 
słuŜących poprawie sytuacji w dziedzinie, którą się zajmujemy 

21,2 

W inny sposób uczestniczymy w planowaniu przez samorząd 
działań słuŜących rozwojowi gminy/powiatu/województwa 

10,3 

My uŜyczamy naszych zasobów instytucjom/agendom 
samorządu  

10,2 

Samorząd (lub jego agendy) kontraktuje/kupuje u nas usługi 7 
Źródło: M. Gumkowska, J. Herbst, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 

2006, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2006, s. 56. 

Wymienione obszary współpracy wskazują przedmioty decyzji koncentrujące się 
na identyfikowaniu potrzeb społecznych, warunków ich zaspokajania, doborze  
i wyborze zleceniobiorców (organizacji poŜytku publicznego) dofinansowaniu 
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działalności statutowej tych organizacji. Warunkiem pozytywnych rezultatów 
współpracy organizacji pozarządowych i administracji jest11:   

– prowadzenie dialogu obywatelskiego i politycznego na poziomie krajowym  
i międzynarodowym, 

– wypracowywanie formuł i zasad wyłaniania reprezentacji tych organizacji  
i doskonalenie umiejętności zdobywania jej wpływu w środowisku społecznym 
i politycznym, 

– utrwalania w świadomości społeczeństwa i władz publicznych znaczenia 
zorganizowanej w ramach NGOs aktywności obywateli w rozwiązywaniu 
problemów społecznych, 

– wypełnianie zainicjowanych lub zakontraktowanych przez samorząd zadań 
społecznych zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. 

Partnerstwo organizacji pozarządowych z administracją publiczną ma swoje 
podstawy w relacjach, jakie mogą występować między tymi podmiotami. Ciekawą 
koncepcję przedstawił A. Najam, prezentując model Four-Cs (4C)12, w którym 
eksponuje 4 typy związków między organizacjami NGOs a instytucjami rządowymi  
z punktu widzenia realizowanych celów i przyjętej strategii działania (rys. 2.). 

 Cele podobne Cele róŜne 

Strategie podobne 
Kooperacja 

(Cooperation) 
Dopełnianie 

(Co-optation) 

Strategie róŜne 
Komplementarność 
(Complementarity) 

Konfrontacja 
(Confrontation) 

Rys. 2. Areny współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej 
Źródło: A. Najam, The Four-Cs of Third Sector Government Relations. Cooperation, Confrontation, 

Complementarity and Co-optation, „Nonprofit Management&Leadership”, vol. 10, nr 4, Summer 
2000, s. 383. 

Z prezentowanego rysunku 2 wynika, Ŝe zarówno NGOs, jak i podmioty 
administracji publicznej określają swoje cele i strategie ich osiągania, które mogą być 
wzajemnie podobne lub wykazywać róŜnice. Tworzy to moŜliwe cztery kombinacje ich 
współdziałania, które uzewnętrzniają się w postaci: 

a) kooperacji (cooperation), gdy oba podmioty współpracują, realizując podobne 
cele i w podobny sposób; prezentowana jest wtedy jedność działania NGOs  
i administracji, co wpływa na realizację przyjętych zadań, ale moŜe zburzyć 
społeczny i niezaleŜny od rządu wizerunek organizacji pozarządowej,  

b) komplementarności (complementarity) to sytuacja, gdy realizacja jednego lub 
wspólnego celu przebiega w róŜny sposób; jest to okazja do wykazania 

                                                           
11 Por. S. Morris, Defining the nonprofit sector: Some Lesson from history, Civil Society Working Paper 3 

Febr. 2000, s. 2 i dalsze; Future of Civil Society Making Central European Nonprofit Organizations Work, 
eds. A. Zimmer, E. Priller, za: Z. Woźniak, Przyszłość społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy 
doświadczeń krajów Europy Środkowej, „Trzeci Sektor”, jesień/zima 2004, s. 131. 

12 A. Najam, The Four-Cs of Third Sector Government Relations. Cooperation, Confrontation, 
Complementarity and Co-optation, „Nonprofit Management&Leadership”, vol. 10, nr 4, Summer 2000, s. 383 
i dalsze. 
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innowacyjności i skuteczności oraz niezaleŜności działania w realizacji 
wspólnego celu; zróŜnicowana polityka realizacji celu ma szanse duŜej 
skuteczności osiągnięcia celu wspólnego,  

c) dopełniania (co-optation), czyli stanu, gdy omawiane podmioty realizują róŜne 
cele społeczne, lecz przyjmują podobne strategie działania; sytuacja 
dopełniania działań jest zwykle krótkotrwała i prowadzi do konfrontacji lub 
kooperacji, 

d) konfrontacji (confrontation), gdy NGOs i administracja publiczna realizują  nie 
tylko róŜne cele, ale takŜe w  odmienny sposób; sytuacja taka występuje, gdy 
preferencje i oczekiwania społeczeństwa wyraŜane przez organizacje 
pozarządowe są odmienne niŜ podmiotów publicznych, zarówno co do 
realizowanych celów, jak i przyjmowanych strategii działania; przejawia się to 
aktami przymusu ze strony administracji publicznej i działań opozycyjnych 
NGOs i społeczeństwa. 

Przedstawione cztery areny relacji między organizacjami pozarządowymi  
i administracji publicznej ukazują, Ŝe postulat partnerstwa mogą spełniać sytuacje: 
kooperacji, komplementarności i dopełniania. Sprzyjają one takŜe realizacji zasady 
pomocniczości, która polega na podziale kompetencji przy realizacji zadań publicznych 
między instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Warunkiem jej wypełnienia  
w społeczeństwie obywatelskim jest uznanie przez administrację publiczną roli, jaką 
mogą odegrać organizacje pozarządowe w rozwoju lokalnym w zakresie13: 

– kreowania i oferowania nowych usług dostosowanych do ujawnionych 
specyficznych potrzeb mieszkańców lokalnego terytorium, 

– integrowania społeczności lokalnej wokół rozwiązywania problemów 
społecznych, 

– tworzenia warunków atrakcyjności terytorialnej miejsc zamieszkania i pracy, 
– aranŜowania partnerstwa wśród lokalnych podmiotów społecznych  

i gospodarczych, 
– udziału w realizacji strategii zrównowaŜonego rozwoju. 

Korzy ści i koszty współpracy organizacji pozarz ądowych  
i administracji publicznej 

Współpraca podmiotów społecznych i publicznych o cechach partnerstwa jest 
nowoczesną formą kreowania relacji między sektorami. Współcześnie w społeczeństwie 
obywatelskim organizacje pozarządowe nie działają samodzielnienie, nie są takŜe 
biernymi wykonawcami zadań określanych przez administrację publiczną, ale aktywnie 
uczestniczą w tworzeniu lokalnych strategii rozwoju i w ich realizacji. MoŜna takŜe 
powiedzieć, Ŝe organizacje pozarządowe przez fakt dobrego rozpoznania problemów 

                                                           
13 C. Borzaga, A. Santuari, New trends in Non –Profit Sector in Europe: The Emergence of Social 

Entrepreneurship, w: The nonprofit Sector in a Changing Economy, red. A. Noya, C.Nativel, OECD, ParyŜ 
2003, s. 13. 
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środowiska lokalnego i umiejętność ich artykułowania gwarantują reprezentowanie 
potrzeb wspólnot lokalnych i w efekcie ich zaspokojenie. Rezultaty partnerstwa 
organizacji pozarządowych i administracji publicznej w formie wkładu i efektów 
prezentuje tabela 2.  

Tabela 2. Rezultaty współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych 

Wyszczególnienie Instytucje administracji publicznej Organizacje pozarządowe 

Udział (wkład) 
w: 

– legitymizacja/instytucjonalne 
wsparcie realizacji podjętych dzia-
łań, 

– rozpoznanie (wiedzę) o pilnych 
nierozwiązanych problemach 
społecznych, 

– wiarygodność, 
– fachowość i umiejętności 

personelu,  
– infrastrukturę społeczną i bazę te-

chniczną warunkujące proces 
zaspokajania potrzeb, 

– granty i fundusze publiczne, 
– dobre praktyki i globalną wizję, 
– sieci mediów publicznych. 

– informacje o problemach 
społecznych wymagających 
pilnego rozwiązania, 

– znajomość potrzeb i ocze-
kiwań społecznych, 

– łatwość nawiązywania kon-
taktów z liderami opinii 
społecznej, 

– bliskie związki ze społe-
czeństwem, a głównie 
wolontariuszami, 

– zaangaŜowanie (charyzmę, 
empatię i altruizm) w wy-
pełnianiu zadań społe-
cznych, 

– prospołeczny wizerunek, 
– wiarygodność, 
– świadomość odpowie-

dzialności społecznej. 

Efekty 

– zmiany sposobu i stylu zarzą-
dzania, 

– lepszy poziom usług i objęcie 
świadczeniem grup potrzebujących, 

– realokacja funduszy do priory-
tetowych obszarów potrzeb społe-
cznych (np. do biednych), 

– szersza dostępność instrumentów  
i kanałów świadczenia oraz dostar-
czania usług, 

– społeczna kontrola efektywności 
realizowanych programów, 

– społeczne wsparcie realizowanej 
misji i celów, 

– realizacja załoŜonych programów 
społecznych, 

– akceptacja grup  interesariuszy, 
– poparcie społeczeństwa dla podej-

mowanych działań.  

– wzmocniony wizerunek 
społeczny przez udział we 
wspólnych przedsięwzię-
ciach z instytucjami rzą-
dowymi, 

– zespołowa motywacja do 
pracy 

– podział ryzyka i efektów 
związanych z realizacją za-
dań społecznych, 

– publicity dzięki mediom 
rządowym, 

– wysoka przejrzystość i wia-
rygodność działania, 

– rozwój działań gospo-
darczych, pozastatutowych 
(profit), 

– granty i fundusze na 
realizację zadań społe-
cznych. 

Źródlo: opracowano na podstawie: A.N. Zafar Ullah, J.N Newell, J.U. Ahmed, M.K.A. Hyder, A. Islam: 
Government –NGO collaboration: the case of tuberculosis control In Bangladesz, Oxford University 
Press, „Advance Access Publication” no. 24, January 2006, s. 148; Ph. Kotler, N. Lee, Marketing  
w sektorze publicznym, Mapa drogowa wyŜszej efektywności, Wydawnictwa Akademickie  
i Profesjonalne, Koźmiński Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Warszawa 2008, s. 226. 
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Pomimo wielu społecznych korzyści wynikających z partnerstwa organizacji 
pozarządowych i publicznych obserwuje się takŜe zagroŜenia w postaci formalizacji  
i profesjonalizacji działań społecznych. Organizacje pozarządowe, by otrzymać pomoc 
publiczną, muszą bowiem spełniać formalne wymogi, tj.: opracowywać projekty, pisać 
wnioski, prowadzić księgowość, publikować raporty, promować działalność, zatrudniać 
wykwalifikowany personel14. Prowadzi to do zmiany sposobu organizacji pracy  
i zarządzania tymi organizacjami, a takŜe postrzegania ich jako bardziej 
przedsiębiorczych niŜ społecznych. MoŜe to takŜe powodować utratę 
„wewnątrzsektorowości” organizacji przez fakt dopasowania jej działań do oczekiwań 
administracji oraz tzw. izomorfizacji sektora pozarządowego15. Skutki te moŜna oceniać 
z punktu widzenia zalet, wad, szans i zagroŜeń (tabela 3).  

Tabela 3. Skutki formalizacji działań organizacji pozarządowych jako efekt współpracy z administracją 
publiczną 

Zalety Wady 
– wyŜsza jakość usług, 
– łatwiejsze pozyskanie funduszy,  
– lepsze rozpoznanie potrzeb, 
– większa gospodarność i odpowie-

dzialność za efekty ekonomiczne, 
– innowacyjność, 
– gwarancja właściwego wykorzystania 

publicznych funduszy, 
– koordynacja konkretnych przedsię-

wzięć. 

– utrata spontaniczności działania, 
– realizacja zadań według formalnych zasad  

i schematów,  
– biurokracja, 
– brak pełnej swobody decyzyjnej, 
– utrata autonomiczności działań, 
– uzaleŜnienie od podmiotów publicznych finan-

sujących przedsięwzięcie. 

Szanse ZagroŜenia 
– wykorzystanie potencjału III sektora, 
– zwiększenie zatrudnienia w III sekto-

rze, 
– tworzenie standardów jakości świad-

czonych usług, 
– aktywizowanie i organizowanie społe-

czności lokalnej wokół działań orga-
nizacji, 

– wzmocnienie pozycji III sektora, 
– efektywne wykorzystanie funduszy,  
– kontrola słuŜb publicznych realizu-

jących określone zadanie. 

– organizacje społeczne mogą stać się kon-
kurencją dla działań gminy, 

– podwaŜenie roli samorządu lokalnego w za-
kresie świadczenia usług publicznych, 

– nadmierna profesjonalizacja, która moŜe 
prowadzić do wąskiej specjalizacji działań 
realizowanych przez organizację, 

– profesjonalizm i formalizacja mogą prowadzić 
do zerwania więzi społecznych organizacji  
z otoczeniem, 

– wzrost formalizacji działania moŜe zwiększyć 
koszty funkcjonowania organizacji i świad-
czenia usług, 

– zmniejszenie liczby wolontariuszy i dobro-
dziejów prywatnych. 

Źródło: A. Hryniewiecka, Formalizacja działań organizacji społecznych, „Polityka Społeczna” 2004, nr 2  
s. 9. 

                                                           
14 Zasady przydzielania grantów i kontraktów reguluje w Polsce Ustawa o zamówieniach publicznych  

i Ustawa o organizacji poŜytku publicznego i o wolontariacie. 
15 J. Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. MoŜliwość czy konieczność, Stowarzyszenie 

Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 24. 
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Wskazane w tej części artykułu pozytywne i negatywne skutki współpracy 
organizacji pozarządowych i administracji publicznej nie dają się zbilansować. Nie 
moŜna jednoznacznie stwierdzić, co społeczeństwo zyskuje, a co traci w efekcie 
formalizacji i profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych.  Kryterium oceny 
powinien stanowić interes społeczny, który wymaga oceny w kaŜdym indywidualnym 
przypadku podejmowanych działań.  

Podsumowanie 

ZałoŜenia współpracy i partnerstwa między organizacjami pozarządowymi  
i administracją publiczną w zakresie realizacji zadań społecznych odpowiadają 
oczekiwaniom społeczeństw obywatelskich. Jednak fakt unormowania ich przepisami 
prawa moŜe być zagroŜeniem dla swobody działania organizacji pozarządowych  
i spowodować ich upodobnienie do instytucji administracji publicznej. Partnerstwo 
NGOs z jednostkami administracji terenowej jest jednak duŜą szansą dla organizacji 
społecznych małej skali, które dostrzegają problemy społeczne i nie mają 
wystarczających środków na ich rozwiązanie. W tych przypadkach korzystanie  
z grantów lub kontraktów dywersyfikuje ich źródła funduszy i umoŜliwia realizację 
zadań społecznych, co wzmacnia ich misję i buduje pozytywny wizerunek. Dlatego 
decyzje dotyczące budowania partnerstwa NGOs z administracją publiczną powinny 
uwzględniać oczekiwania społeczności lokalnej i jej dąŜenie do wzrostu i tworzenia 
kapitału społecznego.  

PARTNERSHIP of NGOs AND LOCAL ADMINISTRATION 

− FEATURES AND IMPORTANCE 

Summary 

Contemporary development of civil society promotes networking partnerships between 
NGOs and public administration. The paper presents the main features of the cooperation between 
these actors in the process of solving social problems. Prominence as the costs and benefits  
of such cooperation, as well as its opportunities and threats. Indicated that the negative effects 
offset advantages in the form of solved the problem of social and community needs. 
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Marta Kawa1 

WPŁYW PROMOCJI PRODUKTÓW KRAJOWYCH  

NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW 

Streszczenie 

W związku z rozwijającym się procesem globalizacji i napływem zagranicznych towarów na 
rynek wśród konsumentów moŜna zaobserwować postawy narodowe, powodujące preferowanie 
produktów krajowych. Promocja jest najskuteczniejszym instrumentem oddziaływania na 
motywy postępowania konsumentów preferujących towary rodzimej produkcji. Informacja  
o kraju pochodzenia powinna być wyeksponowana na opakowaniu. Najbardziej pomocną formą 
promocji odwołującą się do zachowań etnocentrycznych są znaki polskie umieszczane na 
produktach. 

Wstęp 

Potrzeby konsumentów, ich zachowania oraz czynniki wpływające na wybór przez 
nich określonych produktów od dawna są przedmiotem zainteresowania marketingu. 
Zachowania konsumentów mogą się zmieniać w czasie na skutek róŜnych procesów 
gospodarczych. Przykładem tego mogą być procesy internacjonalizacji i globalizacji 
gospodarki światowej. 

Pojęcie globalizacji gospodarki światowej stanowi współcześnie dla wielu ludzi 
synonim nowoczesności, postępu, rewolucji naukowo-technicznej, otwierania się 
rynków, czyli powszechnej liberalizacji gospodarczej. Inni natomiast patrzą nań  
z wrogością uznając, Ŝe globalizacja powoduje wzrost nierówności między 
społeczeństwami, a nawet wewnątrz nich, zagraŜając zatrudnieniu i standardom Ŝycia 
oraz przeszkadzając w postępie społecznym. Globalizacja to termin, który odnosi się nie 
tylko do sfery gospodarki, ale takŜe do wielu innych płaszczyzn Ŝycia. Mówi się m.in.  
o globalizacji sfery polityki, społeczeństwa czy kultury2. 

W ciągu ostatnich lat moŜna zaobserwować zachodzącą na rynku globalizację 
konsumpcji. Jest to proces, w ramach którego upowszechnia się oferta produktów 
lansowanych na rynkach światowych, co prowadzi do upodabniania się wzorów 
spoŜycia i zachowań konsumenckich. Sprzyja temu duŜa intensywność oddziaływania 

                                                 
1 Marta Kawa – dr inŜ., Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
2 Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Osiewicz, PWE, Warszawa 2006, s. 236-237. 
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środków promocji, a zwłaszcza coraz szersze zastosowanie nowych interaktywnych 
metod komunikowania się z klientem3.  

Czynniki, które sprzyjają globalizacji konsumpcji, to m.in. dąŜenie konsumentów 
do nowoczesnego stylu Ŝycia, poszukiwanie produktów wysokiej jakości, nabywanie 
produktów globalnych jako sposób dowartościowania się konsumentów z krajów słabo 
rozwiniętych oraz wzrost przestrzennej mobilizacji konsumentów. Natomiast 
czynnikami, które w istotny sposób hamują rozwój procesów globalizacji konsumpcji, 
mogą być postawy narodowe powodujące preferowanie produktów rodzimej produkcji, 
uwarunkowania kulturowe, bezrobocie oraz etnocentryzm konsumencki. 

Celem artykułu jest ukazanie tendencji zmian w zachowaniach konsumenta wobec 
promocji produktów krajowych w warunkach procesu globalizacji. Ankietyzacji 
poddano 250 respondentów z woj. podkarpackiego. Dobór respondentów był kwotowy. 
Sporządzono go na podstawie struktury wiekowej ludności w województwie 
podkarpackim w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego. Badania ankietowe 
przeprowadzono w 2009 roku. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczyły ogólnych 
informacji o znaczeniu kraju pochodzenia produktu przy podejmowaniu decyzji zakupu. 

Skutkiem globalizacji moŜe być nie tylko rozwój poszczególnych rynków na tle 
międzynarodowym, ale teŜ zatracanie przez społeczeństwa toŜsamości narodowej oraz 
cech tradycyjnych i kulturowych. Odpowiedzią konsumentów na takie zagroŜenia moŜe 
być wzrastające zainteresowanie produktami krajowymi. 

Istota kraju pochodzenia produktu i jego wpływ na z acho-
wania konsumentów 

Konsument identyfikuje kraj pochodzenia w oparciu o informacje bądź specyficzne 
oznakowania symboliczne, które umieszczone są na produkcie lub jego opakowaniu. 
Czynniki pozwalające określić pochodzenie produktu przedstawia rys. 1. 

Niejednoznaczność zwrotu „made in”, jednego z podstawowych elementów 
identyfikujących niegdyś produkt z krajem czy regionem pochodzenia, jest dziś sporym 
problemem. Dla niektórych konsumentów oznacza on nadal oryginalny kraj 
pochodzenia produktu, przez innych zaś utoŜsamiany jest tylko z miejscem jego 
fizycznego wytworzenia. 

Gospodarka światowa rozwija się przez procesy internacjonalizacji i globalizacji 
produkcji i sprzedaŜy. Pojawia się więc problem ustalenia kryteriów, które pozwalałyby 
zakwalifikować produkty do kategorii produktów krajowych lub zagranicznych. Chodzi 
przy tym bardziej o to, jak postrzegają to konsumenci, niŜ o poprawne i obiektywne 
podstawy typologii. Z punktu widzenia badania postaw konsumenta waŜne jest, na 
podstawie jakich kryteriów nabywca jest skłonny uznać dany produkt za krajowy4.  

                                                 
3 K. Mazurek-Łopacińska, Globalizacja w aspekcie wpływu na zachowania konsumenckie, „Marketing  

i Rynek” 2001, nr 3, s. 10. 
4 K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004,  

s. 249.  
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Rys. 1. Czynniki wpływające na identyfikację kraju pochodzenia produktu przez konsumentów 
Źródło: A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004,  

s. 32. 

JeŜeli typowe i powszechnie stosowane kryteria podziału produktów nie są 
jednoznaczne, naleŜy stosować „kryteria ciągłe”, tzn. w przypadku trudności  
z identyfikacją geograficzną produktów kolejno ustalać następujące cechy produktów5: 
miejsce wytworzenia wyrobu finalnego; pochodzenie siły roboczej; miejsce 
wytworzenia surowców, podzespołów; markę (kraj pochodzenia wraz z technologią); 
własność kapitału (kraj pochodzenia właściciela przedsiębiorstwa). 

Na podstawie wyŜej wymienionych cech produktu krajowego moŜna przedstawić 
jego strukturę anatomiczną, co przedstawiono na rys. 2. MoŜna zauwaŜyć, Ŝe produkt 
po uwzględnieniu tylko jednej cechy jest tylko częściowo krajowy. Natomiast gdy 
wszystkie wymienione elementy będą miały krajowy charakter, będzie to produkt 
krajowy sensu stricto (w ścisłym znaczeniu). W warunkach braku jednoznacznych 
kryteriów podziału opartych na toŜsamości miejsca wytworzenia, własności kapitału, 
pochodzenia surowców oraz pochodzenia siły roboczej naleŜy przyjąć, iŜ produkt  
w pełni krajowy to taki, który został wyprodukowany w kraju przez przedsiębiorstwo, 
którego akcjonariuszami są podmioty krajowe, z surowców krajowych i przez krajową 
siłę roboczą6. 

Z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkty krajowe i zagraniczne 
wyróŜnić moŜna trzy wyraźnie wyodrębnione postawy: preferowanie produktów 
krajowych, preferowanie produktów zagranicznych i brak orientacji na pochodzenie 
produktu, w tym przypadku preferencje mają swoje źródło w innych cechach produktu. 

 
 

                                                 
5 A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki − istota i uwarunkowania rozwoju, „Marketing i Rynek” 1998,  

nr 11, s. 12.  
6 A. Figiel, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, PWE, Warszawa 2004, s. 88. 
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Rys. 2. Anatomia produktów pochodzenia krajowego 
Źródło: A. Szromnik, Etnocentryzm konsumencki − istota i uwarunkowania rozwoju, „Marketing i Rynek” 

1998, nr 11, s. 11. 

Polskie znaki jako narz ędzie promocji produktów krajowych 

System promocji jest jednym z podsystemów w systemie marketingu 
odpowiedzialnym głównie za dwukierunkowy przepływ informacji między 
przedsiębiorstwem a jego otoczeniem w celu wywołania określonych postaw, 
preferencji bądź reakcji u odbiorców i stwarzającym tym samym przewagę rynkową dla 
przedsiębiorstwa i jego produktów7. 

Promocja, zwana równieŜ polityką komunikacji lub komunikowania się 
przedsiębiorstwa z rynkiem, stanowi integralny element strategii marketingowej firmy. 
Promocja oznacza swoisty dialog między przedsiębiorstwem i kupującymi, realizowany 
z jednej strony przez działania informacyjno-nakłaniające, a drugiej sprzęŜenie zwrotne 
między nabywcą i odbiorcą oferty promocyjnej8. Promocja jest najbardziej skutecznym 

                                                 
7 M. Drzazga, Systemy promocji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 59- 60. 
8 Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s. 286. 
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instrumentem oddziaływania na motywy postępowania konsumentów 
etnocentrycznych. 

Typowe decyzje dotyczące strategii promocji w odniesieniu do segmentów 
konsumentów etnocentrycznych to9: 

a) komunikat promocyjny powinien wyraźnie eksponować „narodowy” charakter 
produktu, 

b) moŜliwe jest uŜywanie zwrotów kolokwialnych, przysłów i wyraŜeń 
zapoŜyczonych z języka potocznego, 

c) poŜądane są (w warstwie symbolicznej) odniesienia kulturowe i historyczne, 
d) w promocji powinny być wykorzystywane wyróŜnienia w konkursach dla 

krajowych produktów. 
Polskie godła promocyjne odwołują się do zjawiska zwanego etnocentryzmem 

konsumenckim. Polega ono na istniejącym w świadomości nabywców przekonaniu, Ŝe 
kupowanie produktów krajowych jest ich powinnością, a nawet moralnym 
obowiązkiem. Postawa etnocentryczna ma dwa podstawowe źródła. Jednym z nich jest 
chęć przyczynienia się do wzrostu gospodarczego kraju poprzez wspieranie rodzimej 
produkcji. Drugim moŜe być przekonanie o wyŜszej jakości krajowych wyrobów.  

Przeprowadzenie kampanii reklamowej, zachęcającej do kupowania produktów 
jednego tylko kraju członkowskiego Unii Europejskiej, jest niezgodne z prawem 
unijnym. Polskie godła promocyjne w większości przypadków, zgodnie  
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, łamały unijne dyrektywy 
gwarantujące swobodny przepływ towarów między krajami naleŜącymi do wspólnoty. 
W świetle prawa uzyskanie znaku jakości moŜe być uzaleŜnione jedynie od posiadania 
przez produkt określonych, stałych cech, które są wyznacznikiem jego jakości. Nie 
moŜe natomiast zaleŜeć od miejsca wytworzenia produktu. Stawianie takich wymogów, 
a nawet sugerowanie, Ŝe pochodzenie produktu jest wyznacznikiem jego jakości, moŜe 
być uznane za formę dyskryminacji i stosowania ukrytych ograniczeń w przepływie 
towarów10. Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska musiała akcje promocyjne 
polskich produktów dostosować do wymogów unijnych. 

W Unii Europejskiej nie moŜna angaŜować publicznych pieniędzy ani administracji 
w promowanie czy reklamę produktów krajowych. Dlatego Polska Dobra śywność  
− wyróŜnienie przyznawane przez Ministerstwo Rolnictwa, zmieniło nazwę na Poznaj 
Dobrą śywność. Logo nawiązujące do flagi polskiej pozostało nienaruszone, jednak 
dziś o jego przyznanie mogą ubiegać się takŜe przedsiębiorcy z całej UE. Wyjątkiem na 
liście polskich oznaczeń „unijnych” jest znak „Dajesz pracę”. Przyznaje go, a właściwie 
sprzedaje nań licencję, fundacja Dajesz Pracę PL załoŜona przez Jacka Sadowskiego, 
szefa agencji reklamowej Demo Effective Launching. Znak „Dajesz pracę” moŜe 

                                                 
9 K. Karcz, Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004,  

s. 266. 
10 K. Szydzińska, Promocyjna strzecha, „Marketing w Praktyce” 2004, nr 4, s. 10. 
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otrzymać produkt, w którym przynajmniej połowa składników pochodzi z Polski, a jego 
produkcja odbywa się w naszym kraju. 

Dla coraz większej liczby klientów dodatkowy znaczek jest istotną podpowiedzią, 
co kupić. Hasła „Teraz Polska”, „Najlepsze w Polsce”, „Polska Nagroda Jakości” 
zwykle wkomponowane w biało-czerwone barwy mają wskazywać na jakość produktu. 
Część obecnych na rynku znaków to efekty konkursów czy działań instytucji 
promocyjnych, inne są własną inicjatywą sprytnych przedsiębiorców, którzy 
wymyślonym przez siebie logo umieszczonym na etykiecie chcą przyciągnąć 
klientów11. 

Państwo nie moŜe tworzyć Ŝadnych regulacji prawnych róŜnicujących towary 
pochodzenia krajowego i towary z innych państw członkowskich. Promocja tylko 
polskich produktów wysokiej jakości jest moŜliwa jedynie w ramach programów 
prywatnych. Oznacza to, Ŝe grupa producentów lub ich stowarzyszenie tworzy własną 
kampanię promocyjną oraz godło, które będzie przyznane np. wyłącznie polskim 
producentom danego wyrobu. Kampania prywatna nie podlega ocenie co do zgodności 
z prawem wspólnotowym. 

Najpopularniejsze polskie godła promocyjne nadawane w drodze konkursów 
przedstawia rysunek 3. 

  

  
 
Rys. 3. Najpopularniejsze polskie godła promocyjne  
Źródło: opracowano na podstawie: Polskie godła promocyjne, http://www.dobreipolskie.pl.  

Chyba najlepiej znanym i najbardziej prestiŜowym polskim konkursem jakości jest 
„Teraz Polska! − Poland: Now!”. Jest to konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie 
najlepszych produktów i usług, mogących stać się wzorem dla innych. Konsumencki 
Konkurs Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce” („The best in Poland”) jest 
kontynuacją znanego od 1992 roku konkursu „Dobre bo polskie”. To rodzaj plebiscytu 
konsumenckiego, w którym o wyróŜnieniu decyduje liczba głosów oddanych przez 

                                                 
11 M. Musiał, Polskie znaki promocyjne dla unijnych firm, http://gospodarka.gazeta.pl/firma/ 

1,31560,2334479.html. 
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konsumentów, oceniających walory uŜytkowe i jakość produktów. Wypowiadają się oni 
poprzez nadsyłanie kuponów. Kon 

Polska Nagroda Jakości przyznawana jest przedsiębiorstwom za wdraŜanie filozofii 
zarządzania przez jakość (Total Quality Management − TQM). Wzorcem dla Polskiej 
Nagrody Jakości jest Europejska Nagrody Jakości. Polska nagroda została ustanowiona 
w 1995 roku przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 
oraz Fundację „Teraz Polska”. 

„Polski sukces” to ogólnopolski konkurs (pod patronatem Ministerstwa Gospodarki 
i Pracy) promujący polskie firmy sukcesu gospodarczego. Celem konkursu jest 
promocja osiągających sukces gospodarczy firm zarejestrowanych i działających na 
terenie Polski. Realizowany przez konkurs program promocyjny, wpisujący się  
w szeroko pojętą „promocję dobra”, ma za zadanie pokazać najlepsze przedsiębiorstwa  
i przebieg ich kariery gospodarczej będącej wynikiem własnych działań. 

Program „Poznaj dobrą Ŝywność” informuje o produktach Ŝywnościowych 
osiągających wyróŜniające się cechy w zakresie jakości. Uczestnictwo w programie jest 
dobrowolne i moŜe w nim wziąć udział kaŜdy przedsiębiorca państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej. Szczegóły zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Rolnictwa  
− www.minrol.gov.pl. Program jest jednym z narzędzi polityki Unii Europejskiej  
w dziedzinie Ŝywności, polega na promowaniu wysokiej jakości Ŝywności na wspólnym 
rynku. 

Organizatorem konkursu „Lider rynku” jest spółka InterRES International Fair  
z Rzeszowa. Jest to konkurs na najlepsze w Polsce firmy (kategoria „Firma”), produkty 
(kategoria „Produkt”) i usługi (kategoria „Usługa” − od 2006 r.). Zwycięzcy typowani 
są metodą porównania współzawodniczących zgłoszeń. W razie pozytywnego 
rozstrzygnięcia zgłoszenia uczestnik, poza uprawnieniami laureata konkursu, uzyskuje 
ponadto nominację do tytułu Euro Leader oraz tytuł Nominata Europejskiego Konkursu 
Promocyjnego. 

Najlepsze firmy produkujące polską Ŝywność to laureaci corocznych edycji 
inicjatywy Polski Producent śywności. Producenci dobrej, cenionej przez klientów  
i taniej Ŝywności są ciągle niedoceniani oraz zbyt anonimowi. Polskim firmom rolno 
-spoŜywczym potrzebna jest, obok dobrego prawa, takŜe sprawna i skuteczna promocja. 
Inicjatywa Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, poprzez nadawanie 
tytułów Polski Producent śywności, skutecznie promuje najlepsze polskie produkty 
Ŝywnościowe oraz rodzimych producentów12. 

Nie ulega wątpliwości, Ŝe europejscy producenci są więksi i silniejsi od polskich. 
Jednak naleŜy zrobić wszystko, by uświadomić polskim konsumentom, jak wiele 
znaczą ich decyzje zakupowe, by wspomóc naszych producentów. Dlatego teŜ, aby nasi 
rodzimi producenci mogli się wyróŜnić na tle unijnych przedsiębiorców, muszą 

                                                 
12 Polskie godła promocyjne, http://www.dobreipolskie.pl.  
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stosować polskie znaki promocyjne, które są pomocne w zdobywaniu klienta na naszym 
rynku i za granicą. 

Fundacje wspieraj ące promocj ę polskich produktów 

Fundacją wspomagającą promowanie produktów krajowego pochodzenia jest 
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Jej głównym celem statutowym jest 
promowanie w kraju i za granicą produktów, usług oraz gmin. Najlepsze produkty  
i usługi wyłaniane są rokrocznie w konkursie o przyznanie Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska”. Od 2007 r. nagradzane są takŜe gminy. 

Fundacja w swych działaniach koncentruje się na ciągłym umacnianiu rangi godła 
„Teraz Polska” oraz dbaniu o to, by nieprzerwanie cieszyło się ono szacunkiem  
i autorytetem, zarówno wśród producentów, jak i konsumentów. Godło jest bowiem 
najlepszą wizytówką firmy, symbolem jej profesjonalizmu i rzetelności. Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego jest prywatną organizacją, działającą na zasadach non 
profit. Nie korzysta z pieniędzy publicznych.  

Korzenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego sięgają 1991 roku, czyli 
początku okresu transformacji gospodarki i tworzenia się wolnego rynku w Polsce. 
Otwarcie granic na towary importowane pozwoliło społeczeństwu poznać nowe 
moŜliwości konsumpcji. Jednocześnie krajowi producenci dzięki inwestycjom  
w nowoczesne technologie zaczęli wytwarzać towary zdolne do konkurowania  
z odpowiednikami dostępnymi na Zachodzie. 

Wówczas pojawiła się inicjatywa Polskiego Programu Promocyjnego. Ideą tego 
programu była promocja polskich przedsiębiorstw, a takŜe ich wspieranie w zakresie 
marketingu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Konsumentom dał pewność 
dobrego wyboru, a firmom dodatkowe, skuteczne marketingowo narzędzie pozwalające 
się pozytywnie wyróŜnić.  

Produkty i usługi z godłem „Teraz Polska” z całą pewnością mogą dziś 
konkurować z firmami zagranicznymi działającymi na trudnym i wymagającym rynku 
europejskim. Firmy polskie stały się powaŜnymi konkurentami dla zachodnich 
potentatów. 

Produkty laureatów, opatrzone godłem, trafiają na rynki zachodnie i wschodnie, 
europejskie i światowe. Na pewno wśród odbiorców zagranicznych nie ma jeszcze 
takiej świadomości, jaka funkcjonuje w Polsce, Ŝe jest to symbol wysokiej jakości, 
uŜyteczności i wiarygodności danej firmy. Wejście Polski na rynek europejski stawia 
przed fundacją wyzwania, aby takŜe wśród europejskich konsumentów i kontrahentów 
godło stało się symbolem solidności i wiarygodności polskiego przedsiębiorcy. 
Niestety, ograniczone środki finansowe nie pozwalają na duŜe, profesjonalne kampanie 
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reklamowe w mediach europejskich, które by pokazywały, czym jest godło, jakie wiąŜą 
się z nim wartości13. 

Innym typem fundacji, która nastawiona jest na promowanie polskości, jest 
fundacja Dajesz Pracę. Znak „Dajesz pracę”, który w drodze konkursu przydziela, moŜe 
być skutecznym narzędziem promocji. Większa liczba klientów wybierających polskie 
produkty to większy zysk dla rodzimych producentów, polskiej gospodarki. ZałoŜeniem 
kampanii fundacji Dajesz Pracę PL jest zatem równieŜ promocja polskich firm, która 
wpływa na zwiększenie ich obrotów handlowych oraz wzmocnienie rynkowej 
konkurencyjności. Narzędziem realizacji tego celu jest przyznawany przez fundację 
znak „Kupując polskie produkty − dajesz pracę”.   

Wspieranie polskiej przedsiębiorczości, promocja polskich produktów czy udział  
w powstawaniu nowych miejsc pracy to zarazem niezwykle istotne elementy dla kaŜdej 
firmy, kierującej się tak waŜnymi dziś ideami społecznej odpowiedzialności  
i odpowiedzialnego biznesu. Istnienie takich fundacji jak: Polskie Godło Promocyjne 
czy Dajesz Pracę pozwala na wspomaganie zarówno polskich producentów na rynkach 
zagranicznych, jak teŜ umoŜliwia konsumentom właściwą identyfikację produktu  
i realizowanie etnocentrycznych postaw. 

Etnocentryczne tendencje konsumentów w warunkach pr o-
cesu globalizacji 

W dyskusji nad skutkami globalizacji podkreśla się aspekty pozytywne, wynikające 
z przyśpieszenia postępu w dziedzinie nowych technologii informacyjnych  
i komunikacyjnych. Efektem jest szerszy dostęp do dóbr i usług, do wiedzy i nowych 
metod zarządzania oraz łatwiejsze przenikanie idei zrodzonych w warunkach 
demokracji. Jednak nie moŜna pomijać negatywnych skutków globalizacji, 
wynikających z rosnącej współzaleŜności między gospodarkami poszczególnych 
państw, wśród których dominują te najsilniejsze, mające największy udział  
w korzyściach płynących z procesu globalizacji. W związku z tym wśród zagroŜeń 
płynących z globalizacji podkreśla się pogłębianie nierówności społecznych, poniewaŜ 
zyskują przede wszystkim bogaci, a tracą biedni. Ujawnia się to zarówno w przekroju 
krajów, kontynentów, przedsiębiorstw, jak i zawodów oraz indywidualnych 
konsumentów. Oprócz zagroŜeń o charakterze ekonomicznym, politycznym  
i społecznym, przeciwnicy globalizacji zwracają uwagę na zagroŜenia utraty toŜsamości 
kulturowej przez narzucanie wzorców konsumpcji realizowanych w krajach wysoko 
rozwiniętych narodom o ukształtowanych przez wieki tradycjach i własnej kulturze,  
a będących na niŜszym etapie rozwoju społeczno-gospodarczego14.  

                                                 
13 Rozmowa z Krzysztofem Przybyłem – prezesem Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego 

„Teraz Polska”, http://www.expovortal.com/content/view/57/120/lang,pl/.  
14 K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Marketing wobec wyzwań współczesności, w: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka − trendy i kierunki rozwoju, red. G. Rosa, A. Smalec, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 103. 
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Konsumenci, którzy świadomie odrzucają produkty zagraniczne i preferują 
produkty pochodzenia krajowego wykazują postawę charakterystyczną dla 
etnocentryzmu konsumenckiego. Rozwój tendencji etnocentrycznych nabywców moŜe 
być przyczyną spowolnienia procesu globalizacji. Znaczenie kraju pochodzenia 
produktu przy dokonywaniu zakupów przez respondentów przedstawia rysunek 4.  

22%

35%

26%

16%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

zdecydowanie zwracam uwagę

raczej zwracam uwagę

trudno powiedzieć

raczej nie zwracam uwagi

zdecydowanie nie zwracam uwagi

 
Rys. 4. Znaczenie kraju pochodzenia produktu przy podejmowaniu decyzji zakupu (w %) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Dane zawarte na rys. 4 wskazują, Ŝe ponad połowa respondentów zdecydowanie 
lub raczej zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktu. Natomiast spośród ogółu 
ankietowanych 16% raczej nie zwraca uwagi na kraj pochodzenia produktu.  

RóŜny moŜe być stosunek konsumentów do kraju pochodzenia w zaleŜności od 
tego, czy weźmie się pod uwagę produkt Ŝywnościowy, czy produkt nieŜywnościowy. 
Wyniki badań przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Znaczenie kraju pochodzenia produktu przy zakupie poszczególnych grup produktów (w %) 

Wyszczególnienie Produkty 
Ŝywnościowe 

Produkty 
nieŜywnościowe 

Zdecydowanie zwracam uwagę 48 14 
Raczej zwracam uwagę 30 24 
Trudno powiedzieć 17 35 
Raczej nie zwracam uwagi 4 26 
Zdecydowanie nie zwracam uwagi 1 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Otrzymane na podstawie wyników przeprowadzonego badania ankietowego dane 
pozwalają stwierdzić, iŜ ponad 3/4 respondentów w przypadku produktów 
Ŝywnościowych zdecydowanie lub raczej zwraca uwagę na kraj pochodzenia produktu. 
Natomiast w przypadku produktów nieŜywnościowych 1/4 badanych nie zwraca uwagi 
na pochodzenie towaru, zaś co trzeci ankietowany wykazuje niezdecydowaną postawę 
w tej kwestii. 
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Tabela 2 przedstawia preferencje nabywców wobec towarów krajowych  
i zagranicznych o podobnej cenie. Na podstawie wyników badania moŜna stwierdzić, iŜ 
mając do wyboru towary krajowe i zagraniczne o podobnej cenie, większość badanych 
wybiera wyłącznie towary krajowe. Natomiast ponad 1/3 badanych kupuje towary, 
biorąc pod uwagę inne kryteria, wśród których najczęściej wymienianymi były jakość, 
marka oraz cechy uŜytkowe produktu. Tylko 5% respondentów kupuje wyłącznie 
towary zagraniczne. 

Tabela 2. Preferencje nabywców wobec towarów krajowych i zagranicznych o podobnej cenie (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Wiek 

18-30 31-44 45-64 65 i więcej 
Kupuję wyłącznie towary krajowe 59 42,9 54,2 71,2 70,6 
Kupuję wyłącznie towary 
zagraniczne 

5 − 4,2 9,7 5,9 

Kupuję towary, biorąc pod uwagę 
inne kryteria 

36 57,1 41,6 19,3 23,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

W przypadku gdy powyŜsze preferencje rozpatrywane są wśród róŜnych grup 
wiekowych, moŜna zauwaŜyć, Ŝe tylko w przypadku grupy wiekowej od 18 do 30 lat 
większość osób wybiera towary w oparciu o inne kryteria. W pozostałych grupach 
wiekowych zdecydowana większość osób wybiera produkty pochodzenia krajowego. 
Ankietowani nie uznają towarów zagranicznych za bardziej wartościowe od krajowych, 
nawet gdyby zachęcać ich do zakupu mogły podobne ceny. MoŜna stwierdzić, Ŝe 
cechują ich tendencje etnocentryczne. 

Respondentów zapytano równieŜ, czy w przyszłości, mając na względzie obecną 
sytuację gospodarczą kraju, Polacy będą nabywać częściej dobra wyłącznie 
pochodzenia polskiego. Wyniki przedstawia rysunek 5. 

zdecydowanie tak
9%

raczej tak
28%

trudno powiedzieć
54%

raczej nie 
9%

Rys. 5. Deklaracje na temat nabywania wyłącznie polskich produktów w przyszłości  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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MoŜna zauwaŜyć, Ŝe ponad połowa badanych respondentów nie potrafi udzielić 
odpowiedzi na pytanie dotyczące przyszłości. Zaledwie 9% respondentów 
zdecydowanie, a prawie 1/3 raczej uwaŜa, Ŝe Polacy będą nabywać częściej wyłącznie 
produkty polskie. Aby przekonać konsumentów do nabywania przez nich produktów 
pochodzenia krajowego, przedsiębiorstwa stosują liczne akcje promocyjne. WaŜne jest, 
aby dotarły one do świadomości konsumenta i wywarły pozytywny skutek. 

Ponadto respondentów zapytano, jakie treści powinna zawierać reklama. Wyniki 
zaprezentowano na rysunku 6. 
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26%

22%
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akcenty polskie, swojskie, rodzime, 
skierowane wyłącznie do Polaków

treści globalne, porównujące nasze 
produkty do produktów zachodnich

nie mam zdania

Rys. 6. Deklaracje nabywców na temat treści, jakie powinna zawierać reklama 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

Z rys. 6 wynika, iŜ 1/4 badanych chciałaby, aby przekazy reklamowe zawierały 
treści globalne. Natomiast ponad połowa badanych uwaŜa, Ŝe reklama powinna 
zawierać treści skierowane wyłącznie do Polaków, z rodzimymi, swojskimi akcentami. 
Z kolei co piąty respondent nie ma zdania w tej kwestii. MoŜna więc przypuszczać, Ŝe 
reklamy zawierające akcenty polskie nakłoniłyby konsumentów do nabywania towarów 
krajowej produkcji. 

Podsumowanie 

W związku z rozwijającym się procesem globalizacji i napływem na rynek coraz 
większej liczby zagranicznych towarów, wśród konsumentów moŜna zaobserwować 
postawy narodowe, powodujące preferowanie produktów krajowej produkcji. Poznanie 
zachowań konsumentów oraz motywów nimi kierujących podczas decyzji zakupowych 
jest obecnie istotne w procesie kształtowania i podejmowania decyzji przez wszystkie 
przedsiębiorstwa występujące na rynku. Motywy kierujące zachowaniami są 
róŜnorodne, mogą być zaskakujące oraz zmienne. Konsumenci o postawach 
etnocentrycznych, jeŜeli świadomie odrzucają produkty zagraniczne i preferują 
produkty pochodzenia krajowego, mogą przyczynić się do spowolnienia rozwoju 
procesu globalizacji, przede wszystkim dlatego, Ŝe wybierając towary rodzimej 
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produkcji, stawiają na indywidualność i niepowtarzalność oferty, co jest 
przeciwieństwem globalnych ujednoliconych produktów. 

Większość konsumentów, mając na względzie dzisiejszy obraz gospodarki, nie 
potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w przyszłości będą nabywać 
wyłącznie produkty pochodzenia polskiego. 

Niekorzystna sytuacja gospodarcza kraju w duŜym stopniu wpływa z jednej strony 
negatywnie na postawy konsumentów wobec produktów pochodzenia zagranicznego,  
a z drugiej moŜe wzmacniać ich postawy etnocentryczne. Zmniejszanie się popytu na 
produkty krajowe, zwolnienia pracowników wytwarzających te produkty, bezrobocie, 
większe podatki, mniejsze bezpieczeństwo socjalne to zjawiska, które nie tylko 
spowodują, Ŝe wszystko co będzie pochodzić z zagranicy, będzie przywodzić na myśl 
negatywne skojarzenia, ale takŜe, Ŝe konsumenci w większym stopniu będą nabywać 
dobra pochodzenia polskiego. Promocja jest najskuteczniejszym instrumentem 
oddziaływania na motywy postępowania konsumentów preferujących towary rodzimej 
produkcji. JeŜeli przedsiębiorstwo pragnie wykorzystać szansę rozwoju przez działanie 
w segmencie konsumentów etnocentrycznych, to powinno zadbać o wszelkie formy 
wyróŜnienia oferowanego produktu jako produktu krajowego. Informacja o kraju 
pochodzenia powinna być wyeksponowana na opakowaniu. Najbardziej pomocną formą 
promocji, kształtującą i odwołującą się do zachowań etnocentrycznych, są znaki 
polskie, polskie godła promocyjne umieszczane na produktach. 

INFLUENCE OF PROMOTION OF DOMESTIC  

PRODUCTS ON BEHAVIOURS OF CONSUMERS 

Summary 

As a result of the developing process of globalisation and the inflow of foreign products into 
the market, we may observe national attitudes among consumers, causing the preference  
of domestic products. Promotion is the most effective instrument of influencing the consumers’ 
behaviour motifs relying on preferring domestic products. Information of the country of origin 
shall be exposed on the packaging. The most helpful form of promotion referring to ethnocentric 
behaviours are Polish marks placed on the products. 
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PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono zagadnienia relacji i partnerstwa z otoczeniem na przykładzie 
funkcjonowania ekologicznych gospodarstw rolnych. Zwrócono uwagę na wielkość gospodarstw, 
ich relacje z władzami, społecznością lokalną i najbliŜszym otoczeniem podmiotu. 

Wstęp  

Konkurencja i orientacja rynkowa to pojęcia towarzyszące definicji nowoczesnego 
przedsiębiorstwa. Orientacja rynkowa, według J.J. Lambina, to filozofia biznesu 
dotycząca klimatu panującego w firmie, koordynacja działań wszystkich komórek firmy 
i obejmująca wszystkich uczestników rynku2. Zestaw zmiennych wyjaśniających 
orientację rynkową został poszerzony o grupę zmiennych dotyczących klimatu 
społeczno-gospodarczego. Z kolei konkurencja to walka podmiotów gospodarczych.  
Na rynku dochodzi do zderzenia interesów producentów i konsumentów, w grupie 
producentów, a takŜe w grupie konsumentów. Ponadto pojawia się problem 
uwzględnienia problemu interesu publicznego w konkurencji rynkowej3. Realizacja 
głównego celu przedsiębiorstwa przy załoŜeniu, Ŝe Ŝadne z nich nie funkcjonuje  
w próŜni, lecz w przestrzeni gospodarczej, w której poddawane jest róŜnego rodzaju 
naciskom ze strony bliŜszego i dalszego otoczenia, wymaga umiejętności poszukiwania 
kompromisu, współpracy i partnerstwa w Ŝyciu gospodarczym. 

Uwzględniając powyŜsze dywagacje, naleŜy stwierdzić, Ŝe wyznaczony przez 
przedsiębiorstwo cel w Ŝyciu społeczno-gospodarczym moŜna osiągnąć poprzez 
kierowanie się uŜytecznością, która skłania jednostki do wzajemnej kooperacji, do 
lokalnych form partnerstwa. 

 

                                                           
1 Jolanta Kondratowicz-Pozorska – dr, Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 

Uniwersytet Szczeciński. 
2 J.J. Lambin. Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 81. 
3 T. Przybyciński, Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH, 

Warszawa 2005, s. 17. 
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Partnerstwo a sojusz 

Zjawiska zachodzące we współczesnej gospodarce powodują, Ŝe coraz trudniej jest 
działać przedsiębiorstwom w otoczeniu konkurencyjnym. Podmioty poszukują więc 
róŜnych rozwiązań, które pomogą w realizowaniu wyznaczonych celów mniejszymi 
kosztami. NaleŜą do nich m.in. działania konsolidacyjne o róŜnym stopniu 
zaawansowania i trwałości, jak na przykład: alians, fuzje, partnerstwo czy poszukiwanie 
inwestora. M. Cieślicki wymienione pojęcia pogrupował według dwóch kryteriów4: 

a) organizacyjnego, czyli ze względu na trwałość współpracy: fuzje, przejęcia, 
alianse i sojusze, 

b) finansowego, czyli ze względu na stopień zaangaŜowania finansowego  
– wyróŜnia się tu partnera lub inwestora. 

Poprzez fuzję rozumie się proces łączenia przedsiębiorstw, w których  
z niezaleŜnych bytów prawnych powstaje jeden. Natomiast przejęcie to transfer kontroli 
nad działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa z jednej grupy inwestorów do innej. 
Ekonomiści aliansem nazywają zaś kaŜdą strukturę obejmującą niepełny kontrakt 
między oddzielnymi partnerami, w którym kaŜdy ma ograniczoną kontrolę5. Termin 
sojusz moŜe być traktowany toŜsamo z aliansem, gdyŜ jest to równieŜ wzajemne 
zobowiązanie niezaleŜnych podmiotów gospodarczych do współpracy w określonych 
dziedzinach. Sytuacja ta ma zazwyczaj miejsce, gdy koszty rozwojowe są zbyt wysokie 
i/lub gdy uzupełniają się (ich) wzajemne kwalifikacje czy kompetencje.  

Wymienione według drugiego kryterium pojęcia, takie jak inwestor czy partner, 
oznaczają osobę fizyczną lub prawną. W przypadku inwestora osoba ta lokuje swoje 
środki finansowe w działalność gospodarczą bądź inwestycyjną, mając na celu 
uzyskanie bieŜącego dochodu i zysków kapitałowych. Pojęcie partnera ma zabarwienie 
merytoryczne stawiające je pomiędzy aliansem a inwestorem, stąd dobre partnerstwo 
jest tak waŜne w działalności gospodarczej podmiotów. 

W regionie róŜnorodne formy współpracy partnerów, wspólnie realizujących 
określone działania i wdraŜających inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, nazwano 
partnerstwem lokalnym. W miarę precyzyjną definicję partnerstwa lokalnego podano  
w opracowaniu Przez współpracę do sukcesu6. Poprzez partnerstwo ujmuje się 
platformę współpracy pomiędzy róŜnorodnymi partnerami, którzy wspólnie w sposób 
systematyczny, trwały i z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz środków planują, 
projektują, wdraŜają i realizują określone działania i inicjatywy, których celem jest 
rozwój lokalnego środowiska społeczno-gospodarczego i budowa toŜsamości lokalnej 
wśród członków danej społeczności. 

                                                           
4 M. Cieślicki, Partnerstwo strategiczne – budowanie więzi kooperacyjnych, ORGMASZ – IOiZ, 

Warszawa 2006, s. 5. 
5 B. Gomes-Casseres, The alliance resolution. The new shape of business rivalry, Harvard University Press, 

Cambrige 1997, s. 34. 
6 Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, red. A. Sobolewski, Wyd. 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007, s. 10. 
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Metodyka badania 

Praca ma na celu określenie wpływu partnerstwa na funkcjonowanie ekologicznych 
gospodarstw rolnych i urzeczywistnianie ich celów.  Dla realizacji zadania sporządzono 
ankiety badawcze, które przesłano do 109 gospodarstw ekologicznych na terenie całej 
Polski. Wybrano przede wszystkim te gospodarstwa, które prowadzą wieloletnią 
działalność produkcyjną. Kryteria poprawności merytoryczno-empirycznej zawęziły 
próbę do 87 ankietowanych. Zebrany materiał badawczy pozwala na uzyskanie 
odpowiedzi na następujące główne problemy: 
1. Czy podmioty prowadzą efektywną działalność? 
2. Jakie czynniki wpływają korzystnie na prowadzoną działalność? 
3. Określenie kierunków oddziaływania tych czynników. 
4. Jakie czynniki wpływają niekorzystnie na prowadzoną działalność? 
5. Co moŜna dodatkowo uczynić, by poprawić warunki funkcjonowania i uzyskać 

lepszą pozycję ekonomiczną ekologicznych gospodarstw rolnych? 
Zebrany materiał poddano krytycznej analizie, na podstawie której moŜna ustalić 

rolę partnerstwa gospodarczego w realizacji ustawowych celów ekologicznych 
gospodarstw rolnych.  

Powi ązania ekologicznych gospodarstw rolnych w świetle 
badań 

Gospodarstwa ekologiczne moŜna uznać za firmy, które mają do spełnienia trzy 
cele: ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Prowadzenie ekologicznej działalności 
prowadzi zatem do zaangaŜowania nie tylko właściciela gospodarstwa, ale wszystkich 
podmiotów w najbliŜszej okolicy. Spośród odpowiedzi udzielonych w ankietach rysuje 
się obraz trzech głównych grup powiązań. AŜ 92% badanych stwierdziło, Ŝe bardzo 
waŜną rzeczą jest nawiązanie partnerstwa w trzecim bloku, tj. z podmiotami 
bezpośrednio związanymi z produkcją i produktem ekologicznym. 65% uznało, Ŝe 
konieczny jest równieŜ dobry partnerski stosunek z lokalnymi władzami, niecałe zaś 
30% ankietowanych widzi potrzebę poszukiwania partnera w społeczności lokalnej.  

Wspólne 30% świadczy o tym, Ŝe około 1/3 gospodarzy dostrzega, iŜ istotnym 
czynnikiem dochodzenia do sukcesu rynkowego jest partnerstwo. Gospodarstwo 
ekologiczne nie ma szans na rozwój bez akceptacji społeczności lokalnej, władz regionu 
i wszystkich podmiotów z najbliŜszego otoczenia. Schemat powiązań ilustruje rys. 1. 

Władze regionu dbają o to, by ekologiczna działalność gospodarstw ekologicznych 
miała moŜliwość realizacji w danej przestrzeni i czasie. Polega to na tym, Ŝe w planach 
długoletniego rozwoju terenu nie przewiduje się budowy uciąŜliwych dla środowiska 
inwestycji, a wręcz przeciwnie − region nastawiony jest na rozwój działalności 
słuŜących środowisku. Ośrodki władzy terenowej słuŜą pomocą w zdobywaniu środków 
finansowych na rozwój proekologicznych inwestycji, promują okolicę, podkreślając jej 
czyste środowisko przyrodnicze oraz zachwalając produkty regionalne, w tym Ŝywność 
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ekologiczną i usługi agroturystyczne. Władze oczekują w zamian, Ŝe ekologiczne 
gospodarstwa rolne będą brały czynny udział w promowaniu terenu, rozwoju róŜnych 
form wypoczynku i rekreacji, dostarczały miejsc pracy i dochodów dla miejscowej 
ludności, oŜywiały Ŝycie kulturalne oraz partycypowały w podnoszeniu edukacji wśród 
dzieci i młodzieŜy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1. Powiązania producentów ekologicznych z otoczeniem 
Źródło: opracowanie własne. 

Partnerstwo z władzami lokalnymi, według właścicieli gospodarstw ekologicznych, 
moŜna przyrównać do partnerstwa według Davida Wilcoksa, czyli wspieranie 
finansowe, współdziałanie, współdecydowanie, konsultowanie i informowanie. 
Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe uznawane jest tylko i wyłącznie partnerstwo nieformalne 
(86% odpowiedzi), rzadko − partnerstwo sformalizowane (14%). 

Społeczność lokalna takŜe musi przejawiać akceptację dla rozwoju gospodarstw 
ekologicznych. Ankietowani podkreślali, Ŝe objawia się to w bardzo prosty, acz 
znaczący sposób, np. nie zanieczyszcza się śmieciami komunalnymi okolicznych lasów 
i pól, nie stosuje środków chemicznych skaŜających glebę i wodę, współuczestniczy  
w promowaniu ekologicznych walorów terenu poprzez zabiegi wizualizacyjne domostw 
i obejść, czy choćby poprzez Ŝyczliwe nastawienie do turystów odwiedzających dane 
tereny. Zmiana postaw ludności zamieszkującej wokół ekologicznych gospodarstw 
rolnych nie jest bezinteresowna. Liczą oni bowiem na miejsca pracy przy bezpośredniej 
produkcji, jak i przy dystrybucji dóbr. Oprócz tego moŜliwe jest rozwijanie działalności 
współtowarzyszącej, jak np. agroturystyki, przetwórstwa czy transportu. 

Podmioty bezpośrednio związane z ekologicznymi gospodarstwami rolnymi to 
przede wszystkim dostawcy czynników produkcji, czyli: 

– osoby zatrudnione na stałe lub czasowo przy produkcji, 
– dostawcy nasion i młodych zwierząt, 
– dostawcy maszyn i urządzeń, środków ochrony itp., 
– punkty skupu, 
ale takŜe: 
– instytucje wspierające działalność ekologicznych gospodarstw rolnych, jak np. 

ARiMR, BOŚ i itp., 
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i produktem 
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– instytucje kontrolujące działalność ekologicznych gospodarstw rolnych, jak np. 
IJHARS, 

– konsumenci produktów ekologicznych, 
– odbiorcy towaru, hurtownicy i detaliści, 
– pośrednicy przy sprzedaŜy dóbr ekologicznych i usług na terenie gospodarstwa 

ekologicznego.   
KaŜda wyznaczona na schemacie grupa powiązań charakteryzuje się tym, Ŝe oprócz 

powiązań z gospodarstwem ma powiązania pomiędzy sobą. Władze dąŜą do 
zapewnienia warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ludność  
z kolei wpływa na wybór odpowiednich władz. Potencjał ludności moŜe wpływać na 
wzrost aktywności gospodarczej w regionie. Do waŜniejszych wyznaczników 
partnerstwa zaliczono: 

a) związek formalny lub nieformalny osób lub podmiotów,  
b) wspólną wizję i misję,  
c) zdefiniowany cel, 
d) określone zadania,  
e) zaangaŜowanie poprzedzone wspólnym przygotowaniem planu działania,  
f) opracowanie procedur zorientowanych na rezultaty. 

Interpretacja wyników bada ń 

Wśród adresatów ankiet było 11 duŜych gospodarstw ekologicznych o powierzchni 
powyŜej 50 ha, 13 gospodarstw średnioduŜych (25-50 ha), 27 średnich (10-25 ha) oraz 
36 małych. Właściciele wszystkich gospodarstw stwierdzili, Ŝe ich działalność jest 
dochodowa i z roku na rok efektywność się poprawia. W tabeli 1 przedstawiono 
procentowy udział czynników wpływających na relacje partnerskie ekologicznych 
gospodarstw rolnych z otoczeniem. 

Decydujące znaczenie – według odpowiedzi − w budowaniu partnerstwa  
z lokalnymi władzami ma strona finansowa (więcej niŜ 60% wskazań). Właściciele 
liczą na wszelką pomoc i współpracę z instytucjami, które mogą im doradzić i pomoc  
w uzyskaniu funduszy na prowadzoną działalność. Równie waŜnym czynnikiem jest 
umiejętne informowanie podmiotów o nowych rozwiązaniach ekonomicznych  
i finansowych, nowych inwestycjach w terenie, o przyjętej strategii rozwoju itp. 
RozwaŜając rangę kolejnych czynników, naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe są nimi 
zainteresowane przede wszystkim gospodarstwa duŜe i średnioduŜe, natomiast średnie  
i małe wyraŜają ostroŜność w tego rodzaju relacjach z otoczeniem władzy. Na przykład 
umiejętność konsultacji, czyli wzajemne słuŜenie radą i poszukiwanie kompromisów  
w rozwiązywaniu problemów, jest doceniana przez przedstawicieli gospodarstw  
o areale większym niŜ 25 ha. 
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Tabela 1. Udział procentowy czynników wpływające na pozycję rynkową gospodarstw ekologicznych 

Wielkość 
gospodarstwa 

Władza jako partner Społeczność 
lokalna 

Podmioty 
bezpośrednio 

powiązane 

duŜe 

Pomoc w uzyskaniu 
finansowania   78% 
Współdziałanie   65% 
Współdecydowanie   
45%, 
Konsultowanie   80% 
Informowanie   90%  

Transfer wiedzy   30% 
Kultura i obyczaje   
50% 
Współdziałanie   50% 
Społeczny dialog   
40% 
Promowanie   70% 

Współdziałanie 
poprzez: tworzenie 
długookresowych 
kontaktów   90%, 
pozyskanie stałych 
nabywców   35%, 
sprawne kanały 
dystrybucji   70%, 
promocja i komu-
nikacja          65% 

średnioduŜe 

Pomoc w uzyskaniu 
finansowania   80% 
Współdziałanie   40% 
Współdecydowanie   
35%, 
Konsultowanie    40% 
Informowanie   70% 

Transfer wiedzy   40% 
Kultura i obyczaje   
45% 
Współdziałanie   30% 
Społeczny dialog   
35% 
Promowanie   60% 
 

Współdziałanie 
poprzez: tworzenie 
długookresowych 
kontaktów   90%, 
pozyskanie stałych 
nabywców   90%, 
sprawne kanały 
dystrybucji   50%, 
promocja i komu-
nikacja          50% 

średnie 

Pomoc w uzyskaniu 
finansowania   60% 
Współdziałanie   30% 
Współdecydowanie   
20%, 
Konsultowanie   20% 
Informowanie   70% 

Transfer wiedzy   40% 
Kultura i obyczaje   
40% 
Współdziałanie   45% 
Społeczny dialog   
30% 
Promowanie   40% 
 

Współdziałanie 
poprzez: tworzenie 
długookresowych 
kontaktów   75%, 
pozyskanie stałych 
nabywców   70%, 
sprawne kanały 
dystrybucji   50%, 
promocja i komu-
nikacja         75% 

małe 

Pomoc w uzyskaniu 
finansowania   90% 
Współdziałanie   15% 
Współdecydowanie   
10%, 
Konsultowanie   20% 
Informowanie   60% 

Transfer wiedzy   60% 
Kultura i obyczaje   
30% 
Współdziałanie   10% 
Społeczny dialog   
10% 
Promowanie   10% 

Współdziałanie 
poprzez: tworzenie 
długookresowych 
kontaktów   75%, 
pozyskanie stałych 
nabywców   60%, 
sprawne kanały 
dystrybucji   50%, 
promocja i komu-
nikacja         45% 

Źródło: opracowanie własne 

Partnerstwo oparte na współdziałaniu i współdecydowaniu ma zdecydowanie 
najmniejsze poparcie wśród wszystkich gospodarzy, ale szczególnie wśród właścicieli 
małych i średnich gospodarstw (mniej niŜ 30% odpowiedzi). Natomiast ci, którzy czują 
się pewnie na rynku, nie boją się współpracy (60% i 40%) i współdecydowania  
(45 i 35%) z władzą np. przy wspólnym promowaniu regionu i jego produktów 
regionalnych. 
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Partnerstwo ze społecznością lokalną polega głównie na wzajemnej promocji 
otoczenia, kultury i obyczajów (oprócz gospodarstw małych, które tylko w 10% liczą na 
taki rodzaj współrealizacji celu). Zrozumiano, Ŝe trudno prowadzi się działalność bez 
akceptacji społecznej, stąd waŜna rola dialogu społecznego (od 30 do 40% głosów)  
i współdziałania (30-50%). Gospodarstwa małe nastawione są głównie na dąŜenie do 
pozyskiwania wiedzy z otoczenia (60%), czyli poszukują przedsiębiorczych, zdolnych 
pracowników, informacji o rynku produktów ekologicznych, rozwiązań 
usprawniających sieci dystrybucji itd. W tak pojmowanym partnerstwie właściciele 
małych gospodarstw zauwaŜają, Ŝe popełniają błąd, gdyŜ sami chcą otrzymać więcej niŜ 
potrafią ofiarować społeczeństwu. 

Gospodarstwa rolne o charakterze ekologicznym we współpracy z najbliŜszym 
otoczeniem kładą nacisk na pozyskanie długoletnich kontraktów (więcej niŜ 75% 
wskazań), stałe, sprawne kanały dystrybucji (>50%) oraz stałych nabywców (>60% 
wskazań). Wyjątkiem są duŜe gospodarstwa, które silniejszy nacisk kładą na droŜne 
kanały dystrybucji (70%) niŜ na stałych klientów (35%). Sytuacja taka ma miejsce 
wtedy, gdy od producenta odbierany jest towar w ilościach hurtowych, a hurtownik 
dopiero próbuje znaleźć stałego nabywcę na oferowany produkt. 

Wnioski 

W zgromadzonym materiale empirycznym wszystkie gospodarstwa prowadzą 
efektywną działalność, w ramach której realizują cele ekonomiczne, środowiskowe  
i społeczne. W gospodarstwach duŜych do czynników wpływających pozytywnie na 
kontakty z otoczeniem zalicza się umiejętność współpracy z lokalnymi władzami, 
promowanie walorów regionu i jego mieszkańców, nastawienie na stałe kontrakty  
i sprawny system dystrybucji. Promocja produktów ekologicznych i usług związanych  
z prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego opiera się na wykorzystaniu pomocy 
okolicznej ludności, władzy, podmiotów współpracujących i własnej pomysłowości. 
Przy budowaniu partnerstwa właściciele duŜych gospodarstw powinni więcej uwagi 
poświęcić na transfer wiedzy. 

ŚrednioduŜe i średnie gospodarstwa są zdecydowane na partnerstwo z najbliŜszym 
otoczeniem firmy. Natomiast z władzami tylko w zakresie pozyskiwania finansów  
i wzajemnego wymieniania się informacjami. Nie doceniają one jeszcze znaczenia 
więzi z lokalnym społeczeństwem, mimo Ŝe oczekują od niego promocji efektów swojej 
działalności. 

Stosunkowo najsłabsze w partnerskich relacjach gospodarczych z otoczeniem są 
małe gospodarstwa ekologiczne. Nastawione są one głównie na odbieranie pomocy niŜ 
na współpracę z otoczeniem. Zdecydowanie powinno się poprawić relacje ze 
społecznością lokalną w zakresie współdziałania i dialogu społecznego, z jej 
przedstawicielstwem – w zakresie współdziałania, współdecydowania i konsultacji. 
Skupienie się tylko na budowaniu relacji partnerskich typu: B2B (bussines to bussines), 
B2C (bussines to consumer) nie daje pełnych moŜliwości rozwoju dla tego typu 
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podmiotów, gdyŜ dla realizacji celów środowiskowych i społecznych potrzebne jest 
pełne partnerstwo obejmujące takŜe relacje B2P (bussines to public) i G2C (government 
to citizen). 

ECONOMICAL PARTNERSHIP IN REGION AS A METHOD  

OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF BUSINESS 

Summary 

In paper there are presented relations and partnership with environment based on example  
of ecological farms. There is special attention paid on size of farms and their relations with local 
authorities, local community and nearest environment. 
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Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska 1 

UWARUNKOWANIA I CELE WSPÓŁPRACY 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Z INSTYTUCJAMI KULTURY  

Streszczenie 

Kultura moŜe być traktowana zarówno jako wartość autoteliczna, jak i instrumentalna. W tym 
drugim przypadku postrzegana jest w kontekście jej wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy 
miasta, państwa czy regionu. Zainteresowanie współpracą między instytucjami kultury  
a jednostkami samorządu terytorialnego wynika z uwarunkowanej transformacją systemową 
decentralizacji zarządzania sferą kultury, a takŜe wiąŜe się z rosnącym znaczeniem instytucji kultury 
w budowaniu marki miejsca. Stosowanie przez instytucje kultury oraz jednostki samorządu 
terytorialnego nowoczesnych koncepcji zarządzania, w tym marketingu relacyjnego, jawi się jako 
uwarunkowanie wykorzystania kultury w zarządzaniu marką miejsca. Podkreślanie bogactwa oferty 
kulturalnej w komunikowaniu toŜsamości marki miejsca moŜe przyczynić się do zwiększenia jego 
atrakcyjności dla turystów, inwestorów. W przypadku grupy, jaką są mieszkańcy, naleŜy podkreślić, 
Ŝe rosnąca aktywność kulturalna mieszkańców powinna przełoŜyć się z kolei na powiększanie 
kapitału ludzkiego i społecznego. 

Wstęp 

Wśród uwarunkowanych procesem transformacji systemowej oraz procesem 
integracji europejskiej zmian zachodzących w obszarze kultury w szczególności naleŜy 
zwrócić uwagę na decentralizację zarządzania sferą kultury. Decentralizacja 
zarządzania wyraŜa się w tym, Ŝe organizatorami instytucji kultury są samorządy, które 
prowadzą politykę regionalną i lokalną. Zmianom podlegają takŜe relacje między 
twórcą i odbiorcą. Poszukiwanie przez instytucje kultury nowych rozwiązań w zakresie 
zarządzania jest konsekwencją zmian zachowań nabywców dóbr i usług kultury oraz 
przeobraŜeń, jakie dokonały się wewnątrz samej kultury. Jednocześnie dostrzega się 
rosnące znaczenie kultury z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta 
czy regionu. Istnieje zatem potrzeba intensyfikowania współpracy między instytucjami 
kultury a jednostkami samorządu terytorialnego.  
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Przesłanki i uwarunkowania współpracy jednostek sam o-
rządu terytorialnego z instytucjami kultury 

Decentralizacja zarządzania sferą kultury, kreując warunki dla samodzielności  
i niezaleŜności instytucji kultury, pociąga za sobą określone skutki, zróŜnicowane  
w przekroju regionów oraz podmiotów kultury. Dokonując analizy z uwzględnieniem 
profilu instytucji kultury, naleŜy zauwaŜyć, Ŝe na przestrzeni ostatnich dwóch dekad 
nastąpiły istotne zmiany liczby bibliotek, kin, teatrów, oper, operetek, filharmonii, 
orkiestr, muzeów i galerii sztuki. Zmiany te przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1. Podstawowe instytucje kultury w latach 1990-2008 

Wyszczególnienie Biblioteki Kina Teatry i instytucje 
muzyczne 

Muzea Galerie 
sztuki 

1990 10269 1435 143 563 174 

1991 9936 960 170 557 186 

1992 9770 772 166 564 179 

1993 9605 705 174 567 189 

1994 9558 713 175 578 208 

1995 9505 702 181 589 209 

1996 9342 690 186 604 230 

1997 9230 674 188 608 218 

1998 9167 675 186 612 - 

1999 9046 682 190 623 215 

2000 8915 675 187 632 253 

2001 8849 649 180 656 266 

2002 8783 619 180 661 268 

2003 8727 606 183 665 281 

2004 8653 574 178 668 274 

2005 8591 569 181 690 292 

2006 8542 539 187 703 293 

2007 8489 537 184 720 294 

2008 8420 527 187 743 331 
Źródło: opracowano na podstawie: W. Łagodziński, Szanse i zagroŜenia uczestnictwa w kulturze w latach 

1990-2003 w świetle wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego, Seria Raporty, Analizy, 
Opinie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004, s. 38, 42, 44, 46 oraz Bank Danych 
Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl. 

WyraŜają się one w znaczącym zmniejszeniu liczby takich placówek jak biblioteki  
i kina. Liczba bibliotek zmalała z 10269 w roku 1990 do 8420 w 2008 roku. 
Systematyczny spadek liczby bibliotek publicznych dotyczy przede wszystkim 
mniejszych miejscowości i wsi. W przypadku kin naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe od końca 
lat dziewięćdziesiątych rozwija się działalność mini- i multipleksów, lecz jednocześnie 
w analizowanym okresie likwidacji uległo ponad 60% kin. Obecnie znacząca większość 
kin zlokalizowana jest w miastach. Tymczasem szansą dla domów kultury i bibliotek 
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jest ich przekształcanie w centra wielkoformatowej kultury, wiedzy, kształcenia  
i informacji2. W przypadku podmiotów rynku, jakimi są teatry i instytucje muzyczne, 
po wzrostowej tendencji obserwowanej w latach dziewięćdziesiątych, ich liczba od roku 
2000 kształtuje się w poszczególnych latach na zbliŜonym poziomie. Z kolei muzea  
i galerie sztuki odnotowały ilościowy rozwój. W 2008 roku swoje zbiory udostępniało 
743 muzea i 331 galerii sztuki.  

Decentralizacja zarządzania instytucjami kultury stanowi jedną z głównych 
przesłanek wzrostu znaczenia współpracy między jednostkami samorządu 
terytorialnego a instytucjami kultury. W tym miejscu trzeba zauwaŜyć, Ŝe samorządy 
terytorialne w swoich decyzjach w róŜnym stopniu uwzględniają potrzeby rozwoju 
kultury, przyjmując określone priorytety, które często spychają wydatki na kulturę na 
dalsze miejsca w strategii gminy. Los wielu ośrodków kultury zaleŜy od istnienia 
odpowiedniego lobby kulturalnego we władzach samorządowych. Poziom zamoŜności 
gmin nie musi przesądzać o ich stosunku do kultury, gdyŜ wiele gmin mimo skromnych 
budŜetów z powodzeniem realizuje przedsięwzięcia kulturalne odpowiadające lokalnym 
aspiracjom3. Wymaga to aktywności menedŜerów (animatorów) kultury, którzy dzięki 
swym kompetencjom i kreatywności są zdolni do pokonania wielu barier, nie tylko 
finansowych i organizacyjnych, ale takŜe mentalnych. 

Podnoszenie kompetencji menedŜerów kultury jest głównym celem nowego 
programu „Kadry kultury”, zainicjowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Oparcie 
tego programu na standardach i doświadczeniach realizowanego w latach 2003-2009 
programu „Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej” pozwala spodziewać 
się dobrych efektów, takŜe w dziedzinie współpracy między instytucjami kultury  
a jednostkami samorządu terytorialnego.  

Ewolucję podejścia do sfery kultury moŜna zaobserwować, analizując zmiany 
wydatków na kulturę ponoszonych przez samorządy wojewódzkie, powiatowe  
i gminne. Na rysunku 1 przedstawiono zmiany wielkości wydatków na kulturę 
ponoszonych na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego.  

Największy udział w wydatkach jednostek samorządu terytorialnego posiadają 
gminy wraz z miastami na prawach powiatu. Udział ten stanowi około 74% wydatków 
jednostek samorządu terytorialnego ogółem. Na przestrzeni lat 2000-2008 nastąpił 
wzrost wydatków na kulturę realizowanych z budŜetów przede wszystkim gmin, ale 
takŜe z budŜetów województw i powiatów. Wydatki na kulturę jednostek samorządu 
terytorialnego ogółem wzrosły z 2,4 mld w 2000 roku do 5,4 mld zł w 2008 roku.  

 
 

 

                                                 
2 Por.: Raporty o stanie kultury. Wnioski i rekomendacje, Kongres Kultury Polskiej, Narodowe Centrum 

Kultury, Warszawa 2009, s. 24. 
3 Szerzej: K. Mazurek-Łopacińska, Państwo i rynek w kształtowaniu rozwoju kultury, w: Kultura polska  

a Unia Europejska. Problemy, wyzwania, nadzieje, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 2008. 
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Rys. 1. Wydatki na kulturę na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego w latach 2000-2008 
Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl. 

Jednocześnie w tym kontekście warto odwołać się do wyników badania 
zrealizowanego przez TNS OBOP w październiku 2009 roku, w tydzień po Kongresie 
Kultury Polskiej, na reprezentatywnej, losowej, 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie. 
Badaniem zostali objęci mieszkańcy Polski w wieku 15 lat i więcej. Na podstawie 
wyników badania moŜna stwierdzić, iŜ polskiemu społeczeństwu bliska raczej jest idea 
finansowania kultury ze środków publicznych. Wskazuje na to 54% badanych. 
Jednocześnie co trzeci respondent popiera ideę wzmocnienia roli mechanizmu 
rynkowego i zwiększenia przedsiębiorczości w sferze kultury. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
udział zwolenników finansowania kultury ze środków publicznych w badanych ogółem 
rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. 76% badanych osób z wyŜszym 
wykształceniem uwaŜa, Ŝe instytucje kultury powinny być w większym stopniu 
finansowane ze środków publicznych. Natomiast tylko 15% respondentów z wyŜszym 
wykształceniem opowiada się za tym, aby instytucje kultury w większym stopniu same 
zarabiały na siebie4. Opinie społeczeństwa polskiego na temat zmian w zakresie źródeł 
finansowania kultury w Polsce w przekroju poziomu wykształcenia respondentów 
przedstawiono w tabeli 2. 

Mając na uwadze finansowy aspekt prezentowanego zagadnienia, naleŜy 
podkreślić, Ŝe trwała i efektywna współpraca jednostek samorządu terytorialnego  
i instytucji kultury zaleŜy m.in. od jednoznaczności i akceptowalności kryteriów 
przyznawania dotacji dla instytucji kultury.  

 
 

                                                 
4 Na Kongresie i wokół Kongresu Kultury Polskiej, Raport TNS OBOP K.068/09, Warszawa, październik 

2009 roku. 
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Tabela 2. Opinie społeczeństwa dotyczące zmian w zakresie źródeł finansowania kultury w Polsce  
w przekroju poziomu wykształcenia respondentów (w %) 

Wykształcenie 
 
Opinie respondentów 

Podstawowe, 
gimnazjalne 

Zasadni-
cze 

zawodowe 

Średnie, 
pomatu-

ralne 

Licen-
cjat, 

wyŜsze  
Ogółem 

Instytucje kultury powinny w więk-
szym stopniu być wspomagane ze 
środków publicznych 

42 49 57 76 54 

Instytucje kultury powinny w więk-
szym stopniu same zarabiać na 
siebie 

36 37 30 15 31 

Inne odpowiedzi 1 1 3 4 2 
Trudno powiedzieć 21 13 10 5 13 
Źródło: Na Kongresie i wokół Kongresu Kultury Polskiej, Raport TNS OBOP K.068/09, Warszawa, 

październik 2009 roku. 

Ukazując uwarunkowania współpracy instytucji kultury i jednostek samorządu 
terytorialnego, naleŜy zwrócić uwagę na przemiany dotyczące wizerunku instytucji 
kultury. Dobrze obrazuje to przykład muzeów, które przestają być postrzegane jako 
pasywne formy gromadzenia zbiorów, a stając się instytucjami kreatywnymi, stymulują 
tworzenie nowych form kultury i nauki w danym mieście czy regionie oraz łączą 
funkcję kulturalną i edukacyjną z rozrywkową. Pełnienie przez muzea wielu nowych 
funkcji sprawia, Ŝe zmienia się takŜe sposób ich postrzegania5. W konsekwencji sprawia 
to, Ŝe stają się one atrakcyjniejsze nie tylko dla odbiorców, ale takŜe dla jednostek 
samorządu terytorialnego.  

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego ze sferą kultury nabiera 
szczególnego znaczenia w obliczu rozwoju gospodarki kreatywnej. Z jednej strony sfera 
kultury i jej poszczególne dziedziny zaliczane są do przemysłów gospodarki 
kreatywnej, a z drugiej uczestnictwo w kulturze przyczynia się do rozwoju zdolności 
kreatywnych osób pracujących w innych sektorach gospodarki. Ponadto np. miasto czy 
region, chcąc pozyskać pracowników zaliczanych do generującej wzrost gospodarczy 
klasy kreatywnej, musi stworzyć atrakcyjne dla tych osób warunki. Dotyczy to takŜe 
warunków spędzania wolnego czasu, które są współtworzone przez instytucje kultury. 
Dla klasy kreatywnej atrakcyjne są miejsca autentyczne i unikalne, w których moŜna 
spotkać ciekawych ludzi. W gospodarce kreatywnej to właśnie jednostki samorządu 
terytorialnego stają się podmiotami organizującymi sferę społeczno-gospodarczą. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe instytucje kultury i ich działalność przyczynia się do rozwoju 
ekosystemu kreatywności, bowiem firmy działające np. w branŜy nowych technologii 
wybierają te miejsca, w których powstają nowe style Ŝycia, nowe trendy w sztuce  
i istnieje moŜliwość swobodnej ekspresji, a pracownicy klasy kreatywnej przy wyborze 

                                                 
5 K. Message, New Museums and the Making of Culture, Berg, Oxford – New York 2006, D. Folga 

-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie 
oraz rekomendacje dla muzeów polskich, Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, Warszawa 2008, s. 35. 
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swojego miejsca zamieszkania, które staje się jednym z wyznaczników statusu 
społecznego, kierują się z kolei tym: 

– co dane miejsce posiada (m.in. architektura, historia, środowisko naturalne), 
– kto w danym miejscu mieszka i pracuje, 
– co w danym miejscu się dzieje m.in. w sferze muzyki, sztuki i innych 

wydarzeń artystycznych6.  
Ponadto wśród przesłanek wzrostu znaczenia współpracy między instytucjami 

kultury i jednostkami samorządu terytorialnego nie moŜna pominąć starań 
podejmowanych przez miasta o organizację wydarzeń kulturalnych, w tym takŜe o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury. Podkreślenia wymaga fakt, Ŝe do tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 kandyduje wiele miast, w tym Białystok, Gdańsk, Katowice, 
Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Toruń, Warszawa i Wrocław.  

Cele współpracy jednostek samorz ądu terytorialnego z insty-
tucjami kultury 

Na zakres i formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego i instytucji kultury 
wpływają zarówno miejsce zadań związanych z kulturą w hierarchii celów określonych  
w strategiach rozwoju regionów, jak równieŜ priorytety polityki kulturalnej realizowanej 
przez województwa. Obecność kultury w celach zdefiniowanych w strategiach rozwoju 
województw wiąŜe się z postrzeganiem jej przede wszystkim jako nośnika toŜsamości 
regionalnej, czynnika integracji wewnątrzregionalnej oraz czynnika kształtującego jakość 
Ŝycia, a takŜe czynnika rozwoju gospodarczego7. Mając na uwadze przedstawione 
przesłanki współpracy instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego,  
do strategicznych celów tej współpracy zaliczyć naleŜy w szczególności: 

– rozwój sfery kultury w regionie i poprawę jakości oferowanych przez 
instytucje kultury dóbr i świadczonych usług, 

– zwiększenie moŜliwości realizacji wartościowych projektów artystycznych, 
– zwiększenie efektywności zarządzania instytucjami kultury,  
– podwyŜszanie poziomu jakości Ŝycia mieszkańców oraz zwiększanie ich 

aktywności kulturalnej, 
– budowanie autentycznego i głębokiego zaangaŜowania instytucji kultury  

w rozwiązywanie problemów mieszkańców,  
– rozwój kapitału ludzkiego i społecznego,  
– zwiększanie atrakcyjności miejsca dla inwestorów,  
– zwiększanie liczby turystów krajowych i zagranicznych, 
– wykreowanie wizerunku miasta, regionu jako atrakcyjnego miejsca. 

                                                 
6 R. Florida, The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and 

Everyday Life, Basic Books, New York 2002; M. Lebiecki, Homo Creativus, „Modern Marketing” 2002,  
nr 7/8, s. 12-16. 

7 G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wyd. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 34. 
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Realizacja wymienionych celów powinna przełoŜyć się na podniesienie 
konkurencyjności miasta czy regionu. NaleŜy podkreślić, Ŝe jedną z ról, jakie 
odgrywają instytucje kultury, jest wpływanie na otoczenie społeczne i słuŜenie jego 
rozwojowi. Istotne jest zatem uwzględnianie miejscowych uwarunkowań  
w kształtowaniu oferty i dąŜenie do tego, aby stała się ona katalizatorem zmian  
w środowisku lokalnym, a w szczególności słuŜyła zmniejszaniu wykluczenia 
społecznego i poczucia alienacji oraz marginalizacji jednostek. Przykładem instytucji 
kultury, której działania mają przyczynić się do rozwiązywania problemów 
społecznych, jest Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne. Jest to muzeum, które 
powstało nie w centrum, ale na przedmieściach ParyŜa, zamieszkanych przez 
bezrobotnych imigrantów z Afryki Północnej. Twórcy muzeum uznali, Ŝe ulokowanie 
instytucji kultury w tym miejscu sprawi, Ŝe muzeum będzie bliŜsze zdezintegrowanej  
i znajdującej się w trudnej sytuacji ekonomicznej społeczności, a jego działalność  
w konsekwencji przełoŜy się na złagodzenie napięć oraz na zmniejszenie dystansów 
społecznych8. 

W warunkach polskich bardzo dobrym przykładem współpracy regionalnej  
w kulturze jest Małopolskie Forum Kultury powstałe w styczniu 2008 przy 
Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. Skupiając 
przedstawicieli instytucji kultury działających w Małopolsce (tj. powiatowych, 
miejskich i gminnych centrów, domów i ośrodków kultury, bibliotek, a takŜe muzeów, 
agencji artystycznych itd.), umoŜliwia sprawną wymianę doświadczeń i informacji oraz 
integrację osób działających w sektorze kultury. W efekcie wpływa na podwyŜszenie 
kompetencji kadry menedŜerskiej oraz zwiększa skuteczność zarządzania instytucjami 
kultury w regionie9.  

Ze względu na pobudzanie przez rozwój kultury wielu pozytywnych zmian 
społeczno-gospodarczych zwiększa się endogeniczna zdolność regionu do reagowania 
na zmiany zachodzące pod wpływem czynników egzogenicznych. Jest to niezwykle 
istotne w kontekście strategii zrównowaŜonego rozwoju kraju i regionu.  

Stosowanie orientacji marketingowej jako uwarunkowa nie 
trwałej i efektywnej współpracy jednostek samorz ądu tery-
torialnego z instytucjami kultury 

Zwiększanie korzyści wynikających z podnoszenia konkurencyjności regionu 
poprzez rozwijanie sfery kultury łączy się ze stosowaniem koncepcji marketingu 
zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak i instytucje kultury. Ponadto 

                                                 
8 K. Pruszyński, O roli muzeum na terenach drugorzędnych. Na przykładzie powstającego Muzeum Pragi, 

„Trzeci Sektor” 2009, nr 19, s. 41-42. 
9 A. ŁyŜwa, Małopolskie Forum Kultury − doświadczenia i problemy małopolskich instytucji kultury,  

w: Samorządowe instytucje kultury: peryferia czy centra aktywności kulturalnej? Nowe formy uczestnictwa  
w kulturze na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2009, s. 48. 
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stanowi to uwarunkowanie trwałej i efektywnej współpracy między nimi,  
a w konsekwencji sprzyja wykorzystaniu kultury w zarządzaniu marką miejsca.  

Proces zarządzania rozwojem miasta, regionu mieści się w procedurze zarządzania 
marketingowego i obejmuje określenie misji, diagnozę sytuacji, opracowanie strategii 
oraz planów taktycznych wraz z określeniem ich konsekwencji finansowych, a takŜe 
organizowanie, wdroŜenie i kontrolę. Zastosowanie podejścia marketingowego  
w zarządzaniu regionem ułatwia realizowanie strategii jego rozwoju oraz pozyskiwanie 
czynników rozwojowych, którymi są zarówno zasoby finansowe, technologiczne, 
informacyjne, jak i ludzkie10. Realizowanie zadań marketingu terytorialnego zgodnie  
z podejściem strategicznym oznacza: 

– orientację na osiąganie celów długofalowych, 
– analizowanie wpływów otoczenia, w tym konkurencji, na sytuację miasta czy 

regionu, 
– opracowywanie i wdraŜanie planów strategicznych, 
– formułowanie celów działalności w ich wzajemnym powiązaniu 

hierarchicznym,  
– kontrolowanie stopnia realizacji załoŜonych celów, 
– świadome kształtowanie budŜetu na działalność marketingową, 
– badanie zmian potrzeb i oczekiwań adresatów oferty, 
– stałe komunikowanie się z odbiorcami11. 
W strategiach i działaniach marketingowych, a w szczególności w kampaniach 

promocyjnych prowadzonych przez regiony i miasta, których celem jest budowanie, 
wzmacnianie lub repozycjonowanie marki miejsca, moŜna odnaleźć wiele odniesień do 
sfery kultury. Dotyczy to w szczególności tych miejsc, które juŜ są obecne na mapie 
kulturalnej kraju, Europy, a nawet świata i wykreowały wielkie wydarzenia kulturalne. 
Drugą grupę stanowią miejsca, a w szczególności miasta, które nie posiadają tak 
długich tradycji kulturalnych, lecz takŜe wyraźnie pozycjonują się obecnie poprzez 
ofertę kulturalną. Do tej grupy moŜna zaliczyć te ośrodki, które zmieniają 
przeznaczenie obiektów pełniących wcześniej funkcje przemysłowe i rozwijają 
infrastrukturę w sferze kultury. Odrębną grupę stanowią zazwyczaj młodsze miasta, 
które nie są znane w skali międzynarodowej pod względem zabytków, historii, 
wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury. Miasta te często wśród grup 
docelowych szczególną uwagę przywiązują do studentów i młodych osób 
zamierzających podjąć pracę. W związku z tym w przekazach podkreślana jest oferta 
kulturalna miasta, poniewaŜ jest ona waŜna dla tych grup odbiorców. W tym przypadku 

                                                 
10 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007,  

s. 11-12, 17. 
11 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Problemy kształtowania strategii marketingowej miast i regionów, 

w: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskiej, red. K. Mazurek 
-Łopacińska, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 107-108.  
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kultura jako wartość związana z marką, choć nie jest nadrzędnym wyróŜnikiem marki, 
to równieŜ odgrywa istotną rolę w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej miasta.  

Osiąganie celów współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego  
i instytucjami kultury uzaleŜnione jest równieŜ od tego, czy orientację marketingową 
stosują takŜe podmioty sfery kultury. Jest to szczególnie istotne ze względu na to, Ŝe 
obecnie organizacja wydarzenia kulturalnego niejednokrotnie wymaga zbudowania 
sieci partnerów gotowych do długookresowej, opartej na zaufaniu współpracy12.  
W skład tej sieci współpracy wchodzą między innymi inne instytucje kultury, odbiorcy 
oferty, media, sponsorzy, biura podróŜy, agencje badawcze, agencje reklamowe oraz 
przedstawiciele władz miasta i regionu. 

W tworzeniu złoŜonej sieci partnerów istotną rolę odgrywa zidentyfikowanie celów 
poszczególnych podmiotów, a następnie podkreślanie tych elementów projektu, które 
umoŜliwi ą partnerom osiągać zamierzone i powiązane ze specyfiką wydarzenia 
kulturalnego cele. Stworzenie sieci partnerów umoŜliwia profesjonalizację działań 
podejmowanych na poszczególnych etapach realizacji złoŜonych projektów. 

Znaczenie dla instytucji kultury współpracy z jedno stkami sa-
morz ądu terytorialnego w świetle wyników badania ankie-
towego 13 

Wyniki zrealizowanego wśród instytucji kultury badania wskazują, Ŝe współpraca  
z jednostkami samorządu terytorialnego ma dla nich relatywnie duŜe znaczenie. 
Oceniając znaczenie, które instytucje kultury przypisują relacjom z podmiotami 
otoczenia, moŜna stworzyć swoisty ranking, w którym na czele są dotychczasowi  
i potencjalni odbiorcy, a rola kontaktów z mediami i sponsorami okazuje się większa 
niŜ z twórcami i innymi ludźmi kultury spoza danej instytucji, a zwłaszcza z krytykami 
i recenzentami. Obrazuje to rosnące znaczenie rynkowych uwarunkowań działalności 
instytucji kultury. Przypisywanie duŜego znaczenia współpracy z mediami oznacza 
wzrost świadomości marketingowej w zakresie kształtowania wizerunku instytucji 
kultury. Jednocześnie menedŜerowie podkreślają celowość kształtowania relacji  
z władzami miasta i regionu. O waŜności dla instytucji kultury współpracy z władzami 
miasta i regionu świadczy fakt, Ŝe uzyskała ona przeciętnie 7,91 punktów  
w dziesięciostopniowej skali ocen. Znacznie mniejsze znaczenie instytucje kultury 
przypisują natomiast relacjom z władzami centralnymi. Na rysunku 3 przedstawiono 

                                                 
12 T. Domański, Marketing kultury – nowe wyzwania dla badaczy i menedŜerów instytucji kulturalnych,  

w: Marketing kultury. Nowe wyzwania oraz nowe kierunki działania, red. T. Domański, Wyd. Katedry 
Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 18. 

13 Badanie zostało zrealizowane techniką CAWI w grudniu 2007 roku pod kier. K. Mazurek-Łopacińskiej. 
Zastosowano dobór próby celowo-kwotowy, wykorzystując ogólnopolską bazę adresów mailowych instytucji 
kultury. Z punktu widzenia grup respondentów badaniem objęto dyrektorów naczelnych, dyrektorów 
/kierowników artystycznych, kierowników działu marketingu/ promocji/ sprzedaŜy oraz pracowników działu 
marketingu, a takŜe właścicieli instytucji kultury. Ostateczne wyniki opracowano na próbie 159 instytucji 
kultury. Realizację techniczną badania powierzono Instytutowi Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS 
International. 
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znaczenie przypisywane przez instytucje kultury współpracy z jednostkami samorządu 
terytorialnego na tle waŜności utrzymywania pozytywnych relacji z innymi podmiotami 
otoczenia. Jednocześnie naleŜy dodać, Ŝe na poziom znaczenia przypisywanego 
współpracy z władzami miasta i regionu wpływa forma własności instytucji kultury. 
Mniejszą wagę do tych relacji przywiązują prywatne instytucje kultury.  
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Rys. 3. Znaczenie przypisywane przez instytucje kultury współpracy z podmiotami otoczenia (waŜność współpracy 

oceniana w skali 1-10) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

Określając perspektywy rozwoju współpracy instytucji kultury i jednostek 
samorządu terytorialnego, trzeba podkreślić, Ŝe w co piątej badanej instytucji kultury 
wyraŜana jest potrzeba zwiększania zakresu stosowania działań marketingowych 
ukierunkowanych na grupę opinii, jaką stanowią przedstawiciele władz miasta i regionu 
(rys. 4).  

Dla porównania naleŜy wskazać, Ŝe ponad 35% badanych instytucji kultury wyraŜa 
potrzebę zwiększenia zakresu oddziaływania na klientów, a takŜe sponsorów, a zdaniem 
prawie 32% instytucji kultury powinno się większą wagę przywiązywać do 
kształtowania relacji z mediami. W hierarchii grup opinii, na które powinny  
w większym stopniu zostać ukierunkowane działania marketingowe instytucji kultury, 
władze miasta i regionu zajmują czwartą pozycję. Najrzadziej wskazywane przez 
respondentów były natomiast władze na szczeblu centralnym. Prezentowane wyniki 
badania świadczą zatem o tym, Ŝe charakterystyczna dla wielu krajów Unii Europejskiej 
decentralizacja zarządzania sferą kultury dotyczy równieŜ Polski.   
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Rys. 4. Grupy opinii, na które powinny w większym stopniu zostać ukierunkowane działania marketingowe 

instytucji kultury 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski ” jako 
przykład współpracy instytucji kultury z jednostkam i samo-
rządu terytorialnego  

Przykładem ciekawej oraz długotrwałej współpracy instytucji kultury  
z jednostkami samorządu terytorialnego jest organizowanie od dziesięciu lat 
Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”. Festiwal ten to 
wakacyjny cykl koncertów odbywających się w wielu ciekawych pod względem 
turystycznym miejscach województwa łódzkiego, do których zaliczyć naleŜy 
zabytkowe kościoły, klasztory, zamki, pałace, dworki i muzea. Koncertom towarzyszą 
wycieczki turystyczne. Festiwal adresowany jest do osób, które chcą połączyć 
zwiedzanie tego regionu Polski z uczestnictwem w kulturze polegającym na udziale  
w koncertach. Dobór artystów i program poszczególnych koncertów zaleŜy od 
historycznego oraz architektonicznego kontekstu miejsca, w którym odbywa się 
koncert. Wśród głównych celów festiwalu wymienić naleŜy promocję oraz umacnianie 
pozycji marki Filharmonii Łódzkiej jako nowoczesnej instytucji kultury zorientowanej 
prolokalnie, uświadamianie potrzeby kontaktu ze sztuką, a szczególnie z muzyką  
i integrowanie uczestników festiwalu, pobudzanie turystyki muzycznej, inspirowanie do 
odkrywania tzw. małych ojczyzn, a takŜe promowanie regionu i jego produktów. Grupę 
docelową stanowią osoby aktywne, otwarte, chętnie nawiązujące relacje interpersonalne 
oraz poszukujące nowych form uczestnictwa w kulturze. Przedstawiany produkt tworzą 
równieŜ wycieczki krajoznawcze organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi 
oraz wycieczki turystyki kwalifikowanej, np. spływy kajakowe, rajdy rowerowe, 
przeloty balonem czy przejaŜdŜki zabytkowym tramwajem, a ponadto degustacje 
potraw regionalnych, pokazy strojów ludowych, a takŜe warsztaty tańca, śpiewu czy 
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budowy instrumentów14. Przedstawiony przykład ukazuje, w jaki sposób współpraca 
instytucji kultury z jednostkami samorządu terytorialnego moŜe być wykorzystana  
w zarządzaniu marką regionu.  

Zakończenie 

Rozwój regionu nie jest moŜliwy w przypadku pominięcia kulturalnej funkcji 
regionu. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, Ŝe region stając się ośrodkiem, 
któremu przekazywane są przez państwo określone kompetencje, jest miejscem,  
w którym moŜna w sposób bardziej efektywny niŜ ze szczebla centralnego spełniać 
oczekiwania zamieszkującej region populacji15. 

W podsumowaniu naleŜy podkreślić, Ŝe decentralizacja zarządzania sferą kultury  
i związany z nią podział kompetencji między organy rządowe i samorządowe sprawia, 
Ŝe polityka kulturalna formułowana jest nie tylko na szczeblu centralnym, ale takŜe 
zgodnie z zasadą subsydiarności na poziomie regionalnym i lokalnym. Zgodnie  
z postulatami zgłoszonymi na Kongresie Kultury Polskiej w 2009 roku konieczne jest 
wzmocnienie pozycji gminy jako organizatora i koordynatora rozwoju kultury  
w regionie, a to wymaga wyposaŜenia jej w nowe, bardziej skuteczne instrumenty 
finansowe. Aby jednak uniknąć zbytniego ingerowania jednostek samorządu 
terytorialnego w działalność merytoryczną instytucji kultury, powinny mieć one 
większą autonomię dotyczącą nie tylko profilu i kreowanej oferty, ale takŜe 
przyjmowanej formy organizacyjno-prawnej. Wówczas samorządowe instytucje kultury 
będą mogły odgrywać większą rolę nie tylko w promowaniu gminy, ale przede 
wszystkim w aktywizacji środowisk lokalnych i upowszechnianiu kultury. Brak 
strategicznego, systemowego podejścia do rozwoju tych instytucji jest ciągle barierą ich 
większej ekspansji w realizacji celów misji kultury w regionach.  

Na koniec trzeba stwierdzić, Ŝe realizacja zadań publicznych wymaga stworzenia 
trwałej sieci współpracujących ze sobą publicznych i prywatnych podmiotów oraz 
organizacji non-profit. Upodabnianie się metod i sposobów zarządzania jednostkami 
administracji publicznej i podmiotami sektora prywatnego jest szansą na podniesienie 
efektywności realizacji zadań publicznych16. Do zastosowania jest koncepcja 
marketingu relacji i marketingu terytorialnego.  

 

                                                 
14 A. Mikołajczyk, „Kolory Polski”, czyli produkt kulturalno-turystyczny promujący uroki polskich miast  

i gmin, „Brief for Poland” 2010, nr 3, s. 6-7.  
15 B. Motte, Les conceptions, „Les Essais”, Paris 1960, s. 10; K. Tomaszewski, Regiony w procesie 

integracji europejskiej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 15. 
16 M.J. Smith, Reconceptualizing the British State: Theoretical and Empirical Challenges to Central 

Government, „Public Administration” 1998, nr 76, s. 51; G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich 
samorządów. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 15. 
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CONDITIONS AND OBJECTIVES  
OF COOPERATION OF LOCAL GOVERNMENT  
UNITS WITH THE CULTURAL INSTITUTIONS 

Summary 

Culture can be seen both as a autotelic value and as an instrumental value. In the latter case, 
culture is seen in the context of its impact on socio-economic development of cities, countries or 
region. Interest in cooperation between cultural institutions and local government units results 
from decentralization of management of culture area forced by the system transformation as well 
as from growing importance of cultural institutions in building site’s brand. The use by cultural 
institutions and local government units of modern management concepts, including relational 
marketing, is seen as a conditional use of the culture in site’s brand management. Highlighting  
the richness of the cultural offer in the communication of site’s brand identity can help to increase 
its attractiveness to tourists and investors. In the case of groups which are the residents should  
be emphasized that that their growing cultural activity should in turn translate to expanding 
human and social capital. 
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PARTNERSTWO W TWORZENIU  

TURYSTYCZNEGO PRODUKTU TERYTORIALNEGO  

NA PRZYKŁADZIE SUDETÓW 

Streszczenie  

Skuteczna sprzedaŜ regionalnego produktu turystycznego wymaga stworzenia odpowiedniej 
platformy współpracy między podmiotami bezpośredniej i pośredniej gospodarki turystycznej, 
jak równieŜ między branŜą turystyczną a przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. 
Działalność na zasadzie partnerstwa przy tworzeniu oferty turystycznej umoŜliwia zrównowaŜony 
i efektywny rozwój turystyki w regionie. Współpraca przy tworzeniu produktu terytorialnego 
moŜe mieć charakter mniej lub bardziej formalny, ale bez niej tworzenie regionalnego produktu 
turystycznego nie jest moŜliwe. W artykule ukazano strukturę terytorialnego produktu 
turystycznego oraz cechy róŜniące go od oferty przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano takŜe 
moŜliwe formy partnerstwa przy tworzeniu tego typu produktu, wzbogacając te rozwaŜania  
o przykłady juŜ funkcjonujących regionalnych produktów turystycznych na obszarze Sudetów. 

Wstęp 

Rosnąca konkurencja na rynku turystycznym oraz nieustająca walka o klienta 
pomiędzy poszczególnymi regionami turystycznymi powodują nieustanne 
poszukiwanie metod i sposobów osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na danym rynku. 
Wielu przedsiębiorców dochodzi takŜe do wniosku, iŜ samo konkurowanie cenowe oraz 
stosowanie najnowszych metod promocji nie jest wystarczające. Współczesny turysta 
jest coraz bardziej wyedukowany i wymagający. Płacąc za nabywane usługi, spodziewa 
się, iŜ zaspokoją one jego potrzeby i oczekiwania. W celu zaspokojenia potrzeb 
zgłaszanych przez uczestników ruchu turystycznego konieczne jest tworzenie  
w regionach turystycznych odpowiednich produktów, które te oczekiwania spełnią.  

Obserwując tendencje i trendy występujące w popycie turystycznym na rynkach 
zagranicznych, zauwaŜa się m.in.: 

– spadek zainteresowania turystyką nastawioną na wypoczynek bierny na 
korzyść wypoczynku czynnego i turystyki poznawczej, 

                                                 
1 Andrzej Rapacz – prof. zw. dr hab., Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział 

Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
Piotr Gryszel – dr, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Wydział Gospodarki 

Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
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– wzrost świadomości znaczenia corocznego wypoczynku dla normalnego 
funkcjonowania organizmu, wydłuŜanie globalnej puli czasu wypoczynku, 
często wielokrotne wyjazdy w ciągu roku na krótsze pobyty, 

– wzrost zainteresowania wyjazdami do miast historycznych, 
– wzrost znaczenia ekoturystyki, 
– rozwój turystyki biznesowej i wyjazdów słuŜbowych powodowane 

globalizacją działalności gospodarczej, 
– wzrost liczby wyjazdów indywidualnych i coraz mniejsze zainteresowanie 

grupowymi wyjazdami zorganizowanymi – odwrót od turystyki masowej ku 
turystyce indywidualnej i imprezom niestandardowym, 

– równoczesne występowanie „globalności” i „lokalności” wyraŜające się 
rozwojem dalekich wyjazdów zagranicznych przy jednoczesnym rosnącym 
popycie na turystykę alternatywną i podróŜe krajowe. 

Wskazują one na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na stworzenie produktu 
turystycznego o kompleksowym, pakietowym charakterze, odpowiadającego 
oczekiwaniom potencjalnych klientów. Stworzenie takiego produktu turystycznego jest 
jednym z najwaŜniejszych warunków osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku 
turystycznym. 

Kompleksowy charakter produktu turystycznego powoduje, Ŝe pojedyncze 
podmioty gospodarcze nie mogą ich samodzielne stworzyć i promować. Konieczna jest 
wielopoziomowa współpraca podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu 
terytorialnego, administracji rządowej i innych grup związanych z turystyką przy 
tworzeniu produktu turystycznego regionu2. Celem artykułu jest wskazanie moŜliwości 
i barier w kształtowaniu takiego produktu turystycznego w regionie. RozwaŜania te 
wzbogacono o przykłady produktów turystycznych stworzonych w Sudetach. 

Produkt turystyczny regionu 

Marketingowe podejście do produktu uznaje, Ŝe wszystko co stanowi przedmiot 
wymiany rynkowej, moŜna uznać za produkt. Ogólnie Ph. Kotler3 definiuje produkt 
jako cokolwiek, co moŜe znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, uŜyte lub 
skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. Zatem produktem moŜe 
być dobro fizyczne, usługa, osoba, miejsce, organizacja, a nawet idea. Ujmując tak 
szeroko pojęcie produktu, moŜna równieŜ szeroko zdefiniować produkt turystyczny. 
Produktem turystycznym będzie zatem wszystko to, co jest tworzone i kupowane  
w związku z zaspokojeniem potrzeb związanych z uczestnictwem w ruchu 
turystycznym, czyli wyjazdem poza miejsce stałego zamieszkania. Pojęcie produktu 
turystycznego moŜe obejmować zarówno pojedynczą usługę (np. nocleg w hotelu), jak  
i pakiet usług (np. wycieczkę, której cena obejmuje kilka usług) lub rzecz materialną 

                                                 
2 A. Rapacz, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce na szczeblach lokalnym i regionalnym, Prace 

Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 839, Wrocław 1999, s. 9-22. 
3 P. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie, kontrola, Gebethner&Ska, Warszawa 1994, s. 400. 
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(np. pamiątkową figurkę z podróŜy, plecak). Produktem turystycznym moŜe być takŜe 
miejsce, czyli atrakcyjna miejscowość turystyczna, szlak turystyczny, region, a nawet 
cały kraj. 

W literaturze przedmiotu często wskazuje się na dwojaki zakres pojęciowy 
produktu turystycznego. MoŜna go bowiem rozpatrywać w kategorii produktu 
określonego przedsiębiorstwa turystycznego lub w kategorii określonego obszaru4. 
Produkty turystyczne przedsiębiorstw to usługi lub wyroby materialne oferowane przez 
te przedsiębiorstwa pojedynczo lub w formie pakietów (np. pobyt weekendowy  
w hotelu obejmujący nocleg, wyŜywienie, moŜliwość korzystania z urządzeń 
rekreacyjnych). 

Produktem turystycznym regionu będzie natomiast kompleks materialnych  
i niematerialnych właściwości, włączając w to jakość, standard, klasę, prestiŜ, cenę, 
znak firmowy, markę handlową, ogólny wizerunek regionu itp., które nabywca moŜe 
zaakceptować, jeśli są zgodne z jego potrzebami, a poprzez ich zakup odczuwa osobistą 
satysfakcję5. Tak więc na produkt turystyczny regionu będą składać się nie tylko 
konkretne usługi turystyczne czy wytwory pracy ludzkiej, ale takŜe samoistne, 
symboliczne i estetyczne właściwości, takie jak: piękno krajobrazu, czystość wody  
i powietrza, gościnność miejscowej ludności czy folklor6. 

MoŜna zgodzić się z S. Medlikiem i V.T.C. Midddletonem, Ŝe dla odwiedzającego 
region produkt turystyczny jest kompleksem usług i doświadczeń, które nabył i doznał 
od momentu opuszczenia swego miejsca zamieszkania do momentu powrotu do niego. 
Koncepcji kompleksowego produktu turystycznego, którą przedstawili S. Medlik  
i V.T.C. Middleton po raz pierwszy w roku 1973, a następnie przejęli j ą S. Wahab  
i G.A Schmoll, uŜywa się obecnie powszechnie. Zdaniem wspomnianych autorów 
kompleksowy produkt turystyczny regionu składa się z następujących komponentów: 

a) pierwotnej (podstawowej) oferty destynacji7, która wywiera wpływ na 
motywacje i determinuje wybór miejsca odwiedzin (podróŜy),  

b) uzupełniającej (dodatkowej) oferty destynacji, która tworzy warunki pobytu  
i umoŜliwia korzystanie z oferty pierwotnej regionu, 

c) dostępności destynacji, którą naleŜy rozumieć jako nakłady, szybkość  
i komfort osiągnięcia przez odwiedzającego destynacji, 

d) image destynacji, mający silny wpływ na wybór regionu turystycznego przez 
odwiedzającego, jak równieŜ wizerunek organizacji usług wewnątrz regionu, 

e) odpowiedniej ceny, która jest dla odwiedzającego sumą nakładów 
poniesionych na dojazd, nocleg, wyŜywienie i inne usługi, a jest uzaleŜniona 

                                                 
4 Por. m.in. J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 97, J. Kaczmarek, 

A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 72 i nast.  
5 M. Jedlińska, U. Szubert-Zarzeczny, Gospodarka turystyczna, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

1992, s. 31. 
6 Ibidem, s. 10. 
7 Pojęcie destynacji będzie uŜywane zamiennie z pojęciem regionu turystycznego, miejsca docelowego 

podróŜy turystycznych. 
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od sezonu, rodzaju zakupionych usług, kursu walut, odległości od destynacji, 
sposobu podróŜy, regionu8. 

Produkt turystyczny regionu moŜe zatem składać się z róŜnorodnych elementów  
(rys. 1), które odpowiednio ze sobą powiązane tworzą pakiet dóbr materialnych i usług, 
spełniających oczekiwania i zaspokajających potrzeby turysty, za które ten skłonny jest 
zapłacić Ŝądaną cenę. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Regionalny produkt turystyczny. 
Źródło: A. Kiráľová, Marketing destinace cestovnícho ruchu, Ekopress, Praha 2003, s. 88. 

Warto jednak za E. Dziedzic zwrócić uwagę na powiązania między produktem 
turystycznym przedsiębiorstwa i produktem turystycznym obszaru oraz wskazać 
nadrzędność produktu obszaru9. Związane jest to z sekwencją zachowań rynkowych 
nabywców usług turystycznych. Turysta bowiem najpierw podejmuje decyzję o tym, 
gdzie chce spędzić swój wolny czas, co chce przeŜyć w trakcie podróŜy, a dopiero 
później komponuje pakiet usług, które zaspokoją jego potrzeby. Tak więc pierwotna 

                                                 
8 A. Kiráľová, Marketing destinace cestovnícho ruchu, Ekopress, Praha 2003, s. 87. 
9 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie  

i Opracowania, nr 442, SGH, Warszawa 1998, s. 19. 

REGIONALNY PRODUKT TURYSTYCZNY 

Podstawowa oferta 

Walory przyrodnicze:  
geomorfologoczne, klimaty-
czne, hydrologiczne, fauna, 
flora, obszary chronione 

Potencjał kulturalno-history-
czny (walory antropogeni-
czne):  
zamki, muzea, skanseny, pa-
miątki narodowe itp. 

Imprezy i wydarzenia spo-
łeczno-kulturalne:  
targi, wystawy, kongresy, fe-
stiwale, imprezy sportowe, 
wydarzenia religijne 

Uzupełniająca oferta turystyczna 

Podstawowa infrastruktura 
turystyczna: 
baza noclegowa i gastronomiczna 

Infrastruktura turystyczna i para-
turystyczna: 
m.in. biura podróŜy, punkty IT, 
kantory wymiany walut, obiekty 
sportowo-rekreacyjne, słuŜba 
zdrowia, koleje linowe, wyciągi 
itp. 

Infrastruktura ogólna: 
komunikacja, dostępność komu-
nikacyjna, sieć handlowa, wypo-
Ŝyczalnie samochodów, słuŜby 
komunalne, sieć techniczna itp. 
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decyzja dotyczy wyboru regionu turystycznego, a decyzje o wyborze miejsca noclegu  
i dodatkowych atrakcji mają charakter wtórny. 

Wskazując na róŜnice między produktem turystycznym przedsiębiorstwa  
a produktem turystycznym regionu moŜna takŜe wskazać róŜnice w stosowanym 
marketingu. W przypadku przedsiębiorstw będzie miał zastosowanie marketing 
turystyczny, w przypadku regionów marketing terytorialny. A. Szromnik10 pisząc  
o produkcie terytorialnym miast i regionów, odwołuje się do pojęcia megaproduktu 
wprowadzonego do polskiej literatury marketingowej przez T. Markowskiego, dla 
oznaczenia całościowej oferty miasta złoŜonej z podzbioru produktów miejskich. 
Produkt terytorialny jest więc zbiorem uŜyteczności oferowanych w trybie odpłatnym, 
częściowo odpłatnym lub nieodpłatnym zainteresowanym grupom klientów. Takim 
kompleksowym produktem jest bez wątpienia produkt obszaru recepcji turystycznej,  
w którym część uŜyteczności ma charakter odpłatny (np. nocleg w hotelu), pewne 
uŜyteczności są odpłatne tylko częściowo (np. wstęp na najbardziej atrakcyjne szlaki 
parku narodowego), a znacząca część uŜyteczności oferowana jest nieodpłatnie  
(np. widoki, atmosfera miejsca). 

Partnerstwo przy tworzeniu regionalnego produktu tu ry-
stycznego 

W turystyce mamy do czynienia z konkretną przestrzenią geograficzną, w ramach 
której rozwija się funkcja turystyczna lub istnieją inne przejawy turystyki. Przestrzeń ta 
posiada określone walory turystyczne, które stanowią podstawę rozwoju infrastruktury 
turystycznej umoŜliwiającej ich wykorzystanie. Z walorami oraz istniejącą 
infrastrukturą turystyczną (a takŜe paraturystyczną) wiąŜe się funkcjonowanie  
w miejscowości lub regionie wielu podmiotów, które zalicza się do tzw. bezpośredniej  
i pośredniej gospodarki turystycznej. Wspomniana natomiast wcześniej specyfika 
produktu turystycznego, szczególnie produktu oferowanego przez obszar (miejscowość, 
region), wymaga nie tylko istnienia specjalizujących się w świadczeniu róŜnych usług 
przedsiębiorstw, lecz takŜe ich współdziałania. Odpowiednie połączenie wybranych 
elementów w jeden produkt przez jedno przedsiębiorstwo turystyczne nie zawsze jest 
moŜliwe, gdyŜ nie jest ono właścicielem, często ze względów ekonomicznych, 
wszystkich poŜądanych elementów składowych produktu. Wprowadzane są takŜe 
pewne ograniczenia administracyjne, jak np. ograniczanie liczby turystów w niektórych 
parkach narodowych. Często teŜ poszczególni przedsiębiorcy – właściciele 
pojedynczych elementów produktu traktują się wzajemnie jak konkurenci, co nie 
pozwala na tworzenie kompleksowej oferty turystycznej. Dlatego teŜ, aby przygotować 
profesjonalną ofertę regionalną, która spełni oczekiwania konsumenta i pozwoli na 

                                                 
10 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna Wolters Kluwer Business, 

Kraków 2007, s. 115-116. 
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osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku, niezbędna jest współpraca wielu 
podmiotów i instytucji. MoŜe mieć ona charakter: 

a) kooperacji wertykalnej, czyli współpracy podmiotów z róŜnych sektorów  
w celu tworzenia łańcucha usług, np. wspólnego tworzenia pakietów 
turystycznych, 

b) kooperacji horyzontalnej, czyli wykorzystania ekonomii skali − współpracy 
podmiotów tego samego rodzaju, np. wspólna kuchnia lub pralnia dla kilku 
hoteli, 

c) koncentracji przestrzennej (efekt aglomeracji), czyli uŜycia heterogenicznego 
efektu aglomeracji − koncentracji róŜnych atrakcji i usług w destynacji, 

d) kooperacji lateralnej (bocznej), czyli wymiany doświadczeń z innymi 
branŜami, np. partnerstwo w dziedzinie technologii − firma Quelle 
współpracowała z Neckermannem w dziedzinie sprzedaŜy wysyłkowej ofert 
turystycznych. 

Mówiąc o formalno-organizacyjnych formach współpracy przy tworzeniu 
regionalnego produktu turystycznego, moŜna wskazać kilka moŜliwości kooperacji, 
które znalazły praktyczne zastosowanie na rynku turystycznym. W układzie 
hierarchicznym są to: 
1. Umowy kooperacyjne – podpisywane przez kilku przedsiębiorców w celu 

stworzenia pakietu turystycznego (np. lokalne biuro podróŜy podpisuje umowę  
z obiektem hotelarskim, przedsiębiorstwem transportowym i zakładem 
uzdrowiskowym w celu stworzenia dwutygodniowego pakietu kuracyjnego 
sprzedawanego przez agentów w całym kraju). W tym przypadku wszystkie 
podmioty zachowują samodzielność, a tworzenie odmian produktu lub nowych 
pakietów wymaga zawarcia kolejnych umów. 

2. Grupy marketingowe – tworzone przez małe przedsiębiorstwa najczęściej w celu 
walki z przedsiębiorstwami sieciowymi, mające na celu ograniczenie kosztów 
transakcyjnych oraz zdobycie odpowiedniej pozycji rynkowej, nowych segmentów 
rynku. Przedsiębiorstwa działające w ramach grupy marketingowej mogą 
sprzedawać ofertę pod własną marką lub pod marką grupy. Przykładem 
turystycznej grupy marketingowej moŜe być Polish Prestige Hotels and Resorts  
– grupa małych obiektów hotelarskich, która stworzyła wspólny system rezerwacji, 
program lojalnościowy oraz system zaopatrzenia. KaŜdy z obiektów moŜe takŜe 
działać pod własną marką i sprzedawać własną ofertę. Innym przykładem moŜe być 
lokalna grupa obiektów hotelarskich działających w Szklarskiej Porębie pod nazwą 
Kwatera dla Rowera, dostosowana do obsługi turystów uprawiających kolarstwo 
górskie. 

3. Współpraca sieciowa – odmiana grupy marketingowej nastawiona nie tylko na 
promocję oferty, ale takŜe na jej tworzenie. Jest ona formą powiązań 
kooperacyjnych między podmiotami zmierzającymi do osiągnięcia korzyści, w tym 
przewagi konkurencyjnej. Sieć moŜna teŜ traktować jako zbiór połączonych relacji 
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wymiany między podmiotami związanymi z określoną działalnością lub zbiór 
wyselekcjonowanych związków kooperacyjnych i konkurencyjnych z wybranymi 
partnerami wpisującymi się w relacje rynkowe przedsiębiorstwa11. Najczęściej 
tworzy się jednak sieci sprzedające jednorodne rodzajowo usługi, np. noclegowe 
lub gastronomiczne, których głównym celem jest ograniczenie kosztów 
transakcyjnych. Mają one charakter ogólnokrajowy, a nie regionalny. Trudno 
natomiast znaleźć dobre przykłady współpracy regionalnej w celu stworzenia 
regionalnego produktu turystycznego. Działania w celu zachęcenia 
przedsiębiorców do podjęcia współpracy sieciowej przy tworzeniu regionalnych 
produktów turystycznych podjęto w ramach realizowanego w latach 2006-2008 
projektu „Turystyka wspólna sprawa”. Nie moŜna jednak powiedzieć, Ŝe projekt 
ten odniósł spektakularny sukces. 

4. Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT) – tworzone w formie stowarzyszeń na 
mocy ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej12 obejmują swym zasięgiem 
obszar jednej lub kilku miejscowości, gminy, powiatu lub regionu turystycznego. 
Członkami LOT są zazwyczaj podmioty gospodarcze działające na rynku 
turystycznym, władze samorządowe, związki izby i stowarzyszenia turystyczne, np. 
PTTK oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem turystyki w regionie. LOT 
jako stowarzyszenie zakłada równość swych członków, a głównym celem 
stowarzyszenia jest tworzenie warunków do rozwoju lokalnego produktu 
turystycznego oraz jego promocja. Z załoŜenia LOT nie jest nastawiona na 
działalność komercyjną, a głównym źródłem jej dochodów są składki członkowskie 
i dotacje zewnętrzne. 

5. Destination Management Company (DMC) – przedsiębiorstwo tworzące  
i sprzedające lokalny produkt turystyczny działające najczęściej w formie spółki 
prawa handlowego. DMC naleŜy traktować jako przedsiębiorstwo zarządzania 
destynacją – touroperatota lokalnego. W odróŜnieniu od Lokalnej Organizacji 
Turystycznej, Destination Management Company nie opiera swej działalności na 
pozyskiwaniu członków, ale działa w oparciu o umowy komercyjne  
z poszczególnymi podmiotami, których ofertę sprzedaje. Udziałowcy lub 
akcjonariusze DMC mogą takŜe liczyć na dywidendę za zaangaŜowane środki 
finansowe. Przewagą DMC nad LOT jest takŜe mniejsza podatność na naciski 
polityczno-administracyjne. 

6. Klaster turystyczny – znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa 
podmiotów gospodarczych i powiązanych z nimi organizacji wspierających, 
zajmujących się określoną dziedziną. Inaczej mówiąc jest to grupa niezaleŜnych 
podmiotów gospodarczych, które ze sobą współpracują i konkurują. Są one 

                                                 
11 J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, 

Warszawa 2009, s. 21. 
12 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz.U. z 1999 r., nr 62,  

poz. 689 z późn. zm.). 
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skoncentrowane w określonej przestrzeni, w jednym lub kilku regionach, chociaŜ 
mogą oddziaływać znacznie szerzej (globalnie), specjalizują się w pewnej 
dziedzinie i są powiązane wspólnymi technologiami oraz wiedzą. MoŜna zatem 
powiedzieć, iŜ współpraca w formie klastra ma charakter koopetycji, którą naleŜy 
rozumieć szerzej niŜ kooperację. Oznacza ona jednoczesną konkurencję  
i kooperację między dwoma lub więcej partnerami biznesowymi, przy załoŜeniu, Ŝe 
dochodzi do powtarzalnych interakcji. Klasyczna konkurencja powodowała 
bowiem konieczność wyeliminowania rywala z gry lub ograniczenia mu dostępu do 
rynku. Z kolei koopetycja powoduje, Ŝe konkurencja moŜe być traktowana jako gra 
przynosząca większe zyski wszystkim jej uczestnikom. Współpraca występująca  
w koopetycji jest traktowana jako jedno z „działań konkurencyjnych”.  
W odróŜnieniu od klasycznej kooperacji w wyniku koopetycji dochodzi do 
wspólnego tworzenia pewnej wartości. Przy podziale tej wartości dochodzi do 
konkurencji w warunkach częściowej zbieŜności celów i nie moŜna ex ante 
określić, w jakim stopniu partnerzy będą czerpać zyski z racji współpracy13. MoŜna 
stwierdzić, Ŝe jest to w tej chwili najwyŜsza forma partnerstwa na rynku 
turystycznym. 

Regionalne produkty turystyczne w Sudetach 

Sudety to region o bardzo bogatych i róŜnorodnych walorach turystycznych. 
NaleŜy on takŜe do jednych z najlepiej zagospodarowanych pod względem 
turystycznym obszarów w Polsce. Taka róŜnorodność powoduje, Ŝe w regionie moŜna 
tworzyć wiele róŜnorodnych produktów turystycznych. RóŜnorodność jednak moŜe 
równieŜ powodować wiele kłopotów związanych z identyfikacją tych produktów. 
Wielość podmiotów rynkowych oraz znacząca konkurencja rynkowa zmuszają 
przedsiębiorców do podejmowania współpracy w celu stworzenia produktów 
umoŜliwiających z jednej strony zaspokojenie oczekiwań turystów, a z drugiej 
uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.  

Przykładem tego typu produktu turystycznego moŜe być Dolina Pałaców  
i Ogrodów. MoŜna go zaliczyć do grupy produktów terytorialnych, gdyŜ opiera się na 
walorach kulturowych Kotliny Jeleniogórskiej. Obszar Kotliny Jeleniogórskiej od wielu 
lat pozostaje w cieniu znaczącego regionu, jakim są Karkonosze. Właściwie setki 
tysięcy turystów podąŜających do karkonoskich kurortów, jakimi są Karpacz  
i Szklarska Poręba, mijają Kotlinę Jeleniogórską, nie mając do końca świadomości o jej 
atrakcyjności turystycznej. Obszar ten naleŜy bowiem do najbogatszych w zabytkowe 
załoŜenia parkowo-pałacowe w Polsce. PołoŜony w obszarze Kotliny Jeleniogórskiej 
kompleks załoŜeń parkowych i pałacowych to 24 obiekty. Liczbę tę powiększa około  
36 dworów i willi oraz 5 pozostałości jeszcze gotyckich zamków. Obecnie liczbę 

                                                 
13 Szerzej na temat koopetycji: B. Jankowska, Konkurencja czy kooperacja?, „Ekonomista” 2009, nr 1,  

s. 67-89. 
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zamków i pałaców przypadającą w Kotlinie Jeleniogórskiej na 1 km2 moŜna śmiało 
porównywać z najpopularniejszym zamkowym regionem Europy – Doliną Loary we 
Francji. Większość połoŜonych na tym obszarze zespołów pałacowo-parkowych jest 
uŜytkowana, część z nich we wzorowy sposób została odnowiona i wykorzystywana 
jest jako obiekty hotelarskie. W znacznej ich części prowadzone są na bieŜąco drobne 
remonty, a obiekty te pełnią róŜne funkcje (m.in. siedziby Związku Gmin Karkonoskich 
w Bukowcu, szkoły w Mysłakowicach). Część z nich niestety pozostaje nieuŜytkowana 
(dotyczy to m.in. pałacu w Bobrowie i zamku w Karpnikach). Takie bogactwo walorów 
i atrakcji turystycznych zachęciło przedsiębiorców do załoŜenia Fundacji Doliny 
Pałaców i Ogrodów, która za główny cel przyjęła ochronę wartości kulturowych 
Kotliny Jeleniogórskiej i promocję produktu turystycznego Dolina Pałaców i Ogrodów. 
Doprowadziło to do objęcia tego obszaru ochroną w postaci parku kulturowego14. 

NajwaŜniejszym efektem działania fundacji na rzecz tworzenia lokalnego produktu 
turystycznego opartego na walorach parku kulturowego jest opracowanie koncepcji oraz 
wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego Dolina Pałaców i Ogrodów. Szlak 
obejmuje aktualnie 26 obiektów parkowo-pałacowych oraz innych obiektów 
historycznych, jak np. średniowieczny zamek Chojnik czy ksiąŜęca wieŜa mieszkalna  
w Siedlęcinie. Dwadzieścia obiektów znajduje się na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej, 
pozostałe sześć w jej okolicy. NaleŜy teŜ zaznaczyć, Ŝe szlak ciągle rozrasta się,  
a przyłączeniem do niego zainteresowane są kolejne obiekty. W 2007 roku fundacja 
pozyskała środki finansowe z programu INTERREG IIIA, które pozwoliły na 
kompleksowe oznakowanie dojazdu do najwaŜniejszych pałaców Kotliny 
Jeleniogórskiej znakami typu E-22, tzw. znakami turystycznymi. Oznakowane zostały 
kierunki dojazdu do pałaców w Łomnicy, Wojanowie, Karpnikach, Staniszowie oraz 
pałacu Paulinum w Jeleniej Górze. Ponadto zostały wydane foldery z mapką dojazdową 
do obiektów zabytkowych w Dolinie Pałaców i Ogrodów. W lutym 2009 roku Szlak 
Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej uchwałą Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego otrzymał status szlaku regionalnego, co wiąŜe się ze wzmoŜoną jego 
promocją przez instytucje samorządu wojewódzkiego.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe produkt Dolina Pałaców i Ogrodów znajduje się w fazie 
rozwoju i tylko częściowo został juŜ skomercjalizowany. KaŜdy z obiektów sprzedaje 
swoją ofertę indywidualnie, ale jest równocześnie elementem i uczestnikiem liniowego 
produktu turystycznego, jakim jest szlak turystyczny Doliny Pałaców i Ogrodów. 
Formę współpracy podmiotów tworzących ten produkt moŜna określić jako grupę 
marketingową. Mimo krótkiego okresu funkcjonowania na rynku działalność 
promocyjna fundacji dostrzegana jest przez liczne czasopisma i wydawnictwa krajowe 
oraz zagraniczne, co zaowocowało opublikowaniem kilkuset artykułów prasowych na 

                                                 
14 Park kulturowy to nowa forma ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróŜniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej  
i osadniczej ustanowiona na mocy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece na 
zabytkami (Dz. U. z 2003 r., nr 162, poz. 1568 z późn. zm.). 
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temat szlaku i parku kulturowego. Za swoistego rodzaju sukces moŜna uznać równieŜ 
zamieszczenie pałaców na Google Maps, jednym z najpopularniejszych internetowych 
programów lokalizacyjnych. Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej 
otrzymała w 2008 roku nagrodę Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej jako najlepszy 
regionalny produkt turystyczny, a w 2009 roku otrzymała certyfikat Polskiej 
Organizacji Turystycznej. 

Innym przykładem regionalnego produktu turystycznego moŜe być Kulinarny 
Turystyczny Szlak „Kuchnia Polska”. Opracowanie koncepcji Kulinarnego Szlaku 
Turystycznego zainspirował fakt, Ŝe w Kotlinie Jeleniogórskiej i Karkonoszach nie ma 
kuchni regionalnej, która mogłaby być jego kulinarną wizytówką. Tutejsi mieszkańcy to 
ludzie, którzy w wyniku powojennych migracji trafili w Sudety, a wraz z nimi pojawiły 
się kultura i tradycje kulinarne z Kresów, Podlasia, Wielkopolski, Podhala, Śląska  
i innych regionów geograficzno-kulinarnych. Skupienie wszystkich polskich 
kulinarnych smaków w połączeniu z walorami turystycznymi regionu jeleniogórskiego 
moŜe sprawić, Ŝe Kulinarny Szlak Turystyczny stanie się trasą, którą będą licznie 
podąŜać polscy i zagraniczni turyści – smakosze. Autorem projektu Kulinarny Szlak 
Turystyczny jest Janusz Stańczyk, pomysłodawca wielu przedsięwzięć promujących 
polską kuchnię i kunszt polskich kucharzy, m.in. Mistrzostw Polski w Grillowaniu oraz 
Festiwalu Kuchni Polskiej. Promotorami projektu są Starostwo Jeleniogórskie oraz 
biura promocji karkonoskich i izerskich miast i gmin, a mecenasem Dolnośląski Urząd 
Marszałkowski. Obecnie partnerami w tworzeniu tego produktu regionalnego są: 
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką 
Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, 
lokalne organizacje turystyczne i biura promocji miast i gmin z Kotliny Jeleniogórskiej, 
a co najwaŜniejsze dwanaście obiektów hotelarskich i restauracji oferujących typowe 
polskie potrawy. Wśród uczestników projektu znalazły się cztero- i trzygwiazdkowe 
hotele, których restauracje słyną z dobrej kuchni, jak równieŜ restauracje, karczmy  
i gospody, które cieszą się uznaniem turystów i smakoszy. 

Realizacja projektu Kulinarny Szlak Turystyczny polega na prezentowaniu 
specjałów kuchni regionalnej w wybranych obiektach hotelarsko-gastronomicznych 
zlokalizowanych na terenie Kotliny Jeleniogórskiej. KaŜdy obiekt specjalizuje się  
w jednym rodzaju kuchni regionalnej, a w celu podniesienia jakości produktu zostaną 
przeprowadzone szkolenia dla pracowników obiektów uczestniczących w projekcie,  
w tym dla kucharzy, obsługi kelnerskiej, pracowników działów marketingu i promocji. 
Szkolenia prowadzone będą przez wybitnych znawców polskiej tradycji kulinarnej, 
autorów ksiąŜek traktujących o kulturze stołu polskiego, uznanych kucharzy, ekspertów 
kulinarnych oraz specjalistów z zakresu marketingu turystycznego. Obiekty hotelarsko 
-gastronomiczne uczestniczące w programie będą współpracować z wydziałami 
promocji urzędów marszałkowskich z regionów, w których kuchni będą się 
specjalizować. Dzięki temu staną się one ośrodkami promocyjnym danego regionu. We 
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współpracy ze szkołami związanymi z turystyką i hotelarstwem zostanie opracowany 
program przygotowania kadr dla potrzeb Kulinarnego Szlaku Turystycznego „Kuchnia 
Polska”15. Przedstawiona forma kooperacji posiada zarówno cechy współpracy 
sieciowej, jak i współpracy w formie grupy marketingowej. Produkt ten znajduje się  
w fazie wprowadzenia na rynek i początkowo będzie stanowił uzupełnienie oferty 
turystycznej Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej. Będzie jednym z subproduktów 
regionalnych. W odróŜnieniu od Doliny Pałaców i Ogrodów produkt ten nie opiera się 
na walorach turystycznych związanych z regionem, ale na elementach polskiej tradycji 
kulinarnej. MoŜna sądzić, Ŝe tego typu produkt mógłby powstać w dowolnym miejscu 
kraju. W tym wypadku liczy się jednak pomysł i fakt, Ŝe jest to pierwszy tego typu 
szlak kulinarny w Polsce rozwinięty na duŜą skalę. Jego pomysłodawcy mają nadzieję, 
Ŝe z czasem stanie się on rozpoznawalnym produktem markowym tego regionu. 

Podsumowanie 

ZłoŜony charakter regionalnego produktu turystycznego powoduje, Ŝe bez 
partnerstwa przy jego tworzeniu i sprzedaŜy nie ma on szans powodzenia na rynku. Bez 
świadomości tego faktu ze strony wszystkich zainteresowanych tworzeniem tego typu 
produktu (szczególnie usługodawców i władz samorządowych) wiele regionów moŜe 
utracić w najbliŜszym czasie swą dotychczasową pozycję rynkową. W polskich 
warunkach współpraca przy tworzeniu regionalnego produktu turystycznego napotyka 
na wiele przeszkód natury mentalno-formalnej. W świetle obowiązujących w naszym 
kraju przepisów prawnych współpraca sektora publicznego z przedsiębiorcami nie 
zawsze jest moŜliwa. Idea partnerstwa publiczno-prywatnego nie spotkała się z wielkim 
entuzjazmem wśród przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. W pewnej 
mierze wynika to z braku jasnych przepisów wykonawczych do ustawy wprowadzającej 
tę formę współpracy. Dodatkowo na polskim rynku turystycznym moŜna zaobserwować 
pewne bariery mentalne dotyczące współpracy i współdziałania ma rzecz dobra 
wspólnego. Wiele lat konieczności współpracy w formie spółdzielni i nakłaniania do 
przynaleŜności do róŜnego rodzaju organizacji sprawiło, Ŝe w dobie gospodarki 
rynkowej trudno jest nakłonić przedsiębiorców do jakiejkolwiek współpracy. Od 2000 
roku, kiedy zaczęła obowiązywać ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej, 
utworzono w Polsce 143 Lokalne Organizacje Turystyczne16. Jako sprawnie działające  
i tworzące terytorialne produkty turystyczne w pełnym tego pojęcia rozumieniu moŜna 
wskazać zaledwie kilkanaście LOT. Działania w celu zachęcenia przedsiębiorców do 
współpracy sieciowej przy tworzeniu regionalnych produktów turystycznych podjęto 
równieŜ w ramach realizowanego w latach 2006-2008 projektu „Turystyka wspólna 
sprawa”. W trakcie realizacji projektu w kaŜdym województwie powołano od kilku do 
kilkunastu grup partnerskich, których celem było tworzenie produktu turystycznego 

                                                 
15 Kulinarny Szlak Turystyczny, http://www.dobrysmak.pl/strony/KST/KST.htm. 
16 Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce, Polska Organizacja 

Turystyczna, Warszawa 2009, s. 4. 
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obszaru na podstawie współpracy sieciowej. W powołanych grupach produkty 
turystyczne udało się stworzyć tylko nielicznym. Proces komercjalizacji  
i wprowadzenia oferty na rynek ukończyły tylko nieliczne grupy partnerskie. 
NajwyŜszą formą współpracy przy tworzeniu regionalnego produktu turystycznego, 
jaką jest klaster turystyczny, udało się powołać tylko w jednym przypadku. Jest to 
klaster Beskidzka Piątka funkcjonujący w Beskidzie Śląskim.  

Nie ulega wątpliwości, iŜ współpraca na rzecz tworzenia regionalnych produktów 
turystycznych w Polsce jest warunkiem dalszego rozwoju miejscowości i obszarów 
recepcji turystycznej. Największe powodzenie ma ona jednak w tych grupach, których 
inicjatorami powstania są sami przedsiębiorcy dostrzegający korzyści ekonomiczne. 
Większość działań, których inicjatorami były instytucje publiczne, kończyło się 
niepowodzeniem lub jest sztucznie utrzymywana, czego przykładem moŜe być liczba 
blisko 150 Lokalnych Organizacji Turystycznych najczęściej zakładanych przez władze 
samorządowe. 

PARTNERSHIP IN CREATING TERRITORIAL  

TOURIST PRODUCT BASED ON THE EXAMPLE  

OF THE SUDETY MOUNTAINS 

Summary 

In order to sell regional tourist product effectively it is necessary to create proper cooperation 
platform between the entities of  direct and indirect tourist economy, and also between tourist 
sector and the representatives of local authority units. Such activity based on partnership  
in creating tourist offer facilitates sustainable and effective development of tourism in a region. 
Cooperation in creating territorial product may be of more or less formal nature, but without such 
cooperation it is not possible to establish a regional tourist product. The paper presents the 
structure of a territorial tourist product and its properties which differentiate it from an offer of an 
enterprise. There are also characterized possible forms of partnership while creating this type  
of product, as well as described examples of already functioning regional tourist products in the 
area of the Sudety Mountains. 
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USŁUGI TRAMWAJU WODNEGO PO ZATOCE 
GDAŃSKIEJ JAKO EFEKT WSPÓŁPRACY 

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

Streszczenie 

Od czterech lat w sezonie letnim uruchamiane są tramwaje wodne pełniące funkcję 
komunikacji wodnej i atrakcji turystycznej Zatoki Gdańskiej. Tramwaje wodne pływają między 
przystaniami w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Jastarni i Helu. Projekt ten powstał z inicjatywy władz 
samorządów województwa pomorskiego. Popularność rejsów jest bardzo wysoka. Z usług 
tramwaju wodnego korzystają zarówno turyści, jak i mieszkańcy regionu. Z perspektywy czasu 
aktualnym problemem wydaje się próba oceny inicjatywy oraz usług tego środka transportu. 

Wprowadzenie 

Dostępność komunikacyjna Półwyspu Helskiego jest bardzo ograniczona, a w celu 
jej poprawy oraz stworzenia większych moŜliwości dla odwiedzających uruchomione 
zostały morskie połączenia z Trójmiasta na półwysep. Samorządy wchodzące w skład 
metropolii gdańskiej dokładają wszelkich starań, aby system komunikacji tramwajów 
wodnych pełnił atrakcyjną oraz alternatywą formę dla transportu samochodowego oraz 
kolejowego.  

Tramwaj wodny to mały statek śródlądowy lub portowy przewoŜący ludzi 
pomiędzy kilkoma (kilkunastoma) przystaniami na stałej trasie i według określonego 
rozkładu jazdy. Uruchomione rejsy po Zatoce Gdańskiej odbywają się katamaranami 
napędzanymi silnikami. Katamaran jest dwukadłubowcem, czyli statkiem wodnym 
posiadającymi dwa kadłuby. Są one umieszczone równolegle względem siebie  
i połączone pokładami. Katamarany budowane są w przeróŜnych rozmiarach od 
wielkich jednostek oceanicznych po małe o długości nieprzekraczającej 5 metrów. 
Mogą być to zarówno jednostki silnikowe, jak i napędzane Ŝaglami albo wiosłami. 
Zaletą katamaranu jest duŜa stateczność początkowa i moŜliwość osiągnięcia znacznie 
większych prędkości niŜ porównywalnej wielkości statki jednokadłubowe. Katamaran 

                                                 
1 Marzena Wanagos – dr, Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, 

Akademia Morska w Gdyni. 



Marzena Wanagos 306

ma równieŜ większą odporność na wywracanie przez burtę. Sprawia to, Ŝe komfort  
i poczucie bezpieczeństwa podróŜnych są znacznie wyŜsze2. 

Pierwsze rejsy odbyły się w maju 2007 roku. Cieszą się one duŜym powodzeniem 
ze względu na niską cenę biletu, komfort i czas podróŜy. Stały się morską atrakcją 
Trójmiasta. Celem niniejszego opracowania była próba zaprezentowania i oceny 
projektu, który jest efektem współpracy samorządów. W opracowaniu wykorzystano 
informacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz badanie 
ankietowe przeprowadzone w listopadzie 2009 roku wśród mieszkańców Trójmiasta, 
którzy korzystali z usług tramwajów wodnych.  

Intencja uruchomienia tramwaju wodnego po Zatoce Gd ań-
skiej 

Władze samorządowe obszarów połoŜonych nad Zatoką Gdańską juŜ od wielu lat 
borykały się z problemami transportu pasaŜerów między aglomeracją trójmiejską  
a Mierzeją Helską. Ograniczenia przestrzenne rozwoju komunikacji lądowej skłaniały 
ku szukaniu nowych rozwiązań i wykorzystania akwenu Zatoki Gdańskiej. 
Uruchomienie tramwaju wodnego miało głównie przesłanki: 

– ekologiczne – ochrony półwyspu przed nadmiernym ruchem samochodowym, 
– społeczne – stworzenie moŜliwości taniego transportu w relatywnie krótkim 

czasie, 
– gospodarcze – aktywizacja turystyczna i wycieczkowa Półwyspu Helskiego, 

ale przede wszystkim wzrost konsumpcji usług w Trójmieście i południowej 
części województwa. 

WzmoŜony ruch turystyczny na Półwysep Helski w sezonie letnim powoduje liczne 
utrudnienia dla mieszkańców tej części województwa. Komunikacja drogowa 
pozostawia wiele do Ŝyczenia. Jedyną drogą prowadzącą na półwysep jest droga 
wojewódzka nr 216, która często nazywana jest jako „road to hell”, czyli droga do 
piekła. W sezonie letnim jest bardzo zakorkowana i pokonanie niecałych 100 km  
z Gdańska zajmuje kilka godzin. Z załoŜenia główną funkcją tej drogi jest wewnętrzna 
obsługa mieszkańców w zakresie dostępności do dróg wyŜszej rangi oraz obsługa 
gospodarki rolnej, i nawet jej przebudowa i poszerzenie w ostatnich latach nie sprostało 
ciągle narastającemu ruchowi samochodowemu.  

Alternatywą dla ruchu samochodowego jest linia kolejowa na trasie Gdynia – Hel. 
Niestety pociągi kursują rzadko, są zatłoczone, a podróŜ staje się uciąŜliwa  
i niewygodna. Niejednokrotnie z trudem moŜna wejść do składu, zwłaszcza wsiadając 
w miejscowościach pośrednich, a więc jedynie podróŜni wsiadający w Helu bądź  
w Gdyni, czyli na stacjach początkowych, zagwarantowane mają miejsca siedzące, inni 
z reguły muszą podróŜ przebyć na stojąco.  

                                                 
2 J. Miotke-Dzięgiel, Turystyka morska, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 33. 
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Co sezon półwysep odwiedzają licznie turyści, co niesie za sobą powaŜne skutki 
związane równieŜ z niekontrolowanymi inwestycjami nawet na terenach chronionych, 
między innymi na wydmach, jak równieŜ bezpośrednio przy brzegu. Powstają nowe 
pensjonaty, ale niestety bez zapewnienia odpowiednich miejsc parkingowych,  
co powoduje, Ŝe goście przybywający na półwysep parkują samochody na kaŜdym 
wolnym obszarze, nie zastanawiając się, czy mogą tam zostawić samochód na dłuŜszy 
czas. Dewastacja mierzei postępuje z kaŜdym rokiem i jest coraz bardziej widoczna, 
więc ograniczenie do minimum ruchu kołowego jest koniecznością3.  

Od kilku juŜ lat władze apelują, aby wybierający się samochodem na półwysep 
turyści zostawiali swoje auta przed wjazdem na ten naraŜony na zniszczenie obszar. 
Część proponowanych zmian wymaga duŜego nakładu finansowego, inne wiąŜą się ze 
zmianą przepisów prawa, co nie jest łatwym posunięciem. Istnieją równieŜ takie, do 
których realizacji nie potrzeba wielkich nakładów, a jedynie dobrych chęci urzędników, 
którzy podjęliby się odpowiednich działań. Do takich działań naleŜy między innymi 
egzekwowanie przez władze przepisów związanych z parkowaniem. Pracownicy 
urzędów, którzy zobowiązani są do dbania o ochronę brzegów, czyli między innymi 
pracownicy Urzędów Morskich, Parku Krajobrazowego czy Lasów Państwowych 
powinni posiadać prawo do egzekwowania przepisów, a więc do wystawiania 
mandatów osobom łamiącym przepisy, poniewaŜ jedynie ustne pouczenie nie zawsze 
wystarcza. NaleŜałoby równieŜ zadbać o to, aby zaczęto precyzyjnie przestrzegać 
przepisów prawa budowlanego. Od właścicieli prywatnych kwater, pensjonatów oraz 
innych obiektów turystycznych powinno się bezapelacyjnie wymagać, aby przy 
budynku zapewniona była odpowiednia liczba miejsc parkingowych. Bardzo ciekawą 
propozycją jest stworzenie systemu elektronicznego polegającego na umieszczeniu na 
najbardziej zatłoczonej trasie Trójmiasto – Hel w sezonie letnim tablic, które 
informowałyby kierowców o aktualnych warunkach na drodze. W ostatnich latach 
wybudowano takŜe nowe ścieŜki rowerowe, które dają moŜliwość dość sprawnego 
poruszania się po półwyspie. 

Kolejną z przesłanek uruchomienia tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej było 
równieŜ zwiększenie konsumpcji na usługi proponowane zarówno na półwyspie 
(mieszkańcy i osoby przebywające czasowo w Trójmieście i okolicach chętniej 
podróŜują do Jastarni czy Helu korzystając z gastronomii i atrakcji turystycznych), jak  
i w Trójmieście i okolicach (turyści przebywający na półwyspie mają moŜliwość 
odbycia wielu atrakcyjnych wycieczek). 

Wszelkie inicjatywy chroniące Półwysep Helski i dotyczące poprawy dostępności 
komunikacyjnej wymagają ścisłej współpracy władz samorządu terytorialnego regionu. 
Tramwaj wodny jest inicjatywą wymagającą ich zaangaŜowania finansowego  

                                                 
3 T. Jednorał, Wybrane zagadnienia ekorozwoju Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, Wyd. Instytutu 

Morskiego, Gdańsk – Szczecin 1993, s. 7. 
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i organizacyjnego, dającą efekty w postaci poprawy jakości Ŝycia mieszkańców  
i jakości pobytu turystów. 

Organizacja usług tramwaju wodnego na Półwysep Hels ki4 

Pomysł powstania projektu usług tramwaju wodnego, a więc wodnego połączenia, 
jakim jest rejs na trasie z Gdyni do Jastarni oraz na Hel, narodził się we wrześniu 2005 
roku podczas zorganizowanego przez gdyński samorząd spotkania burmistrzów  
i wójtów gmin połoŜonych nad Zatoką Gdańską (tj. Gdyni, Helu, Jastarni, Kosakowa, 
Pucka i Władysławowa) z udziałem wicemarszałka województwa. Spotkanie dotyczyło 
m.in. projektu tanich, regularnych połączeń wodnych, czyli tramwajów wodnych.  

Powstała wówczas koncepcja dwóch projektów realizowanych juŜ przez cztery 
lata. Pierwszy projekt to projekt miast: Gdyni, Helu i Jastarni oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Drugi to projekt miast: Gdańska, 
Sopotu, Helu oraz Urzędu Marszałkowskiego. 

Organizatorem pierwszego projektu jest Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, 
który w celu szybszej i przyjemniejszej podróŜy na Półwysep Helski w sezonie letnim 
uruchamia połączenia wodne. Gdyńskie tramwaje wodne to dwa katamarany śeglugi 
Gdańskiej, z których kaŜdy moŜe przewieźć jednorazowo ponad 450 pasaŜerów  
i 50 rowerów. Gdyńskie tramwaje kursują na trasach: 520 − Gdynia-Hel i 530  
− Gdynia-Jastarnia. Kursują one regularnie, niezaleŜnie od pogody, przez całe wakacje 
szkolne (koniec czerwca, lipiec i sierpień). Zainteresowanie tą formą letniego 
podróŜowania jest bardzo duŜe. 

Projekt finansowany jest przez samorządy Gdyni, Helu, Jastarni oraz samorząd 
regionalny województwa pomorskiego. Koszt projektu wynosi około 3,5 mln zł. Linie 
obsługiwane są przez dwa katamarany śeglugi Gdańskiej: MS Rubin i MS Opal. 
Dodatkowym udogodnieniem i atrakcją związaną z podróŜą tramwajem wodnym jest 
kursujący z dworca głównego PKP do przystani tramwaju w Gdyni piętrowy autobus 
linii 050, przewoŜący pasaŜerów bezpłatnie.  

Organizatorem rejsów drugiego projektu − tramwajów wodnych między Helem  
a Sopotem i Gdańskiem − jest Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku. 
Przedsięwzięcie to finansowane jest przez samorząd województwa pomorskiego, 
samorządy Gdańska, Sopotu, Helu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Koszt uruchomienia sezonowej linii wodnej na Hel wynosi około 1,6 mln zł.  

Tramwaj kursuje od połowy czerwca do połowy września, na trzech trasach:  
F1 − Gdańsk-Hel, F2 − Sopot-Hel, F3 − Gdańsk-Sopot (linia nieaktywna w 2009 roku), 
F4 – Gdańsk-Sobieszewo (obszar administracyjny miasta Gdańska − linia uruchomiona 
w 2009 roku). Linie na tych trasach obsługiwane są przez statki śeglugi Gdańskiej: 
„Ewa”, „Smiltyne” i „Marina”. Obsługę wszystkich wodnych połączeń po 

                                                 
4 Opracowano na podstawie informacji z Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego w Gdańsku. 
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przeprowadzeniu postępowania przetargowego powierzono śegludze Gdańskiej  
Sp. z o.o. Transport wodny tramwajów odbywa się po akwenie Zatoki Gdańskiej  
i Zatoki Puckiej. 

Bardzo waŜnym atutem jest fakt skrócenia podróŜy na Półwysep Helski. 
Tramwajem wodnym podróŜ z Gdyni na Hel trwa jedynie jedną godzinę, natomiast do 
Jastarni katamaran pokonuje drogę wodną w czasie jednej godziny i piętnastu minut. 
Rejs tramwajem na trasie Sopot – Hel trwa półtorej godziny, a na trasie Gdańsk – Hel 
jedną godzinę i pięćdziesiąt minut. Jest to zdecydowanie krócej niŜ podróŜ na tych 
trasach samochodem bądź koleją. 

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zlikwidował w 2009 roku linię Gdańsk  
– Sopot, na prośbę władz Sopotu, ze względu na oszczędności w budŜecie, poniewaŜ 
funkcjonowanie połączeń na tej trasie przynosiło największe straty. Mimo tego 
zapowiadane jest uruchomienie nowego połączenia tramwaju wodnego do Nowego 
Portu i na Westerplatte. 

Realizując program ograniczenia w miesiącach letnich ruchu samochodowego na 
drogach wiodących na Półwysep Helski oraz ograniczenia emisji spalin, samorząd 
województwa pomorskiego w sierpniu 2007 roku postanowił dofinansować przewozy 
pasaŜerskie organizowane drogą morską pomiędzy Gdańskiem, Sopotem i Helem oraz 
Gdynią, Jastarnią i Helem. W tym celu wygospodarowano w budŜecie środki na 
udzielenie miastom Gdańsk i Gdynia pomocy finansowej w łącznej wysokości  
700000 zł z przeznaczeniem na wsparcie lokalnego transportu zbiorowego na liniach 
komunikacyjnych regularnego transportu wodnego po akwenie Zatoki Gdańskiej  
i Zatoki Puckiej (tzw. tramwaj wodny)5. 

W usługach tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej wykorzystuje się katamarany, 
poniewaŜ: ich właściwości jako obiektów pływających − duŜa powierzchnia pokładu  
− umoŜliwia korzystne rozplanowanie statku do celów funkcjonalnych oraz stwarza 
dogodne warunki jako platforma ładunkowa. Istotną zaletą katamaranu są teŜ jego 
dobre właściwości morskie6. 

Usługi tramwaju wodnego po Zatoce Gda ńskiej w opinii mie-
szkańców Trójmiasta 

Celem osiągnięcia sukcesu przez organizację oferującą usługi powinno być 
działanie formowane według określonych potrzeb klienta. Zadowolenie klienta 
weryfikuje, czy dany produkt jest poŜądany i potrzebny na rynku. Klient równieŜ moŜe 
zwrócić uwagę na ewentualne niedoskonałości produktu, a organizator ma informację, 
co w produkcie powinien modyfikować. Niestety badań dotyczących opinii tramwaju 
wodnego nie prowadzi Ŝaden z podmiotów współorganizujących ten projekt.  

                                                 
5 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 705/63/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28.08.2007 r. 
6 M. KrzyŜanowski, I. Redman, Z. Sójka, śegluga morska 2000. Tendencje przemian, Wyd. Morskie, 

Gdańsk 1980, s. 209. 
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W niniejszym opracowaniu podjęto próbę oceny usług tramwaju wodnego  
po Zatoce Gdańskiej. Celem tego badania było uzyskanie informacji o trafności 
podjętych działań i zebraniu sugestii o ewentualnych moŜliwościach poprawy 
oferowanych usług. Kluczową rolę w ocenie usług odgrywa klient, który ocenia jakość 
świadczonych usług, a stopień jego zadowolenia stanowi waŜny wskaźnik. Usługa jest 
oceniana z pewnego pułapu spełnionych (lub nie) oczekiwań klienta. Przed 
skonsumowaniem usługi klient wyobraŜa sobie usługę jako7: 

– idealną, która byłaby tą wymarzoną i najlepszą, jaką moŜna sobie wyobrazić, 
– poŜądaną, która jest atrakcyjna i konsument oczekuje, aby ją otrzymać, 
– zasłuŜoną (akceptowaną), którą konsument za określoną cenę powinien 

otrzymać, 
– minimalną, która zazwyczaj ma niŜszy standard od oczekiwanego, ale główny 

cel wynikający z rdzenia produktu został zrealizowany. 
W trakcie nabywania usługi konsument porównuje, jakie miał oczekiwania 

odnośnie do pozyskiwanej usługi, a co faktycznie otrzymał. Wówczas jego subiektywne 
odczucia dotyczące usługi, które pojawiają się w trakcie jej konsumowania, dostarczają 
pełnego obrazu postrzeganej jakości danej usługi. WaŜne jest więc, aby opinia  
o produkcie była w miarę moŜliwości zobiektywizowana. Jedną z metod badawczych 
stosowanych w usługach i dających moŜliwość obiektywizacji jest metoda ankietowa, 
którą wykorzystano w niniejszym opracowaniu. 

Badanie zostało zrealizowane wśród 230 respondentów, którzy mieszkają  
w Trójmieście i korzystali z usług tramwaju wodnego. Ankieta była przeprowadzona 
drogą internetową − wysłana do osób znajdujących się w bazie danych 
przeprowadzającej badania (dobór przypadkowy – elementem celowej weryfikacji bazy 
było jedynie miejsce zamieszkania na terenie Trójmiasta oraz korzystanie co najmniej 
jeden raz z usług tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej). Wysłano 334 e-maile, 
uzyskano 230 wypełnionych ankiet. Ankieta zawierała 8 pytań, z czego 7 to pytania 
zamknięte, a jedno otwarte dotyczące zgłaszanych przez respondentów sugestii 
poprawy oferty usług.  

Celem ankiety było uzyskanie informacji dotyczących opinii na temat usług 
tramwaju wodnego na Półwysep Helski. Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza  
(5 pytań) obejmuje pytania, które pozwoliły na uzyskanie od respondenta informacji, ile 
razy płynął tramwajem wodnym, na jakiej trasie i w jakim celu, a takŜe czy inicjatywa 
realizacji projektu tramwaju wodnego (w tym dofinansowania ze środków publicznych) 
jest przez niego pozytywnie postrzegana. Jedno z pytań umoŜliwiło określenie 
czynników oraz stopnia, w jakim wpływają na wybór tramwaju wodnego jako środka 
transportu. Natomiast druga część ankiety (3 pytania) składa się z pytań ściśle 
związanych z odczuciami ankietowanych po odbytym rejsie oraz ze spostrzeŜeniami 

                                                 
7 A. Kucińska, Ocena zadowolenia klienta jako element analizy skuteczności systemu zarządzania jakością, 

„Zarządzanie Przedsiębiorstwem” 2009, nr 1. 
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dotyczącymi ceny i jakości obsługi. Odpowiedzi uzyskane z drugiej części ankiety 
mogą posłuŜyć w celu poprawy niektórych elementów związanych z usługami 
tramwaju wodnego. Metryczka ankiety składa się z czterech pytań, mających na celu 
określenie wieku ankietowanych, ich płci oraz wykształcenia, a takŜe miejsca 
zamieszkania. 

Pierwsze pytanie ankiety miało na celu określenie, ile razy respondent płynął 
tramwajem wodnym. Pytanie to zostało zadane w taki sposób, aby sklasyfikować 
respondentów pod względem liczby odbytych rejsów. Wyniki pozwalają na ocenę 
liczebności poszczególnych grup. Spośród ankietowanych 38% odpowiedziało,  
Ŝe płynęło tramwajem wodnym tylko jeden raz, 40% natomiast płynęło 2-3 razy. 
Znacznie mniej, bo jedynie 18% respondentów zaznaczyło, Ŝe tramwajem płynęło  
4-10 razy. Osoby, które płynęły powyŜej 10 razy, stanowią najmniejszą grupę 
ankietowanych – jedynie 4%.  

Pytanie drugie zostało zadane ankietowanym, aby zbadać ich upodobania co do 
trasy rejsu tramwajem wodnym. Respondentom przedstawiono do wyboru cztery relacje 
tramwaju wodnego. Pytanie cechowało się moŜliwością wielokrotnego wyboru co 
pozwalało uzyskać rzeczywisty obraz obieranych rejsów. Najczęściej wybieraną trasą 
rejsu tramwaju wodnego według badania jest trasa Gdynia – Hel – Gdynia, którą 
wybrało aŜ 59% ankietowanych, często wybierana jest równieŜ trasa Gdynia – Jastarnia 
– Gdynia. Wybór tras z/do Gdyni moŜe być skutkiem faktu, iŜ znaczna większość 
ankietowanych mieszka na terenie Gdyni (62%). Najmniejsze zainteresowanie ma trasa 
Sopot – Hel – Sopot, co równieŜ moŜe być odzwierciedleniem bardzo małej liczby 
respondentów mieszkających w Sopocie (8%). 

Zamiarem kolejnego, trzeciego pytania było zbadanie, w jakim celu przewaŜnie 
respondenci podróŜują tramwajem wodnym na Półwysep Helski. W pytaniu tym  
w domyśle załoŜono, Ŝe rola tramwaju wodnego zostaje uproszczona do roli środka 
transportu i respondenci określają charakter podróŜy na podstawie celu, jakiemu ma ona 
słuŜyć. Zdecydowana większość badanych, poniewaŜ aŜ 95%, zaznaczyła, Ŝe podróŜuje 
tramwajem wodnym w celach turystycznych/wycieczkowych, w celach słuŜbowych 
tylko 5%. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe tramwaje wodne kursują tylko w okresie letnim,  
co sprzyja uprawianiu turystyki i rekreacji na półwyspie. 

Pytanie czwarte dotyczyło czynników wpływających na wybór tramwaju wodnego 
jako środka transportu. W ankiecie wśród czynników znalazły się: atrakcyjność podróŜy 
drogą wodną, atrakcje Półwyspu Helskiego, komfort podróŜy (czas, brak tłoku, świeŜe 
powietrze), zakres i jakość usług na katamaranie, dostępność biletów, pogoda, 
moŜliwość transportu roweru. Respondent zaznaczał przy kaŜdej odpowiedzi symbolem 
(cyfrą) stopień uwzględniania danego czynnika przy decyzji podróŜy (1 – nie biorę pod 
uwagę, 2 – w małym stopniu biorę pod uwagę lub 3 – w duŜym stopniu biorę pod 
uwagę). Na podstawie wyników moŜna stwierdzić, Ŝe czynnikiem najbardziej 
wpływającym na wybór tramwaju wodnego jako środka transportu jest pogoda − aŜ 
75% odpowiedzi w ocenie na poziomie 3. Jest to zrozumiałe, poniewaŜ podczas ładnej 
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pogody frekwencja jest znacznie wyŜsza niŜ kiedy wieje silny wiatr bądź pada deszcz. 
Brzydka pogoda wiąŜe się równieŜ z utrudnionym wypoczynkiem i zwiedzaniem 
miejsca docelowego, czyli Półwyspu Helskiego. Czynnikiem, który w duŜym stopniu 
wpływa na wybór tramwaju wodnego, jest równieŜ atrakcyjność podróŜy drogą morską 
– tę odpowiedź zaznaczyło 49% osób w ocenie na poziomie 3. JuŜ sama podróŜ 
tramwajem jest atrakcją turystyczną, rejs statkiem po morzu moŜe być niezapomnianą 
przygodą, na co wskazują odpowiedzi ankietowanych. Spośród czynników branych  
w małym stopniu pod uwagę najczęściej zaznaczane były: komfort, jakość usług oraz 
dostępność biletów. Najmniej znaczącym aspektem dla respondentów jest transport 
rowerów, który został wskazany aŜ przez 42% badanych jako czynnik nie brany pod 
uwagę. Wynika to z faktu, Ŝe osoby z rowerem stanowią mniejszą część podróŜujących 
tramwajem. Helska ścieŜka rowerowa jest duŜą atrakcją turystyczną, która stała się 
bardziej dostępna dla mieszkańców Trójmiasta za sprawą uruchomionego tramwaju 
wodnego i moŜliwości taniego transportu roweru na półwysep. Mimo Ŝe ten czynnik 
został podany jako najmniej istotny, to jednak aŜ 58% respondentów bierze go pod 
uwagę. 

Odpowiedzi na pytanie piąte, odnoszące się do trafności podjętej inicjatywy 
uruchomienia tramwaju wodnego nie pozostawiają wątpliwości, Ŝe polityka 
samorządów w tym zakresie jest słuszna. 100% ankietowanych poparło działania 
samorządów związane z tramwajem wodnym, wszyscy zgodzili się z dofinansowaniem 
inicjatywy z pieniędzy publicznych i co za tym idzie obniŜeniem kosztów biletów 
(podróŜ katamaranem konkurencyjnych linii jest czterokrotnie droŜsza). 

Zadaniem respondentów podczas odpowiedzi na szóste pytanie ankiety było 
wypowiedzenie się na temat ceny biletów za rejs tramwajem wodnym. Pytanie to 
dawało moŜliwość wyboru jednej z pięciu odpowiedzi w pięciostopniowej skali od ceny 
bardzo niskiej przez niską, odpowiednią, wysoką do bardzo wysokiej. Większość 
badanych, poniewaŜ aŜ 68%, określiła, Ŝe cena za rejs tramwajem wodnym jest 
odpowiednia. Wysoka cena za rejs jest dla 22% ankietowanych, natomiast bardzo 
wysoka jedynie dla 2%. 8% respondentów uwaŜa, Ŝe cena rejsu jest niska. Ceny biletów 
na tramwaj wodny są jednym z czynników przyciągającym potencjalnego klienta, 
poniewaŜ są bardzo konkurencyjne w stosunku do innych środków transportu, są tańsze 
nawet od transportu kolejowego (pociąg osobowy). Cena na przykład za rejs z Gdyni do 
Helu wynosi 12,00 zł (bilet normalny) − bilet kolejowy na tej trasie kosztuje 13,00 zł.  

Pytanie siódme dotyczyło oceny jakości obsługi personelu tramwaju wodnego.  
W kwestionariuszu ankiety podano elementy usług tramwaju wodnego oraz skalę ich 
oceny przez respondenta. Wśród elementów ocenie podlegały: jakość obsługi personelu, 
czystość, usługi gastronomiczne i poczucie bezpieczeństwa. Skala oceny tych 
elementów to od 1 do 6, gdzie 1 oznaczało najniŜszy stopień zadowolenia,  
a 6 najwyŜszy. 

Zdecydowana większość respondentów (84%) odpowiedziała, iŜ jakość obsługi 
personelu tramwaju wodnego jest powyŜej oceny 4, a 10% osób oceniło na 6 punktów, 
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a więc najwyŜej. Nikt nie ocenił jakości obsługi na poziomie 1, a jedynie 6% osób 
zaznaczyło, Ŝe obsługa jest na poziomie 2 i 3 punktów. Ocena czystości wypadła trochę 
gorzej. AŜ 72% dało ocenę poniŜej 3 punktów i tylko 12% 5 i 6 punktów. W ocenie 
usług gastronomicznych ankietowani oceniali usługi bufetu, gdyŜ jest to jedyny punkt 
gastronomiczny na katamaranie. Okazuje się, Ŝe z bufetu, który znajduje się na 
pokładzie tramwaju wodnego, korzysta mało osób, gdyŜ aŜ 43% pominęło ten punkt  
w swojej ocenie. Na podstawie pozostałych odpowiedzi jedynie 12% ankietowanych 
odpowiedziało, Ŝe bufet zaspokaja ich wymagania w stopniu wyŜszym niŜ 5 punktów, 
nieco więcej – 21% − zaznaczyło, Ŝe nie zaspokaja ich potrzeb – ocena na poziomie 1. 
Takie wyniki mogą wskazywać, Ŝe podróŜni na stosunkowo krótkiej trasie nie 
potrzebują dostępu do punktu spoŜywczego bądź zaopatrują się w przekąski przed 
podróŜą, a nie bezpośrednio na statku. Niskie zainteresowanie bufetem ze strony 
klientów moŜe być równieŜ wynikiem ubogiej oferty bufetu. Respondenci nie narzekali 
na bezpieczeństwo. Podczas podróŜy czuli się bezpiecznie (88% oceniło na 5 i 6 
punktów poczucie bezpieczeństwa). Nikt nie dał najniŜszej wartości oceny (1 punkt).  

Kolejne pytanie miało na celu pozyskanie informacji związanych z moŜliwymi 
zmianami w ofercie usług tramwaju wodnego. Było to pytanie otwarte i respondenci  
w dowolny sposób wypowiadali swoje sugestie i spostrzeŜenia. Reasumując ich 
odpowiedzi, naleŜałoby podać następujące uwagi i grupy problemów: 
1. Ankietowani wskazywali wielokrotnie, Ŝe według nich sprzedaŜ biletów oraz ich 

rezerwacja powinna być dostępna przez Internet. Dziś większości zakupów moŜna 
dokonać za pośrednictwem Internetu i jest zrozumiałe, Ŝe konsumenci oczekują 
takiej moŜliwości. Zaznaczenie tej kwestii w ankietach z pewnością spowodowane 
było faktem, Ŝe badanie przeprowadzone było drogą elektroniczną, więc 
respondenci to osoby aktywnie wykorzystujące Internet. 

2. Respondenci stwierdzili równieŜ, Ŝe bilety są dostępne w zbyt małej liczbie 
punktów sprzedaŜy, jedynie w kilku wyznaczonych miejscach w Trójmieście. 

3. Wiele wypowiedzi dotyczyło sugestii, aby posiadacze biletu metropolitarnego 
mieli moŜliwość na jego podstawie podróŜować tramwajem wodnym. Aktualnie 
władze samorządowe nie zdecydowały się na to, gdyŜ podróŜ tramwajem wodnym 
uwaŜają za atrakcję sezonową. Dopisanie do biletu metropolitarnego usługi 
tramwaju wodnego mogłoby znacznie ograniczyć dostęp turystów i okazjonalnych 
wycieczkowiczów do korzystania z tramwaju. 

4. Następna sugestia respondentów dotyczyła skrócenia czasu podróŜy, co w ich 
spostrzeŜeniach wydaje się moŜliwe. 

5. Ankietowani wyraŜali swoją opinię równieŜ na temat częstotliwości rejsów. 
Sugerowali zwiększenie liczby rejsów, co mogłoby poprawić ich dostępność. 
Obecnie rezerwacji dokonywać trzeba kilka dni przed rejsem. 
Podsumowując przeprowadzone badanie, moŜna stwierdzić, Ŝe inicjatywa 

uruchomienia usług tramwaju wodnego po Zatoce Gdańskiej jest pozytywnie 
postrzegana przez mieszkańców Trójmiasta. Stanowi duŜą atrakcję regionu. Oferowane 
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usługi oceniane są dość wysoko, a sugestie udoskonalenia oferty skierowane są 
głównie na dostępność i organizację zakupu biletów.  

Podsumowanie 

Jednym z największych problemów Półwyspu Helskiego jest ograniczona 
dostępność komunikacyjna, zwłaszcza w okresie letnim. W celu poprawy dostępności 
oraz stworzenia większych moŜliwości dla odwiedzających uruchomione zostały 
morskie połączenia między Trójmiastem a półwyspem. Uruchomione rejsy tramwajem 
wodnym mają swoje uzasadnienie z przyczyn ekologicznych, społecznych  
i gospodarczych. Połączenia te mogły być uruchomione na skutek współpracy władz 
samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego – gmin połoŜonych nad 
Zatoką Gdańską oraz samorządu regionalnego. Inicjatywa jest współorganizowana  
i współfinansowana przez te samorządy. Trafność tego projektu potwierdza opinia 
mieszkańców Trójmiasta w przeprowadzonym badaniu ankietowym.  

SERVICES OF WATER TRAM ON THE GULF OF GDANSK  
AS A RESULT OF THE COOPERATION OF LOCAL 
GOVERNMENT IN THE POMERANIAN PROVINCE 

Summary 

For four years, during the summer season there are water trams on the Gulf of Gdansk, 
serving as a communications and local tourist attractions. Trams operate between water harbors  
in Gdansk, Gdynia, Sopot, Hel and Jastarnia. This project is an initiative of the local authorities, 
the Pomeranian Voivodeship. The popularity of these cruises is very high. Both tourists and 
inhabitants of the region use services of the water tram. From a time perspective, the current 
problem seems to be an attempt to evaluate this initiative and the services rendered by this mean 
of transport. 
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WPŁYW NARZĘDZI MARKETINGU 

TERYTORIALNEGO NA WYBRANE  

JEDNOSTKI TERYTORIALNE 

Streszczenie 

W artykule została przedstawiona struktura narzędzi marketingu według róŜnych autorów. 
Jednostkę terytorialną porównuje się do przedsiębiorstwa, gdzie wykorzystuje się następujące 
instrumenty w zarządzaniu miastem jako megaproduktem: produkt, cenę, dystrybucję, promocję  
i ludzi. Promocja i dystrybucja w marketingu terytorialnym zostały określone jako narzędzia  
o najwyŜszej wadze i narzędzia te zostały opisane w trzech wybranych jednostkach 
terytorialnych: Białogardzie, Połczynie Zdroju i Szczecinku na przykładzie subproduktu 
turystycznego. 

Wstęp 

W ślad za przedsiębiorstwami swoje strategie marketingowe zaczęły stosować od 
kilkunastu lat regiony, miasta, gminy wiejskie. Obecnie standardem jest juŜ posiadanie 
przez konkretne miasto herbu, hasła promocyjnego i wielu materiałów reklamowych. 
Władze miast, a takŜe gmin odwołują się do określonych zdarzeń historycznych albo do 
legend. Jednostka terytorialna, która chce tworzyć dobry marketing terytorialny, musi 
zainwestować, ale nie zawsze muszą to być duŜe pieniądze. Mogą to być unijne środki 
pomocowe, środki budŜetowe albo preferencyjne kredyty. Mogą to być takŜe skromne 
pieniądze z budŜetu gminnego, przynajmniej na początek działań marketingowych. 
Gmina powinna stworzyć lokalny plan rozwoju przedsiębiorczości i działać według 
załoŜeń tego planu. Władze samorządowe podejmując działania marketingowe często 
jeszcze popełniają błędy nie wykorzystując informacji o własnych zasobach, ale 
korzystają równieŜ z doświadczeń jednostek terytorialnych znajdujących się na terenie 
Europy.  

Struktura narz ędzi marketingu terytorialnego 

W ujęciu teoretycznym koncepcją marketingu terytorialnego w Polsce zajmują się 
przede wszystkim T. Markowski, A. Szromnik czy T. Domański. W swoich 
opracowaniach proponują oni postrzegać gminę jako pewnego rodzaju produkt  

                                                 
1 Joanna Dyczkowska – dr, Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
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i w zarządzaniu nim stosować narzędzia wykorzystywane w praktyce przedsiębiorstw. 
Wychodzi się z załoŜenia, Ŝe gmina funkcjonuje w sposób podobny do 
przedsiębiorstwa. Wytwarza produkty i usługi (sama w istocie będąc swoistym 
produktem), oferując je na rynku wewnętrznym (gmina) i zewnętrznym (otoczenie 
gminy). Zabiegając o sprzedaŜ swoich dóbr i usług, gmina funkcjonuje w warunkach 
konkurencji innych ośrodków. Wymaga to wykorzystania wszystkich narzędzi 
zwiększających efektywność funkcjonowania, w tym narzędzi marketingowych, a jako 
instrument proponuje się równieŜ wykorzystanie logistyki.  

Analizując moŜliwości wykorzystania narzędzi marketingowych w zarządzaniu 
miastem, T. Markowski rozpatruje elementy marketingu mix: produkt, cenę, 
dystrybucję i promocję, w odniesieniu do jednostek terytorialnych2. Pisząc o mieście 
jako o produkcie, naleŜy ujmować je z dwóch poziomów agregacji. Pierwszy z nich to 
miasto jako całość (megaprodukt). Drugi poziom wynika z podziału megaproduktu na 
poszczególne subprodukty miejskie. M. Marks prowadząc rozwaŜania dotyczące 
działań promocyjnych gmin wiejskich, rozszerza zakres stosowania terminu 
subprodukty miejskie równieŜ do gmin wiejskich3. Natomiast A. Szromnik proponuje 
uŜywać termin subprodukty terytorialne, umoŜliwiając stosowanie go wobec wszystkich 
jednostek przestrzennych4. W kontekście kolejnego elementu marketingu mix − ceny, 
produkty gminne naleŜy postrzegać zupełnie inaczej jak zwykłe dobra. Podstawę do 
wartościowania dóbr gminnych mogą stanowić cele polityczne, społeczne czy 
preferencje samorządów. Dopiero w drugiej kolejności na ceny dóbr gminnych 
wpływają preferencje inwestorów (ceny gruntów, ceny najmu lokali itd.). Dystrybucję 
w ujęciu marketingu terytorialnego naleŜy rozumieć jako dostępność wewnętrzną  
i zewnętrzną danej jednostki. Dystrybucja subproduktów terytorialnych zaleŜy od ich 
dostępności transportowej i telekomunikacyjnej. 

W ujęciu klasycznym o narzędziach marketingu mowa jako o: produkcie, cenie, 
dystrybucji, promocji i ludziach, które to narzędzia zostały przeniesione na grunt 
marketingu terytorialnego. W ten sposób przyjmuje się, Ŝe terytorialny marketing mix 
powinien uwzględniać5: 

a) ofertę terytorialną, charakteryzowaną przez stałe i zmienne cechy terytorialne, 
wyraŜające jego parametry organiczne (historia, kultura, organizacja 
wewnętrzna), ekonomiczne, geograficzne i symboliczne, 

                                                 
2 T. Markowski, Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 218-221. 
3 M. Marks, Typy działań promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich, w: Marketing terytorialny, 

red. T. Markowski, Studia KPZK, tom CXII, Wyd. Polska Akademia Nauk, Warszawa 2002, s. 209. 
4 A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing 

terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Wyd. Centrum Badań  
i Studiów Francuskich − Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41-42. 

5 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia w praktyce, w: Marketing 
terytorialny, red. T. Markowski…, s. 83. 
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b) warunki udostępniania ofert zainteresowanym grupom osób i instytucji, będące 
dla nich specyficznymi kosztami korzystania, uczestnictwa, pobytu czy 
konsumpcji produktu terytorialnego, 

c) sposoby oraz okoliczności przekazywania produktu terytorialnego, precyzujące 
miejsce, czas, procedury i warunki techniczne obsługi interesantów czy teŜ 
udostępniania zasobów materialnych, 

d) formy, środki i techniki komunikowania się jednostki terytorialnej  
z otoczeniem, związane z kształtowaniem jej wizerunku marketingowego. 

Ludzie jako narzędzie marketingu terytorialnego są definiowani w dwóch 
wymiarach, jako6: 

– proces zarządzania zasobami ludzkimi, odnoszący się do pozyskania, 
organizowania, szkolenia, motywowania i nagradzania ludzi niezbędnych  
w organizacji, tak aby mogli wspomagać zaspokojenie potrzeb nabywców, 

– wkład mieszkańców w rozwój regionu. 
Na moŜliwości włączenia mieszkańców danej jednostki terytorialnej w proces, 

jakim jest marketing terytorialny, opiera się takŜe kolejne podejście, w którym ujmuje 
się marketing mix w postaci 7P. WyróŜnia się w tym ujęciu producenta, czyli nadawcę 
przekazu; następnie grupy odniesienia, czyli obywateli; produkt, czyli projekt 
zagospodarowania przestrzeni, który jest poddany danej ocenie danej społeczności lub 
procesowi konsultacji dotyczącej właśnie tego projektu; cenę; promocję; a takŜe 
dystrybucję i metody kontroli7. 

Niektóre przesłanki zadecydowały o wyodrębnieniu na potrzeby marketingu miasta 
tzw. geograficznego marketingu mix. Zasięg i efektywność marketingu miasta są 
zdeterminowane wyborem i zastosowaniem odpowiedniej kombinacji tych zmiennych. 
Następna propozycja tego samego autora rozpatruje marketing mix w dwóch ujęciach, 
jako: 

a) mix organizacyjny, który odnosi się do społeczności lokalnej i do organizacji 
otaczających daną społeczność lokalną, 

b) mix terytorialny, który odnosi się do danego terytorium, a składają się na niego 
elementy: organiczne, ekonomiczne, geograficzne (wpływ struktury terenu, 
klimatu itp. na toŜsamość mieszkańców, lokalizację działań ekonomicznych  
i ich dominację) oraz symboliczne (toŜsamość wizualna regionu). 

W powyŜszych ujęciach dominują elementy związane ze społecznością lokalną  
i organizacjami ją otaczającymi oraz megaproduktem i jego toŜsamością8. 

 

 
                                                 

6 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 166. 
7 T. Markowski, op. cit., s. 221-222. 
8 Szerzej V. Girard, Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, w: Marketing terytorialny. 

Strategiczne wyzwania dla miast…, s. 74-78. 
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Promocja i dystrybucja w marketingu terytorialnego 

Koncepcja marketingu mix została sformułowana przez ekonomistów uniwersytetu 
harvardzkiego w latach czterdziestych. Marketing mix to kombinacja czterech 
zmiennych kontrolowanych przez przedsiębiorstwo w działaniu zmierzającym do 
realizacji wybranych celów strategicznych. Zaletą koncepcji marketingu mix jest to, Ŝe 
obejmuje ona rzeczywiście całość korzyści, jakie na poziomie transakcji rynkowych 
moŜe uzyskać konsument. Drugą zaletą koncepcji marketingu mix jest to, Ŝe całość 
nakładów przedsiębiorstwa na działania rynkowe jest przeniesiona w ramach czterech 
narzędzi9. Poprzez przekazywanie informacji o swoich produktach przedsiębiorstwo 
zamierza wpłynąć na postawy i zachowanie nabywców tak, aby zaakceptowali 
produkty. Celem promocji jest przede wszystkim informowanie nabywców, Ŝe 
poŜądany produkt znajduje się w stosownym miejscu i jest sprzedawany po cenie 
odpowiadającej jego wartości oraz zabieganie o pozytywne postawy nabywców wobec 
przedsiębiorstwa10. 

Marketing terytorialny to całokształt podejmowanych działań mających na celu 
przyciągnięcie do gminy poprzez informowanie (komunikowanie) przede wszystkim 
inwestorów wewnętrznych i zewnętrznych. To takŜe program rozwoju lokalnych 
przedsiębiorstw i promowanie korzystnego wizerunku jednostki terytorialnej na 
zewnątrz. Oczywiście najistotniejsze jest stworzenie jak najlepszych warunków dla 
inwestorów, m.in. zbudowanie odpowiedniej infrastruktury drogowej, dostarczanie 
terenów uzbrojonych pod inwestycje.  

Promocja traktowana jest w marketingu terytorialnym we wszystkich koncepcjach 
jako narzędzie o najwyŜszej wadze, którego zadaniem coraz częściej jest informowanie 
o wizerunku jednostki terytorialnej. Próbę określenia istotności poszczególnych 
instrumentów marketingu terytorialnego dla regionu turystycznego pokazuje rysunek 1.  

Wynika z niego, iŜ najmniej celowe i moŜliwe jest prowadzenie zintegrowanej 
regionalnej strategii cenowej i ma najmniejsze znaczenie dla marketingu terytorialnego. 
Większe moŜliwości integrowania działań oraz związane z tym efekty daje aktywność 
w sferze dystrybucji. Programy promocji róŜnią się między sobą bardzo, bo róŜne są 
problemy jednostek terytorialnych i róŜne produkty do przedstawienia na zewnątrz. 
Powstają kampanie promocyjne w oparciu o wiele skomplikowanych procedur m.in. 
analizę, segmentację odbiorcy, badania, bazę informacji na temat konkretnej 
miejscowości. Niestety, nie ma gotowych wzorców satysfakcjonujących odbiorców, są 
tylko modele, które nie zawsze odpowiadają polskim klientom. 

                                                 
9 M. Prymon, Marketing w kierowaniu firmą, Wyd. AG-Master, Wrocław 1991, s. 28-29. 
10 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 299. 
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Rys. 1. Priorytety grup instrumentów marketingu mix dla regionu turystycznego a moŜliwości ich integracji  
i koordynacji 

Źródło: M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006,  
s. 171. 

W przyciąganiu inwestorów, takŜe i z segmentu zewnętrznego, jakim są turyści, 
rywalizują między sobą duŜe miasta: Warszawa, Kraków, Bratysława, Budapeszt czy 
Kijów. Mniejsze miejscowości rywalizują takŜe między sobą, ale teŜ i z duŜymi 
aglomeracjami. Przykładem obrazującym konkurencję między małymi i duŜymi 
ośrodkami jest gmina Niepołomice (Małopolskie), która wygrała w konkurencji  
z Krakowem inwestycję koncernu MAN. Niepołomice zaoferowały mu szybszą 
procedurę i lepsze warunki opieki nad inwestorem. Dodatkowo miejscowe władze 
umiejętnie podkreślały własne zalety. Pokazały takŜe przewagę mniejszej miejscowości 
nad aglomeracją i atrakcyjność miejsca. 

Podejście marketingowe w zarządzaniu promocją miasta polega m.in. na 
przeprowadzeniu przed etapem tworzenia strategii lub planu marketingowego 
dokładnych analizy opierających się na siłach i środkach danej gminy. NaleŜy dokonać 
analizy konkurencji, tej najbliŜszej i dalszej, która ewentualnie stanowi dla danej 
jednostki terytorialnej zagroŜenie w rozwoju ekonomicznym i społecznym, by 
przyciągnąć inwestorów i turystów. NaleŜy takŜe pozyskać jak najwięcej sojuszników 
we wszelkiego rodzaju działaniach promocyjnych. Mogą to być przykładowo 
organizacje biznesowe, instytucje kulturalne i społeczne, szkoły itp. 

NaleŜy mieć na uwadze, Ŝe posiadanie atutów inwestycyjnych to jeszcze nie 
wszystko. NaleŜy je przede wszystkim nagłośnić i zakomunikować. O tych walorach 
inwestycyjnych musi wiedzieć jak najwięcej klientów, w tym potencjalnych 
inwestorów, turystów i osób, które chciałyby zamieszkać na promowanym terenie. 
WaŜną funkcję do spełnienia w promocji kraju, regionu albo tylko konkretnej gminy 
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mają instytucje krajowe i lokalne, a takŜe w przypadku tych najmniejszych agencje 
rozwoju regionalnego. Ich głównym zadaniem jest właśnie promocja regionów poprzez 
marketing terytorialny. To one poprzez pomoc techniczną, konsulting i animacje mogą 
skutecznie wypromować gminę na zewnątrz. Agencje oczywiście muszą mieć na to 
odpowiednie środki finansowe. 

Proces dostosowania podaŜy do popytu nie kończy się na wytworzeniu produktów 
lub usług. Muszą być one dostarczone nabywcom w odpowiednim czasie i miejscu. 
Następną waŜną fazą tego procesu jest przesunięcie produktów i usług z miejsc ich 
wytworzenia do ostatecznego nabywcy. W ten sposób marketing realizuje swoje 
funkcje związane z tworzeniem uŜyteczności miejsca, czasu i posiadania11, stąd 
dystrybucję towarów moŜna definiować jako proces doprowadzenia do sklepu  
i zaoferowanie konsumentowi zgodnie z jego potrzebami wytworzonego produktu  
w odpowiedniej formie oraz we właściwym czasie i miejscu. Spełnienie tego warunku 
oznacza podjęcie pewnych działań i zastosowanie pewnych instrumentów składających 
się na ten instrument marketingu12. Zadania w dziedzinie dystrybucji polegają nie tylko 
na fizycznym przemieszczaniu towarów, ale przede wszystkim na wykonywaniu 
czynności dostosowawczych. Dystrybucja w marketingu terytorialnym ma szczególny 
charakter, gdyŜ większość subproduktów terytorialnych jest udostępniana w miejscu ich 
występowania i wytwarzania, a zatem to potencjalni nabywcy zmuszeni są 
przemieszczać się, aby z nich skorzystać. Istotnym ujęciem dystrybucji w marketingu 
terytorialnym jest system przepływu informacji i jej dostępność. Bez odpowiedniego 
dostępu do informacji potencjalny nabywca nie ma bowiem moŜliwości zapoznania się 
z ofertą terytorialną oraz nie potrafi podjąć satysfakcjonujących decyzji. Dostęp do 
informacji jest niezwykle istotny w procesie kształtowania wizerunku terytorium, 
którego determinantą jest stopień i jakość komunikacji z rynkiem docelowym. 
Dystrybucja w takim podejściu nabiera szczególnego znaczenia, gdyŜ zakup oferty 
terytorialnej odbywa się w znacznej odległości od jej konsumpcji. Dotyczy to głównie 
definiowanego segmentu turystów. Niezbędne jest zatem zwrócenie uwagi na 
pokonywanie róŜnic przestrzennych za pomocą bardziej efektywnych kanałów 
informacyjnych w postaci sieci internetowej.  

Narzędzia promocji i dystrybucji w wybranych jednostkach  
terytorialnych   

Marketingowa kompozycja instrumentów promocyjnych powiatu białogardzkiego 
nakierowana jest na obecnych i potencjalnych inwestorów. Wykorzystuje narzędzia 
typu:  

                                                 
11 R. Głowacki, Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1982, s. 152. 
12 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing, PWE, Warszawa 1991, s. 255. 
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a) reklama telewizyjna – powiat białogardzki jest reklamowany, ale tylko  
w niektórych porach dnia w białogardzkiej telewizji kablowej; niestety 
oglądalność tego kanału jest mała i nieskuteczna, 

b) public relations – powiat promuje swoje walory turystyczne, dobre połoŜenie, 
piękne rzeki i jeziora, czyste powietrze na swojej stronie internetowej, a takŜe 
w broszurkach i folderach informacyjnych o powiecie łatwo dostępnych  
w starostwie powiatu; miasto Białogard wydaje równieŜ gazetki  
np. „Białogardzianin”, ale promocja trafia do segmentu wewnętrznego; jednym 
z instrumentów promocji jest np. coroczny, organizowany przez róŜnych 
sponsorów bieg przełajowy.  

Powiat białogardzki wydał publikację promującą produkt publiczny. Zawiera on 
informacje o instytucjach i stowarzyszeniach zajmujących się problemem środowiska 
osób niepełnosprawnych. Powiat promuje kilka zabytków: Brama Połczyńska, Zamek 
Biskupów Kamieńskich, a takŜe Trygław – głaz polodowcowy w Tychowie, o którym 
informacje są w podręcznikach szkolnych i został uznany przez internautów serwisu 
Wirtualna Polska jako jedno z najciekawszych dziesięciu miejsc Polski. Powiat ma 
dobry dojazd zarówno samochodem, jak i koleją. 

Podstawą funkcjonowania uzdrowiska Połczyn Zdrój są złoŜa borowiny i solanki, 
dzięki którym leczy się schorzenia reumatyczne, neurologiczne, układu krąŜenia, 
osteoporozę, dolegliwości narządów ruchu i choroby kobiece, teren gminy wchodzi  
w znacznej części w skład Drawskiego Parku Krajobrazowego. Do rozwoju  
300-letniego uzdrowiska przyczyniło się połoŜenie miasta wśród terenów 
przyrodniczych i słabo zurbanizowanych. W mieście przez cały rok działają 4 zakłady 
lecznictwa uzdrowiskowego, które naleŜą do spółki Skarbu Państwa Uzdrowisko 
Połczyn, znajduje się amfiteatr na 2300 miejsc, korty tenisowe, 2 baseny kąpielowe 
odkryte i dwa kryte, ośrodek jazdy konnej, wypoŜyczalnia rowerów. Z myślą  
o turystach, kuracjuszach i wszystkich tych, którzy odwiedzają Połczyn Zdrój lub 
planują wypoczynek w mieście i jego okolicach, uruchomiono dział aktualności 
turystycznych. Połczyn Zdrój jest określany jako „Kurort z duszą” − to miano jest  
w duŜym stopniu zasługą połczyńskiej starówki. Do dziś zachował się tu 
średniowieczny układ ulic, dzięki czemu ta część miasta jest wpisana do rejestru 
zabytków. Od kilku lat połczyńskie śródmieście jest sukcesywnie modernizowane, 
uliczki i place pokrywa kamienny bruk, pojawiły się fontanny oraz stylowe ławki  
i latarnie. Grupą docelową są ludzie w róŜnym wieku z róŜnymi schorzeniami. Gmina 
ma bogatą ofertę noclegową oraz turystyczną, gdzie turystów przyciągają liczne jeziora, 
piękna przyroda, a takŜe cisza pozwalająca wypocząć i zrelaksować się na łonie 
przyrody. 

Podczas edycji targów Tour Salon 2009 w Poznaniu miały miejsce uroczyste 
ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki, w którego ramach wręczone 
zostały m.in. odznaczenia ministra sportu i turystyki za zasługi dla turystyki. Gmina 
Połczyn Zdrój stara się w pełni wykorzystać swoje walory, prowadzi działalność 



Joanna Dyczkowska 

 

324

promocyjną swojej oferty turystycznej, przykładem jest certyfikat za Najlepszy Produkt 
Turystyczny. Na terenie gminy Połczyn Zdrój przewozami komunikacji zajmuje się 
PKS oraz moŜna skorzystać z przejazdów linii PKP. Informacje o ofercie turystycznej  
i jej atrakcjach znaleźć moŜna na stronie internetowej gminy Połczyn Zdrój. 
Odwiedzający mogą zasięgnąć informacji turystycznej w Gminnym Centrum Informacji 
oraz w oddziale PTTK. 

Marketing terytorialny wywiera duŜy wpływ na rozwój turystyki w gminie 
Szczecinek. Gmina cały czas stara się likwidować swoje słabe strony, m.in.: tworzy 
miejsca parkingowe, zachęca inwestorów do budowania hoteli, restauracji, powstają 
nowe centra handlowe, gdzie turyści mogą wybrać się z całą rodziną, usprawnia takŜe 
sieć komunikacyjną. Public relation jest częściej wykorzystywany w porównaniu  
z innymi instrumentami promocji. Gmina promuje swoje walory turystyczne, zwłaszcza 
krajobrazowe czy historyczne, na własnej stronie internetowej i posiada jeszcze jedną 
stronę internetową „SAPiK”, która funkcjonuje od roku i jest portalem informacyjnym 
przede wszystkim o organizowanych imprezach kulturalnych, rozrywkowych  
i działaniach w gminie oraz powiecie. Drukowane są plakaty, ulotki informacyjne, 
billboardy informujące o imprezach i miejscach, które warto zwiedzić. 

WaŜnym wykorzystanym instrumentem była reklama w telewizji TVN i TVP Info. 
SAPiK promuje takŜe powiat − relacje z Bornego Sulinowa pokazywały Wszechstronny 
Konkurs Konia Wierzchowego w Bornem i szczecinecki Bieg Uliczny – Memoriał 
Winanda Osińskiego. Kulminacją działań promocyjnych w mediach był program 
„Kawa czy herbata” oraz otwarcie wyciągu nart wodnych, pokazywane m.in. w TVP, 
Polsacie, obecna przy tym była rozgłośnia radiowa RMF. Gmina płaci portalom 
internetowym za umieszczenie informacji o niej na stronach WWW. Współpracuje  
z prasą branŜową i portalami internetowymi, np. „Pojezierze dla aktywnych”, „Dobre 
Miejsca”, „Aktualności Targowe”, „Wiadomości Turystyczne”, prasą wędkarską, 
gazetami ogólnopolskimi i regionalnymi – zwłaszcza z Wielkopolski i Dolnego Śląska. 
W kręgu zainteresowań są takŜe serwisy internetowe – onet.pl, interia.pl, serwisy 
turystyczne. Wiadomo, Ŝe wiąŜe się to z kosztami, ale dzięki temu gmina posiada 
doskonały system informacyjny. 

Dzięki zapewnieniu dogodnego dojazdu do gminy moŜna się spodziewać turystów 
z całej Polski. Do gminy Szczecinek moŜna dojechać zarówno samochodem  
i autobusami róŜnych przedsiębiorstw, ale to system informacji decyduje o przyjeździe 
turystów do Szczecinka. 

Podsumowanie 

Kompleksowe zastosowanie marketingu terytorialnego w jednostkach moŜe być 
skuteczne, jeśli weźmie się pod uwagę wzajemną współzaleŜności między promocją  
a dystrybucją oraz wpływ ich na segment zewnętrzny, jakim są turyści. Kryteriami 
gwarantującymi pozyskanie klienta zewnętrznego (turysty czy inwestora) są te elementy 
oferty gminy, które są jednoznacznie identyfikowane jako mające pozytywny wpływ na 
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proces kreowania wartości dla klienta. Gminy, które konkurują wyłącznie na podstawie 
cech produktu, prędzej czy później znajdują się w niekorzystnej sytuacji wobec gmin, 
które wzmacniają pozycję megaproduktu za pomocą jakości obsługi, stanowiącej 
wartość dodaną produktu. Dystrybucja w przypadku gmin przedstawionych w artykule 
to głównie system informacji internetowej, który odgrywa waŜną rolę w dostarczaniu 
informacji o produktach turystycznych konsumentom, gdzie zmiany dotyczą podejścia 
do klienta wewnętrznego i zewnętrznego, dzięki którym następuje polepszenie jakości 
obsługi klienta po koszcie zaakceptowanym przez dostawcę i odbiorcę. Dla większości 
jednostek terytorialnych najwaŜniejsza jest obsługa klienta − turysty, gdzie system 
informacji poprzez Internet odgrywa kluczową rolę. Z marketingowego punktu 
widzenia głównymi instrumentami marketingu mix jednostki terytorialnej są promocja  
i dystrybucja. W przypadku przedstawionych gmin widoczne są działania 
marketingowe, które mają na celu pokazanie ich pozytywnego wizerunku mieszkańcom 
i turystom pomimo ograniczonego budŜetu oraz ich połoŜenia geograficznego. 
Pozytywne doświadczenie gmin zaprezentowanych w artykule w wykorzystaniu 
promocji i dystrybucji potwierdzają ich sukces. 

THE INFLUENCE INSTRUMENTS OF THE TERRITORIAL 

MARKETING ON THE SELECT TERRITORIAL UNITS 

Summary 

The paper presents the structure of marketing instruments according to various authors.  
The territorial unit can be seen as an enterprise, where following instruments in management  
of the city as megaproduct are used: product, price, distribution, promotion and personnel. The 
paper considers promotion and distribution as the most important instruments of territorial 
marketing. These tools are presented in three chosen territorial units: Białogard, Połczyn Zdrój 
and Szczecinek on the example of subtourism product. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 596                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56                  2010 

Beata Filipiak1 

ZNACZENIE PERSONELU W OBSŁUDZE 

INTERESANTÓW W JEDNOSTKACH  

SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia rolę personelu w obsłudze interesantów jednostek samorządu 
terytorialnego. Autor odnosi się do: 

– poŜądanych kierunków zmian związanych z wprowadzeniem nowej koncepcji obsługi 
klienta w urzędzie,  

– nowych zadań i ról personelu administracyjnego w obsłudze interesantów, 
– roli personelu administracji samorządowej w procesie komunikowania się  

z interesantami. 

Wprowadzenie 

Podstawą funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa jest wiedza i informacja. 
Wiedza i informacja stają się podstawowym zasobem, a z tym faktem wiąŜe się 
konieczność powiązania materialnych instytucji oraz obiektów z obiektami  
i instytucjami wirtualnymi realizującymi podobne funkcje. Efektem tego są zmiany  
w charakterze powiązań gospodarczych i społecznych oraz sposobach komunikowania. 
Na tym tle rysuje się nowy system funkcjonowania społeczeństwa, oparty o nowe 
zasady i reguły. Znaczącą rolę w tym systemie odgrywa administracja publiczna 
podsektora samorządowego.  

Współczesne społeczeństwo wymaga coraz to nowszych systemów obsługi, ale 
równieŜ wysokich kompetencji od urzędników. Pojawiają się nie tylko nowe wyzwania 
dotyczące obsługi interesantów w urzędach, ale równieŜ konieczna jest zmiana 
podejścia w sposobach komunikowania się z interesantem. To wszystko wymusza nowe 
kompetencje i umiejętności od urzędników. Celem artykułu jest wskazanie na rolę kadr 
administracji publicznej w obsłudze interesantów.  

 

 

                                                 
1 Beata Filipiak − prof. ndzw. dr hab., WyŜsza Szkoła Bankowa w Poznaniu. 
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PoŜądane kierunki zmian zwi ązane z wprowadzeniem nowej 
koncepcji obsługi klienta w urz ędzie  

Ogół czynników determinujących zmiany w dotychczasowym postrzeganiu 
funkcjonowania urzędu administracji publicznej moŜna podzielić na czynniki 
zewnętrzne i wewnętrzne. Ogół czynników zewnętrznych wynika z uczestnictwa Polski 
w strukturach Unii Europejskiej i silnej presji wyrównania jakości obsługi interesantów 
w stosunku do krajów wysoko rozwiniętych. Do czynników tych naleŜy zaliczyć2: 

− nowe wymagania, które wymusiły dostosowanie się do wysokich standardów 
obsługi interesantów w urzędach, związane z kształtowaniem się idei 
społeczeństwa informacyjnego, 

− zwiększenie potrzeby komunikacji społecznej, organizacyjnej i biznesowej, 

− potrzeba akceptacji społecznej jako uczestnika globalnej komunikacji, 

− realizacja czterech podstawowych swobód: przepływu osób, towarów, kapitału 
i usług, 

− przyjęcie, a następnie modyfikacja Strategii Lizbońskiej, podkreślającej rolę 
społeczeństwa informacyjnego dla zwiększenia konkurencyjności i dobrobytu 
Europy, 

− przeznaczenie z budŜetu Unii Europejskiej środków finansowych na skuteczne 
stosowanie i przyswajanie produktów teleinformatyki i wzrost jakości 
komunikacji społecznej, 

− wprowadzenie inicjatywy i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne na 
rzecz wzrostu i zatrudnienia, 

− powołanie programów wspierających rozwój społeczeństwa informacyjnego, 
m.in. eTEN, IDA BC, e Content, eSafe, 

− rozwój e-technologii. 
Ogół czynników wewnętrznych wynika z potrzeb gospodarczych, społecznych  

i administracyjnych odczuwanych przez społeczeństwo. To one wymuszają zasady 
obsługi przez administrację samorządową interesantów. Obecnie powszechnym 
trendem jest, Ŝe klient biznesowy, jeŜeli jest źle obsłuŜony, poszukuje innej 
administracji i innego samorządu, który zapewni mu lepszą i bardziej kompetentną 
obsługę. Podstawą działania administracji powinno być: 

a) dostosowanie i nieustanne dąŜenie do szybkiego postępu technicznego,  
a w szczególności wdraŜania nowych technologii, zwłaszcza 
teleinformatycznych, 

b) konieczność szybkiego zwiększenia konkurencyjności danej jednostki 
samorządowej (w tym zwłaszcza jakości obsługi klienta), 

                                                 
2 ZałoŜenia kierunkowe do Planu Informatyzacji Państwa, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 

2005, s. 3; B.Filipiak, Rola kadr sektora publicznego w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego. 
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2006, nr 3-4, s. 75-86. 
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c) łagodzenie kryzysu zaufania do państwa i sprawności jego działania poprzez 
zwiększenie efektywności i przejrzystości administracji przy pomocy szeroko 
wykorzystywanych technik informacyjnych, 

d) usprawnienie zarządzania oraz obniŜenie kosztów funkcjonowania 
administracji publicznej, 

e) likwidacja (choćby częściowa) barier administracyjnych, wspierająca wzrost 
gospodarczy i likwidująca spowolnienie gospodarcze. 

PowyŜsze determinanty pozwalają na stwierdzenie, Ŝe podstawowym kierunkiem 
zmian jest wprowadzenie e-urzędu i e-administracji. Na tym tle konieczne jest 
ukształtowanie wizerunku administracji publicznej zapewniającej sprawne 
funkcjonowanie państwa przyjaznego obywatelom, reprezentowanego przez 
nowoczesny urząd wykorzystujący e-technologie do komunikowania się  
z e-społeczeństwem. Oczekuje się, by urząd przyczynił się do wykreowania 
administracji taniej, przyjaznej obywatelowi, kompetentnej, sprawnej, przejrzystej  
i uczciwej. Osiągnąć te cele moŜna poprzez informatyzację i wprowadzenie  
e-technologii do komunikowania się z otoczeniem. O ile stan informatyzacji urzędów  
w duŜych jednostkach samorządu terytorialnego jest zadowalający, to problematyczne 
są małe jednostki oraz jednostki o niskim udziale w dochodach ogółem dochodów 
własnych3. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe zastosowanie e-technologii zmniejsza liczbę procedur,  
a zwłaszcza upraszcza je. Dodatkowo umoŜliwia stały kontrakt ze środowiskiem  
i otoczeniem, wymusza zmiany mentalnościowe i kadrowe. Kadry administracji 
publicznej muszą być kreatywne, stale podwyŜszać swoje kwalifikacje oraz ustawicznie 
kształcić się. To nowe podejście daje obywatelowi nową usługę. Podejście to wymusza 
nową organizację procesów wewnątrz urzędu, wdroŜenie systemu zarządzania wiedzą, 
wymianą i przepływem informacji opartą na zarządzaniu procesami. W szczególności 
następuje algorytmizacja procedur oraz zmiana miejsca urzędnika w procesie 
decyzyjnym (uzyskuje się więcej czasu na kreatywne myślenie o funkcjonowaniu 
urzędu, potrzebie zmian w dotychczasowej ofercie usług, nowych procesach 
racjonalizacji działań, które naleŜy zmienić, dostosowując się do nowych wyzwań). 
Konsekwencją zmian stają się nowe rozwiązania w zakresie technologii, organizacji  
i zarządzania, procesów i zasobów. MoŜna wskazać na rozwiązania, którymi powinien 
się charakteryzować e-urząd4: 

− łatwość w uŜyciu, 

− dostępność z dowolnego miejsca za pomocą maksymalnie szerokiego zestawu 
urządzeń, 

− bezpieczeństwo, a przede wszystkim zapewnienie ochrony prywatności 
obywateli, 

                                                 
3 Problemem są wydatki na technologie informatyczne lub ich modernizacje przy konieczności realizacji 

zadań sztywnych, ustawowo wyznaczonych. 
4 T. Kulisiewicz, S. Kuligowski, Administracja w sieci. Raport. eGov.pl, Warszawa 2005, s. 2. 
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− powinien być nakierowany na uzyskanie konkretnych efektów, 

− z punktu widzenia szczupłości środków i rosnącego zapotrzebowania na usługi 
powinien dawać wymierne oszczędności finansowe, 

− zastosowane rozwiązania powinny umoŜliwiać współpracę instytucji 
administracji publicznej i organizacji pozarządowych, 

− powinien prowadzić do nowego spojrzenia na zasady funkcjonowania 
instytucji sektora publicznego. 

Odejście od tradycyjnej obsługi interesanta w jednostkach samorządu 
terytorialnego i wprowadzenie koncepcji e-urzędu wymaga zmiany w kwalifikacjach, 
wprowadzeniu nowoczesnego systemu ocen pracowniczych, odpowiedzialności za 
swoje działania bądź zaniechanie. WaŜnym aspektem staje się zaufanie do 
funkcjonowania i sprawności działania e-urzędu oraz jakość komunikacji. Sama 
koncepcja e-urzędu wymusza równieŜ nowe umiejętności kierownicze  
i administracyjne. Aby zapewnić skuteczność funkcjonowania e-urzędu  
i e-administracji konieczna jest przebudowa podejścia interesantów. O ile interesanci 
instytucjonalni będą zainteresowani wykorzystaniem technologii informatycznych, to 
pozostali mogą podchodzić niechętnie do zmian w tym zakresie. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
waŜnym działaniem jest prowadzenie public relations. Znaczenie ma tu przyjęta 
koncepcja marketingowa oraz sposoby komunikowania się5. 

Personel − nowe zadania i role w obsłudze interesan tów 

Personel staje się dzisiaj kluczowym czynnikiem sukcesu. M. Amstrong postrzega 
w personelu realizację pięciu podstawowych celów6: 

a) umoŜliwienie organom samorządowym realizacji załoŜonych celów przyjętych 
i opisanych zadaniami oraz obowiązującym prawem, 

b) pełne wykorzystanie moŜliwości i umiejętności wszystkich zatrudnionych  
w jednostce samorządowej, 

c) opracowanie systemu selekcji i ścieŜki awansu pracowników administracji, 
który wpisuje się w strategię jednostki samorządowej, 

d) obsadzanie stanowisk pracowniczych zgodnie z przepisami prawa 
obowiązującymi w administracji publicznej przy zachowaniu wysokich 
kwalifikacji i predyspozycji pracowniczych, 

e) zrównanie wszystkich funkcji organizacyjnych z funkcją zarządzania 
personelem. 

Z przedstawionych powyŜej celów wynika zmiana nie tylko miejsca personelu  
w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, ale równieŜ nowa rola samej 
administracji w obsłudze interesantów.  

                                                 
5 Szerzej na temat wykorzystania PR oraz narzędzi marketingowych przez administrację publiczną  

w komunikowaniu się z interesantami: Z. Knecht, Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, 
Warszawa 2006, s. 2-30. 

6 Por. M. Amstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, WPSB, Kraków 1998, s. 14-15. 
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Przed współczesnym personelem administracji samorządowej stawia się zadania 
wynikające z przepisów prawa, które odpowiadają sylwetce administracji państwa 
prawa. Wskazuje się, Ŝe współczesny pracownik powinien7: 

– przestrzegać prawa Unii Europejskiej, Konstytucji oraz pozostałych przepisów 
prawa krajowego i miejscowego, 

– chronić interesy państwa i prawa człowieka i obywatela, 
– racjonalnie gospodarować środkami publicznymi, 
– rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania, 
– dochować tajemnicy ustawowo chronionej, 
– rozwijać wiedzę zawodową, 
– godnie zachowywać się w pracy i poza nią. 
Są to zadania podstawowe, które związane są z trwałością administracji publicznej 

i jej profilem publicznym. Natomiast zmiana związana z wprowadzeniem koncepcji  
e-urzędu i e-administracji bazuje na wskazanych zadaniach, ale stawia przed 
personelem nowe wyzwania i role. NaleŜą do nich: 

a) polepszenie efektywności, wydajności i sprawności pracy poprzez 
wykorzystanie technologii informatycznych, 

b) wprowadzenie koncepcji menedŜeryzmu w administracji publicznej8 
i zwiększenie władzy menedŜerów, 

c) decentralizację procesu decyzyjnego, w tym budŜetów związanych z kadrami,  
d) wprowadzenie koncepcji zarządzania biznesowego w administracji publicznej. 
Oznacza to odejście od koncepcji tradycyjnego zarządzania personelem  

w administracji publicznej, wprowadzenie zasady elastyczności zatrudnienia, ale przy 
zachowaniu zasady związania prawem. Nowe wyzwania stawiane są menedŜerom, 
które dotyczą wzrostu ich odpowiedzialności za efekty swojej i podległych 
pracowników pracy, kreowania ścieŜek rozwoju podległych pracowników, 
dokonywaniu ocen jakości i efektywności pracy (zwłaszcza z punktu widzenia jakości 
obsługi interesantów) podległych pracowników, kreowanie public relations  
z interesantami oraz nieustanne doskonalenie metod pracy (wdraŜanie innowacji 
pozwalających zwiększyć jakość obsługi interesantów). 

Wraz ze zmianą koncepcji obsługi zmienia się rola administracji: z biernej, 
pasywnej wobec interesanta, na aktywną, kreującą jakość i dobrą komunikację.  
W literaturze przedmiotu podkreśla się równieŜ istotną cechę – mobilność  
w administracji, która dotąd nie była znana9. 

Odpowiedzią na zmiany w rolach jest równieŜ wprowadzenie certyfikacji jakości. 
Najczęściej wykorzystywaną do tego procesu normą jest norma ISO 9001 „Systemy 

                                                 
7 Art. 67 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.  
8 Administracja publiczna, red. J. Hausner, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 255. 
9 P. Self, Government by the Market. The Policy of Public Choice, Mac Millan Press LTD, London 1994,  

s. 156-170. 
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zarządzania jakością. Wymagania”10, która została ustanowiona przez Międzynarodową 
Organizację Normalizacyjną ISO, a przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny 
i implementowana w Polsce przez Polski Komitet Normalizacyjny. Norma wskazuje na 
skuteczną drogę do podnoszenia jakości poprzez ustanowienie, wdroŜenie i stałe 
doskonalenie systemu zarządzania jakością. Jej podstawowymi zasadami są: 
1. Orientacja na klienta, przejawiająca się w dobrej znajomości wymagań i oczekiwań 

interesantów, wysokich standardach obsługi interesanta zgodnych z normą ISO 
9001 (ocena pracowników samorządowych dokonywana jest w oparciu o badanie 
satysfakcji klienta).  

2. Przywództwo, opierające się na polityce jakości, w której określane są cele 
jakościowe do realizacji i przekazywane pracownikom. 

3. ZaangaŜowanie pracowników, bazujące na wysokich kompetencjach i wiedzy 
pracowników, zapewnieniu ich rozwoju osobistego i kompetencyjnego, 
świadomości tego, co, jak i kiedy mają robić, jakie mają uprawnienia, za co 
ponoszą odpowiedzialność. 

4. Podejście procesowe, polegające na identyfikowaniu procesów obsługi klientów 
oraz procesów wspomagających to zarządzanie, jak równieŜ identyfikowanie 
powiązań i zaleŜności zachodzących między nimi. 

5. Systemowe podejście do zarządzania, bazujące na realizowaniu działań i zadań  
w sposób określony przez poszczególnych pracowników samorządowych, który 
jest wystandaryzowany i powtarzalny. 

6. Ciągłe doskonalenie i usprawnianie procesów zachodzących w jednostce 
samorządu terytorialnego oraz usprawniania procesów realizacji zadań (w tym 
usług) z uwzględnieniem oczekiwań interesantów. 

7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów w oparciu o dane gromadzone  
w bazach informacyjnych, tak aby zapewnić odpowiednią jakość informacji, na 
podstawie których podejmowane są decyzje. 

8. Kształtowanie pozytywnych i wzajemnych relacji z interesariuszami (w tym ze 
społeczeństwem).  
Jakość idzie w parze z umiejętnościami i kwalifikacjami, zatem podstawową cechą 

są wysokie kompetencje personelu, ale nieustannie uczącego się, innowacyjnego, 
doskonalącego swoje metody pracy i komunikowania się z interesantami. 

Personel i jego rola w procesie komunikowania si ę z intere-
santami  

Otoczenie róŜnie moŜe reagować na informację, róŜnie mogą na nią reagować 
równieŜ pracownicy organów samorządowych. NaleŜy rozpatrzeć potencjalne postawy 
interesantów informacji oraz sankcje związane z niekorzystnym ukształtowaniem się 

                                                 
10 27 lutego 2009 Polski Komitet Normalizacyjny wydał przetłumaczoną wersję normy, która została 

oznaczona symbolem PN-EN ISO 9001:2009 − Systemy zarządzania jakością – Wymagania, 
http://www.centrum.jakosci.pl/news,iso-publikuje-nowe-wydanie-standardu-iso-9001-2008.html. 
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dla nich przekazywanej informacji. We współczesnym społeczeństwie waŜne jest, aby 
informacja była dostarczana w sposób zadawalający, a więc była informacją pełną, 
terminową oraz pozwalającą na zaspokojenie potrzeby informacyjnej. Chodzi  
o uprzejmą, szybką i rzetelną obsługę interesanta. WaŜne jest tu przestrzeganie zasady 
dawania pierwszeństwa interesantowi i jego sprawom. W literaturze przedmiotu 
formułuje się podstawy komunikowania interpersonalnego z interesantem, które 
pozwalają na realizację tej zasady. Między innymi zwraca się uwagę na techniki 
komunikowania, mowę ciała, zasady zwracania uwagi na sprawy przedstawiane przez 
klienta11. 

Oprócz komunikacji z interesantem naleŜy dbać o opinię dotyczącą jakości 
komunikowania się ze społeczeństwem. Tutaj oprócz zastosowania technik 
teleinformatycznych waŜne są postawy personelu, który w dbałości o jakość 
komunikacji wdroŜy system sondaŜy opinii mający na celu badanie satysfakcji klienta. 
Opierać się on powinien na wykorzystaniu anonimowego przekazywania ocen, np. 
skrzynki na wnioski interesantów, formularze, linie telefoniczne (telefon 
interwencyjny), anonimowe badanie opinii publicznej. Wskazuje się, Ŝe dzięki takiemu 
działaniu: 

a) zostaje stworzona płaszczyzna dialogu z interesantem (aby móc poprawiać 
jakość świadczonych usług i realizowanych zadań), 

b) poprawia się sposób przekazywania informacji (zwłaszcza dotyczących planów 
rozwojowych, ustalania priorytetów czy uzyskiwania akceptacji społecznej 
podejmowanych działań), 

c) gromadzi się opinie, postulaty i oczekiwania interesantów, co pozwala 
organom samorządowym podejmować odpowiednie działania i zyskać 
zaufanie interesantów. 

Na tej podstawie buduje się wizerunek jednostki samorządu terytorialnego, a jak 
juŜ wskazano, wizerunek jest budowany przez personel i jego kompetentne działania. 

W jednostkach samorządu terytorialnego, jak równieŜ w całej administracji 
publicznej waŜką kwestię stanowią normy etyczne i budowanie dobrej reputacji 
pracownika administracji samorządowej. Znane są zasady etyczne w administracji 
publicznej, które są w administracji publicznej (równieŜ szczebla samorządowego) 
rozpowszechniane12. Naczelną zasadą jest realizacja interesu publicznego  
i samorządowego. Właśnie zasady etyczne są podstawą budowy wizerunku jednostki 
samorządowej, jak i poprawnych stosunków z interesantami.  

                                                 
11 Szerzej: K. Bakalarski, Public relations a kształtowanie wizerunku menedŜera, Scientyfic Publishing 

Group, Gdańsk 2004, s. 47 i dalsze; Z. Knecht, op. cit., s. 53-54. 
12 Por. European Principies for Public Administration, SIGMA Papers, OECD, no 27 s. 15; Kodeks Etyki 

SłuŜby Publicznej ustanowiony zarządzeniem nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. 
w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki SłuŜby Cywilnej (M.P. z 2002 r., nr 46, poz. 683). 
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W praktyce prowadzone są (opisane takŜe w literaturze przedmiotu) działania 
podejmowane przez personel urzędu na rzecz przepływu informacji. Do działań tych 
zalicza się13: 

a) współpracę z mediami w celu dotarcia do stosunkowo najszerszej grupy 
interesantów jednostki samorządu terytorialnego, 

b) dostarczanie druków i rozpowszechnianie wydawnictw własnych, 
c) organizacja imprez i własnych akcji, 
d) organizacja punktu informacyjno-recepcyjnego, 
e) sondaŜ opinii publicznej, 
f) lobbing (w Polsce jest bardzo rzadko podejmowany). 
Wskazane działania mają zwiększyć jakość komunikacji, upowszechnić informacje 

o jednostce samorządowej, które są waŜne dla społeczeństwa, pozwolić na lepszą 
organizację i wzrost efektywności procesu pracy urzędu. Oczywiście działania te są 
równieŜ nakierowane na badanie wizerunku urzędu i jego budowanie. 

Jedną z waŜnych zasad w procesie komunikowania się ze społeczeństwem jest 
zasada „wiele dróg prowadzi do Rzymu”, która wskazuje, Ŝe nie istnieje idealne 
rozwiązanie, dzięki któremu moŜliwe jest rozwiązanie problemu komunikowania14. 
Problem wysokiej wydajności komunikowania się ze społeczeństwem moŜe być 
rozwiązany poprzez dochodzenie róŜnymi drogami do celu. Są nimi sposoby, ścieŜki, 
metody techniki, narzędzia, opcje słuŜące realizacji celu, jakim jest wysoka jakość 
procesu komunikowania. NaleŜy podkreślić, Ŝe ta róŜnica wynika z odmienności 
zarówno cech osobowościowych personelu samorządowego, jak równieŜ cech 
osobowościowych danego interesanta lub ich grupy. WaŜna jest zatem zarówno 
standaryzacja procedur, jak i indywidualizacja podejścia. Personel, zwłaszcza mający 
bezpośrednią styczność z interesantem (ale równieŜ ten współpracujący z interesantem 
za pomocą narzędzi internetowych), powinien posiadać umiejętność oceny sytuacji, 
typu klienta, tak aby dostosować swoje działania i postawy do osobowości klienta. 
WaŜna staje się cierpliwość i umiejętność objaśniania spraw (często wysoko 
skomplikowanych). To oczywiście jest wyzwaniem, które nie od razu będzie 
realizowane w procesie komunikowania się urzędnika z interesantem. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe to jest rozwiązanie, które ukształtuje przyszłość i to tą najbliŜszą. 

Podsumowanie 

Niewątpliwie sloganem jest stwierdzenie, Ŝe rola personelu w obsłudze interesanta 
jednostki samorządu terytorialnego jest kluczowa. Ale ciągle jest wiele do zrobienia  
w zakresie podniesienia jakości komunikowania się administracji z klientami. W wielu 
artykułach, ksiąŜkach czy doniesieniach prasowych zwraca się uwagę na wzrost 
efektywności, jakość czy teŜ potrzebę reformy. Czy sytuacja jest aŜ tak alarmująca? 

                                                 
13 Z. Knecht, op. cit., s. 80-84. 
14 E. Wojciechowski, Refleksje na temat rządzenia, Difin, Warszawa 2009, s. 180-181. 



Znaczenie personelu w obsłudze interesantów… 

 

 

335 

Odpowiedzi trudno udzielić. Niniejszy artykuł wskazuje na pewne kluczowe 
zagadnienia dotyczące roli personelu w procesie komunikowania się z klientem. 
Wskazuje równieŜ na kierunki zmian i tendencje międzynarodowe.  

Jak pokazuje literatura przedmiotu, rządy ciągle mówią o potrzebie reformy. 
Wydaje się, Ŝe problem tkwi w szybkim rozwoju społeczeństwa, zmianie potrzeb  
i preferencji. Administracja publiczna wraz ze swoją cechą stabilności nie zmienia się 
tak szybko, jak oczekiwałoby społeczeństwo. Stąd teŜ wskazane oceny. Niemniej 
personel powinien być kreatorem zmian projakościowych i proefektywnościowych  
w procesie komunikowania się ze społeczeństwem. Taka jest jego rola usługowa, taka 
jest teŜ jego rola jako administracji działającej w słuŜbie społeczeństwa.  

THE ROLE OF THE STAFF SERVICING THE CLIENTS  
OF THE TERRITORIAL GOVERNMENT UNITS  

Summary 

The paper presents the role of the staff servicing the clients of the territorial government 
units. The author refers to: 

– desired ways of changes connected with initiating new conception of the serving  
the customer in the office, 

– new tasks and roles of the administration staff in  serving the customers, 
– the role of the government administration staff in the process of communicating  

with customers. 
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PROMOCYJNYCH POLSKICH MIAST 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono moŜliwości, jakie istnieją przed polskimi miastami w zakresie 
prowadzenia działań promocyjnych odwołujących się do świata sportu. Zidentyfikowano przy 
tym bariery wiąŜące się z wykorzystaniem sportu w działaniach wizerunkowych miast. 
Egzemplifikacji dokonano na podstawie kilku wybranych ośrodków miejskich. 

Wstęp 

Zwiększająca się rywalizacja między polskimi miastami zmusza je do szukania 
wyróŜników, które pozwolą im zaistnieć w świadomości adresatów działań 
marketingowych. Jednym z obszarów, w którym próbuje się znaleźć takie elementy, jest 
sport. Dotyczy to w szczególności mniejszych ośrodków miejskich, posiadających 
ograniczone moŜliwości znalezienia unikalnych cech dla swojej oferty. Jednak 
skuteczne wykorzystywanie sportu w działaniach wizerunkowych wymaga rozwaŜenia 
przez osoby odpowiedzialne za promocję miast wielu kwestii oraz podjęcia działań, 
które pozwolą w dłuŜszym okresie konsekwentnie realizować załoŜone cele 
komunikacyjne. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest wskazanie moŜliwości, 
jakie istnieją w zakresie wykorzystania sportu w ramach aktywności promocyjnej 
ośrodków miejskich, oraz zidentyfikowanie determinant i barier, które się z tym wiąŜą. 

Formy wykorzystania sportu w aktywno ści promocyjnej miast 

Analizując moŜliwości, jakimi dysponują jednostki terytorialne w zakresie 
promowania się przez sport, naleŜy wskazać na rozdział kompetencji organów 
samorządowych (przede wszystkim na róŜnice między zadaniami urzędów gmin oraz 
urzędów marszałkowskich), a takŜe zadań rozmaitych podmiotów funkcjonujących  
w ramach struktur samorządowych (federacji i stowarzyszeń sportowych). MoŜna przy 
tym odnieść się do zadań związanych z finansowaniem sportu przez te podmioty, co 
przekłada się na moŜliwości promocyjne. Urzędy gmin koncentrują się przede 

                                                 
1 Marcin Gębarowski – dr, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Marketingu, Politechnika 

Rzeszowska. 
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wszystkim na sporcie lokalnym, zaś aktywność urzędów marszałkowskich dotyczy  
z reguły wydarzeń o szerszym zasięgu2.  

Jednostki terytorialne podejmując działalność promocyjną odnoszącą się do świata 
sportu, mogą czerpać korzyści wizerunkowe na dwa sposoby. Pierwszy z nich to 
wykorzystywanie w działaniach marketingowych znanych sportowców – najczęściej 
związanych z danym obszarem za sprawą miejsca urodzenia lub przynaleŜności 
klubowej. Druga moŜliwość to kreowanie wizerunku przy okazji organizowania duŜych 
wydarzeń sportowych, cieszących się znacznym zainteresowaniem kibiców, 
obserwujących na Ŝywo lub za pośrednictwem mediów zmagania sportowców. Przy 
czym najlepsze efekty marketingowe osiągane są wówczas, jeŜeli miasto podejmuje się 
organizacji zawodów rangi mistrzowskiej, o istotnym znaczeniu dla danej dyscypliny  
w ujęciu międzynarodowym. Przykładem mogą być zorganizowane w 2009 roku  
w Polsce mistrzostwa Europy w koszykówce męŜczyzn oraz mistrzostwa Europy  
w siatkówce kobiet. Jednak pełne wykorzystanie potencjału takich wydarzeń wymaga 
ze strony miasta nie tylko zapewnienia nowoczesnych obiektów (spełniających 
określone standardy) i wniesienia opłaty na rzecz właściwego dla danej dyscypliny 
związku sportowego, ale równieŜ intensywnego promowania imprezy wśród 
mieszkańców i turystów3. W Polsce zdarzały się bowiem sytuacje, Ŝe podczas meczów 
rozgrywanych w ramach waŜnych turniejów (transmitowanych do wielu europejskich 
krajów) w halach było niewielu kibiców4. Nie wpływało to pozytywnie na kreowanie 
wizerunku miast-gospodarzy. 

Związki jednostek terytorialnych ze sportem nie ograniczają się jedynie do działań 
promocyjnych, koncentrujących się wokół sławnych sportowców oraz waŜnych 
wydarzeń. Niektóre z miast są bowiem kojarzone ze sportem za sprawą lokalizacji  
w ich obrębie znanych i rozpoznawalnych obiektów sportowych. Mogą to być obiekty  
o niepowtarzalnej bryle architektonicznej (np. Hala Stulecia we Wrocławiu), pełniące 
unikalne funkcje w skali kraju (np. BGś Arena – jedyny w Polsce kryty tor kolarski, 
znajdujący się w Pruszkowie), wyróŜniające się nowoczesną infrastrukturą  
(np. Motoarena Toruń im. Mariana Rosego – uwaŜana za najnowocześniejszy tor 
ŜuŜlowy na świecie) lub zajmujące istotne miejsce w historii sportu (np. Stadion Śląski 
w Chorzowie, na którym piłkarska reprezentacja Polski rozegrała wiele waŜnych 
meczów). 

 

                                                 
2 Por. J. Semrau, M. Bogdanowicz, Sport w wielkim mieście, „Visual Communication” 2009, nr 8, s. 26. 
3 Aby gościć mistrzostwa Europy w koszykówce męŜczyzn we wrześniu 2009 roku polskie miasta 

przekazały spore kwoty na rzecz Polskiego Związku Koszykówki: Katowice (w mieście tym rozegrano fazę 
finałową turnieju) – 6 mln zł; Łódź i Bydgoszcz (goszczące uczestników drugiej fazy grupowej) – po 3,5 mln 
zł; Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław (miasta-gospodarze pierwszej fazy grupowej) – po 2,5 mln zł.  
Za: M. Piątek, Antymistrzostwa, „Polityka” 2009, nr 40(2725), s. 100. 

4 Podczas odbywających się w Polsce na przełomie września i października 2009 roku mistrzostw Europy 
w siatkówce kobiet duŜa odpowiedzialność w zakresie zapewnienia wysokiej frekwencji na meczach spoczęła 
na władzach miejskich. Z tego względu m.in. władze Bydgoszczy zaprosiły do hal młodzieŜ szkolną wraz  
z nauczycielami (ponad tysiąc osób na kaŜdy mecz). 
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Wykorzystanie znanych sportowców w działaniach prom o-
cyjnych miast 

Władze miejskie decydują się na odwołanie do świata sportu w swoich działaniach 
promocyjnych głównie za sprawą sukcesów osiąganych przez sportowców, którzy 
związani są z danym miastem (najczęściej urodzili się w nim lub aktualnie reprezentują 
lokalny klub). Jednak podejmując decyzję o zbudowaniu komunikatu w oparciu  
o konkretnego zawodnika, naleŜy brać pod uwagę równieŜ inne czynniki, w tym przede 
wszystkim jego wizerunek medialny, wymiar osiągniętego sukcesu sportowego oraz 
popularność danej dyscypliny. 

Przy prowadzeniu działań promocyjnych, opierających się na skojarzeniach  
ze znanym sportowcem, z reguły dla władz miejskich waŜniejszy jest jego związek  
z danym miejscem niŜ rzeczywisty wizerunek5. Nieco inaczej jest w przypadku 
podmiotów rynkowych, gdzie przesłanki nawiązania współpracy z zawodnikiem są  
z reguły bardziej złoŜone. WaŜne jest bowiem (oprócz popularności i postrzegania 
dyscypliny, którą uprawia) zgodność jego obrazu w społeczeństwie z wizerunkiem 
marki sponsora. 

Z punktu widzenia skuteczności prowadzonych działań marketingowych waŜne jest 
to, czy sportowiec osiągnął sukces w skali międzynarodowej, czy tylko w kraju.  
Od tego bowiem oraz od popularności danej dyscypliny, zaleŜy liczba doniesień 
medialnych na jego temat, a tym samym jego rozpoznawalność. Według badań 
przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia 44% Polaków interesuje się sportem6. 
Największe zainteresowanie od lat budzi piłka noŜna. Na kolejnych miejscach (głównie 
za sprawą sukcesów Adama Małysza i Roberta Kubicy) znajdują się skoki narciarskie 
oraz wyścigi Formuły 17. Nieco mniejszą popularnością cieszą się natomiast: siatkówka, 

                                                 
5 Z tego względu niekiedy miasta decydują się na wspieranie sportowców, którzy wprawdzie związani są  

z danym miejscem, jednak posiadają kontrowersyjny wizerunek. Przykładem jest Rzeszów i Dawid Kostecki 
(bokser o pseudonimie „Cygan”). W lutym 2010 roku władze stolicy województwa podkarpackiego na 
promocję gali z udziałem tego zawodnika wydały kwotę 130 tys. zł. „Cygan” ma wiele sukcesów na swoim 
koncie (zdobył m.in. tytuły młodzieŜowego mistrza świata federacji WBC i mistrza świata federacji WBF  
w wadze półcięŜkiej, jest takŜe posiadaczem pasa mistrza świata federacji IBC), ale ma równieŜ 
kontrowersyjną dla wielu osób przeszłość. Zanim bowiem został zawodowym sportowcem, spędził rok  
w więzieniu skazany za pobicie. Za: Dawid Kostecki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Dawid_Kostecki. Ponadto 
prokuratura zarzuca mu kierowanie grupą przestępczą, która czerpała korzyści z nierządu, oraz handel 
narkotykami. Obecnie czeka na wyrok sądu. Za: Dawid „Cygan” Kostecki pokonał włoskiego boksera, 
http://www.rzeszow4u.pl/sport/pozostale/dawid-cygan-kostecki-pokonal-wloskiego-boksera.html. 

6 Badanie przeprowadzano w 2008 roku metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych 
wspomaganych komputerowo (CAPI) na reprezentatywnej próbie 1235 mieszkańców Polski w wieku 15-65 
lat. Za: Badanie „Sport i sponsoring sportu 2008”, Sport Monitor 2008/2009, ARC Rynek i Opinia, 
http://www.arc.com.pl/image/www/SportSponsoring2008_ARC_Rynek_i_Opinia.pdf. 

7 Warto zauwaŜyć, iŜ popularność danej dyscypliny sportowej zaleŜy w duŜej mierze od sukcesów 
uzyskiwanych przez reprezentantów Polski w skali międzynarodowej. Jest to widoczne na przykładzie 
skoków narciarskich (w sezonach, gdy Adam Małysz osiągał gorsze wyniki w zawodach Pucharu Świata, 
popularność tej dyscypliny spadała) oraz Formuły 1 (wysokie lokaty zajmowane w cyklu Grand Prix przez 
Roberta Kubicę zwiększyły zainteresowanie Polaków zmaganiami kierowców).  
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lekkoatletyka, zawody Strong Man, koszykówka, pływanie, boks oraz rajdy 
samochodowe (rys. 1)8.  
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Rys. 1. Zainteresowanie dyscyplinami sportu w Polsce w latach 2004-2008 (w proc.) – 10 najbardziej 

popularnych dyscyplin, uwzględniono osoby zainteresowane w duŜym i bardzo duŜym stopniu wśród 
osób zainteresowanych sportem. 

Źródło: Badanie „Sport i sponsoring sportu 2008”, Sport Monitor 2008/2009, ARC Rynek i Opinia, za: 
Sport i sponsoring sportu, http://www.arc.com.pl/image/www/SportSponsoring2008_ARC_Rynek 
_i_Opinia.pdf. 

                                                 
8 NaleŜy zauwaŜyć, iŜ dyscypliną, która nie została wymieniona, a cieszy się duŜą popularnością w wielu 

środowiskach lokalnych, jest ŜuŜel. Niemal kaŜde zawody rozgrywane w ramach polskiej Speedway 
Ekstraligi (uznawanej za najsilniejszą na świecie) przyciągają na stadiony kilkanaście tysięcy widzów. 
Potencjał marketingowy tej dyscypliny obniŜa jednak funkcjonowanie czołowych klubów ŜuŜlowych poza 
największymi miastami w Polsce (wyjątek stanowi Wrocław). Zmagania ŜuŜlowców naleŜy zatem uznać za 
konkurencję niszową, podobnie jak wiele innych – np. rugby, tenis stołowy, hokej na trawie. 
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Planując działania promocyjne dla miast, naleŜy mieć na uwadze takŜe i to, iŜ 
przekazy odwołujące się do rywalizacji sportowej nie są w stanie przyciągnąć uwagi 
wszystkich osób. DuŜa część polskiego społeczeństwa nie interesuje się sportem – są to 
przede wszystkim kobiety (53%) oraz ludzie starsi (43% osób w wieku 55-65 lat). 
Ponadto Polacy wolą śledzić zmagania sportowców za pośrednictwem mediów, niŜ 
oglądać je na Ŝywo (w 2008 roku zaledwie 18% pytanych osób zadeklarowało, Ŝe 
uczestniczyło w jakichkolwiek zawodach sportowych)9. Trudniej zatem jest wzbudzić  
w nich emocje, jakie mogą towarzyszyć tylko bezpośredniemu obserwowaniu zawodów 
w tłumie rozentuzjazmowanych kibiców.  

Sportowiec, którego wizerunek został wykorzystany w działaniach promocyjnych 
jednostki terytorialnej, powinien posiadać znaczące sukcesy w popularnej dyscyplinie, 
często pokazywanej w mediach. Jest to warunek jego rozpoznawalności przez szerokie 
rzesze kibiców. Przy czym z punktu widzenia korzyści wizerunkowych jednostki 
terytorialnej waŜne są nie tylko transmisje z zawodów sportowych, podczas których 
sportowiec odniósł sukces, ale równieŜ powiązanie jego osoby z danym miejscem za 
sprawą doniesień medialnych. Dokonuje się to z reguły za pośrednictwem komentarzy 
wygłaszanych przez sprawozdawców sportowych oraz podczas relacjonowania 
powitań, jakie lokalne społeczności organizują przy powrotach zawodników ze 
zwycięskich zawodów do rodzinnych miejscowości. Wśród przykładów znanych 
sportowców, którzy za sprawą doniesień medialnych są kojarzeni z konkretnym 
miejscem, moŜna wskazać: Adama Małysza (kojarzonego z Wisłą), Justynę Kowalczyk 
(związaną z Kasiną Wielką), Otylię Jędrzejczak (pochodzącą z Rudy Śląskiej). 

Po przeanalizowaniu wielu kampanii promocyjnych moŜna wysunąć wniosek, iŜ 
odwoływanie się do znanych sportowców w działaniach marketingowych polskich 
miast naleŜy do rzadkości. Jednym z nielicznych przykładów wykorzystywania  
w dłuŜszej perspektywie czasowej wizerunku zawodników, którzy osiągnęli sukces, jest 
Ostrów Wielkopolski. Miasto to rozwiesiło w 2006 roku tablice reklamowe, pełniące 
funkcje tzw. witaczy, na których pojawiło się hasło „Tu mieszkam” oraz dwie 
rozpoznawalne postacie związane z tym miastem10. Jedną z nich była Katarzyna 
Borowicz (Miss Polonia 2004), zaś drugą – ŜuŜlowiec Tomasz Jędrzejak  
(m.in. brązowy medalista Indywidualnych Mistrzostw Polski na śuŜlu w 2003 roku).  
W kolejnych odsłonach kampanii promocyjnej „Tu mieszkam” zaangaŜowano inne 
osoby kojarzone z tym miastem, w tym równieŜ sportowców. W 2007 roku na plakatach 
pojawili się dwaj zawodnicy z druŜyny wicemistrzów świata w piłce ręcznej – bracia 
Marcin i Krzysztof Lijewscy – wraz z hasłem „Ostrów Wielkopolski. Nasze miasto”. 

Warto wspomnieć, iŜ wizerunek znanych sportowców wykorzystuje się nie tylko  
w ramach działań promocyjnych miast, ale równieŜ regionów. Regionalna Organizacja 

                                                 
9 Badanie „Sport i sponsoring sportu 2008”, op. cit. 
10 Mianem „witacz” określa się konstrukcje umieszczane przy drogach wjazdowych i wyjazdowych do 

miejscowości oraz na granicach regionów. Konstrukcje te przyjmują zróŜnicowane formy i pełnią funkcje 
promocyjną oraz informacyjną. 
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Turystyczna z Kielc do promocji województwa świętokrzyskiego zaangaŜowała kilka 
popularnych osób. W albumie poświęconym interesującym miejscom regionu znalazła 
się wypowiedź Bogdana Wenty (oprócz piosenkarza Andrzeja Piasecznego, aktora 
Artura śmijewskiego i tancerki Edyty Herbuś) – byłego szczypiornisty, a obecnie 
trenera druŜyny narodowej w piłce ręcznej oraz zespołu Vive Targi Kielce.  

Znani sportowcy kojarzą się z silnymi emocjami, które mogą odegrać istotną rolę  
w promowaniu marek miast i regionów. Jednak na podstawie dotychczasowych 
doświadczeń naleŜy stwierdzić, iŜ w Polsce nie wykorzystuje się w pełni istniejących 
moŜliwości. 

Wspieranie sportu kwalifikowanego i sportu masowego  jako 
forma promocji miasta 

Miasta mogą prowadzić działania promocyjne nie tylko w oparciu o związki  
z pojedynczym sportowcem, ale równieŜ wykorzystując popularność i sukcesy 
lokalnych klubów, jak równieŜ zawodów cieszących się duŜym zainteresowaniem 
kibiców. W przypadku klubów naleŜy rozróŜnić silne (mocna więź z odbiorcami, 
długotrwała relacja, cykliczność, medialność) oraz słabe strony (uzaleŜnienie od wyniku 
sportowego, relatywnie wąska grupa docelowa, ryzyko organizacyjne i korupcyjne, 
niezbędny długi horyzont czasowy współpracy) takiej osi komunikacji11. Przykładem 
odwołania się do sukcesów miejscowego zespołu jest aktywność promocyjna Tarnowa, 
który po zdobyciu przez druŜynę Unii Tarnów dwóch tytułów DruŜynowego Mistrza 
Polski na śuŜlu (w 2004 i 2005 roku) informował o tym na plakatach ustawionych przy 
drogach wjazdowych do miasta. 

W sytuacji gdy władze miasta zdecydują się postawić na współpracę z lokalnym 
klubem, oprócz dbania o infrastrukturę sportową waŜne jest rozwijanie relacji  
z kibicami identyfikującymi się z zespołem oraz jego zawodnikami. Jest to szczególnie 
trudne w sytuacji, gdy ośrodek posiada kilka druŜyn rywalizujących ze sobą w tej samej 
klasie rozgrywek i których sympatycy nie darzą się sympatią (przykładem jest Kraków, 
który w rozgrywkach piłkarskiej ekstraklasy reprezentują Wisła oraz Cracovia  
– z klubami tymi sympatyzują wrogo od lat nastawieni do siebie kibice). Łatwo 
wówczas o wejście w konflikt z kibicami jednej z miejscowych druŜyn sportowych12. 
W Polsce takie sytuacje zdarzały się wielokrotnie.  

Prowadzenie promocji miasta w oparciu o sponsorowanie lub organizowanie 
wydarzenia sportowego umoŜliwia realizowanie dwustronnej komunikacji  
z odbiorcami, dostęp do efektywnej reklamy, a takŜe zapewnia obecność mediów  

                                                 
11 J. Semrau, M. Bogdanowicz, op. cit., s. 27. 
12 Przykładem jest sytuacja jak wytworzyła się w Krakowie w styczniu 2010 roku podczas noworocznego 

treningu Cracovii. Prezydent Krakowa, składając Ŝyczenia piłkarzom, powiedział wówczas nieopatrznie: 
„śyczę wam, Ŝeby w 2010 roku wyniki były zdecydowanie lepsze i Ŝebyście nigdy nie zeszli na psy”  
(w Ŝargonie kibiców Cracovii mianem „psów” określa się Wisłę Kraków). Prezydent potem wielokrotnie 
wyjaśniał, Ŝe nie chciał nikogo dyskredytować, jednak kibice Wisły Kraków poczuli się uraŜeni i wielokrotnie 
dali wyraz swojemu oburzeniu (m.in. na forach internetowych). 
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i dodatkowe źródła przychodów13. Jednak takŜe impreza, jako punkt wyjścia dla działań 
promocyjnych, ma słabe strony. NaleŜy do nich zaliczyć m.in.: krótki czas trwania, 
zaangaŜowanie i ryzyko organizacyjne, często brak powtarzalności, relatywnie wąskie 
oddziaływania na określoną grupę docelową14. 

AngaŜowaniu się w organizację duŜych wydarzeń sportowych towarzyszy często 
konieczność poczynienia inwestycji związanych z rozbudową obiektów sportowych,  
a takŜe infrastruktury komunikacyjnej oraz bazy hotelowej. Działania te słuŜą nie tylko 
sportowcom, ale przyczyniają się do poprawy jakości Ŝycia mieszkańców. Przykładem 
są miasta, w których odbędą się mecze w 2012 roku w ramach mistrzostw Europy  
w piłce noŜnej – trzeciej, pod względem zainteresowania kibiców, imprezie sportowej 
na świecie. Na cele infrastrukturalne mogą zostać wydatkowane znaczne środki 
finansowe15. Na przykład przyjęty harmonogram „Warszawa-Euro 2012” zawiera około 
60 inwestycji miasta i spółek miejskich o wartości ponad 10 mld zł oraz ponad  
20 innych zadań organizacyjnych16. 

Miasta, którym przyznano prawa do współorganizowania Euro 2012, liczą przede 
wszystkim na przyspieszenie ich rozwoju oraz przyciągnięcie turystów i inwestorów  
– i to nie tylko w czasie trwania turnieju, ale równieŜ w perspektywie 
długoterminowej17. Jednak właściwe przygotowanie się do zawodów piłkarskich  
z udziałem najlepszych druŜyn Europy wiąŜe się z powołaniem specjalnych komórek  
w ramach struktury organizacyjnej urzędów miast. Na przykład w Poznaniu powstało 
biuro Euro 2012, gdzie kaŜdemu strategicznemu inwestorowi przydzielany jest tzw. 
pilot inwestycyjny odpowiedzialny za pomoc przy realizacji inwestycji. Usługa jest 
dostępna dla tych przedsiębiorców, którzy stworzą co najmniej 50 miejsc pracy lub 
zainwestują na terenie Poznania minimum 5 mln euro18. 

Czerpanie korzyści wizerunkowych przez ośrodki, które uzyskały status miast 
-gospodarzy Euro 2012, wymaga dysponowania grupą osób pracujących na rzecz 
promocji, które nie tylko mają profesjonalne kwalifikacje, ale takŜe przekonanie  
o celowości i wadze realizowanych zadań. Istotnym elementem powodzenia – zarówno 
w zakresie promocji wewnętrznej miasta, jak i skierowanej na zewnątrz ośrodka – jest 
dobra współpraca z dziennikarzami. SłuŜą temu liczne wizyty studyjne, konferencje 

                                                 
13 Znaczące korzyści wizerunkowe moŜe przynieść juŜ samo ubieganie się o prawo do współorganizowania 

duŜej imprezy sportowej – tak jak miało to miejsce w przypadku ośrodków starających się o zaliczenie grona 
miast-gospodarzy mistrzostw Europy w piłce noŜnej Euro 2012. 

14 Por. J. Semrau, M. Bogdanowicz, op. cit., s. 27. 
15 Władze miast, rozpoczynając starania o organizację tak duŜego przedsięwzięcia sportowego, jakim jest 

Euro 2012, musiały być w pełni świadome stojących przed nimi wyzwań. Jednym z warunków zabiegania 
przez Polskę i Ukrainę o pozyskanie praw do organizowania mistrzostw Europy w piłce noŜnej było bowiem 
dołączenie do dokumentacji zgłoszeniowej umów podpisanych z miastami. W umowach tych miasta 
potwierdziły, Ŝe są gotowe gościć tak duŜe wydarzenie. 

16 D. Kalinowska, Strefa kibica, „Press” 2008, nr 12(155), s. 98. 
17 Podczas mistrzostw Europy w piłce noŜnej rozgrywanych w 2008 roku przeciętny kibic spędził  

w Austrii 3,6 dnia, wydając 1326 euro, zaś w Szwajcarii 3,4 dnia, gdzie zostawił 983 euro. Por. R. Zygmunt, 
Euro 2008 według UEFA, „Euro 2012. Polska-Ukraina” dodatek do „Press” 2008, nr 11(156), s. PL10. 

18 M. Dobosz, Mistrzowskie miasta, „Sport” – dodatek do „Media&Marketing Polska” 2008, nr 2, s. 21. 
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prasowe i zróŜnicowane wydarzenia wspierające, a takŜe utworzenie centrów 
informacyjnych dla mediów. 

Na korzyści, wynikające z organizacji w Polsce i na Ukrainie Euro 2012, liczą 
równieŜ mniejsze ośrodki miejskie, starające się o uzyskanie statusu centrów 
pobytowych. Ich władze mają nadzieję, Ŝe kilkutygodniowy pobyt na ich obszarze 
najlepszych w Europie narodowych druŜyn piłkarskich wygeneruje wiele doniesień 
medialnych oraz przyciągnie szerokie rzesze kibiców, chcących zobaczyć najdroŜszych 
piłkarzy na świecie. 

Oprócz sportu kwalifikowanego miasto moŜe realizować cele wizerunkowe za 
sprawą angaŜowania się w rozwój sportu masowego. Wymaga to zapewnienia 
odpowiedniej infrastruktury (np. basenów pływackich, lodowisk, ścieŜek rowerowych, 
tras biegowych, boisk do gier zespołowych) umoŜliwiającej rekreacyjne uprawianie 
róŜnych dyscyplin sportu przez mieszkańców oraz turystów. Przykładem udanego 
wykorzystania sportu masowego w działaniach marketingowych miasta jest Barlinek, 
który promuje się hasłem „Europejska Stolica Nordic Walking”. Władze tej 
miejscowości stworzyły zaplecze do uprawiania formy aktywności fizycznej 
polegającej na maszerowaniu ze specjalnymi kijkami, wyznaczając m.in. 7 tras  
o zróŜnicowanym stopniu trudności (łącznie ponad 50 km). Szlaki połoŜone są  
w większości na obszarze Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. 

Podsumowanie 

Na wykorzystanie odwołań do świata sportu w działaniach promocyjnych decydują 
się przede wszystkim te miasta, które nie posiadają wyjątkowych i powszechnie 
rozpoznawalnych cech, pozwalających im wyróŜnić się na tle konkurencyjnych 
jednostek terytorialnych. Władze miejskie powinny pamiętać o tym, iŜ wiązanie działań 
komunikacyjnych ze sportem to inwestycja długofalowa, wymagająca dość duŜych 
nakładów finansowych i przemyślanej strategii komunikacyjnej. Ponadto naleŜy mieć 
na uwadze, iŜ uzyskiwane efekty zaleŜą w duŜej mierze od zrozumienia specyfiki 
dyscyplin, na które stawia się w działaniach promocyjnych, oraz właściwego doboru 
środków pozwalających uzyskać spójny i wiarygodny wizerunek. 

W Polsce potencjał do tego, aby kreować swój wizerunek w oparciu o sport, 
posiada wiele miast. Niektóre z nich przeznaczają na działania promocyjne odnoszące 
się do rywalizacji sportowej znaczne środki finansowe, jednak osiągane efekty często 
nie są zadowalające. Wynika to najczęściej z występowania barier po stronie władz 
miejskich, do których naleŜy zaliczyć: 

– opracowywanie niespójnych strategii komunikacyjnych, w których 
wykorzystywanie sportu pojawia się w zbyt wielu obszarach (nie wszystkie 
dyscypliny są nośne medialnie oraz odpowiednie do promowania kaŜdego 
miasta), 

– brak inwencji w podejmowanych działaniach promocyjnych oraz 
niewystarczająca konsekwencja w realizowaniu przyjętych załoŜeń, 
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– zbytnie koncentrowanie się na sporcie kwalifikowanym i zaniedbywanie 
infrastruktury związanej ze sportem masowym, 

– podejmowanie w niewystarczającym zakresie działań, mających na celu 
przekonanie środowisk biznesowych do inwestowania w lokalny sport 
(zarówno masowy, jak i kwalifikowany), 

– brak współpracy z agencjami marketingowymi, specjalizującymi się  
w prowadzeniu aktywności związanej ze sportem, 

– wpływ uwarunkowań politycznych oraz zróŜnicowanych sytuacji kryzysowych 
(w Polsce częstym zjawiskiem jest konieczność ratowania przez władze miast 
upadających klubów oraz imprez sportowych, których organizacja jest 
zagroŜona ze względów finansowych). 

Wśród czynników niezbędnych do prowadzenia skutecznych działań w obszarze 
promocji przez sport naleŜy wskazać przede wszystkim dysponowanie przez miasto 
nowoczesną infrastrukturą sportową. Ponadto waŜna jest siła i potencjał lokalnych 
zespołów oraz posiadanie znanych zawodników związanych z daną miejscowością. 
Działaniom wizerunkowym sprzyjają równieŜ szerokie rzesze wiernych kibiców, 
współpraca lokalnego biznesu ze światem sportu oraz popularność na danym terenie 
róŜnych form sportu masowego.  

SPORT AS THE ELEMENT OF PROMOTIONAL  

ACTIVITIES OF POLISH CITIES 

Summary 

The paper presents the possibilities for Polish cities in the scope of leading promotional 
actions referring to sport. In addition, the barriers of using sport in image creation of the cities are 
identified. The author makes the exemplification on the basis of a few chosen cities. 
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Ewa Kasperska1 

MARKETING EVENTOWY W PROMOCJI 

KULTUROWYCH WARTOŚCI REGIONU 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono event marketing − jego znaczenie i proponowane klasyfikacje. 
Zaprezentowano specyfikę marketingu terytorialnego i moŜliwości wykorzystania eventów  
w promocji regionu i kreowaniu jego wizerunku. Podkreślono rolę wydarzeń zwłaszcza  
w promowaniu kulturowych wartości regionu i omówiono ich znaczenie na przykładach  
z praktyki.   

Wstęp 

Promocja, czyli komunikowanie się danego podmiotu z otoczeniem, dysponuje 
dzisiaj całym arsenałem środków oddziaływania na klienta, a zmieniająca się 
dynamicznie rzeczywistość wymusza kreowanie nowych narzędzi wpływu, dając 
początek kolejnym formom marketingu. Jako przykład posłuŜyć mogą: marketing 
zapachowy, wirusowy, partyzancki, buzz marketing, czy wreszcie event marketing, 
będący tematem niniejszego artykułu. 

Mimo Ŝe pojęcie to jest wciąŜ zbyt słabo rozpowszechnione, a omawiana forma 
marketingu nie doczekała się jeszcze w Polsce (poza nielicznymi publikacjami) 
naukowych opracowań, zarządzanie wydarzeniami i promocja poprzez wydarzenia 
stosowana jest często, a praktycy, zapewne dzięki posiadanemu doświadczeniu  
i intuicji, bezsprzecznie dostrzegają jego wartość. 

Wydarzenia o róŜnym charakterze są teŜ stałym elementem Ŝycia regionu (miasta), 
mimo Ŝe w większości przypadków samorządy lokalne nie mają świadomości 
korzystania z tej formy marketingu. Często teŜ nie doceniają moŜliwości, jakie stwarza 
posługiwanie się eventem w marketingu terytorialnym – przez miasta i regiony 
budujące swą atrakcyjność turystyczną. 

Marketingowe zarz ądzanie terytorium  

Głównym celem marketingu terytorialnego według A. Szromnika jest wpływanie 
na opinie, postawy i sposoby zachowania się zewnętrznych i wewnętrznych grup 
zainteresowanych klientów przez kształtowanie właściwego zestawu środków oraz 

                                                 
1 Ewa Kasperska – dr, Zakład Marketingu, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska. 
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instrumentów stymulowania kontaktów wymiennych2. Tym samym zwraca on uwagę 
na fakt, Ŝe marketing regionu obejmuje dwie sfery działań: 

a) zewnętrzną – czyli ukierunkowanie na osoby lub firmy zlokalizowane poza 
danym terenem, 

b) wewnętrzną – zorientowaną na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty  
i opartych na właściwych podstawach informacyjnych, przy uwypukleniu roli 
kontaktów między jednostkami samorządu terytorialnego a mieszkańcami3. 

Za całokształt działań marketingu terytorialnego A. Szromnik uznał: 
– marketingowe kształtowanie elementów infrastruktury miejskiej (ilościowych  

i jakościowych), 
– przygotowanie zarówno urzędników, jak i mieszkańców do kontaktowania się  

i obsługi gości (przejawiające się w procedurach rekrutacyjnych, 
szkoleniowych, motywacyjnych i informacyjnych), 

– kształtowanie image’u jednostki terytorialnej, angaŜując w to przedsięwzięcie 
równieŜ inne podmioty i osoby prywatne, aby zintegrowanym działaniem 
doprowadzić do powstania i utrzymać pozytywną, a przy tym wyrazistą markę 
regionu, 

– organizowanie jednorazowych i cyklicznych wydarzeń oraz imprez masowych 
o róŜnorodnym charakterze: sportowym, handlowym, turystycznym, 
artystycznym, kulturalnym, które w swym zamierzeniu mają przyciągnąć 
zarówno przybyszów, jak i mieszkańców4. 

Dla realizacji tak zdefiniowanych zadań marketing terytorialny wykorzystuje 
narzędzia marketingu mix, charakterystyczne równieŜ dla klasycznego ujęcia 
marketingowego zarządzania jednostką. Działania takie w regionie skupiają się zatem 
na odpowiednim zarządzaniu produktem, który w tym przypadku nazywany jest 
megaproduktem, czyli (upraszczając nieco temat) zarówno efektem (wytworem) 
prowadzonych działań, a więc dobrem oferowanym przez producenta, jak teŜ samym 
producentem. 

Struktura megapoduktu jest bardzo rozbudowana, a jego rdzeniem są korzyści, 
jakie oferuje klientom. Na megaprodukt składają się obiekty gospodarcze, dobra 
materialne, nieruchomości, składniki infrastruktury technicznej, usługi publiczne, 
administracyjne, bytowe, elementy środowiska naturalnego, środowisko społeczne5.  
W odniesieniu do turystyki naleŜy wymienić jeszcze infrastrukturę turystyczną (ośrodki 
wypoczynkowe, wypoŜyczalnie sprzętu, przystanie jachtowe itp.) oraz walory 

                                                 
2 H. Meffert, Städtemarketing – Pflicht oder Kür?, Sympozjum „Stadvisionen”, Stadtstrategienund 

Städtmarketing in der Zukunft, Münster, 2-3 marzec 1989, za: A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto  
i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 22.  

3 A. Szromnik, Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, „Samorząd Terytorialny” 
1997, nr 3, s. 9. 

4 Marketing terytorialny, red. T. Markowski, KPZR PAN, Warszawa 2002, tom CXII, s. 81. 
5 A. Szromnik, Marketingowa koncepcja stymulacji inwestycji zagranicznych w miastach i regionach, 

„Samorząd Terytorialny” 1999, nr 1-2, s. 67. 
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zabytkowe i współczesne lokalnej architektury (zamki, kościoły, muzea, obiekty 
współczesne np. obserwatoria astronomiczne, baseny, kręgielnie, galerie handlowe).  

Warto w tym miejscu zaryzykować twierdzenie, Ŝe do powyŜszej listy naleŜałoby 
dodać wydarzenia odbywające się na danym obszarze, stanowiące często atrybut i znak 
szczególny wybranego terytorium, zwłaszcza Ŝe takie podejście doskonale wpisuje się 
w definicję produktu, który według słów Ph. Kotlera moŜe być nie tylko dobrem 
materialnym, usługą czy organizacją, ale równieŜ miejscem, ideą czy właśnie 
działaniem6. 

Z punktu widzenia marketingu terytorialnego szczególny charakter ma zagadnienie 
ceny7. Trudno jest bowiem mówić o moŜliwościach kształtowania cen oferty 
turystycznej w sposób bezpośredni przez jednostki samorządu terytorialnego. Zatem,  
w przypadku regionu, zapłata odbiorców megaproduktu nie ma charakteru 
bezpośredniego, a raczej pośredni, rozłoŜony w czasie, często niematerialny  
i niewymierny. Przejawiać się ona będzie w zwiększonym zainteresowaniu regionem:  
w nasileniu ruchu turystycznego, zainteresowaniu inwestorów widzących w danym 
miejscu dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości czy w napływie osób chcących 
osiedlić się na stałe. Swoją wagę ma równieŜ zadowolenie mieszkańców, które z kolei 
będzie wiązało się z niechęcią do migracji i stałym związaniu z regionem. Zyskiem  
z działań marketingowych będzie więc rozwój regionu, wzrost dobrobytu jego 
mieszkańców, prestiŜ władzy czy ponowny jej wybór8. 

W tym kontekście bardzo istotna jest skuteczność w przekazywaniu informacji  
w kierunku potencjalnych inwestorów (ofertowo-cenowych, negocjacyjnych, 
promocyjnych czy charakteryzujących sam produkt terytorialny) oraz informacji 
promujących region, skierowanych do turystów (zachwalających jego walory naturalne 
i występujące atrakcje). 

Promocja jednakŜe spełnia w marketingu terytorialnym szersze funkcje. Poza 
wspomnianymi powyŜej konkurencyjnymi − tworzenie, silniejszych niŜ inne regiony, 
zachęt dla turystów i inwestorów, jej zadaniem są jeszcze działania integracyjne  
– wzmacnianie więzi wśród społeczności lokalnej oraz pobudzające – kreowanie 
określonych pozytywnych postaw wobec regionu i polityki władz lokalnych9. 

W realizacji powyŜszych celów moŜliwe do zastosowania narzędzia promocji mix 
są takie same, jak te wykorzystywane na rynku dóbr i usług: reklama telewizyjna, 
radiowa, prasowa, wydawnicza, wystawiennicza, upominkowa, public relations  
i publicity, sponsoring, marketing bezpośredni, wydawnictwa promujące region 
(przewodniki, albumy geograficzne i przyrodnicze, mapy krajoznawcze itp.). Jednak ich 

                                                 
6 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 

2002, s. 41. 
7 Nie jest zamiarem autorki niniejszego opracowania prezentacja wszystkich narzędzi marketingu 

terytorialnego, których wyczerpujące opisy znaleźć moŜna w literaturze przedmiotu. Zaprezentowano tu tylko 
te, które w jej opinii, są istotne w kontekście omawianych zagadnień.  

8 Marketing terytorialny, red. T. Markowski, op. cit., s. 113. 
9 B. Barczak, Marketing w zarządzaniu gminą, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 11, s. 45. 
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wykorzystanie przez regiony jest zwykle bardzo ograniczone. Sprowadza się zwykle do 
działań tylko na terenie samego regionu i w odniesieniu do przybyłych gości oraz 
zainteresowanych zgłaszających się z własnej inicjatywy10. 

Tymczasem nośnikami informacji o regionie, poza lokalnymi władzami 
samorządowymi, powinni być równieŜ liderzy opinii lokalnej społeczności, politycy, 
przedsiębiorcy, lokalni twórcy, mass media oraz sami mieszkańcy. W komunikowaniu 
się z otoczeniem powinny brać udział nie tylko powołane w tym celu biura promocji 
miast i regionów czy ośrodki informacyjno-promocyjne, ale równieŜ organizacje 
społeczne, gospodarcze i polityczne, izby gospodarcze, instytucje finansowe, szkoły  
i uczelnie oraz inne instytucje z róŜnych branŜ. 

Wizerunek regionu 

Szczególne znaczenie dla promocji regionu ma, według T. Romańskiego, budowa 
jego wizerunku. Dzięki niemu niektóre regiony są postrzegane jako bardziej przyjazne 
odbiorcom, a przez to atrakcyjniejsze, inne jako bardziej zamknięte, niechętne lub 
obojętne wobec odbiorców11. Wizerunek regionu jest produktem bardzo złoŜonym. 
Składają się na niego liczne elementy materialne i niematerialne. Atutami regionu mogą 
być zwłaszcza: ukształtowanie terenu, wody, przyroda oŜywiona, zabytki, pomniki, 
obiekty sportowe, kulturalne itp. Ponadto funkcję wyróŜniającą dany region spośród 
innych, nadającą mu unikalny charakter, a tym samym czyniącą jego wizerunek 
wyrazistym, moŜe pełnić produkt lokalny. Z punktu widzenia regionu i jego 
mieszkańców jego istnienie niesie ze sobą róŜnorodne korzyści, w tym równieŜ 
wymierne. Produkty lokalne bowiem: 

– „zwiększają atrakcyjność turystyczną miejsca (...), 
– umacniają toŜsamość lokalną i regionalną, tworzą element kultury miejsca, 
– przyczyniają się do tworzenia alternatywnych form zarobkowania (…), 
– stymulują rozwój MŚP, w tym kreują nowe miejsca pracy (…), 
– stymulują popyt, zainteresowanie inwestorów regionem, kreują rozwój handlu, 
– większość dochodu z produktu powstaje w miejscu jego wytworzenia, 
– zwiększają średni dochód z jednego turysty”12. 
Produkt lokalny powinien jednak być niepowtarzalny, właściwy tylko dla danego 

obszaru. Powinien odwoływać się do lokalnej tradycji, kultury, historii, specyficznych 
cech regionu. MoŜe być nim wyrób rzemiosła lub rękodzieło artystyczne (np. koronki  
z Koniakowa), element ubioru, ludowa biŜuteria (np. bursztyn na Pomorzu), danie 
kuchni regionalnej (np. Ŝurek po krakowsku), konkretne miejsce – unikalna atrakcja 
turystyczna (np. jaskinia Raj), szlak pieszy, wodny, rowerowy (np. Bursztynowy Szlak), 

                                                 
10 A. Szromnik, Marketingowa koncepcja…, s. 70. 
11 T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, 

w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, op. cit., s. 143. 
12 Jak rozwijać lokalną turystykę, red. M. Migdalski, Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 

2004, s. 98. 
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postać historyczna lub rodem z bajek, czy ludowych podań (np. lajkonik), atrakcja 
odwołująca się do nazwy miejscowości (np. Muzeum Gwizdka w Gwizdałach).  

Jak dowodzi praktyka, produkt lokalny moŜe teŜ być zespołem działań, 
wydarzeniem: zawody sportowe, swoisty sposób celebracji świąt lub obchody 
regionalnego święta (np. Święto Truskawki, Święto Dzieci Gór), regionalne imprezy  
o róŜnorodnym charakterze (np. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej), 
inscenizacja historycznego wydarzenia, mającego miejsce na terenie regionu (Bitwa  
o Krowę pomiędzy Białogardem i Świdwinem), lub (znowu) odwoływanie się do nazw 
miejscowości (np. Targi Wierzby w Wierzbinku) itp. 

Bardzo istotną składową wizerunku, jak juŜ wspomniano, są sami mieszkańcy. 
Występują w roli ambasadorów regionu, a ich opinia przekazana innym ma 
podstawowe znaczenie w kreowaniu wizerunku, uwaŜana jest bowiem za szczególnie 
wiarygodną. Stąd teŜ polityka promocji prowadzona przez władze powinna mieć na 
względzie równieŜ mieszkańców i ich satysfakcję z zamieszkiwania w danym regionie. 

Z powyŜszego wynika, co istotne, Ŝe specyfika promocji w marketingu 
terytorialnym przejawia się w osobie adresata działań podejmowanych przez region. 
Istnieją zatem w pakiecie narzędzi promujących dany obszar takie, które skierowane są 
zarówno do odbiorcy zewnętrznego, jak i do własnych mieszkańców. NaleŜą do nich 
zwłaszcza przytoczone powyŜej, tzw. eventy. 

Marketing eventowy 

Pojęcie eventu, czyli (najprościej mówiąc) wydarzenia, funkcjonuje w praktyce 
marketingowej juŜ od jakiegoś czasu. Same zaś eventy, wykorzystywane są dla celów 
zarządzania właściwie od zarania dziejów (aby wspomnieć chociaŜ rolę igrzysk  
w staroŜytnej Grecji). Co natomiast oznacza określenie „event marketing”, czy 
„marketing eventowy”? Zgodnie z definicją jest to zespół działań uzupełniających 
sprzedaŜ osobistą i marketing, koordynujących je i wspomagających ich efektywność13. 
Działania te, czyli wydarzenia marketingowe, są wszelkimi formami aktywności, 
odnoszącymi się do „organizowania imprez bądź akcji o charakterze gospodarczym, 
sportowym, politycznym, naukowym lub kulturalnym, a ich specyfika polega na 
interaktywnym charakterze”14. 

W tym miejscu naleŜałoby wspomnieć o pojęciu marketingu eventu, które, w opinii 
autorki, niesie ze sobą odmienne znaczenie. Tak jak event marketing/marketing 
eventowy oznacza promocję przy wykorzystaniu specjalnie w tym celu 
inscenizowanych (odbywanych) wydarzeń, tak marketing eventu oznaczał będzie raczej 
działania zmierzające do wypromowania samego wydarzenia oraz marketingowe 

                                                 
13 A. Kalinowska-śeleźnik, Event marketing jako forma komunikacji marketingowej, 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, 
Szczecin 2009, s. 429. 

14 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 164.  
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zarządzanie jego realizacją. Stąd, dla precyzji, polskim odpowiednikiem tej nazwy 
powinien być właśnie marketing wydarzeń. Tak rozumiany plasuje się on między 
innymi działaniami, róŜniącymi się między sobą podmiotem, wobec którego są 
prowadzone (marketing organizacji non-profit, marketing polityczny, marketing 
terytorialny itp.). Dla marketingu eventowego natomiast właściwszym, w opinii autorki, 
byłoby stosowanie określenia „marketing poprzez wydarzenia” lub „marketing 
wydarzeniowy”. W tym ujęciu oznacza on bowiem działania przy wykorzystaniu 
określonego narzędzia – nośnika komunikatu, tu: wydarzenia/imprezy (podobnie jak 
mówić moŜemy o reklamie prasowej, telewizyjnej czy radiowej). Przyznać jednak 
trzeba, Ŝe oba te pojęcia często stosowane są, zarówno w literaturze, jak i praktyce, 
zamiennie.  

Mimo istnienia całej gamy bardzo róŜnorodnych wydarzeń stosowanych dla celów 
promocji, trudno jest doszukać się w polskiej literaturze klasyfikacji eventów.  
O uporządkowanie tego zjawiska pokusili się jednak praktycy. Przykład klasyfikacji 
moŜna znaleźć w artykule Dariusza Kolberga, opublikowanym na stronach Agencji 
Komunikacji Marketingowej, słuŜącej profesjonalną pomocą praktykom z dziedziny 
komunikacji marketingowej i narzędzi komunikacyjnych. D. Kolberg proponuje 
klasyfikację eventów według wielu kryteriów. Dla przykładu: 

– eventy miejsca: przywiązane (do konkretnego miejsca, np. Olsztyńskie Noce 
Bluesowe), objazdowe (szeroko stosowane przez stacje radiowe), stacjonarne, 

– czasu – jednodniowe, wielodniowe, etapowe, 
– powtarzalności – jednorazowe, kilkurazowe, cykliczne, 
– zasięgu – kameralne, grupowe, masowe, globalne, 
– celów − wizerunkowe, prosprzedaŜowe, non-profit, partyzanckie 

(wykorzystujące skandal do rozgłosu po jak najniŜszych kosztach), jako 
pretekst do nagłośnienia produktu, którego reklama jest ograniczona  
(np. Nemiroff Global Party promujące nową butelkę Nemiroff Vodka), 

– interakcji z uczestnikami – aktywne, pasywne, 
– typów i form imprezy – muzyczne, sportowe, rekreacyjne, targowe, 

festiwalowe, filmowe, multimedialne, piknikowe, biesiady, performing, 
widowiska światło i dźwięk, pokazy pirotechniczne, laserowe, pokazy sztuk 
walki, gale, gry, happeningi, imprezy dla dzieci itd.15. 

PowyŜsza lista nie zawiera wszystkich, podanych przez cytowanego autora, 
wariantów klasyfikowania eventów. MoŜliwe równieŜ, Ŝe sporządzony przez niego 
podział w opinii innych nie wyczerpuje tematu, ponadto praktyka z czasem stworzy 
zapewne kolejne kategorie samych wydarzeń, jak i ich moŜliwego przyporządkowania. 
W kontekście omawianego tematu istotne jest natomiast, które z zaprezentowanych 
eventów stosowane są w promocji regionów. 

                                                 
15 D. Kolberg, Event marketing – organizacja imprez czy coś więcej, Marketing Communication Academy, 

http://www.mca.edu.pl/lectorium/Event-marketing.pdf, s. 4. 
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Promocja dziedzictwa kulturowego regionu poprzez wy darze-
nia 

Marketing wydarzeniowy stwarza szczególnie szerokie moŜliwości promocji 
regionu, coraz szerzej dostrzegane przez jego włodarzy, chociaŜ (co stwierdzono juŜ na 
wstępie) nie do końca świadomych wiedzy na temat rodzaju stosowanych działań 
marketingowych. Jak pisze M. Florek: „Oprócz tradycyjnych narzędzi komunikacji, 
przeniesionych z praktyki przedsiębiorstw, jednostki terytorialne stosują specyficzne, 
im właściwe  instrumenty promocyjne, wspomagające kształtowanie ich toŜsamości. 
Przykładem jest organizacja róŜnego typu wydarzeń i przedsięwzięć, często dość 
specyficznych, które przyciągają rozmaite grupy odbiorców. Tradycyjnie organizowane 
cyklicznie festiwale, konkursy i przeglądy kojarzą przedsięwzięcia z określonymi 
miastami i regionami”16. 

Przykładem wydarzeń, które stanowią „flagowy” produkt regionu, czyniąc ów 
region rozpoznawalnym właśnie ze względu na istnienie owego wydarzenia, moŜe być 
Festiwal Piosenki w Opolu, Festiwal Wikingów w Wolinie, Festiwal Gwiazd  
w Międzyzdrojach czy Piknik Country w Mrągowie. 

Miasta i gminy posługują się wydarzeniami (korzystając z klasyfikacji Kolberga) 
przywiązanymi do miejsca (co oczywiste), jedno- lub wielodniowymi (np. obchody dni 
miasta), o zasięgu masowym, integrującymi uczestników, zwykle cyklicznymi  
i aktywnymi. Stanowczo za rzadko jednak widzą w nich narzędzie kształtowania 
wizerunku, w swych celach skupiając się raczej na integracji mieszkańców  
i podnoszeniu atrakcyjności miejsca dla turystów. Warto przy tym wspomnieć, Ŝe 
wydarzenia mają wpływ na ów wizerunek nawet wówczas, gdy miasto jest tylko 
jednym ze współorganizatorów jakiejś imprezy lub nawet wyłącznie miejscem jej 
odbywania. 

Marketing wydarzeniowy jest szczególnie dobrym nośnikiem komunikacji  
z otoczeniem w przypadku promocji dziedzictwa kulturowego regionu. Na dziedzictwo 
to składa się wiele elementów, np. architektura, sztuka ludowa, ubiór, historia, religia, 
język, tradycje itp. (rys. 1). Jednak dzisiaj, składowe czy walory tegoŜ dziedzictwa 
trudno jest zaobserwować poprzez sam fakt przebywania na danym terytorium.  
To bowiem, co stanowi o unikalności miejsca, jest juŜ w większości zdominowane 
przez współczesność: zunifikowaną zabudowę mieszkalną, współczesny ubiór, 
powszechny język literacki. Sztuka ludowa znajduje swoje codzienne miejsce  
w galeriach i muzeach, tradycje i religia ujawniają się tylko w określonych momentach, 
podobnie jak strój ludowy zarezerwowany jest na specjalne okazje. Eventy tymczasem 
stwarzają w regionie moŜliwości wyeksponowania owych walorów. Będąc takimi 
właśnie okazjami, często same w sobie stają się świętem zasługującym na szczególne 
względy. 

                                                 
16 M. Florek, op. cit., s. 164. 
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Rys. 1. Klasyfikacja atrakcji turystycznych według Ritchie i Zins 
Źródło: Z. Kruczek, Współczesne tendencje w kreowaniu atrakcji turystycznych, w: Współczesne tendencje  

w turystyce i rekreacji, red. J. Wyrzykowski, K. Klementowski, AWF, Wrocław 2004, s. 90. 

Przykładem udanego eventu, który niezaprzeczalnie stanowi symbol rozpoznawczy 
regionu, zarazem decydując o jego postrzeganej wartości, jest wspomniany juŜ 
wcześniej Festiwal Wikingów w Wolinie. Festiwal ten organizowany jest od 1993 roku 
(z przerwą w 1994 i 1995 r.) i rokrocznie zyskuje sobie coraz większą rzeszę 
zwolenników. Zmieniając od 2005 roku nazwę na Festiwal Słowian i Wikingów, do tej 
pory odbył się juŜ piętnaście razy. Sami organizatorzy pisali o nim w 1999 roku: 
„…formuła festiwalu w Wolinie to takŜe pierwszy krok realizacji programu mającego 
na celu nadanie Wolinowi nowego oblicza i wypromowanie go w Europie dzięki jego 
dziedzictwu historycznemu i kulturowemu…”17. Sukces festiwalu zaowocował 
projektem budowy na dwóch wysepkach rzeki Dziwny (na których odbywa się 
impreza), skansenu będącego rekonstrukcją średniowiecznego Wolina. Wśród 
wymienianych celów projektu znalazły się równieŜ: stworzenie produktu turystycznego 
na skalę europejską oraz promocja regionu18. 

Przykładem eventu o podobnej formule jest Festyn Archeologiczny w Biskupinie, 
który równieŜ odbędzie się w tym roku po raz szesnasty. Rezerwat archeologiczny  
w Biskupinie powstał jeszcze przed II wojną światową, a w obecnej formie w latach  
70. ubiegłego stulecia, stanowiąc przede wszystkim atrakcję turystyczną Pałuk i miejsce 
edukacji młodzieŜy szkolnej. Jednak dopiero organizowane tam imprezy rozsławiły 
Biskupin, a sam festiwal stał się największym festiwalem archeologicznym w Europie. 
Jak podaje Ireneusz Graff, fotograf i popularyzator przyrody oraz foto-dokumentalista 
koncertów, festynów historycznych, spektakli teatrów ulicznych itp.: „Liczba gości 
wówczas [tj. w czasie Festiwalu Archeologicznego] w ciągu 9 dni sięga lub nawet 

                                                 
17 Festiwal, http://www.jomsborg-vineta.com/content/view/42/41/1/2/. 
18 Skansen. ZałoŜenia projektu, http://www.jomsborg-vineta.com/content/view/47/42/.  
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przekracza 70 tysięcy, czyli więcej, niŜ wynosi ilość gości odwiedzających Biskupin w 
pozostałe dni roku”19. 

Podane powyŜej przykłady są wydarzeniami o skali ogólnokrajowej  
i międzynarodowej, największymi tego typu imprezami w Polsce, o bogatej tradycji  
i historii sięgającej pierwszych lat przemian ustrojowych (wprowadzania gospodarki 
rynkowej). Jednak równieŜ na znacznie mniejszą skalę i w oparciu o uboŜsze walory 
regionu moŜna kreować atrakcyjny produkt turystyczny oparty na eventach. 

Wydarzenia jako składnik oferty Muzeum w Koszalinie 20 

Przykładem instytucji działającej na lokalnym rynku, konsekwentnie 
wprowadzającej eventy do swojej stałej oferty jest Muzeum w Koszalinie. Specyfiką 
regionu koszalińskiego jest brak toŜsamości kulturowej mieszkańców oraz ciągłości 
historycznej tych ziem, nazywanych powszechnie „odzyskanymi”, bo przyłączonych do 
Polski po II wojnie światowej. Przyczyną takiego stanu jest nieobecność rdzennej 
ludności, wysiedlonej na dzisiejsze tereny Niemiec, a napływ (głównie z południowo 
-wschodniej i centralnej Polski) nowych mieszkańców, zróŜnicowanych kulturowo.  

Pozostałości materialnej kultury niemieckiej, obecność wpływów holenderskich 
oraz ślady dawnej słowiańskości tych ziem ocalone w enklawie dwóch 
podkoszalińskich wsi, złoŜyły się na powstanie unikalnej kultury jamieńskiej. Jej 
spuścizna dała podstawy i stała się inspiracją do organizacji wydarzenia promującego 
kulturę, sztukę ludową i rękodzieło, a zarazem będącego eventem najdłuŜej 
funkcjonującym w ofercie muzeum, czyli Jarmarku Jamneńskiego.  Jest to impreza 
odbywająca się na muzealnym dziedzińcu cztery razy w roku juŜ od siedmiu lat. 
Pierwszy jarmark miał miejsce w czerwcu 2004 roku, a wzięło w nim udział  
13 uczestników indywidualnych i 1 grupowy. Jarmarki przeprowadzone w 2009 roku 
skupiały juŜ kaŜdorazowo przynajmniej 60 uczestników indywidualnych i od 4 do 6 
grupowych (tabela 1). Byli to twórcy ludowi, koła pracy twórczej, zespoły 
folklorystyczne, koła gospodyń wiejskich, koła nieformalne, świetlice środowiskowe 
itp. Liczba odwiedzających jarmark mieszkańców i turystów, w opinii organizatorów, 
jest trudna do oszacowania. Ponadto nie bez znaczenia są równieŜ istniejące w czasie 
danej imprezy warunki pogodowe. Pracownicy muzeum mówią jednak bez wahania  
o zdecydowanie rosnącym zainteresowaniu imprezą. Potwierdzeniem ich słów  
i zarazem odzewem na owo rosnące zainteresowanie wśród zwiedzających jest 
zwiększająca się liczba oraz wciąŜ poszerzający się zakres geograficzny 
przybywających na jarmark uczestników. 

 
 

                                                 
19 I. Graff, Barbarzyńcy w Biskupinie, http://www.graff.art.pl/teksty/Biskupin.htm. 
20 Informacje oraz dane statystyczne zawarte w niniejszym podpunkcie pochodzą z Działu Etnograficznego 

oraz Działu Oświatowego Muzeum w Koszalinie lub z oficjalnej strony Muzeum w Koszalinie 
http://www.muzeum.koszalin.pl/. 
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Tabela 1. Liczba uczestników Jarmarku Jamneńskiego 

Rok 

czerwiec lipiec sierpień grudzień 

ogółem 
w tym: 
grupowi 

ogółem 
w tym: 
grupowi 

ogółem 
w tym: 
grupowi 

ogółem 
w tym: 
grupowi 

2004 14 1 34 3 50 5 25 1 

2005 44 1 43 1 48 1 34 1 

2006 41 1 54 2 43 2 66 3 

2007 49 4 64 3 75 5 70 6 

2008 75 5 74 5 65 5 63 6 

2009 73 5 64 4 64 5 68 6 

Źródło: Dane uzyskane w Dziale Etnograficznym Muzeum w Koszalinie. 

Na pierwszej jego edycji obecni byli przedstawiciele trzech województw, w 2009 
roku – sześciu. Bezsprzecznie wskazuje to na upowszechnianie się wśród twórców  
z coraz większego obszaru Polski wiedzy o jarmarku, a co za tym idzie – miejscu  jego 
odbywania21. Dokładny zasięg geograficzny prezentuje rys. 2. – zacieniony obszar 
mapy, przy czym wraz ze wzrostem intensywności koloru wzrasta długość staŜu 
województw uczestniczących w imprezie. Szczegółowe zestawienie liczby uczestników 
z poszczególnych województw przedstawia natomiast tabela 2. 

 
Rys. 2. Zasięg geograficzny uczestników Jarmarku Jamneńskiego w latach 2004-2009. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych w Dziale Etnograficznym Muzeum  

w Koszalinie 

                                                 
21 Co ciekawe, analiza danych statystycznych dotyczących liczby odwiedzających koszalińskie muzeum 

wskazuje, Ŝe nie istnieje zaleŜność między organizowanymi imprezami plenerowymi a liczbą zwiedzających. 
Dla przykładu - w 1992 roku liczba osób, które obejrzały stałą ofertę muzeum, wyniosła 11 005, gdy 
tymczasem w 2009r – 11 600. W całym tym okresie liczba odwiedzin wahała się bez uchwytnej tendencji od 
wartości 9 086 (w 2000r) do blisko 16 500 (w 2005r) a nawet 19 300 (w rekordowym 1998r). Zatem nie 
moŜna mówić o wpływie imprez na promocję samego muzeum przejawiającym się w zwiększonym 
zainteresowaniu pozostałą jego ofertą.  

Legenda:  
Przedstawiciele województw 

uczestniczący w Jarmarku Jamneńskim 

od 2004 roku 

od 2005 roku 
od 2007 roku 
od 2008 roku 
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Tabela 2. Liczba uczestników Jarmarku Jamneńskiego według województw 

Rok zachodnio-
pomorskie 

pomorskie wielkopolskie kujawsko 
-pomorskie 

lubuskie mazowieckie 

2004 116 2 5    

2005 146 2 14 7   

2006 178 3 9 14   

2007 213 4 8 32 1  

2008 220 12 7 35 2 1 

2009 212 17 6 29 2 3 

Źródło: Dane uzyskane w Dziale Etnograficznym Muzeum w Koszalinie. 

Poza Jarmarkiem Jamneńskim koszalińskie muzeum jest jeszcze organizatorem lub 
uczestnikiem dwóch innych imprez plenerowych o krótszym staŜu. Pierwsza z nich, 
prowadzona równieŜ w duchu ludowym, folklorystycznym, to Targ Młynarzy (nazwa 
pochodzi od miejsca lokalizacji muzeum w dawnym Pałacu Młynarzy przy ulicy 
Młyńskiej). Impreza ta, o charakterze zbliŜonym do jarmarku, chociaŜ realizowana  
z mniejszym rozmachem, odbywa się regularnie od trzech lat, czterokrotnie w ciągu 
roku. KaŜda z nich przebiega pod innym hasłem. W czerwcu jest to prezentacja 
artystyczna dzieci – „Przedszkolaczek ci ja…”, w lipcu początkowo „Parada kuglarzy”, 
w ostatnim roku zmieniła formułę na „Plac dawnych gier i zabaw”, w sierpniu „Festyn 
doŜynkowy”. Impreza majowa współistnieje natomiast z wydarzeniem wykraczającym 
poza terytorium samego muzeum – Nocą Muzeów, w której Koszalin równieŜ 
uczestniczy czwarty rok. Noc Muzeów jest równieŜ czasem aktywności pozostałych 
koszalińskich ośrodków kulturalnych – 3 innych muzeów, sali tradycji, galerii sztuki. 
Stale rośnie teŜ zainteresowanie tą imprezą wśród róŜnych instytucji i organizacji 
współpracujących. W 2007 roku Noc Muzeów zaktywizowała łącznie 23 
współpracowników, w 2008 – 26, a w 2009 – 27. W roku obecnym ma ich być jeszcze 
więcej, chociaŜ wzrost liczby uczestników ulegnie zapewne zahamowaniu. JuŜ dzisiaj 
bowiem kaŜdy lokalny, chcący się liczyć na rynku propagator kultury, właściciel galerii 
czy wystawca bierze udział w imprezie. 

Bardzo duŜe zainteresowanie istniejącymi imprezami plenerowymi bezsprzecznie 
wskazuje na ich kluczową rolę w promocji kulturowych wartości regionu. Dość 
powiedzieć, Ŝe liczba uczestników ośmiu organizowanych przez koszalińskie muzeum 
w ciągu roku atrakcji porównywalna jest z liczbą odwiedzających wystawy muzealne 
przez cały rok (tabela 3).  

Muzeum w Koszalinie nie ustaje więc we wzbogacaniu oferty dla mieszkańców  
i turystów. Obecnie istnieją powaŜne, zaawansowane plany powołania do Ŝycia 
kolejnego wydarzenia opartego na dziedzictwie historycznym regionu. Impreza miałaby 
mieć charakter parady ulicami miasta i nosić nazwę „Orzeł i Gryf – czyli obrazki  
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z dziejów Koszalina”22. Scenariusz przedsięwzięcia oparty jest na wydarzeniach  
z historii, z uwzględnieniem znanych postaci historycznych związanych z Koszalinem 
oraz najwaŜniejszej w dziejach miasta bitwy (pod Tatowem), w nawiązaniu do 
przypadającej w tym roku 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Autor projektu chce 
do parady zaangaŜować studentów koszalińskich uczelni i juŜ dzisiaj wiadomo, Ŝe 
pomysł ten spotkał się z duŜym zainteresowaniem z ich strony. 

Tabela 3. Odwiedzający Muzeum w Koszalinie z uwzględnieniem widzów imprez plenerowych* 

 2007 2008 2009 

Odwiedzający wystawy muzeum ogółem w roku 15 797 13 168 11 600 
Odwiedzający w Noc Muzeów 6 500 4 500 6 307 
Widzowie Targu Młynarzy ogółem** 4 100 4 000 1 850 
* w tabeli nie podano liczby widzów Jarmarków Jamneńskich z uwagi na brak statystyk na ten temat. 
Jednak organizatorzy szacują, Ŝe kaŜdą z czterech imprez odbywanych w ciągu roku odwiedza po kilka 
tysięcy uczestników. 
**bez widzów Nocy Muzeów 

Źródło: Dane uzyskane w Dziale Etnograficznym Muzeum w Koszalinie. 

Zakończenie  

Współczesny rynek wymusza na sprzedawcach niemal wszystkich dóbr stosowanie 
rozmaitych i coraz bardziej wyrafinowanych środków konkurowania o klienta. Stąd 
wysiłki w oddziaływaniu na niego róŜnorodnymi bodźcami: wzrokowymi, słuchowymi, 
dotykowymi, zapachowymi itp. RównieŜ i dostawcy oferty kulturalnej, tacy jak muzea, 
muszą zabiegać o klienta, stosując coraz bardziej atrakcyjne zachęty. Niestety, 
korzystne dla nich czasy, kiedy to klient usatysfakcjonowany był oglądaniem 
muzealnych eksponatów zza sznurkowej barierki lub poznawał tajniki Ŝycia przodków  
z poszarzałych, niewyraźnych rycin, bezpowrotnie minęły. Dzisiaj wymagający turysta 
chce dotknąć, posmakować, samodzielnie ulepić gliniany garnek czy upiec podpłomyk. 
Przedstawione powyŜej przykłady wskazują, Ŝe eventy są właśnie takim, 
przyciągającym licznych widzów chętnych do aktywnego uczestnictwa, skutecznym 
narzędziem promocji regionu. 

EVENT MARKETING IN THE PROMOTION  

OF CULTURAL VALUES OF A REGION 

Summary 

The paper presents the event marketing, its importance and classifications applied in it.  
It also presents the specific features of territorial marketing and the possibilities of making use  
of events in the promotion of a region and in creating its image. The author emphasizes the role  
of events particularly in promoting cultural values of a region and discusses their importance on 
practical examples. 

                                                 
22 Pomysłodawcą i orędownikiem tego przedsięwzięcia jest wieloletni badacz historii Koszalina, pasjonat 

jego przeszłości i tajemnic – Lech Fabiańczyk, na co dzień pracownik muzeum.  
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Wiesława Kuźniar1  

OBSZARY WYKORZYSTANIA EVENTS  

MARKETINGU W PROMOCJI WALORÓW 

JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ NA PRZYKŁADZIE 

WOJ. PODKARPACKIEGO 

Streszczenie 

Szczególną formą komunikacji i dotarcia do róŜnego rodzaju odbiorców są wydarzenia 
marketingowe (events marketing). Do najczęściej wykorzystywanych eventów, które są 
organizowane przez podkarpackie gminy, naleŜy zaliczyć imprezy plenerowe, którym towarzyszą 
często koncerty, pikniki, loterie, konkursy. Dzięki organizacji events marketingu regiony mogą 
umacniać markę przez wypromowanie swoich walorów i oddziaływanie zarówno na wewnętrzne 
rynki docelowe (mieszkańcy, przedsiębiorcy), jak rynki zewnętrzne (potencjalnych turystów czy 
inwestorów). Badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców podkarpackich gmin 
wykazały, Ŝe respondenci zgadzają się ze stwierdzeniem, iŜ gmina organizuje duŜo wydarzeń 
marketingowych promujących lokalne walory.  

Wprowadzenie 

Wśród działań promujących dane miasto, gminę czy region jednostki terytorialne 
coraz częściej stosują specyficzne formy komunikacji marketingowej, których celem 
jest budowanie ich toŜsamości, stanowiącej podstawę kreowanego wizerunku. 
Przykładem takich działań jest tzw. events marketing, który obejmuje organizację 
róŜnego typu wydarzeń i przedsięwzięć, często dość specyficznych, przyciągających 
zróŜnicowane grupy odbiorców. Wydarzenia te obejmują wszelkie formy aktywności, 
odnoszące się do organizowania imprez bądź akcji o charakterze kulturowym, 
sportowym, politycznym czy gospodarczym, których celem jest wywoływanie 
pozytywnych skojarzeń z daną jednostką terytorialną.  

Zakres i charakter działań wykorzystywanych w ramach events marketingu jest 
uzaleŜniony od wielu czynników, wśród których szczególną rolę odgrywa wielkość 
danej jednostki, poziom wykształconej orientacji marketingowej czy specyficzne 
walory danego terenu. Cechy te odgrywają równieŜ duŜe znaczenie w aktywności 
jednostek terytorialnych z woj. podkarpackiego, które coraz częściej wykorzystują 
działania w ramach events marketingu w promowaniu swoich walorów.  

                                                 
1 Wiesława Kuźniar − dr, Katedra Marketingu, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski. 
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Celem opracowania jest przedstawienie obszarów wykorzystania events marketingu 
w działalności marketingowej gmin woj. podkarpackiego. Na tle teoretycznych 
rozwaŜań związanych ze specyfiką events marketingu zaprezentowano wybrane obszary 
aktywności podkarpackich gmin w tym zakresie oraz dokonano ich oceny  
w oparciu o badania pierwotne. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankietowego przeprowadzono w pierwszym kwartale 2009 roku w 30 podkarpackich 
gminach na próbie 300 mieszkańców. Respondentów dobrano, bazując na zasadach 
doboru nielosowego kwotowego. W kwestionariuszu ankietowym wykorzystano  
7-stopniową skalę Likerta, za pomocą której zweryfikowano aktywność władz 
samorządowych Podkarpacia w zakresie events marketingu.  

Istota i znaczenie events marketingu  

Events marketing określany jest jako ogniwo łączące marketing terytorialny  
z marketingiem idei. Dotyczy on marketingu działania, marketingu pojedynczego 
przedsięwzięcia, akcji, których zespół, odpowiednio skomponowany i wzajemnie 
skoordynowany, stanowi podstawę właściwego marketingu miasta, gminy czy regionu. 
Event marketing to między innymi marketing imprez targowych, kongresów, festiwali, 
zawodów sportowych, konferencji naukowych, zjazdów, wystaw, aukcji, koncertów, 
spektakli itp.2 

W literaturze przedmiotu często określa się marketing wydarzeń jako narzędzie 
strategicznego pozycjonowania i marketingu, które łączy daną jednostkę czy 
organizację z pewnym wydarzeniem społecznym, zjawiskiem lub jego aspektem,  
z obustronną korzyścią. Niektórzy specjaliści z tego zakresu wskazują, Ŝe marketing 
wydarzeń to wciągnięcie człowieka w obszar kultury marki oraz społeczności firmowej 
(lub innej) poprzez organizację jej działań i przeŜyć w ramach wydarzenia3. Marketing 
wydarzeń zalicza się do narzędzi związanych z komunikacją grupową, niektórzy 
autorzy uznają go za specyficzną formę public relations.  

W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia wydarzeń marketingowych  
w komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej, co wynika m.in. ze wzrastającej 
roli public relations w stosunku do innych instrumentów promocyjnych, w tym takŜe 
reklamy. Stosowane przez miasta, gminy czy regiony działania w zakresie PR ulegają 
rozszerzeniu w czasie i przestrzeni, władze lokalne stają się coraz bardziej otwarte na 
swoich mieszkańców czy przedsiębiorców związanych z daną jednostką, często 
pojawiają się w mediach, informując i uzasadniając podejmowane decyzje, czy teŜ 
organizują i uczestniczą w róŜnych wydarzeniach i imprezach zwracających uwagę na 
daną jednostkę i jej walory, starając się przy tym o rozpowszechnianie pochlebnych 
przekazów czy artykułów w mediach. Działania te, jak wskazuje Ph. Kotler, są 

                                                 
2 A. Szromnik, Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, „Samorząd Terytorialny” 

1996, nr 3, s. 7. 
3 I. Bogdanowicz, Marketing wydarzenia a la russe, „CMO − Magazyn Dyrektorów Marketingu” 2006, nr 

1, s. 4. 
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szczególnie potrzebne przy wprowadzaniu produktu (nowych subproduktów) na rynek 
lokalny bądź regionalny4. Specyfika events marketingu wynika m. in. z interaktywnego 
charakteru wydarzeń, gdyŜ uczestnicy nawiązują swoisty dialog, tworząc integralny 
element procesu komunikacyjnego5. 

Analizując wyodrębnione przez H. Mruka6 etapy wydarzeń marketingowych  
w strategii komunikacyjnej przedsiębiorstw, takŜe w odniesieniu do jednostek 
terytorialnych ich przebieg będzie miał podobny charakter. Na wstępie naleŜy dokonać 
wyboru takich wydarzeń, które będą najbardziej zbieŜne z załoŜonymi celami jednostki 
terytorialnej. WaŜne jest tu określenie grupy docelowej i identyfikacja ich preferencji  
w celu jak najlepszego zaspokojenia ich potrzeb i pragnień. Ponadto naleŜy ustalić czas 
organizacji i trwania wydarzenia, miejsce, zakres towarzyszących usług, a takŜe budŜet 
przeznaczony na realizację załoŜonych celów i badań. Istotny jest równieŜ właściwy 
sposób doboru uczestników wydarzeń, jak teŜ instrumentów jego nagłośnienia przed 
organizacją wydarzenia. Następnie naleŜy przystąpić do szczegółowych działań, 
związanych z operacyjno-taktycznymi aspektami events marketingu, między innymi 
negocjacje i ustalenia z wykonawcami odnośnie do przebiegu całego wydarzenia, 
przeprowadzenie wstępnych prób, ubezpieczenie imprezy i jej uczestników czy teŜ 
przygotowanie sztabu kryzysowego w przypadku zaistnienia sytuacji problemowych7.  

Po opracowaniu wstępnych planów i działań następuje etap realizacji wydarzenia, 
które w załoŜeniu powinno przynieść określone efekty w krótkim bądź długofalowym 
okresie. NaleŜy zatem badać ich skuteczność, których miarą moŜe być m.in. poziom 
zadowolenia uczestników, zainteresowanie zakupem towarzyszących produktów czy 
usług, poziom zainteresowania danym regionem potencjalnych turystów czy 
inwestorów, stopień nagłośnienia wydarzenia w mediach itp.  

Aby organizowane w ramach events marketingu działania były skuteczne, powinny 
przede wszystkim być atrakcyjne i oryginalne, odpowiednio wcześniej wypromowane, 
profesjonalnie przygotowane i wykonane, aby na długo zapadły w pamięć ich 
uczestnikom. WaŜne jest (o ile istnieje taka moŜliwość) zaktywizowanie uczestników 
wydarzenia, aby nie byli tylko biernymi obserwatorami. Wskazane jest, aby działania te 
miały charakter cykliczny, przez co lepiej będą zapadać w pamięć. Warto równieŜ 
zadbać o obecność waŜnych, znanych osób (czasem nawet tzw. celebrytów) w celu 
uatrakcyjnienia imprezy i wzbudzenia większego zainteresowania mediów.  

                                                 
4. Ph. Kotler, Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 2005, s. 121. 
5 A. Smalec, Rola wydarzeń marketingowych w kreowaniu marki regionu 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. 351. 

6 H. Mruk, Wydarzenia marketingowe (event marketing) w: Komunikowanie się w marketingu,  
red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 188. 

7 G. Gozdór, Bezpieczeństwo imprez masowych w Polsce − komentarz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, 
s. 17. 
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Ze względu na skalę i zasięg eventów moŜna je podzielić na8: 
– megawydarzenia (ang. megaevents), 
– wydarzenia specjalne (ang. special events), 
– wydarzenia charakterystyczne (ang. hallmark events), 
– znaczące wydarzenia (ang. major events), 
– festiwale (ang. festivals), 
– wydarzenia lokalne (ang. minor- and small- scale events). 
PowyŜsze kategorie nie są jednoznaczne ani wyłączne, poniewaŜ pomiędzy nimi 

zachodzi wiele związków, eventy zazębiają się. Konieczność podejmowania 
profesjonalnych decyzji i działań sprawia, Ŝe jednostki terytorialne często nie są  
w stanie we własnym zakresie przygotować całego przedsięwzięcia, stąd teŜ korzystają 
z usług profesjonalnych firm, które świadczą usługi związane z organizacją wydarzeń 
marketingowych.  

Dowodem na to, Ŝe wzrasta znaczenie wydarzeń marketingowych jako instrumentu 
komunikacji w działaniach public relations, jest rozwój targów poświęconych tym 
wydarzeniom, które corocznie odbywają się w Wiesbaden (Niemcy) i uczestniczy  
w nich coraz większa liczba przedstawicieli z branŜy usług marketingowych, dekoracji  
i wyposaŜenia wnętrz, specjaliści od kateringu, budowy namiotów, przedstawiciele 
róŜnych stowarzyszeń, mediów itp.9. 

Analizując znaczenie events marketingu, podkreśla się, Ŝe wydarzenia 
marketingowe niosą w sobie treści związane z budowaniem osobowości człowieka, siły 
jego charakteru, systemu wartości oraz przeŜyć duchowych. Tworząc wydarzenia  
w określonym celu, kształtujemy świat, w jakim Ŝyje człowiek: konsument, pracownik, 
przedstawiciel grupy celowej. Człowiek wkracza w ten świat, biorąc bezpośredni udział 
w wydarzeniu albo przeŜywając za pośrednictwem informacji. Tradycyjnie 
organizowane cykliczne festiwale, konkursy i przeglądy, obchody rocznicowe kojarzą 
przedsięwzięcia z określonymi miastami, gminami czy regionami, utrwalając ich obraz 
w świadomości uczestników wydarzeń.  

Wybrane obszary aktywno ści gmin w zakresie events marke-
tingu na przykładzie woj. podkarpackiego 

Wydarzenia marketingowe są skuteczne w kształtowaniu wizerunku oraz 
budowaniu przewagi konkurencyjnej danego regionu jako całości, a takŜe 
poszczególnych miast czy gmin wchodzących w jego skład. Promując dany region, 
promuje się wchodzące w jego skład jednostki terytorialne, np. promując Podkarpacie, 
promuje się jednocześnie miasta i wsie, co wywołuje efekt synergii, gdyŜ działania 

                                                 
8 M. Florek, A. Insch, Dopasowanie wizerunków wydarzenia i destylacji na przykładzie Mistrzostw Świata 

w Piłce NoŜnej w 2006 r. w Niemczech, w: Marketing terytorialny. Studia przypadków, Wyd. Akademii 
Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 12. 

9 http://www.niemcy-turystyka.pl/PLK/niemcy_kraj_turystyczny/master_tlmesse-id1241-fstadt_messe_ 
messen.htm. 
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marketingowe poszczególnych miast czy gmin, zostają wzmocnione poprzez aktywność 
marketingową całego regionu. Wśród wykorzystywanych form promocji jednostki 
terytorialne z woj. podkarpackiego coraz częściej sięgają do events marketingu, jednak 
nie zawsze organizowane działania stanowią przemyślany element strategii danego 
regionu, miasta czy gminy. Tymczasem wskazane jest, aby działania podejmowane na 
poziomie poszczególnych miast czy gmin były spójne z ogólną strategią 
pozycjonowania regionu10. NaleŜy takŜe podkreślić, Ŝe events marketing powinien 
opierać się na kreatywności, zapewniając odbiorcom coś niepowtarzalnego, 
emocjonującego i oryginalnego, powiązanego z toŜsamością danej jednostki, która 
stanowi podstawę kształtowanego wizerunku.  

Do eventów najczęściej wykorzystywanych przez gminy woj. podkarpackiego 
naleŜy zaliczyć imprezy plenerowe, które są organizowane głównie dla mieszkańców 
danego miasta, gminy, powiatu oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. 
Towarzyszą im często koncerty, pikniki, loterie, konkursy. Atrakcją moŜe być osoba 
prowadząca albo znany zespół. W woj. podkarpackim nawet małe gminy zaczynają 
coraz częściej organizować tego typu eventy, zapraszając znanych wokalistów czy 
zespoły muzyczne, których ranga uzaleŜniona jest przede moŜliwości finansowych 
danej jednostki. Mniejsze zastosowanie mają tzw. imprezy pracownicze, które ze 
względu na publiczny charakter jednostek terytorialnych mają znacznie bardziej 
ograniczoną skalę aniŜeli w jednostkach komercyjnych. Przypisuje się im głównie 
funkcję integracyjną oraz motywacyjną, a ich organizacja ma miejsce zazwyczaj  
z okazji jubileuszu danej jednostki, świąt bądź innego waŜnego wydarzenia. Coraz 
większy udział wydatków w strukturze budŜetu promocyjnego podkarpackich miast  
i gmin przeznaczany jest na uczestnictwo w prestiŜowych targach czy wystawach. 
Oprócz celów promocyjnych mają one za zadanie nawiązywać kontakty  
z potencjalnymi inwestorami czy przyciągać do danej jednostki turystów, inwestorów 
bądź teŜ nowych mieszkańców. Bardzo waŜne jest, aby osoby reprezentujące dany 
region, miasto czy gminę i obsługujące stoisko były kompetentne i komunikatywne. 
WciąŜ mało popularnym wydarzeniem marketingowym wykorzystywanym przez 
jednostki terytorialne, zwłaszcza mniejsze, są konferencje i seminaria, które spełniają 
zwykle funkcje naukowo-poznawcze, ale równie promocyjne (poprzez sam fakt 
uczestniczenia w takiej konferencji lub zorganizowanie stoiska informacyjnego).  
W ramach tego typu imprez często organizuje się konferencję prasową, zdarza się 
równieŜ, Ŝe takim spotkaniom towarzyszą np. koncerty lokalnych wykonawców, 
zespołów folklorystycznych, degustacje tradycyjnych, regionalnych potraw, których na 
Podkarpaciu jest wyjątkowo bogaty wybór.  

W sezonie letnim w większości atrakcyjnych miejscowości turystyczno 
-wypoczynkowych w woj. podkarpackim organizowanych jest wiele imprez 

                                                 
10 T. Markowski, Marketing terytorialny, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 132. 
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plenerowych promujących daną jednostkę, które mają zarówno charakter regionalny, 
jak teŜ lokalny i nawiązują do miejscowych tradycji i zwyczajów. Część z nich to 
wydarzenia jednorazowe, coraz więcej jednak ma charakter cykliczny. Wśród 
róŜnorodnych wydarzeń marketingowych, charakteryzujących się duŜą specyfiką, 
moŜna wskazać np. na Święto Chleba w Dźwiniaczu Dolnym, którego główną atrakcją 
są wypieki chleba na liściach chrzanu i kapusty w specjalnym piecu chlebowym 
opalanym drewnem, na wolnym powietrzu. W trakcie imprezy prezentowane są 
rękodzieła miejscowych artystów, odbywają się występy polskich i zagranicznych 
zespołów folkowych oraz pokazy paralotniarskie. Uczestnicy częstowani są swojskim 
chlebem ze smalcem, masłem, serami, maślanką czy ogórkami kwaszonymi. Głównymi 
celami imprezy jest przybliŜanie i kultywowanie miejscowej tradycji, prezentacja 
lokalnych osiągnięć z dziedziny kultury i rzemiosła artystycznego oraz promocja 
regionu.  

Inną ciekawą inicjatywą organizowaną przez podkarpackie gminy w ramach events 
marketingu są Ogólnopolskie Dni Flisactwa. Jest to cykliczna impreza, organizowana  
w czerwcu kaŜdego roku w Ulanowie − miasteczku połoŜonym w widłach rzek Sanu  
i Tanwi. Celem tej imprezy jest przybliŜenie historii miasta i tradycji flisackich,  
a dodatkowymi atrakcjami są m.in. bezpłatne rejsy galarami po Sanie, degustacja 
potraw regionalnych oraz wystrzały z beczki „wiwatówki”, które mają oznajmiać  
o święcie Stolicy Polskiego Flisactwa.  

Szczególnie duŜo działań w ramach events marketingu organizowanych jest  
w okresie wakacyjnym, najczęściej są one ściśle powiązane walorami danej jednostki. 
Przykładem oŜywionych działań marketingowych są Bieszczady, które jako swoisty 
produkt markowy obejmują naturalne zasoby środowiska oraz materialne i duchowe 
dziedzictwo kultury. Wśród funkcjonujących organizacji waŜną funkcję pełnią 
stowarzyszenia działające w ramach Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”  
− Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe „Bojkowiana”, Ustrzyckie Stowarzyszenie 
Turystyczne „Bieszczady”, Bieszczadzkie Stowarzyszenie ,,Biesiada” w Czarnej czy 
Bieszczadzkie Stowarzyszenie ,,Bies” w Lutowiskach. Bardzo ciekawą specyfikę mają 
targi końskie, które są organizowane corocznie w Lutowiskach i nawiązują  
do tradycji przedwojennych jarmarków, podczas których handlowano końmi, bydłem  
i innym inwentarzem. W XIX wieku lutowiskie targi słynne były w całej środkowej 
Europie. Parada koni z pobliskich stadnin i gospodarstw agroturystycznych przez 
Lutowiska na stadion inauguruje targi, tuŜ po niej następuje aukcja koni huculskich 
prowadzona przez pracowników Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Głównym 
wydarzeniem dnia jest „ŚcieŜka huculska” − zawody jeździeckie, które prowadzi sędzia 
Polskiego Związku Jeździeckiego. Zaproszonym gościom i uczestnikom imprezy 
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich oraz indywidualni producenci prezentują  
i serwują jadło regionalne. Imprezę urozmaicają takŜe występy zespołów 
folklorystycznych oraz wystawy dzieł podkarpackich artystów. Celem tych działań jest 
głównie promocja regionu bieszczadzkiego poprzez popularyzowanie dorobku 
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kulturowego, inicjowanie wspólnych spotkań przedstawicieli róŜnych grup etnicznych 
dla przełamywania barier i uprzedzeń narodowościowych oraz prezentowanie kultur 
innych narodów związanych tematycznie z folklorem, a takŜe działania na rzecz 
zrównowaŜonego rozwoju regionu Bieszczadów w obszarze turystyki. Organizowane 
tam wydarzenia marketingowe mają za zadanie pozostać w pamięci uczestników 
(głównie turystów) jako produkt unikalny, dostarczający dodatkowych korzyści, które 
sprawią, Ŝe turysta będzie chciał w dane miejsce wracać i polecać je innym. 

Specyficznym wydarzeniem marketingowym promującym „małe ojczyzny” 
województwa podkarpackiego był zorganizowany po raz pierwszy w 2009 roku 
Festiwal Filmów Promujących Powiaty, Miasta i Gminy Podkarpacia. Konkursowe 
filmy miały ukazywać ich potencjał turystyczno-krajoznawczy, gospodarczy  
i społeczny. Główną nagrodę festiwalu − Złotą Szyszkę Lasowiaczką, zdobyło miasto 
Krosno za film „Krosno − niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu”. Festiwal 
adresowany był do wszystkich samorządów z województwa podkarpackiego, a jego 
zwycięzcy zostali wypromowani nie tylko na rynku regionalnym, ale takŜe 
ogólnokrajowym, dzięki prezentowaniu ich oferty na antenie ogólnopolskiej. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe festiwalowi towarzyszyło ogólnie duŜe zainteresowanie mediów.  

Zaprezentowane przykłady wydarzeń marketingowych, promujących podkarpackie 
miasta i gminy, stanowią jedynie niewielką część imprez o charakterze kulturowym, 
sportowym, politycznym czy gospodarczym, których celem jest wywoływanie 
pozytywnych skojarzeń z Podkarpaciem. 

Ocena aktywno ści podkarpackich gmin w zakresie events 
marketingu w świetle wyników bada ń ankietowych  

Formy aktywności marketingowej gmin ukierunkowane na określone rynki 
docelowe powinny być przez nie zauwaŜone i pozytywnie postrzegane. W odniesieniu 
do działań w zakresie events marketingu, które najczęściej odbywają się w konkretnej 
jednostce, waŜny rynek docelowy stanowią mieszkańcy, w stosunku do których 
wydarzenia marketingowe mają na celu przede wszystkim utwierdzenie poczucia 
przynaleŜności do społeczności lokalnej. Oczekiwania i oceny mieszkańców są w duŜej 
mierze uzaleŜnione od ich cech osobowych, głównie wykształcenia, wieku, płci czy 
charakteru wykonywanej pracy. Stąd teŜ w trakcie prowadzonych badań poproszono 
respondentów reprezentujących róŜne cechy osobowe o ustosunkowanie się za pomocą 
7-stopniowej skali Likerta do tezy zakładającej, Ŝe „gmina organizuje duŜo wydarzeń 
marketingowych promujących jej walory”. Ocenę aktywności zamieszkiwanej jednostki 
w zakresie events marketingu przedstawiają tabele 1-3.  

Jak wynika z przedstawionych w tabeli 1 danych, mieszkańcy ogólnie dobrze 
ocenili skalę i jakość organizowanych na ich terenie wydarzeń marketingowych. NaleŜy 
podkreślić, Ŝe badania były prowadzone głównie w gminach o wysokich walorach 
turystycznych, które jednak w róŜnym stopniu rozwijają tę funkcję na swoim obszarze. 
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Tabela 1. Zgodność ze stwierdzeniem „gmina organizuje duŜo wydarzeń marketingowych promujących jej 
walory ” w opinii respondentów z uwzględnieniem ich wykształcenia (w %) 

Wyszczególnienie Ogółem 
Ze względu na wykształcenie badanych 

podstawowe zawodowe średnie wyŜsze 

1. Zdecydowanie nie 2,3 - 2,5 2,7 3,3 
2. Nie 10,1 8,6 7,5 11,9 14,3 
3. Raczej nie 9,3 6,2 11,9 10,7 10,3 
4. Brak opinii 11,4 16,7 8,5 10,3 12,8 
5. Raczej tak 25,3 13,3 26,9 27,0 27,9 
6. Tak 34,3 42,7 32,8 31,7 26,2 
7. Zdecydowanie tak 7,3 12,5 9,9 5,7 5,2 
Średnia ocena 
punktowa w skali 1-7 

4,78 5,33 4,79 4,74 4,59 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych 

Działania w zakresie events marketingu odbywają się w większości w sezonie 
letnim i mają na celu oddziaływać nie tylko na wewnętrzne (głównie mieszkańcy), ale 
takŜe zewnętrzne rynki docelowe (turyści, inwestorzy), w celu umacniania wizerunku 
danej jednostki. Analizując opinie badanych ze względu na ich wykształcenie, zauwaŜa 
się, Ŝe wraz ze wzrostem wykształcenia zmniejsza się udział wysokich ocen  
(tak i zdecydowanie tak), co znajduje równieŜ odzwierciedlenie w średniej ocenie 
wyraŜonej w skali 1-7. Wpływ płci i wieku na opinie badanych przedstawia tabela 2.  

Tabela 2. Zgodność ze stwierdzeniem „gmina organizuje duŜo wydarzeń marketingowych promujących jej 
walory” w opinii respondentów z uwzględnieniem ich płci i wieku 

Wyszczególnienie 
Ze względu na płeć Ze względu na wiek badanych 

MęŜczyzna  Kobieta 18-24 25-39 40-59 60 i więcej  

1. Zdecydowanie nie 2,8 2,0 1,4 3,5 3,3 − 
2. Nie 9,5 10,2 14,3 7,0 9,5 10,2 
3. Raczej nie 10,2 8,5 8,6 10,5 8,3 10,2 
4. Brak opinii 11,9 11,1 11,4 11,6 10,5 12,2 
5. Raczej tak 25,7 25,2 22,9 29,1 24,2 24,5 
6. Tak 33,4 34,9 35,7 36,0 33,7 30,7 
7. Zdecydowanie tak 6,5 8,1 5,7 2,3 10,5 12,2 
Średnia ocena 
punktowa w skali 1-7 

4,69 4,89 4,70 4,73 4,82 4,92 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych 

Analizując wpływ płci na badane zjawisko, zauwaŜa się, Ŝe kobiety przyznały 
nieco wyŜsze oceny aniŜeli męŜczyźni, wśród których nieznacznie niŜszy jest odsetek 
wypowiedzi zgadzających się bądź teŜ zdecydowanie zgadzających się ze 
stwierdzeniem, Ŝe gmina organizuje duŜo wydarzeń marketingowych promujących jej 
walory. Analiza wypowiedzi badanych ze względu na strukturę wiekową wskazuje, Ŝe 
im starsi respondenci, tym wyŜsza jest ich ocena w tej kwestii. 
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Tabela 3. Zgodność ze stwierdzeniem „gmina organizuje duŜo wydarzeń marketingowych promujących jej 
walory ” w opinii respondentów z uwzględnieniem ich statusu zawodowego (w %) 

Wyszczególnienie 
Ze względu status zawodowy badanych 

Uczeń/
student 

Pracownik 
fizyczny 

Pracownik 
umysłowy 

Przedsię- 
biorca 

Emeryt/ 
rencista 

Bezro-
botny 

1. Zdecydowanie nie 1,8 - 4,2 2,0 4,0 5,0 
2. Nie 10,9 7,1 14,6 9,8 12,0 8,4 
3. Raczej nie 10,4 11,2 8,3 5,9 12,0 13,5 
4. Brak opinii 18,2 6,1 12,3 12,8 18,0 13,5 
5. Raczej tak 26,6 19,4 24,9 28,5 18,0 28,1 
6. Tak 26,6 49,1 30,3 33,4 24,0 29,6 
7. Zdecydowanie tak 5,5 7,1 5,4 7,6 12,0 1,9 
Średnia ocena 
punktowa w skali 1-7 

4,65 5,12 4,50 4,73 4,94 4,53 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań ankietowych 

Analiza ocen przedstawicieli róŜnych grup zawodowych wykazała, Ŝe grupą 
zawodową najbardziej zadowoloną z organizowanych w sezonie letnim imprez, 
festynów czy innych wydarzeń marketingowych są pracownicy fizyczni oraz osoby 
będące juŜ na rencie i emeryturze, co moŜna tłumaczyć zarówno niŜszymi 
wymaganiami w zakresie jakości organizowanych imprez, jak teŜ większym 
zainteresowaniem i bieŜącym śledzeniem terminów organizowanych eventów, z racji 
tego, Ŝe osoby te rzadziej w stosunku do pozostałych grup wyjeŜdŜają na urlopy 
wakacyjne poza miejsce zamieszkania.  

Podsumowanie 

Pojawiająca się w ostatnich latach konkurencja pomiędzy jednostkami 
terytorialnymi wymusiła konieczność wdraŜania zasad orientacji marketingowej, czego 
efektem jest aktywność w zakresie promocji. Wśród wykorzystywanych instrumentów 
promocyjnych coraz większego znaczenia nabiera event marketing, którego organizacja 
jest powiązana z konkretnym regionem, miastem czy gminą.  

Istota wydarzeń marketingowych sprowadza się do kształtowania wizerunku marki 
danej jednostki terytorialnej w świadomości odbiorców przez dostarczanie im 
rzeczywistych przeŜyć i bezpośrednich doświadczeń związanych z promowaną 
jednostką. Specyficzne jest równieŜ to, Ŝe odbiorca nie jest tylko biernym 
obserwatorem, ma moŜliwość uczestnictwa i przeŜywania, a to wpływa intensywniej na 
jego reakcje w stosunku do tradycyjnych form promocji (np. reklamy). DuŜym atutem 
events marketingu jest jego oryginalność i przekazanie specyfiki danego miejsca, czego 
przykładem mogą być prezentowane w opracowaniu przykłady z Podkarpacia (targi 
końskie czy Ogólnopolskie Dni Flisactwa), których zasięg oddziaływania zdecydowanie 
wykracza poza obszar Podkarpacia. Events marketing pozwala zatem w istotny sposób 
odróŜnić promocję danej jednostki od konkurencji, nawiązując do jej lokalnych 
walorów, specyficznego klimatu czy znanych osobowości wywodzących się z danej 
miejscowości. Satysfakcja z uczestnictwa w określonej imprezie często przekłada się 
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nie tylko na lojalność określonych rynków docelowych (np. turystów, którzy często 
właśnie z powodu organizowanych cyklicznie eventów sami powracają w kolejne lata, 
ale takŜe polecają daną miejscowość czy region innym, co jest najlepszą a zarazem 
najbardziej skuteczną i jednocześnie bezpłatną formą promocji. Aby jednak zasłuŜyć 
sobie na takie postawy, naleŜy stworzyć oryginalny magaprodukt terytorialny,  
w którego promowaniu wykorzystane będą ciekawe, zapadające w pamięć wydarzenia 
marketingowe. 

AREAS OF USING EVENTS MARKETING IN PROMOTING 

VALUES OF A LOCAL GOVERNMENT UNIT ON THE BASIS  

OF THE PROVINCE OF PODKARPACKIE 

Summary 

The specific form of communication and targeting various recipients are marketing events, 
due to which, local government units may create their image. The most frequently used events, 
organised by the communes from the Province of Podkarpackie are outdoor events accompanied 
by concerts, tasting, shows or competitions. Due to the organization of events regions can 
strengthen their brand by promoting their values and targeting both internal markets (inhabitants, 
enterprenuers) and external markets (potential tourists and investors). The survey research 
conducted among residents from the Region of Podkarpacie showed that respondents rather agree 
on the statement that the commune organises many marketing events promoting local values. 
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IDEA GOOD GOVERNANCE I JEJ WPŁYW  

NA OBSŁUGĘ OBYWATELA W URZĘDZIE 

Streszczenie 

Idea good governance obecna jest w metodach oceny działalności administracji państwowej 
od lat 90. ubiegłego wieku. Badania prowadzone w Polsce potwierdzają, iŜ jej realizacja wpływa 
pozytywnie na przebieg kontaktów obywatele – urzędy publiczne. 

Pojęcie good governance i jego egzemplifikacja w prawie  Unii 
Europejskiej 

Idea dobrego rządzenia (ang. good governance) rozwinęła się w latach 90. 
ubiegłego wieku pod wpływem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego − instytucji wspierających rozwój krajów trzeciego świata2. Udzielanie 
pomocy uzaleŜnione zostało od spełnienia podstawowych zasad, takich jak: ochrona 
praw człowieka, przestrzeganie podstawowych reguł państwa demokratycznego,  
a przede wszystkim na tyle sprawne zarządzanie administracją publiczną, by 
przekazywane fundusze nie były marnotrawione. Większość ekspertyz prowadzonych 
przez wymienione instytucje wskazywały niestety na olbrzymie problemy w sprawnym 
administrowaniu, które przekładały się na niewielką skuteczność wykorzystania 
przekazywanej pomocy finansowej.  

Dobre rządzenie w dokumentach BŚ i MFW zostało zdefiniowane jako: 
„Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, naturalnymi, 
gospodarczymi i środkami finansowymi dla celów sprawiedliwego i zrównowaŜonego 
rozwoju, w ramach politycznych, instytucjonalnych oraz środowiskowych, które stoją 
na straŜy praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa”3. Idea ta zakłada, iŜ dobre 
rządzenie to takie kierowanie zasobami państwa, które niesie ze sobą sprawiedliwy  
i zrównowaŜony rozwój danego kraju. Inne organizacje reprezentują bardziej techniczne 
podejście do ekonomii rządzenia państwem. MFW wskazuje na ekonomiczne aspekty 
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zarządzania, a mianowicie przejrzystości rachunków rządowych, efektywności 
publicznego zarządzania zasobami i stabilności otoczenia regulacyjnego dla działalności 
sektora prywatnego. Bardziej społeczne podejście zakłada budowę, wzmacnianie  
i wspieranie instytucji demokratycznych, a takŜe tolerancji w społeczeństwie. OECD 
traktuje dobre rządzenie jako legitymizację władzy, odpowiedzialności politycznej 
rządu i poszanowania praw człowieka oraz rządów prawa4. Łącząc elementy zawarte  
w powyŜszych ujęciach, dobre rządzenie to uczestnictwo, legitymacja, przejrzystość, 
skuteczność, efektywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, przewidywalność  
i spójność działań administracji publicznej5. 

Dobre rządzenie jest w praktyce bardzo trudną do wdraŜania strategią reformy 
sektora publicznego, gdyŜ obejmuje wszystkie sfery działania administracji publicznej  
i zakłada podniesienie efektywności funkcjonowania rządzenia. Obecnie nawet 
organizacje, które rozpoczęły dyskusję nad good governance, są oskarŜane  
o niedotrzymywanie stworzonym w tym zakresie standardom. 

Odnosząc się do idei good governance stworzonej przez Bank Światowy, kraje 
Unii Europejskiej starały się przez wiele lat stworzyć model dobrego rządzenia 
dostosowany do wymagań wspólnego funkcjonowania na jednolitym rynku. Starania te 
zaowocowały w 2001 roku wpisem do Białej Księgi pięciu głównych kryteriów 
odnoszących się przede wszystkim do funkcjonowania polityk europejskich, a takŜe do 
poprawy rządzenia w państwach członkowskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Kryteria dobrego rządzenia według UE. 
Źródło: G. Grosse, Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?, Analizy i Opinie, Instytut Spraw Publicznych, 

Nr 85, wrzesień 2008, s. 3. 

Otwartość oznacza maksymalne otwarcie instytucji unijnych na obywateli i dla 
opinii publicznej. Głównym elementem tej reguły jest Europejski Kodeks Dobrej 
Praktyki Administracyjnej omówiony w dalszej części niniejszego pracowania. 
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Udział obywateli Unii w pracach administracji znalazł swoje odzwierciedlenie  
w regule partycypacji. Zakłada ona współdziałanie z obywatelami państw 
członkowskich na wszystkich szczeblach zarządzania sferą publiczną i na wszystkich 
etapach realizacji polityk wspólnotowych. Udział ten jest realizowany przede 
wszystkim poprzez zwiększający się wpływ organizacji pozarządowych i społecznych 
na działania administracji (tzw. dialog obywatelski), jak równieŜ przez udział 
pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych (tzw. dialog społeczny). 

Kolejne kryterium – rozliczalność − odnosi się do wyraźnego podziału władzy 
między instytucje publiczne i wzmocnienie tym samym ich legitymizacji sprawowania 
władzy. Działanie to ma na celu bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu 
demokratyzacji Ŝycia publicznego w krajach członkowskich. 

PowyŜsze kryteria nie będą efektywne, jeśli do wyznaczonych celów polityki nie 
zostaną przeznaczone proporcjonalne środki oraz przy załoŜeniu, iŜ działania wyŜszego 
szczebla administracji uzupełniają, a nie zastępują działań szczebla niŜszego. 
Uzupełnieniem tych czterech kryteriów jest koherencja, czyli integracja zarządzania 
poszczególnymi politykami publicznymi (europejskimi i krajowymi), jak i poziomami 
zarządzania publicznego. 

Kryteria te znalazły kontynuację w myśleniu i zarządzaniu instytucjami unijnymi  
w postaci Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, który został 
przyjęty przez Parlament Europejski 6 września 2001 r. Kodeks ten odnosi się do 
Artykułu 41 Karty Praw Podstawowych uchwalonej w grudniu 2000r. w Nicei. Zakłada 
on, iŜ kaŜda osoba ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia jej sprawy  
w rozsądnym terminie przez instytucje i organy Unii. Ogólne postanowienia karty 
zakładają prawo kaŜdej osoby do bycia wysłuchaną, zanim zostaną podjęte 
indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jej sytuację, oraz prawo do 
dostępu do akt jej sprawy, z zastrzeŜeniem poszanowania uprawnionych interesów 
poufności oraz tajemnicy zawodowej i handlowej, a takŜe obowiązek administracji 
uzasadniania swoich decyzji. KaŜda osoba ma prawo domagania się od Wspólnoty 
naprawienia, zgodnie z zasadami ogólnymi, wspólnymi dla praw Państw 
Członkowskich, szkody wyrządzonej praz instytucje lub ich pracowników przy 
wykonywaniu ich funkcji. KaŜda osoba moŜe zwrócić się pisemnie do instytucji Unii  
w jednym z języków traktatowych i musi otrzymać odpowiedź w tym samym języku. 
Prawa te zostały przeniesione do Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki 
Administracyjnej. 

ZałoŜenia te pozwalają obywatelom Unii czuć się pełnowartościowymi członkami 
wspólnoty europejskiej i dają nadzieję na traktowanie ich uczciwe, sprawiedliwe i ze 
wszech miar pomocne. Zasady te są wprowadzane do ustawodawstwa polskiego, jednak 
trudna droga legislacyjna, jak i brak porozumienia w parlamencie skutecznie hamuje ten 
proces. Opierają się na zapisie prawa do dobrej administracji zawartego w artykule 41 
Karty Praw Podstawowych. Zakłada on, iŜ: 
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1. „KaŜda osoba ma prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia jej sprawy 
w rozsądnym terminie przez instytucje i organy Unii. 

2.  Prawo to obejmuje: 

− prawo kaŜdej osoby do bycia wysłuchaną, zanim zostaną podjęte indywidualne 
środki mogące negatywnie wpłynąć na jej sytuację, 

− prawo kaŜdej osoby do dostępu do akt jej sprawy, z zastrzeŜeniem 
poszanowania uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawodowej  
i handlowej, 

− obowiązek administracji uzasadniania swoich decyzji. 
3. KaŜda osoba ma prawo domagania się od Wspólnoty naprawienia, zgodnie  

z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody 
wyrządzonej praz instytucje lub ich pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. 

4. KaŜda osoba moŜe zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków 
traktatowych i musi otrzymać odpowiedź w tym samym języku”6. 

Podstawy idei dobrego rz ądzenia w Polsce 

PrzełoŜenie idei dobrego rządzenia na warunki polskie opiera się na pięciu 
kryteriach definiowanych przez instytucje UE. Są to: 
1. Transparentność administracji: 

−−−− szersza informacja publiczna o działaniach wszystkich instytucji publicznych: 
sprawy bieŜące, plany działań, pomysły, inicjatywy, wyniki prowadzonych 
działań, wyniki monitoringu, 

−−−− informowanie o sprawach publicznych, procesach decyzyjnych, politykach 
publicznych, 

−−−− przeciwdziałanie korupcji.  
2. Partycypacja społeczna: 

−−−− wzmacnianie instytucji organizujących partnerstwo, 

−−−− rozwój odpowiednich kompetencji administracji niezbędnych do takiej 
współpracy, 

−−−− stymulowanie potencjału podmiotów społecznych umoŜliwiających kooperację 
z instytucjami publicznymi.  

3. Rozliczalność administracji: 

− wzmocnienie weryfikowalności obietnic społecznych i ściślejsze powiązanie 
działań polityków z pracą administracji, 

− wprowadzenie do debaty wyborczej tematyki merytorycznej odnoszącej się do 
poprawy polityk i usług publicznych, 

− klarowne określenie kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych 
podmiotów i instytucji, 
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− zarządzanie sieciowe między róŜnymi segmentami administracji oraz 
kooperacja z partnerami społecznymi, wybranie lidera sieci i stworzenie 
modelu zarządzania nią,  

− wzmocnienie systemu oceny poszczególnych polityk publicznych, monitoringu 
i raportowania, 

− wzmocnienie osobistej odpowiedzialności urzędników za skutki działań 
publicznych.  

4. Efektywność: 

− poprawa potencjału państwa w zakresie polityki na arenie europejskiej, 

− rozwój nauki i innowacyjnej gospodarki oraz poprawa jej konkurencyjności 
międzynarodowej, 

− rozwój nowoczesnych polityk regionalnych.  
5. Koherencja polityk publicznych: Potrzeba wzmocnienia instrumentów koordynacji 

i synergii między róŜnymi działaniami publicznymi, a takŜe między wieloma 
instytucjami oraz szczeblami zarządzania publicznego.  
W Polsce good governance znalazło swoje odniesienie w sformułowaniu Celu 1. 

Narodowej Strategii Spójności (NSS − Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia). Ten 
dokument strategiczny określa priorytety i obszary wykorzystania oraz sposób 
wdraŜania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności  
w ramach budŜetu Wspólnoty na lata 2007–13. Znalazło się w nim sformułowanie 
mówiące o poprawie jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowy 
mechanizmów partnerstwa7. W NSS zakłada się, iŜ „głównym celem działań na rzecz 
wzmocnienia potencjału administracyjnego w Polsce jest przygotowanie polskiej 
administracji do realizacji jej podstawowej roli, jaką jest kreowanie warunków  
do rozwoju społeczno-gospodarczego państwa. W tym zakresie najistotniejszą kwestią 
jest wzmacnianie umiejętności wypracowania i wdraŜania długofalowych strategii  
i programów przy poszanowaniu zasady partnerstwa. Cel ten jest spójny z celami 
Strategii Lizbońskiej postulującymi lepsze kształtowanie polityk i ich realizacji w celu 
tworzenia warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”8. 

Wprowadzanie idei good governance w polskich urzędach przebiega dość opornie  
i w tej chwili znajduje swoje odzwierciedlenie w realizacji tzw. dobrych praktyk. 
Opierają się one na poprawie jakości pracy urzędów związanym z wprowadzaniem 
norm jakościowych wynikających z modelu Common Assessment Framework – CAF 
(Powszechny Model Oceny), który powstał na podstawie modelu doskonałości 
Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM)9. 

 

                                                           
7 Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2007, s. 45-48. 
8 Ibidem, s. 45. 
9 A. Władyka, Powszechny model oceny (CAF), MISTiA na Szlaku, nr 1(20)/2009, s. 8. 
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Ocena funkcjonowania polskich urz ędów w świetle dotych-
czasowych bada ń 

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadza ciągłe badania dotyczące 
funkcjonowania polskich urzędów na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. Corocznie CBOS przeprowadza badania pt. „Opinie na temat 
funkcjonowania urzędów w Polsce”10, które dotyczą ogólnej oceny wszystkich urzędów 
funkcjonujących w Polsce. Badaczy interesuje, czy urzędy działają sprawnie i realizują 
swoje zadania szybko i terminowo, czy są nakierowane na rozwiązywanie problemów 
obywateli i sprawną obsługę klientów. Obszar zainteresowań badaczy objął takŜe 
kwestie dotyczące samych klientów: czy znają swoje prawa, czy wiedzą, jak są 
podejmowane decyzje w ich sprawach, czy znają strukturę urzędów i wiedzą, jak się po 
nich poruszać. Poruszane w badaniu problemy pokrywają się z załoŜeniami dobrego 
rządzenia opisanymi w artykule. Okazuje się, iŜ według klientów urzędy są 
nakierowane na rozwiązywanie problemów obywateli i sprawną obsługę klientów. Zaś 
struktura urzędów ułatwia sprawne poruszanie się w nich. Problemem pozostaje 
znajomość swoich praw, terminowość i szybkość działania urzędów oraz znajomość 
reguł rządzących podejmowaniem decyzji przez urzędników. Sytuacja ta praktycznie 
nie zmieniła się w ciągu ostatnich lat.  

Dodatkowe, niekorzystne dla administracji, wyniki badań mówią o bardzo 
krytycznym ocenianiu przez Polaków pracy samych urzędników. Są oni określani jako 
przekupni, działający chętniej dla znajomych i rodziny oraz mało zaangaŜowani  
w swoją pracę. Obraz ten ankietowani nieco poprawili stwierdzeniem, iŜ urzędnicy 
coraz lepiej znają się na swojej pracy i są Ŝyczliwi. Oceny te widocznie zmieniły się na 
korzyść urzędników ciągu ostatniego okresu. 

Inne badanie, dotyczące oceny sytuacji i stosunku do władz lokalnych, wskazuje, iŜ 
obywatele zauwaŜają poprawę w jednostkach administracji samorządowej w zakresie 
poprawy obsługi w urzędach, co wynika takŜe z poprawy jakości komunikacji między 
petentem a urzędnikiem11. 

PowyŜsze wyniki uzupełnia badanie „Z wizytą w urzędzie – doświadczenia 
związane z załatwianiem spraw urzędowych”, w którym badano stopień zadowolenia 
klientów z wizyt w róŜnych urzędach. Niemal połowa obsłuŜonych w róŜnego typu 
urzędach była w pełni zadowolona z okresu załatwienia swojej sprawy (rys. 2). 
Najszybciej udawało się rozwiązać problemy w urzędach, które są ze swojej natury 
najbliŜej petenta – dzielnicowych i gminnych.  

                                                           
10 Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce, Raport z badania sondaŜowego dla Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, CBOS, Warszawa grudzień 2007, s. 3-19. 
11 Ocena sytuacji i stosunek do władz lokalnych w: Warunki Ŝyciowe społeczeństwa polskiego: problemy  

i strategie, komunikat z badań, CBOS, Warszawa, styczeń 2008, s. 10. 
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Rys. 2. Zadowolenie ze sposobu załatwienia swojej sprawy w urzędach 
Źródło:  Z wizytą w urzędzie – doświadczenia związane z załatwianiem spraw urzędowych, CBOS, Warszawa 

2007, s. 2-3. 

Najtrudniej zaś było w ZUS-ie i urzędach wojewódzkich. Jest to 
najprawdopodobniej wynik łatwości przeprowadzenia kontroli pracy przez 
przełoŜonych w mniejszych urzędach, jak i połoŜeniu w nich większego nacisku na 
zadowolenie klienta. 

NajpowaŜniejsze zarzuty, jakie Polacy kierują pod adresem urzędników, to 
załatwianie spraw głównie ze względu na znajomości lub protekcję (51% wskazań) oraz 
brak zaangaŜowania w swoją pracę i niepoświęcanie wystarczającej uwagi interesantom 
(43%). Pozostałe zarzuty, chociaŜ wskazywane rzadziej, równieŜ są istotne. Prawie 
dwie piąte badanych (38%) uwaŜa, Ŝe urzędnicy nastawieni są raczej na własną wygodę 
w pracy niŜ na rozwiązywanie spraw klientów. Niemal tyle samo (37%) ocenia, Ŝe 
urzędnicy są przekupni, Ŝe wręczenie prezentu lub łapówki przyśpiesza załatwienie 
sprawy. Mniej więcej co trzeci ankietowany (35%) określa pracę urzędników jako 
nierzetelną, niedokładną i niesumienną, a tylko nieco mniejsza grupa (31%) zarzuca 
urzędnikom przewlekanie załatwiania spraw i celowe ich opóźnianie. Co czwarty 
respondent (27%) uwaŜa, Ŝe urzędnicy są nieŜyczliwi dla interesantów, a co piąty (20%) 
podaje w wątpliwość ich kompetencje. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe w powyŜszych 
aspektach bilans ocen pracowników urzędów wypada raczej pozytywnie niŜ negatywnie 
– szczególnie w kwestiach kompetencji i Ŝyczliwości w stosunku do interesantów. 
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Pozostałe badania pracy urzędów i urzędników w polskich instytucjach12 
potwierdzają coraz bardziej pozytywne ich postrzeganie przez klientów i moŜna 
załoŜyć, iŜ trend ten utrzyma się w najbliŜszym czasie dzięki zmianom wprowadzanym 
w róŜnych urzędach. 

Oznacza to, iŜ w działaniach polskich urzędów widać wpływ Europejskiego 
Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, lecz nie objął on na razie w pełni 
postępowania urzędników polskich instytucji publicznych. Z pewnością zaczyna on 
mieć coraz większy wpływ na budowanie strategii komunikacji obywatel – urzędnik na 
róŜnych szczeblach administracji publicznej. 

THE IDEA OF GOOD GOVERNANCE AND ITS IMPACT  

ON SERVICING CITIZENS IN PUBLIC OFFICES 

Summary 

Since the '90s of the 20^th century the idea of good governance has been incorporated in the 
public administration activity appraisal. The research conducted in Poland confirms its positive 
influence on the citizen – public offices relationship. 

                                                           
12 CBOS, O urzędach i urzędnikach w Polsce, 10.2007 r.; Oceny sytuacji i stosunek do władz lokalnych, 

01.2008 r.; Czy obywatele maja wpływ na sprawy publiczne, 01.2008 r.; Zaufanie społeczne w latach 2002-
2008, 02.2008 r.; Oceny instytucji publicznych, 03.2009r., CBOS, Warszawa. 
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PRZESŁANKI PROMOCJI MIAST I REGIONÓW 

Streszczenie 

W artykule podjęto próbę wskazania na promocję miast i regionów jako istotnego elementu 
w procesie rozwoju gospodarczego. Skuteczność działań promocyjnych opiera się w duŜej mierze 
na zintegrowanym działaniu wszystkich aktorów regionalnej przestrzeni zainteresowanych 
dynamizowaniem wzrostu gospodarczego i wzmacnianiem pozycji konkurencyjnej miast  
i regionów. Promocja pozwala na eksponowanie walorów jednostek terytorialnych, 
najistotniejszych z punktu widzenia potencjalnych nabywców oferty miast i regionów.  
W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pojęciem promocji oraz ich 
odniesienie do sfery marketingu terytorialnego. W dalszej części poruszono kwestię korzyści 
wynikających z podejmowanych działań promocyjnych dla miast i regionów. Określono 
adresatów realizowanych działań strategicznych, pola rywalizacji jednostek terytorialnych, 
wybrane kierunki promocji. Wyszczególnione zostały przykładowe etapy metody tworzenia 
spójnej koncepcji promocji miast i regionów. 

Wprowadzenie  

W czasach nieustannej konkurencji o pozyskiwanie inwestorów, rezydentów, 
turystów zagadnienia związane z promocją jednostek terytorialnych zyskują na 
znaczeniu. Promocja moŜe pomóc w eksponowaniu kluczowych zasobów danej 
jednostki z punktu widzenia długofalowego rozwoju regionalnego. Wspomaga równieŜ, 
zyskującą ostatnimi laty na znaczeniu, zasadę wyróŜniania się wśród konkurencyjnych 
podmiotów. W literaturze przedmiotu spotyka się podejście traktujące elementy 
unikatowości, elitarności, wyróŜnienia jako kluczowe w procesie marketingu 
terytorialnego nastawionym na sukces promocyjny miast i regionów. 

Skuteczność prowadzonych działań promocyjnych opiera się na spójnej koncepcji 
powiązanej z ogólną strategią rozwojową, marketingową danej jednostki terytorialnej. 
Uporządkowanie przyjętej koncepcji moŜe znaleźć swój wyraz pod postacią strategii 
promocji, która pomaga określić m.in. przyszłe kierunki aktywności promocyjnej, 
zawiera analizę potencjału turystycznego jednostki terytorialnej, diagnozę rozwoju 
społeczno-gospodarczego, cele strategiczne, cele operacyjne, zbieŜność przyjętych 
załoŜeń z wewnętrznymi i zewnętrznymi opracowaniami strategicznymi, docelowe 

                                                 
1 Andrzej Raszkowski – dr, Zakład Gospodarki Lokalnej, Katedra Gospodarki Regionalnej, Wydział 

Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  
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grupy odbiorców, narzędzia realizacji celów promocyjnych, harmonogram działań  
i źródła finansowania, wskaźniki monitoringu i ewaluacji. 

Jeśli przewidywane nakłady marketingowe są ograniczone, kluczową rolę zaczyna 
odgrywać synergia w podejmowaniu działań promocyjnych. Opracowanie całościowej 
strategii marketingowej dla miasta i regionu powinno nastąpić przed przystąpieniem do 
przygotowania strategii promocyjnej. Strategia promocyjna jest więc następstwem  
i wynika z ogólnej strategii marketingowej. Przyjęcie takiej kolejności podejmowanych 
działań pozwala uniknąć zbytniego powielania ustalonych priorytetów, kierunków 
rozwojowych, celów strategicznych i operacyjnych. W przypadku braku spójnej 
strategii marketingowej dla danej jednostki terytorialnej opracowanie skutecznej 
strategii promocyjnej jest utrudnione2. Kolejnym istotnym elementem szerszego 
procesu promocyjnego jest włączenie w podejmowane działania, opracowywanie 
dokumentów strategicznych społeczności lokalnej/regionalnej, środowisk naukowych, 
świata przedsiębiorczości i wszystkich zainteresowanych grup społecznych. 
Wypracowane kierunki przyszłych działań promocyjnych oparte na konsensusie 
społecznym mają większą moc sprawczą i pozwalają zakładać skuteczniejsze 
osiągnięcie poŜądanych rezultatów. 

W przypadku zdiagnozowania kluczowych elementów przesądzających  
o atrakcyjności oferty danej jednostki terytorialnej dla potencjalnych odbiorców, 
strategiczne działania powinny skupiać się na promocyjnej komunikacji 
ukierunkowanej na docelowy segment rynku odbiorów. Właściwa strategia powinna 
zawierać przesłanie promocyjne, metody promocji, stosowny dobór mediów. Przesłanie 
promocyjne przekazuje i podkreśla najwaŜniejsze korzyści, które zawiera oferta miast  
i regionów z punktu widzenia potencjalnych klientów. Wśród metod promocji, 
odpowiadających poruszanemu zagadnieniu, moŜemy wyróŜnić reklamę, motywacyjne 
programy wynagradzania sprzedawców (sales incentives) czy marketing bezpośredni. 
Wśród działań związanych z reklamą wybór właściwego medium powinien być 
powiązany z dotarciem do poŜądanej grupy docelowej3. 

Wybrane aspekty promocji 

Efektywność marketingu uwarunkowana jest precyzyjnym zdefiniowaniem  
i rozpoznaniem docelowych rynków oraz doborem instrumentów, które wykorzystuje 
się w działaniach na tym rynku. Zasadą postępowania marketingowego w tym zakresie 
jest oddziaływanie na konkretny rynek odpowiednio ukształtowaną kompozycją 
instrumentów, zwaną skrótowo „marketing mix”. Koordynacja stosowanych narzędzi 
prowadzić ma do wywołania zjawiska synergii, powodującej, Ŝe końcowy efekt 

                                                 
2 T. Domański, Skuteczna promocja miasta i regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego, 

w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 124-125. 

3 B.M. Kolb, Tourism Marketing for Cities and Towns. Using Branding and Events to Attract Tourists, 
Elsvier 2006, s. 92. 
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oddziaływania kompozycji marketingowej jest korzystniejszy niŜ w przypadku 
niezaleŜnego stosowania poszczególnych instrumentów. Najbardziej popularne jest 
podejście przedstawiające strukturę marketingu mix poprzez koncepcję 4 P: product, 
price, place, promotion (produkt, cena, dystrybucja, promocja)4. W obszarze usług 
stosuje się czasami marketing mix rozszerzony do 7 P, dodatkowo: people (ludzie), 
process (proces), physical evidence (świadectwo materialne). 

Promocję moŜemy zdefiniować jako zespół działań i środków, za pomocą których 
organizacja przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt i/lub organizację, 
kształtuje potrzeby nabywców, aktywizuje i ukierunkowuje popyt oraz zmniejsza jego 
elastyczność cenową. W szerszym ujęciu promocja bywa utoŜsamiana z pojęciami: 
komunikacja marketingowa lub polityka komunikacji organizacji z rynkiem5. Działania 
promocyjne mają na celu pobudzenie skłonności do zakupu za pomocą procesu 
komunikowania się z nabywcami. 

Promotion mix moŜe być rozumiany jako kompozycja środków o zróŜnicowanych 
funkcjach i strukturze wewnętrznej wykorzystywana w procesie komunikowania się 
organizacji z rynkiem. W skład promotion mix wchodzą cztery podstawowe elementy: 

– reklama, 
– public relations i publicity, 
– promocja sprzedaŜy (dodatkowa), 
– sprzedaŜ osobista. 
O reklamie moŜna mówić, gdy w sposób bezosobowy (bez udziału sprzedawcy)  

i za pieniądze (w przeciwieństwie do publicity) prezentuje się produkt lub usługę6. 
Wśród mediów reklamowych moŜemy wymienić: telewizję, radio, Internet, czasopisma, 
gazety, pocztę, billboardy. Płatny aspekt reklamy jest istotny ze względu na miejsce  
i czas, które naleŜy wykupić w celu zamieszczenia komunikatu reklamowego. 

Public relations jest formą komunikacji kierownictwa organizacji, której celem jest 
oddziaływanie na odczucia lub przekonania klientów, potencjalnych klientów, 
akcjonariuszy, dostawców, pracowników i innych grup docelowych, dotyczące 
organizacji, jej produktów lub usług (np. wydarzenia prasowe, działania lobbingowe, 
raporty roczne, biuletyny informacyjne, konferencje prasowe mogą być 
wykorzystywane przez działy PR). 

Publicity jest pośrednio opłaconą prezentacją organizacji, produktu lub usługi. 
MoŜe ona przyjmować formę informacji prasowej, artykułu lub ogłoszenia dotyczącego 
określonego produktu. RóŜnica między publicity a reklamą oraz sprzedaŜą osobistą leŜy 
w wymiarze „odpłatności pośredniej”. W przypadku publicity organizacja nie płaci za 

                                                 
4 R. Niestrój, Istota i znaczenie marketingu, w: Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, 

Kraków 1996, s. 34. 
5 J. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2001, s. 40. 
6 J. Kall, Reklama, PWE, Warszawa 2002, s. 17.  
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czas w środkach masowego przekazu, stara się, aby media same nadały korzystny 
komunikat o organizacji.  

Promocja sprzedaŜy to krótkoterminowe eksponowanie oferowanej wartości jako 
zachęta do zakupu produktu. Wśród przykładów promocji sprzedaŜy moŜemy wymienić 
rabaty, kupony, próbki produktów, bezpłatne upominki itp. 

SprzedaŜ osobista rozumiana jest jako dwustronny przepływ informacji pomiędzy 
nabywcą a sprzedawcą, mający na celu oddziaływanie na indywidualną bądź grupową 
decyzję zakupu. SprzedaŜ osobista oparta jest zwykle na bezpośrednich kontaktach 
między nabywcą a odbiorcą7. Ten element promotion mix jest najbardziej efektywnym 
narzędziem na pewnych etapach procesu sprzedaŜy, szczególnie w budowaniu 
preferencji, przekonania i działania nabywców8. 

Wśród wybranych funkcji promocji wyróŜnić moŜemy funkcję informacyjną, która 
jest podstawą w zakresie komunikowania się organizacji z rynkiem i stwarza 
podstawowe przesłanki przemiany strategii marketingowej w konkretną koncepcję 
działań rynkowych. Jest niezbędnym warunkiem orientacji marketingowej, dostarcza 
obecnym i potencjalnym nabywcom informacji pozwalających przełamywać bariery 
nieznajomości rynku. Funkcja informacyjna uwidacznia się w dwóch podstawowych 
płaszczyznach, którymi są edukacja nabywcy oraz kształtowanie świadomości istnienia 
marki. 

Promocja w funkcji aktywizującej zmierza do wywołania określonych działań  
i zachowań nabywców oraz do ich utrwalenia. Dynamiczne otoczenie dzisiejszych 
organizacji wymusza prowadzenie aktywnej polityki promocji. W ramach funkcji 
aktywizującej kształtuje się potrzeby potencjalnych nabywców, prezentuje sposoby ich 
zaspokojenia, kreuje preferencje wyboru przez akcentowanie własnych walorów, buduje 
lojalność wobec oferty organizacji.  

W ramach funkcji konkurencyjnej tworzy się zestaw pozacenowych instrumentów 
rywalizacji na rynku. Poza aspektem cenowym potrzebny jest zestaw atrakcyjnych 
bodźców mogących kreować motywację nabywcy i przekraczających próg jego uwagi  
i wraŜliwości9.  

Promocja w marketingu terytorialnym moŜe być rozumiana jako proces, który 
obejmuje następujące po sobie etapy10: 

a) precyzyjne określenie celów, jakie jednostka terytorialna chce osiągnąć 
poprzez działania promocyjne, 

b) ustalenie przedmiotu promocji (diagnoza cech jednostki w kontekście 
konkurencyjnym, następnie tworzenie oferty promocyjnej miasta, regionu), 

                                                 
7 K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 

1998, s. 466-470. 
8 P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Principles of Marketing, Prentice Hall Europe, New 

Jersey 1999, s. 773. 
9 J. Wiktor, op. cit., s. 45-49. 
10 M. Florek, Podstawy marketingu terytorialnego, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 151.  
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c) identyfikacja adresatów promocji (poparta przeprowadzeniem segmentacji 
nabywców), 

d) budowa przekazu i wybór odpowiednich technik i środków promocji, 
e) ustalenie wykonawców i osób odpowiedzialnych za działania promocyjne, 
f) ustalenie budŜetu promocyjnego, 
g) ustalenie metod kontroli i mierników oczekiwanych efektów.  
Jak podaje A. Szromnik działania marketingowe polskich miast i regionów 

zazwyczaj ograniczają się do działalności promocyjnej jednostek osadniczych, reklamy, 
reklamy wydawniczej, albumów przedstawiających główne atrakcje miast i regionów, 
ogólnej informacji ofertowej. Dystrybucja części materiałów promocyjnych ma 
ograniczony zasięg, w takim wypadku Internet wydaje się narzędziem, które w pewnym 
zakresie moŜe rozwiązać ten problem. Część jednostek terytorialnych podejmuje jednak 
działania bardziej kompleksowe, zakrojone na szerszą skalę. Opracowywane są 
specjalne oferty dla potencjalnych inwestorów, organizuje się konferencje prasowe.  
W ramach działań promocyjnych zapraszani są przedstawiciele zagranicznych 
ośrodków informacyjnych, organizacji międzynarodowych, izb gospodarczych, 
dyplomaci. Kolejnym elementem procesu promocji jest udział w wyspecjalizowanych 
targach, konferencjach i zebraniach krajowych i zagranicznych. Władze samorządowe 
korzystają równieŜ z usług profesjonalnych agencji marketingowych, specjalizujących 
się w zagadnieniach związanych z marketingiem terytorialnym11. 

Promocja na rzecz rozwoju miast i regionów 

W ramach etapów zmian orientacji rynkowej jednostek osadniczych za jedną  
z kluczowych moŜna uznać orientację promocyjną. W tym etapie władze lokalne, 
regionalne dostrzegają znaczenie informacji w procesie podejmowania decyzji przez 
podmioty funkcjonujące w regionalnej przestrzeni, stawiając jednocześnie na 
zintensyfikowaną promocję swoich miast, regionów. Promowane są bezpośrednio lub 
pośrednio walory danej jednostki terytorialnej, prowadzone są kompleksowe kampanie 
promocyjne, wykorzystuje się całe spektrum narzędzi i form promocji12.  

U podstaw przesłanek strategii promocji miast i regionów leŜą poniŜsze korzyści 
mogące wyniknąć z podejmowanych działań: 

– pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych,  
– oŜywienie rodzimego inwestora, 
– pozyskanie turystów, 
– infrastruktura dla rozwoju przedsiębiorstw,  
– otoczenie dla biznesu, 

                                                 
11 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007,  

s. 208. 
12 A. Szromnik, Marketing terytorialny – koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne, w: Marketing 

terytorialny, red. T. Markowski, Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 
Warszawa 2006, s. 56-57. 
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– lokalizacja siedzib waŜnych instytucji, 
– organizacja imprez waŜnej rangi, 
– realizacja duŜych projektów infrastrukturalnych.  
W ramach działań promocyjnych lansujemy określone walory, produkty zachęcając 

do zakupu danych wartości w określonym miejscu i czasie, na satysfakcjonujących 
warunkach. Uwarunkowaniem sukcesu w czasach wzmoŜonej walki konkurencyjnej 
jednostek terytorialnych jest dotarcie do potencjalnego nabywcy i przekazanie mu 
informacji o oferowanych produktach, ich mocnych stronach, korzyściach z ich 
nabycia, przewagach konkurencyjnych w stosunku do ofert innych podmiotów13.  

W promocji jednostek terytorialnych istotne są następujące elementy14: 
– kwalifikacje władz lokalnych/regionalnych (kompetencje, trafność 

podejmowanych decyzji itd.), 
– innowacyjność organizacyjna, strukturalna, 
– nowoczesne systemy zarządzania, elastycznie reagujące na zmiany zachodzące 

w lokalnej (regionalnej) przestrzeni, 
– dostępność komunikacyjna (handlowa, turystyczna, telekomunikacyjna), 
– ogólny poziom cen oferowanych usług, ulgi dla potencjalnych inwestorów, 
– nastawienie na kompleksowy, wielowymiarowy rozwój danego terytorium, 
– podkreślanie walorów związanych z unikalnością, niepowtarzalnością regionu, 
– atrakcyjność środowiska naturalnego, tradycja, kultura, 
– budowanie klimatu dla przedsiębiorczości, 
– współpraca zagraniczna (kooperacja, turystyka, wymiana handlowa).  
Adresatami działań strategicznych w aspekcie promocji miast i regionów mogą być 

następujące grupy odbiorców: 
a) w ramach promocji skierowanej do wewnątrz: mieszkańcy danego obszaru, 

przedstawiciele władz lokalnych/regionalnych, przedsiębiorcy, lokalne/ 
regionalne organizacje i instytucje, przedstawiciele lokalnych mediów, lokalni 
liderzy,  

b) w ramach promocji skierowanej na zewnątrz: turyści krajowi i zagraniczni, 
potencjalni mieszkańcy, potencjalni inwestorzy zewnętrzni, władze centralne, 
instytucje krajowe i zagraniczne, wysoko wykwalifikowani specjaliści, media 
ogólnopolskie i zagraniczne, konkurencyjne miasta i regiony. 

W uproszczeniu moŜna powiedzieć, Ŝe strategiczne działania promocyjne 
skierowane są najczęściej do turystów, potencjalnych inwestorów, administracji 
publicznej, mediów, mieszkańców.  

W ramach analizy działań promocyjnych dla miast i regionów zauwaŜyć moŜna 
kilka cech unikatowych i charakterystycznych dla marketingu terytorialnego. Działania 

                                                 
13 J. Sikora, Promocja regionu i miejscowości, w: Samorząd w Polsce. Istota, Formy, Zadania, red.  

S. Wykrętowicz, Wyd. WyŜszej Szkoły Bankowej, Poznań 2004, s. 233. 
14 J. Olszewska, Strategiczne aspekty kreowania wizerunku gminy, „Człowiek i Środowisko” 2003, nr 3-4,  

s. 114. 
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promocyjne generujące znaczne koszty mogą spotkać się z negatywnym odbiorem ze 
strony społeczności lokalnej, regionalnej. W związku z powyŜszym większy nacisk 
połoŜony jest na finansowanie promocji środkami pozyskanymi od sponsorów, ponadto 
w czasach kryzysu gospodarczego najbardziej kosztowne formy promocji mają 
mniejszą szansę na realizację. Public relations i publicity są jednymi z chętniej 
wykorzystywanych form promocji. Uwarunkowane jest to rozpowszechnianiem decyzji 
władz jednostek terytorialnych i informowaniem opinii publicznej o bieŜących 
działaniach, procesach, planach dotyczących danego obszaru. Do jednych  
z najpopularniejszych narzędzi i środków wykorzystywanych w promocji miast  
i regionów naleŜą katalogi ofert inwestycyjnych, foldery, informatory gospodarcze. 
NaleŜy podkreślić równieŜ, coraz większe znaczenie Internetu w działaniach 
promocyjnych. WaŜne miejsce zarezerwowane jest takŜe dla mediów lokalnych, targów 
turystycznych, festynów, festiwali15.  

W kontekście dotychczasowych rozwaŜań warto zaznaczyć waŜną rolę instytucji 
otoczenia biznesu, które poprzez swoją działalność wzmacniają proces promocji 
regionów. Wśród tych instytucji wyróŜnić moŜemy agencje rozwoju regionalnego  
i lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze (w tym uczelnie wyŜsze), organizacje 
reprezentujące przedsiębiorców, ośrodki proinnowacyjne (np. centra transferu 
technologii), ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (np. inkubatory 
przedsiębiorczości). 

Poszczególne zadania promocji mogą być sprecyzowane w kategoriach reakcji 
nabywców (doprowadzenie do chęci zakupu lub osiągania satysfakcji z tytułu 
uŜytkowania danego produktu). Odbiorcy mogą postrzegać przekazywaną wiadomość 
promocyjną jako16: 

– sposób poznania czegoś unikalnego, osobliwego (zwrócenie uwagi, 
poszerzenie wiedzy i uświadomienie sobie nieznanych moŜliwości 
zaspokajania potrzeb), 

– zmianę uczuć (wzmoŜone zainteresowanie, wyraz sympatii), 
– przyjęcie określonej postawy (budowanie indywidualnych preferencji, 

pobudzenie ukrytych pragnień, wyraŜenie przekonania i intencji), 
– weryfikację oceny, 
– sygnał do podjęcia określonego działania (próba, akceptacja lub zakup 

produktu). 
Wśród celów promocji miast i regionów na uwagę zasługują następujące kwestie: 
a) informacja o mieście, regionie (połoŜenie, warunki naturalne, mieszkańcy, 

działalność gospodarcza), 
b) przedstawianie korzyści wynikających z oferty jednostek terytorialnych, 
c) budowanie poŜądanego wizerunku, pozycjonowanie słuŜące zajęciu przez 

                                                 
15 A. Sekuła, Marketing terytorialny, w: Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki,  

Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 291-292. 
16 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 301. 



Andrzej Raszkowski 

 

 

384

ofertę poŜądanej pozycji w świadomości odbiorców, 
d) przyciąganie inwestorów krajowych i zagranicznych, 
e) wspieranie rozwoju regionalnego poprzez zaangaŜowanie środowisk 

samorządowych, nauki oraz biznesu w działania promocyjne, 
f) uwypuklenie niepowtarzalnych, wyróŜniających się cech danego obszaru, 
g) podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług w regionie. 
W ramach przykładowych kierunków promocji wymienić moŜna działania 

skierowane do mieszkańców regionu w celu usprawnienia komunikacji między władzą 
regionalną a mieszkańcami. Kolejnym kierunkiem jest aktywność w celu 
wyeksponowania walorów regionu, dostarczenia potencjalnym inwestorom jak 
najpełniejszych informacji odnośnie do moŜliwości prowadzenia biznesu oraz 
udogodnień ze strony społeczności i władz regionalnych. Popularnym obszarem jest 
równieŜ aktywne promowanie walorów turystycznych w celu skłonienia turystów do 
przyjazdu. 

Przykładowe etapy metody tworzenia spójnej koncepcji promocji miast i regionów 
przedstawiają się następująco17: 
1. Diagnoza aktualnych uwarunkowań, cech miasta, regionu. 
2. Określenie wewnętrznych czynników strategicznego rozwoju, wskazanie jego sił  

i słabości. 
3. Wskazanie na kluczowe siły, które warunkują znalezienie nabywców na ofertę 

miast i regionów. W ujęciu przedmiotowym naleŜy wskazać, które obszary, 
produkty mogą być postrzegane jako atrakcyjne dla potencjalnych nabywców.  
W ujęciu podmiotowym jest to wskazanie na dysponentów najatrakcyjniejszych 
zasobów, którzy mogą decydować o wykorzystaniu ich dla celów promocyjnych. 

4. Określenie uczestników procesu promocji, wskazanie ich roli w tworzeniu przyjętej 
koncepcji, opracowaniu planu działania, harmonogramu realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć. 

5. Powiązanie ogólnych kierunków strategicznego rozwoju jednostek terytorialnych  
z określonymi zadaniami promocyjnymi, wskazanie na obszary procesu promocji, 
które wspierają osiąganie poŜądanej przyszłości miast i regionów. 

6. Uporządkowanie i przedstawienie ogólnych celów strategicznych, wynikających  
ze strategii rozwoju, ewentualne doprecyzowanie przyjętych kierunków rozwoju  
w świetle zakładanych działań promocyjnych, 

7. Określenie współzaleŜności pomiędzy przyjętymi celami strategicznymi  
a działaniami promocyjnymi, w szczególności pod kątem wskazania na silne strony 
miast i regionów, które przyczyniają się do osiągnięcia danych celów. Określenie, 
którzy aktorzy regionalnej sceny odpowiedzialni są za kluczowe obszary oraz 
współdziałają na rzecz realizacji przyjętych celów strategicznych. 

                                                 
17 M. Czornik, Promocja miasta, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1998, s. 72-73. 
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8. Określenie załoŜeń strategii promocyjnej i wynikających z niej kierunków działania 
oraz niezbędnych zasobów promocyjnych. 

9. Przygotowanie planu promocji miasta, regionu, zadań niezbędnych do realizacji na 
jego poszczególnych etapach, zwrócenie uwagi na źródła informacji 
marketingowych. 

10. Określenie kluczowych instrumentów promocji warunkujących osiągnięcie 
zamierzonych rezultatów komunikacji marketingowej oraz zdobycie i utrzymanie 
poŜądanej pozycji na rynku ofert miast i regionów. 

11. Opracowanie przykładowego zestawienia konkretnych środków promocji 
pomagających osiągnąć miastu, regionowi wymaganą przez aktualne realia 
rynkowe formę. 

12.  Przyjęcie ostatecznej formy oferty miasta, regionu przeznaczonej do rynkowej 
rywalizacji. 
Działania promocyjne mogą być nastawione na podkreślanie współistnienia 

tradycji z nowoczesnością: z jednej strony nowoczesne przestrzenie biurowe, hotele, 
restauracje, z drugiej przytulne regionalne obiekty, dobra kuchnia. Dla kaŜdego klienta 
− przygotowana oferta dopasowana do jego potrzeb i wyobraŜeń o udanym 
wypoczynku w danym miejscu. 

Jednym z ciekawszych pomysłów słuŜących promowaniu miast i regionów jest 
organizowanie imprez, eventów na ich terenie. Takie przedsięwzięcia z reguły generują 
określone koszty, jednak uzyskiwany wymiar promocyjny i medialny wydaje się być 
wart ich poniesienia. Skala organizacyjna takich projektów jest zróŜnicowana: 
począwszy od małych imprez mających charakter typowo lokalny, aŜ do wielkich 
przedsięwzięć wykraczających swym oddziaływaniem znacznie poza terytorium 
regionu. Zarówno przy duŜym, jak i małym projekcie istotne jest doprecyzowanie 
szczegółów organizacyjnych związanych ze scenariuszem wydarzenia, czasem jego 
realizacji czy odpowiednim doborem personelu. Pozytywna opinia na temat 
organizowanej imprezy moŜe przyczynić się do wzrostu zainteresowania nią ze strony 
turystów, firm i potencjalnych sponsorów w jej kolejnych edycjach. 

Kolejnym waŜnym aspektem jest promowanie produktów lokalnych 
(regionalnych), rozumianych jako wyrób lub usługa, z którą utoŜsamiają się mieszkańcy 
danego obszaru, produkowanych w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska,  
z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny (regionalny) staje się wizytówką 
regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz 
angaŜowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej/regionalnej.  
W promowaniu produktów lokalnych/regionalnych duŜy nacisk kładziony jest na ścisły 
związek z danym regionem. Takie podejście ma na celu wzmocnienie poczucia 
wyjątkowości, unikalności, wyłączności, elitarności. 

Promocja przyczynia się do rozwoju gospodarczego miast i regionów. Pośród 
przykładowych celów strategii rozwoju gospodarczego znajdują się: 

a) wspieranie przedsiębiorczości, 
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b) poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, 
c) rozwój turystyki i rekreacji, 
d) rozwój zasobów ludzkich, 
e) rozwój rynku pracy. 
Natomiast przykładowe cele strategii promocji regionu przedstawiają się 

następująco: 
– budowanie korzystnego wizerunku, 
– promocja turystyczno-rekreacyjnych walorów miasta, regionu, 
– promocja rozwoju przedsiębiorczości, 
– promowanie rozwoju nauki, 
– promowanie rozwoju kultury, 
– wzrost identyfikacji i toŜsamości mieszkańców z miastem, regionem,  
– zwiększenie liczby inwestorów.  
Realizacja wymienionych wyŜej celów przekładać ma się na dynamiczny rozwój 

społeczno-gospodarczy jednostki terytorialnej. Zagadnienia związane z promocją 
zyskują z kolei coraz większą wagę w opracowywanych dokumentach strategicznych 
szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. 

Zakończenie 

Spójna koncepcja promocyjna na rzecz danego miasta, regionu ułatwia osiąganie 
zakładanych celów rozwojowych. Poprzez zintegrowane działania promocyjne 
tworzymy silną pozycję konkurencyjną danej jednostki terytorialnej. Jednym  
z kluczowych aspektów osiągania sukcesu poprzez promocję jest zaangaŜowanie w ten 
proces moŜliwie najszerszego grona zainteresowanych podmiotów. Promocja na linii 
samorząd – biznes – świat nauki wspierana zaangaŜowaniem społeczności 
lokalnej/regionalnej ma większe szanse powodzenia i moŜe przynosić wymierne 
rezultaty w dłuŜszym horyzoncie czasowym. 

Wśród przesłanek promocji miast i regionów wymienić moŜna coraz bardziej 
konkurencyjne otoczenie dzisiejszych organizacji, jednostek terytorialnych. Promocja, 
przyczyniająca się do wypracowania przewagi konkurencyjnej polegającej  
na kreowaniu elementów wyróŜniających z otoczenia, stanowi w tym świetle jeden  
z istotniejszych elementów rozwoju społeczno-gospodarczego miast i regionów. 

Kolejną przesłanką działań promocyjnych jest rywalizacja miast i regionów  
o potencjalnych inwestorów, turystów, rezydentów. Kreatywne jednostki pojawiające 
się w danych regionach wzbogacają ich wewnętrzny potencjał i dynamizują 
podejmowane działania na rzecz rozwoju regionalnego, współtworzą nowe idee, 
innowacyjne rozwiązania, wyznaczają nowoczesne trendy działań i społecznych 
zachowań.  

Promocja ma równieŜ znaczenie dla społeczności zamieszkującej dany obszar. 
Wiedza o największych atutach swojego miejsca zamieszkania, wzmacnianie 
toŜsamości regionalnej, poczucie elitarności, dumy z bycia mieszkańcem miasta, 
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regionu współtworzą pozytywny klimat i budują wizerunek jednostki terytorialnej jako 
miejsca do komfortowego Ŝycia i aktywności gospodarczej. 

DETERMINANTS FOR THE PROMOTION  

OF TOWNS AND REGIONS 

Summary 

The paper presents an attempt to illustrate the promotion of towns and regions as an 
important component in the process of economic development. The effectiveness of promotional 
activities is based, to a large extend, on integrated projects taken up by all actors in regional space 
who are interested in stimulating economic growth and strengthening competitive advantage of 
towns and regions. The promotion allows for pointing to the advantages of territorial units which 
are crucial from the point of view of potential clients willing to purchase the offer of towns and 
regions. The study presents basic issues related to the concept of promotion and their reference to 
the sphere of territorial marketing. Next part of the study deals with the problem of advantages 
resulting from taking up promotional activities for towns and regions. The recipients of 
implemented strategic activities as well as territorial units’ areas of competition and selected 
directions of promotion were defined. There were also listed exemplary stages of the method 
applied for establishing a concise concept for the promotion of towns and regions.. 
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Adam Rudzewicz1 

ZNACZENIE IMPREZY MASOWEJ  

W ROZWOJU REGIONU 

Streszczenie 

Impreza masowa stanowi szansę rozwoju regionu i naleŜy konkurować z innymi miastami  
o jej organizację. Prócz wpływów finansowych wynikających z przeprowadzenia eventu staje się 
ona waŜnym elementem promocji i budowy konkurencyjności regionu. Doskonałym przykładem 
eventu są targi gospodarcze i wydarzenia sportowe. Im większy jest ich rozmiar i zasięg oraz 
powtarzalność, tym większe i trwalsze efekty gospodarcze moŜna osiągnąć. 

Wstęp 

Migracje są nieodłącznym elementem kaŜdego społeczeństwa. JuŜ w czasach 
historycznych mamy do czynienia z początkami turystyki o charakterze 
pielgrzymkowym (na przykład Indie, Egipt − IV w. p.n.e), jak równieŜ związanym  
z nauką czy zdrowiem2. Dla wielu jednak podróŜowanie dla przyjemności miało  
w staroŜytności ograniczony charakter. Główną tego przyczyną był brak środków 
finansowych, jak równieŜ brak odpowiedniej ilości czasu wolnego. Widoczne zmiany 
nastąpiły dopiero na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to mamy do czynienia  
z rozwojem gospodarczym krajów, technologii, środków komunikacyjnych, skróceniem 
czasu pracy i wzrostem stopy Ŝyciowej obywateli. Te czynniki spowodowały, Ŝe ludzie 
coraz chętniej dąŜyli do poznawania bliŜszych i dalszych krajów3. Początek 
współczesnej turystyki na terenie Europy jest to okres międzywojenny, jednak jego 
prawdziwy rozwój nastąpił po drugiej wojnie światowej, kiedy to mamy do czynienia ze 
zmianami politycznymi i gospodarczymi w wielu krajach świata. W miarę 
narastającego zjawiska turystyki, związanego z wyŜej wymienionymi czynnikami, 
obserwujemy jej masowość, poniewaŜ uczestniczą w niej juŜ miliardy ludzi na całym 
świecie4.  

                                                 
1 Adam Rudzewicz – dr, Zakład Gospodarki Turystycznej, Instytut Turystyki, Hotelarstwa i Gastronomii, 

Wydział Turystyki i Geografii, WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 
2 B. Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.11.  
3 K.J. Helnarska, Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej, Adam Marszałek, Toruń, 2005,  

s. 13.  
4 J. Wysokiński, Turystyka czynnikiem przemian współczesnego świata, w: Turystyka jako dialog kultur, 

red. Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, WSE, Warszawa 2005, s. 35. 
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Walory turystyczne stanowią podstawę wyboru miejsca, do którego turysta chce się 
udać. Jest to produkt, który oferuje dany region i popyt na niego uzaleŜniony jest 
wyłącznie od indywidualnych potrzeb podróŜującego. Ze względu na charakter waloru 
moŜemy wyróŜnić atrakcje miejsca i wydarzeń. Pierwsze charakteryzuje na przykład 
atrakcyjność pod względem klimatu czy krajobrazu. Imprezy sportowe, koncerty 
gwiazd muzycznych, targi, wybory Miss Świata, są walorami turystycznymi wydarzeń5. 
Tego typu atrakcje wzbudzają duŜe zainteresowanie. Wielkie imprezy przynoszą duŜe 
dochody dzięki uczestniczących w nich turystom, a duŜe miasta rywalizują ze sobą  
o organizację tych imprez6. 

Korzyści wynikające z ruchu turystycznego to przede wszystkim zwiększenie 
dochodów jednostek świadczących usługi turystyczne. Poza tym mieszkańcy 
miejscowości odwiedzanych przez turystów otrzymują dodatkowe profity, świadcząc na 
przykład usługi noclegowe, sprzedając własne posiłki czy wyroby kojarzone wyłącznie 
z danym regionem. Najlepszym przykładem w Polsce moŜe być Zakopane i kojarzony  
z nim oscypek lub ciupaga. 

Strategia marketingowa miasta ukierunkowana na turystów obejmuje zapewnienie 
odpowiedniej infrastruktury turystycznej i przygotowanie atrakcji turystycznych. 
Działania dodatkowe to organizacja wydarzeń i imprez masowych (kulturalnych, 
sportowych, handlowych) oraz działania propagandowe7. 

XXI wiek stawia przed regionami coraz to nowe wyzwania. Jednym z tych wyzwań 
jest walka o klienta (turystę). Produktem godnym uwagi klienta staje się to miasto bądź 
region, które jest bardziej atrakcyjne. Miasto musi zaakcentować swoje istnienie na 
rynku. Jest wiele narzędzi promocji regionu, jednak najefektywniejsze są te, które 
najdłuŜej pozostają w pamięci odbiorcy. Jednym z takich sposobów jest 
przeprowadzenie imprezy masowej na wielką skalę. Impreza masowa, zwana równieŜ 
eventem, jest idealnym narzędziem promocji regionu, gdyŜ uczestniczą w niej liczne 
media, prasa i miliony ludzi śledzących dane wydarzenie. Siła wpływu imprez 
masowych na dane gałęzie gospodarki jest znacząca dla rozwoju miast. Konkurencja  
o prawo do ich organizacji rozpoczyna się na kilka lat przed ich przeprowadzeniem. 

Celem artykułu jest przedstawienie istoty imprezy masowej i jej wpływu na rozwój 
turystyczny regionu. Szczególną uwagę zwrócono na targi i wydarzenia sportowe. 

Istota imprezy masowej i jej znaczenie gospodarcze 

Promując swój region, obszar społecznej i gospodarczej egzystencji, warto 
wykorzystać nietuzinkowe formy dotarcia z komunikatem do grup docelowych. Takie 
specjalne formy nazywane są w nomenklaturze marketingowej eventami8. Przez event 
rozumiemy formę szczególnych, okazjonalnych wydarzeń, które skupiają duŜą 

                                                 
5 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005, s. 53. 
6 C. Holloway, Podstawy turystyki, PAPT, Warszawa 1996, s. 25-26. 
7 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 76-77. 
8 B. Hołderna-Mielcarek, Regionalizacja produktu turystycznego, Difin, Łódź 2006, s. 23. 
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publiczność i najczęściej przez wyjątkowość, oprawę itp. zapadają długo w pamięci 
widzów. Event ma postać wydarzeń masowych, publicznych, jest częścią kreowania 
wizerunku, skupia uwagę publiczną i wspiera budowanie pamięci9 − rys. 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Współczesny event na poziomie gminy 
Źródło: A. Szromnik, Marketing terytorialny, wyd. Oficyna, Warszawa 2005, s. 78. 

Organizacja imprez, zwłaszcza tych globalnych, jest procesem mającym ogromny 
wpływ nie tylko na rozwój lokalny, ale dąŜącym równieŜ do perspektywicznych działań 
ukierunkowanych na promocję całego kraju. Przez pojęcie „rozwój” rozumiemy 
pozytywne przemiany ilościowe i jakościowe poziomu Ŝycia społeczności, a takŜe 
przemiany w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych i tworzenie korzystnych 
warunków dla gospodarki. Jest to równieŜ wiele zmian społecznych, kulturalnych  
i politycznych, których celem jest podniesienie ogólnego dobrobytu mieszkańców10. 
Efektem rozwoju jest kreowanie nowych wartości. W skali gospodarki zalicza się do 
nich między innymi tworzenie nowych firm, nowych miejsc pracy, wytwarzanie 
nowych produktów i usług. Do tych wartości naleŜą równieŜ atrakcyjne oferty 
lokalizacyjne, a takŜe zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej11. 

Często wójt (burmistrz) celowo planuje kalendarium najwaŜniejszych wydarzeń na 
wiosnę i lato, nazywając je „dniami Białegostoku, Moniek, GiŜycka, Mrągowa”. Dziś 
nawet najmniejsza gmina ma swoje „dni” (lokalną postać eventu). Ich moc opiera się na 
załoŜeniu oryginalności  i unikatowości regionów, które kojarzą się z tradycją i tych, 
które dozują nowoczesność12. Eventem jest „Dzień Ełku”, „Dzień Wigier”, „Noc 
Świętojańska” w Rajgrodzie, „Augustowskie Lato”, „Przystanek Olecko” itp. Wielu  
konsumentów takiej formy promocyjnych działań uwaŜa w sposób wyjątkowo zgodny, 
iŜ jest to niepowtarzalna okazja, by poznać region, kraj, ludzi, historię13. 

Siłą promocyjną tychŜe wydarzeń jest wyjątkowy, społeczny charakter, 
uczestnictwo społeczeństwa lokalnego, gości zaproszonych, jak i turystów. Lokalne 

                                                 
9 Ibidem, s. 43. 
10 I. Sikorska-Wolak, Rozwój lokalny, jako wielowymiarowe zjawisko społeczno-gospodarcze, w: Turystyka 

w rozwoju lokalnym, red. I. Sikorska-Wolak, SGGW, Warszawa 2004, s. 9-11. 
11 I. Siwa, Turystyka jako forma aktywizacji gospodarczej w regionie − aspekt zarządzania, Promotor, 

Warszawa 2005 s., 23-24. 
12 Ibidem, s. 56. 
13 D.K. Wielgat, Impreza masowa a rozwój turystyki, WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania  

w Białymstoku, Filia w Ełku, 2009, s. 29-31. 

Współczesny event na poziomie 
gminy 

Organizacja Dni Miasta Obchody rocznicowe, 
historyczne, lokalne 

Otwarcia, przekazania, 
wmurowania, inauguracje 

Imprezy plenerowe, doŜynkowe, parafialne, charytatywne, sponsorowane, sportowe, 
państwowe, wyborcze, turystyczne, objazdowe  
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festiwale i wydarzenia typu „Pływanie na byle czym”, Koncerty z Radiem 5, Studio 
Lato Radia Białystok, Święto śubra, Koncert Orkiestr Dętych − to juŜ imprezy 
powtarzalne, których lokalny charakter stopniowo zanika. Obecnie coraz bardziej to juŜ 
imprezy masowe i ogólnokrajowe. Rekonstrukcje bitew lokalnych (bitwa pod 
Grunwaldem), legend stają się festiwalem pomysłowości i kreatywności w regionie.  

Impreza masowa ma na celu między innymi kształtowanie wizerunku regionu, jak 
równieŜ podniesienie jego atrakcyjności turystycznej. Głównym zamierzeniem  
w kreowaniu wizerunku jest wzrost rozpoznawalności miasta, regionu, czy kraju  
i wyróŜnienie go na tle pozostałych, tak by doprowadzić do wzrostu liczby 
odwiedzających go turystów. Organizacja imprez masowych staje się stymulatorem 
rozwoju turystyki, jak równieŜ rozwoju lokalnego. Organizowanie eventów jest 
idealnym sposobem promocji kraju, a w promocji tej uczestniczą równieŜ media  
i prasa14. Skala imprezy przyczynia się do jej promocji przez radio, TV, prasę i Internet. 
Skutkiem takiego działania jest fakt, iŜ odbiorcami promocji stają się nie tylko turyści, 
ale równieŜ internauci, telewidzowie i słuchacze transmisji radiowych. 

Zadaniem imprez masowych jest budowanie i utrwalanie pozytywnych skojarzeń  
z regionem. Marketing events to nośniki promocji pozwalające budować przewagę 
konkurencyjną regionów. Władze samorządów terytorialnych starają się wyróŜnić w ten 
sposób dany region na tle innych. Impreza masowa jest jednorazowym lub rzadko 
powtarzalnym wydarzeniem, którego głównym celem jest przyciągnięcie publiczności, 
dla której jest to okazja do przeŜycia róŜnego rodzaju doświadczeń. Imprezy masowe 
mogą mieć zasięg lokalny bądź teŜ charakteryzować się międzynarodową renomą.  
Ze względu na temat moŜna wyróŜnić na przykład imprezy15:  

– sportowe,  

– karnawałowe,  

– kulturowe,  

– muzyczne,  

– teatralne, 

– związane z obchodami rocznicowymi (np. w 2010 roku odbędzie się 
uroczystość 600-lecia bitwy pod Grunwaldem). 

Wydarzenia marketingowe (events marketing) są szczególną formą promocji 
regionu skierowaną do róŜnych odbiorców na przykład turystów lub inwestorów. 
Eventy przybierają róŜne formy, jednak najskuteczniejsze w kreowaniu marki są 
imprezy masowe. Istotą events marketingu jest organizowanie róŜnego rodzaju imprez  

                                                 
14 B. Meyer, Wykorzystywanie imprez masowych w procesie kreowania wizerunku regionu na przykładzie 

The Tall Ship’s Races w Szczecinie, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki 
we współczesnej gospodarce, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Ekonomiczne Problemy Usług nr 26, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 289-
292. 

15 B. Richards, Marketing atrakcji turystycznych. Jak zwiększyć frekwencję i dochody, POT, Warszawa 
2003, s. 17. 
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i atrakcji. Imprezy masowe muszą opierać się na kreatywności, dawać klientom 
oryginalność i niepowtarzalność przeŜycia. Od rangi imprezy i jej uŜyteczności zaleŜy, 
ilu odbiorców zdobędzie. Jest to czynnik decydujący o poprawie sytuacji finansowej  
i infrastrukturalnej regionu oraz umocnieniu jego pozycji konkurencyjnej16. 

Imprezy masowe są szczególnym elementem podaŜy turystycznej. Oprócz 
budowania konkurencyjności przyczyniają się do wydłuŜania sezonu turystycznego, 
pozyskiwania turystów zagranicznych, jak równieŜ kształtują pozytywny wizerunek17. 

Przykładem kraju, które straciło szansę organizacji wielkiej imprezy masowej przez 
swój zły wizerunek, jest Pekin. W 2000 roku Pekin ubiegał się o organizację Igrzysk 
Olimpijskich, jednak przegrał rywalizację z Sydney. Powodem poraŜki były protesty 
studentów na placu Tiananmen w 1989 roku, którzy Ŝądali reform, przeciwstawiali się 
korupcji i dąŜyli do demokratyzacji państwa. Wytworzył się wówczas zły klimat,  
a wizerunek autorytarnych Chin uległ pogorszeniu18. 

Wydarzenia sportowe, kulturalne, targi, festiwale, kongresy czy konferencje 
wymagają odpowiedniej promocji skierowanej do potencjalnych nabywców. 
Tradycyjne środki masowego przekazu (radio, TV, prasa) muszą być pomocnymi 
partnerami, umoŜliwiającymi eventom zdobycie rozgłosu i prestiŜu19. 

Imprezy masowe są nie tylko szansą dla organizatorów na dodatkowe korzyści 
wynikające z przyjmowania przyjezdnych. To takŜe moment, kiedy firmy, które 
prowadzą działalność sponsorską w sferze eventów, mogą zwiększyć poziom 
świadomości marki, budować lojalność klientów, pozyskiwać nowych nabywców  
i zwiększyć sprzedaŜ. Impreza masowa jest dla nich okazją do promocji tych własnych 
produktów20. 

Imprezy masowe mają szeroki zasięg, a ich cechą charakterystyczną jest duŜa 
liczba uczestników. Uczestnictwo w imprezach masowych, poza funkcją zaspokajania 
potrzeb człowieka (między innymi potrzeby przynaleŜności, przeŜyć emocjonalnych, 
relaksu psychicznego) wiąŜe się równieŜ z kosztami. Opłaty za uczestnictwo w evencie 
to nie tylko zapłata za bilet wstępu. Jest to wiele opłat, z których korzyści czerpią nie 
tylko organizatorzy imprezy, ale równieŜ inne podmioty np. hotele, punkty 

                                                 
16 A. Smalec, Rola wydarzeń marketingowych w kreowaniu marki regionu 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. 251-252. 

17 B..J. Dąbrowska, Rozwój usług turystycznych w warunkach globalizacji. Zarys problematyki, WSTiH, 
Gdańsk 2006, s. 26. 

18 R. Pyffel, Chiny w roku Olimpiady. Państwo środka od środka, 3SMedia, Warszawa 2008, s.65. 
19 A. IŜewska-Czarnecka, Znaczenie identyfikacji wizualnej w promocji obiektów turystycznych,  

w: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej − wyzwanie XXI wieku, red.  
W. Czarnecki, WSFiZ, Białystok 2007, s. 173-175. 

20 M. Gad, Sponsoring sportowy w działalności marketingowej przedsiębiorstw i czynniki warunkujące jego 
skuteczność, w: Marketing sportowy teoria i praktyka, red. H. Mruk, Impact Consulting, Poznań 2004, s. 114-
116. 
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gastronomiczne, komunikacja miejska itd., które świadczyć będą usługi podczas 
trwania imprezy21. 

Rozmiar imprezy masowej oraz jej skala są głównymi elementami, które brane są 
pod uwagę w procesie zaszeregowania imprezy. WyróŜnia się następujące typy imprez 
masowych: megaevents, charakterystyczne imprezy, waŜne/znaczące imprezy oraz 
imprezy lokalne22. 

Do grupy megaevents zalicza się te imprezy, które wpływają na ekonomię dzięki 
swojej wielkości i które media emitują na cały świat. Są to głównie imprezy sportowe, 
takie jak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata. Wydarzenia te wpływają na 
prestiŜ miejsca, a ze względu na czas ich trwania media poświęcają im bardzo duŜo 
miejsca. Charakterystyczna impreza jest wizytówką danego miasta czy regionu i jest  
z nią nierozłącznie utoŜsamiana. Przykładami takich imprez mogą być: Tour  
de Pologne, Tour de France, Octoberfest w Monachium czy rozdanie Oscarów  
w Hollywood. 

WaŜne/znaczące imprezy, które cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony 
mediów przynoszą duŜe korzyści, gdyŜ są w stanie przyciągnąć znaczącą liczbę 
odwiedzających zainteresowanych owym wydarzeniem. Na miano waŜnej/znaczącej 
imprezy zasługują w Polsce zawody na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, gdyŜ spełniają 
warunki, aby zakwalifikować je do tego typu imprez. Warunkiem takim jest między 
innymi uczestnictwo druŜyny lub zawodników, którzy reprezentują więcej niŜ jeden 
kraj. Impreza taka przyciąga poza narodową publicznością takŜe międzynarodowe 
zainteresowanie. Do imprez lokalnych moŜna zaliczyć wszystkie wydarzenia, 
obejmujące jedynie społeczności jednego regionu (gmina bądź miasto). 

KaŜdy event powinien zawierać program, który w prosty sposób przedstawia 
potencjalnym nabywcom jego rodzaj i charakter. Program w sposób chronologiczny 
obejmuje opis wydarzeń od chwili rozpoczęcia imprezy po jej zakończenie23. 

Wielkie imprezy masowe generują ogromne moŜliwości rozwoju gospodarczego. 
Bardzo waŜnym etapem organizacji imprez masowych są przygotowania do niej. 
Widoczny jest w tym momencie rozwój branŜy budowlanej (budowa autostrad, 
obiektów sportowych), jak równieŜ branŜy hotelarskiej.  

Polska otrzymała ogromną szansę na poprawę swojej gospodarki. W 2012 roku 
odbędą się w naszym kraju mistrzostwa Europy w piłce noŜnej. Jest to niewątpliwie 
moment, kiedy naleŜy wykorzystać wszystkie atuty, aby pokazać, Ŝe oprócz organizacji 
wspaniałej imprezy istnieje potęŜny potencjał w dziedzinie zarządzania i Polska moŜe 
być odpowiedzialnym partnerem w wielkich przedsięwzięciach.  

                                                 
21 A. Szromnik, Marketingowa koncepcja przedsięwzięcia sportowego, w: Marketing dla sportu. IV dni 

marketingu sportowego, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, Sport&Business Foundation, Poznań 
2006, s. 60-61. 

22 J. Chłapowski, Impreza sportowa jako produkt w ujęciu marketingowym, w: Marketing dla sportu. IV dni 
marketingu sportowego, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, op. cit., s. 82-85.  

23 J. Strugarek, Organizacja i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, UAM, 
Poznań 2006, s. 59-65. 
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W tabeli 1 przedstawiono segmentację rynku imprez masowych, z punktu widzenia 
korzystającego klienta. 

Tabela 1. Segmentacja rynku imprez masowych 

Status 
społecz-

ny 

Klasa 
wyŜsza 

Klasa 
średnia Klasa niŜsza 

Wykwalifiko
wani 

pracownicy 
fizyczni 

Klasa 
robotnicza 

Grupa 
najuboŜ-

szych 

Szczebel 
na jakim 
pracuje 

Wysoko wy-
kwalifikowan
i wolne za-
wody 

MenedŜero-
wie średnie-
go szczebla 

Wszyscy po-
zostali praco-
wnicy niefi-
zyczni 

Wykwalifiko
wani praco-
wnicy fizy-
czni 

Niewykwali-
fikowani pra-
cownicy fizy-
czni 

Na zasiłku 
/bezrobotni 

Wyso-
kość 

szczebla 
w struk-

turze 
firmy 

Profesjona-
li ści, mene-
dŜerowie 
najwyŜszego 
szczebla, 
ludzie o wy-
sokich sta-
nowiskach 
państwo-
wych, właści-
ciele wiel-
kich przed-
siębiorstw 

MenedŜero-
wie średnie-
go szczebla, 
urzędnicy 
państwowi, 
właściciele 
małych 
przedsię-
biorstw 

Właściciele 
niewielkich 
działalności, 
osoby niepra-
cujące fizy-
cznie, np. 
kierownik 
działu pro-
dukcji 

Pracownicy 
fizyczni ma-
jący pod sobą 
innych pra-
cowników 
np. kierownik 
na budowie 

np. prakty-
kanci 

Osoby bez 
stałego do-
chodu,  
na zasiłku, 
będący na 
utrzymaniu 
państwa 

Typ 
imprez 
na jaki 
grupa 

uczęsz-
cza 

Pokazy mo-
dy, imprezy 
kulturalne, 
premiery, 
opera, teatr, 
bankiety 
charytatywne 

Imprezy 
kulturalne 
(kupują 
tańsze 
miejsca) 

Imprezy 
sportowe, 
najbardziej 
popularne 
imprezy, 
imprezy da-
nego środo-
wiska 

Imprezy 
sportowe, 
pokazy moto-
ryzacyjne, 
festiwale 
danego śro-
dowiska 

Ogólnodo-
stępne im-
prezy, więk-
szość imprez 
niepłatnych, 
koncerty 

Darmowe 
imprezy 
masowe 

Źródło: G.A.J. Bowdin, I. McDonnel, J. Allen, Event Management, Butterworth/Heinemann, Oxford 2002, 
s.141, J. Chłapowski, Impreza sportowa jako produkt w ujęciu marketingowym, w: Marketing dla 
sportu. IV dni marketingu sportowego, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, Sport&Business 
Foundation, Poznań 2006, s. 73. 

Państwa i miasta konkurują między sobą o organizację wielkich wydarzeń. Pomimo 
ogromnych nakładów związanych z przygotowaniami do imprezy korzyści są 
zdecydowanie większe. Wydarzenie obserwowane przez miliony widzów przed 
telewizorami na całym świecie jest czynnikiem wpływającym na zainteresowanie 
danym krajem, a dodatkowo daje moŜliwość promowania swoich walorów. 

Targi jako forma eventu 

Targi jako narzędzie promocji mają przede wszystkim znaczenie informacyjno 
-promocyjne i kierowane są głównie do potencjalnych nabywców. Podstawowym celem 
targów jest zaprezentowanie produktów w sposób wyróŜniający je na tle innych24. Targi 
są imprezą z nieograniczoną ofertą dóbr jednej lub więcej dziedzin gospodarki i mają 
charakter rynkowy25. 

                                                 
24 M. Urbaniak, Marketing przemysłowy, Infor, Warszawa 1999, s. 133. 
25 A.S. Kornak, Zarządzanie turystyką, PWN, Warszawa 1996, s.177. 
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Istotą targów jest spotkanie producentów i konsumentów w celu sprzedaŜy 
produktów w określonym miejscu i czasie. Targi charakteryzują się: 

a) cyklicznością (odbywają się w tym samym miejscu i terminie, np. Polagra, 
targi motoryzacyjne),  

b) reprezentatywnością (biorą w niej udział przedstawiciele firm liczących się  
w branŜy),  

c) wielofunkcyjnością (moŜna osiągnąć róŜne cele, m.in. prestiŜowe czy 
handlowe),  

d) egalitaryzmem (okazja do integracji branŜy),  
e) elitaryzmem (moŜliwość uczestnictwa w wydarzeniu wraz z innymi 

najwaŜniejszymi firmami danej branŜy), 
f) multimedialnością (w celu przekazu informacji wykorzystuje się wszystkie 

zmysły człowieka)26. 
Cele uczestnictwa w targach związanych ze sprzedaŜą to zdobycie nowych 

klientów i zwiększenie stopnia sprzedaŜy, a cele związane z komunikacją dotyczą 
między innymi zwiększenia świadomości marki27. Do pozostałych powodów, dla 
których warto brać udział w targach, zaliczamy: 

– sprzedaŜ produktów i usług, 

– wzrost rozpoznawalności firmy, promocja firmy, 

– promocja produktów i usług, 

– znalezienie nowych konsumentów, 

– wyróŜnienie się na tle konkurencji, 

– zdobycie wiedzy na temat potrzeb konsumentów, 

– zdobycie wiedzy na temat konkurencji, 

– szansa na nawiązanie współpracy z firmami z branŜy. 
Targi jako otwarta impreza masowa organizowane są przede wszystkim dla miasta. 

Oznacza to, Ŝe mimo wielu uczestników zewnętrznych charakter targów ma przede 
wszystkim wymiar lokalny. Targi, za wyjątkiem targów specjalistycznych, zaliczane są 
do rynków zorientowanych na klienta masowego. Korzyści, jakie daje organizacja tej 
imprezy dla miasta (organizatora) dotyczą wzrostu (w czasie trwania tego wydarzenia) 
liczby turystów, a tym samym liczby gości hotelowych, klientów poczty, bankomatów, 
transportu publicznego i prywatnego, jak równieŜ wzrostu poziomu handlu28.  

Sport jako forma eventu 

Masową imprezą sportową jest impreza masowa, której celem jest 
współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej. WyróŜniamy kilka 
poziomów imprez sportowych: 
                                                 

26 J. Karczmarek, A. Stasiuk, B. Włodarczyk, op. cit., s. 251-252. 
27 B. Siskind, Marketing wystawienniczy, Walters Kluwer, Kraków 2006, s. 20. 
28 A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku..., s. 171-180. 
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a) globalne (megaeventy, igrzyska olimpijskie, mistrzostwa świata, zasięgiem 
obejmują cały świat, uczestniczą i rywalizują w tym wydarzeniu mieszkańcy  
z róŜnych części świata), 

b) międzynarodowe (jednorazowe rywalizacje sportowe, np. siatkarski mecz 
towarzyski pomiędzy dwiema druŜynami), 

c) narodowe (event charakterystyczny dla danego państwa, np. mistrzostwa 
Polski w skokach narciarskich), 

d) regionalne (regionalne zawody, puchar marszałka województwa w piłce 
halowej) 

e) lokalne (puchar prezydenta miasta w pływaniu, w kręgle)29. 
WyróŜnia się dwie kategorie miejsc, w których prowadzone są imprezy masowe: 

stadiony (hale sportowe) i inne obiekty, które nie są budynkami, a umoŜliwiają 
przeprowadzenie imprezy masowej30. Warunkami, które impreza sportowa musi 
spełniać, by stanowiła źródło przewagi konkurencyjnej, są: 

– rzadkość, na przykład igrzyska olimpijskie organizowane są co cztery lata 
(2008 Pekin, 2004 Ateny, 2000 Sydney, 1996 Atlanta), mistrzostwa świata  
w piłce noŜnej co cztery lata (2006 Niemcy, 2002 Korea i Japonia, 1998 
Francja, 1994 USA), mistrzostwa Europy w piłce noŜnej równieŜ co cztery lata 
(2008 Austria i Szwajcaria, 2004 Portugalia, 2000 Belgia i Holandia, 1996 
Wielka Brytania); organizacja tak wielkich imprez moŜe być nieosiągalna dla 
wielu państw; powodami tego mogą być między innymi zła sytuacja 
polityczna, brak odpowiedniej infrastruktury.  

– trudna do imitacji,  

– cenna (wykorzystana do celów biznesowych). 
Wzrost aktywizacji wielu sektorów gospodarki (hotelarstwa, transportu, 

gastronomii) jest naturalną konsekwencją organizacji imprez sportowych. Eventy 
sportowe są gwarancją sukcesu marketingowego, który przejawia się w promocji miasta 
i kraju, odpowiednim pozycjonowaniem regionu w świadomości turystów31. 

Podsumowanie 

Impreza masowa powinna stanowić szansę rozwoju regionu i naleŜy konkurować  
z innymi miastami o ich organizację. Oprócz wpływów finansowych wynikających  
z przeprowadzenia eventu staje się on waŜnym elementem promocji i budowy 
konkurencyjności regionu. Spektakularne wydarzenia mają krótkotrwały, ale silny 
efekt. Eventy nazywa się „efektem pulsaru” lub efektem „big bang”. Na te miana 
zasłuŜyły głównie olimpiady, mistrzostwa sportowe (na przykład mistrzostwa świata  

                                                 
29 J. Chłapowski, op. cit, s. 86. 
30 P. Suski, Zgromadzenia i imprezy masowe, Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 243-247. 
31 P. Matecki, J. Semrau, Sport jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów,  

w: Marketing dla sportu.., s., 212-224. 
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w piłce noŜnej), światowe wystawy EXPO i inne wielkie imprezy o światowym 
charakterze32. 

THE IMPORTANCE OF MASS EVENTS  

IN THE DEVELOPMENT OF REGION 

Summary 

The mass event is an opportunity for development of the region and a region should compete 
with others for hosting it. In addition to financial resources resulting from it, an event becomes an 
important element of the promotion and construction of the region's competitiveness. An excellent 
example of an event are economic trades and sporting events. The larger is the size and scope, and 
repeatability, the bigger and more lasting economic effects can be achieved. 

                                                 
32 R. Przybyszewska-Gudelis, DuŜe miasta współczesne w Europie: przemiany wizerunku i kryteriów 

atrakcyjności turystycznej, w: Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej, 
red. K. Sikora, D. Makiłł, WPSTiH, Bydgoszcz 2003, s. 266-267. 
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E-URZĄD JAKO NOWOCZESNE PODEJŚCIE 

MARKETINGOWE NA LOKALNYM RYNKU PRACY 

Streszczenie 

Za sprawą wielu oferowanych moŜliwości Internet stanowi obecnie coraz częściej 
wykorzystywany instrument marketingowy, wpisując się w nowoczesny system narzędzi 
komunikacji rynkowej. Umiejętne wykorzystanie technologii internetowych pozwala 
niewątpliwie optymalizować poziom obsługi klientów. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku 
stanowi warty naśladownictwa przykład instytucji, od lat podejmującej wiele róŜnego rodzaju 
cennych inicjatyw, minimalizujących i przeciwdziałających bezrobociu. Dyskontując pojawiające 
się za sprawą postępu cywilizacyjnego i rozwoju technologicznego nowe moŜliwości, nie ustaje 
w działaniach mających na celu pomoc poszukującym zatrudnienia i wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom klientów. Na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie przedsięwzięcie wdroŜenia 
w 2009 roku usługi rejestracji przez Internet.  

Wprowadzenie 

Ostatnimi czasy zaobserwować moŜna wyraźną intensyfikację procesów 
dynamizujących rozwój informatyki i mikroelektroniki. Mający miejsce postęp 
cywilizacyjny dostarcza wielu nowych rozwiązań, z jednej strony ułatwiając znacznie 
podmiotom funkcjonowanie, z drugiej stawiając przed nimi coraz to nowe wyzwania. 

Mimo obserwowanego rozwoju społeczno-ekonomicznego świata jednym z 
głównych problemów ekonomicznych wielu gospodarek jest brak równowagi na rynku 
pracy i bezrobocie. Pozostawanie bez pracy przez część społeczeństwa nie jest juŜ 
wyłącznie domeną krajów tylko rozwijających się, ale w obliczu światowego kryzysu 
finansowego 2007-2009 stanowi narastający problem równieŜ w państwach 
rozwiniętych gospodarczo. 

Nieustanna ewolucja gospodarki wymusza permanentne doskonalenie i dąŜenie do 
rozwoju w sektorze prywatnym, jak równieŜ w szeroko pojętym sektorze publicznym. 
Funkcjonujące jednostki starają się zapewniać najwyŜszą jakość świadczonych usług, 
podnosząc poziom obsługi klienta, oraz stosować instrumenty efektywnej polityki 
marketingowej, wdraŜając nowoczesne narzędzia komunikacji na rynku.  

Za sprawą ewolucji, następującej w obliczu mającego miejsce postępu 
cywilizacyjnego oraz w wyniku zaistniałej transformacji ustrojowej, implikującej 

                                                 
1 Tomasz Taraszkiewicz − dr, Katedra Ekonomiki Turystyki, Wydział Turystyki i Rekreacji, Akademia 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 
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poruszanie się w realiach gospodarki wolnorynkowej, urzędy pracy stanowią ostatnimi 
czasy miejsce wielu róŜnego rodzaju interesujących przeobraŜeń.  

Na szczególną uwagę zasługuje funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gdańsku, który dzięki licznie podejmowanym, wartościowym inicjatywom  
i wdraŜanym nowatorskim programom stanowi źródło wielu cennych zagadnień do 
analizy akademickiej, jak i praktycznych wskazówek dla pozostałych instytucji tego 
typu.   

Przegl ąd inicjatyw maj ących na celu zapewnienie wysokiego 
poziomu obsługi klienta i usprawnienie komunikacji marke-
tingowej w Powiatowym Urz ędzie Pracy w Gda ńsku  

Bezrobocie towarzyszy obecnie kaŜdej gospodarce, bez względu na poziom 
zaawansowania jej rozwoju. Dla ekonomistów stanowi interesujące zjawisko badawcze, 
uznawane w wielu państwach za najwaŜniejszy problem współczesnej ekonomii, dla 
osób pozostających bez zatrudnienia oznacza wielce problematyczną sytuację, 
skutkującą spadkiem poziomu dochodów, czasami utratą kluczowego źródła utrzymania 
rodziny, niejednokrotnie wywołując spadek poczucia własnej wartości i pogorszenie się 
zdrowia psychicznego. 

Zdecydowaną intensyfikację niekorzystnych zmian na rynku pracy zaobserwować 
moŜna w Polsce po 1989 roku. Restrukturyzacja, prywatyzacja i reorganizacja w wielu 
sektorach gospodarki umoŜliwiła rozwój gospodarczy oraz podniesienie poziomu 
produktywności i efektywności ekonomicznej, jednocześnie przyczyniając się do 
dynamicznego wzrostu poziomu bezrobocia i rozwarstwienia społeczeństwa pod 
względem stopy Ŝyciowej. W obliczu przemian ustrojowych przed urzędami pracy 
zarysowały się nowe wyzwania. Dodatkowo za sprawą postępu cywilizacyjnego mamy 
do czynienia z nieustannym wzrostem wymagań klientów, równieŜ w stosunku do 
instytucji sektora publicznego. 

Do podstawowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku w szczególności 
naleŜą: 

a) opracowywanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji 
lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych; 

b) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań  
z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

c) udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu pracy,  
a takŜe pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy  
i poradnictwo zawodowe; 

d) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy; 
e) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy; 
f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu 

bezrobocia; 
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g) wydawanie decyzji o: uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną 
oraz utracie statusu bezrobotnego; przyznaniu, odmowie przyznania, 
wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do 
zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium i innych finansowanych  
z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów; obowiązku 
zwrotu nienaleŜnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, 
innych nienaleŜnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia 
finansowanych z Funduszu Pracy; odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na 
raty lub umorzeniu części albo całości nienaleŜnie pobranego świadczenia 
udzielonego z Funduszu Pracy oraz naleŜności z tytułu zwrotu refundacji lub 
przyznanych jednorazowo środków; 

h) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym 
przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych 
współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
i Funduszu Pracy2. 

JuŜ na początku lat 90. Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku został objęty 
uchwalonym w Genewie 3-letnim programem Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
wspomagającym tworzenie publicznych słuŜb zatrudnienia w Polsce. W 1992 roku, 
wykorzystując doświadczenia zagranicznych ekspertów, powołano do Ŝycia 
profesjonalną, jak na ówczesne czasy, komórkę pośrednictwa pracy.  

Szczególne osiągnięcie miało miejsce w 2003 roku, kiedy jako pierwszy urząd 
pracy w Polsce PUP w Gdańsku wdroŜył system zarządzania jakością ISO 9001. 
Następnie wdroŜono „Politykę jakości” − swoiste zobowiązanie do ciągłego  
doskonalenia instytucji. Przyjęto załoŜenie, Ŝe nadrzędnym celem urzędu jest dąŜenie 
do maksymalnego zadowolenia klientów poprzez zapewnienie profesjonalnej, sprawnej 
i terminowej  obsługi oraz wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów. 
Podjęto długofalowe działania mające na celu kształtowanie wizerunku urzędu jako 
instytucji niosącej pomoc, solidnej i otwartej dla klienta. W świadomości i mentalności 
pracowników dokonała się zmiana sposobu postrzegania i traktowania bezrobotnych  
i pracodawców. Dotychczasowych interesantów zastąpili klienci. 

W 2004 roku zapoczątkowano proces wdraŜania programu „Nowe oblicze 
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego”, mającego na celu głównie 
podniesienie poziomu jakości usługi pośrednictwa pracy oraz wzrost zadowolenia 
klientów. W pierwszym etapie w oparciu o własne doświadczenia oraz dobre praktyki  
z urzędów zagranicznych dokonano reorganizacji działu pośrednictwa pracy, aby był 
jak najbardziej przyjazny klientowi i pozwalał na maksymalne skonsolidowanie  
w jednej komórce większości instrumentów wspierających pracę urzędników oraz 

                                                 
2 Uchwała nr XVII/413/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gdańsku, Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy  
w Gdańsku, załącznik do Zarządzenia nr 1142/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2009r., s. 6-8. 
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zapewniających klientom wygodę korzystania z usług. ZaaranŜowano na nowo 
architektonicznie posiadane pomieszczenia i wyposaŜono w niezbędny sprzęt biurowy  
i urządzenia. W kolejnym etapie, przeszkalając urzędników do pracy w nowych 
warunkach, oprócz kwestii merytorycznych duŜy nacisk połoŜono na jakość i kulturę 
obsługi klienta. W trzecim etapie, przypadającym na lata 2006-2007, rozpoczęto pełne 
świadczenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego zgodnie z przyjętym 
modelem, rozszerzając jednocześnie działalność o dodatkowe programy, jak: „Wsparcie 
dla aktywnie poszukujących pracy”, „BliŜej pracy”, a takŜe utworzono sieć Klubów 
Pracy. Ostatni etap projektu (2008 r.) zaowocował niezbędnymi zmianami  
w organizacji struktury wewnętrznej działu pośrednictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego, wdroŜone zostały standardy usług rynku pracy, zapewniono warunki do 
świadczenia poszerzonego zakresu usług, zatrudniono większą liczbę pośredników 
pracy w ramach programu „Kadra 2008” finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 
Obecnie w skład nowoczesnej struktury organizacyjnej działu pośrednictwa pracy  
i poradnictwa zawodowego wchodzą m.in.: dwa referaty obsługujące bezrobotnych, 
zespół pośredników pracy odpowiedzialnych za kontakty z pracodawcami, Centrum 
Pracy, stanowisko ds. obsługi prac społecznie uŜytecznych, doradca zawodowy, 
doradca zawodowy ds. koordynacji Klubów Pracy, stanowisko ds. obsługi pośrednictwa 
pracy, recepcja i asystent Europejskich SłuŜb Zatrudnienia EURES. 

Recepcja to miejsce pierwszego, bardzo waŜnego kontaktu klienta z urzędem, 
źródło nierzadko opiniotwórczego, decydującego wraŜenia rzutującego na dalsze opinie. 
Dzięki podjętym działaniom bardziej kojarzy się z przyjazną i pomocną recepcją  
w hotelu, niŜ chłodną portiernią, wartownią, punktem wydawania przepustek czy 
tradycyjną informacją w innych urzędach, gmachach państwowych czy obiektach 
uŜyteczności publicznej. Pierwsze wraŜenie i atmosfera rozmowy jest w stanie istotnie 
wpłynąć na samopoczucie klienta, w większości znajdującego się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej, a dodatkowo jeszcze nieco zagubionego w nowym miejscu i nierzadko 
zestresowanego obecnością w urzędzie państwowym. Rolą pracowników recepcji jest 
przełamanie pierwszych lodów i taktowna promocja. KaŜdy klient działu pośrednictwa 
pracy i poradnictwa zawodowego na recepcji moŜe uzyskać informacje o usługach 
świadczonych przez pracowników urzędu oraz wskazówki, jak się poruszać po 
urzędzie, jak korzystać ze znajdujących się w nim urządzeń. W recepcji moŜna takŜe 
złoŜyć wiele róŜnego rodzaju dokumentów, jak np. oświadczenie o podjęciu pracy, 
rezygnacja z usług powiatowego urzędu pracy, zgłoszenie na szkolenie grupowe. 

WaŜnym elementem komunikacji marketingowej jest sala informacji zawodowej, 
gdzie zainteresowani mogą skorzystać z: teczek informacji o zawodach, przewodników 
po zawodach, klasyfikacji zawodów i specjalności, filmów zawodoznawczych, 
poradników na temat prowadzenia działalności gospodarczej, katalogów o rodzajach 
szkoleń dostosowanych do wymogów rynku pracy i firmach prowadzących szkolenia, 
informatorów o szkołach róŜnego typu, filmów z dziedziny komunikacji społecznej, 
danych o placówkach świadczących pomoc i działających na rzecz rozwoju 
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przedsiębiorczości, agencji zatrudnienia, agencji doradztwa personalnego, 
internetowych  adresów związanych z ofertami pracy i doradztwem dla poszukujących 
pracy, firm upowaŜnionych do wysyłania pracowników do pracy za granicą, ulotek, 
broszur, poradników, filmów ułatwiających skuteczne poszukiwanie pracy. 

Z uwagi na fakt, iŜ niestety w Polsce poziom wyposaŜenia gospodarstw domowych 
w komputery osobiste, w tym z dostępem do Internetu, nie jest jeszcze 
satysfakcjonujący, z myślą o interesantach urzędu przygotowano cztery nowoczesne 
stanowiska komputerowe. Dostęp do komputerów daje moŜliwość np. sporządzania 
dokumentów aplikacyjnych, wysyłania poczty elektronicznej, sprawdzania ofert 
znajdujących się w internetowej bazie danych lub zebrania informacji o firmie,  
w której bezrobotni chcieliby podjąć zatrudnienie, komunikacji z potencjalnymi 
pracodawcami. 

Komunikację z klientem ułatwiają równieŜ infokioski, umoŜliwiając bezrobotnym  
i poszukującym pracy samodzielne dotarcie do kompletnych i rzetelnych informacji 
tematycznych znajdujących się w Internecie, w tym do strony internetowej PUP  
w Gdańsku i zamieszczonych tam ofert pracy, bez absorbowania uwagi urzędników. 
Infokioski i stanowiska komputerowe dla klientów stanowią standardowe wyposaŜenie 
Klubów Pracy oraz punktów informacyjnych zlokalizowanych w filiach biblioteki 
miejskiej na terenie miasta Gdańska.  Dodatkowo równieŜ w małych miejscowościach 
w kaŜdej z ośmiu gmin powiatu gdańskiego rozmieszczono infokioski z linkiem do 
strony PUP w Gdańsku, co umoŜliwia bezrobotnym, bez ponoszenia kosztów przejazdu, 
pozyskanie wiedzy na temat np. organizowanych szkoleń, dostępnych ofert pracy  
i programów rynku pracy realizowanych przez urząd. Nowoczesny przekaz umoŜliwia 
równieŜ wykorzystanie telebimów. Wyświetlane komunikaty dotyczą np. ofert pracy 
krótkoterminowej zgłoszonych do Sklepu z Ofertami Pracy Krótkoterminowej 
wchodzącego w skład Centrum Pracy, zlokalizowanego poza siedzibą PUP w Gdańsku. 
Komunikaty trwają ok. 20 sekund i dotyczą ofert pracy na zasadzie umów zlecenia,  
o dzieło, głównie krótkoterminowych (np. praca na budowie, zbieranie truskawek, 
rozdawanie ulotek, hostessy). 

DuŜym zainteresowaniem klientów cieszy się kącik prasowy, gdzie bezrobotni  
i poszukujący pracy mają ułatwiony dostęp do informacji zawartej w prasie codziennej  
i specjalistycznej. Z uwagi na fakt, iŜ tylko część ofert jest zgłaszana do urzędu,  
w prosty sposób kąciki prasowe poszerzają zasób wiedzy o wolnych miejscach pracy. 
Dodatkowo, z psychologicznego punktu widzenia liczy się fakt, iŜ kojarzenie popytu  
i podaŜy pracy następuje za sprawą zaangaŜowania się bezrobotnego w aktywne  
i samodzielne poszukiwanie pracy. A istotny jest równieŜ aspekt ekonomiczny, gdyŜ 
wielu osób bezrobotnych nie jest w stanie pozwolić sobie na kupowanie codziennej 
prasy. Co więcej, poza poszukiwaniem zamieszczonych w prasie ofert, lektura 
codziennych gazet dostarcza bezrobotnym informacji na temat sytuacji w kraju  
i regionie, czy we własnym mieście, co pozwala podtrzymać więź ze wspólnotą lokalną 
i stanowi czynnik waŜny ze względów społecznych.  
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Następnym rozwiązaniem, pozwalającym na lepszą organizację czasu, 
usprawniającym znacznie obsługę klientów oraz podnoszącym jakość świadczonych 
przez urząd usług jest elektroniczny system kolejkowy Qmatic. Na wyposaŜonym  
w czytelne instrukcje terminalu klient wybiera interesujące go opcje. Wydrukowany 
bilet, poza numerem w kolejce, wyświetlanym równieŜ na elektronicznej tablicy, 
zawiera dodatkowe informacje, takie jak np.: ile osób oczekuje w kolejce przed 
klientem, jaki jest szacowany czas oczekiwania na obsługę. System pozwala gromadzić 
dane, opracowywać statystyki i dostarcza informacji np. o natęŜeniu ruchu klientów 
obsługiwanych w danym czasie i na danym stanowisku pracy, co znacznie ułatwia 
zarządzanie instytucją. Klienci natomiast za sprawą organizacji kolejki z większym 
spokojem oczekują na obsługę, a znany im czas są w stanie wykorzystać np. na 
poszukiwanie informacji w infokiosku, kąciku prasowym czy skorzystanie z komputera, 
a gdy ich numerek się wyświetli, zostaną obsłuŜeni. 

Kluczową funkcję w obsłudze bezrobotnych i poszukujących pracy pełnią 
stanowiska pośredników pracy i doradców zawodowych. Współpraca pomiędzy tymi 
komórkami zorganizowana jest tak, by doradcy wspomagali pracę pośredników, by 
zapewnić klientom kompleksową i kompetentną obsługę. Bezpośrednią obsługą 
bezrobotnych zajmują się dwa referaty. W ramach działu wyodrębnione zostało 
stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych oraz stanowisko ds. obsługi prac 
społecznie uŜytecznych. Na tablicy umieszczana jest aktualizowana raz w miesiącu 
informacja o liczbie osób bezrobotnych, które podjęły pracę. Prowadzony jest szeroki 
program warsztatów tematycznych skierowanych do konkretnych odbiorców, 
zainteresowanych dodatkowym wsparciem, jak np.: „Zarządzanie czasem” dla matek 
samotnie wychowujących dzieci, „Drogowskaz” dla osób bezrobotnych rejestrujących 
się po raz pierwszy. Oprócz tego dla wszystkich chętnych prowadzone są warsztaty 
aktywizacyjne pomagające np.: zorientować się w aktualnej sytuacji na lokalnym rynku 
pracy, poznać metody poszukiwania pracy, zredagować CV i list motywacyjny, 
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, zaprezentować swoją osobę przyszłemu 
pracodawcy. 

Ciekawą formą komunikacji na rynku pracy są organizowane w sali giełd pracy, na 
Ŝyczenie pracodawców, spotkania firm z potencjalnymi pracownikami. UmoŜliwienie 
bezpośredniego kontaktu przedstawicielom popytowej i podaŜowej strony rynku pracy 
stanowi rozwiązanie cenione zarówno przez przedsiębiorstwa, które mają moŜliwość 
zaprezentowania swojej oferty większej liczbie kandydatów jednocześnie, jak  
i poszukujących zatrudnienia, którzy mogą na neutralnym gruncie bezpośrednio od 
pracodawcy pozyskać dodatkowe informacje o przyszłej pracy. 

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku działa zespół pośredników pracy 
odpowiedzialnych za kontakty z pracodawcami i pozyskiwanie informacji o ofertach 
pracy, nawiązywanie nowych relacji, uaktualnianie bazy wolnych miejsc zatrudnienia, 
wyjazdy w teren, monitorowanie rynku, informowanie pracodawców o nowych 
usługach i programach realizowanych przez urząd oraz negocjowanie proponowanych 
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warunków zatrudnienia. W ostatnich czterech latach w wyniku bezpośrednich wizyt 
pośrednicy pozyskali u pracodawców około 10 000 wolnych miejsc, natomiast w 2009 
roku, w obliczu światowego kryzysu finansowego i spowolnienia gospodarczego  
w Polsce, udało się pozyskać 1672 miejsca pracy3. 

Kolejną inicjatywą urzędu jest organizowanie targów pracy. Oprócz osób 
poszukujących zatrudnienia i firm szukających pracowników na targach obecne są 
równieŜ instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe, Państwowa Inspekcja Pracy, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Ochotnicze Hufce Pracy. Ta praktykowana od lat 
forma komunikacji na rynku odbywa się dwa razy w roku i cieszy się znaczącym 
zainteresowaniem. W 2009 roku w targach udział wzięło 181 pracodawców,  
52 instytucji, zaprezentowanych zostało 1620 ofert pracy4. 

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku dodatkowo zleca instytucjom zewnętrznym 
usługi, mające na celu udzielanie pomocy bezrobotnym aktywnie poszukującym pracy. 
Wyłaniane w drodze konkursu podmioty zakładają kluby pracy, w ramach których 
prowadzą szkolenia wg programu ustalonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej. Inicjatywa ta stanowi formę wyjścia z ofertą poza mury urzędu, daje 
moŜliwość realizacji działań w większym zakresie poprzez większą liczbę placówek, 
zlokalizowanych w róŜnych częściach miasta. Działalność klubów pracy koncentruje 
się głównie na wzmocnieniu motywacji i samooceny osób uczestniczących oraz 
przygotowaniu do konfrontacji ze współczesnym rynkiem pracy i pracodawcami.  
W 2009 roku w zajęciach klubów pracy wzięło udział blisko 500 osób5. 

Aby zintensyfikować politykę informacyjną i ułatwić mieszkańcom Gdańska 
kontakt z urzędem, w filiach miejskiej i wojewódzkiej biblioteki publicznej 
uruchomiono punkty informacyjne działu pośrednictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego „BliŜej pracy”. Po wcześniejszym otrzymaniu od pośrednika pracy 
karnetu na skorzystanie z usług, bezrobotni mają do dyspozycji: infokiosk z ofertami 
pracy i stroną internetową urzędu, komputer z drukarką i dostępem do Internetu, 
codzienną prasę z ofertami pracy, literaturę i filmy instruktaŜowe z zakresu poradnictwa 
zawodowego. 

Mając na uwadze nowe wyzwania i rosnące potrzeby lokalnego rynku pracy 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku powołał do Ŝycia Centrum Pracy, placówkę 
wchodzącą w skład struktury organizacyjnej działu pośrednictwa pracy i poradnictwa 
zawodowego, jednak zlokalizowaną poza siedzibą urzędu. W ramach centrum pracy 
funkcjonuje sklep z ofertami pracy krótkoterminowej, do którego rocznie zgłaszanych 
jest ok. 12 tys. miejsc pracy. W ramach usług centrum oferowana jest moŜliwość 
pozyskania wiedzy odnośnie do aktualnych ofert pracy, sytuacji i przewidywanych 
zmian na lokalnym rynku pracy, szkoleń, warsztatów, proponowany jest udział  

                                                 
3 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2009 rok, Powiatowy Urząd 

Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 29. 
4 Ibidem, s. 43. 
5 Ibidem, s. 37. 
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w Otwartym Klubie Pracy, moŜna odbyć spotkanie z doradcą zawodowym, bezpłatnie 
skorzystać z komputera, przejrzeć codzienną prasę, odbyć indywidualne konsultacje  
z liderem Klubu Pracy, ekspertami z róŜnych instytucji, m.in. z: Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, Powiatowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Skarbowego. 

Nowoczesny kanał elektronicznej komunikacji marketingowej stanowi 
uruchomiona w 2008 roku usługa SMS-owe pośrednictwo pracy. Wykorzystująca 
moŜliwości oferowane przez sieć telefonii cyfrowej usługa polega na informowaniu 
zainteresowanych osób za pośrednictwem krótkich wiadomości tekstowych  
o aktualnych, zgodnych z ich kwalifikacjami ofertach pracy. Tym kanałem Powiatowy 
Urząd Pracy w Gdańsku dystrybuuje równieŜ komunikaty m.in. o: targach pracy, 
giełdach pracy, szkoleniach i warsztatach6. 

Wykorzystanie Internetu w obsłudze klienta i komuni kacji 
marketingowej w Powiatowym Urz ędzie Pracy w Gda ńsku  

Obserwując dynamiczny rozwój sieci Internetu, coraz większą jego dostępność  
i popularność, zrozumiały niedosyt wywołuje ograniczone wykorzystywanie jego 
moŜliwości przez instytucje publiczne. Inwestycje w projekty mające na celu 
implementacje systemów elektronicznych opartych na Internecie stanowią 
wielowarstwowe przedsięwzięcia, wymagające reorganizacji pracy, przełamania 
oporów przed nową technologią, zbudowania zaufania do nowych, wirtualnych 
rozwiązań, przyuczenia pracowników do poruszania się w nowym środowisku.  
Co więcej, tego typu wdroŜenia charakteryzują się wysoką czasochłonnością, a przede 
wszystkim kapitałochłonnością. W obliczu deficytu finansów publicznych  
i konieczności funkcjonowania w realiach chronicznego niedostatku środków 
finansowych, inicjatywy tego typu na ogół przegrywają z bardziej palącymi 
problemami.  

Internet charakteryzuje się wysokim stopniem wieloaspektowej podatności na 
wykorzystanie w funkcjonowaniu urzędu pracy (tabela 1). Stanowi bardzo wartościowe 
medium, pozwalające na szybki przekaz szerokiego wachlarza informacji w atrakcyjnej 
formie, cechujące się znaczącą siłą oddziaływania. Mimo wymagającego znacznych 
kapitałów procesu implementacji, na uwagę zasługuje efektywność ekonomiczna  
w długim okresie dzięki obniŜeniu kosztów jednostkowych w dłuŜszym czasie. 
Odpowiednio wykorzystywany ma szanse stanowić skuteczne narzędzie komunikacji 
rynkowej.  

 
 
 

                                                 
6 R. Budnik, Nowe oblicze pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Gdańsku, w: Dobre praktyki 

w pośrednictwie pracy – innowacyjne projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy, Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009, s. 9-25. 
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Tabela 1. Podstawowe cechy charakterystyczne Internetu w aspekcie podatności na wykorzystanie  
w komunikacji marketingowej e-urzędu 

Cecha Charakterystyka 

Wygodny 
kontakt 

Umieszczony na stronie internetowej adres e-mail sprawia, Ŝe klient w wygodny 
dla siebie sposób moŜe skontaktować się z urzędem, przygotować i wysłać, jak 
równieŜ odebrać wiadomość poza urzędowymi godzinami pracy. 

Kompleksowy 
przekaz 
informacji 

Internet daje moŜliwość zamieszczania i szybkiego aktualizowania szerokiego 
zakresu róŜnego rodzaju informacji na stronie urzędu, a takŜe poprzez sieć 
powiązań, wykorzystując schemat linków, odsyłania uŜytkownika do innych 
źródeł. 

Interaktywność 
Przeglądający stronę ma duŜy wpływ na to, co i w jakiej formie ogląda, jest np. w 
stanie skorzystać z wbudowanej przeglądarki, wprowadzając indywidualne 
kryteria.  

Elastyczność 
Internet pozwala zarówno wykorzystywać ujednolicone rozwiązania typowe dla 
pewnych kategorii instytucji, jak równieŜ stosować strategie marketingu 
zindywidualizowanego, promującego własną ofertę. 

Atrakcyjna 
forma 
przekazu 

Multimedialny charakter przekazu umoŜliwia zamieszczanie informacji w formie 
tekstu, grafiki, wideo, dźwięku, w róŜnych formatach, w zaleŜności od potrzeb. 

DuŜy zasięg 
przekazu 

Z uwagi na fakt, iŜ Internet funkcjonuje 24h na dobę oraz ma globalny charakter, 
stanowi medium o ogromnym zasięgu oddziaływania, które będzie się nasilać 
wraz z postępującą informatyzacją społeczeństwa.  

Niskie koszty  
W porównaniu do klasycznych metod przekazu komunikatów marketingowych 
Internet stanowi w wielu przypadkach najtańsze rozwiązanie.  

Łatwość 
integracji 
odbiorców 

Internet pozwala integrować uŜytkowników wokół stron czy portali 
tematycznych, na róŜnego rodzaju forach i serwisach społecznościowych, 
umoŜliwiając zamieszczanie ogłoszeń, komentarzy i wymianę uwag. 

Feedback 

Dzięki sprzęŜeniu zwrotnemu moŜliwe jest opracowywanie cennych statystyk, 
pokazujących liczbę i czas odwiedzin w danym okresie, kliknięć w banner, 
pobrań informacji, wyświetleń przekazów reklamowych, przekierowań do 
reklamowanych serwisów itp., co pozwala określić efektywność stosowanego 
instrumentarium marketingowego i na bieŜąco dostosowywać je do 
zmieniających się potrzeb.  

Targeting 
Internet umoŜliwia z duŜą precyzją skierowanie komunikatów reklamowych do 
konkretnych grup odbiorców poprzez umieszczanie przekazów w powiązaniu  
z zakresem tematycznym witryn.  

Wzajemne 
przenikanie 
form 

Wielokierunkowe powiązania dają moŜliwość wzajemnego przenikania się 
róŜego rodzaju form promocji. 

MoŜliwość 
działań typu 
pull i push 

Oprócz instrumentów marketingowych strategii pull, gdzie odbiorca sam 
aktywnie decyduje o pobieranych informacjach i wyświetlanych treściach, 
Internet umoŜliwia równieŜ zastosowanie działań typu push, jak np.: wyskakujące 
komunikaty reklamowe pop-up, automatyczne otwieranie stron w nowych 
oknach, przekierowania do nowych witryn, wtłaczanie poczty elektronicznej na  
e-mail uŜytkownika.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Kuczamer-Kłopotowska, Internet jako narzędzie komunikacji 
marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania 
komunikacji marketingowej. red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2009, s 553; B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, B. Korona, Konkurowanie o klienta  
e-marketingiem, Difin, Warszawa 2004, s. 206; T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji  
w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 13-16.  

Internet w dalszym ciągu ewoluuje, na świecie prowadzone są róŜnego rodzaju 
badania nad jego funkcjonowaniem, realizowane są wdroŜenia usprawniające jego 
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działanie. Wachlarz oferowanych funkcji i moŜliwości ulega sukcesywnemu 
poszerzaniu. Ostatnimi czasy zaobserwować moŜna równieŜ rozwój Internetu jako 
nowoczesnej formy promocji. 

System komunikacji marketingowej w oparciu o Internet bazuje głównie na 
prowadzeniu strony internetowej i pod tym względem naleŜy zanotować widoczne 
zaawansowanie stosowanych rozwiązań. W dalszym ciągu natomiast poszerza się 
zakres dostępnych za sprawą Internetu nowych form promocji. Stosowane są coraz 
powszechniej reklamy wysyłane w formie e-mailingu i newsletterów. Coraz częściej 
stosowany jest marketing wirusowy i advergaming7. Wzrasta popularność blogów 
zawodowych, partnerskich i korporacyjnych. Jak znaczącą w dalszym ciągu ewolucję 
przechodzi Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, pokazuje np. 
dynamiczny rozwój obserwowany w segmencie internetowych bannerów reklamowych. 
Wzrastająca liczba nowych rodzajów reklam bannerowych w formacie pop-up czy 
reklam w warstwie potwierdza rozwojowy potencjał roli Internetu jako narzędzia 
komunikacji marketingowej (tabela 2). 

Tabela 2. Typologia podstawowych bannerów internetowych 

Rodzaj 
banera 

Podstawowe cechy 

Banner 
reklamowy 

Graficzny element umieszczony centralnie w górnej części strony, w którego 
kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanej witryny. 

Boks 
reklamowy 

Usytuowany w prawej części strony internetowej obszar zawierający odnośniki, 
tekst lub element graficzny; kliknięcie powoduje automatyczne przeniesienie do 
reklamowanego serwisu. 

Billboard 
Powiększonych rozmiarów i cięŜaru banner reklamowy, umieszczony centralnie  
w górnej części stron wybranego serwisu, kliknięcie powoduje automatyczne 
przeniesienie do reklamowanej witryny. 

Banner 
śródtekstowy 

Graficzny element reklamowy umieszczony w tekście w artykule w wybranym 
serwisie. 

Scyscraper 
Graficzny element reklamowy w formie pionowego bannera, umieszczony na 
szczycie jednej z bocznych kolumn strony, kliknięcie powoduje automatyczne 
przeniesienie do reklamowanej witryny. 

Banner 
rozwijany 

Banner reklamowy, który rozwija się po skierowaniu na niego kursora.  
Z niewielkiej wielkości podstawowej zmienia się w reklamę o znacznie większej 
powierzchni, by po przesunięciu kursora poza obszar bannera, wrócić do 
pierwotnych rozmiarów.   

Pop-up 
Graficzny element reklamowy wyskakujący w nowym oknie przeglądarki po 
wejściu na daną stronę, kliknięcie w reklamę powoduje przeniesienie uŜytkownika 
do nowo otwartej strony.   

Pop-under 
Graficzny element reklamowy wyskakujący w nowym oknie przeglądarki po 
wejściu na daną stronę. Wyświetlenie reklamy następuje po zamknięciu lub 
zminimalizowaniu okna przeglądarki internetowej. 

Top-layer 
Animacja w formacie flash, wykorzystująca efekty dźwiękowe i ruchome elementy 
graficzne o dowolnych konfiguracjach. 

                                                 
7 S. Kuczamer-Kłopotowska, Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marketing 

przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, 
A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 556. 
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Megaspot 

Krótki, kilkunastosekundowy spot telewizyjny lub kilkuminutowy film flash, 
emitowany w dodatkowym oknie dopiero o całkowitym pobraniu go 
niezauwaŜalnie w tle przez uŜytkownika, dzięki czemu emisja reklamy jest płynna 
bez względu na przepustowość łącza. Reklamodawca płaci tylko za pełne pobrania  
i emisje reklamy. 

Media break 
Krótka, kilkusekundowa animacja w formacie flash, wykorzystująca równieŜ efekty 
dźwiękowe, przekaz reklamowy ukazuje się zaraz po załadowaniu strony lub 
jeszcze przed jej wyświetleniem. 

Latający 
kursor 

Forma przekazu reklamowego oparta na formacie DHTML, polegająca na 
podczepieniu logo lub innej formy graficznej, np. miniaturki reklamowanego 
produktu do kursora, dzięki czemu przemieszcza się on wraz z ruchem myszki  
i kursora na stronie. 

Kick-ad 

Dodatkowy, ruchomy banner na stronie. Po kliknięciu w kwadracik z krzyŜykiem w 
górnym rogu strony, reklama zamiast zniknąć, przeskakuje w inne miejsce na 
stronie, głownie na dolną lub górną listwę, kliknięcie w banner powoduje przejście 
do reklamowanego serwisu. Czas ekspozycji pojedynczej odsłony bannera wynosi 
ok. 20 s. 

Scroll 
bane-button 

Ruchomy box lub banner w formacie gif lub jpg, przesuwający się wraz  
z przewijaniem w górę lub w dół oglądanej strony, dzięki czemu reklama pozostaje 
zawsze widoczna dla uŜytkownika, bez względu na to, gdzie na stronie aktualnie się 
on znajduje.  

Watermark 

Tapeta w tle strony internetowej z logo klienta lub innym przekazem reklamowym, 
na zasadzie znaku wodnego, przez co uŜytkownik odwiedzając dany serwis  
i czytając wyświetlany tekst ma cały czas kontakt równieŜ z przekazem 
reklamowym. 

Brandmark 
Graficzny element reklamowy o dowolnych kształtach w ramach załoŜonej 
powierzchni, zbliŜony do pop-upa, jednak nieograniczony oknem standardowej 
przeglądarki. Posiada znak X zamykający reklamę.   

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Klein, Informatyka – podstawy wiedzy, Penta, Warszawa 1994,  
s. 60-67; Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004, s. 53. 

Rejestracja przez Internet w Powiatowym Urz ędzie Pracy  
w Gdańsku jako przykład nowego standardu obsługi klientów  
nowoczesnego e-urz ędu 

Do tej pory wykorzystywanie Internetu przez urzędy pracy sprowadzało się  
w głównej mierze do prowadzenia stron internetowych, na których prezentowane były 
przydatne bezrobotnym i poszukującym pracy informacje. Internet znalazł równieŜ 
zastosowanie jako nowoczesne narzędzie komunikacji poprzez pocztę elektroniczną. 
Niektóre jednostki zdecydowały się uruchomić usługę elektronicznego biura 
podawczego. Poprzez Elektroniczny Urząd Podawczy moŜna wysyłać do wybranej 
instytucji, a nawet do kilku jednostek jednocześnie róŜnego rodzaju podania i korzystać 
z formularzy elektronicznych. Jednak najnowsze i do tej pory najbardziej wyrafinowane 
przedsięwzięcie, wyznaczające nowe standardy obsługi klientów, stanowi usługa 
wdroŜona w październiku 2009 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku:  

Na uwagę zasługuje fakt, iŜ jest to pierwszy w pełni funkcjonalny działający 
system elektronicznej rejestracji wdroŜony w Polsce. Po raz kolejny w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Gdańsku, podejmując się nowatorskiego projektu, za cel nadrzędny 
postawiono sobie dostosowanie pracy instytucji do nowoczesnych potrzeb 
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społeczeństwa, spowodowanych rozwojem informatyzacji i wzrostem oczekiwań oraz 
zwiększenie dostępności usług urzędu poprzez podniesienie poziomu wygody  
i zadowolenia klientów8. 

Zakres spodziewanych za sprawą implementacji korzyści dla klientów obejmie: 

– moŜliwość umówienia się na wizytę w konkretnym terminie; 

– znaczną oszczędność czasu, wynikającą z braku konieczności oczekiwania  
w kolejce; 

– łatwiejszy, wygodniejszy i szybszy dostęp do rejestracji, bardziej przyjazny 
urząd; 

– szerszy zakres dostępu do informacji niezbędnych do rejestracji; 

– większą personalizację usługi; 

– częściową kontrolę wprowadzanych danych, przy jednoczesnej moŜliwości  
modyfikacji. 

WdroŜenie rejestracji przez Internet pozwoli urzędowi pracy zyskać: 

– efektywne zarządzanie czasem poprzez lepszą organizację pracy; 

– zmniejszenie kolejek do rejestracji; 

– skrócenie czasu obsługi klienta; 

– częściowe odciąŜenie pracownika od konieczności wprowadzania danych 
klientów; 

– moŜliwość wcześniejszego przygotowania się na przyjęcie konkretnych 
klientów; 

– moŜliwość kontaktu z klientem jeszcze przed pierwszą wizytą. 
Wprowadzony w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku system obsługujący 

rejestrację przez Internet jest kompatybilny zarówno z obecnie stosowanym programem 
PULS, jak i w przyszłości z programem SYRIUSZ. Dzięki systemowi Samorządowej 
Elektronicznej Platformy Informacyjnej SEPI moŜliwa będzie elektroniczna 
weryfikacja danych klienta9. Oprócz wymienionych usprawnień uruchomienie 
rejestracji przez Internet wpisuje się znakomicie w politykę kształtowania 
nowoczesnego wizerunku instytucji, umacnia pozycję lidera w dziedzinie wdraŜania 
nowatorskich rozwiązań w urzędach pracy, a dodatkowo ma szansę w znaczny  
i widoczny sposób podnieść poziom obsługi klienta. 

Zakończenie 

Bogaty wachlarz współczesnego instrumentarium marketingowego dostarcza wielu 
zaawansowanych narzędzi komunikacji rynkowej, które z powodzeniem mogą być 

                                                 
8 Wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych ułatwiających obsługę osób bezrobotnych na 

przykładzie Rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku, materiały pokonferencyjne, 
Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku, 28.09.2009. 

9 Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna, materiały źródłowe Computerland SA i Grupy 
Sygnity, s. 3. 
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wykorzystane przez urzędy i inne instytucje sektora publicznego. Rozwój Internetu 
oznacza dodatkowo nowe moŜliwości w dziedzinie szeroko pojmowanej obsługi 
klienta.  

Kolejne stadia inicjatywy e-urzędu sukcesywnie wdraŜa Powiatowy Urząd Pracy  
w Gdańsku, którego ostatnim osiągnięciem jest uruchomienie rejestracji przez Internet. 
Oczywiście z powodu krótkiego okresu funkcjonowania tego nowatorskiego 
przedsięwzięcia, dopiero od października 2009 roku, na wnikliwą i kompleksową 
ewaluację systemu jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. Natomiast nie sposób 
zignorować faktu, iŜ od samego początku implementacji usługa cieszy się niewątpliwe 
zasłuŜonym uznaniem i bezsprzecznie ogromnym zainteresowaniem klientów.  
Do 31.12.2009 r., czyli w ciągu trzech miesięcy funkcjonowania nowej usługi, chęć 
rejestracji tą drogą zgłosiło 1 721 osób10. 

E-OFFICE AS A MODERN MARKETING  
APPROACH ON THE LOCAL LABOR MARKET  

Summary 

Due to many offered possibilities, the Internet is at present a more and more often used 
marketing instrument, becoming a part of a modern system of tools used in market 
communication. Competent usage of Internet technologies undoubtedly allows to optimize the 
level of customer services. The District Labor Office in Gdańsk is an example of an institution 
worth following, for many years taking a number of valuable initiatives of different kinds, 
minimizing and counteracting unemployment. Turning new appearing opportunities to its 
advantage, thanks to the progress of civilization and the technological development, it is 
persisting in action with the aim of helping people searching for employment and coping with its 
customers’ expectations. Innovative implementation of the registration through the Internet 
service in 2009 deserves a special attention. 

 

                                                 
10 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 2009 rok. Powiatowy Urząd 

Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2010, s. 15. 
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Mirosław Zalech1  

WYDARZENIA SPORTOWE JAKO ELEMENT 

PROMOCJI MIAST 

Streszczenie 

W dobie rosnącej konkurencji o ograniczone zasoby dewaluacja standardowych form 
komunikacji jest faktem. Dodatkowo ograniczone budŜety jednostek administracyjnych 
sprawiają, Ŝe zarządzający nimi coraz częściej poszukują oryginalnych i efektywnych, a zarazem 
akceptowanych społecznie sposobów promocji. Celem artykułu jest pokazanie moŜliwości 
promocji miejscowości za pośrednictwem sportu, w szczególności poprzez organizowanie  
i sponsorowanie imprez (wydarzeń) sportowych oraz zawodników. 

Wprowadzenie  

Miejsca (kraje, regiony, miasta) coraz częściej chcą się wyróŜnić spośród innych, 
pokazać atuty, aby uzyskać przewagę w rywalizacji o ograniczone zasoby. Pragną 
przyciągnąć inwestorów, turystów, zapewnić rozwój gospodarczy i społeczny. 
Wyraźny, oryginalny, jednoznaczny i atrakcyjny wizerunek miejsca jest więc niezwykle 
waŜny, by odnieść sukces, do osiągnięcia którego coraz częściej wykorzystywane są 
instrumenty marketingu2. Świadomość moŜliwych do uzyskania korzyści, wśród 
włodarzy i mieszkańców, przyczynia się do podejmowania prób adaptowania 
sprawdzonych na rynku komercyjnym narzędzi marketingu na grunt jednostek 
terytorialnych, nie zawsze skuteczne. Wynika to, w przeciwieństwie do promocji 
konkretnych produktów czy firmy, z duŜej trudności promowania miejsca  
− megaproduktu złoŜonego z wielu róŜnorodnych subproduktów3. Utrudnieniem 
równieŜ jest fakt, iŜ zarządzający miejscowościami nie mają moŜliwości 
kompleksowego oddziaływania na podmioty funkcjonujące na tym obszarze. Poza tym 

                                                 
1 Mirosław Zalech − dr, Zakład Zarządzania, Katedra Turystyki i Rekreacji, Zamiejscowy Wydział 

Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego  
w Warszawie.  

2 W. Szopiński, Promocja jako element marketingu terytorialnego na przykładzie miasta Tarnobrzeg,  
w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, 
red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług  
nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 683-691. 

3 A. Szromnik, Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing 
terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Centrum Badań i Studiów 
Francuskich – Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997, s. 41. 
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dysponują ograniczonymi zasobami finansowymi4, które w większości pochodzą  
z podatków i dlatego teŜ ich przeznaczenie musi być akceptowane nie tylko przez 
samorząd gminny, ale takŜe przez społeczność. To stwarza kolejne ograniczenia. 
Obserwuje się takŜe powiększenie liczby prowadzonych standardowych działań 
promocyjnych przez róŜne podmioty. Jednocześnie temu zjawisku towarzyszy 
obniŜenie wraŜliwości odbiorców na tego typu przekazy5. W związku z tym dotarcie do 
grup docelowych wymaga poszukiwania nowych, kreatywnych sposobów komunikacji. 
Powoduje to odejście od mało efektywnych działań promocyjnych na rzecz 
poszukiwania skutecznych sposobów, precyzyjnie docierających do poszczególnych 
segmentów.  

Sport naleŜy do największych zjawisk kultury masowej. Przyciąga uwagę ogromnej 
liczby widzów, wzbudza emocje, tworzy specyficzny klimat, co czyni go bardzo 
atrakcyjnym narzędziem promocji. Wydarzenia sportowe, zarówno te niewielkie, jak  
i te największe, stwarzają doskonałą moŜliwość promocji kraju i miejscowości. Wśród 
najbardziej znanych najlepszym przykładem są wyścigi kolarskie (Tour de France, Tour 
de Pologne), rajdy samochodowe (ParyŜ – Dakar), a takŜe wielkie imprezy sportowe, 
takie jak igrzyska olimpijskie (letnie: Australia – Sydney, Chiny – Pekin; zimowe: USA 
– Salt Lake City, Włochy – Turyn).  

Marketing sportowy stanowi alternatywną formę działań marketingowych wobec 
tradycyjnych. W Polsce nieliczne miejscowości dostrzegają moŜliwość wykorzystania 
sportu do promocji. Jeszcze mniej ujmuje działania w tym obszarze w długookresowych 
programach czy strategiach promocji gmin (miast), nie traktując dofinansowania 
działalności klubów, druŜyn jako doraźnego wsparcia czy realizacji jednorazowych 
inicjatyw.  

Celem artykułu jest wskazanie moŜliwości i działań, jakie jednostki samorządu 
terytorialnego mogą wykorzystać do promocji miast poprzez organizowanie  
i sponsorowanie imprez, zawodników, eventów sportowych. 

Event sportowy – co przyci ąga uwag ę kibiców?  

Koncepcje marketingu znalazły szerokie zastosowanie na róŜnych polach 
działalności człowieka. Początkowo wykorzystane zostały w marketingu dóbr 
konsumpcyjnych i produkcyjnych, a następnie zostały przejęte przez organizacje 
usługowe, non-profit czy miejsca (jednostki administracyjne)6. RównieŜ poszerzona 
została gama sposobów promocji. Jednym z nich jest moŜliwość prowadzenia działań 
marketingowych, osiągania celów przez wspieranie projektów wykorzystujących sport. 

                                                 
4 A. KoŜuch, Z. Kołoszko-Chomentowska, BudŜet gminy jako instrument rozwoju lokalnego, w: Strategie 

rozwoju lokalnego. Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 177-188. 
5 Badania Pentor Research International wskazują na wzrost niekorzystnego stosunku Polaków do reklam, 

z 9% w 1992 roku do 38% 2009. W tym samym okresie zanotowano takŜe spadek korzystnych postaw z 53% 
do 14%. Obojętny stosunek przejawiało w 1992 roku 38%, a w 2009 48% badanych. Za: Reklama – jak staje 
się niekochaną, http://www.pentor.pl/57738.xml. 

6 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 50. 
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Sport pozwala na kształtowanie długotrwałych relacji z odbiorcami przekazów ze 
względu na posiadane cechy7: uniwersalność, emocje, zainteresowanie, medialność, 
prostotę przekazu, duŜy zasięg, wielopłaszczyznowość odbioru oraz uczestnictwa, 
egalitaryzm, naturalną obecność reklam. Zawodnicy, wydarzenia, zawody stanowią 
swoiste media reklamowe, promujące organizacje sponsorów lub ich produkty.  

Sponsoring stanowi platformę wymiany korzyści pomiędzy sponsorowanym  
a sponsorującym. Polega na przekazywaniu wartości majątkowych wyraŜonych  
w pieniądzach, rzeczach, usługach przez dany podmiot innemu w zamian za wykonanie 
przez otrzymującego wsparcie określonych czynności zawartych w umowie, najczęściej 
dąŜących do osiągnięcia celów marketingowych ofiarodawcy8. Miasta do promocji 
przez sport mogą wykorzystać zarówno sponsoring zawodników, druŜyn, klubów, 
wydarzeń, jak równieŜ być organizatorem imprez. Dlatego teŜ jednym z istotnych 
elementów strategii promocji miejsc jest wybór sposobu postępowania oraz medium 
sportowego, za pośrednictwem których powinno promować się miejscowość. Wśród 
najczęściej organizowanych rodzajów wydarzeń moŜna wskazać:  

– zawody sportowe – zarówno te szkolne, jak i te o znaczeniu 
międzynarodowym np. Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Karate 
Tradycyjnym, Mistrzostwa Świata w Piłce NoŜnej. 

– wydarzenia indywidualne lub zespołowe o charakterze walki z własnymi 
słabościami, z naturą, chęcią uczynienia czegoś niezwykłego – np. wyprawa na 
Mount Everest, próby pobicia rekordu Guinnessa w największej liczbie osób 
jednocześnie kozłujących piłkę do koszykówki.  

– imprezy kulturalno-sportowe – np. Gala Mistrzów Sportu, coroczna impreza, 
której celem jest wybór 10 najlepszych polskich sportowców roku, jest to finał 
plebiscytu „Przeglądu Sportowego” i TVP; gala losowania grup 
eliminacyjnych na Euro 2012.  

– imprezy rekreacyjne (rekreacyjno-kulturalne) – festyny rekreacyjno sportowe  
z moŜliwością udziału w rywalizacji lub bez takiej moŜliwości np. Maltański 
Piknik na Trawie – skierowany do wszystkich poznaniaków, którzy uprawiają 
sport czy aspirują do bycia aktywnym. 

– pokazy – samodzielne bądź stanowiące element innego wydarzenia np. sztuk 
walki, Red Bull FMX Seaside Tour  (akrobacji motocrossowych).  

– imprezy zamknięte – dostępne dla róŜnych grup odbiorców np. wydarzenia 
sportowe organizowane w celu integracji pracowników firmy poprzez 
aktywność fizyczną, w tym rywalizację sportową. 

                                                 
7 P. Matecki, J. Semrau, Sport jako element budowy przewagi konkurencyjnej miast i regionów,  

w: Marketing dla sportu, red. H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki, Sport&Business Foundation, Poznań 
2006, s. 212-213. 

8 J. Klisiński, Marketing w biznesie sportowym, WyŜsza Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, 
Bytom 2008, s. 105; L. Stecki, Sponsoring, TNOiK, Toruń 1995. 
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Zasadnicze znaczenie organizowanego czy sponsorowanego wydarzenia ma jego 
skala. Ze względu na wielkość imprezy najczęściej wyróŜnia się cztery główne rodzaje 
imprez sportowych9: megaevents (o duŜym znaczeniu gospodarczym i społecznym,  
a takŜe medialnym), imprezy charakterystyczne (utoŜsamiane z atmosferą, klimatem, 
duchem miejsca − Tour de France, gonitwa byków w Pampelunie), imprezy znaczące 
(potrafiące przyciągnąć zainteresowanie mediów oraz znaczną liczbę kibiców, turystów 
spoza kraju, w jakim się odbywają), imprezy lokalne (swoim zasięgiem obejmują np. 
województwo, miasto). 

Przy wyborze działań sponsorskich oprócz skali imprezy i rodzaju wydarzenia 
istotne znaczenie ma jego medialność, czyli zdolność przyciągania uwagi kibiców  
i mediów. Dokonując przeglądu imprez sportowych, moŜna wskazać pewne ich 
elementy, które wpływają na popularność i zainteresowanie. NaleŜą do nich:  

– dyscyplina, konkurencja sportowa, 

– doniosłość wydarzenia, oryginalność, 

– ranga (stawka) zawodów, 

– faza turnieju – czym bliŜej do rozstrzygnięcia rywalizacji, tym większe to 
wywołuje zainteresowanie, 

– kultura – w róŜnych regionach czy krajach dana dyscyplina, wydarzenie moŜe 
wzbudzać większe bądź mniejsze zainteresowanie,  

– uzyskiwane wyniki reprezentantów kraju, regionu, 

– gwiazdy (celebryci − zarówno uczestnicy, jak równieŜ kibice),  

– telewizja – nośnik kreujący modę, poprzez wybór i transmisję danych 
wydarzeń, wymusza teŜ zmiany w przepisach współzawodnictwa w celu 
zwiększenia zainteresowania kibiców, sponsorów jak i reklamodawców, np. 
Konkurs Czterech Skoczni10, 

– umiejętności marketingowe organizujących i zarządzających wydarzeniem. 
Popularność wydarzenia bezpośrednio przekłada się na wartość medialną, a dla 

miast na rozpoznawalność, kształtowanie odpowiedniego wizerunku, większe 
zainteresowanie miastem turystów czy biznesu.  

Promocja miejsc przez sport  

Podstawą wykorzystania skutecznej promocji miejscowości jest opracowanie 
strategii, która będzie określała cele i wskazywała działania, jakie naleŜy podjąć do ich 
osiągnięcia. WaŜnym elementem strategii jest takŜe wskazanie instrumentów i narzędzi, 
które temu posłuŜą. Jednym z nich jest sponsoring działalności sportowej. Skuteczne 
działania w tym obszarze wymagają od zarządzających jednostkami terytorialnymi:  

                                                 
9 J. Chłapowski, Impreza sportowa jako produkt w ujęciu marketingowym, w: Marketing dla sportu, red.  

H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki…, s. 83-84. 
10 A. Sznajder, Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008, s. 218-219. 
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a) sprecyzowania celów, jakie mają zostać osiągnięte, 
b) ustalenia, jaka część budŜetu na promocję zostanie przeznaczona na sponsoring 

sportu, 
c) dokonania segmentacji rynku, ustalenia, jakiej treści i rodzaju przekaz kieruje 

się do jakich grup, 
d) wyboru modelu lub modeli promocji w ramach organizacji i/lub udziału  

w imprezach sportowych (rys. 1), przy uwzględnieniu ich charakterystycznych 
cech, takich jak: długość czasu promocji, kierunek działań, częstotliwość, 
miejsce (miejsca) promocji − tabela 1, 

e) opracowania planu działalności, który powinien uwzględniać: 

– sprecyzowanie podmiotu sponsoringu (indywidualni sportowcy, druŜyna, 
sekcja, klub, impreza, projekt, obiekt), 

– wybór sponsorowanych obszaru (rodzaj dyscypliny, konkurencji, obiektów, 
imprez) i określenie ich liczby, 

– sprecyzowanie stopnia zaangaŜowania w poszczególne obszary działalności 
(sponsor wyłączny, główny, partner), 

– określenie dla kaŜdego z podmiotów czasu przewidywanego 
zaangaŜowania (krótkookresowy, średniookresowy, długookresowy), 

– sformułowanie z poszczególnymi podmiotami indywidualnych umów 
sponsorskich, w których zawarte będą precyzyjnie: ustalony sposób 
sponsoringu (finansowy, rzeczowy, usługowy) oraz obowiązki 
sponsorowanego w zakresie promocji miasta (gminy).  

Tabela 1. Cechy modeli promocji jednostek terytorialnych  

Model 

A B C D E F 

Model 
ligowo- 

pucharowy 

Model 
turniejowy 
(wewnętrz-

ny) 

Model 
turniejowo-
pucharowy 
(zewnętrz-

ny) 

Model 
etapowy 

Model 
etapowy 

(zewnętrz-
ny) 

Model 
wewnętrzny 

Czas 
promocji 

Długi 
Krótki, 
średni 

Krótki, 
średni, długi 

Średni Średni 
Krótki, 

średni, długi 

Kierunek 
promocji 

Wewnętrz-
ny i zew-
nętrzny 

Wewnętrz-
ny i  zew-
nętrzny 

Zewnętrzny 
Wewnętrz-
ny i zew-
nętrzny 

Zewnętrzny 
Wewnętrz-

ny 

Częstotliwość 
promocji 

DuŜa Mała DuŜa, mała Mała Mała DuŜa, mała 

Promowana 
miejscowość 
miejscem 
rywalizacji 

Tak i nie Tak Nie Tak i nie Nie Tak 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 1. Modele promocji jednostek terytorialnych w ramach organizacji rywalizacji sportowej  
Źródło: opracowanie własne. 

Prowadząc działania promocyjne z wykorzystaniem sponsoringu, władze jednostek 
muszą zwrócić uwagę na to, aby wpisywały się one w charakter gminy. Oznacza to 
właściwy dobór obszaru, w jaki jednostka zamierza się zaangaŜować (sporty elitarne, 
ekstremalne, zimowe, letnie, wodne, rekreacyjne itp.). Celem jest zbudowanie 
odpowiednich symboli identyfikowanych z daną miejscowością, takich, które będą 
wzbudzały pozytywne odczucia wśród odbiorców. Kolejnym etapem jest wybór 
wydarzeń i dyscyplin sportowych o określonym wizerunku, jaki moŜe być za ich 
pośrednictwem transferowany na jednostkę, np. boksowi przypisywane są takie cechy 
jak: dynamika, szybkość, tradycja, popularność, golf znamionuje estetyka, elegancja, 
piękno, nowoczesność, prestiŜ11. Tego typu powiązania mogą tworzyć gminy, 
wykorzystując promocję przez sport12. Dodatkowo dla zachowania koherentności 
przekazu naleŜy zwrócić uwagę na to, czy sponsorowani zawodnicy, druŜyny 
zamieszkują i utoŜsamiają się z promowanym miejscem. Brak spójnego wizerunku 
moŜe znacząco obniŜyć wartość przekazu.  

 

                                                 
11 M. Datko, Sponsoring sportowy, w: Marketing sportowy. Szanse, moŜliwości, zagroŜenia, korzyści, red. 

H. Mruk, Wyd. Prodruk, Poznań 2003, s.104.  
12 A. Konieczna, W. Lipiński, Event marketing i sponsoring. Sportowe turnieje na polskich plaŜach,  

w: Marketingowo o sporcie, red. H. Mruk, P. Jardanowski, P. Matecki, K. Kropielnicki, Sport&Business 
Foundation, Poznań 2005, s. 212-217. 

A CB

D E F

Legenda

Kierunek przemieszczania się zawodników i kibiców 

Miejsce rozgrywania zawodów

Miejsce współzawodnictwa kończące rywalizację

Promowana miejscowość i jednocześnie miejsce 
rywalizacji 

Promowana miejscowość
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Finansowanie działa ń promocyjnych przez gminy (miasta) 

Sport w Polsce w około 2/3 finansowany jest ze środków samorządów 
terytorialnych, a pozostała część pochodzi z budŜetu państwa oraz z dopłat od stawek  
w grach losowych i funduszy Unii Europejskiej. Pomimo znacznego udziału funduszy 
gmin w strukturze wydatków na sport, w rzeczywistości nakłady przeznaczane przez 
nie stanowią tylko około 1-1,5% wielkości ich budŜetów13. Finansowanie zadań  
z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 
sportowych, naleŜy do zadań własnych gmin, tak jak promocja jednostek14. Dlatego 
gminy poszukują nowych sposobów wsparcia działalności sportowej. Jedną z nich jest 
moŜliwość łączenia tych dwóch zadań poprzez sport. Pozwala to na osiągnięcie 
podwójnej korzyści, z jednej strony wspieranie rozwoju sportu, a z drugiej promocję 
jednostki. Taką formę, bazującą na sponsoringu, naleŜy uznać za nietradycyjną, gdyŜ  
w wydaniu profesjonalnym jest jeszcze mało powszechnie stosowana przez samorządy 
terytorialne.  

Po przeprowadzonej analizie sposobów wyboru sponsorowanych projektów przez 
zarządzających jednostkami terytorialnymi moŜna wskazać cztery najczęściej 
występujące postępowania: konkursowe, przetargowe, regulaminowe i indywidualne. 

Postępowanie konkursowe ma na celu wybranie jednej lub kilku najlepszych ofert 
promocji miasta przez sport. Zainteresowane podmioty zaprasza się do składania 
projektów zgodnych z warunkami, jakie miasto wskazało w ogłoszeniu konkursowym. 
Warunki te przewaŜnie zawierają ograniczenia, które dotyczą, np. terminu realizacji, 
kosztów, terminu składania ofert, jak równieŜ wymagania, np. opis działań, koszty, 
harmonogram i miejsca ich realizacji, a takŜe grupy odbiorców i ich średnia wielkość. 
Ocenie takŜe najczęściej podlega: potencjał sportowy, walory promocyjne oraz 
wizerunek. Do zalet takiego postępowania naleŜy zaliczyć to, iŜ pozwala ono na 
wyzwolenie inicjatywy i kreatywności ze strony składających oferty oraz daje 
moŜliwości wyboru takiej oferty, która wpisuje się ściśle w inne działania 
marketingowe realizowane przez miasto. Stwarza okazję do świeŜego, nowatorskiego 
otwarcia miejsca na róŜnorodne działania w zakresie promocji. Kolejną zaletą jest brak 
szczegółowych ograniczeń. Wadą natomiast to, Ŝe takie postępowanie wymaga 
zaangaŜowania ze strony beneficjentów oraz jasnych kryteriów oceny przedkładanych 
projektów.   

Celem organizowania postępowania przetargowego jest dobór odpowiedniego 
wykonawcy, który zaoferuje najbardziej korzystne warunki realizacji powierzonych mu 
zadań (tabela 2). Zaletami takiego postępowania są: jawność, szeroki dostęp oferentów, 
moŜliwość wyboru najlepszego wykonawcy przy zapewnieniu przez niego potencjału 
odpowiedniego dla rozmiaru zamówienia. Wadami są: długotrwała procedura, brak 

                                                 
13 Strategia rozwoju sportu w Polsce do roku 2015, Ministerstwo Sportu, Warszawa, styczeń 2007. 
14 Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, z późn. zm. 
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moŜliwości bieŜącego kształtowania oferty (wyjaśnienia, uzupełniania, modyfikowania) 
oraz skonfrontowania koncepcji zamawiającego z potencjalnym wykonawcą.  

Tabela 2. Wykaz działań promocyjnych wybranych miejscowości ujętych w specyfikacji warunków 
zamówień publicznych na promocję przez sport 

Działania  

B
ia

ły
st

ok
  

P
iła

 

T
or

u
ń 

C
zł

uc
hó

w
 

O
st

ro
w

ie
c 

Św
ię

to
kr

zy
sk

i 

 C
ho

jn
ic

e 

Ekspozycja znaku, haseł promocyjnych lub adresu strony interne-
towej na banerach podczas i po zakończeniu zawodów rozgry-
wanych u siebie 

+ + + - - + 

Wykonanie i wywieszenie flag w barwach miejscowości podczas 
imprez sportowych 

- - + - - + 

Ekspozycja znaku promocyjnego na strojach zawodniczek, zawod-
ników 

+ + + - + + 

Umieszczenie na stronie internetowej znaku promocyjnego  - + + - +  
Umieszczenie na stronie internetowej banera reklamowego  + - - + - + 
Umieszczenie na stronie internetowej linku na stronę miejscowości  - + - + + + 
Ekspozycję znaku promocyjnego (logo, herbu, adresu strony inter-
netowej) w materiałach reklamowych i informacyjnych (plakatach, 
biletach, publikacjach itp.) 

+ + + + + + 

Rozpowszechnianie informacji o współpracy z gminą podczas im-
prez sportowych np. w postaci zapowiedzi  

- - + - - + 

Promowanie miejscowości poprzez prezentowanie nazwy miejsco-
wości, symbolów i materiałów promocyjnych podczas zawodów np. 
w trakcie konferencji prasowych, wywiadów 

- - + + - + 

Uczestniczenia na wniosek miejscowości w organizowanych impre-
zach rekreacyjnych, festynach i innych wydarzeniach promocyjnych  

+ - + + + + 

Bezpłatne wykorzystywanie do promocji miejscowości informacji  
o działalności organizacji sportowej, w tym takŜe posługiwanie się 
nazwą, znakami graficznymi, wizerunkiem sportowców oraz druŜyn  

- - + - + + 

Zamieszczanie wypowiedzi przedstawicieli władz miasta w mate-
riałach promocyjnych – foldery, prezentacje multimedialne 

- - - + -  

Umieszczenie herbu z nazwą miejscowości na tzw. planszy sponsor-
skiej, eksponowanej podczas wszystkich konferencji prasowych, 
organizowanych przez wykonawcę 

- - - - +  

UŜywanie nazwy miejscowości w oficjalnej nazwie druŜyny - - - - - + 
Zamieszczenie w oficjalnym mailingu, widocznego i wyekspono-
wanego zapisu informującego o finansowym udziale miejscowości 
w działalności sportowej wykonawcy 

- - - - - + 

Wykonanie reklamy miasta, która zostanie umieszczona na/w auto-
karze wiozącym zawodników na zawody 

- - - - - + 

Źródło: opracowanie własne na podstawie specyfikacji wybranych opisów zamówień publicznych w zakresie 
promocji gmin przez sport. 

Postępowanie regulaminowe polega na sformułowaniu przez władze jednostek 
przepisów określających kryteria przyznawania środków organizacjom, osobom 
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fizycznym na promocję przez sport. Po złoŜeniu przez dany podmiot obietnicy ich 
spełnienia, następuje zawarcie umowy na mocy której otrzymuje dofinansowanie na ich 
realizację (tabela 3). Zaletą jest przejrzystość kryteriów oraz dostępność, natomiast 
wadą brak swobody doboru wykonawcy, zbyt duŜa ich liczba i róŜnorodność.  

Tabela 3. Kryteria finansowania zadań z zakresu promocji przez sport na przykładzie Ostrowa 
Wielkopolskiego 

Media Charakterystyka 
Liczba 

punktów za 
promocję 

Punkty 
dodatkowe 

Suma punktów 
Kwota 

dofinansowania 
Warunek 

Prasa 

Tematyczna prasa sportowa 15 punktów 

15 punktów, gdy 
wnioskodawca 

będzie zakwalifi-
kowany do jednej 
z dwóch wiodą-
cych lig w danej 

dyscyplinie 
sportowej w re-

gionie 

Od 21 do 35 
punktów 

Do 25.000,00 zł 

Ponadlokalna 10 punktów  

Lokalna 5 punktów  

Telewizja 

Ogólnopolska 12 punktów 

Ponadlokalna 10 punktów 
Od 36 do 60 

punktów 
Do 70.000,00 zł 
Wnioskodawca 

musi być zakwa-
lifikowany do 
jednej z dwóch 
wiodących lig  

w regionie w da-
nej dyscyplinie 

sportowej 

Kablowa 3 punkty 

Radio 

Ogólnopolskie 15 punktów 

Ponadlokalne 5 punktów 

Reklama 
sponsora 

na 
imprezie 

Baner na obiekcie sportowym 3 punkty 
Logo na płycie boiska 6 punktów 
Logo na tablicach świetlnych 3 punkty Minimum 61 

punktów 
PowyŜej 

70.000,00 zł 
Wnioskodawca 

musi być zakwali-
fikowany do jed-
nej z dwóch wio-
dących lig w re-
gionie w danej 

dyscyplinie spor-
towej oraz musi 

być ujęty w jednej 
z telewizji. 

Logo na strojach sportowych 3 punkty 
Logo na plakatach, ulotkach, 
zaproszeniach 

3 punkty 

Logo na autobusie 3 punkty 
Internet (własna strona) 1 punkt 

Internet (strona ogólno- 
sportowa) 

3 punkty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego  
nr 1438/V/2008z dnia 03.09.2008 r. 

Postępowanie indywidualne stosowane jest przez gminy sporadycznie. Wymaga 
opracowania strategii lub planów promocji jednostki precyzujących zakres działań  
w obszarze sportowym, a następnie przystąpienia do konsekwentnego ich realizowania, 
wyboru takich wydarzeń, dyscyplin sportowych czy zawodników, którzy będą się 
wpisywać w koncepcję tworzenia wizerunku jednostki. WiąŜe się to z kształtowaniem 
długookresowej polityki promocyjnej miejsc i przekonaniem rady gminy (miasta) do 
słuszności prowadzenia działań promocyjnych w wybranym obszarze działalności 
sportowej z pominięciem innych. Jest to o tyle trudne, Ŝe wiąŜe się niekiedy  
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z nieprzychylną reakcją społeczną dotyczącą nierównego traktowania, klubów, 
zawodników, organizacji. Główną wadą takiego postępowania jest brak 
transparentności. W opinii publicznej (mieszkańców) rodzi podejrzenia o nieuczciwość 
i nieefektywność wydatkowania publicznych funduszy. Natomiast do głównych zalet 
takiego postępowania naleŜy swoboda doboru wykonawcy dostosowanego potencjałem 
do potrzeb oraz kształtowania umowy, jak równieŜ moŜliwość negocjacji, renegocjacji 
warunków.  

Podsumowanie  

Sport moŜe słuŜyć nie tylko do promocji, ale stać się elementem przewagi 
konkurencyjnej. Zbudowanie jej wymaga od władz zmiany sposobu myślenia  
i działania z publicznego na publiczno-rynkowe, czyli takie, które będzie uwzględniać 
wymagania rynku i metody komercyjnego zarządzania jednostką. Podnoszenie 
skuteczności promocji miast nie musi oznaczać automatycznego zwiększania ilości 
pieniędzy, ale przede wszystkim poszukiwania innych, bardziej efektywnych sposobów 
ich wydatkowania. Jednym z nich jest promocja przez sport. Postępowanie w tym 
zakresie powinno skupiać się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczy roli miast, 
którą jest stworzenie dogodnych warunków i klimatu do rozwoju sportu, zadbanie  
o infrastrukturę. Druga to promocja miejsca, do czego moŜna wykorzystać sponsoring 
sportu. Miasto jako sponsor powinno traktować sponsorowane podmioty indywidualnie, 
a nie grupowo, co nie zawsze ma miejsce. Inne wymagania stawiane mogą być wobec 
druŜyny, a inne wobec zawodnika, inne dla wydarzenia lokalnego, a inne 
międzynarodowego. Promocja przez sport podobnie jak przedsięwzięcia inwestycyjne 
wymaga długoterminowego zaangaŜowania. Dobór kierunków i narzędzi oraz działań 
powinien być adekwatny do celu, jaki ma być osiągnięty i grup docelowych. WaŜne jest 
takŜe, aby władze nie utoŜsamiały efektów promocji z miejscem zawodnika na 
zawodach, czy rangą wydarzenia, gdyŜ o sile promocji świadczy wartość wizerunkowa  
i medialna. I to właśnie na tym powinny skupiać się władze, podejmując się organizacji 
oraz sponsoringu róŜnych podmiotów i projektów.   

SPORT EVENTS AS THE ELEMENT OF TOWN PROMOTION 

Summary 

In time of increasing rivalry for limited reserves, devaluation of standard communications 
forms is a fact. Additionally, local-government budget limitation makes those who manage them 
to look frequently for more and more unconventional and more spectacular, and at the same time 
socially accepted ways of promotion. The aim of the paper is to show the opportunity of town 
promotion through sport, in particular through organising and sponsorship sport events and 
competitors.  


