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WSTĘP

Nasilające się zjawiska niepewności na rynku jako efekt kryzysu gospodar-
czego w kraju i na świecie, idący za tym spadek zaufania społecznego oraz zmia-
ny zachodzące na rynku powodują, że tematyka zachowań konsumenckich jest 
obecnie jednym z bardziej interesujących zagadnień. Jest konsekwencją proce-
su globalizacji gospodarki i postępu technologicznego. Bardziej niż kiedykolwiek 
ostatecznym weryfi katorem efektywności działalności przedsiębiorstwa są jego 
klienci. Obecnie o ograniczony popyt na rynku zabiega coraz więcej fi rm. Dlate-
go istotną szansą staje się istnienie grupy klientów trwale związanych z fi rmą. Sy-
tuacja ta powoduje konieczność szczegółowego zainteresowania się konsumen-
tem, jego aktualnymi i przyszłymi potrzebami oraz zachowaniem się w proce-
sie dokonywania zakupów. Zmiany w zachowaniach konsumenckich wyznaczają 
kierunki działań marketingowych i wpływają na stosowane przez fi rmy strategie. 
Zachowania konsumentów cechuje duża zmienność i podatność na oddziaływa-
nie bodźców płynących z zewnątrz. Współcześni klienci mogą porównywać ofer-
ty konkurencyjnych podmiotów, zlokalizowanych w odległych miejscach, dzięki 
czemu podejmują decyzje w sposób bardziej świadomy. Klienci przestają być po-
strzegani jako bierni odbiorcy działań marketingowych podmiotów rynkowych, 
a stają się ich aktywnymi partnerami i „adwokatami”. Współcześni klienci są rów-
nież świadomi wpływu swoich decyzji na konkretne cele biznesowe oraz przed-
siębiorstwo jako całość. Bez akceptacji zatem działań przedsiębiorstw przez klien-
tów nie mogą one osiągać wpływów, a tym samym istnieć i rozwijać się na rynku. 

Katedra Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz 
Katedra Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwer-
sytetu Szczecińskiego podjęły inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej, 
która byłaby nie tylko platformą wymiany doświadczeń badawczych, obserwacji 
praktyki gospodarczej, lecz także płaszczyzną integracji środowiska wokół za-
gadnień dotyczących różnych aspektów zachowań konsumenckich. Konferencja 
odbyła się wiosną 2010 roku, a niniejsze opracowanie poświęcone jest tym wła-
śnie zagadnieniom. Prezentuje ono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne rozwa-
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żania przedstawicieli różnych ośrodków naukowych w Polsce. Całość rozważań 
została ujęta w cztery części:

1. Relacje podmiotów rynku z klientami.
2.  Nowoczesne technologie a zmiany zachowań konsumenckich 

(e-konsumpcja).
3. Klient i jego zachowania w strategiach fi rm działających na rynku.
4. Prosumpcja i wirtualizacja zachowań konsumenckich.
Zawarte w publikacji artykuły nie wyczerpują całości problematyki relacyj-

nych aspektów zachowań konsumenckich, niemniej jednak wyrażam nadzieję, że 
będą stanowiły przyczynek do dalszych badań i dyskusji naukowych podejmo-
wanych w tym obszarze. 

W imieniu organizatorów pragnę serdecznie podziękować wszystkim Auto-
rom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji i przygotowanie refera-
tów, a także złożyć wyrazy podziękowania Recenzentom prac za wnikliwe uwa-
gi, które istotnie wpłynęły na ostateczny kształt publikacji. 

Edyta Rudawska

Szczecin, 25 maja 2010 r.
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ROZWÓJ MARKETINGU RELACJI Z KLIENTEM STRATEGICZNYM 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wprowadzenie

Rynkowa ewolucja funkcjonowania przedsiębiorstw spowodowała, że w XIX 
wieku masowego kontrahenta zastępuje klient indywidualny. Według Michaela 
Thomasa1 najcenniejszym majątkiem każdego biznesu stają się jego rozwijające 
związki z klientami, przy uwzględnieniu faktu, że każdy klient ma inne wymaga-
nia i potrzeby. Dlatego też, jak słusznie stwierdza Jacek Otto2, dokonanie identy-
fi kacji i personalizacji klientów oraz dysponowanie przez fi rmę informacjami na 
temat preferencji klientów, łącznie z planowaniem dla nich indywidualnych dzia-
łań marketingowych, staje się niezbędnym warunkiem rynkowego sukcesu każde-
go przedsiębiorstwa. Peter Drucker3 podkreśla, że fi rma generuje tylko koszty. Tak 
naprawdę źródłem jej zysku są klienci, w związku z czym relacje przedsiębiorców 
z klientami są istotne ze względu na alokacje zasobów i strategie obsługiwania po-
szczególnych klientów. Ponadto indywidualne podejście do kluczowych klientów 
fi rm wynika z prawidłowości, którą pierwszy zaobserwował Vilfredo Pareto i sfor-
mułował jako „zasadę 20/80”4. W myśl tej zasady 20% odbiorców produktów da-
nej fi rmy generuje aż 80% jej obrotów. Zatem wiele ważnych argumentów przema-

1 M. Thomas, Przyszłość marketing, „Marketing i Rynek” 1994, nr 5, s. 6.
2 J. Otto, CRM – dobre relacje z klientami, „Marketing w Praktyce” 2001, nr 8, s. 20–24.
3 P. Drucker, Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976, s. 32.
4 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2004, s. 102.
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wia za słusznością skoncentrowania się przedsiębiorców na grupie najcenniejszych 
klientów, których należy dobrze poznać i otoczyć szczególną opieką.

Rozwój działań marketingowych przez przedsiębiorców w kierunku kon-
centrowania się na kluczowych klientach stał się ważną strategią zarządzania 
strategicznymi (kluczowymi) klientami, występującą pod angielską nazwą Key 
Account Management (KAM). Jest to jedna z nowszych koncepcji proklientow-
skich marketingu relacji, stosowana w przedsiębiorstwach od lat 90. XX wieku 
na świecie, a po 2000 roku coraz powszechniej także w Polsce.

W opracowaniu zwrócono uwagę na zasadnicze kwestie dotyczące rozwo-
ju marketingu relacji z klientami strategicznymi na przykładzie przedsiębiorstwa 
reprezentującego branżę chemiczną. Do analizy wykorzystano wyniki badania 
empirycznego przeprowadzonego metodą wywiadu bezpośredniego. Interpreta-
cji danych dokonano metodą indukcyjno-dedukcyjną.

1. Kryteria klasyfi kacji i czynniki określające kluczowego klienta 

Ken Burnett5 akcentuje, że zdefi niowanie kluczowego klienta stanowi moc-
ny fundament w procesie KAM w fi rmie, ponieważ od jakości procesu zarzą-
dzania klientami strategicznymi zależą wszystkie dalsze działania realizowane 
w przedsiębiorstwie, a tym samym jego ostateczny sukces lub porażka. Dlatego 
proces ten wymaga nie tylko kierowania bieżącą sytuacją, lecz także zwracania 
uwagi na przewidywanie przyszłości kondycji i pozycji rynkowej fi rmy.

Strategicznych klientów przedsiębiorcy określają według różnych kryteriów. 
Podstawowe, które jest powszechnie brane pod uwagę, to wysokość obrotów, ja-
kie fi rma uzyskuje w transakcjach handlowych z danymi klientami. Kryterium to 
przez część specjalistów, m.in. Mirosława Osipa i Annę Matej6, jest uważane za 
krótkowzroczne, gdyż nie uwzględnia perspektyw rozwoju klienta ani też cyklu 
życia produktu. Innym, dość często pojawiającym się w praktyce kryterium de-
cydującym o klasyfi kacji kluczowego klienta jest prestiż z nim związany. Wyni-
ka to z mocnej pozycji rynkowej fi rmy klienta w regionie, z marki jego fi rmy i/lub 
z marki jego produktu, a nawet z trudności, jakie towarzyszą jego pozyskaniu7.

5 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami – analiza i zarządzanie, Ofi cyna Ekonomiczna, 
Kraków 2002, s. 24.

6 M. Osip, A. Matej, Filozofi a CRM: chroń swoich klientów, „Marketing w Praktyce” 2003, 
nr 5, s. 17.

7 I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Difi n, War-
szawa 2004, s. 179.
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Jednocześnie ze zdywersyfi kowanymi kryteriami wyboru strategicznych 
klientów występują różne defi nicje tego rodzaju klientów. Przykładem bardzo 
syntetycznej jest defi nicja Kieszkowskiego8, który za „key account” uważa klien-
ta uznanego przez przedsiębiorcę za partnera o wadze strategicznej. Odnosząc się 
do wagi strategicznej, cytowany autor podkreśla, że bierze się pod uwagę poten-
cjał fi rmy klienta. Znacznie bardziej rozwiniętą defi nicję kluczowego klienta pre-
zentuje Peter Cheverton9, który podaje aż pięć cech takiego klienta. Mianowicie 
jest to partner rynkowy, który:

 – umożliwia realizację celów fi rmy,
 – ma szczególne wymagania,
 – ma duży potencjał sprzedaży,
 – będzie źródłem przyszłych dochodów,
 – jest źródłem, którego nie wolno utracić.

Branie pod uwagę przez przedsiębiorców różnych cech do określenia klu-
czowego klienta ich fi rmy wymaga przeprowadzenia szczegółowej, pracochłon-
nej analizy. Dzięki temu kierownictwo przedsiębiorstwa będzie mogło ustalić ze-
staw elementów, charakteryzujących wartość strategicznego klienta. Zagadnienie 
to podkreśla m.in. Millman10, który uważa, że kluczowy klient powinien być wy-
znaczony na podstawie determinant uwzględniających zarówno cele operacyjne, 
jak i strategiczne przedsiębiorstwa. W związku z tym problem należy postrzegać 
w perspektywie:

 – specyfi ki określonego rynku,
 – charakterystycznych cech danej branży,
 – pozycji rynkowej fi rmy,
 – celów fi rmy,
 – zasobów fi rmy,
 – możliwości i umiejętności kadry menadżerskiej i pracowniczej.

W specjalistycznej literaturze przedmiotu pierwszej dekady XXI wieku co-
raz częściej zwraca się uwagę na to, aby przedsiębiorcy przy określaniu klientów 
strategicznych uwzględniali co najmniej kilka cech. Potwierdzeniem tych poglą-
dów jest defi nicja sformułowana przez Marzennę Cichosz11. Autorka stwierdza, 

8 J. Kieszkowski, Współpraca dostawcy z klientami strategicznymi na rynku dóbr przemysło-
wych, „Marketing i Rynek” 2000, nr 1, s. 12–17.

9 P. Cheverton, Zarządzanie kluczowymi klientami, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 17.
10 T. Millman, Key Account Management in Business to Business Markets. Advances in Rela-

tionships Marketing, A. Payne (red.), Kogan Page, London 1997, s. 82.
11 M. Cichosz, Lojalność klienta wobec fi rmy, „Marketing i Rynek” 2003, nr 8, s. 8–12.
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że mianem kluczowego klienta można określić podmiot, u którego zachodzi taka 
kombinacja wybranych przez kierownictwo przedsiębiorstwa kryteriów oceny, 
że klasyfi kowany klient uzyskuje relatywnie wysoką ocenę zbiorczą. Jednocze-
śnie cytowana autorka uważa, że:

 – kluczowego klienta powinno defi niować kilka lub kilkanaście kryteriów;
 –  kryteria mają różne stopnie istotności (wagi), które przedsiębiorca powinien 
określić; wagi, podobnie jak kryteria, nie mają charakteru stałego, przeciwnie 
– powinny ulegać korygowaniu wraz ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu;

 –  ocena kryteriów u różnych klientów będzie bardzo różna, ale suma osiągniętej 
oceny końcowej taka sama;

 –  wybór odpowiedniej kombinacji kryteriów i cech jest indywidualną sprawą 
właściciela (zarządu) fi rmy i zależy od specyfi ki przedsiębiorstwa oraz charak-
terystycznych cech jego klientów.

Takie kompleksowe podejście do zagadnienia, z marketingowego punktu 
widzenia, wydaje się najbardziej słuszną propozycją dla przedsiębiorców zainte-
resowanych wyborem strategicznych klientów swojej fi rmy.

2. Badana spółka w realiach rynkowych

Analizowana fi rma, reprezentująca przedsiębiorstwo produkcyjne z branży 
chemicznej, pod względem formy organizacyjnej jest spółką akcyjną12 zlokali-
zowaną w województwie podkarpackim. Ma długoletnią historię, a liczba za-
trudnionych pracowników (ponad 2 tys. osób) kwalifi kuje ją do kategorii przed-
siębiorstw działających na dużą skalę13. W warunkach wolnej gry rynkowej do-
konano istotnych zmian wewnątrz fi rmy, dotyczących struktury organizacyjnej, 
a także ważnych zmian w zewnętrznej działalności rynkowej. Wraz ze wzro-
stem świadomości marketingowej zarządu zostały opracowane misja i strategia 
przedsiębiorstwa jako główne czynniki osiągania wyznaczonych celów, a w kon-
sekwencji rozwoju spółki i umacniania jej pozycji rynkowej. Kierując się zasada-
mi marketingu, zadbano o najwyższą jakość wyrobów, wprowadzając wszystkie 
obowiązujące w branży systemy jakości. Spółka dostarcza produkty przyjazne 
środowisku naturalnemu i permanentnie doskonali System Zarządzania Środowi-
skiem, którego celem jest spełnienie uregulowań prawnych dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, obowiązujących w Unii Europejskiej.

12 Dane i zgodę na opublikowanie wyników badań uzyskano pod warunkiem zachowania ano-
nimowości przedsiębiorstwa.

13 Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, DzU nr 173, 
poz. 1807.
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Pod koniec lat 90. XX wieku w przedsiębiorstwie zaczęto wdrażać we-
wnętrzny i zewnętrzny marketing relacji. Odnoszący się do pracowników marke-
ting wewnętrzny ma na celu budowanie więzi zarówno zawodowych, jak i oso-
bistych pomiędzy wszystkimi pracownikami, doceniając ich jako najważniejszy 
zasób przedsiębiorstwa. Elementami wykorzystywanymi w zarządzaniu pracow-
nikami i ich motywowaniu w badanej spółce są: dbałość o sprawny przepływ in-
formacji przy użyciu najnowszych technologii, umożliwianie korzystania z róż-
nego rodzaju szkoleń, organizowanie spotkań integracyjnych, premie i nagro-
dy. Wszystkie te działania mają służyć temu, aby każdy pracownik, mając swój 
udział w tworzeniu produktów, był świadomy spełnienia własnej roli w proce-
sie produkcyjnym oraz tego, w jaki sposób jego wkład pracy przekłada się na po-
strzeganie fi rmy przez klientów.

3. Strategiczni klienci fi rmy

Stymulantą rozwoju marketingu zewnętrznego w spółce było systematycz-
ne poszerzanie rynków zbytu i wzrost liczby odbiorców jej produktów. W pierw-
szej dekadzie XXI wieku nastąpiło podwojenie stanu kontrahentów, w wyniku 
czego w 2009 roku fi rma realizowała działalność zaopatrzeniową dla ponad 300 
klientów. Byli to wyłącznie klienci instytucjonalni zarówno krajowi, jak i zagra-
niczni, o bardzo zróżnicowanym charakterze kontaktów handlowych. W grupie 
tej znajdowali się tacy odbiorcy, którzy jednorazowo dokonywali zakupów, naj-
częściej w małych ilościach, a wynikało to z charakteru prowadzonej przez nich 
działalności. Ponad dwie trzecie klientów zaopatrywało się w analizowanej fi r-
mie od kilku do kilkunastu lat, a ich transakcje handlowe różniły się pod wzglę-
dem częstotliwości i wielkości zamówień. Za strategicznych, lojalnych klientów 
uznano w przedsiębiorstwie w 2009 roku dwudziestu stałych odbiorców (tab. 1).

Tabelaryczne dane dowodzą, że głównym kryterium wyboru partnerów 
strategicznych był ich udział w obrotach spółki. Zwracano także uwagę na rodzaj 
więzi łączących fi rmę z odbiorcą jej towarów oraz na umowę handlową dotyczą-
cą współpracy partnerskiej. Analizując kluczowych klientów badanego przed-
siębiorstwa według ich partycypowania w strukturze obrotów, można zauważyć, 
że 15% stanowili ci, których udział w obrotach był największy i łącznie wynosił 
33%. Po 25% zajmowali partnerzy reprezentujący obroty w granicach od 5,0% 
do 9,5%, następnie od 3,2% do 4,9% oraz od 1,2% do 2,5%. Osiągając w sumie 
75% całej zbiorowości klientów strategicznych, ich łączny odsetek w obrotach 
ukształtował się na poziomie 65,8%. Listę kluczowych klientów zamykają dwaj 
partnerzy (10% zbiorowości), których łączny udział w obrotach wyniósł 1,2%.
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Tabela 1

Udział w obrotach i rodzaj więzi integracyjnych 
z klientami strategicznymi badanego przedsiębiorstwa

Nr 
klienta

Udział 
w obrotach 

(%) b.

Rodzaj więzi integracyjnych
Rok podjęcia 
współpracy

Współpraca 
na podstawie 

zawartej umowy 
handlowej

bardzo 
mocne mocne średnie

I 11,8 x 1995 tak

II 10,7 x 1997 tak

III 10,5 x 2000 nie

IV 9,5 x 1996 tak

V 8,9 x 1995 tak

VI 7,9 x 1997 tak

VII 7,7 x 1995 tak

VIII 5,0 x 2004 tak

IX 4,9 x 1996 tak

X 3,5 x 2004 tak

XI 3,5 x 2000 tak

XII 3,5 x 2005 tak

XIII 3,2 x 1995 tak

XIV 2,5 x 1995 tak

XV 2,1 x 1998 tak

XVI 1,3 x 1999 nie

XVII 1,3 x 1997 tak

XVIII 1,2 x 1995 nie

XIX 0,7 x 1999 nie

XX 0,5 x 2001 nie

Źródło: opracowano na podstawie danych badanej fi rmy.

Biorąc pod uwagę kolejne kryterium, jakim są więzi integracyjne wystę-
pujące pomiędzy partnerami, należy stwierdzić, że bardzo mocne związki wy-
kazano z 40% klientów, którzy charakteryzowali się najwyższymi wskaźnika-
mi w strukturze obrotów (od 5,0% do 11,8%). Kolejną pozycję zajęli odbior-
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cy o mocnych związkach ze spółką, których udział wyniósł 35%. W odniesieniu 
do 25% klientów strategicznych związki określono jako średnie i dotyczyły one 
kontrahentów wykazujących najniższy udział w obrotach.

Uwzględniając formalną stronę współpracy związaną z zawarciem pisem-
nej umowy handlowej, wśród kluczowych klientów fi rmy przewagę stanowili ci 
(75%), którzy podpisali wieloletnie umowy na dostawę towarów.

Istotnym czynnikiem w budowaniu i umacnianiu więzi partnerskich pomię-
dzy podmiotami rynkowymi jest wzajemny okres współpracy. Wśród analizowa-
nej grupy lojalnych klientów 30% współpracowało ze spółką 15 lat, w odniesie-
niu do 40% odbiorców okres kontaktów handlowych trwał od 10 do 14 lat, dla 
25% klientów współpraca wynosiła od 5 do 9 lat, a dla 5% odbiorców związki 
z przedsiębiorstwem były prowadzone od 4 lat.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż współpraca ze strategicznymi klientami 
spółki opiera się na stałych kontaktach (co najmniej raz w tygodniu) oraz skła-
daniu bezpośrednich wizyt u klienta. Ta grupa odbiorców na bieżąco otrzymuje 
katalogi z nowymi ofertami dóbr i ich cen. Przy każdej transakcji negocjuje się 
ceny i proponuje się dogodne warunki płatności za towar. Ci kontrahenci należą 
do grona stałych klientów, z nimi konsultowane są projekty nowych wyrobów. 
Na bieżąco informowani są także o planowanych promocjach oraz wdrażanych 
programach lojalnościowych. Dla grona tych klientów organizuje się, w miarę 
potrzeb, szkolenia specjalistyczne. Wszystkie wymienione działania mają służyć 
umacnianiu więzi i rozwojowi jak najlepszej współpracy.

Podsumowanie

Pierwsza dekada XXI wieku w naszym kraju to zdecydowanie czas, kiedy 
buduje się nową jakość relacji w kontaktach rynkowych pomiędzy podmiotami. 
Coraz więcej przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z faktu, że utrzymanie klien-
ta stanowi większą korzyść dla fi rmy niż pozyskanie nowego, stąd świadome po-
dejście do rozwoju marketingu relacji.

Przykład badanej spółki dowodzi, że doskonalenie marketingu relacji w kie-
runku zainteresowania się w szczególny sposób klientem strategicznym to prawi-
dłowa droga do pozyskania wieloletnich lojalnych klientów, którzy gwarantują 
rynek zbytu, zapewniają satysfakcjonujące obroty, dobrą współpracę, a w konse-
kwencji przyczyniają się do rozwoju fi rmy, umacniania jej pozycji rynkowej oraz 
budowania prestiżu w branży i w środowisku.
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DEVELOPMENT OF RELATIONSHIP MARKETING WITH A STRATEGIC 
CUSTOMER IN AN ENTERPRISE

Summary

In the paper, on the basis of literature review, an attention was paid to classifi cation 
criteria, an essence and factors determining key clients. On the grounds of empirical re-
search characteristics of key clients in a Company from a chemical branch were presented 
and major forms of cooperation with these clients were discussed.

Translated by Maria Grzybek and Wiesław Szopiński



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 608 2010PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 15

DARIUSZ SIEMIENIAKO
Politechnika Białostocka

ROLA EMPATII W BUDOWANIU LOJALNOŚCI RELACYJNEJ 
KLIENTÓW

1. Zdefi niowanie empatii

Słownik języka polskiego podaje dwa rozumienia empatii: ‘umiejętność 
wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby’ oraz ‘przypisywanie komuś 
własnych odczuć w danej sytuacji’1. John Mayer, Maria DiPaolo i Peter Salo-
vey odnoszą rozumienie empatii do „perspektywy emocjonalnej inteligencji i je-
śli ktoś posiada tę zdolność, może być postrzegany jako dobrze przystosowa-
na, posiadająca emocjonalne umiejętności jednostka; z kolei ktoś, kto nie posia-
da dobrze rozwiniętej zdolności [inteligencji emocjonalnej – przyp. autora] bę-
dzie osłabiony w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym”2. Ogólnie em-
patię wyraża się poprzez próbę znalezienia się przez konkretną osobę na miejscu 
lub w sytuacji drugiej osoby i dalej poprzez odczucie i zrozumienie, jak ta druga 
osoba doświadcza konkretnego procesu. Janelle Barlow i Dianna Maul ukazują 
osoby empatyczne jako te, które są wrażliwe na innych, co oznacza też odczuwa-
nie i rozumienie uczuć i motywów drugiej osoby.

Według Marka H. Davisa i Lindy A. Kraus, „empatia rozumiana czy to jako 
bieżący stan, czy to jako stała cecha jest zjawiskiem niejednorodnym i oznaczać 
może trzy dość różne i niezależne od siebie zjawiska:

1 L. Drabik, Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2 J.D. Mayer, M. DiPaolo, P. Salovey, Perceiving Affective Content in Ambiguous Visual Sti-

muli: A Component of Emotional Intelligence, „Journal of Personality Assessment” 1990, Vol. 54, 
No. 3 i 4, s. 773.
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 –  po pierwsze, przyjmowanie cudzego punktu widzenia i patrzenie na sprawy 
z cudzej perspektywy – rozumienie tego, jak rozumie sytuację partner, jakie są 
jego myśli zamiary i uczucia; w bliskim związku bywa to trudne emocjonal-
nie, ponieważ przyjęcie cudzego punktu widzenia wymaga zawieszenia wła-
snej perspektywy, o której często myślimy, że jest ona jedynie słuszna i «praw-
dziwa»;

 –  po drugie, empatia oznacza też ciepłe, emocjonalne współbrzmienie – współ-
czucie dla partnera znajdującego się w jakimś kłopocie; współczucie jest emo-
cją własną, choć skierowaną na innego człowieka – odczuwaną z jego powo-
du i w jego sprawie;

 –  po trzecie wreszcie, empatia oznacza własne cierpienie na widok innego czło-
wieka znajdującego się w opresji; podobnie jak współczucie jest to nasza emo-
cja, skierowana jednak na nas, nie zaś na znajdującego się w potrzebie czło-
wieka”3.

Z kolei według Beth Azar4 empatia ma dwie części: część emocjonalną, któ-
ra odnosi się do odczuwania tego, co ktoś czuje, oraz część rozumową, która od-
nosi się do rozumienia tego, co ktoś inny czuje.

2. Empatia personelu w różnych kontekstach rynkowych

Według George’a Costy, Eleni Glinii i Amalii Drakou empatia personelu 
jako zdolność (inteligencja emocjonalna) radzenia sobie z relacjami stanowi po-
zytywny aspekt w środowisku pracy i czyni to miejsce „bardziej humanitarnym, 
mniej stresującym i bardziej troskliwym. W empatii zawarte jest współczujące 
słuchanie bez stawania się skonsumowanym [zespolonym – przyp. autora] z pro-
blemem. Postawa i zachowanie empatyczne oznacza, że personel powinien nie 
tylko uczyć się, jak dzielić się uczuciami z klientami, lecz także jak nie brać 
wszystkich tych uczuć na siebie jako rodzaju brzemienia. W nagłych wypadkach 
ludzie oczekują od personelu medycznego, strażaków, ofi cerów policji, aby byli 
w stanie dać sobie radę, a nie byli obezwładnieni poprzez swoją troskę”5.

3 M.H. Davis, L.A. Krau, Dispositional empathy and social relationships, w: Advances in Per-
sonal Relationship, t. 3, W.H. Jones, D. Perlman (red.), Jessica Kingsley Publisher, London 1991, 
w: B. Wojciszke, Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 2002, s. 304.

4 B. Azar, Defi ning the Train That Makes us Human, „American Psychological Association 
Monitor” 1997, Vol. 18, November, w: G. Costa, E. Glinia, A. Drakou, The role of empathy in sport 
tourism services: a review, „Journal of Sport Tourism” 2004, Vol. 9, No. 4, s. 333.

5 G. Costa, E. Glinia, A. Drakou, The role of empathy…, s. 334.
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W rozumieniu empatii i zachowania empatycznego przez Costę, Glinię 
i Drakou widoczne jest przenikanie się wszystkich trzech rodzajów empatii wy-
różnionych przez Marka H. Davisa i Lindę A. Kraus. Pierwszy i drugi rodzaj 
empatii, którymi są przyjmowanie cudzego punktu widzenia oraz współczucie 
bez brania na siebie uczuć drugiego, można przedstawić jako pozytywne w rela-
cji między personelem a klientem. Autentyczne współczucie okazane klientowi 
w istotnych momentach może okazać się kluczową postawą personelu, wzmac-
niającą relację między fi rmą a klientem. Współczucie jest bowiem orientacją na 
potrzeby drugiego człowieka, mającego jakiś problem do rozwiązania. Niewąt-
pliwie nie w każdej interakcji taka postawa personelu będzie właściwa. Można 
wyróżnić charakterystyczne sytuacje i konteksty, w których współczucie kliento-
wi powinno wzbudzić jego pozytywną reakcję:

 –  w niektórych typach usług, w których klient zwraca się do fi rmy usługowej 
z ważnym problemem/potrzebą do rozwiązania, np. usługi medyczne, usługi 
pogrzebowe czy prawnicze;

 –  w sytuacjach niepewności klienta w relacji z fi rmą, np. odczuwanie niepewno-
ści związanej z niskim stopniem znajomości produktu lub z niskim stopniem 
świadomości potrzeb własnych;

 –  w sytuacji reklamacji i skarg składanych w fi rmie.
Trzeci rodzaj empatii, tj. własne cierpienie na widok innego człowieka znaj-

dującego się w opresji, można ocenić jako niewłaściwą postawę personelu. Co-
sta, Glinia i Drakou podkreślają, że w sytuacjach trudnych klienci oczekują od 
personelu usługowego rozwiązania ich problemu, zamiast „unieruchomienia” 
pracowników obsługi poprzez wzięcie na siebie cierpienia klientów.

Powstaje pytanie dotyczące możliwości wykorzystania umiejętności em-
patii personelu wobec klientów w celu poprawy wskaźników marketingowych, 
jak np. wzrost satysfakcji klienta, wzrost lojalności klientów, zmniejszenie utra-
ty klientów. Największe znaczenie empatii personelu ma miejsce w tych kon-
tekstach marketingu, w których mają największe szanse pojawiać się oczekiwa-
nia klientów doświadczania zachowań empatycznych. Będą to przede wszystkim 
usługi i/lub produkty angażujące klienta. Biorąc pod uwagę stopień intensywno-
ści kontaktu personelu usługowego z klientami, można wyróżnić trzy typy usług: 
z niskim, umiarkowanym i wysokim stopniem intensywności kontaktu personelu 
z klientami. Stopień intensywności może być rozumiany jako:

 – częstość spotkań klienta z personelem,
 – przeciętny czas trwania spotkań,
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 – stopień ważności rozwiązywanego problemu dla klienta,
 – stopień zaangażowania klienta we współprojektowanie i współrealizację usługi.

W usługach z wysokim stopniem intensywności kontaktu z klientami, jak 
usługi profesjonalne czy niektóre rodzaje usług osobistych, a także usługi na ryn-
ku przedsiębiorstw, istnieje największe pole do stosowania empatii jako narzę-
dzia marketingu. Będą to także usługi, które charakteryzują się stosunkowo dłu-
gotrwałym jednorazowym cyklem świadczenia (np. usługi lecznictwa szpitalne-
go, usługi edukacyjne).

Wyniki badań zaprezentowane przez Costę, Glinię i Drakou ukazują zna-
czenie empatii w różnych rodzajach usług. Na przykład „w branży turystycznej 
i wakacyjnej empatia jest zdolnością, która jest wymagana w programach doty-
czących spędzania wolnego czasu i gościnności, które z założenia powinny funk-
cjonować zgodnie z potrzebami klientów. W przypadku starszej klienteli hotelu 
harmonogram kolacji oraz wieczornej rozrywki powinien być zmieniony, ponie-
waż starsi ludzi wcześniej chodzą spać. W przypadku, kiedy rodziny z dziećmi 
są w pensjonacie, układający program powinni rozważyć zmiany w stosunku do 
ich codziennego rytmu dnia lub powinni uruchomić podwójne zmiany, jeśli ce-
lem jest zaspokojenie ich potrzeb i pragnień”6. Istotne znaczenie empatii zostało 
także dostrzeżone przez tych autorów:

 –  w usługach medycznych, np. oczekuje się od pielęgniarek zrozumienia dla pa-
cjentów (Darius Razavi i Nicole Delvaux);

 –  w psychoterapii;
 –  w usługach edukacyjnych, np. w działalności trenerów i szkoleniowców spor-
towych czy w pracy akademików ze studentami;

 –  w usługach rekreacji typu fi tness, gdzie empatia został uznana jako jedna 
z trzech najważniejszych kwalifi kacji personelu.

Poza wyróżnionymi rodzajami usług istotnym kontekstem dużego znacze-
nia stosowania empatii wobec klientów jest kontekst produktów materialnych an-
gażujących klienta, przykładowo produkty markowe z towarzyszącymi społecz-
nościami wobec marki (brand communities). Zaangażowanie emocjonalne klien-
ta w funkcjonowanie społeczności wobec marki będzie rodzić w nim oczekiwa-
nia co do empatycznej reakcji ze strony fi rmy, zwłaszcza w sytuacjach problemo-
wych, a także w zwyczajnych sytuacjach, kiedy klient będzie pragnął podzielić 
się ważnymi dla niego uczuciami z fi rmą lub innymi klientami z konkretnej spo-
łeczności. Innym rodzajem produktów materialnych, przy obsłudze których zna-

6 Tamże, s. 334.
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czenie empatii jest wysokie, będą produkty o znacznym stopniu skomplikowa-
nia w użyciu, którym towarzyszą usługi. Na przykład kotłowi gazowemu cen-
tralnego ogrzewania mogą towarzyszyć usługi ubezpieczenia, transportu, insta-
lacji, przeszkolenia, gwarancji, naprawy, aktualizowania rozwiązań. Wysoka in-
tensywność kontaktu personelu z klientami w takich usługach stawia wymaga-
nia odnośnie do zachowań empatycznych, zwłaszcza w przypadku klientów, któ-
rzy nie mieli dotychczas doświadczeń z tego typu skomplikowanym produktem.

Empatia personelu w stosunku do klienta ma szczególne znaczenie w sy-
tuacjach kryzysowych. Przykładem takiej sytuacji może być „przypadek klien-
ta, którego dziecko nie mogło skorzystać z bezpłatnego biletu na dmuchaną zjeż-
dżalnię, wydanego przez jedno z centrów handlowych, z powodu zbyt dużej ko-
lejki. Po zgłoszeniu reklamacji do kierownika działu marketingu klient został 
przeproszony, poinformowany o terminach kolejnych akcji darmowej zjeżdżalni 
oraz o porach dnia, kiedy kolejka jest najmniejsza. Ponadto klient ten otrzymał 
kilka bezpłatnych biletów zarówno na obecną, jak i następne akcje, a jego dziec-
ko otrzymało upominek. Klient wyraził szczerą wdzięczność za okazane zainte-
resowanie jego problemem i stwierdził, że jego opinia o centrum handlowym jest 
lepsza niż przed zajściem sytuacji z darmowymi biletami”7. Wczucie się przez 
personel we frustrację klienta, a następnie okazanie mu zrozumienia może spo-
wodować nie tylko rozwiązanie problemu, lecz także wpłynąć na wzrost lojalno-
ści klienta.

3. Rola empatii w marketingu relacyjnym i budowaniu lojalności klientów 

Jakość usług obok marketingu i obsługi klienta stanowią główne obszary, 
z których wywodzi się koncepcja marketingu relacyjnego. Obszar obsługi klien-
ta jest bezpośrednio związany z kwalifi kacjami i stosowaniem empatii przez per-
sonel wobec klientów. Jeden z najpopularniejszych modeli jakości usług zapro-
ponowali prof. Parasuraman, Valarie Zeithaml i Leonard Berry, empatia została 
ukazana tu jako istotny wymiar tego modelu. Można więc założyć, że empatia ma 
istotne znaczenie w marketingu relacyjnym.

W marketingu relacyjnym badacze podkreślają znaczenie empatii persone-
lu w budowie związku z klientami. Model marketingu relacyjnego zapropono-
wany przez Patricka Murphy’ego, Gene’a Laczniaka i Grahama Wooda ukazuje 
empatię jako jeden z tzw. dobrych obyczajów, nazywanych przez tych autorów 

7 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 108.
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cnotami, które są podstawowe w przypadku osób i organizacji zaangażowanych 
w marketing relacyjny (rys. 1).

Empatia w modelu Murphy’ego, Laczniaka i Wooda jest przedstawiona 
jako jedna z czterech cnót wspierających kluczowe cnoty marketingu relacyj-
nego. Zdaniem tych autorów, empatia ma szereg analogicznych znaczeń, jako 
„złota reguła, etyka wsparcia i orientacja na «innych». Empatyczne organiza-
cje są wrażliwe na potrzeby i zmartwienia klientów. [...] Dla biznesów, które 
sprzedają głównie sobie nawzajem niż do końcowych klientów, empatia, po-
dobnie jak zaufanie, prawdopodobnie zdeterminuje dalszą relację. [...] organi-
zacje mogą być empatyczne i jednocześnie wciąż mogą robić trudne interesy 
z klientami”8.

Rys. 1. Etyczne podstawy marketingu relacyjnego
Źródło: P.E. Murphy, G.R. Laczniak, G. Wood, An ethical bases for relationship marke-

ting: a virtue ethics perspectives, „European Journal of Marketing” 2007, Vol. 
41, No 1/2, s. 44.

8 P.E. Murphy, G.R. Laczniak, G. Wood, An ethical bases for relationship marketing: a virtue 
ethics perspectives, „European Journal of Marketing” 2007, Vol. 41, No. 1/2, s. 49.
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Empatia ma także duże znaczenie w budowie lojalności klientów w ujęciu 
relacyjnym. Z badań przeprowadzonych przez Sharyn Rundle-Thiele, Dariusza 
Siemieniako i Wiesława Urbana9 wśród konsumentów w pięciu krajach (Polska, 
Portugalia, Białoruś, Australia i Hongkong) wynika, że zaufanie jest zdecydo-
wanie kluczowym skojarzeniem z lojalnością. Respondenci podkreślali też ko-
nieczność wzajemności w relacji, żeby można było mówić o lojalności. Lojal-
ność w ujęciu relacyjnym charakteryzuje się zarówno trwałością więzi opartej na 
zaufaniu i zaangażowaniu między fi rmą a klientem, jak i obopólnością wyraża-
nia tej więzi między dwoma stronami. „Relacyjne rozumienie lojalności klientów 
wyznacza kierunek rozwoju metod budowy lojalności, których głównym zada-
niem staje się zarządzanie zmiennością lojalności klientów. Może to oznaczać na 
przykład umiejętność rozpoznania przez przedsiębiorstwo sytuacji, w której pod 
wpływem negatywnego doświadczenia z obiektem lojalności w kliencie pojawia 
się postawa negatywna wobec tego obiektu. Dalej przedsiębiorstwo to potrafi  za-
stosować wobec klienta działania wychodzące naprzeciw jego postawie nega-
tywnej, przeciwdziałając być może w ten sposób utracie tego klienta, a może na-
wet wzmacniając jego lojalność”10.

4. Pomiar empatii w organizacji

Działania empatii w organizacji wobec klientów mogą być ujmowane, po 
pierwsze, w aspekcie personalnym jako skłonność i/lub umiejętności zachowań 
empatycznych personelu wobec klientów. Po drugie, o empatii wobec klientów 
można też mówić w aspekcie kształtowania procesów i działań organizacji, tu 
empatię można ujmować jako dostosowanie różnych rozwiązań (np. godziny 
otwarcia / przyjęć dla klientów) do potrzeb klientów.

Pomiar empatii w organizacji można więc zaproponować dla tych dwóch 
ujęć. W aspekcie personalnym do pomiaru empatii stosuje się różne skale. Pier-
wotnie empatia była przedstawiana jako pojedynczy wymiar. Obecnie ukazywa-
na jest jako zjawisko wielowymiarowe. Badacze z zakresu psychologii społecznej 
opracowali szereg skal do badania empatii. Na przykład Davis zaproponował czte-
ry kategorie empatii, a dla każdej z nich siedem pozycji pomiarowych:

9 S. Rundle-Thiele, D. Siemieniako, W. Urban, Loyalty: A customer’s perspective (competitive 
paper), „Academy of Marketing Annual Conference” at the Coventry University Business School, 
Coventry, Wielka Brytania, 6–8 lipca 2010 (artykuł zatwierdzony do publikacji).

10 D. Siemieniako, Lojalność klientów – historia czy współczesność marketingu?, „Marketing 
i Rynek” 2010 (artykuł zatwierdzony do publikacji).
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 –  skala przyjmowania perspektywy – rozumiana jako przyjęcie punktu widze-
nia drugiej osoby;

 –  skala fantazji – mierzy stopień wyobrażania sobie przez konkretną osobę, co 
odczuwają bohaterowie książek i fi lmów;

 –  skala empatycznej troski – mierzy ciepło, współczucie i litość dla innych;
 –  skala empatycznego cierpienia – mierzy osobistą obawę, którą konkretna oso-
ba może odczuwać w trudnych sytuacjach społecznych.

W obszarze kształtowania procesów i działań organizacji jednym z najbar-
dziej znanych ujęć empatii w perspektywie zachowań personelu jest ujęcie zapro-
ponowane przez wspomnianych już Parasuramana, Zeithaml i Berry’ego w kon-
tekście jakości usług. Autorzy przedstawili model jakości usług wraz z instru-
mentem pomiarowym SERVQUAL, w którym jednym z pięciu badanych wymia-
rów jest empatia. Pozostałe badane wymiary to namacalność, niezawodność, re-
agowanie i pewność. Wymiary te w rozumieniu autorów są kluczowe w uzyska-
niu satysfakcji klientów. W modelu jakości usług podkreśla się konieczność sto-
sowania empatii przez pracowników obsługi klienta. Na skali pomiaru empatii 
w modelu jakości usług bada się pięć elementów:

 – poświęcanie uwagi indywidualnie klientowi,
 – dogodność godzin otwarcia,
 – poświęcanie specjalnej uwagi klientowi przez pracowników,
 – odczucie, że interes klienta leży na sercu pracownikom fi rmy,
 – rozumienie szczególnych potrzeb klienta przez pracowników.

Istotnym działaniem fi rmy ukierunkowanym na wzbudzanie empatii, któ-
re również może zostać poddane pomiarowi, jest zwrócenie uwagi na skargi i re-
klamacje klientów.

David Lei i Charles Greer zaproponowali pojęcie empatycznej organizacji. 
Zdaniem tych autorów, charakteryzuje się ona „budowaniem przewagi konkuren-
cyjnej poprzez wykorzystanie wiedzy, zdobywanej przez organizację od każde-
go klienta w celu opracowywania całkowicie nowych produktów i nowych roz-
wiązań, które ostatecznie ustanowią nowe standardy działania w branży”11. Po-
miar empatii w odniesieniu do pojęcia empatycznej organizacji będzie koncen-
trował się na ustaleniu stopnia pozyskania wiedzy od konkretnych klientów fi r-
my dotyczącej zakresu dostosowania produktów lub usług organizacji do indy-
widualnych potrzeb.

11 D. Lei, C.R. Greer, The Empathetic Organization, „Organizational Dynamics” 2003, Vol. 
32, No. 2, s. 142.
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Zakończenie

W dobie rozwoju logiki usługowej empatia okazywana klientom ma coraz 
większe znaczenie. Można mówić o konkretnych kontekstach rynkowych, takich 
jak usługi z intensywnym osobistym kontaktem personelu z klientami, w których 
podnoszenie poziomu empatii personelu i empatii całej organizacji staje się jed-
nym z kluczowych elementów skuteczności marketingu. Wpływ empatii na sku-
teczność marketingu relacyjnego oraz budowę lojalności klientów wymaga jesz-
cze pogłębionych badań.

IMPLEMENTATION OF EMPATHY IN ORGANIZATION 
IN BUILDING CUSTOMER RELATIONAL LOYALTY

Summary

In service logic era, organizational and personnel empathy demonstrated to the cus-
tomers is getting more and more important. In the paper it is presented the defi nition 
of empathy notion, basing on literature. It is presented also the role of organizational 
and personnel empathy in different market contexts, in which developing empathy skills, 
should result in achieving marketing effectiveness. Services with intensive direct contact 
of personnel with customers are one of the most important areas of implementation em-
pathy. Empathy was also presented as one of the components of relationship marketing, 
which takes important role in relationship marketing and building customer relational 
loyalty. In terms of measuring, empathy might be measured as personal skill using dif-
ferent scales rooted in social psychology. Another approach is to measure organizational 
empathy taking into consideration company’s action.

Translated by Dariusz Siemieniako
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KORZYŚCI Z BUDOWANIA RELACJI 
POMIĘDZY SZKOŁĄ WYŻSZĄ A STUDENTAMI

W światowej literaturze z zakresu marketingu w szkolnictwie wyższym co-
raz częściej podejmuje się temat budowania i zarządzania relacjami pomiędzy 
uniwersytetami i studentami. Zauważa się wiele korzyści, które uczelnie mogą 
czerpać z tych relacji, a nawet konieczność ich tworzenia i odpowiedniego za-
rządzania nimi. Inspiracją do tego typu działań są relacje rynkowe z partnerami 
w otoczeniu, budowane przez organizacje usługowe i teorie dotyczące tego typu 
relacji.

Badania prowadzone na temat motywacji do tworzenia relacji z partnera-
mi pokazują, że strony zawsze oceniają koszty i korzyści z relacji w porówna-
niu z korzyściami i kosztami, jakie mogliby osiągnąć bez relacji1. Główną korzy-
ścią, jaką kierują się organizacje, jest chęć zajęcia lepszej pozycji konkurencyjnej 
na rynku oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej2. Firmy nawiązują więc relacje 
w sytuacji, kiedy te pozwalają im na lepsze konkurowanie na rynku. Wyjaśnie-
nie tego zjawiska ma korzenie w teorii konkurencji R-A (Resources-Advantage), 
która zakłada, że elementy stanowiące o pozycji konkurencyjnej organizacji są 
elementami endogennymi3. Konkurencja jest tutaj widziana jako ciągła walka 

1 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram, The explanatory foundations of relationship marke-
ting theory, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2006, 21/2, s. 76. 

2 D. Iacobucci, J.D. Hibbard, Toward an encompassing theory of business marketing relation-
ships (BMRS) and interpersonal commercial relationships (ICRS): an empirical generalization, 
„Journal of Interactive Marketing” 1999, Vol. 13, No. 3, s. 21.

3 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram, The explanatory foundations…, s. 76.
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pomiędzy fi rmami o względną przewagę w zasobach, która skutkuje w pozycji 
przewagi konkurencyjnej.

W teorii R-A zasoby są defi niowane jako materialne i niematerialne elemen-
ty dostępne dla przedsiębiorstwa, które pomagają mu efektywnie tworzyć ofertę 
dla niektórych segmentów rynku. Mogą to być zasoby fi nansowe, fi zyczne (urzą-
dzenia, park maszynowy), prawne (licencje), ludzkie (umiejętności, wiedza), or-
ganizacyjne (kompetencje, kontrola, polityka, kultura), informacyjne (wiedza, 
informacje konkurencyjne) i relacyjne (relacje z partnerami). Powyższa teoria 
zakłada, że relacje są ważnym zasobem organizacji. Ponieważ przewagę na ryn-
ku można osiągnąć poprzez posiadane zasoby, w momencie, kiedy fi rma będzie 
wzbogacać zasoby relacyjne (poprzez tworzenie relacji), będzie osiągała tę prze-
wagę. Tak więc najważniejszą korzyścią z tworzenia relacji organizacji jest osią-
ganie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wśród innych korzyści wynikających z tworzenia relacji z klientami wy-
mienia się:

 – mniejszą wrażliwość klientów na zmiany cen (rentowność związku);
 –  zwiększenie nabywanej liczby produktów fi rmy (klienci nabywają więcej, ale 
również korzystają z innych produktów tej samej fi rmy), udział w koszyku za-
kupów;

 – zmniejszenie kosztów (działalności marketingowej i obsługi klientów);
 – zmniejszenie kosztów pozyskiwania nowych klientów;
 – pozytywne rekomendacje zadowolonych klientów;
 – mniejsze koszty związane z poprawą źle świadczonych usług;
 –  sytuację, gdy klienci stają się doradcami, konsultantami organizacji, źródłem 
nowych pomysłów i idei;

 – siłę związku (m.in. zadowolenie klienta);
 –  wzrost wskaźnika utrzymania pracowników w efekcie zadowolenia z wyko-
nywanej pracy;

 – poprawę i budowanie pozytywnego wizerunku organizacji w otoczeniu4.
Do ważnych korzyści z relacji zalicza się również satysfakcję oraz spodzie-

wane pozytywne przyszłe zachowania partnerów5.

4 E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 43; K. Storbacka, J.R. Lehti-
nen, Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s. 30.

5 R.M. Morgan, S.D. Hunt, The commitment – trust theory of relationship marketing, „Journal 
of Marketing” 1994, Vol. 58, No. 3, s. 20–38.
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Tworzenie relacji z klientami, jakimi są studenci (również kandydaci na stu-
dia), powinno być także jednym z kluczowych działań szkoły wyższej. Szcze-
gólnie ważną korzyścią w tym przypadku jest budowanie pozytywnego wizerun-
ku w otoczeniu, a także pozytywne rekomendacje zadowolonych studentów. Są 
to dwa najważniejsze na tym specyfi cznym rynku narzędzia zdobywania nowych 
studentów. Ponadto studenci mogą stać się dla szkoły wyższej źródłem wielu in-
nowacji podnoszących poziom oferowanych usług. Konsekwencją takiego pro-
cesu będzie wzrost ich zadowolenia.

Ponadto dobre relacje uczelni ze studentami:
 –  minimalizują koszty uczelni (mniejsze wydatki na rekrutację)6. Uczelnia zdo-
bywa nowych studentów przykładowo poprzez wizerunek i przekaz ustny, któ-
ry jest jedną z głównych determinant wyboru szkoły wyższej;

 – minimalizują koszty studentów (związane np. ze złym wyborem);
 –  zmniejszają zjawisko odchodzenia studentów, zmiany uczelni jeszcze przed jej 
ukończeniem7. Każda relacja może zostać przerwana, w wyniku czego uczel-
nia traci studentów. Niezadowolony student buduje negatywny wizerunek, 
któremu można zapobiegać;

 –  wpływają na budowanie pozytywnego wizerunku uczelni w otoczeniu8. Oce-
na relacji (np. poziom satysfakcji, otrzymana wartość) wpływa na opinię, a na-
stępnie na wizerunek uczelni w otoczeniu (np. poprzez pozytywny przekaz 
ustny);

 –  zwiększają prawdopodobieństwo kontynuowania nauki po ukończeniu stu-
diów. Zadowoleni studenci mogą powracać po studiach (np. na studia podyplo-
mowe) lub nakłaniać do studiowania w przyszłości swoje dzieci, znajomych;

 –  zmniejszają zjawisko zmiany uczelni na następny etap edukacji (studenci czę-
sto kończą pewien etap edukacji na jednej uczelni i odchodzą na inną, żeby 
kontynuować naukę)9;

6 Za: D. Pompper, Toward a ‘Relationship-Centered’ Approach to Student Retention in Higher 
Education, „Public Relations Quaterly” 2006, s. 30.

7 O. Helgesen, Marketing for Higher Education: A Relationship Marketing Approach, „Journal 
of Marketing for Higher Education” 2008, Vol. 18 (1), s. 51.

8 Zob. np. D.B. Arnett, C.M. Wittmann, B.J. Wilson III, Encouraging Future Helping Beha-
viors: The Role of Student-Faculty Relationships in Higher Education Marketing, „Journal of Mar-
keting for Higher Education” 2003, Vol. 13 (1/2), s. 133.

9 M. Willis, R. Kennedy, An Evaluation of How Student Expectations Are Formed in a Higher 
Education Context: The case of Hong Kong, „Journal of Marketing for Higher Education” 2004, 
Vol. 14 (1) 2004, s. 4.
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 –  pomagają zmieniać studentów w sponsorów po ukończeniu edukacji (uczel-
nia jest w specyfi cznej sytuacji, polegającej na możliwości rozwijania rela-
cji w ciągu kilku lat – podczas studiów – z przyszłymi sponsorami) (rys. 1)10;

 –  zwiększają prawdopodobieństwo podejmowania współpracy uczelni z absol-
wentami zatrudnionymi w biznesie.

Rys. 1. Proces ewolucji relacji student–uczelnia w relację sponsor–uczelnia
Źródło: D.B. Arnett, C.M. Wittmann, B.J. Wilson III, Encouraging Future Helping 

Behaviours: The Role of Student-Faculty Relationships in Higher Educa-
tion Marketing, „Journal of Marketing for Higher Education” 2003, Vol. 
13 (1/2), s. 130.

Arnett, Wittmann, Wilson III zwracają szczególną uwagę na korzyści, jakie 
uczelnia może zyskać dzięki zamianie swoich studentów w przyszłych donato-
rów, a jest to możliwe do osiągnięcia poprzez tworzenie relacji z obecnymi studen-
tami11. Ich zdaniem, dobre relacje z obecnymi studentami mogą stać się źródłem 
zasobów w przyszłości (np. sponsorowanie, praca dla absolwentów, praktyki stu-
denckie itd).

Hennig-Thurau, Langer, Hansen natomiast zwracają uwagę na dodatkowe 
przyczyny, dla których budowanie lojalności studentów jest kluczowym celem 
dla szkół wyższych:

 – dla szkół prywatnych czesne jest głównym źródłem utrzymania;
 –  długoterminowe relacje mogą przyczynić się do osiągnięcia przewagi konku-
rencyjnej;

 –  utrzymywanie studentów jest tańsze niż zdobywanie nowych (efekt redukcji 
kosztów);

10 D.B. Arnett, C.M. Wittmann, B.J. Wilson III, Encouraging Future Helping Behaviors…, 
s. 130.

11 Tamże, s. 127.
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 –  lojalność może pozytywnie wpłynąć na jakość usługi edukacyjnej poprzez 
większe zaangażowanie i uczestnictwo studentów;

 –  studenci mogą uczestniczyć w badawczej sferze działalności uczelni (przyczy-
niać się do tworzenia nowych przedmiotów, zbierania danych);

 –  po ukończeniu studiów studenci mogą nadal wspierać swoją uczelnię (fi nanso-
wo, przez pozytywny przekaz ustny, przez różne formy współpracy – praktyki, 
wykłady dla studentów itp.)12.

Tak więc zarządzanie relacjami ze studentami staje się strategicznym tema-
tem dla szkół wyższych oraz strategicznym tematem podejmowanym w literatu-
rze dotyczącej zarządzania i marketingu szkół wyższych13. Można zauważyć, że 
tworzenie relacji ze studentami jest w coraz większym stopniu doceniane przez 
szkoły wyższe na świecie. Również w Polsce można znaleźć przykłady uczelni, 
których jednym z głównych celów jest tworzenie relacji ze studentami i dla któ-
rych relacje te stają się źródłem sukcesu. W takich uczelniach odpowiednią at-
mosferę tworzy się poprzez życie wewnętrzne szkoły, organizacje i aktywność 
studencką, uczestnictwo władz w imprezach (naturalne, a nie wymuszone) i ich 
otwartość na inicjatywy studentów. Ważne jest również to, żeby każdy student, 
który chce robić coś więcej niż tylko się uczyć, mógł rozwijać swoje zaintereso-
wania, pasje i pomysły. W ten sposób nie blokuje się potencjalnych liderów, któ-
rzy pociągają za sobą innych14.

Należy podkreślić, że tworzenie relacji wymaga woli, zaangażowania i po-
noszenia nakładów (nie tylko fi nansowych, lecz także innych, np. czasowych) za-
równo przez usługodawcę, jak i usługobiorcę, a więc przez uczelnię oraz studen-
tów. Zaangażowanie w tworzenie relacji rzadko jest jednak symetryczne. Uzależ-
nione jest ono od sytuacji panującej na rynku. W sytuacji wysokiej konkurencji 
odpowiedzialność za tworzenie relacji jest po stronie organizacji. Hipotetyczny 
zakres relacji między usługodawcą i usługobiorcą przedstawiono na rysunku 2.

Niestety, tworzenie relacji zależne jest również od drugiej strony. Żad-
ne działania podejmowane przez uczelnię nie przyniosą skutku, jeśli partnerzy 
w otoczeniu szkoły wyższej nie będą chcieli zaangażować się w relację. To klient 

12 T. Hennig-Thurau, M.F. Langer, U. Hansen, Modelling and managing student loyalty. An 
approach based on the concept of relationship quality, “Journal of Service Research” 2001, Vol. 3, 
No.4, May, s. 332.

13 Za: O. Helgesen, Marketing for Higher Education…, s. 50.
14 K. Leja, Przedsiębiorcza organizacja wiedzy. Przykład Wyższej Szkoły Biznesu –National 

Louis University w Nowym Sączu, w: K. Leja (red.), Problemy zarządzania w uczelni opartej na 
wiedzy, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2006, s. 91.
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(student) decyduje, czy chce zaangażować się w relację z organizacją. W wielu 
przypadkach może nie chcieć relacji15.

Rys. 2. Hipotetyczny zakres relacji kupujący–sprzedawca
Źródło: F.R. Dwyer, P.H. Schurr, S. Oh, Developing buyer-seller relationships, „Journal 

of Marketing” 1987, Vol. 51, April, s. 15.

Grunig i Hunt (1984), Hon i Grunig (1999), Grunig i Huang (2000) pod-
kreślają, że organizacja i jej partnerzy angażują się i rozwijają relacje ze wzglę-
du na przyszłe zachowania (behavioral consequences)16. Wielu badaczy podaje 
różne powody angażowania się klientów w wymianę relacyjną. Najprostszą od-
powiedzią jest ta, że klienci muszą widzieć, że korzyści z relacji z daną organiza-

15 Ch. Gronroos, On defi ning marketing: fi nding a new roadmap for marketing, „Marketing 
Theory” 2006, Vol. 6 (4), s. 402.

16 Za: S. Yang, S.W. Alessandri, D.F. Kinsey, An Integrative Analysis of Reputation and Rela-
tional Quality: A study of University-Student Relatonships, „Journal of Marketing for Higher Edu-
cation” 2008, Vol. 18 (2), s. 149.
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cją przewyższają koszty przez nich ponoszone17. Podkreślają to Morgan i Hunt, 
którzy mówią, że korzyści z relacji (relationship benefi ts) są kluczową motywa-
cją zaangażowania klienta w wymianę relacyjną18. Akcentują oni szczególną rolę, 
jaką odgrywa relacja w usługach, których zakup wiąże się z dużym ryzykiem 
i kosztami zmiany usługodawcy. Dotyczy to w szczególności usługi edukacyjnej 
na poziomie wyższym, gdzie zarówno ryzyko podjętej decyzji, jak i ewentualna 
zmiana uczelni/wydziału wiążą się z wyjątkowo dużymi kosztami dla studenta. 
Poprzez nawiązanie relacji klient redukuje niepewność i ryzyko związane z wy-
mianą. Zaufanie w relacji natomiast musi opierać się na rzetelności, uczciwości 
i kompetencjach partnera.

Zdaniem Jagdisha Shetha i Atula Parvatiyara, klienci nawiązują relacje po 
to, aby osiągnąć większą efektywność/skuteczność swoich decyzji, zreduko-
wać konieczność przetwarzania informacji, osiągnąć poznawczą logikę (cogni-
tive consistency) swoich decyzji oraz zmniejszyć postrzegane ryzyko związane 
z przyszłymi wyborami19.

Richard Bagozzi natomiast uważa, że dla klientów nawiązywanie relacji 
jest instrumentem, który ma ich prowadzić do osiągnięcia celu, jakim jest zdoby-
cie produktu20. Uważa on, że fi rmy powinny lepiej poznawać cele klientów oraz 
że dla wielu klientów moralne zobowiązania stanowią ważną część motywacji 
w wymianie relacyjnej. Znajomość celów klientów jest szczególnie istotna dla 
szkoły wyższej. Od nich zależy stopień zaangażowania studentów, kształt ocze-
kiwań i w rezultacie końcowy efekt usługi edukacyjnej.

Stephen Vargo i Robert Lusch podkreślają fakt, że klient jest współprodu-
centem produktu, a wymiana relacyjna – poprzez jego udział – pozwala na lepsze 
dostosowanie produktu do jego potrzeb i oczekiwań21.

Tak więc do korzyści po stronie klienta/partnera organizacji należą:
 –  pewność, że partner jest godny zaufania i rzetelnie, kompetentnie dostarczy 
produkt o odpowiedniej jakości;

17 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram, The explanatory foundations…, s. 75.
18 R.M. Morgan, S.D. Hunt, The commitment…, s. 20–38.
19 N. Sheth, A. Parvatiyar, Relationship marketing in consumer markets: antecedents and con-

sequences, „Journal of the Academy of Marketing Science” 1995, Vol. 23, No. 4, s. 256. 
20 R.P. Bagozzi, Refl ections on relationship marketing in consumer markets,„Journal of the 

Academy of Marketing Science” 1995, Vol. 2, s. 273. 
21 S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, „Journal of Mar-

keting” 2004, Vol. 68, s. 12. 
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 – zmniejszone ryzyko wymiany;
 – dobre poznanie się, pewność, że organizacja podziela wartości klienta;
 – zmniejszenie kosztów poszukiwań (search costs);
 –  pewność, że wymiana pozwala na dokładne dopasowanie produktu do potrzeb, 
oczekiwań i preferencji klienta22.

Podsumowując, można stwierdzić, że strony nawiązują relację, kiedy ko-
rzyści z niej przewyższają koszty. Odpowiednie zarządzanie relacjami ze studen-
tami niewątpliwie może być źródłem korzyści zarówno dla uczelni, jak i samych 
studentów. Do najważniejszych korzyści z relacji na rynku usług edukacyjnych 
należy budowanie przewagi konkurencyjnej, lepsze dopasowanie usługi eduka-
cyjnej do wymagań rynku, oparte na wspólnym tworzeniu usługi przez zaangażo-
wane strony, a także wzrost otrzymanej wartości i budowanie pozytywnego wize-
runku uczelni w otoczeniu.

ADVANTAGES OF CREATION RELATIONSHIPS BETWEEN 
UNIVERSITY AND STUDENTS

Summary

Managing relationships with students in higher education is increasingly becoming 
of interest to both researchers involved in the marketing, as well as those responsible for 
the management of universities. It is stressed that building a relationship between partners 
is closely related to the benefi ts it might bring to the relationship and the costs to incur 
in connection with the building. The article presents the most important benefi ts of the 
relationships between the university and its major customers, namely students. The paper 
characterize benefi ts for universities, and stresses the important role of students they play 
in building these relationships themselves and the benefi ts they derive from the relation-
ship with the university.

Translated by Anna Drapińska

22 S.D. Hunt, D.B. Arnett, S. Madhavaram, The explanatory foundations…, s. 75.
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KSZTAŁTOWANIE RELACJI MIĘDZY PRACOWNIKAMI HOTELU 
A KLIENTAMI NA PRZYKŁADZIE GRUPY HOTELOWEJ ORBIS

Wstęp

Na rynku usług hotelarskich, m.in. w perspektywie Euro 2012, powstają 
nowe obiekty, w tym wyższych kategorii (5-gwiazdkowe), wypełniając w ten 
sposób lukę na rynku. Powoduje to, że coraz trudniej jest pozyskać klienta. Ce-
lowe staje się kładzenie nacisku na kształtowanie relacji z klientami. Oczywiście 
nie każdy klient jest skłonny do budowania relacji z personelem hotelowym. Nie 
dla każdego klienta ma to równie duże znaczenie. Jak pokazują wyniki badań1, 
zależy to m.in. od celu i długości pobytu. Niemniej jednak działania te powinny 
być podejmowane w celu utrzymania lub umocnienia pozycji na rynku.

 Analizy zagadnienia kształtowania relacji między usługodawcą a usługo-
biorcą dokonano na przykładzie Grupy Hotelowej Orbis, ponieważ jest ona sie-
cią hotelową z największą liczbą obiektów w Polsce.

1. Etapy kształtowania relacji z klientami

Kształtowanie relacji z klientami jest długotrwałym procesem. Podejmu-
jąc działania w tym zakresie, należy mieć świadomość, że nie z każdym klientem 
można zbudować trwałe relacje oparte na lojalności. Mimo to należy podjąć wy-
siłek ich budowy.

1 Badania te zostały przeprowadzone przez autorkę niniejszego artykułu w ramach umowy nr 
1288/B/H03/2008/34 zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i dotyczącej reali-
zacji projektu badawczego promotorskiego nr NN115 128834. Kierownikiem projektu była prof. 
dr hab. Marianna Daszkowska. 
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Pierwszym etapem w zakresie kształtowania relacji jest ich nawiązywanie. 
Tworzenie relacji ma miejsce w przypadku potencjalnych klientów znajdujących 
się na rynku usług hotelarskich. Na tym etapie podejmowane są działania mar-
ketingowe skoncentrowane przede wszystkim na wykorzystywaniu instrumen-
tów promocji.

Kolejny etap procesu budowania relacji z klientami stanowi ich utrzymy-
wanie i umacnianie. Jest to etap niezwykle istotny, ponieważ chcąc utrzymać 
klienta przy fi rmie, należy podejmować działania pozwalające na zbudowanie 
jego lojalności. Działania te muszą być bardziej skuteczne niż działania kon-
kurencji, gdyż tylko w ten sposób jest możliwe uzyskanie przewagi konkuren-
cyjnej. W ramach tych działań należy pamiętać, że nie wszyscy klienci, z punk-
tu widzenia zarządzania relacjami z klientami, są dla przedsiębiorstwa równie 
ważni. Kryterium różnicującym intensywność podejmowanych działań jest war-
tość klienta dla przedsiębiorstwa, w tym szacowana wartość relacji zbudowanej 
z klientem2. Na tym etapie najczęściej wykorzystywanym narzędziem marketin-
gowym są programy lojalnościowe. Szczegółowa charakterystyka działań podej-
mowanych przez Grupę Hotelową Orbis zostanie przedstawiona poniżej.

2. Podejmowane działania na poszczególnych etapach budowania relacji 
z klientami

W etapie tworzenia relacji z klientami uczestniczy przede wszystkim per-
sonel działu marketingu, projektując działania marketingowe, oraz personel re-
cepcji lub rezerwacji mający pierwszy, bezpośredni kontakt z gośćmi hotelowymi.

Pierwszym krokiem w ramach pozyskiwania nowych klientów przez Gru-
pę Hotelową Orbis są działania mające na celu wypromowanie oferty i jej sprze-
daż. Oferta jest projektowana pod kątem potrzeb klientów danej kategorii obiek-
tu hotelarskiego3. Z kategorią obiektu ściśle jest związana cena za usługi hotelar-
skie. Istnieją jednak różne poziomy cenowe, nie tylko rack rate4, które są uzależ-
nione od sposobu dokonywanej rezerwacji, czasu, kiedy rezerwacja jest doko-
nywana, typu klienta i wielu innych czynników. W przypadku sprzedaży usług 

2 M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 52.
3 W ofercie Grupy Hotelowej Orbis znajdują się obiekty wszystkich kategorii.
4 Jest to najwyższy poziom ceny płacony przez gościa hotelowego – cena bez uwzględnienia 

jakichkolwiek opustów cenowych. Sposoby ustalania cen na usługi hotelarskie opisano w: J. Pia-
sta, Marketing w hotelarstwie. Podręcznik praktyczny, Jacek Piasta – Doradztwo, Warszawa 2007, 
s. 159–171.
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hotelarskich wykorzystuje się zarówno bezpośrednie (recepcja, rezerwacja), jak 
i pośrednie (Internet) kanały dystrybucji. Dokonywanie rezerwacji usługi noc-
legowej w hotelu jest pierwszym etapem nawiązywania relacji. Na tym etapie, 
szczególnie w przypadku rezerwacji dokonywanej w bezpośrednim kontakcie 
z pracownikiem hotelu, nawiązuje się więź, którą na kolejnych etapach moż-
na rozwijać. Aby jednak doszło do wyrażenia przez potencjalnego klienta chęci 
skorzystania z usług świadczonych przez hotele Grupy Hotelowej Orbis, refl ek-
tant musi zostać poinformowany o istnieniu oferty. Na tym etapie należy rów-
nież starać się zachęcić potencjalnego nabywcę do wybrania właśnie tej oferty, 
wskazując korzyści, które może mu ona dostarczyć. Z punktu widzenia komu-
nikacji z klientem istotne znacznie ma zatem ukazanie klientowi wartości, jaką 
może otrzymać, korzystając z usług hoteli należących do Grupy Hotelowej Or-
bis. Na tę wartość może się składać również atrakcyjna cena w ramach tzw. ofer-
ty specjalnej.

To, czy potencjalny klient będzie chciał wybrać ofertę danego hotelu, jest 
uzależnione również od rozpoznawalności i wizerunku danej marki. W przypad-
ku Grupy Hotelowej Orbis należące do niej hotele są z pewnością rozpoznawal-
ne przez klientów krajowych. W przypadku obcokrajowców znajomość marki 
też jest duża od momentu, kiedy w roku 2001 hotele Grupy zaczęły stopniowo 
przechodzić pod znane marki francuskiej sieci Accor, takie jak: Novotel, Mercu-
re, Sofi tel, Ibis, Etap. Rozpoznawalność danej marki wzbudza w pewnym stopniu 
zaufanie klienta, co jest doskonałym punktem wyjścia do budowania trwałych re-
lacji opartych na właściwie pojmowanej lojalności5.

W opisanych powyżej działaniach można zatem zauważyć wykorzystywa-
nie – w procesie nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami – typowych in-
strumentów marketingu mix:

 – produktu,
 – ceny,
 – dystrybucji,
 – promocji,
 – personelu.

W pewnym sensie można by tu znaleźć jednocześnie odniesienie do szóste-
go instrumentu marketingu mix stosowanego w marketingu usług hotelarskich, 
a mianowicie fi zycznych atrybutów. Z ostatnim instrumentem wskazywanym 

5 Właściwie pojmowana lojalność powinna być oparta na zaufaniu. Wówczas możemy mówić 
o budowaniu trwałych relacji z klientami.
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przez Mary Bitner i Bernarda Boomsa – procesem budowania relacji wyższego 
stopnia – gość hotelowy ma do czynienia na kolejnym etapie.

Warto uważniej przyjrzeć się działaniom podejmowanym przez Grupę Ho-
telową Orbis w celu pozyskania klienta i nawiązania z nim relacji w ramach pro-
mocji. Można zaobserwować wykorzystywanie takich instrumentów promocji, 
jak reklama6, promocja sprzedaży7, Public Relations8.

Podstawowy rodzaj reklamy mającej na celu przede wszystkim informowa-
nie potencjalnych klientów stanowi reklama w Internecie. Ofertę badanych hoteli 
można znaleźć pod następującymi adresami: www.orbis.pl, www.orbisonline.pl, 
www.accorhotels.com, www.accor.pl. Strony te są przejrzyste, czytelne i funk-
cjonalne. Mają estetyczną i spójną szatę grafi czną. Na tych stronach potencjalny 
klient znajdzie wyczerpujące informacje na temat oferty interesującego go hote-
lu Grupy. Informacje na tych stronach są przedstawione w dwóch językach: pol-
skim i angielskim.

Na stronie hotelu, poza informacjami dotyczącymi jego lokalizacji, usług 
rekreacyjnych, usług dodatkowych, oferty gastronomii, ofert konferencyjnych, 
specjalnych ofert noclegowych, na przykład tzw. pakietów i danych teleadreso-
wych, można wyszukać również informacje dotyczące dostępnych pokoi w wy-
branym terminie, cen, a nawet dokonać rezerwacji. Zamieszczone są zdjęcia ho-
telu, pokoi hotelowych oraz interaktywna mapka, na której zaznaczono wszyst-
kie hotele wybranej marki w Polsce. Z paska na górze strony można wybrać na-
stępujące zakładki: nasze hotele, oferty specjalne, karty i programy, o fi rmie. Za-
poznanie się z danymi zamieszonymi na stronie dostarcza niezbędnych informa-
cji osobie zainteresowanej ofertą.

Elementem przyciągającym potencjalnego klienta do danego przedsiębior-
stwa hotelarskiego lub sieci hoteli może być również ciekawy program lojalno-
ściowy. Jak już wspomniano, informacje na ten temat są zamieszczone na stro-
nach internetowych Grupy Hotelowej Orbis, na stronach hoteli do niej należą-

6 Reklama: „Wszelka płatna postać bezosobowej prezentacji i promocji idei, dóbr oraz usług 
przez dającego się zidentyfi kować nadawcę”, P. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, 
PWE, Warszawa 2002, s. 863.

7 Promocja sprzedaży: „Krótkoterminowe bodźce zachęcające do zakupu dóbr i usług”, tamże, 
s. 895.

8 Public Relations: „Budowanie dobrych relacji z grupami mogącymi mieć wpływ na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstwa przez uzyskiwanie przychylnych opinii, tworzenie korzystnego wize-
runku fi rmy oraz reagowanie na niekorzystne informacje. Główne narzędzia PR to relacje z prasą, 
publicity produktu, komunikaty wydawane przez fi rmę, kontakty z grupami nacisku i doradcami 
(lobbing), tamże, s. 907.
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cych oraz na stronie Grupy Accor. Interesujący program lojalnościowy może 
być pierwszym krokiem w procesie budowania relacji z klientem, polegającym 
na jego pozyskaniu lub też może jedynie prowadzić do pojedynczej transakcji. 
Jego skuteczność jest bowiem – między innymi – uzależniona od tego, czy został 
poprawnie skonstruowany. Jeżeli program lojalnościowy ma właściwą struktu-
rę i równocześnie konkurencja nie realizuje podobnego programu, wówczas po-
zwala on na budowanie lojalności klienta. W innym przypadku program nie speł-
nia stawianego przed nim celu.

Powyższe działania mają charakter uniwersalny. Są podejmowane w odnie-
sieniu do wszystkich obsługiwanych przez Grupę segmentów rynku. Można jed-
nak wyodrębnić działania kierowane tylko do wybranego segmentu. W przypad-
ku przedsiębiorstw (klientów instytucjonalnych, korporacyjnych) w celu ich po-
zyskania zostały stworzone tzw. regionalne biura sprzedaży. Są one zarządzane 
przez kierowników sprzedaży w regionie. Sprzedaż jest realizowana przez sprze-
dawców w poszczególnych regionach9, tzw. active sales. Prowadzą oni aktyw-
ną sprzedaż bezpośrednią10. W przypadku klientów indywidualnych działaniem 
skierowanym bezpośrednio do nich jest sprzedaż kart lojalnościowych przez re-
cepcję hotelu. Pracownik recepcji wręcza klientowi hotelu ankietę, na podstawie 
której może on zostać uczestnikiem programu lojalnościowego obowiązującego 
w Grupie Hotelowej Orbis. Działanie jest skierowane do gości hotelu zarówno 
na etapie ich pozyskiwania, jak i na etapie umacniania stworzonych z nim relacji.

Pozyskanie klienta poprzez prowadzone działania – głównie związane 
z promocją – stanowi zaledwie pierwszy krok w procesie budowy trwałych re-
lacji. Kolejny stanowią działania mające na celu utrzymanie już pozyskanych 
klientów.

W etapie umacniania relacji bierze udział personel hotelowy mający bez-
pośredni kontakt z gośćmi: przede wszystkim pracownicy recepcji i gastronomii.

Głównym działaniem mającym na celu budowanie relacji wyższego stop-
nia z klientami hoteli Grupy Hotelowej Orbis jest wdrażanie programów lojalno-
ściowych. Dzięki tym programom stworzone z klientami więzi są odpowiednio 

9 Hotele należące do Grupy Hotelowej Orbis na terenie Polski są podzielone na pięć regionów: 
Gdańsk, Poznań, Wrocław, Kraków, Warszawa.

10 Sprzedaż bezpośrednia (ang. direct sale, franc. vente directe) – jedna z form sprzedaży deta-
licznej. Polega na dotarciu przez sprzedawcę bezpośrednio do potencjalnego klienta w jego miejscu 
zamieszkania, miejscu pracy lub w czasie specjalnie zorganizowanego wyjazdu „turystycznego”. 
Wywodzi się z handlu prowadzonego poprzez domokrążców – komiwojażerów; http://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Sprzeda%C5%BC_bezpo%C5%9Brednia (28.02.2009).
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wzbogacane. Ta dodatkowa wartość, którą oni otrzymują, pozwala na ich utrzy-
manie w dłuższym okresie. Natomiast trwałe relacje hotelu z klientami pozwala-
ją na uzyskanie przewagi konkurencyjnej11 na rynku.

Obecnie w Grupie Hotelowej Orbis obowiązuje tylko jeden program lojal-
nościowy – A|Club12. Chcąc zostać uczestnikiem tego programu, należy zalo-
gować się na stronie sieci hoteli Accor. A|Club obowiązuje w ponad dwu tysią-
cach hoteli na świecie. Osoby należące do programu zbierają punkty za wydane 
euro i dolary amerykańskie. Punkty te można zamieniać na atrakcyjne nagrody 
w hotelach sieci Accor: Sofi tel, Pullman, MGallery, Novotel, Mercure, Suiteho-
tel, Ibis, All Seasons and Accor Thalassa13. Warunkiem utrzymania punktów jest 
przynajmniej jeden nocleg w hotelach wspomnianych marek w ciągu roku. Punk-
ty zebrane w programie mogą zostać zamienione na vouchery w euro lub dola-
rach amerykańskich, możliwe do wykorzystania w każdym terminie we wszyst-
kich hotelach uczestniczących w programie sieci Accor oraz u innych partnerów. 
Punkty programu A|Club mogą być również zamienione na mile w wybranych 
programach linii lotniczych.

W programie wyodrębniono cztery poziomy: A|Club, A|Club Silver, A|Club 
Gold, A|Club Platinum. To, na którym z poziomów znajduje się uczestnik pro-
gramu, jest uzależnione od liczby nocy spędzonych w hotelach biorących udział 
w programie lub liczby zgromadzonych punktów w okresie dwunastu miesięcy. 
W zależności od poziomu lojalności klienta uczestnikowi programu proponuje 
się jedną z trzech funkcjonujących w programie kart lojalnościowych: sreb rną, 
złotą lub platynową (tab. 1). Status uczestnika programu jest zmieniany w sytu-
acji, kiedy zostają spełnione kryteria przejścia na kolejny poziom. Nabyty status 
obowiązuje przez okres kolejnych dwunastu miesięcy. Po upływie tego czasu ma 

11 Przewaga konkurencyjna jest to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji 
wobec większej liczby konkurentów. Jest relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku –- pozwala 
na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych 
niż oferty konkurencji. Wyraża się to w wyższej jakości produktu, niższej cenie i lepszej obsłu-
dze lub bardziej kompleksowym zaspokojeniu potrzeb klienta; http://mfi les.ae.krakow.pl/modules.
php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=przewaga%20konkurencyjna (10.09.2007).

12 Szczegółowe informacje na temat tego programu można znaleźć na stronie: http://www.
accorhotels.com/gb/loyalty-program/index.shtml, http://www.a-club.com/en/program-description.
html (23.02.2009). Warunki uczestnictwa w programie są opisane na stronie: http://www.a-club.
com/en/terms-and-conditions.html (23.02.2009). Badania wśród gości hotelowych w hotelach 
Grupy Hotelowej Orbis nad wprowadzeniem programu A|Club były prowadzone w grudniu 2008 r.

13 http://www.a-club.com/en/program-description.html (23.02.2009).
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miejsce kolejna ocena, na podstawie której przy niespełnianiu kryteriów status 
członka programu może zostać zmieniony na niższy.

Tabela 1

Rodzaje kart lojalnościowych obowiązujące w programie A|Club

Rodzaje kart Opis

Karta A|Club Silver

Uczestnikiem programu może zostać osoba, która spędzi dziesięć 
nocy w hotelach należących do grupy hotelowej Orbis lub zbierze 
2,5 tys. punktów w okresie dwunastu miesięcy.
Uczestnik programu otrzymuje dodatkowe 50% punktów więcej niż 
uczestnik mający jedynie status A|Club. Dodatkowo każdy posia-
dacz karty A|Club Silver otrzymuje podczas pobytu w hotelu powital-
ny drink oraz powitalny upominek. Nie obowiązuje to jedynie w hote-
lach Accor Thalassa. 

Karta A|Club Gold

Uczestnik programu A|Club zostaje automatycznie, po osiągnięciu 
wymaganych kryteriów, przesunięty na wyższy poziom w programie. 
Kryteria takie, jak trzydzieści noclegów lub zebranie 10 tys. punktów 
są rozpatrywane w perspektywie dwunastu miesięcy.
Posiadaczowi karty A|Club Gold naliczanych jest o 75% punktów 
więcej niż w standardowym programie A|Club. Poza punktowym 
bonusem posiadacz karty otrzymuje podczas pobytu w hotelu 
powitalny drink i upominek. Dodatkowo taka osoba ma dodatkowe 
przywileje w postaci: gwarancji dostępności pokoju na pięć dni przed 
przyjazdem, możliwości podniesienia standardu pokoju w stosunku 
do rezerwowanego podczas zameldowania w hotelu (jeśli takie 
pokoje są dostępne) oraz możliwości późnego wymeldowania z hotelu 
(do godziny szesnastej).

Karta A|Club Platinum

Głównymi kryteriami, które należy spełnić, aby zostać posiadaczem 
karty A|Club Platinum, są: sześćdziesiąt noclegów w ciągu dwunastu 
miesięcy lub zebranie 25 tys. punktów A|Club.
Uczestnikowi mającemu status Platinum naliczanych jest o 100% 
więcej punktów w ramach programu. Poza tym czerpie on dodatko-
we korzyści, takie jak powitalny drink i prezent, ma zagwarantowaną 
dostępność pokoju na trzy dni przed planowanym przyjazdem, możli-
wość podwyższenia standardu pokoju podczas zameldowania w hote-
lu, możliwość wymeldowania z hotelu do godziny szesnastej. 
Ponadto, tylko dla posiadaczy tej karty Accor stworzył specjalną 
obsługę klienta przez telefon w zakresie udzielania wszelkich infor-
macji związanych z programem. Goście nocujący w hotelach 
Sofi tel Accor Thalassa korzystają z oferty Accor Thalassa Institute 
Beauty lub Treatment Produkt.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://www.a-club.com/en/membership-levels.html 
(23.02.2009).
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Wśród partnerów programu A|Club występują linie lotnicze14, sieć wypo-
życzalni samochodów Europcar15, organizator turystyczny ClubMed16 oraz sieć 
Mouvango17.

A|Club jest atrakcyjnym programem z punktu widzenia klienta. Pozwala na 
utrzymywanie już pozyskanych klientów i na umacnianie nawiązanych z nimi 
więzi. W programie uwzględniono założenia dotyczące zarządzania relacjami 
z klientami. Im wyższa jest rentowność relacji z klientem18, tym większe ma on 
przywileje. Pogram ten w swojej strukturze, założeniach, rodzajach kart i zwią-
zanych z tym gratyfi kacjach przypomina stosowany wcześniej program lojalno-
ściowy Grupy Hotelowej Orbis – Orbis Gold Club. Z racji podobieństwa mógł 
stanowić podstawę dla Grupy Accor do stworzenia A|Club. Może to się wiązać 
z faktem, że wszystkie hotele Grupy Hotelowej Orbis – występujące obecnie pod 
marką Orbis Hotels – mają być sprzedane lub przejść pod marki Grupy Accor. 
Wówczas uzasadnione staje się funkcjonowanie we wszystkich hotelach Grupy 
Accor tego samego programu lojalnościowego – w tym przypadku A|Club.

Podsumowanie

Jak przedstawiono w powyższej analizie, działania Grupy Hotelowej Orbis 
związane z kształtowaniem relacji między pracownikami hotelu a klientami prze-
biegają dwuetapowo. Jest to związane z pozyskiwaniem klienta i budowaniem 
relacji wyższego stopnia. W odniesieniu do defi nicji Leonarda Berry’ego19 moż-
na by powiedzieć, że na etapie pierwszym relacje są tworzone, natomiast na dru-
gim ma miejsce ich umacnianie i wzbogacanie. Jest to zatem długotrwały pro-
ces. O skuteczności podejmowanych działań decyduje z jednej strony rodzaj wy-
korzystanych instrumentów marketingowych i podjętych działań w ich zakresie, 

14 Linie lotnicze uczestniczące w programie są wymienione na stronie: http://www.a-club.com/
en/partners-airlines.html (28.02.2009).

15 Sieć ma swoje wypożyczalnie w ponad 160 krajach na świecie. Por. http://www.a-club.com/
en/partners-europcar.html (28.02.2009).

16 Por. http://www.a-club.com/en/partners-clubmed.html (28.02.2009).
17 Por. http://www.a-club.com/en/partners-mouvango.html (28.02.2009).
18 Rentowność relacji z klientem: „dochód za związku pomniejszony o koszty związku z klien-

tem”, M. Mitręga, Marketing relacji…, s. 61.
19 Berry jest uznawany za twórcę pierwszej defi nicji marketingu relacji. Uważał on, że mar-

keting ten „to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem. Pozyskiwanie nowego 
klienta jest jedynie pierwszym krokiem w procesie marketingu”, za: A. Payne, Marketing usług, 
PWE, Warszawa 1996, s. 51.
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z drugiej zaś oryginalność tych działań na tle konkurencji. Działania, aby były 
skuteczne, muszą umożliwiać uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jeśli tak się 
nie dzieje, istnieje duże prawdopodobieństwo, że klienci wybiorą hotele konku-
rencyjnych sieci. Dotyczy to przede wszystkim drugiego etapu kształtowania re-
lacji z klientami. Na tym etapie możemy bowiem trwale związać klienta z sie-
cią. Koniecznym warunkiem realizacji tego celu jest oparcie programu lojalno-
ściowego na trzech rodzajach więzi: fi nansowych, strukturalnych i socjalnych20. 
Pozwala to bowiem na kształtowanie relacji w odniesieniu do tych trzech płasz-
czyzn. To zaś umacnia budowane relacje. Niezwykle istotną rolę w tym procesie 
odgrywają pracownicy hotelu, szczególnie ci mający bezpośredni kontakt z go-
ściem, zwłaszcza w odniesieniu do więzi socjalnych. To dzięki ich profesjonalne-
mu podejściu, jak również empatii możliwe jest zbudowanie z klientami silnych, 
długotrwałych relacji opartych na lojalności i wzajemnym zaufaniu.

PROCESS OF BUILDING RELATIONSHIPS BETWEEN HOTEL STAFF 
AND CUSTOMERS ON THE ORBIS HOTEL GROUP EXAMPLE

Summary

The paper is about building relationships with hotel customers. This process was 
divided into two steps: to create, to establish relationships with the customers. Every 
step of this process was analysed. It was presented what marketing instruments and what 
activities hotel use on every step of creating relationships with customers process. It was 
analysed on the Orbis Hotel Group example.

Translated by Edyta Gołąb

20 Por. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2001, s. 226.
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KSZTAŁTOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI

1. Proces pozyskiwania i utrzymania klientów

Firma, która chce odnosić sukcesy i konkurować z innymi na rynku, powin-
na stworzyć model funkcjonowania, w którym najważniejszym elementem bę-
dzie wartość dodana dla klientów, pracowników oraz inwestorów. Orientacja na 
klienta jest kluczowym elementem strategii marketingowej fi rmy1. Strategia ta 
wymaga budowania bezpośrednich kontaktów między sprzedającym a kupują-
cym. Relacje partnerskie decydują o obrotach oraz o ewentualnym zysku2.

Rys. 1. Prawidłowy cykl relacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Horowitz, Budowanie lojalności. Strategia 

obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006, s. 129.

1 I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami z klientem, Difi n, War-
szawa 2004, s. 23.

2 K. Fonfara, Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999, s. 71.
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Podstawą relacji jest pewna liczba indywidualnych transakcji pomiędzy 
sprzedającym a nabywcami, prowadząca do zwiększenia poczucia wartości 
klienta. Współcześnie w fi rmach pojawia się trend pod nazwą „zarządzanie rela-
cjami z klientami”3, mający na celu wzbudzenie w kliencie poczucia lojalności 
poprzez wszelkiego rodzaju zachęty. Prawidłowy cykl relacji przedstawiony zo-
stał na rysunku 1.

2. Budowanie lojalności

Obecne warunki działania przedsiębiorstwa wymagają coraz szerszego po-
znania klientów, wtedy bowiem można wpływać na ich lojalność, która nabie-
ra coraz bardziej strategicznego znaczenia. Budowa lojalności klientów staje się 
nie tylko elementem przewagi konkurencyjnej, zmierzającej do odniesienia suk-
cesu przedsiębiorstwa, lecz także czynnikiem decydującym o jego przetrwaniu.

Można wyróżnić cztery charakterystyczne zachowania nabywcze lojalnych 
klientów:

 – dokonywanie regularnych powtórnych zakupów,
 – nabywanie innych produktów i usług,
 – przekazywanie pozytywnych opinii o fi rmie,
 – niska podatność na działania konkurencji.

Można także wyróżnić inne zachowania lojalnościowe:
 – przekazywanie rad dla przedsiębiorstwa,
 – akceptacja pojawiających się drobnych problemów ze strony fi rmy4.

Jest wiele fi rm, które można postawić za przykład, jeśli chodzi o skupienie 
wokół siebie lojalnych klientów. Jedną z nich jest Saturn (najnowszy oddział Ge-
neral Motors), który około dziesięciu lat temu zmienił całkowicie relacje kupiec–
sprzedawca dzięki programowi New Deal dla nabywców samochodów. Wprowa-
dzono stałe ceny (zrezygnowano z tradycyjnego targowania się), trzydziestodnio-
wą gwarancję zwrotu pieniędzy, pensję dla sprzedawców zamiast rozliczeń pro-
wizyjnych (zrezygnowano z nacisku na sprzedaż). Po sfi nalizowaniu transakcji 
sprzedawcy otaczali właściciela nowego auta i robili pamiątkowe zdjęcia. „Fir-
ma obchodziła swoją dziesiątą rocznicę w 2000 roku, kiedy to na uroczystości do 
centrali w Spring Hill w stanie Tennessee przybyło ponad 40 tysięcy właścicie-

3 J. Horowitz, Budowanie lojalności. Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006, s. 125.
4 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2008, s. 12.
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li Saturna”. Saturn cieszy się 60-procentową lojalnością klientów, podczas gdy 
średnia w całej branży wynosi poniżej 40%5.

Kupując przedsiębiorstwo – kupuje się jego markę, czyli zaufanie i lojal-
ność klientów, kontakty z dostawcami i dystrybutorami, zatem nie tylko infra-
strukturę, lecz także gotowe powiązania, relacje, zaufanie kontrahentów. To, czy 
klient będzie lojalny, zależy w największym stopniu od dobrych relacji z fi rmą.

3. Potrzeby klienta

Potrzeba jest defi niowana jako pragnienie lub konieczność kompensacji od-
czuwanych braków albo jako wymaganie naturalne bądź wynikające z życia spo-
łecznego6.

Potrzeby są ściśle związane z człowiekiem. Cała egzystencja ludzka zwią-
zana jest z powstawaniem potrzeb i dążeniem do ich zaspokojenia. Stanowią one 
punkt wyjścia wszystkich zachowań konsumentów na rynku, wiążą się z dokony-
waniem zakupów i uruchomiają cały proces zakupu.

Aby działać skutecznie, przedsiębiorca musi poznać potrzeby konsumen-
tów i ich istotę, konsumenci wybierają bowiem i kupują tylko te produkty, któ-
re najlepiej zaspokajają ich potrzeby. Wyróżnia się obecnie dwie kategorie po-
trzeb, a mianowicie potrzeby pierwotne i potrzeby wtórne, określane także jako 
pochodne. Potrzeby te różnią się między sobą znaczeniem i zakresem. I tak, po-
trzeby pierwotne mają charakter abstrakcyjny. Dotyczą ogólnych warunków eg-
zystencji człowieka i wiążą się z zaspokojeniem głodu, ochroną przed warunka-
mi atmosferycznymi, higieną itd. Natomiast potrzeby wtórne określa się jako 
pożądanie dóbr służących zaspokojeniu potrzeb pierwotnych7.

Coraz częściej fi rmy są zakładane przez ludzi, którzy odnosili wrażenie, że 
obecna oferta nie zaspokaja potrzeb klientów. Dobrym tutaj przykładem jest fi r-
ma Nike. Nike była pomysłem amerykańskiego studenta – Billa Bowermana. Cel 
fi rmy: dostarczanie obuwia biegowego wysokiej jakości po niskich cenach i za-
stąpienie importu japońskiego. W 1950 roku utworzono Club Med, bo Gerard 
Blitz dostrzegł odczuwaną przez francuskie masy potrzebę spędzania miłych wa-
kacji nad morzem, w towarzystwie innych ludzi. Z kolei fi rma Dell powstała, bo 
Michael Dell jako student odczuwał potrzebę posiadania komputera osobistego 

5 Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 73.
6 R. Moulinier, Techniki sprzedaży, PWE, Warszawa 2007, s. 40
7 L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 37.
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lepszej jakości. Dostrzegł, że producenci minimalizują koszty przez dostarcza-
nie standardowych modeli o niedostatecznym wyposażeniu, a nawet mocy. Na-
tomiast założyciel IKEA wpadł na pomysł dostarczania mebli zawsze od ręki do-
stępnych na rynku, który takich mebli nie oferował. Centralną myślą Terence’a 
Conrana, kiedy zakładał Habitat, było połączenia funkcji z estetyką po rozsądnej 
cenie. Amazon.com powstał zaś dzięki temu, że jego założyciel, mól książko-
wy, żonaty z pisarką, miał dość bezowocnego chodzenia po księgarniach, w któ-
rych nie mógł znaleźć tego, czego szukał, nawet fachowej porady, i w końcu wy-
stawania w kolejkach do kasy. Oryginalne i przełomowe pomysły nie są wyni-
kiem intensywnego badania rynku. Są raczej dziełem klienta, który uważa, że 
nie jest rozumiany, że udzielono mu niedostatecznej pomocy, że go źle potrakto-
wano, a ma dostatecznie dużo energii, żeby zrealizować nowy pomysł. Jednak-
że kluczem do przekształcenia takiego pomysłu biznesowego i ogólnej „wyczu-
wanej potrzeby” w skuteczne przedsiębiorstwo jest szczegółowe poznanie pra-
gnień klienta8.

Przedsiębiorstwa powinny szczegółowo analizować potrzeby, bo wtedy, 
gdy je poznają, będą na właściwej drodze do lepszego zrozumienia klienta. Pod-
stawą wszelkich relacji jest komunikacja.

4. Komunikacja

Komunikacja to transakcja między dwoma lub więcej stronami, polegająca 
na wzajemnym przekazywaniu treści za pomocą świadomie wybranych symbo-
li o określonym znaczeniu9.

Komunikacja przedsiębiorstwa z konsumentem to pewien proces odbywa-
jący się w czasie i miejscu. Laswell opracował teoretyczny model komunikacji, 
który obejmuje dziewięć elementów:

 –  nadawcę – jest to z reguły producent, który opracowuje koncepcję produktu 
oraz ustala jego pozycję na rynku;

 –  kodowanie – jest to nadawanie koncepcji produktu formę symboliczną; z re-
guły agencja reklamowa tłumaczy tę koncepcję korzyścią wynikającą z zaku-
pu produktu;

 –  przesłanie – jest do zestaw symboli przekazywanych przez nadawcę, powinno 
ono pokazywać korzyści oraz zachęcać do wypróbowania;

8 J. Horovitz, Strategia obsługi klienta, PWE, Warszawa 2006, s. 15–16.
9 J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 14.
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 –  kanał – za pomocą którego dociera do odbiorcy przesłanie, aby dotrzeć jak 
najskuteczniej, agencja opracowuje plan mediów, np. telewizja, prasa, radio;

 –  dekodowanie – jest to proces odczytywania przez odbiorcę symboli, które 
muszą być znane odbiorcy, konsument musi odczytać przesłanie i podjąć dzia-
łanie związane z zakupem, w czym pomaga dekodowanie;

 –  odbiorcę – zwanego także widownią, publicznością, czyli osoby, do których 
skierowane jest przesłanie;

 –  zakłócenia – odbiorca może nie odebrać przesłania z powodu selektywnego 
postrzegania (uwagi), w związku z czym nie zauważy wszystkich bodźców, 
selektywnego zniekształcenia, przekręcenia przekazu na taki, jaki chce usły-
szeć i selektywnego przypominania, w wyniku czego odbiorca zapamiętuje 
tylko małą część przekazu;

 –  sprzężenie zwrotne – jest to uwzględnienie reakcji odbiorcy przez nadawcę, 
np. specjalista ds. marketingu na podstawie sprzedaży dokonuje oceny wyni-
ków kampanii oraz odpowiednio ją dostosowuje;

 –  odpowiedź (oddźwięk) – jest to reakcja odbiorcy na przesłanie, np. w posta-
ci decyzji zakupu10.

By być skutecznym w porozumiewaniu się z klientem, należy wykazywać 
się:

 –  empatią – okazywać odpowiedni szacunek rozmówcy i brać pod uwagę jego 
przekonania i poglądy;

 –  serdecznością pozbawioną nachalności – stworzyć więzi pozbawione elemen-
tów faworyzowania albo subiektywizmu;

 –  autentycznością – co oznacza otwartość zachowań i swobodę, szczere reakcje 
i odrzucenie postawy obronnej.

W relacjach z klientami należy wykazać się: znajomością tematu, przekona-
niem o słuszności propozycji, umiejętnością porozumiewania się11.

5. Wartościowe relacje z kluczowymi klientami

Relacje z kluczowymi klientami, zdaniem Sławomira Turka, należy budo-
wać według trzech zasad:

10 Marketing. Podstawy i kontrowersje, W. Żurawik (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005, 
s. 201–202.

11 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Ofi cyna Ekonomiczna, 
Kraków 2002, s. 260.



52 Daria Stankiewicz, Marta Juszczyk

1.  Klient powinien być obsługiwany zgodnie ze standardami i procedurami 
w fi rmie (niezachowanie standardów prowadzi do porażki – tzw. relacji 
na kolanach – konsultanci zobowiązani są do reagowania na wszystkie, 
nawet nieuzasadnione roszczenia klienta).

2.  Relacja powinna być budowana, gdy fi rma ma pozycje przewodnią 
(klient zostaje wysłuchany z uwagą, rozwiązania przez niego propono-
wane zawsze zostają rozważone, a niekiedy wprowadzone w życie).

3.  Zdobycie „serca” partnera (ukazanie korzyści z relacji, np. pomoc 
w osiągnięciu sukcesu, jak również miła atmosfera)12.

Defi nicje kluczowego klienta można rozpatrywać według kilku kryteriów. 
Jest to etap fundamentalny w zarządzaniu relacjami z klientem. Czynniki decy-
dujące o znaczeniu klienta zostały przedstawione na rysunku 2.

Rys. 2. Czynniki decydujące o znaczeniu klienta
Źródło: opracowanie na podstawie: I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, 

Zarządzanie relacjami ..., s. 178.

Pojęcie kluczowego klienta nie jest jednoznaczne i zależy od wielu zmien-
nych. Firma sama decyduje, jakie kryterium uznaje za najważniejsze dla swoje-

12 S. Turek, Najważniejsi klienci, czyli Key Account Management w praktyce, MT Biznes, Kra-
ków 2006, s. 96–97.
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go profi lu działalności. Najważniejsze jest jednak to, aby tego klienta nie stracić 
i nie narazić fi rmy na straty z tego tytułu.

6. Budowanie zachęt opartych na sukcesie klientów

Kiedy wiemy już, jak zbudować wartościowe relacje z klientami, trzeba 
skupić się na analizie identyfi kacji czynników krytycznych dla klienta i zapew-
niających sukces jego fi rmie. Analiza ta powinna być wstępem do analizy wy-
różników klienta w naszej fi rmie – produkty, usługi – które identyfi kują klienta 
z fi rmą. Firma powinna także wytypować jednostki odpowiedzialne za kontakty 
z klientem, które umożliwią mu realizację projektów w obszarze synergii13.

Jakość obsługi klienta uzależniona jest od zidentyfi kowania potrzeb i wy-
magań klientów. Jest to swoistego rodzaju fi lozofi a, która musi być:

 – mierzalna,
 – uczciwa,
 – wciągająca,
 – zaangażowana,
 – nieustępliwa14.

Tworzenie jakości obsługi klienta jest procesem długotrwałym, nie da się 
w krótkim czasie opracować metod dających satysfakcję klientowi. Jakość obsłu-
gi wymaga ustawicznego monitorowania i pomiaru jej efektów. Wymaga pełne-
go zaangażowania wszystkich pracowników fi rmy i musi być uczciwa, gdyż jest 
to najważniejszy element obsługi klienta, który jest uzależniony od kultury orga-
nizacyjnej przedsiębiorstwa.

Ważnym czynnikiem w relacjach z klientami jest zaufanie do fi rmy. Aby 
zdobyć klienta, trzeba najpierw zdobyć jego zaufanie. Zaufanie wzrasta w mo-
mencie sprzyjających zachowań ze strony dostawcy, jak również okoliczności 
społecznych15.

Podsumowanie

Relacje z klientami są również czynnikiem wpływającym na rentowność 
i płynność fi nansową fi rmy. Relacje te określane są przez wyniki zawierające ele-
menty działalności gospodarczej. Jest to opracowanie zbiorcze, nieuwzględniają-

13 S. Turek, Najważniejsi klienci…, s. 119–121.
14 I. Dembińska-Cyran, J. Hołub-Iwan, J. Perenc, Zarządzanie relacjami…, s. 50–52.
15 W. Urban, D. Siemieniako, Lojalność klientów, modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 85.
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ce rentowności jednostkowej relacji. Kluczowi klienci odpowiedzialni są za ge-
nerowanie największej części zysków. Dlatego też tak ważne jest podejmowanie 
działań dla każdego klienta z osobna. W wielu fi rmach obliczenie rentowności do-
konywane jest za pomocą marży – sprzedaży netto pomniejszonej o bezpośrednie 
koszty zmienne. Filozofi a działania współczesnych fi rm powinna zakładać pracę 
dla klienta, a nie dla szefa. To klienci są przyszłością i kapitałem fi rmy16.

FORMING RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS

Summary

It is becoming increasingly diffi cult to satisfy a customers. They are becoming more 
demanding, more aware of prices and brands and have an increased sense of the fact 
that they are an attractive group for the growing competition, which comes to them with 
a better and more sophisticated offerings. That is why, companies should strive for the 
satisfaction of their customers, because if they remain loyal and buy more, it is positive 
for the company and products and the customers are less susceptible to the infl uence of 
competitors.

Translated by Daria Stankiewicz and Marta Juszczyk

16 B. Kent, Relacje z kluczowymi klientami, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 187–194.
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POLSKICH KONSUMENTÓW ZA POMOCĄ PROGRAMÓW 

LOJALNOŚCIOWYCH

W dobrych czasach dzięki programom lojalnościowym nagradzamy klientów 
i możemy odróżnić się od konkurencji. 

W trudnych czasach stają się one środkiem do utrzymania przy sobie klientów
Mark Sage

Wprowadzenie

W dobie obecnego kryzysu, rosnącej konkurencji oraz wzrostu i zmien-
ności wymagań konsumentów przedsiębiorstwa zmuszone są do poszukiwania 
nowych, bardziej efektywnych sposobów nawiązywania, utrzymywania i stałe-
go zacieśniania kontaktów z klientami. W czasach dekoniunktury wśród dzia-
łań promocyjnych najlepiej sprawdzają się te nastawione na efekt i jednocześnie 
mierzalne. Dlatego też to właśnie kształtowanie lojalności konsumenckiej po-
winno zyskać w najbliższym czasie na znaczeniu, zaś fi rmy powinny troszczyć 
się o swoich najlepszych klientów, dążąc do zagwarantowania sobie ich lojalno-
ści przez jak najdłuższy czas.

1. Podstawowe przesłanki oraz etapy projektowania programów 
lojalnościowych

W ramach relacji partnerskiej przedsiębiorstwo w sposób ciągły współpra-
cuje z klientami w celu poszukiwania sposobów dostarczenia im większej warto-
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ści1. Warto zwrócić uwagę, iż przedsiębiorstwo może kreować wartość dla klien-
ta na trzy sposoby. Pierwszy z nich polega na zapewnieniu klientowi głównie ko-
rzyści fi nansowych. I tak, dla często podróżujących klientów linie lotnicze ofe-
rują programy frequent-fl yer, z kolei hotele zapewniają takim klientom pokoje 
o podwyższonych standardzie. Drugi sposób to oferowanie klientowi tzw. korzy-
ści społecznych. W tym przypadku pracownicy fi rmy starają się wzmocnić więzi 
z klientami przez kontaktowanie się z nimi i poznawanie ich indywidualnych po-
trzeb oraz wymagań, a następnie oferują im zindywidualizowaną ofertę produk-
tów i usług. Trzecim sposobem kreowania wartości w marketingu relacji jest bu-
dowanie związków strukturalnych między fi rmą a jej klientami, poza dostarcza-
niem im korzyści fi nansowych oraz społecznych.

Programy lojalnościowe stanowią ważny instrument wspierający oddziały-
wanie marketingowe przedsiębiorstwa2, którego głównym zadaniem jest wspie-
ranie procesu kształtowania lojalnego klienta. Lojalni nabywcy powtarzają za-
kupy dotychczasowych produktów, nabywają nowe produkty przedsiębiorstwa, 
są skłoni zapłacić wyższą cenę jako wyraz uznania wysokiej wartości oferty fi r-
my, rekomendują fi rmę innym potencjalnym nabywcom, a także tworzą pozy-
tywną opinię o przedsiębiorstwie3. Zaś z punktu widzenia działalności operacyj-
nej przedsiębiorstwa powtarzanie zakupów wymaga zazwyczaj niższych kosz-
tów obsługi, nawiązania kontaktu, sprzedaży i marketingu, które są amortyzowa-
ne w dłuższym okresie. A jeśli dodać do tego fakt, iż pozyskanie nowego klienta 
może kosztować nawet pięciokrotnie więcej niż utrzymanie już istniejącego4, lo-
jalność klientów uznać należy za jeden z ważniejszych wskaźników oceny dzia-
łalności fi rm, zaś stosowanie programów lojalnościowych za wskazane.

Podkreślić należy również dodatnią korelację pomiędzy wskaźnikiem utrzy-
mania klientów5 – wyrażającym procentowy stosunek liczby klientów powtarza-

1 Ph. Kotler i in., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 531. 
2 Typowe programy lojalnościowe w literaturze marketingu są zaliczane do działań z zakresu 

promocji sprzedaży. 
3 I. Michalska-Dudek, A. Rapacz, Kształtowanie lojalności klienta biur podróży z wykorzysta-

niem programów lojalnościowych, w: Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia 
jej funkcjonowania, A. Rapacz (red.), Wydawnictwo AD-REM, Jelenia Góra 2009, s. 115. 

4 Ph. Kotler i in., Marketing…, s. 530. Wyniki badań wskazują, że tylko 10% klientów fi rmy 
tracą dlatego, że konkurencja proponuje oferty obiektywnie atrakcyjniejsze, zaś ponad 70% opusz-
cza dotychczasowych dostawców z powodu braku zainteresowania z ich strony.

5 Wskaźnik utrzymania klientów (retention rate) służy do pomiaru skuteczności działań mają-
cych doprowadzić do powtórnych zakupów dokonywanych przez klientów. Wskaźnik ten w ujęciu 
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jących zakup w fi rmie w danym okresie do liczby klientów dokonujących za-
kupów w fi rmie w okresie poprzednim6 – a wynikami fi nansowymi osiąganymi 
przez przedsiębiorstwa7.

Tworząc program lojalnościowy, każde przedsiębiorstwo powinno8:
1. Określić cele programu.
2.  Określić grupę docelową, do której będą adresowane prowadzone działania.
3.  Sprecyzować zestaw świadczeń, które będą mogli otrzymać klienci ko-

rzystający z programu, np. prezent bądź darmowa podróż.
4.  Opracować strategię komunikowania9 pozwalającą na promowanie pro-

gramu lojalnościowego i stałego komunikowania się z dotychczasowy-
mi i potencjalnymi nabywcami.

5.  Określić sposób fi nansowania programu (np. utworzenie klubu dla sta-
łych klientów jest związane z ponoszeniem kosztów komunikowania 
się z członkami, udzielania specjalnych zniżek czy organizacji imprez 
itp., a źródłami jego fi nansowania mogą być m.in. składka członkowska, 
sprzedaż produktów klubowych, współpraca z inną fi rmą czy sprzedaż 
miejsca reklamowego w wewnętrznym czasopiśmie).

6.  Opracować strategię wdrażania programu, a przede wszystkim zadbać o:
 –  infrastrukturę obsługującą program (karty, materiały promocyjne, for-

mularze, katalogi, plakaty);
 –  wyposażenie centrum obsługi w system informatyczny do zarządza-

nia bazą danych, system monitoringu zakupów, przyznawanych punk-
tów oraz wydawanych nagród;

 –  szkolenie pracowników obsługujących program;
 –  zakup i magazynowanie nagród;
 – przygotowanie dystrybucji nagród.

7.  Przygotować personel pierwszego kontaktu do wprowadzenia programu 
w życie.

ilościowym określa, jaka część klientów, którzy dokonali zakupu danej usługi w poprzednim okre-
sie, ponowiła zakup, a jego wartość w ujęciu ilościowym może wynosić od 0 do 100%. 

6 Wskaźniki marketingowe, R. Kozielski (red.), Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 60–62.
7 E. Rudawska, Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005, s. 16.
8 Por. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Wydawnictwo Gebe-

thner & S-ka, Warszawa 1994, s. 46. 
9 Komunikacja zewnętrzna służy pozy skaniu nowych członków i powiadomieniu ich o progra-

mie, natomiast komunikacja wewnętrzna obejmuje osoby już korzy stające z programu i służy pod-
kreśleniu ekskluzywnego chara kteru grupy oraz zwróceniu ich uwagi na aktualną ofertę.
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8.  Prowadzić systematyczny pomiar skuteczności działań oraz stale ulepszać 
funkc  jonowanie programu, aby zapewnić osiągnięcie ustalonych celów10.

Program lojalnościowy jest narzędziem, które musi być osadzone w ca-
łościowej strategii przedsiębiorstwa oraz stanowić integralny element strategii 
marketingowej, a w zależności od zastosowanych mechanizmów (model nagra-
dzania, komunikacja z uczestnikami, kooperacja z partnerami itp.) może on być 
zorientowany na realizację następujących celów strategicznych i operacyjnych 
przedsiębiorstwa: zwiększanie wartości klientów, utrzymanie klienta, pozyska-
nie nowych klientów, zwiększanie częstotliwości zakupów bądź wizyt klienta, 
zwiększanie wartości koszyka zakupowego i częstotliwości zakupów bądź wi-
zyt, zwiększanie koszyka zakupowego poprzez sprzedaż krzyżową, zwiększe-
nie udziału przedsiębiorstwa w portfelu klienta, wsparcie budowy społeczności 
wokół marki, stworzenie platformy dla zintegrowanych działań marketingowych 
czy usprawnienie obsługi klientów11.

W zależności od doboru celów programu lojalnościowego różne mogą być 
również decyzje dotyczące wyboru grupy docelowej. Jeśli celem strategicznym, 
stojącym za budową programu, jest premiowanie aktywności i budowanie lojal-
ności najbardziej wartościowych klientów, grupa docelowa programu powinna 
być zawężona, a uczestnictwo w nim obwarowane swego rodzaju „barierą wej-
ścia” (np. limit zakupów pozwalający na rejestrację w programie lub indywidu-
alnie skierowane zaproszenie). Natomiast realizacja celów, takich jak pozyskanie 
nowych klientów lub powiększanie koszyka zakupowego, to domena programu 
skierowanego do jak najszerszej grupy odbiorców.

2. Najważniejsze narzędza tworzące i wzmacniające lojalność 
konsumentów

Wśród możliwych sposobów budowania relacji partnerskich z klientem 
można wyodrębnić sześć głównych rodzajów programów budujących lojalność 
klientów, a mianowicie:

 –  program powiększający korzyści dla klienta i oddziałujący na więzi ekono-
miczne,

10 Przedsiębiorstwa powinny dokonywać pomiaru i na bieżąco śledzić lojalność swoich klien-
tów, wykorzystując do tego celu: bazy danych o klientach, wskaźnik utrzymania nowych klientów, 
wskaźnik utrzymania stałych klientów, udział klientów, przeciętną liczbę nowych klientów przypa-
dającą na jeden miesiąc, częstotliwość zakupu, przeciętną sumę zakupów, wskaźnik utraty klien-
tów, badania zadowolenia i satysfakcji klientów. 

11 P. Krzeszowiak, M. Trejtowicz, Program lojalnościowy: elitarny czy masowy?, „Marketing 
przy Kawie” 2009, nr 243, s. 1. 
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 –  program powiększający korzyści dla klienta i oddziałujący na więzi społeczne,
 –  program powiększający korzyści dla klienta i oddziałujący na więzi struktu-
ralne,

 –  program oddziałujący na więzi ekonomiczne, którego skutkiem jest redukcja 
kosztów ponoszonych przez klienta,

 –  program oddziałujący na więzi społeczne, którego skutkiem jest redukcja 
kosztów ponoszonych przez klienta,

 –  program oddziałujący na więzi strukturalne, którego skutkiem jest redukcja 
kosztów ponoszonych przez klienta12.

W ramach wdrażanych programów lojalnościowych fi rmy mogą stosować13:
Kluby stałego klienta – kluby tworzą grupy osób wyodrębnionych z inicja-

tywy przedsiębiorstwa do regularnych, bezpośrednich kontaktów. Członkostwo 
w klubie może zostać przyznane automatycznie po dokonaniu pierwszego za-
kupu lub w wyniku płacenia składek. Głównym celem stworzenia klubu jest za-
zwyczaj utrzymanie dotychczasowych klientów, silniejsza identyfi kacja nabyw-
cy z przedsiębiorstwem, która ma prowadzić do powtórnego zakupu, pozyska-
nie nowych klientów (dzięki dodatkowym korzyściom, jakie daje członkostwo 
w klubie, oraz poczuciu ekskluzywności). Aby klub cieszył się pożądanym zain-
teresowaniem, niezwykle ważna jest jego oferta, która powinna obejmować spe-
cjalne korzyści niedostępne dla pozostałych kategorii nabywców, np. różnego ro-
dzaju zniżki, oferty spędzenia wolnego czasu (tzw. podróże klubowe), seminaria, 
spotkania oraz czasopisma klubowe, oferty kulturalne itp.

Karty stałego klienta – polegające z reguły na udzielaniu stałym klientom 
swego rodzaju rekompensaty – po przekroczeniu pewnej sumy wydatkowanej 
przy zakupach – w postaci premii, zniżki lub rabatów. Tego typu karty są przede 
wszystkim sposobem na lepsze poznanie klienta oraz zbudowanie z nim długo-
trwałej relacji.

Wśród szczegółowych taktyk, które mogą być wykorzystywane w poszcze-
gólnych programach lojalnościowych, należy wymienić m.in.14:

Usługi dodatkowe o obniżonej opłacie lub przy braku opłaty – program 
ten ma na celu wynagrodzenie klientowi jego lojalności i przywiązania do fi r-
my. Usługa dodatkowa może być oferowana klientom po promocyjnej cenie bądź 
przy czasowym lub bezterminowym zawieszeniu opłaty.

12 Szerzej w: R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 210 
i dalsze.

13 E. Rudawska, Lojalność…, s. 100 i dalsze.
14 Szerzej patrz: R. Furtak, Marketing partnerski…, s. 220–221.
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Premie – w tym przypadku nagrodą za lojalność jest premia w postaci ma-
terialnej lub niematerialnej. Po spełnieniu przez odbiorcę pewnych warunków 
(np. w postaci określonych wydatków) przedsiębiorstwo może przyznać nagrodę. 
Takimi nagrodami mogą być: upominki, gadżety, możliwość skorzystania z usług 
innych fi rm (np. darmowy weekend w hotelu, kolacja dla dwóch osób w eksklu-
zywnej restauracji)15. Program ten może również występować w nieco innej po-
staci: podczas zakupów produktów lub za zakup kolejnych usług klient otrzymu-
je określoną liczbę punktów. Punkty te mogą być wymieniane na preferowane 
przez konsumenta nagrody16.

Gadżety związane z korzystaniem z produktu bądź usługi – jest to specy-
fi czna forma premii. Przykładem może być program „Przyjaciele Jacka” prowa-
dzony przez POLMOS SA, promujący zakupy dokonywane przez stałych klien-
tów w sieci sklepów fi rmowych. W myśl zasady, że gadżety i nagrody powinny 
być w swojej funkcjonalności zbliżone do branży, w której działa fi rma organi-
zująca program lojalnościowy, w katalogu umieszczono szeroką gamę produk-
tów praktycznych i przydatnych dla amatorów napojów alkoholowych, np. kie-
liszki lub szklanki czy butelkę luksusowego napoju wysokoprocentowego. Z ko-
lei w przypadku usług, ze względu na ich niematerialny charakter, oferowane ga-
dżety oraz upominki mogą odgrywać istotną rolę w procesie oceny jakości, a tym 
samym w sposób pośredni wpływać na poziom zadowolenia klientów. Gadżety 
związane z daną usługą należą do tzw. dowodów materialnych usług.

Konkursy i loterie – konkursy polegają na tym, że klienci zainteresowani 
uczestnictwem w nich przesyłają swoje zgłoszenia (np. odpowiedzi na pytania), 
a na podstawie oceny zgłoszonych odpowiedzi ich organizator przydziela nagrody.

15 Jeśli w przypadku organizowanego programu lojalnościowego przedsiębiorstwo chce skorzy-
stać z narzędzia, jakim jest premia (sprzedaż premiowa), powinno pamiętać o prawidłowej doku-
mentacji zawierającej m.in. regulamin, w którym zostanie precyzyjnie oznaczone, kto jest organi-
zatorem sprzedaży premiowej, a kto jej adresatem. Ponadto regulamin powinien zawierać dokładne 
dane dotyczące czasu i miejsca promocji oraz szczegółowe warunki sprzedaży premiowej (w tym 
określenie towaru premiowanego i zasad przyznania nagrody). Organizator promocji powinien 
także podać w regulaminie wartość przewidzianej nagrody oraz sposób jej wydania. Konieczne jest 
także udokumentowanie potwierdzenia odebrania nagrody przez benefi cjentów programu. 

16 W przypadku organizacji premii warto pamiętać, iż od kwestii doboru adresatów programu 
zależy sposób naliczania podatku, który wygląda inaczej, gdy sprzedaż jest kierowana do odbiorcy 
biznesowego, a inaczej, gdy odbiorcą jest osoba fi zyczna. Jeżeli adresatami premii są odbiorcy biz-
nesowi (kontrahenci, czyli osoby prawne albo osoby fi zyczne nabywające towar w związku z pro-
wadzoną przez nie działalnością gospodarczą), wartość nagród stanowi przychód z prowadzonej 
działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. W ramach konsumenc-
kiej sprzedaży premiowej organizator ma obowiązek pobrania 10% podatku dochodowego od osób 
fi zycznych od wartości wydanych nagród, jeżeli ich jednorazowa wartość przekracza 760 zł. 
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W projektowaniu programów lojalnościowych ich twórcy mogą korzystać 
z wielu narzędzi i taktyk szczegółowych – od loterii i konkursu po premie, co 
sprawia, że programy lojalnościowe są obecnie jednym z bardziej pojemnych 
i zarazem elastycznych rozwiązań marketingowych. Jednakże to właśnie owa 
różnorodność i mnogość rozwiązań może okazać się problematyczna, a dopiero 
znajomość różnic i specyfi ki każdego z narzędzi jest w stanie zapewnić organiza-
torom programów lojalnościowych sukces ich implementacji.

3. Zachowania polskich konsumentów a możliwości projektowania 
programów lojalnościowych

Charakterystykę zwyczajów oraz tendencji w zachowaniach konsumen-
tów w obliczu działań marketingowych z wykorzystaniem narzędzi aktywizacji 
sprzedaży, takich jak programy lojalnościowe, prezentuje raport Instytutu ARC 
Rynek i Opinia pt. BTL Monitor 2008. Promocje, konkursy promocyjne i progra-
my lojalnościowe.

Duży udział procentowy „stawiających na markę” oraz „pionierów” wśród 
polskich konsumentów świadczy o tym, iż nawet w sytuacji spowolnienia go-
spodarczego tak cenna dziś lojalność konsumencka jest wartością osiągalną, któ-
ra w grupie polskich konsumentów właśnie dojrzewa. Prawdziwi „poszukiwacze 
promocji”, kierujący się podczas zakupów niemal wyłącznie impulsem, to tylko 
1/4 badanych Polaków17.

Obecnie na polskim rynku można mówić o swego rodzaju stagnacji 
w projektowaniu programów lojalnościowych, ponieważ w latach 2003–2008 
odsetek konsumentów, którzy mieli kontakt z programami lojalnościowymi, 

17 ARC Rynek i Opinia, Trudna lojalność polskiego konsumenta, „Marketing przy Kawie” 
2008, nr 240, s. 2. Według przeprowadzonego badania polskich konsumentów na podstawie zwy-
czajów zakupowych podzielić można na cztery główne kategorie: 1) szukających promocji (30,9%) 
– konsumentów często bywających w sklepach, którym zdarza się kupić impulsywnie produkt ofe-
rowany na promocji. Reprezentanci tej grupy to głównie kobiety ze średnim wykształceniem, które 
promocje traktują oni jako sposób na oszczędność oraz okazję do wypróbowania nowych produk-
tów; 2) pionierów (30,9%) – najczęściej to mężczyźni (uczniowie i studenci) będący dla znajo-
mych i rodziny źródłem informacji o nowościach rynkowych i aktualnych trendach. To grupa eks-
perymentatorów, lubiąca wypróbowywać nowości. Są zdania, że produkty objęte promocją są niż-
szej jakości; 3) stawiających na markę (26,1%), którzy uważają, iż markowy produkt jest zawsze 
lepszy niż produkt nieznanej marki. Korzystają z promocji niejako przy okazji, gdy dotyczą one 
produktów tych marek, do których już są przekonani. Nie lubią reklam i nie zbierają kuponów 
konkursowych. Do grupy tej należą najczęściej mężczyźni w wieku 35–44 lat, z wykształceniem 
wyższym, mieszkańcy średnich miast; 4) chaotycznych (12,1%) – to osoby bez sprecyzowanych 
postaw i zachowań wobec działań promocyjnych.
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utrzymywał się na stałym poziomie (rys. 1). W 2008 roku 66% badanych kon-
sumentów wskazywało na kontakt z programami lojalnościowymi na polskim 
rynku.

Rys. 1. Kontakt polskich konsumentów z programami lojalnościowymi w latach 2003–
–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ARC Rynek i Opinia, BTL Monitor 
2008. Promocje, konkursy promocyjne i programy lojalnościowe.

Natomiast od 2005 roku zauważalny jest powolny spadek liczebności 
grupy aktywnych uczestników programów lojalnościowych (rys. 2). W 2008 
roku zaledwie co czwarty badany deklarował swój udział w programie lojal-
nościowym.

Wyniki badania pokazują, że jedynie 28% uczestników programów lojalno-
ściowych można uznać za uczestników aktywnych, a więc takich, którzy na bie-
żąco śledzą swój udział w programie, wiedzą, ile mają zgromadzonych punktów 
i jaki status w programie, dlatego zawsze starają się korzystać z jego oferty. Jed-
nak niewiele mniejszą (23%) grupę stanowią bierni uczestnicy programów lojal-
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nościowych, którzy zbierają punkty, jeśli sprzedawca/doradca im o tym przypo-
mni, ale nie wiedzą, ile mają punktów i jaki status w programie18.

Rys. 2. Udział polskich konsumentów w programach lojalnościowych w latach 2003–
–2008

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ARC Rynek i Opinia, BTL Monitor 
2008. Promocje, konkursy promocyjne i programy lojalnościowe.

Z pewnością z powodu ogólnej dostępności oraz oferowania niezbędnych 
do codziennego funkcjonowania produktów, jak pokazuje wspomniany raport, 
to programy lojalnościowe prowadzone przez stacje benzynowe oraz sieci hi-
per- i supermarketów stanowią najbardziej popularną formę promocji sprzedaży 
wśród polskich konsumentów (56% badanych wskazuje na uczestnictwo w pro-
gramach stacji benzynowych, zaś 35% hiper- i supermarketów).

Wymóg systematyczności, a raczej „nieuzasadnione i nadmierne” wymaga-
nia w tym zakresie to – w opinii 38% respondentów – wada programów lojalno-
ściowych. Wbrew pozorom podstawowym zarzutem kierowanym pod adresem 

18 ARC Rynek i Opinia, Trudna lojalność…, s. 2. 
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programów lojalnościowych dostępnych na rynku, w opinii polskich konsumen-
tów, nie są nieatrakcyjne nagrody, ale długa i zniechęcająca procedura, jaką trze-
ba przebyć, aby je zdobyć (30% wskazań).

W zachowaniach polskich konsumentów ogólnie wskazać można na dwie 
tendencje. Po pierwsze, klienci oczekują korzyści relacyjnych (emocjonal-
nych), ponieważ ważniejsze od drobnej nagrody rzeczowej staje się dla nich 
wyjątkowe czy indywidualne traktowanie. I choć mechanizm punktowy jest 
im bardzo dobrze znany, obecnie konsumenci spodziewają się czegoś więcej – 
bardziej zindywidualizowanej, dynamicznej komunikacji, a także przywilejów 
i specjalnego traktowania, ponieważ samo zbieranie punktów na kartę już ich 
nie satysfakcjonuje.

Dlatego też możliwością rozwoju programów lojalnościowych na polskim 
rynku jest konieczność zmiany charakteru programów i przeniesienie akcentów 
na wzmacnianie więzi społecznych i emocjonalnych. Obecnie podstawową róż-
nicą pomiędzy programami stosowanymi w Polsce i w krajach Europy Zachod-
niej czy Stanach Zjednoczonych jest fakt, że jest tam dużo więcej programów 
czysto relacyjnych, czyli takich, które w mniejszym stopniu oparte są na korzy-
ściach ekonomicznych. Zamiast nagród uczestnik otrzymuje w nich informacje, 
przywileje w obsłudze czy indywidualne traktowanie.

Dominujące obecnie na polskim rynku programy lojalnościowe (np. te pro-
wadzone przez stacje benzynowe, hipermarkety czy sieci telefonii komórkowej) 
to w gruncie rzeczy programy „quasi-lojalnościowe”, które owszem, premiują 
sprzedaż, ale nie budują lojalności polskiego klienta, lecz usiłują ją „kupić”. Dla-
tego też można wątpić, czy lojalność polskiego konsumenta jest lojalnością real-
ną (emocjonalną), czy też tymczasowo „kupioną”.

Aby program lojalnościowy osiągnął sukces, muszą być spełnione następu-
jące warunki19:

 –  zaangażowanie emocjonalne – optymalnie, gdy oferowane przywileje niosą 
za sobą ładunek emocjonalny, np. egzotyczna podróż, skok na bundgee czy ze 
spadochronem;

 –  możliwość szybkiego uzyskania nagród – nawet najbardziej atrakcyjna nagro-
da oddalona w czasie traci na sile przyciągania;

 –  proste mechanizmy komunikacji – możliwie najprostsza procedura rejestra-
cji uczestnika, łatwość odbioru nagród, wygodny dostęp do informacji o sta-

19 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, wyd. 2 rozszerz., Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2004, s. 326–327. 
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nie zgromadzonych punktów, możliwość łączenia punktów, np. przez człon-
ków rodziny;

 –  wielofunkcyjna karta – w dobie rosnącego natłoku wszelkiego rodzaju kart ban-
komatowych, kredytowych, lojalnościowych, klubowych, idealnym rozwiąza-
niem jest karta bankowa (płatnicza bądź kredytowa), która umożliwia rejestro-
wanie transakcji, informacji o liczbie punktów i możliwości ich wykorzystania20.

Po drugie, klienci – nawet nieświadomie – zachęcają organizatorów do tworze-
nia programów multipartnerskich, ponieważ mogą z nich czerpać więcej korzyści 
(zarówno materialnych, jak i emocjonalnych). Dlatego przyszłością dla programów 
lojalnościowych wydają się – coraz bardziej popularne w Europie Zachodniej – pro-
gramy multipartnerskie. Ze względu na wysokie koszty wprowadzenia i stosunkowo 
niewielkie korzyści, jakie może zaoferować konsumentowi pojedyncza fi rma, przed-
siębiorstwa zawierają swego rodzaju sojusze i prowadzą programy wielopartnerskie. 
Czasem są to programy od początku z udziałem kilku fi rm, czasem organizator pro-
gramu decyduje się na zapraszanie partnerów na kolejnych jego etapach.

Najważniejszym elementem programu multipartnerskiego jest założenie, że 
będzie się koncentrował na budowaniu długofalowych relacji z uczestnikami, po-
zwoli na osiągnięcie wymiernych korzyści dla partnerów biznesowych, jak też po-
zyskanie nowych klientów dzięki efektowi cross-usage karty lojalnościowej, wzrost 
wartości koszyka zakupów, znacznie skuteczniejsze zapobieganie odejściom oraz 
spersonalizowanie komunikacji bazującej na bardzo szczegółowej segmentacji.

Zakończenie

Zwiększenie lojalności klientów oraz poprawa efektywności przedsiębior-
stwa wymaga przekazania swoim najlepszym klientom najwyższej wartości. Pro-
gram tworzenia i wzmacniania lojalności może być źródłem przychodów, a nie 
jedynie kosztów, jeśli zachęty w nim stosowane będą nierozerwalnie związane 
z pożądanymi zachowaniami klientów.

Zaprezentowane w artykule rodzaje programów lojalnościowych stanowią 
obszerną kategorię działań marketingowych, które z łatwością można dostoso-
wać do specyfi ki poszczególnych kampanii, w zależności od obsługiwanego ryn-
ku, kultury organizacyjnej czy docelowej grupy odbiorców. Wybierając poszcze-
gólne narzędzie, nie należy zapominać, że każde z nich daje nie tylko odmienne 

20 Dlatego też banki coraz częściej stają się parterem programów lojalnościowych, same reali-
zując z tego tytułu prowizje za transakcje oraz przyzwyczajając klienta do korzystania z tej, a nie 
innej karty bankowej
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możliwości oddziaływania, lecz także wiąże się z różnymi obciążeniami prawny-
mi czy podatkowymi21.

Od narzędzi nagradzania lojalności polscy konsumenci bardziej aniżeli na-
gród rzeczowych – ocenianych jako bardziej czy mniej atrakcyjne – oczekują 
obecnie korzyści emocjonalnych. Cenniejsze od drobnej nagrody rzeczowej sta-
je się dla nich zindywidualizowane podejście, indywidualne traktowanie, infor-
macje i porady. Również w tym kontekście za najbardziej przyszłościową formę 
budowania lojalności konsumenta uznać należy programy multipartnerskie, po-
nieważ z nich konsumenci mogą czerpać zdecydowanie więcej korzyści zarówno 
materialnych, jak i emocjonalnych.

CHANCES AND DIFFICULTIES OF CREATING POLISH CUSTOMERS 
LOYALTY WITH USAGE OF LOYALTY PROGRAMS

Summary

The main objective of loyalty programs is to provide support for the process of win-
ning a loyal client, which should result in making the client stay with the given enterprise 
that he/she evaluates as an attractive one, and making client’s resignation more and more 
diffi cult.

The fi rst part of this article presents basic advantages, rules and tools for loyalty pro-
grams implementation, as well as survey results referring to the assessment of knowledge 
and the level of participation in loyalty programs in Poland. In the second part of this paper 
there were presented both opportunities and diffi culties of creating polish customers loyalty

Translated by Izabela Michalska-Dudek

21 Na przykład chcąc zorganizować loterię, należy otrzymać zgodę Ministerstwa Finansów, 
por. E. Wolska, Programy lojalnościowe – twarde korzyści (część 1 – zasady ogólne), „Marketing 
przy Kawie” 2007, nr 168, s. 2.
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ZMIANY POSTAW KLIENTÓW 
WOBEC PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

Programy lojalnościowe funkcjonują na świecie w ramach działań marketin-
gowych przynajmniej od 1981 roku (wprowadzenie programu AAdvantage przez 
linie lotnicze American Airlines). W Polsce jako pierwsze programy prowadzo-
ne na skalę ogólnokrajową pojawiły się w 1999 roku Smart (sieć stacji Shell) oraz 
Stokrotka (Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era). Według dostępnych sta-
tystyk światowych, programy skupiają ok. 1,85 mld uczestników, a prowadzi je po-
nad połowa przedsiębiorstw1. Wiele wskazuje więc na to, że to rozwiązania doj-
rzałe, przynajmniej z marketingowego punktu widzenia. Przemawia za tym rów-
nież pośrednio to, że organizatorzy (tj. fi rmy prowadzące programy) określają pro-
gramy lojalnościowe w różny sposób, np. jako motywacyjne, bonusowe, partner-
skie, premiowe, punktowe, z nagrodami2. Różnicowanie określenia na prowadzo-
ne działania także skłania do wniosku, że mamy do czynienia z fazą dojrzałości.

Jeśli przyjąć tezę mówiącą, że program lojalnościowy jest rozpowszechnio-
nym „zjawiskiem” marketingowym będącym w fazie dojrzałości, to na pierwszy 
plan wysuwają się istotne z punktu widzenia nauki i praktyki marketingu pytania. 
Przede wszystkim, czy i w jaki sposób wpływa to na skuteczność prowadzonych 
działań? Czy odbiorcy tych działań stają się coraz mniej responsywni, a zatem ro-
sną koszty działań prowadzonych w ramach programów lojalnościowych? Czy 

1 Loyalty Census 2009, www.colloquy.com.
2 Również ich (organizatorów) podejście do programów jest niejednoznaczne i mieści się 

pomiędzy określeniami: „weź udział w naszej zabawie” i „specjalnie dla naszych najważniejszych 
klientów”.
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jeśli występuje zniechęcenie do uczestniczenia w programach lojalnościowych, 
konsumenci chętniej angażują się w inne rodzaje działań marketingowych?

W niniejszym artykule podjęto próbę weryfi kacji zmian postaw klientów 
wobec programów lojalnościowych na podstawie wyników dostępnych badań 
ogólnopolskich. Nie jest zatem celem autora udzielenie odpowiedzi na wszyst-
kie wymienione pytania, ale zarysowanie trendów i sformułowanie wynikają-
cych z nich wniosków. W artykule przyjęto tezę, że czynnikiem ograniczającym 
weryfi kację zmian postaw Polaków względem programów lojalnościowych jest 
brak jednolitego rozumienia tego pojęcia zarówno w operacjonalizacjach badaw-
czych, jak i potocznym rozumieniu. Przedstawiono zatem koncepcję badania po-
jęcia „program lojalnościowy” oraz wyniki badań pilotażowych.

1. Programy lojalnościowe w świetle badań

Jedynym dostępnym w Polsce długoterminowym badaniem, które obejmuje 
programy lojalnościowe, jest badanie syndykatowe BTL Monitor3. Pomimo jego 
kilku istotnych ograniczeń4 warto poświęcić uwagę analizie wyników w przekro-
ju kolejnych lat, by w ten sposób wyłonić ewentualne wzorce zachowań lub ich 
zmiany. Biorąc pod uwagę postawioną we wstępie do artykułu tezę o dojrzałości 
programów, można zadać pytanie: czy z racji tejże dojrzałości ich uczestnicy są 
nimi „znudzeni”? Zestawienie danych z lat 2003–2009 pokazuje, że tak5. W la-
tach 2003–2005 odsetek Polaków, którzy zadeklarowali uczestnictwo w jakim-
kolwiek programie lojalnościowym, wzrósł z 15 do 31%, by w kolejnych czte-
rech latach systematycznie spadać aż do 19%. Czy zatem Polacy zachowują się 
odmiennie niż społeczeństwa zachodnie (gdzie uczestnictwo w programach lojal-
nościowych rośnie?). To zastanawiający fakt, jednak towarzyszące mu dane po-
zwalają spojrzeć na to w innym świetle. Po początkowych wzrostach odnotowa-
no w badaniach spadek deklaracji zarówno uczestniczenia w programach lojal-
nościowych, jak i fakt kontaktu z nimi. Czy zatem możliwe jest, że programów 
przybywa (prowadzi je coraz więcej przedsiębiorstw), a klienci mają z nimi coraz 
mniej kontaktu? Pomijając to, że pewien odsetek klientów może nie zdawać so-
bie sprawy, że należy do programu lojalnościowego6, rezultat wspiera przypusz-
czenie o dojrzałości programów lojalnościowych.

3 ARC Rynek i Opinia realizuje BTL Monitor od 2001 roku.
4 Należą do nich fakt syndykatowości oraz łączne rozpatrywanie programów, promocji i konkursów.
5 Jeśli nie podano inaczej, przedstawione dane pochodzą z raportu BTL Monitor 2009.
6 Szerzej w: P. Kwiatek, Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, 

Kraków 2007.
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Analizując głębiej składane przez badanych Polaków deklaracje, możemy 
zauważyć jeszcze jeden istotny fakt. Od roku 2006 występuje spadek relacji licz-
by programów, do których przynależność badani deklarują spontanicznie w sto-
sunku do deklaracji ze wspomaganiem (tab. 1).

Tabela 1

Deklarowane uczestnictwo Polaków w programach lojalnościowych

Rok
Średnia liczba programów na uczestnika

A/B
Wspomagana (A) Spontaniczna (B)

2009 2,6 1,6 162,5%

2008 2,4 1,5 160 ,0%

2007 2,3 1,6 143,8%

2006 2,3 1,9 121,1%

2005 2,4 1,9 126,3%

Źródło: obliczenia własne na podstawie M. Kuś, Budowanie lojalności konsumenta, 
ARC Rynek i Opinia, prezentacja na X Kongresie Programów Lojalnościowych, 
Kraków, marzec 2010.

Tendencja ta nasila się od roku 2006. Jeśli przyjąć, że średnio liczba de-
klarowanych programów rośnie o ok. 43% przy wspomaganiu respondentów, to 
uczestnictwo pozostaje w ostatnich latach względnie stabilne na poziomie 37% 
z pasmem wahań mieszczącym się w przedziale 33–41% (rys. 1). Do skorygo-
wania danych obejmujących rok 2009 niezbędne jednak będzie porównanie wy-
ników z kolejnej edycji badania (2010). W tym miejscu warto również zwrócić 
uwagę na postrzeganą przez uczestników programów lojalnościowych atrakcyj-
ność mechanizmów nagradzania. W szczególności zaś na spadającą systematycz-
nie od 2006 roku sumę udzielanych odpowiedzi (tab. 2, kol. D).

Tabela 2

Atrakcyjność mechanizmów nagradzania w programach loj alnościowych

Rok Punkty na 1 dużą 
nagrodę (A)

Punkty na wiele 
małych nagród (B)

Nie lubię 
punktów (C)

Suma udzielonych 
odpowiedzi (D)

2006 51% 26% 9% 86%

2007 43% 17% 24% 84%

2008 46% 15% 22% 83%

2009 41% 11% 24% 76%

Źródło: obliczenia własne na podstawie M. Kuś, Budowanie lojalności konsumenta...
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Rys. 1. Deklarowane i skorygowane uczestnictwo w programach lojalnościowych
Źródło: obliczenia własne na podstawie M. Kuś, Budowanie lojalności konsumenta...

Poza uczestnictwem w programach lojalnościowych i mechanizmami na-
gradzania warto również zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w motywach 
uczestniczenia w programach. Głównym deklarowanym motywem przystępowa-
nia do programów lojalnościowych są korzyści materialne, takie jak nagrody rze-
czowe czy rabaty (ponad 50% respondentów). Inne korzyści (uprzywilejowanie 
w obsłudze czy indywidualna oferta) wskazywane są marginalnie (ok. 2%). Przy 
czym w obrębie korzyści materialnych najbardziej zaskakująca jest dyspropor-
cja pomiędzy korzyściami pochodzącymi od organizatora programu a korzyścia-
mi dodatkowymi, tj. pochodzącymi od innych fi rm. Dla przykładu, możliwość 
uzyskania rabatu na produkty/usługi organizatora wskazało 13% badanych, a na 
rabat partnerów organizatora aż 44%. Trudno na podstawie dostępnych danych 
w sposób jednoznaczny stwierdzić, czego wyrazem jest cytowany wynik. Nie-
mniej za uprawnione do przyszłej weryfi kacji należy uznać7:

7 Podane przypuszczenia nie wyczerpują oczywiście wszystkich dostępnych wniosków, a sta-
nowią jedynie przykład.
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1.  Programy lojalnościowe traktowane są przez uczestników jako atrakcyj-
niejsze odpowiedniki promocji sprzedaży, w tym przypadku rozumianej 
jako tzw. działania crossmarketingowe.

2.  Percepcja wartości dodanej w ramach istniejącej oferty przedsiębiorstwa 
jest już skonsumowana przez klientów. Zatem nie postrzegają oni wyż-
szej atrakcyjności w ofercie wzbogaconej organicznie. Przekłada się to 
na chęć uzyskania „zewnętrznej” korzyści (inaczej: dodatkowej), której 
ewaluacja jest dla klienta łatwiejsza.

Weryfi kacja przedstawionych wniosków wymagałaby przeprowadzenia od-
rębnych badań. Niemniej jednak w dotychczasowych rozważaniach wysuwa się na 
pierwszy plan poważna nieścisłość w deklaracjach respondentów badań. Rzetelne 
określenie postaw w stosunku do obiektu (tutaj: programu lojalnościowego) wy-
maga jednoznacznego i wyczerpującego zdefi niowania aparatu pojęciowego. Za-
tem za kluczowe dla jakichkolwiek badań dotyczących uczestników (lub poten-
cjalnych uczestników) programów lojalnościowych uznać należy określenie wy-
różników i granic przedmiotowego pojęcia, ponieważ stosowanie w badaniach py-
tania o „program lojalnościowy” może dawać nietrafne rezultaty (czyli faktycznie 
pokazywać deklaracje względem innego, nie zawsze jasno określonego obiektu).

2. Defi nicje pojęcia „program lojalnościowy”

Program lojalnościowy nie jest jednoznacznie defi niowany w literaturze 
przedmiotu (tab. 3). Autorzy proponują w większości dwubiegunowe ujęcie progra-
mu lojalnościowego z uwagi na oferowane korzyści (różnego rodzaju nagrody ver-
sus personalizowana oferta i komunikacja) i efekty dla organizatora (powtórny za-
kup versus szeroko pojęta lojalność). Samo słowo „program” ujmowane jest jed-
noznacznie – jako długoterminowa inicjatywa przedsiębiorstwa realizowana w for-
mie wyodrębnionego procesu marketingowego. Brak jednolitości defi nicji wyni-
kać może więc z drugiego członu przedmiotowego zagadnienia – „lojalnościowy”.

Omawianie i defi niowanie wielowymiarowego konstruktu, jakim jest lojal-
ność, nie mieści się jednak w zakresie niniejszego artykułu. Jak w inny sposób 
można zatem zmierzyć się ze zdefi niowaniem pojęcia „program lojalnościowy”? 
Wydaje się, że warte uwagi byłoby wykorzystanie koncepcji rodzinnych podo-
bieństw zaproponowanej w fi lozofi i lingwistycznej Ludwiga Wittgensteina8. Poję-
cie to, czyli „rodzinne podobieństwo”, wprowadzone zostało w celu wytłumaczenia, 

8 Zob. L. Wittgenstein, Dociekania fi lozofi czne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004, s. 23–54.
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Tabela 3

Program lojalnościowy w wybranych ujęciach defi nicyjnych

Au tor/Autorzy Kluczowe elementy defi nicji

Liu i Rong (2009)
Długoterminowy program umożliwiający klientom groma-
dzenie pewnej formy środków („waluty”), która może być 
następnie wymieniona na bezpłatne nagrody

Meyer-Waarden (2008)
Zintegrowany system działań marketingowych, którego ce-
lem jest zwiększenie lojalności klientów dzięki rozwojowi 
spersonalizowanych relacji z nimi

Liu (2007) Program umożliwiający klientom gromadzenie darmowych 
nagród w zamian za powtarzalność zakupów

Kumar i Reinartz (2005) Proces marketingowy, który ma na celu generować nagrody 
na podstawie powtórnych zakupów klienta

Rosenbaum, Ostrom i in. (2005)

Finansowany przez przedsiębiorstwo program marketingo-
wy, którego celem jest próba zbudowania lojalności klien-
tów dzięki transferowi korzyści od organizatora programu 
do jego uczestników

De Wulf, Odekerken-Schröder 
et al. (2003)

Zorganizowane działania marketingowe, w ramach których 
niektórzy klienci otrzymują dodatkowe nagrody lub inne 
korzyści

Sharp and Sharp (1997)
Zorganizowane działania, których celem jest zbudowanie 
afektywnego i behawioralnego związku pomiędzy przed-
siębiorstwem (marką) a klientem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Sharp, A. Sharp, Loyalty Programs and 
their Impact on Repeat-purchase Loyalty Patterns, „International Journal of 
Research in Marketing” 1997, 15 (5), s. 473–487; K. De Wulf, G. Odekerken-
Schröder i in., What drives consumer participation to loyalty programs? A con-
joint analytical approach, „Journal of Relationship Marketing” 2003, 2 (1/2), 
s. 69–83; M. Rosenbaum, A.L. Ostrom i in., Loyalty programs and a sense of 
community, „Journal of Services Marketing” 2005, 19 (4), s. 222–233; V. Ku-
mar, W. Reinartz, Customer Relationship Management: A Databased Approach, 
John Wiley & Sons, Inc. 2005; Y. Liu, The Long-Term Impact of Loyalty Pro-
grams on Consumer Purchase Behavior, „Journal of Marketing” 2007, 71 (4), 
s. 19–35; Y. Liu, Y. Rong Competing Loyalty Programs: Impact of Market Sa-
turation, Market Share, and Category Expandability, „Journal of Marketing” 
2009, 73, s. 93–108.
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jak rozumiane jest znaczenie poszczególnych słów w sytuacji, gdy to kontekst do-
świadczenia stanowi o rozumieniu danego słowa. Wittgenstein uznał, że defi nicje 
można tworzyć poprzez najbardziej adekwatne przykłady i skojarzenia9. Zastoso-
wanie tej koncepcji do zdefi niowania programów lojalnościowych należy uznać za 
zasadne, biorąc pod uwagę skalę ich rozpowszechnienia (pod względem uczestnic-
twa i organizacji) oraz brak jednoznacznej defi nicji.

W celu określenia defi nicji programu lojalnościowego zaprojektowano dwu-
fazowe badanie, nakierowane na identyfi kację zestawu cech, które w najwięk-
szym stopniu decydują o uznaniu przez klienta działań fi rmy za program lojalno-
ściowy10. Celem fazy pierwszej jest weryfi kacja poziomu istotności poszczegól-
nych elementów występujących w programach. Na podstawie literatury wyróż-
niono trzy typowe atrybuty programu związane z: przystąpieniem (2 elementy), 
mechanizmem funkcjonowania (2 elementy) i dostępnymi korzyściami (4 ele-
menty), co łącznie dało 2 x 2 x 4 = 16 wariantów, które zredukowano w ortogo-
nalnym planie badawczym do 8 wariantów ułożenia poziomów atrybutów. Jako 
metodę analizy danych przyjęto standardową analizę łącznego oddziaływania 
cech (conjoint), dającą możliwość skwantyfi kowania zestawu poziomów atry-
butów, które w największym stopniu będą odpowiadały rozumieniu przedmioto-
wego pojęcia. W pilotażowych wywiadach bezpośrednich respondenci otrzyma-
li opis ośmiu sytuacji związanych z kawiarnią11, z prośbą o zaznaczenie, czy ko-
jarzą daną sytuację z „promocją” czy też „programem lojalnościowym”12. Żad-
ne z tych pojęć nie było defi niowane przez prowadzących wywiady – responden-
tom pozostawiono swobodę ich interpretacji. Wyniki fazy pilotażowej, która ob-
jęła 65 przypadkowo dobranych osób, ilustruje rysunek 2.

9 S. Białowąs, Defi niowanie oszczędzania za pomocą skojarzeń konsumentów – metoda 
„rodzinnych podobieństw” L. Wittgensteina, w: Badania marketingowe. Metody, nowe technolo-
gie, obszary aplikacji, K. Mazurek-Łopacińska (red.), PWE, Warszawa 2008, s. 262–269.

10 Opisywane badania są w trakcie realizacji, dlatego prezentowane wyniki mają charakter 
poglądowy. Celem opisu jest przedstawienie założeń, a nie interpretacja wyników, stąd pominięto 
zagadnienia doboru próby oraz statystycznej weryfi kacji istotności otrzymanych wyników. Bada-
nia związane są z realizacją grantu MNiSW (N115 0440 33) pt. Wpływ strukturyzacji relacji z klien-
tami na długoterminowe efekty współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

11 Kawiarnia została wybrana ze względu na znajomość produktu i usługi wśród potencjalnych 
respondentów.

12 Pojęcia te są traktowane jako przeciwstawne koncepcje działań, np. w ujęciu ich orientacji 
czasowej (krótko- czy długoterminowe). Szerzej w: P. Kwiatek, Programy lojalnościowe…
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Źródło: badania pilotażowe.

Słupki po lewej stronie (ciemniejsze) wskazują różnicę pomiędzy klasyfi -
kacją danej organizacji elementów jako programu lojalnościowego i promocji. 
Słupki po prawej stronie (jaśniejsze) pokazują odsetek odpowiedzi „nie wiem”. 
Linia ciągła reprezentuje iloraz klasyfi kacji „program lojalnościowy” do „pro-
mocja”.

Uzyskane do tej pory wyniki nie pozwalają na wysuwanie mocnych wnio-
sków, a ich odmienności w stosunku do przedstawionych wcześniej w niniej-
szym artykule nie można interpretować. Niemniej jednak test koncepcji badaw-
czej wskazuje na to, że może być ona wykorzystana do wyjaśnienia zmian w de-
klaracjach uczestników programów lojalnościowych w Polsce. Przyjęta meto-
dologia będzie zatem wykorzystana w szerszych badaniach, w tym (po niezbęd-
nych modyfi kacjach) na rynku instytucjonalnym (B2B). Nowe spojrzenie na po-
jęcie programu lojalnościowego, szczególnie poprzez wykorzystanie do zdefi -
niowania pojęcia opinii uczestników, umożliwi również lepsze (tj. bardziej pre-
cyzyjne) określenie korzyści, jakie z tytułu programu lojalnościowego mogą od-
nieść jego organizatorzy.
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CHANGES IN CUSTOMERS ATTITUDES TOWARDS LOYALTY PROGRAMS

Summary

Comparing to global statistics, there are almost 2 billion participants of loyalty pro-
grams which are by every second company. Thus we can assume that loyalty programs 
are now in maturity stage. In the article we attempt to verify changes in customer attitudes 
towards loyalty program. It is based on Polish data. We than present a research proposal 
which aims to verify the perception of loyalty programs.

Translated by Piotr Kwiatek
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STWORZENIE I PROMOCJA PAKIETOWYCH USŁUG 
„SKROJONYCH NA MIARĘ” JAKO METODA KSZTAŁTOWANIA 

POSTAW KONSUMENTÓW REGIONALNYCH USŁUG 
TURYSTYCZNYCH

Województwo zachodniopomorskie zlokalizowane jest w bardzo atrak-
cyjnym pod względem turystycznym miejscu Polski. Obfi tuje ono w wody po-
wierzchniowe zarówno obszaru lądowego, jak i morskie wewnętrzne – zajmują 
łącznie ok. 6% obszaru. Najistotniejsze pod kątem turystyki dla województwa za-
chodniopomorskiego jest wybrzeże morskie Bałtyku. Występuje tu bowiem cały 
zespół walorów środowiska, jakie daje styk lądu z morzem. Pas wybrzeża ma 
185 km, co stanowi prawie połowę długości polskiego wybrzeża. Składają się na 
nie szerokie, piaszczyste plaże z wydmami i lasami oraz płytkimi jeziorami nad-
morskimi. Atrakcję krajobrazową stanowią na tym obszarze urwiska, z których 
najpopularniejsze (95 m wysokości) znajduje się w Międzyzdrojach i jest chęt-
nie odwiedzanym punktem widokowym. Strome urwiska wykształciły się rów-
nież w wielu innych miejscach wybrzeża. Obszar nadmorski województwa za-
chodniopomorskiego charakteryzuje się najkorzystniejszymi warunkami klima-
tycznymi w całym basenie Morza Bałtyckiego. Panuje tu specyfi czny mikrokli-
mat, który w połączeniu ze zdrowotnościowymi właściwościami wody morskiej, 
powietrza oraz obecnością źródeł wód wgłębnych i złóż surowców leczniczych 
sprzyja rozwojowi funkcji sanatoryjnych i uzdrowiskowych. Pas nadmorski sta-
nowi obecnie najbardziej intensywnie wykorzystywany turystycznie obszar wo-
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jewództwa1. Głównymi pracodawcami tu są hotele oraz ośrodki wypoczynkowe, 
a podstawowym produktem usługi turystyczne rozumiane jako usługi przewod-
nickie (przewodników turystycznych), usługi hotelarskie oraz wszystkie inne 
usługi świadczone turystom lub odwiedzającym (art. 3 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 
1997 r. o usługach turystycznych. DzU 2001, nr 55, poz. 578)2.

Oprócz typowej dla tej części kraju i województwa turystyki rekreacyjnej 
i wypoczynkowej bliskość morza stwarza wyjątkowe warunki do rozwoju spor-
tów wodnych i różnych innych form turystyki aktywnej i kwalifi kowanej. Istnie-
jąca w regionie baza noclegowa stanowi niezbędny element zagospodarowania 
turystycznego i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju turystyki na tym obszarze. 
Według danych statystycznych z 2004 roku, województwo zachodniopomorskie 
oferowało 108 267 miejsc noclegowych (co stanowiło prawie 20% miejsc nocle-
gowych kraju) w 914 obiektach. Z tego 373 stanowiły obiekty całoroczne. Już od 
1997 roku można zauważyć sukcesywny wzrost odsetka obiektów całorocznych 
w strukturze bazy noclegowej. Biorąc pod uwagę ciągle jednak sezonowy cha-
rakter form turystycznych uprawianych w regionach nadmorskich, można uznać 
ten fakt za pozytywny symptom. Podstawowa nadmorska baza turystyczna po-
większana jest ciągle o szereg obiektów, imprez, przedsięwzięć stanowiących do-
datkową atrakcję dla turystów3. To wszystko ma na celu podniesie atrakcyjności 
zachodniopomorskich produktów turystycznych, ściągnięcie coraz większej licz-
by gości oraz wydłużenie sezonu.

Polscy, a więc także zachodniopomorscy hotelarze zaczęli bardzo poważ-
ne inwestycje dostosowujące bazy noclegowe do całorocznego funkcjonowa-
nia. Koszty związane z modernizacją starych lub budowaniem nowych obiektów 
wymusiły na inwestorach, biznesmenach działających najczęściej na podstawie 
biznesplanów, wskaźników (ROI), zapewnienie wykorzystania bazy noclegowej 
na wysokim poziomie przez cały rok. Dodatkowa funkcjonalność obiektów dała 
możliwość stworzenia nowych ofert pakietowych. Hotelarze musieli zatem wy-
kreować również nowe postawy konsumenckie, oczekiwania, które byłyby kom-
patybilne z nową ofertą rynku turystycznego. Wprowadzenie nowych, atrakcyj-
nych ofert wymagało całkowitego przeorganizowania funkcjonalności ośrodków 

1 P. Niedzielski, A. Dołowy, D. Milewski, D. Szostak, Ocena potencjału sektora turystycz-
nego województwa zachodniopomorskiego, w: Innowacyjność i struktury klastrowe w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, P. Niedzielski (red.), WNUS, Szczecin 2008, s. 9–27.

2 J. Raciborski, Usługi turystyczne, przepisy i komentarz, A. Sobkow (red.), Wydawnictwo 
Prawnicze, Warszawa 1999, s. 16.

3 P. Niedzielski i in., Ocena potencjału sektora…, s. 9–27.
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i hoteli (raczej tylko te większe mogą sobie na nie pozwolić), które przestały 
spełniać jedynie role kwaterunkowe, a zaczęły oferować wczasy i urlopy pakieto-
we, wzbogacając czas urlopu o dodatkowe atrakcje: siatkówkę plażową, tenis na 
kortach ziemnych i trawiastych, golf, pływanie w basenach, zabawy w aquapar-
kach, windsurfi ng, narty i rowery wodne, zabiegi spa, zabiegi rehabilitacyjne, or-
ganizowanie imprez okolicznościowych, eventów, konferencji i meetingów biz-
nesowych. To wszystko z myślą, aby ich oferty stały się jak najbardziej atrakcyj-
ne dla potencjalnych odbiorców usług.

Do tej pory przeważającą formą turystyki w województwie zachodniopo-
morskim (i w całym polskim pasie nadmorskim) była turystyka wypoczynko-
wa, czyli uprawiana w skali masowej, dostępna praktycznie dla wszystkich bez 
specjalnych ograniczeń. Był to raczej wypoczynek bierny, zwany potocznie 3S 
(Sea, Sun, Sand), który nie wymagał od organizatorów specjalistycznego sprzę-
tu, umiejętności ani również specjalnie dostosowanej oferty. Jednakże taki wy-
poczynek realizowany był głównie w okresie letnim (urlopy, wakacje). Polegał 
wyłącznie na zapewnianiu gościom bazy noclegowej, bez urozmaicenia czasu, 
gwarancji rozrywek oraz dodatkowej infrastruktury. To była najbardziej pierwot-
na forma turystyki. Inwestując w ośrodki oraz rozwijając infrastrukturę, zaczę-
to promować wypoczynek aktywny, zwany 3E (Entertainment, Emotion, Edu-
cation), co uniezależniło hotele od morza i sezonowości. Spowodowało to re-
organizację czasu urlopów – z modelu jednego długiego urlopu rocznie na kil-
ka krótszych w trakcie całego roku wypadów weekendowych i świątecznych. To 
było bardzo przemyślanym posunięciem, ponieważ w sezonie letnim ośrodki za-
wsze mają pełne obłożenie. Natomiast podział jednego dłuższego urlopu na kil-
ka krótszych stworzył możliwość przyjazdu turystów również poza sezonem. Za-
częto rozwijać i przekształcać pozostałe formy turystyki – pierwotna bierna tury-
styka wypoczynkowa zaczęła się przeobrażać w czynną turystykę wypoczynko-
wą. Rozwinięto turystykę leczniczo-uzdrowiskową (rodzaj turystyki wypoczyn-
kowej, ale powiązanej z podróżowaniem do wód w celach leczniczych); turysty-
kę weekendową i świąteczną (związaną z krótkimi wypadami za miasto, kiedy 
eskapad się nie planuje, a oczekuje się raczej przedstawienia wyjątkowej ofer-
ty od usługodawcy); turystykę medyczną (związaną w konkretnymi zabiegami 
przygotowanymi dla poszczególnych osób po indywidualnych konsultacjach le-
karskich); turystykę poznawczą (której głównym celem jest aspekt poznawczy 
i krajoznawczy dotyczący konkretnych zakątków nadmorskich); turystykę biz-
nesową (polegającą na organizowaniu spotkań biznesowych i fi rmowych w ku-
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rortach nadmorskich, gdzie uczestnicy meetingów mogą zwiedzać miejscowości, 
odpoczywać i korzystać z udogodnień zapewnianych przez hotel).

Polskie wybrzeże ma coraz więcej do zaoferowania swoim gościom, po-
czynając od przepięknych, szerokich plaż, wspaniałego powietrza, na znakomitej 
infrastrukturze noclegowej kończąc. Nad polskim morzem nadal drzemie wiel-
ki potencjał, a kierunek obrany przez polskich hotelarzy i władze rokuje jeszcze 
jaśniejszą przyszłość. Coraz więcej zagranicznych turystów wybiera polski pas 
nadmorski już nie tylko ze względu na niższe koszty, lecz także na jakość ob-
sługi, która z roku na rok jest na lepszym poziomie4. Dzisiejsze hotelarstwo sta-
je się wysoko wyspecjalizowaną formą gospodarki bazującej na szerokiej gamie 
świadczonych usług, które noszą nazwę pakietów5.

Wytwarzane są coraz bardziej profesjonalne produkty turystyczne określa-
jące cały zestaw dóbr i usług umożliwiających turyście przybycie do miejsca wy-
stępowania atrakcji turystycznych, pobyt i ich wykorzystanie. Takie produkty tu-
rystyczne mogą obejmować miejsce, usługę (pojedynczą lub pakiet) i pewne pro-
dukty materialne. Produkty turystyczne obejmują wszystkie atrakcje, świadcze-
nia i usługi użytkowane lub odwiedzane podczas przebywania w danym miejscu. 
Obejmują też wszystko, czego doświadcza odwiedzający6.

Nadmorskie hotele w Zachodniopomorskiem powoli zaczynają przypomi-
nać przedsiębiorstwa, są zarządzane przez wykwalifi kowaną kadrę menadżerską, 
mają osobne działy sprzedaży, rezerwacji i marketingu, a to wszystko dlatego, 
że w konkretne hotele zainwestowano ogromne pieniądze, pojawiła się poważna 
konkurencja, klienci stali się bardziej wymagający lub po prostu bardziej świa-
domi, a pogoda nie jest już jedynym powodem, dla którego turyści wybierają się 
na wakacje czy wczasy.

Okazuje się również, że przy kreowaniu nowych produktów i postaw kon-
sumenckich na wysoko konkurencyjnym rynku, na którym funkcjonuje ogrom-
na liczba oferentów usług oraz jest duża homogeniczność asortymentu, promocja 
staje się niezbędna. Takim rynkiem jest rynek turystyczny. Aby odnieść na nim 
sukces, nie wystarczy przygotowanie dobrej oferty w dobrej cenie i zbudowanie 
dobrego systemu sprzedaży. Oferta turystyczna, nawet wysokiej jakości, może 
zginąć w natłoku innych propozycji rynkowych. Konsument nie przejdzie obok 

4 M. Hryniuk, Skorzystaj w oferty pełnej atrakcji, e-wybrzeze.com. 
5 J. Czerwiński, Podstawy turystyki, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy „Wspólnota Akademicka”, Legnica 2007, s. 67–107.
6 A. Lewandowska, Produkt na rynku usług turystycznych, w: Marketing usług turystycznych, 

A. Panasiuk (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 74–75.
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oferty obojętnie i nie zignoruje jej pod warunkiem, że zostanie ona odpowiednio 
przez oferującego wyróżniona pośród innych podobnych towarów i usług. Tury-
sta zauważy tylko taki produkt i zainteresuje się nim, jeśli zaistnieje on w jego 
wyobraźni. Oznacza to, że odbiorca musi zarówno być świadomy istnienia pro-
duktu, jak i zostać przekonany o jego niepowtarzalności, wyjątkowości i użytecz-
ności. Oczywiste jest zatem, że jeżeli turysta będzie dokonywał wyboru dotyczą-
cego kierunku podróży, docelowego miejsca wypoczynku, to wybierze spośród 
znanych mu miejscowości, marek turystycznych czy hoteli. Temu właśnie służą 
marketingowe działania promocyjne, pozwalające na lepszą identyfi kację rynko-
wą produktów turystycznych7.

Sposoby promocji można podzielić i zaklasyfi kować zgodnie z kanałami ko-
munikacji gałęzi turystycznej z rynkiem i otoczeniem, a więc za pośrednictwem:

 – telewizji,
 – radia,

7 D. Jaremen, Promocja usług turystycznych, w: Marketing usług turystycznych…, s. 74–75.

Rys. 1. Przykład oferty pakietowej
Źródło: Agencja Reklamowa JFK Design.

Rys. 2. Przykład oferty pakietowej
Źródło: Agencja Reklamowa JFK Design
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 – prasy,
 – Internetu,
 – zewnętrznych nośników informacji,
 – wydawnictw nieciągłych, papierowych lub multimedialnych,
 – nośników niekonwencjonalnych.

Wszystkie nośniki reklamowe mają swoich odbiorców, czyli ludzi, którzy 
je czytają, słuchają lub oglądają. Jedne media mają większą grupę odbiorców, 
inne mniejszą, jedne są chętniej czytane, oglądane przez kobiety, inne przez męż-
czyzn, dzieci czy wykształconych ludzi. Specyfi cznych grup odbiorców moż-
na tworzyć wiele, posługując się różnymi kryteriami deskryptywnymi. Od licz-
by widzów, czytelników, odbiorców zależy bowiem cena, za którą właściciel me-
dium odda je do dyspozycji nadawcy przekazu. By reklamodawca osiągnął za-
mierzony cel, komunikat musi dotrzeć do możliwie najdokładniej określonego 
adresata (grupy docelowej – w przypadku usług turystycznych: turystów). Media 
bardziej znaczące na rynku w swojej ofercie reklamowej podają wielkość oraz 
strukturę swoich widzów, słuchaczy bądź czytelników. Badania wielkości i struk-
tury odbiorców poszczególnych mediów prowadzą również niezależne ośrodki 
badawcze. Ze względu na wysokie koszty dostępu do wyników tych badań na ko-
rzystanie z nich mogą sobie pozwolić duże agencje reklamowe, domy medialne 
lub wielcy reklamodawcy. Wszystkie media mają jednak określony zasięg prze-
strzenny, można dokładnie opisać obszar, na którym są czytane, słuchane bądź 
oglądane8. Wszystkim reklamodawcom z branży turystycznej zależy, aby prze-
kaz reklamowy dotarł do jak najszerszego spektrum odbiorców, oczywiście z do-
celowej grupy targetowej. Najlepszym nośnikiem jest więc zawsze telewizja, ra-
dio i prasa. I chodzi raczej o nośniki o najszerszym zasięgu, a więc ogólnopol-
skim. Reklama w telewizji lokalnej przyniesie raczej słabe wyniki.

Nie wszystkie jednak hotele stać na wydatek, którego koszt dotyczący jed-
nej kampanii najczęściej przerósłby wszystkie środki w budżecie marketingowym 
na cały rok. Dlatego obecnie najczęściej spotykaną formą przekazu informacji re-
klamowej są wydawnictwa nieciągłe, czyli foldery, ulotki, katalogi, broszury itd. 
Działają one za pomocą słowa i obrazu. Przy założeniu, że są wykonane profe-
sjonalnie (to znaczy przez agencję reklamową, która zadba o zdjęcia, teksty, lay-
out, skład, druk), dają olbrzymie możliwości zainteresowania odbiorcy ofertą hote-
lu czy ośrodka. Poważną wadą, nadal niezauważaną przez branżę, jest sposób dys-

8 J. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, B. Gryszkiewicz, Komunikacja marketingowa w turystyce, 
G. Musiałkowska-Pieprzyk (red.), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2007, s. 33.
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trybucji do fi nalnego odbiorcy – potencjalnego klienta. Materiały reklamowe znaj-
dują się w hotelach, na stoiskach targowych, w biurach podróży. Do takich miejsc 
trafi ają osoby, które najczęściej już zdecydowały się na konkretne destynacje tury-
styczne (miejsce lub obiekt). Aby pozyskać klienta, należy go zdobyć na wstępnym 
etapie planowania wyjazdu lub najlepiej wykreować u niego potrzebę podróży. Fol-
dery, broszury są bardzo dobrym narzędziem dodatkowym, które wzmacniał będzie 
taki przekaz i utrzymywał lojalnego klienta. Jednakże promować się należy w miej-
scach, w których najliczniejsza część naszej grupy docelowej poszukuje informacji.

Takim złotym środkiem łączącym bardzo szerokie spektrum odbiorców, 
uniwersalizm i ciągłość odbioru, atrakcyjność formy i łatwość dostępu oraz niską 
cenę – w porównaniu do podobnych pod względem zasięgu, czyli telewizji, radia 
i prasy – jest Internet. Większość hotelarzy działających na zachodniopomorskim 
wybrzeżu uznaje Internet za najszybciej rozwijające się informacyjne medium 
przyszłości i zaczęli zgodnie twierdzić, iż jedynie w Internecie reklama może 
przynieść pozytywny skutek. Znakomita większość hoteli ma własne witryny 
WWW, które są na coraz wyższym poziomie zarówno informacyjnym, jak i es-
tetycznym9. Posiadanie własnej atrakcyjnej witryny WWW, która przekona użyt-
kownika do zarezerwowania miejsca w hotelu, to duży plus, ale dopiero połowa 
sukcesu, ponieważ problem polega na sprowadzeniu potencjalnego gościa na na-
szą stronę. Tym celom służy pozycjonowanie stron w przeglądarkach (zarówno 
to organiczne, zwane SEO, jak i inne – linki sponsorowane, SEM). Kolejnym dy-
lematem, który jednak wydaje się ignorowany i niezauważany, jest fakt, że przy 
tak dużej liczbie podobnych usług oferowanych przez hotele wypozycjonowa-
nie konkretnej strony jest bardzo trudne, długotrwałe, a efekt najczęściej dość 
krótkotrwały. Internauci, wpisując konkretne słowa w wyszukiwarce (fraz naj-
częściej wyszukiwanych, czyli słów kluczowych – dotyczących usług turystycz-
nych i spa jest według badań Agencji JFK Design ok. 20), przeglądają najczęściej 
pierwsze 20 najwyższych wyników, co przy wspomnianej na początku ogólnej 
liczbie 914 obiektów jest mało zachęcające. Rozwiązanie tego problemu mógłby 
stanowić swego rodzaju „turystyczny portal internetowy”, czyli połączenie por-
talu informacyjnego, internetowego przewodnika dla turystów (w którym znaj-
dują się galerie zdjęć, artykuły, reportaże, kalendarium imprez itd.) oraz aktual-
nej i zunifi kowanej bazy noclegowej (hoteli i pensjonatów, ale również miejsc 
na konferencje, spa, imprezy i eventy, restauracji, obiektów agroturystycznych). 

9 Badania przeprowadzone na rynku zachodniopomorskim przez Agencję Reklamową JFK 
Design.
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Wypozycjonowanie portalu, zareklamowanie i zaistnienie w świadomości tury-
stów jest o wiele łatwiejsze niż pojedynczej strony komercyjnej, a podyktowane 
wieloma czynnikami: skupieniem potencjału na jednym celu, wielowątkowością 
opisywanych tematów branżowych, częstotliwością aktualizacji, wielością hiper-
łączy, które bardzo podnoszą PageRank witryny. W sieci istnieje wiele portali, 
które są jedynie bazami noclegowymi, odwiedzanymi przez internautów – wcza-
sowiczów zaledwie raz w roku przed wyjazdem na wczasy. Ich działanie przypo-
mina nieco wydawnictwa nieciągłe (foldery, broszury), ale w tym przypadku nie 
kanał dystrybucji jest zły, a forma i treść komunikatu. Jakość tego typu prezen-
tacji jest słaba, a przekaz mało czytelny, ośrodki same dodają swoje oferty, same 
tworzą opis i dodają zdjęcia, co sprawia, że porównywalność i obiektywność tych 
ofert jest bardzo niska. Właściciele obiektów nad morzem inwestują bardzo dużo 
pieniędzy, by dostosować swoją infrastrukturę do całorocznego funkcjonowania, 
dlatego wpis czy reklama w takich bazach-portalach jest mało skuteczna.

Rys. 3. Portal turystyczny e-wybrzeze.com
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Reklama nie może ograniczyć się jedynie do wpisu, ponieważ poszukiwany-
mi przez hotelarzy wczasowiczami są teraz osoby wyjeżdżające na weekendy, któ-
rym oferuje się pakiety (świąteczne, weekendowe itd.), urlopy, wyjazdy do spa, 
a ich oczekiwania są wysokie. „Postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
turystów i stworzyć portal łączący cechy bazy turystycznej, która będzie obiek-
tywna i atrakcyjna dla turysty – gościa portalu przez cały rok. Musi więc swoją tre-
ścią, interaktywnością i designem przyciągać odbiorców. Są to rzeczy, które będą 
stanowiły wartość dodaną i z pewnością uatrakcyjnią oraz wyróżnią nasz portal na 
tle konkurencji. Sprawią, że portal będzie ergonomiczny i ciekawy dla użytkowni-
ków”10. Na rynku zachodniopomorskim (na razie docelowo portal ma objąć swo-
im zasięgiem całe polskie wybrzeże) funkcjonuje jeden taki portal – to e-wybrzeze.
com. Portal tego typu, a więc obserwujący rynek turystyczny, innowacyjny, przy-
gotowany profesjonalnie i prowadzony ze starannością, z pewnością będzie odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie branży i odniesie również sukces komercyjny.

CREATION AND PROMOTION OF CUSTOM MADE SERVICES 
AS THE CUSTOMERS’ CHOICE FACTOR 

IN THE REGIONAL TOURISTIC MARKETPLACE

Summary

Constant progress of hospitality industry caused by investments, raising competi-
tion and guests’ expectations led to creation of custom made touristic services. Modern 
tourists have very high and well-defi ned expectations about the dream holidays and have 
more often enough money to fulfi ll their dreams. So hotel managers do their best to meet 
clients’ expectation and they’re preparing very individually combined staying packages 
for guests. Sum of the money that is spent to alter and adjust hotels to operate all year 
round, obligate them to generate incomes and that is possible only by enhancing tourists 
to spend money with them. Because of the similarity of most hotels’ offers, to start exist 
and become recognizable by customers they need to invest in promotional actions. The 
most effective (based on ROI rate) manner of advertisement is using the Internet as the 
medium. Almost all hotels on seaside area have their own WWW site but to have attrac-
tive and well designed site is only half of success the other half is to bring Internet users 
into it. The best way to do it (except SEO and SEM – those are either too expensive or 
effects too short lasting) is to become a member of touristic portal but not many worth-
less lodging bases that presentation assets are low but even one, two but outstanding 

10 M. Hryniuk, portal e-wybrzeze.com
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real touristic portals and present own offer through it. Well established portal has its 
own members that are defi nitely in target group of all hotels (they are searching for trip 
advices, best places to stay, places worth visiting, etc.) and they usually become a guest 
of particular hotel.

Translated by Łukasz Jarczak
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W OBSZARZE USŁUG OKOŁOSPRZEDAŻOWYCH

1. Wartość dla klienta w procesach okołosprzedażowych

Kategoria wartości odgrywa istotną rolę w procesie wyboru dokonywa-
nym na rynku przez klientów. Duża ilość dostępnych na rynku dóbr sprawia, że 
klienci kupują najczęściej te produkty, których wartość postrzegają jako najwyż-
szą. W analogiczny sposób dokonują wyboru miejsc realizacji zakupów. War-
tość powstaje na różnych etapach procesu zakupu, m.in. w momencie zawiera-
nia transakcji oraz użytkowania produktów. Nabywanie produktów (w subiek-
tywnym odczuciu klientów możliwie najlepszych) jest utożsamiane z uzyska-
niem określonej (wysokiej) wartości. Wartość tworzona jest przy udziale (wza-
jemnym związku) oferującego dobro i nabywcy tego dobra1. Jest efektem otrzy-
manych korzyści w odniesieniu do poniesionych w całości kosztów (tzn. ceny 
i innych kosztów związanych z nabyciem produktu). Wartość dla klienta stano-
wi tym samym relację między subiektywnie postrzeganymi korzyściami a po-
niesionymi kosztami2. Należy zaznaczyć, że subiektywne defi niowanie wartości 
przez klienta może powodować trudności w ich pomiarze, gdyż określana jest 

1 Stwierdzenie sformułował C.K. Prahalad. Zagadnienia związane z kategorią wartości dla 
klienta można znaleźć również m.in. w opracowaniach B. Say’a, H. Gossena, K. Lancastera, 
A. Marshalla, J.R. Hicksa, F. von Hayeka. Pojęcie to pojawia się też w twórczości D. Khanemana 
i P. Tversky’ego, którzy zastąpili kategorię użyteczności terminem wartość.

2 G.H.G. McDougall, T. Levesque, Customer satisfaction with services: putting perceived 
value into the equation, „The Journal of Services Marketing” 2000, No. 14 (5), s. 392–410.
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ona często w sposób niejednoznaczny, nieprecyzyjny i kontekstowy (tzn. na po-
strzeganą wartość wpływa m.in. rodzaj/typ klienta, jego otoczenie, sposób ko-
rzystania z nabytego produktu). Wpływ na określenie wartości (oraz jej pomiar) 
mogą mieć również relatywne walory produktu w odniesieniu do dostępnych 
substytutów oraz funkcja, jaką ma spełniać nabyty produkt (wartość funkcjonal-
na, emocjonalna, ekonomiczna).

Mając na względzie dostępne w literaturze przedmiotu defi nicje i koncep-
cje dotyczące wartości dla klienta, można stwierdzić, że obejmują one w więk-
szym lub mniejszym stopniu satysfakcję, którą uzyskują klienci w procesie zaku-
pu i użytkowania produktów. Biorąc pod uwagę, że „wartość jest dokonaną przez 
konsumenta ogólną oceną użyteczności produktu opartą na sposobie postrzega-
nia tego, co otrzymane, w stosunku do tego, co jest dane” oraz że „wartość jest 
stosunkiem pomiędzy postrzeganymi korzyściami a postrzeganymi kosztami”, 
można powiedzieć, że wartość dla klienta wynika z pewnego typu kompromisu 
(trade-off) pomiędzy tym, co klienci otrzymują (np. jakość, użyteczność), a tym, 
co muszą dać, by nabyć i użytkować produkt (np. zapłata określonej (żądanej) 
ceny, wysiłek poniesiony na pozyskanie (zakup) produktu)3.

Jak zaznaczono na wstępie, wartość dla klienta może być tworzona na każ-
dym etapie procesu zakupowego, tj. w fazie przedzakupowej, w momencie i miej-
scu zawierania transakcji oraz na etapie doświadczeń występujących u klientów 
po transakcji kupna/sprzedaży (np. doradztwo, dostawa, serwis, usługi fi nanso-
we i inne). Doznania (odczucia) klientów powstające w kolejnych fazach pro-
cesu zakupowego to indywidualnie określana „wycena wartości”, która powsta-
je niejako przez pryzmat zdolności nabywanego produktu do zaspokojenia zgła-
szanych i ujawnionych przez klientów potrzeb. Oferta handlowa uwzględniają-
ca najlepiej subiektywne potrzeby klientów (możliwe do zaspokojenia na rynku) 
znacznie zwiększa prawdopodobieństwo powtarzalności zakupów4. Klienci, do-
konując wyboru produktów względem swojej hierarchii potrzeb, wiedzy, cech 
osobowych, dostępnych ofert na rynku itp., uwzględniają najkorzystniejszą rela-
cję ceny produktu do oferowanej wartości.

3 V. Zeithaml, Consumer Perception of Price, Quality and Value: A Means – End Model and 
Synthesis of Evidence, „Journal of Marketing” 1988, Vol. 52.

4 P. Doyle, Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and 
Shareholder Value, John Wiley & Sons, Chichester 2000, s. 71.



89Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania…

Wartość dla klienta tworzona jest zarówno w bezpośrednich, jak i pośred-
nich kontaktach z klientami. W kontaktach bezpośrednich potencjalnie wysoka 
wartość może być tworzona m.in. poprzez:

 – precyzyjne rozpoznanie potrzeb i preferencji klientów,
 – wyczerpującą (kompetentną) informację o ofercie handlowej,
 – profesjonalne postępowanie w całym procesie realizacji transakcji.

Powstająca na każdym etapie procesu zakupowego wartość odczuwana 
przez klienta zawiera wiele cech niematerialnych. Oznacza to, że na subiektywną 
„wycenę wartości” przez klientów istotnie wpływają indywidualne emocje oraz 
zaufanie (np. w stosunku do produktu, miejsca realizacji zakupów). Wpływ emo-
cji przekłada się ponadto na sposób, w jaki klienci dokonują oceny ogólnej war-
tości oraz jej poszczególnych komponentów. Korzystną płaszczyznę do kształ-
towania wartości może stanowić ponadto dotrzymywanie zobowiązań, dążenie 
do rzetelnej i pełnej empatii współpracy, elastyczność w realizacji zamówień, 
wszechstronna pomoc oraz profesjonalna obsługa.

W literaturze przedmiotu często utożsamia się obsługę z usługą, natomiast 
wskazane jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy tymi pojęciami. Obsługa jest 
integralnym elementem każdej całościowej oferty, natomiast usługi to działa-
nia, procesy i czynności5. Obsługa stanowi usługę zapewnianą klientowi w celu 
wsparcia podstawowego produktu fi rmy. Obsługa klienta zwyczajowo jest bez-
płatna i nie należy jej mylić z usługami oferowanymi na sprzedaż6. Właściwy po-
ziom obsługi zmierza do wytworzenia zadowolenia klientów. Obejmuje budo-
wanie więzi z klientami i niejednokrotnie prowadzi do zawiązania długotrwa-
łych i obopólnych kontaktów. Przynosi klientowi korzyści w określonym miej-
scu i czasie. Obsługa klienta obejmuje m.in.:

 –  wszystkie czynności niezbędne do przyjęcia klienta, wytworzenia i wydania 
przedmiotu zamówienia; obejmuje również naprawę błędów popełnionych na 
którymkolwiek z etapów realizacji zamówienia;

 –  niezawodną realizację zamówienia, tj. dostarczenie klientowi dóbr i usług 
w uzgodnionym miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami klienta;

 –  określone czynności po sprzedaży, komunikowanie się z klientem, usuwanie 
usterek7.

5 V. Zeithaml, M.J. Bitner, Services Marketing, wyd. 2, McGraw-Hill, New York 2000.
6 M. Sullivan, D. Adcock, Marketing w handlu detalicznym, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 

2003.
7 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 217–218.
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W aspekcie obsługi można wyróżnić następujące wymiary:
 – uprzejma obsługa,
 – profesjonalna obsługa,
 – wysokie kompetencje personelu sprzedażowego,
 – empatia i zrozumienie klienta.

Kształtowanie się wartości dla klienta w procesie nabywania produktów 
związane jest głównie z cechami fi zycznymi i użytkowymi produktów oraz ich 
jakością. Natomiast jeżeli chodzi o proces świadczenia usług, kształtowanie się 
wartości dla klienta w tym procesie dotyczy wszelkich działań i czynności zwią-
zanych z nabywanymi produktami. Usługa odznacza się zarówno cechami mate-
rialnymi, jak i niematerialnymi, „to każda czynność zawierająca w sobie element 
niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty albo 
nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, która nie powoduje przeniesie-
nia własności. Przeniesienie prawa wartości może jednak nastąpić, a świadczenie 
usługi może być lub też nie być ściśle związane z dobrem materialnym”8.

Mając na względzie dostępną na rynku ofertę towarową, można wyróżnić 
następujące wymiary usług9:

 –  usługi bezpośrednio podnoszące wartość oferowanych towarów (np. bezpłat-
na instalacja (montaż) zakupionego sprzętu w domu klienta, nieodpłatne prze-
róbki, ozdobne pakowanie);

 –  usługi wspierające proces wymiany (np. możliwość regulowania płatności 
czekiem, kartą płatniczą, kredytową, bezpłatna dostawa towarów do domu 
klienta);

 –  usługi podnoszące wygodę zakupów i czyniące je bardziej przyjemnymi (np. 
odpowiednio przystosowane miejsca zabaw dla dzieci, specjalne podjazdy, 
dźwigi osobowe oraz inne urządzenia, które ułatwiają dotarcie do miejsca za-
kupów);

 –  usługi mające zachęcić do zakupu określonych towarów (m.in. degustacje, po-
kazy, np. obsługi sprzętu zmechanizowanego, porady w zakresie, projektowa-
nia wnętrz);

8 Tamże, s. 20. Usługi szeroko zdefi niowano również w wielu innych publikacjach, m.in. w: 
J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Difi n, Warszawa 2009, s. 9; A. Czubała i in., Marketing 
usług, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 9–24; M. Daszkowska, Usługi, produkcja, rynek, 
marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 129.

9 W literaturze przedmiotu spotyka się różne podziały usług. Przytoczony w tekście podział 
został zacytowany za Omarem (Omar, Retail Marketing, Financial Times Management, London 
1999, s. 317).
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 –  usługi informacyjne (np. bezpośrednie udzielanie wyczerpujących informacji 
o ofercie handlowej (np. w punktach obsługi klienta), pośrednie udzielanie 
wyczerpujących informacji o ofercie handlowej (np. za pośrednictwem tzw. 
call centers);

 –  usługi posprzedażowe (np. bezpłatny serwis, kontrola, naprawa AGD, RTV, 
możliwość (bez zbędnych formalności) zwrotu towaru lub wymiany na inny).

Uwzględniając zakres usług, do podstawowych ich typów możemy zali-
czyć:

 –  usługi okołosprzedażowe (np. możliwość składania zamówień przez telefon, 
Internet, korzystne godziny otwarcia);

 –  usługi posprzedażowe (np. nieodpłatny transport do domu klienta, możliwość 
wymiany, zwrotu);

 –  usługi dodatkowe (np. udzielanie kredytu w miejscu sprzedaży, profesjonalna 
(nieodpłatna) opieka nad dziećmi).

Prawidłowo przebiegający proces świadczenia usług ma bezpośredni wpływ 
na decyzje klientów, dlatego ich odpowiednio wysoki poziom winien stanowić 
priorytet działania. Proces badania jakości świadczenia usług nie należy do zadań 
prostych. Jedną z możliwości w tym zakresie jest wykorzystanie powstałego na 
bazie znanego modelu badania jakości usług SEVQUAL modelu RATER. Z racji 
swej istoty i ważności wymiarami tworzącymi RATER (zredukowanymi wzglę-
dem ilości w stosunku do wymiarów SEVQUAL) są:

 – solidność (Reliability) – np. dotrzymywanie obietnic;
 – gwarancja (Assurance) – np. wiedza, kwalifi kacje, uprzejmość personelu;
 – materialne elementy usługi (Tangibles) – np. wystrój lokalu;
 – empatia (Empathy) – np. troska, uwaga poświęcona klientowi;
 – zdolność reagowania (Responsiveness) – np. gotowość świadczenia pomocy.

Wartość dla klienta może być związana nie tylko z jakością lub cechami fi -
zycznymi i użytkowymi produktów oraz działaniami i czynnościami związany-
mi z nabywanymi produktami. Zgodnie z jedną z ostatnich koncepcji dotyczą-
cych wartości dla klienta przedstawioną przez Smitha i Colgate’a wysoka war-
tość może być generowana poprzez oddziaływanie różnych czynników, elemen-
tów związanych pośrednio lub bezpośrednio z ofertą handlową, np. odpowied-
nią wizualną prezentacją produktu, opakowaniem, przejrzystymi zasadami gwa-
rancji itp10.

10 J.B. Smith, M. Colgate, Customer Value Creation: A Practical Framework, „Journal of 
Marketing Theory and Practice”, Vol. 15, No. 1, Winter 2007, s. 7–23. 
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2. Założenia podejścia środków-celów w ocenie wartości dla klienta

Podejście środków-celów w identyfi kacji wartości dla klienta wynika z re-
lacyjnego ujęcia wartości. Wartość dla klienta jest ujmowana jako kognityw-
no-afektywna ewaluacja relacji między celami działań konsumenta a ograniczo-
nymi zasobami będącymi w jego dyspozycji i służącymi do realizacji tych celów 
w danych sytuacjach i perspektywie czasowej.

Analiza wartości dla klienta w koncepcji łańcucha środków-celów wynika 
z założeń dotyczących teorii ludzkiego działania11. Podstawowe założenia tej teo-
rii są następujące:

 –  działania jednostek wynikają z pożądanych przez te jednostki celów i wyko-
rzystania środków, za pomocą których będą chciały osiągać założone cele;

 –  jednostki wybierają te cele, które są możliwe do osiągnięcia za pomocą okre-
ślonych ograniczonych środków będących do dyspozycji;

 –  za pomocą danych zasobów można realizować jedne cele przy jednoczesnej 
rezygnacji z innych;

 – wybór alternatywnych celów wynika z procesu ich wartościowania.
Alternatywne cele tworzą więc określony ranking na skali preferencji konsu-

mentów, wynikający z ich systemu wartości osobowych (pożądanych idei i prze-
konań stanowiących pożądany i względnie trwały cel ich działań), które kształtu-
ją uszeregowanie celów, będących podstawą oceny środków i rzadkich zasobów 
wykorzystywanych do ich realizacji. Wartościowanie zasobów jest zatem funk-
cją wartościowania celów wynikających z systemu przekonań konsumentów12.

Systemy celów i ich wartościowania w teorii środków-celów są najczę-
ściej związane z koncepcjami domen motywacyjnych Schwartza, skalą Roke-
acha RVS i skalą Kahle’a LOV. Koncepcja domen motywacyjnych odnosi się do 
kategorii związanych z następującymi wartościami:

 – przyjemnością – powiązaną bezpośrednio z fi zjologiczną gratyfi kacją;
 –  bezpieczeństwem – związanym z podstawowymi potrzebami bezpieczeństwa 
i spokoju Maslowa;

 – osiągnięciami – potrzebą szacunku społecznego i podziwu;

11 Przyjęto założenia teoretyczne szkoły austriackiej w ekonomii (L. von Mises) oraz teorii 
funkcjonalistycznej w socjologii (T. Parsons). 

12 Na tym tle koncepcja „wartości dla klienta” (value for the customer) przyjmowana 
w marketingu jest nieco myląca, ponieważ to system wartości i ocen konsumenta jest podstawą 
wartościowania środków zaspokojenia potrzeb, dóbr i usług oferowanych przez system 
marketingowy. Stąd należałoby raczej w tym kontekście mówić o koncepcji „wartości od klienta” 
(value (derived) from the customer). 



93Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania…

 –  zorientowaniem na siebie – potrzebą pewności siebie, świadomości swoich 
możliwości wyboru i podejmowania decyzji;

 –  dostosowaniem się – potrzebą respektowania norm społecznych, potrzebą tro-
ski o dobro innych i dojrzałością wynikającą z takich cech, jak mądrość, do-
świadczenie, tolerancja, wiara we własne przekonania.

Skala RVS Rokeacha, składa się z 18 wartości instrumentalnych dotyczących 
preferowanych sposobów działań i 18 wartości ostatecznych określających pożą-
dany stan, będący efektem danych działań. Skala wartości LOV Kahle’a obejmu-
je 9 podstawowych wartości ostatecznych: szacunek dla siebie, bezpieczeństwo, 
ciepłe relacje z innymi, sukces, poczucie osobistego spełnienia, poczucie przyna-
leżności, szacunek innych, radość i zabawa w życiu, emocje i życie pełne wrażeń.

Waloryzacja celów pociąga za sobą określoną strukturę wartościowa-
nia ograniczonych zasobów będących w dyspozycji działających jednostek. Do 
podstawowych ograniczonych zasobów jednostek należą istniejące już i będące 
w jego dyspozycji dobra i usługi, zasoby fi nansowe (dochody pieniężne), czas 
oraz zasoby kulturowe. Są one wymiarami „poświęcenia” (sacrifi ce) konsu-
menta. Są alokowane na poszczególne sfery działań konsumenta – konsumpcję, 
oszczędzanie i inwestowanie. W ramach każdej sfery alokacji zasobów realiza-
cja poszczególnych celów (konsumpcji, oszczędzania i inwestowania) wyznacza 
wartość środków realizacji tych celów.

3. Identyfi kacja wartości dla klienta z wykorzystaniem analizy klas ukrytych

Analiza wartości dla klienta została dokonana na podstawie danych uzyska-
nych w ogólnopolskich badaniach ankietowych zrealizowanych na próbie 215 
respondentów w siedmiu dużych miastach Polski. W identyfi kacji poszczegól-
nych wymiarów środków-celów posłużono się skalą Likerta. Stwierdzenia stano-
wiące pozycje skali obejmowały relacje zachodzące pomiędzy środkami i cela-
mi konsumpcji. W strukturze środków wyodrębniono produkty (dobra i usługi), 
dodatkowe korzyści związane z ofertą rozszerzoną obejmującą przed- i posprze-
dażową obsługę klienta. Cele konsumpcji obejmowały dwa podstawowe pozio-
my: cele funkcjonalne (adaptacyjne), wynikające z odczucia deprywacji i braku, 
w których środki ich realizacji są odpowiedzią, oraz cele statusowe (transforma-
cyjne), prospektywne, związane z dążeniami i aspiracjami konsumenta do osią-
gania określonego, wyższego stanu w przyszłości13.

13 Pozycje skali określające relacje między środkami a celami konsumpcji były następujące: 
dobra-funkcje: produkty należy wybierać ze względu na ich użyteczność (czy dobrze spełniają 
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Analiza przestrzennego zróżnicowania wartości dla klienta w została prze-
prowadzona za pomocą modeli klas ukrytych. Identyfi kacja klas została dokona-
na na podstawie odpowiednich pozycji skali Likerta dotyczących zależności mię-
dzy środkami a celami konsumpcji. Środki konsumpcji związane są z rolą pro-
duktów i obsługi klienta w osiąganiu przez konsumenta wartości funkcjonalnych 
(związanych z bezpieczeństwem, użytecznością) i statusowych (odnoszących się 
do wyróżnienia się wśród innych i prestiżu). Uzyskane na tej podstawie ukry-
te segmenty zostały opisane za pomocą wartości osobowych z listy LOV oraz 
zmiennych określających miejsce zamieszkania konsumenta (wybrano siedem 
dużych aglomeracji miejskich). W celu wyodrębnienia optymalnej liczby klas 
zbudowano pięć modeli klas ukrytych (od modelu składającego się z dwóch klas 
ukrytych do modelu sześcioklasowego). Ich porównanie znajduje się w tabeli 1.

Tabela 1

Porównanie modeli klas ukrytych

Model Kryterium
Akaike

Błąd
klasyfi kacji

Liczba 
parametrów

2 segmenty 2452.7074 0,008 42

3 segmenty 2442.2800 0,024 76

4 segmenty 2486.8921 0,022 110

5 segmentów 2400.2451 0,010 144

6 segmentów 2509.9976 0,004 178

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Latent Gold.

Tabela 1 przedstawia wartości kryterium informacyjnego Akaike, błąd kla-
syfi kacji i liczbę szacowanych parametrów modelu. Wybór optymalnego mode-
lu związany jest z jego prostotą (określoną przez liczbę parametrów), precyzją 
klasyfi kacji (ocenianą na podstawie błędu klasyfi kacji) i jakością dopasowania 
(na podstawie kryterium informacyjnego Akaike). Generalnie, wybiera się model 
możliwie jak najprostszy (o małej liczbie parametrów), a jednocześnie najlepiej 
odzwierciedlający strukturę danych (o jak najmniejszej wartości kryterium Aka-
ike) oraz najmniejszym błędzie klasyfi kacji. Z tabeli 1 wynika, że względnie naj-

funkcje, do których zostały przeznaczone); dobra-status: to, co kupujemy i używamy, powinno 
świadczyć o naszej pozycji w społeczeństwie; obsługa-funkcje: w sklepie ważne jest nie tyle to, 
co można kupić, ile to, jak wygląda sklep i jaka jest jego obsługa; obsługa-status: kupowanie 
w ekskluzywnych sklepach podnosi znaczenie osoby, która tam kupuje.
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lepszym z porównywanych modeli jest model składający się z pięciu klas ukry-
tych (najniższa wartość kryterium informacyjnego Akaike, przy relatywnie ni-
skim błędzie klasyfi kacji).

4. Profi le klas ukrytych

Współczynniki regresji modelu klas ukrytych wraz z rozkładem przynależ-
ności przedstawia tabela 2.

Tabela 2

Parametry modelu pięciu klas ukrytych

Wskaźniki Klasa 1 
(36%)

Klasa 2
(28%)

Klasa 3 
(14%)

Klasa 4 
(11%)

Klasa 5 
(11%) Wald p R2

Dobra-funkcje -0.04 1.28 -1.44 0.18 0.01 559.71 0,0 0.51

Dobra-status -0.48 -0.36 -0.96 1.66 0.14 104.75 0,0 0.22

Obsługa-funkcje 0.37 0.28 -1.13 1.71 -1.24 127.86 0,0 0.23

Obsługa-status -0.86 -0.93 -1.39 1.82 1.38 205.13 0,0 0.41

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Latent Gold.

Z tabeli 2 wynika, że wszystkie wskaźniki (łańcuchy środków-celów) są istot-
ne statystycznie i różnicują wyodrębnione klasy ukryte (istotne wartości statystyki 
Walda). Zestaw klas ukrytych najsilniej wyjaśnia zmienność funkcjonalnych celów 
produktu (R2 = 0.51) oraz statusowych celów obsługi klienta (R2 = 0.41). Z punk-
tu widzenia relacji między poszczególnymi typami środków i celów konsumpcji 
a klasami ukrytymi dla pierwszej, najliczniejszej klasy respondentów (36%) na 
funkcjonalne cele konsumpcji dóbr najsilniej wpływa przynależność do drugiej 
klasy ukrytej („funkcje produktu”). Statusowe funkcje dóbr są najsilniej tłuma-
czone przez czwartą klasę ukrytą. Funkcjonalne i statusowe cele obsługi klienta są 
również wyjaśniane poprzez przynależność do czwartej klasy („obsługa i status”). 
Dodatkowo statusowe cele związane z obsługą klienta są wyjaśniane także przez 
piątą klasę ukrytą („statusowa obsługa”). Trzecia klasa jest związana z silnie ujem-
nym wpływem wszystkich relacji środków-celów („niewrażliwi”).

Dodatkowe informacje o charakterze klas niosą zmienne określające war-
tości osobowe konsumentów (lista wartości LOV), ich zróżnicowanie regional-
ne14 oraz charakterystyki poszczególnych miejsc zamieszkania (miast) dotyczą-

14 Z punktu widzenia analizy klas ukrytych przynależność respondentów do poszczególnych 
miejsc zamieszkania (miast) jest traktowane jako przynależność do znanej klasy. 
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ce średnich wydatków na mieszkańca, liczby zarejestrowanych obiektów handlo-
wych i usługowych oraz liczby centrów handlowych o powierzchni co najmniej 
10 tys. metrów kwadratowych15. Profi le uzyskanych klas ukrytych (prawdopodo-
bieństwa dla zmiennych demografi cznych i miast oraz średnie dla charakterystyk 
miast i wartości LOV) z punktu widzenia dodatkowych zmiennych są przedsta-
wione w tabeli 3.

Tabela 3

Profi le klas ukrytych

Zmienne Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5

1 2 3 4 5 6

Miasto

Wrocław 0.1472 0.1043 0.2650 0.1062 0.1678

Gdańsk 0.1683 0.1044 0.0845 0.1532 0.1116

Poznań 0.1162 0.1460 0.1308 0.1053 0.0003

Rzeszów 0.1045 0.1451 0.1681 0.2107 0.4981

Szczecin 0.0999 0.1457 0.0894 0.3164 0.2222

Warszawa 0.1822 0.1453 0.2189 0.0531 0.0000

Lublin 0.1816 0.2092 0.0433 0.0552 0.0001

Charakterystyki miast

Wydatki na 1 mieszkańca 3314 3252 3062 3393 3311

Liczba obiektów 29329 25040 21420 28289 21452

Liczba centrów 13.4 12.1 14.5 9.7 7.0

Wartości LOV

Życie pełne wrażeń 6.2279 6.1498 6.3517 6.0061 5.4875

Przyjemność życia 8.3832 8.4400 7.9749 7.7421 7.4579

Dobre stosunki z innymi 8.4127 8.3155 7.8319 7.9884 8.3409

Samorealizacja 8.6029 8.8552 8.4050 7.8599 7.9484

Bycie poważanym 7.1580 7.1087 6.4863 7.5447 6.9350

15 Dane GUS na podst. bilansów (stan na 31.12.2006); źródło: Miasta w liczbach 2005–2006, 
GUS, Warszawa 2008 oraz http://www://detaldzisiaj.com.pl (1.02.2010). Profi lowanie klas ukrytych 
jest dokonywane na podstawie zmiennych z dwóch poziomów analizy – poziomu indywidualnego 
respondenta oraz poziomu miasta, w którym mieszka. 
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1 2 3 4 5 6

Poczucie spełnienia 8.5126 9.1474 7.6927 8.2201 8.2387

Bezpieczeństwo 9.3378 9.5460 8.3659 8.8860 8.9635

Szacunek dla siebie 9.3223 9.5642 8.3194 8.5276 9.3498

Poczucie przynależności 7.4115 7.3705 6.8771 6.5362 8.0648

Przedział wiekowy 

18–24 0.4003 0.3758 0.2145 0.3687 0.4453

25–34 0.2324 0.2282 0.4798 0.1069 0.3898

35–49 0.2482 0.2497 0.3058 0.3154 0.1159

50–64 0.1006 0.1463 0.0000 0.2091 0.0000

>64 0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0490

Sytuacja materialna

2 0.0000 0.0420 0.0433 0.0000 0.0000

3 0.4317 0.3751 0.6546 0.3701 0.5542

4 0.5683 0.5410 0.3021 0.6299 0.4458

5 0.0000 0.0420 0.0000 0.0000 0.0000

Źródło: opracowanie własne na podstawie programu Latent Gold.

Wartości średnich surowych lub znormalizowanych (znajdujących się 
w przedziale 0–1) wskazują na istniejące zróżnicowanie klas w przekroju war-
tości osobowych, wybranych cech społeczno-demografi cznych i charakterystyk 
miast z punktu widzenia nasycenia sprzedaży detalicznej. Pierwsza klasa („funk-
cjonalna obsługa”) charakteryzuje bardzo młodych konsumentów o dobrej sytu-
acji materialnej i skłaniających się ku wewnątrzsterownym wartościom bezpie-
czeństwa i szacunku dla siebie. Do tej klasy należą miasta o największej licz-
bie placówek handlowych i usługowych. Cechą różnicującą druga klasę („funk-
cje produktu”) od pierwszej jest jedynie miejsce zamieszkania (Lublin). Trzecia 
klasa ukryta (konsumenci „niewrażliwi”) to klienci do 35. roku życia o umiar-
kowanie dobrej sytuacji materialnej, kładący nacisk na samorealizację. Klienci 
w tej klasie to głównie przedstawiciele Warszawy i Wrocławia oraz miast o naj-
większej liczbie centrów handlowych. Klasa czwarta („obsługa i status”) to kon-
sumenci młodzi o dobrej sytuacji materialnej ceniący bezpieczeństwo i szacunek 
dla siebie. Mieszkają głównie w miastach o największych wydatkach na miesz-
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kańca. Spośród analizowanych miast ta klasa jest charakterystyczna dla Szcze-
cina. Klasa piąta („statusowa obsługa”) to najmłodsi klienci o umiarkowanie do-
brej sytuacji materialnej, dla których najważniejszymi wartościami są bezpie-
czeństwo i szacunek dla siebie. Do tej klasy należą głównie klienci pochodzący 
z Rzeszowa.

Podsumowanie

Analiza klas ukrytych wyodrębnionych na podstawie łańcuchów środków-
celów konsumpcji ukazała regionalne zróżnicowanie źródeł wartości i istotną 
rolę obsługi okołosprzedażowej klienta. Czynnik obsługowy jest ważnym kryte-
rium wyodrębnienia segmentów zarówno ze względu na realizowane cele funk-
cjonalne, jak i statusowe. Wchodzi on w interakcje z wartościami osobowymi 
klientów oraz ich cechami demografi cznymi konsumentów.

MEANS-END APPROACH IN REGIONAL DIFFERENTIATION 
OF THE VALUE FOR THE CUSTOMER IN POST-PURCHASE SERVICE

Summary

The aim of the paper is the outline the means-end approach in client segmentation 
based on value for the customer in the area of past-purchase services. The regional dif-
ferentiation is identifi ed using latent class analysis with known-class regions, demo-and 
psychographic covariates and regional-level variables. The analysis shows that post-pur-
chase service is the important factor as a source of value for the customer especially with 
the context of status-based consumer goals and objectives.

Translated by Adam Sagan and Grażyna Plichta
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WPŁYW KULTURY CHIŃSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE RELACJI 
MARKETINGOWYCH

Wprowadzenie

Firmy nie działają w izolacji, przeciwnie – tworzą liczną sieć bezpośrednich 
i pośrednich powiązań w ramach wzajemnych interakcji i kontaktów z różnorod-
nymi podmiotami otoczenia (interesariuszami), które mają zarówno profesjonal-
ny, jak i społeczny wymiar. Na znaczenie tych powiązań zaczęto zwracać szcze-
gólną uwagę wraz ze zmniejszającą się skutecznością tradycyjnie pojmowanych 
instrumentów marketingu (4P: produkt, cena, promocja, dystrybucja), ich nie-
dostosowaniem do specyfi ki rynków instytucjonalnych i usług oraz powszech-
nie odradzającymi się wśród klientów tendencjami do indywidualizacji potrzeb. 
W kształtującym się od początku lat 80. XX wieku nowym, relacyjnym paradyg-
macie marketingu podkreśla się, że to właśnie sieci powiązań i wzajemne rela-
cje są potencjalnie wartościowym zasobem dla fi rm i środkiem do budowania 
i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku1. Organizacja skupia się tu na 
zwiększeniu retencji zdobytych klientów, a nie na znalezieniu kolejnego nowego, 
który dokonuje pojedynczej transakcji. Maksymalizację korzyści zapewnia tzw. 
produkt poszerzony o usługi extra, spełniający indywidualne potrzeby i oczeki-
wania poprzez m.in. aktywny udział klienta w procesie wytwarzania i sprzedaży. 
Wartość powstała w wyniku tych działań jest trudna do skopiowania i prowadzi 
do zwiększenia satysfakcji klienta i trwałego związania z fi rmą.

1 J. Dyer, H. Singh, The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganiza-
tional Competitive Advantage, „Academy of Management Review” 1998, nr 4/ 23, s. 675.
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Ze względu na geografi czne położenie głównych ośrodków naukowych zaj-
mujących się tą problematyką (kraje skandynawskie, USA, Australia, Wielka Bry-
tania) początkowo gros rozważań nad relacjami rynkowymi odnosił się do za-
chodniego otoczenia biznesowego, gdzie w centrum uwagi były głównie powią-
zania na rynku wewnętrznym (krajowym)2. Postępująca internacjonalizacja pro-
cesów inwestycyjnych i handlowych oraz włączenie w latach 90. XX w. rynków 
wschodzących (emerging markets) do szeroko rozumianej gospodarki światowej 
spowodowały, że zaczęto również dostrzegać potrzebę analizy relacji marketin-
gowych w perspektywie międzynarodowej i międzykulturowej3. Nasuwa się tu 
jednak zasadnicze pytanie: czy powszechnie wykorzystywane w analizach wy-
miary kulturowe i teoria marketingu relacji zbudowana na wartościach cywiliza-
cji zachodniej oddają specyfi kę relacyjną wszystkich rynków rozwijających się? 
Szczególnie wątpliwe jest to w przypadku otoczenia rynkowego obszarów państw 
azjatyckich, w których dominuje fi lozofi a konfucjańska, a pojmowanie rzeczywi-
stość otaczającego świata oparte jest na wartościach taoistycznych i buddyjskich. 
W ostatnim czasie, ze względu na potencjał gospodarki, najbardziej interesującym 
przykładem odzwierciedlającym powyższe wątpliwości jest rynek chiński. Przy-
ciąga on niewątpliwie olbrzymią liczbę inwestycji, ale przez swoją specyfi kę kul-
turową sprawia duże problemy adaptacyjne i stanowi wyzwanie dla wielu przed-
siębiorstw międzynarodowych, zwłaszcza z kręgu cywilizacji zachodniej4.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wyjątkowych wymiarów 
kultury tego dynamicznie rozwijającego się rynku, które mają największe impli-
kacje dla budowy relacji marketingowych. W opracowaniu wykorzystano donie-
sienia literaturowe, kilkuletnie obserwacje bezpośrednie autora uzupełnione wy-
wiadami przeprowadzonymi z polskimi menadżerami odpowiedzialnymi za za-
rządzanie operacjami na tym rynku.

1. Podejście międzykulturowe w marketingu relacji

Pojęcie kultury, chociaż powszechnie używane, wśród specjalistów z róż-
nych dziedzin defi niowane jest rozbieżnie. Dla celów niniejszego opracowania 

2 Zob. np. J. Wu, An Analysis of Business Challenges. Faced by Foreign Multinationals Ope-
rating the Chinese Market, „International Journal of Business and Management” 2008, nr 12/3, 
s. 169–174.

3 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970, s. 78. 
4 Por. J-C. Usunier, J.A. Lee, Marketing Across Culture, Financial Times Press, Edinburgh 

2005, s. 182.
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przyjęto rozumienie kultury za Janem Szczepańskim jako „ogół wytworów dzia-
łalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposo-
bów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowo-
ściach, przekazywanych następnym zbiorowościom i innym pokoleniom”5. W ba-
daniach międzykulturowych zasadniczo wykorzystuje się dwa podejścia metodo-
logiczne: etic, czyli perspektywę badania rzeczywistości „z zewnątrz” systemu, 
gdzie kultura jest traktowana obiektywnie i przyjęte kryteria oceny mają charak-
ter uniwersalny, oraz emic bazujące na interpretacji „z wnętrza” systemu, gdzie 
kultura ujmowana jest subiektywnie, opisu rzeczywistości dokonuje się za pomo-
cą pojęć specyfi cznych dla danego obszaru i instrumenty pomiaru badań są adop-
towane do każdej kultury oddzielnie6.

Przegląd literatury przedmiotu w zakresie wpływu kultury na rozwój relacji 
marketingowych wskazuje na powszechne zastosowanie podejścia badawczego 
etic i użycie w analizach znanych zestawów wymiarów kultur, np. Geerta Hofste-
de’a i Edwarda Halla, opartych na dwubiegunowym rozkładzie wartości (np. mę-
skość – kobiecość, kultury wysoko- i niskokontekstowe) i bazujących na zachod-
nim wartościowaniu. Według powyższego ujęcia, amerykańska kultura zalicza-
na jest do indywidualistycznych, o małym dystansie do władzy i niskokonteksto-
wych, a chińska do kolektywistycznych, o znacznym stopniu unikania niepewno-
ści i dużym dystansie do władzy. Przykładem zastosowania podejścia etic mogą 
być rozważania Gerry’ego Batondy i Chada Perry’ego nad wpływem kultury na 
rozwój relacji rynkowych między chińskimi i australijskimi partnerami, w któ-
rych do analizy użyto wszystkich pięciu wymiarów zaproponowanych przez Ho-
fstede’a, rozpatrując ich wpływ w podziale na poszczególne fazy rozwoju rela-
cji7. Podobnie czterech głównych wymiarów Hofstede’a8 w badaniach nad rela-
cjami chilijskich importerów ze swoimi zagranicznymi dostawcami użyła Con-

5 G. Batonda, Ch. Perry, Infl uence of culture on relationship development processes in overseas 
Chinese/Australia networks, „European Journal of Marketing” 2003, nr 11–12/37, s. 1548–1573.

6 Pierwotnie Hofstede wyróżnił cztery wymiary: indywidualizm – kolektywizm, dystans do 
władzy, stopień unikania niepewności, męskość – kobiecość. W ramach współpracy z M. Bondem, 
znawcą kultur azjatyckich, zaproponował piąty wymiar, tzw. dynamizm konfucjański (orientacja 
długo- i krótkoterminowa). Por. G. Hofstede, M.H. Bond, The Confucius connection: from cultural 
roots to economic growth, „Organizational Dynamics” 1988, nr 16/4, s. 5–21.

7 C. Bianchi, Do Cultural Differences Affect International Buyer-Seller Relationships? „Jour-
nal of International Consumer Marketing” 2006, nr 18/4, s. 7–32.

8 T. Larsen, B. Rosenbloom, Communication in international business-to-business marketing 
channels: Does culture matter?, „Industrial Marketing Management” 2003, nr 32, s. 309–315. 
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stanza Bianchi9. Podział kultur na wysoko- i niskokontekstowe Halla wykorzy-
stali Trina Larsen i Bert Rosenbloom, rozważając wpływ kultury na komunikację 
w kanałach marketingowych pomiędzy amerykańskimi eksporterami i ich zagra-
nicznymi dystrybutorami10.

Takie stanowisko metodologiczne ma oczywiście uzasadnienie według za-
chodniego sposobu rozumowania, opartego powszechnie na arystotelesowskiej 
logicznej zasadzie niesprzeczności, gdzie z dwóch sądów sprzecznych tylko je-
den może być prawdziwy. Krytykę powyższego sposobu postępowania, w ra-
mach rozważań nad międzynarodowymi aspektami marketingu relacji, podję-
li jako jedni z pierwszych Tony Fang i Anton Kriz, wskazując na ignorowanie 
możliwości występowania wymiarów, które mogą być unikatowe w innych kul-
turach i zalecając zmianę podejścia na emic. Zastosowanie analizy i oceny z wnę-
trza systemu w interpretacji wpływu kultury polecali szczególnie w badaniach 
nad relacjami rynkowymi w obszarach państw azjatyckich, wskazując tu przede 
wszystkim na Chiny, gdzie dwubiegunowość rozważań na zasadzie „albo/albo” 
jest niespójna z naturą Chińczyków opartą na zasadzie współwystępowania prze-
ciwności „oba/i”, a reprezentowaną w tej kulturze przez taoistyczny symbol yin 
i yang11. Biorąc to pod uwagę, w poniższej analizie wpływu kultury chińskiej na 
relacje marketingowe zostanie użyte głównie podejście emic.

2. Wymiary kultury chińskiej – charakterystyka i implikacje marketingowe

Poza wynikającą z yin i yang kontekstualną oceną rzeczywistości można 
wskazać jeszcze co najmniej kilka wyjątkowych aspektów kultury chińskiej, nie-
mających odpowiedników w szeroko rozumianej kulturze zachodniej, a odgry-
wających olbrzymią rolę w procesie budowy i utrzymania relacji rynkowych. 
Należy tu przede wszystkim wymienić głęboko zakorzeniony w społeczeństwie 
chińskim fenomen guanxi, daleko bardziej złożony i enigmatyczny niż zachod-
nie powiązania i sieci relacji oraz blisko związany z tym zjawiskiem koncept re-
nqing, odzwierciedlający reguły wzajemności przysług w ramach tych sieci. Po-
nadto istotnymi elementami kultury chińskiej są tu znacznie większa rola twarzy, 
reprezentowana przez dwa koncepty: lian i mianzi, oraz sposób prowadzenia ne-
gocjacji oparty na sztuce wojny – bingfa – mistrza Sun Zi.

9 T. Fang, A. Kriz, Cross-cultural challenges to the IMP paradigm: Evidence from Chinese 
markets. IMP Conference, Bath, 7.09.2000 (materiały konferencyjne).

10 E. Kajdański, Chiny. Leksykon. Historia, gospodarka, kultura, KiW, Warszawa 2005, s. 321.
11 Za: T. Fang, From „Onion”to„Ocean”. Paradox and Change in National Cultures, „Inter-

national Studies of Management & Organization” 2006, nr 4/35, s. 77.
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Yin i yang jest chińską dualistyczną koncepcją fi lozofi czną przeciwstaw-
nych, lecz wzajemnie uzupełniających się elementów całego istnienia12. Dosko-
nała harmonia we wszechświecie opiera się na równowadze dwóch przeciwstaw-
nych pierwiastków yin (ujemny – lecz nie tożsamy ze złym – żeński, ciemny, sła-
by, ciepły) oraz yang (dodatni – lecz nie tożsamy z dobrym – męski, jasny, suchy, 
silny, zimny). Każdy z elementów, osiągając swoją skrajność, przechodzi w ele-
ment przeciwstawny i cykl tych przemian jest nieustający. Wynikające z tego 
chińskie zasady sprzeczności i holizmu zakładają, że otaczająca rzeczywistość 
nie jest precyzyjna, lecz złożona i pełna sprzeczności, a jej elementy nie są od-
izolowane i niezależne. Kultura z natury rzeczy zawiera paradoksy, które poma-
gają w zachowaniu normalnej egzystencji i zdrowego rozwoju. Zgodnie z tą in-
terpretacją kultura może jednocześnie charakteryzować się wymiarami: męsko-
ści i kobiecości, długo- i krótkoterminowością, indywidualistycznym i kolekty-
wistycznym nastawieniem, w zależności od sytuacji, czasu i kontekstu13. Według 
zasady yin i yang można wyjaśnić wiele chińskich konceptów i sposobów po-
stępowania, które wydają się nielogiczne, dziwne i zagadkowe dla ludzi Zacho-
du, ale nie przeszkadzają Chińczykom w zachowaniu wewnętrznej konsekwen-
cji i spójności. Dla przykładu można tu podać powszechnie słyszane slogany, 
jak: „jeden kraj dwa systemy” (yi guo liang zhi), „stabilność i rozwój” (wending 
fazhan), „socjalistyczna gospodarka rynkowa” (shehuizhuyi shichang jinji) oraz 
nawet słowo „kryzys” (weiji), w którym wei oznacza niebezpieczeństwo i ji – pa-
radoksalnie – okazję. W ramach badań nad orientacją marketingową Chris Styles 
i Tim Ambler wykazali również podobną sytuację wśród chińskich menadżerów, 
którzy mimo wskazywania długoterminowych relacji jako kluczowego czynni-
ka sukcesu potrafi li podejmować decyzje mające typowo transakcyjny charakter, 
preferując zysk z jednej transakcji nad długoterminową współpracę14.

Guanxi w dosłownym tłumaczeniu oznacza ‘relacje personalne lub powią-
zania i związki międzyludzkie’15 oraz jest synonimem dla specjalnych przysług 
i zobowiązań w ramach tych powiązań. Poznanie i praktykowanie guanxi jest 

12 C. Styles, T. Ambler, The coexistence of transaction and relational marketing: Insights from 
the Chinese business context, „Industrial Marketing Management” 2003, nr 32, s. 633.

13 Y.H. Wang, T.K.P. Leung, Guanxi: Relationship marketing in a Chinese Context, Internatio-
nal Business Press, New York 2001, s. 4.

14 L.W. Pye, Chinese Negotiating Style: Commercial Approaches and Cultural Principles, 
Quorum Books, New York 1982, s. 101.

15 J.P. Alston, Wa, Guanxi, and Inhwa: Managerial Principles in Japan, China, and Korea, 
„Business Horizons” 1989, nr 2, s. 28.
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w Chinach częścią procesu socjalizacji i stawania się Chińczykiem. Ze wzglę-
du na swoją dynamikę, złożoność i enigmatyczność zjawisko to defi niowa-
ne jest często niejednoznacznie. Lucian Pye uważa guanxi za „przyjaźń opar-
tą na kontynuacji wymiany przysług”16. Jon Alston defi niuje je jako „specjal-
ne relacje dwóch osób”17. Seung Ho Park i Yadong Luo uwypuklają zasobowy 
aspekt guanxi, opisując je jako „kapitał społeczny zakorzeniony w relacjach spo-
łecznych”18. Ogólnie należy przyjąć, że jest to specjalny typ relacji oparty głów-
nie na rodzinie oraz na formalnych i nieformalnych zależnościach interpersonal-
nych odwołujących się do wspólnoty społecznej (np. miejsca urodzenia, dialek-
tu), przynależności do grupy szkolnej, uniwersyteckiej czy zawodowej. Relacje 
te defi niowane są przez zasadę wzajemności w zobowiązaniach powstającą po-
przez ciągłą wymianę przysług i kooperację. Fenomen guanxi ze względu na ol-
brzymie implikacje dla budowy i utrzymania relacji rynkowych utożsamiany jest 
wielokrotnie z chińską formą marketingu relacji19. Należy jednak pamiętać, że 
koncepcja guanxi, oprócz wielu cech wspólnych z marketingiem relacji, ma swo-
je odmienne charakterystyki. Relacje w chińskim otoczeniu nie są konsekwen-
cją pozytywnych rezultatów transakcji, a przeciwnie – powinny ją poprzedzać, 
aby w ogóle do niej mogło dojść. Guanxi mają charakter personalny, wielokrot-
nie nieodzwierciedlający powiązań na poziomie organizacyjnym. Zaufanie jest 
również czysto personalne i w wyniku słabej ochrony prawnej w przeprowadza-
niu transakcji staje się jej swoistym substytutem20.

Renqing jest elementem kultury chińskiej ściśle powiązanym z guanxi, roz-
patrywanym głównie w trzech wymiarach. Pierwszym, odnoszącym się do emo-
cjonalnych reakcji w konfrontacji z różnymi sytuacjami w życiu codziennym. 
Drugim, jako forma kapitału społecznego reprezentowana w nieformalnym ocze-
kiwaniu wzajemności przysługi (bao) w ramach sieci guanxi. Trzecim, jako ze-

16 S.H. Park, Y. Luo, Guanxi and organizational dynamics: Organizational networking in Chi-
nese fi rms, „Strategic Management Journal” 2001, nr 22, s. 457.

17 Zob np. J. Linka, Marketing relacji – perspektywa dwóch cywilizacji. Implikacje guanxi 
dla polskich inwestorów, w: A. Piotrowska-Piątek (red.), Marketing sektorowy w teorii i praktyce 
współczesnych organizacji, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2009, s. 63–82.

18 Zachodni menadżerowie częściej polegają na zaufaniu związanym z określonymi „syste-
mami” (np. prawnym, organizacyjno-proceduralnymi itp.), które gwarantują bezpieczeństwo trans-
akcji.

19 K.K Hwang, Face and Favor: the Chinese power game, „American Journal of Sociology” 
1999, nr 4/92, s. 953–954.

20 Y. Luo, Guanxi and Business, Word Scientifi c Publishing, Singapore 2000, s. 15.
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staw norm, których człowiek powinien przestrzegać w życiu społecznym21. Re-
nqing stanowi moralną bazę dla wzajemności i słuszności przysług, które są za-
warte we wszystkich relacjach guanxi22. W praktyce osoba nieprzestrzegająca re-
nqing, czyli przykładowo nieodwzajemniająca przysługi, jest widziana jako nie-
godna zaufania i wykluczana z sieci powiązań. Naruszenie zasad wobec jedne-
go partnera jest interpretowane jako oportunistyczne zachowanie w całej sieci 
hierarchii i powiązań guanxi, co prowadzi do wykluczenia oraz braku możliwo-
ści dalszej kooperacji. Osobliwą cechą jest tu wielokrotnie emocjonalny charak-
ter świadczeń i brak ich ekwiwalencji. Słabszy, o niższej randze partner należący 
do sieci guanxi może żądać przysługi, za którą nie może się odwzajemnić w rów-
nym stopniu23. Ponadto odwzajemnienie to nie musi nastąpić w tym samym cza-
sie, może być odłożone na lata lub nawet następne pokolenia.

Lian i mianzy w dosłownym tłumaczeniu oznaczają twarz. Podczas gdy lu-
dzie Zachodu widzą twarz jako wyłącznie jednostkowy, wewnętrzny atrybut jed-
nostki, Chińczycy oceniają swoją twarz głównie w kontekście hierarchicznych 
zależności w ramach sieci guanxi. Twarz jest tu wyznacznikiem pozycji w re-
lacji, ma charakter kolektywny i jest tworzona w oparciu o historię społecznie 
usankcjonowanych zachowań jednostki. Każdy uczestnik sieci powiązań musi 
zachowywać ustalone normy moralne i mieć wystarczający prestiż do kultywo-
wania reguł guanxi. Utrata twarzy w chińskim społeczeństwie nie wiąże się tylko 
z winą jednostki, ale jest formą publicznego upokorzenia, skutkującą wstydem 
całej wspólnoty24. Twarz w chińskiej kulturze ma dwa wymiary: lian i mainzi, 
które w interakcjach społecznych i rynkowych mają zasadniczo odmienne, ukry-
te znaczenie. Lian odnosi się do podstawowej godności i szacunku jednostki oraz 
jest formą społecznych sankcji w egzekwowaniu norm moralnych25. W pewnym 

21 J.P. Alston, Wa, Guanxi, and Inhwa: Managerial Principles in Japan, China, and Korea, 
„Business Horizons” 1989, March-April, s. 28. Aspekt ten jest wyjątkowo sprzeczny z założeniami 
obowiązującymi w zachodnim marketingu relacji, które mówią tylko o ekonomicznym i organi-
zacyjnym charakterze zaangażowania. Menadżerowie zazwyczaj stosują tu regułę symetrycznej 
ekwiwalencji, która zachęca do alokacji świadczeń proporcjonalnie do udziału partnera. Chińczycy, 
w ramach guanxi, stosują niejednokrotnie regułę potrzeb, która pozwala na dystrybucję świadczeń 
zgodnie z poziomem potrzeb drugiej strony, niezależnie od jej wcześniejszego wkładu.

22 Y. Wang, X.S. Zhang, R. Goodfellow, China Business Culture-Strategies for Success, Tali-
sman Publishing, Singapore 2003, s. 25.

23 H.C. Hu, The Chinese Concept of Face, „American Anthropologist” 1944, nr 1/46, s. 45–46.
24 Tamże.
25 S.G. Redding, M. Ng, The Role of Face in the Organizational Perceptions of Chinese Mana-

gers, „Organizational Studies” 1982, nr 3/3, s. 207. 
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uproszczeniu może być utożsamiane z moralnością, poczuciem wstydu w spo-
łeczeństwach zachodnich. Każdy ma prawo do lian z racji tytułu społecznego 
członkostwa i może je tylko utracić w wyniku naruszenia obowiązujących norm 
i zasad. Mianzi jest natomiast formą prestiżu, reputacji uzyskaną poprzez osią-
gnięcia życiowe, sukces i ostentację26. Chińczycy, nawiązując kontakty, chronią, 
dają, wzmacniają, wymieniają i nawet pożyczają mianzi. Mianzy, podobnie jak 
renqing, uznaje się więc za formę kapitału społecznego w codziennych transak-
cjach w ramach sieci guanxi. Jeśli członkowie wymiany w ramach tych sieci nie 
przestrzegają zasad renqing, tracą swoje mianzi. W kontaktach handlowych naj-
ważniejsze znaczenie ma mianzi, które powiększa ich zasięg, a lian jedynie sta-
nowi ich moralną podstawę i gwarancję. Według Gordona Reddinga i Michaela 
Ng to właśnie obawa przed utratą lian stanowi podstawę do powszechnego wśród 
Chińczyków nieformalnego systemu umów i porozumień. Mianzi natomiast we-
szło do codziennych transakcji jako forma społecznej waluty27. W praktyce nie 
wolno nawet dopuszczać do sytuacji współpracy z Chińczykiem, który nie dba 
o lian, a dawanie i ochrona mianzi partnera powinno stanowić podstawę w kon-
taktach biznesowych na tym rynku.

Bingfa, czyli Sztuka wojenna wodza i myśliciela Sun Zi z VI-V w. p.n.e28. 
należy obok dzieła Carla von Clausewitza Vom Kriege (O wojnie) do najbardziej 
znanych światowych pozycji dotyczących strategii militarnych i zasad prowadze-
nia wojny. Bingfa jest uważana do dziś za szczególnie wpływową i podstawową 
myśli klasyczną we wschodniej Azji, a zasady prowadzenia sporów według tej 
koncepcji są nierzadko przedmiotem nauczania szkolnego. W pracy omówione 
zostały zasady i taktyki niezbędne do pokonania barier psychologicznych, niedo-
godności środowiska, osobistych i organizacyjnych niedoskonałości. Sun Zi za-
leca wykorzystanie słabości przeciwnika i nadarzających się okazji, ceniąc jed-
nocześnie wygraną, która odbywa się bez walki lub niesie jak najmniej ofi ar. 
Myśl przewodnią całego opracowania stanowi elastyczność w działaniu jako naj-
lepsza droga do zwycięstwa. Chińczycy wykorzystują strategie bingfa w dzia-
łalności rynkowej, szczególnie w procesach negocjacji oraz planowaniu dzia-

26 Sun Zi, Sztuka wojenna, oprac. i przekł. R. Stiller, Vis-à-Vis Etiuda, Kraków 2007.
27 Np. biznesmeni chińscy, szczególnie w kontaktach z obcokrajowcami, wykorzystują 

nagminnie ich łatwowierność, wprowadzając świadomie w błąd. Prezentują im nie swoje fabryki, 
zapraszają do drogich restauracji, aby stworzone tym działaniem wrażenie pomogło w podpisaniu 
korzystnego dla nich kontraktu.

28 Np. w upalne dni prowadzi się negocjacje w pomieszczeniach bez klimatyzacji. 
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łań konkurencyjnych. Zakres opracowania nie pozwala na przytoczenie wszyst-
kich zasad mistrza Sun Zi. Wybrano kilka z nich, aby przynajmniej dać pewne 
wyobrażenie, na czym polegają. „Wojna to sztuka wprowadzania w błąd” – czy-
li umiejętność stwarzania nieprawdziwego wrażenia oraz docenienie wagi zasko-
czenia w działaniach29. „Wywabić tygrysa z gór” – czyli doprowadzić do walki 
w terenie obcym i nieznanym dla przeciwnika. Zasadę te najczęściej implemen-
tuje się w procesach negocjacyjnych, stosując tu np. jak największe utrudnienia 
w warunkach pracy osób decyzyjnych30. „Grabić, korzystając z pożaru” – czy-
li wykorzystać krytyczne zagrożenia stwarzające okazję do ataku. Destabilizacja 
przeciwnika polega na prowokowaniu zamieszania i nieporozumień po jego stro-
nie, np. poprzez prowadzenie rozmów z każdym negocjatorem osobno oraz zmia-
ny stylu negocjacji31. Taktyki wyczerpania mają na celu osiągnięcie pewnego po-
ziomu fi zycznego i psychicznego zmęczenia przeciwnika, aby w końcu poddał 
się w najważniejszych kwestiach32.

3. Kultura chińska a relacje marketingowe – wybrane opinie polskich 
menadżerów

Polskie fi rmy w Chińskiej Republice Ludowej (ChRL) obecne są od samego 
początku jej powstania. Najdłużej, bo aż od 1951 roku, istnieje polsko-chińskie 
joint-venture – Chinese-Polish Joint Stock Shipping Corporation „Chipolbrok”. 
Warto dodać, że jest to pierwsze i najstarsze joint-venture w Chinach po II wojnie 
światowej, z powodzeniem działające do dzisiaj33. Liczba sukcesów polskiego 
biznesu w Chinach nie jest jednak już tak imponująca, jak mogłoby to się wyda-
wać po analizie tego jednego przypadku. Przedsiębiorstwa z Polski bezpośrednio 
obecne na rynku chińskim należą raczej do wyjątków. Szacunkowe dane Mini-
sterstwa Gospodarki RP i Ambasady RP w Pekinie mówią zaledwie o kilkudzie-
sięciu przypadkach fi rm, które rozpoczęły bezpośrednie inwestycje na tym tere-
nie i ok. 70–80 polskich menadżerach odpowiedzialnych za zarządzanie jednost-

29 Podobnie dobiera się termin negocjacji i czas ich trwania, omawiając przykładowo przez 
większość czasu mniej istotne kwestie i pozostawiając na sam koniec (np. przed odlotem samolotu) 
sprawy szczególnie istotne.

30 G.O. Faure, The Cultural Dimension of Negotiation: The Chinese Case, „Group Decision 
and Negotiation” 1999, nr 3/8, s. 201.

31 Badania własne.
32 W badaniach wykorzystano technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych, mających 

strukturę nie w pełni uporządkowaną (semistructured interview).
33 Badania własne.
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kami biznesu w Chinach. Według powyższych danych, przeprowadzone przez 
autora wywiady34 z trzydziestoma ośmioma menadżerami polskich fi rmach obej-
mują swoim zakresem większą część polskiej bezpośredniej aktywności inwesty-
cyjnej na terenie ChRL.

Menadżerowie uczestniczący w badaniu wielokrotnie podkreślali i potwier-
dzali fundamentalną odmienność chińskiego otoczenia rynkowego, szczególnie 
w aspekcie praktyk związanych z nawiązywaniem i budową relacji marketingo-
wych. Większość z nich akcentowała znaczenie bliskich relacji z szeroko rozu-
mianymi interesariuszami dla sukcesu rynkowego, podkreślając bardzo personal-
ny charakter zachodzących interakcji.

Za najbardziej istotne aspekty kultury chińskiej dla procesów relacyjnych 
uznano guanxi i chińską twarz. Odpowiednio na fenomen guanxi i jego znaczący 
wpływ na sukces w działalności rynkowej wskazało 76% (29 przypadków) bada-
nych, a odmienne zasady dawania i zachowania twarzy zostały wskazane przez 
84% (33 przypadki).

Guanxi defi niowane było zwykle prawidłowo, tj. jako znajomości, sieci po-
wiązań, relacje personalne. Kilku respondentów miało jednak bardzo krytyczne 
spojrzenie na to zjawisko, podkreślając jego negatywne społecznie skutki i po-
równując do zachodnich patologii społecznych, jak nepotyzm, koneksje, kolesio-
stwo lub społecznie akceptowaną korupcję. To, co dla Chińczyków wydaje się 
zgodne z naturą rzeczy, zawartą w fi lozofi i yin i yang, dla tych menadżerów było 
sprzeczne z logiką i niezgodne z normami etycznymi.

Interesujące są wyniki w kwestii dawania i zachowania twarzy (mianzi). 
Mimo podkreślenia wagi tego aspektu respondenci uzależniali zwykle swoje za-
chowanie w tej kwestii od fazy, w której znajdowała się relacja, a nie jako sta-
łą regułę postępowania. Prawie 79% (30 przypadków) rozmówców wskazało na 
kwestie dawania twarzy (mianzi) jako jeden z najważniejszych czynników w ini-
cjującej fazie współpracy oraz na silną potrzebę dostosowywania się na tym eta-
pie relacji do chińskich norm i zasad. Zaledwie w sześciu przypadkach opowie-
dziano się za kontynuacją tego samego zachowania w głównym procesie nego-
cjacji i w codziennej działalności operacyjnej. Badani, uzasadniając swoje postę-
powanie, wskazywali na powszechny wśród partnerów chińskich proceder mani-
pulacji kwestiami twarzy, mający na celu osiągnięcie własnych korzyści. Chiń-
czycy, przyzwyczajeni do coraz lepszego przygotowania zachodnich menadże-

34 W badaniach wykorzystano technikę indywidualnych wywiadów pogłębionych, mających 
strukturę nie w pełni uporządkowaną (semistructured interview).
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rów w zakresie znajomości kultury chińskiej i ich tendencji do bezwarunkowego 
unikania okoliczności mogących powodować utratę twarzy, zaczęli pragmatycz-
nie wykorzystywać tę sytuację.

Renqing utożsamiany był ze zjawiskiem guanxi i rozumiany głównie w wy-
miarze wzajemności przysług. Badani podkreślali tu brak symetryczności świad-
czeń oraz natychmiastową potrzebę ich odwzajemnienia, co było zaskakujące, 
gdyż jest to niezgodne z wcześniej prezentowanymi zasadami. Świadczenia te 
miały ponadto głównie charakter fi nansowy lub rzeczowy, a nie emocjonalny, 
jak to ma niejednokrotnie miejsce między Chińczykami. Respondenci tłumaczy-
li to trudnościami w funkcjonowaniu w hierarchicznych zależnościach panują-
cych wśród Chińczyków oraz brakiem wspólnej platformy do budowania trwa-
łych więzi opartych na emocjach. Ze względu na krótkie pobyty menadżerów 
z zagranicy (maksymalnie kilkuletnie) podejście chińskich partnerów do współ-
pracy było najczęściej pragmatyczne, oparte jedynie na wzajemnych korzyściach 
materialnych i oczekiwaniu natychmiastowej rekompensaty swoich świadczeń.

Bingfa jako szczególny aspekt kulturowy była wymieniana przez respon-
dentów stosunkowo rzadko, zaledwie przez 21% (8 przypadków). Większość 
osób operujących pojęciem bingfa i znających jej zasady miała wykształcenie si-
nologiczne lub związane z kulturą tego regionu. Potrafi ły wielokrotnie bezbłęd-
nie uzasadniać niezrozumiałe postępowanie chińskich partnerów umiejętnością 
stosowania strategii, np. wprowadzania w błąd lub wykorzystania okazji. Mena-
dżerowie nielegitymujący się takim wykształceniem opisywali chińskie strategie 
negocjacyjne zwykle jako nieetyczne i nielogiczne.

Zmienne nastawienie chińskich partnerów do współpracy w zależności od 
sytuacji rynkowej było najczęstszym przykładem podawanym na kontekstualną 
ocenę rzeczywistości. Jeden z respondentów ujął to następująco: „Współpraca 
z Chińczykami w czasach rynku klienta, czyli małej liczby zamówień produkcyj-
nych, to przyjemność. Podkreślają dozgonną przyjaźni i trwałość relacji na dobre 
i na złe... W czasie gdy jednak mają dużo zamówień, nie dotrzymują terminów, 
potrafi ą znacząco podnieść cenę, nie zważając na długoletnią współpracę i wcze-
śniejsze obietnice...”

Podsumowanie

Kultura nie tylko ma istotny wpływ na sposób budowy i rozwoju relacji 
marketingowych, lecz także powoduje różnice w ocenie ich znaczenia dla osią-
gania sukcesu rynkowego. Spojrzenie na kulturę chińską, przy zastosowaniu po-
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dejścia badawczego emic, umożliwiło wskazanie kilku unikalnych aspektów (yin 
i yang, guanxi, renqing, lian i mianzi, bingfa) istotnie wpływających na procesy 
relacyjne, ale niemających swoich odpowiedników w kulturze zachodniej. Prze-
prowadzona analiza tych aspektów i wyniki z badań własnych pozwalają wysu-
nąć również kilka postulatów praktycznych.

Relacje rynkowe w Chinach buduje się przede wszystkim na płaszczyź-
nie personalnej, a nie organizacyjnej, w ramach misternie konstruowanych sie-
ci powiązań guanxi, w których największe znaczenie ma osobiste zaangażowa-
nie. Menadżerowie na rynku chińskim muszą być przygotowani na powszech-
ne mieszanie przez chińskich partnerów relacji biznesowych z osobistymi, pod-
kreślanie swoich personalnych preferencji nad organizacyjnymi czy konieczność 
budowy więzi osobistej przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji. Powinni oni 
wykazać szczególną cierpliwość podczas długotrwałych procesów negocjacyj-
nych, które zmierzają w wielu wypadkach nie do dokładnego omówienia projek-
tu i kontraktu, ale mają na celu osobiste poznanie partnera. Ponadto w tym sa-
mym czasie, jeśli strona chińska uznałaby relację za mało atrakcyjną, muszą za-
chować czujność związaną z licznymi działaniami taktycznymi zmierzającymi 
do wprowadzenia w błąd i wykorzystania nadarzających się okazji. Trening me-
nadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie operacjami na tym rynku powinien 
być wieloetapowy i dotyczyć przede wszystkim specyfi ki standardów etycznych 
oraz odmiennej logiki myślenia, opartej na łączeniu sprzeczności, tolerancji dla 
dwuznaczności i niesymetrycznej ekwiwalencji świadczeń. Dla wielu międzyna-
rodowych przedsiębiorców w chińskim otoczeniu rynkowym największym wy-
zwaniem będzie zatem umiejętne balansowanie między stosowaniem norm i za-
sad obowiązujących w tej kulturze a zachowaniem efektywności ekonomicznej 
w zachodnim rozumieniu.

Powyższa analiza nie wyczerpuje szerokiego zagadnienia wpływu kultu-
ry chińskiej na zarządzanie relacjami marketingowymi. Oferuje jednak nową 
perspektywę spojrzenia na procesy budowy i rozwoju relacji w tym otoczeniu 
i może stanowić bazę do dalszych poszukiwań badawczych związanych ze spe-
cyfi ką relacyjną tego rynku.
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THE CHINESE CULTURE IMPACT ON THE CREATION 
OF MARKETING RELATIONSHIPS

Summary

In the last three decades the importance of forming and maintaining close relation-
ships with customers and other shareholders has received increasing attention in Western 
marketing literature. The close relationships with all members of the market environment 
are now widely accepted by both academics and practitioners as an excellent way of cre-
ating sustainable competitive advantage. However, views on exactly what activities con-
stitute market relationships may differ signifi cantly in various cultural context, especially 
when Asian values and norms are considered. This paper examines the infl uence of Chi-
nese culture on relationship marketing practices using the emic approach in evaluating the 
culture impact. Five indigenous aspects of this culture are selected (yin-yang, guanxi, ren-
qing, lian/mianzi and bingfa) and their infl uence on relationship creation is described and 
assessed. The presented information are based on the broad literature review, fi ve years 
of direct author observation and thirty eight interviews conducted with Polish managers 
directly residing in China. In addition, some practical recommendations are presented.

Translated by Jarosław Linka





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 608 2010PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 15

ALEKSANDRA MAKOWSKA
Politechnika Łódzka

PODSTAWY KSZTAŁTOWANIA RELACJI Z KLIENTAMI URZĘDÓW 
PUBLICZNYCH W ŚWIETLE IDEI DOBREGO RZĄDZENIA

1. Idea dobrego rządzenia

Idea dobrego rządzenia (ang. good governance) rozwinęła się pod wpły-
wem instytucji wspierających rozwój krajów trzeciego świata. Proces ten roz-
poczęły w latach 90. ubiegłego wieku Bank Światowy i Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy, chcąc sprawniej kontrolować zarządzanie funduszami przeka-
zywanymi krajom rozwijającym się1. Udzielanie pomocy było uzależniane od 
spełnienia podstawowych zasad, takich jak ochrona praw człowieka, przestrze-
ganie podstawowych reguł państwa demokratycznego, a przede wszystkim na 
tyle sprawne zarządzanie administracją publiczną, by przekazywane fundusze 
nie były marnotrawione. Większość ekspertyz prowadzonych przez wymienio-
ne instytucje wskazywało, niestety, na olbrzymie problemy w sprawnym admini-
strowaniu, które przekładały się na niewielką skuteczność wykorzystania otrzy-
mywanej pomocy fi nansowej. Dlatego też Doroczna Konferencja o Rozwoju Go-
spodarczym Banku Światowego w 1991 roku była w całości poświęcona dobre-
mu rządzeniu. Pomogła ona w uruchomieniu ponad 600 inicjatyw powiązanych 
z reformą sektora publicznego w 90 krajach. Idea dobrego rządzenia od tego mo-
mentu rozwija się i rozpowszechnia wśród wielu krajów, nie tylko tych uznawa-
nych za najsłabiej rozwinięte.

1 G. Grosse, Czy Polska potrzebuje dobrego rządzenia?, Analizy i Opinie, Instytut Spraw 
Publicznych, nr 85, wrzesień 2008, s. 2.



114 Aleksandra Makowska

Dobre rządzenie w dokumentach BŚ i MFW zostało zdefi niowane jako: 
„Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, naturalnymi, go-
spodarczymi i środkami fi nansowymi dla celów sprawiedliwego i zrównoważo-
nego rozwoju, w ramach politycznych, instytucjonalnych oraz środowiskowych, 
które stoi na straży praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa”2. Idea ta 
zakłada zatem, iż dobre rządzenia to takie kierowanie zasobami państwa, które 
niesie ze sobą sprawiedliwy i zrównoważony rozwój danego kraju. Należy przy 
tym pamiętać o wzrastającej roli globalizacji w funkcjonowaniu poszczególnych 
państw i jej wpływie na planowane reformy systemu administracyjnego.

Inne defi nicje odnoszą się do bardziej technicznego podejścia do ekono-
mii rządzenia państwem. I tak MFW wskazuje na ekonomiczne aspekty zarzą-
dzania, a mianowicie przejrzystość rachunków rządowych, efektywność publicz-
nego zarządzania zasobami i stabilność otoczenia regulacyjnego dla działalno-
ści sektora prywatnego. Bardziej społeczne podejście zakłada budowę, wzmac-
nianie i wspieranie instytucji demokratycznych, a także tolerancji w społeczeń-
stwie. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) trak-
tuje dobre rządzenie jako legitymizację władzy, odpowiedzialność polityczną 
rządu i poszanowanie praw człowieka oraz rządów prawa3.

Łącząc elementy zawarte w powyższych ujęciach, można podsumować, że 
dobre rządzenie to uczestnictwo, przejrzystość, skuteczność, efektywność, odpo-
wiedzialność, dyspozycyjność, przewidywalność i spójność działań administra-
cji publicznej4.

Dobre rządzenia jest w praktyce bardzo trudną do wdrażania strategią refor-
my sektora publicznego, gdyż obejmuje wszystkie sfery działania administracji pu-
blicznej i zakłada podniesienie efektywności funkcjonowania rządzenia. W chwi-
li obecnej nawet organizacje, które rozpoczęły dyskusję nad good governance, są 
oskarżane o niedotrzymywanie stworzonych w tym zakresie standardów.

2. Good governance w Unii Europejskiej i w Polsce

Odnosząc się do idei good governance, kraje Unii Europejskiej starały 
się przez wiele lat stworzyć model dobrego rządzenia dostosowany do wyma-
gań wspólnego funkcjonowania na jednolitym rynku. Starania te zaowocowały 

2 F. Bundschuhrieseneder, Good governance: characteristics, methods and the Austrian exam-
ples, „Transylvanian Review of Administrative Sciences” 24E/2008, s. 27–28.

3 OECD, Managing cross levels of goverment, OECD, Paris 1997, s. 60.
4 F. Bundschuhrieseneder, Good governance…, s. 28.
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w 2001 roku wpisem do Białej Księgi pięciu głównych kryteriów odnoszących 
się przede wszystkim do funkcjonowania polityk europejskich, a także do popra-
wy rządzenia w państwach członkowskich.

Otwartość oznacza maksymalne otwarcie instytucji unijnych na obywate-
li i dla opinii publicznej. Głównym elementem tej reguły jest Europejski Kodeks 
Dobrej Praktyki Administracyjnej.

Udział obywateli Unii w pracach administracji znalazł swoje odzwierciedle-
nie w regule partycypacji. Zakłada ona współdziałanie z obywatelami państw 
członkowskich na wszystkich szczeblach zarządzania sferą publiczną i na wszyst-
kich etapach realizacji polityk wspólnotowych. Udział ten jest realizowany przede 
wszystkim przez zwiększający się wpływ organizacji pozarządowych i społecz-
nych na działania administracji (tzw. dialog obywatelski), jak również przez udział 
pracodawców i przedstawicieli związków zawodowych (tzw. dialog społeczny).

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.

Kolejne kryterium – rozliczalność – odnosi się do wyraźnego podziału wła-
dzy między instytucje publiczne i wzmocnienia tym samym ich legitymizacji 
sprawowania władzy. Działanie to ma na celu bezpośredni wpływ na zwiększe-
nie poziomu demokratyzacji życia publicznego w krajach członkowskich.
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Powyższe kryteria nie będą efektywne, jeśli do wyznaczonych celów poli-
tyk nie zostaną przeznaczone proporcjonalne środki oraz przy założeniu, iż dzia-
łania wyższego szczebla administracji uzupełniają, a nie zastępują działań szcze-
bla niższego.

Uzupełnieniem tych czterech kryteriów jest koherencja, czyli integracja za-
rządzania zarówno poszczególnymi politykami publicznymi (europejskimi i kra-
jowymi), 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 roku. Kodeks 
ten odnosi się do artykułu 41 Karty Praw Podstawowych uchwalonej w grud-
niu 2000 roku w Nicei. Zakłada on, iż każda osoba ma prawo do bezstronnego 
i sprawiedliwego rozpatrzenia jej sprawy w rozsądnym terminie przez instytucje 
i organy Unii. Ogólne postanowienia karty zakładają prawo każdej osoby do by-
cia wysłuchaną, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatyw-
nie wpłynąć na jej sytuację, oraz prawo do dostępu do akt jej sprawy, z zastrze-
żeniem poszanowania uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawo-
dowej i handlowej, a także obowiązek administracji uzasadniania swoich decy-
zji. Każda osoba ma prawo domagania się od Wspólnoty, zgodnie z zasadami 
ogólnymi wspólnymi dla praw państw członkowskich, naprawienia szkody wy-
rządzonej przez instytucje lub ich pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. 
Każda osoba może zwrócić się pisemnie do instytucji Unii w jednym z języków 
traktatowych i musi otrzymać odpowiedź w tym samym języku.

W Polsce good governance znalazło swoje odniesienie w sformułowaniu 
pierwszego Celu Narodowej Strategii Spójności (NSS – Narodowe Strategiczne 
Ramy Odniesienia). Ten dokument strategiczny określa priorytety i obszary wy-
korzystania oraz sposób wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013. Zna-
lazło się w nim sformułowanie mówiące o poprawie jakości funkcjonowania in-
stytucji publicznych oraz rozbudowy mechanizmów partnerstwa5. Zakłada się 
w NSS, iż „głównym celem działań na rzecz wzmocnienia potencjału administra-
cyjnego w Polsce jest przygotowanie polskiej administracji do realizacji jej pod-
stawowej roli, jaką jest kreowanie warunków do rozwoju społeczno-gospodar-

5 Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa maj 2007, 
s. 45–48.
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czego państwa. W tym zakresie najistotniejszą kwestią jest wzmacnianie umie-
jętności wypracowania i wdrażania długofalowych strategii i programów, przy 
poszanowaniu zasady partnerstwa. Cel ten jest spójny z celami Strategii Lizboń-
skiej postulującymi lepsze kształtowanie polityk i ich realizacji w celu tworzenia 
warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”6.

Szczegółowe sformułowania z NSS znajdują swoje miejsce w działa-
niach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013. Jest to przede 
wszystkim priorytet 5, który nosi tytuł „Dobre rządzenie”. Składają się na niego 
następujące działania:

5.1. Wzmacnianie potencjału administracji rządowej.
5.2. Wzmacnianie potencjału administracji samorządowej.
5.3. Wysoka jakość usług świadczonych przez wymiar sprawiedliwości.
5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora.
5.5. Państwo partnerskie.
Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej ma na celu:

 – uproszczenie krajowych aktów prawnych,
 – usprawnienie systemu wdrażania dyrektyw UE,
 – optymalizację systemu oceny skutków regulacji,
 – wdrożenie systemu pomiaru kosztów administracyjnych,
 –  usprawnienie procesu stanowienia prawa miejscowego oraz aktów administra-
cyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności 
gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw zakłada:

 –  skrócenie średniego czasu oczekiwania na rejestrację działalności gospodar-
czej z 31 do 7 dni,

 –  redukcję obciążeń administracyjnych przy zakładaniu działalności gospodar-
czej o 25%,

 –  skrócenie o 20% średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospo-
darczych.

Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze 
sprawiedliwości ma doprowadzić do:

 –  modernizacji zarządzania fi nansowego: wdrożenie systemu wieloletniego pla-
nowania budżetowego w ujęciu zadaniowym u wszystkich dysponentów środ-
ków budżetowych;

6 Tamże, s. 45.
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 –  usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi poprzez wdrożenie nowego sys-
temu kształtowania wynagrodzeń we wszystkich jednostkach administracji 
rządowej;

 –  objęcie 65% administracji rządowej, 75% urzędów marszałkowskich, 60% 
urzędów na szczeblu powiatu i gminy działaniami w zakresie poprawy stan-
dardów zarządzania wewnątrz tych jednostek;

 –  zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanych przez sądy w terminie po-
wyżej 12 miesięcy poprzez poprawę procesów zarządzania w wymiarze spra-
wiedliwości.

Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych 
ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realiza-
cji Strategii Lizbońskiej winna być nakierowana na następujące efekty:

 –  wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy z partnera-
mi społecznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i re-
alizacji polityk publicznych i regulacji prawnych,

 –  zwiększenie do 15% odsetka organizacji pozarządowych korzystających z sie-
ci wsparcia, umacniającej ich zdolności do realizacji zadań publicznych,

 –  wzrost o 250% liczby powiatów objętych bezpłatnym poradnictwem prawnym 
i obywatelskim,

 –  wsparcie 100% reprezentatywnych 31 organizacji partnerów społecznych 
w zakresie budowania ich potencjału.
Środki przeznaczone na realizację wszystkich celów Priorytetu 5 to 610 854 094 

euro.

3. Wpływ idei good governance na relacje obywatel – urzędy publiczne 
w Polsce

Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS) przeprowadza ciągłe badania 
dotyczące funkcjonowania polskich urzędów na zlecenie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. W roku 2007 CBOS przeprowadziło po raz kolej-
ny badania „Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce”7, które objęły 
grupę 870 obywateli Polski i dotyczyły ogólnej oceny wszystkich urzędów funk-
cjonujących w Polsce. Pytano obywateli, czy urzędy działają sprawnie i realizu-
ją swoje zadania szybko i terminowo, czy są nakierowane na rozwiązywanie pro-
blemów obywateli i sprawną obsługę klientów. Obszar zainteresowań badaczy 

7 CBOS, Opinie na temat funkcjonowania urzędów w Polsce, Raport z badania sondażowego 
dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, CBOS, Warszawa, grudzień 2007, s. 3–19.
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objął także kwestie dotyczące samych klientów: czy znają swoje prawa, czy wie-
dzą, jak są podejmowane decyzje w ich sprawach, czy znają strukturę urzędów 
i wiedzą, jak się po nich poruszać. Okazuje się, iż według klientów urzędy są na-
kierowane na rozwiązywanie problemów obywateli i sprawną obsługę klientów. 
Zaś struktura urzędów ułatwia sprawne poruszanie się w nich. Problemem pozo-
staje znajomość swoich praw, terminowość i szybkość działania urzędów oraz 
znajomość reguł rządzących podejmowaniem decyzji przez urzędników. Sytu-
acja ta praktycznie nie zmieniła się w ciągu ostatniego roku.

Dodatkowe, niekorzystne dla administracji wyniki badań mówią o bardzo 
krytycznym ocenianiu przez Polaków pracy samych urzędników. Są oni określa-
ni jako przekupni, działający chętniej dla znajomych i rodziny oraz mało zaanga-
żowani w swoją pracę. Obraz ten ankietowani nieco poprawili stwierdzeniem, iż 
urzędnicy coraz lepiej znają się na swojej pracy i są życzliwi. Oceny te widocz-
nie zmieniły się na korzyść urzędników w ciągu ostatniego roku.

Powyższe wyniki uzupełnia badanie „Z wizytą w urzędzie – doświadczenia 
związane z załatwianiem spraw urzędowych”, w którym badano stopień zadowo-
lenia klientów z wizyt w różnych urzędach. Niemal połowa obsłużonych w róż-
nego typu urzędach była w pełni zadowolona z okresu załatwienia swojej spra-
wy (rys. 2). Najszybciej udawało się rozwiązać problemy w urzędach, które są 
ze swojej natury najbliżej petenta – urzędach dzielnicowych i gminnych. Najtrud-
niej zaś było w ZUS-ie i urzędach wojewódzkich. Jest to najprawdopodobniej wynik 
łatwości przeprowadzenia kontroli pracy przez przełożonych w mniejszych urzędach 
i położeniu w nich większego nacisku na zadowolenie klienta.

Rys. 2. Zadowolenie ze sposobu załatwienia swojej sprawy w urzędach
Źródło: CBOS, Z wizytą w urzędzie – doświadczenia związane z załatwianiem spraw 

urzędowych, Warszawa 2007, s. 2–3.
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Pozostałe badania pracy urzędów i urzędników w polskich instytucjach8 po-
twierdzają coraz bardziej pozytywne ich postrzeganie przez klientów i można za-
łożyć, iż trend ten utrzyma się w najbliższym czasie dzięki zmianom wprowadza-
nym w różnych urzędach.

Oznacza to, iż w działaniach polskich urzędów widać wpływ Europejskie-
go Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, lecz nie objął on na razie w peł-
ni postępowania urzędników polskich instytucji publicznych. Z pewnością za-
czyna on mieć coraz większy wpływ na budowanie strategii komunikacji obywa-
tel-urzędnik na różnych szczeblach administracji publicznej.

Komunikacja jest jednym z elementów budowania relacji klient – fi rma 
(w tym wypadku obywatel – urząd). Jej rozwój w znaczącym stopniu może po-
magać we wzmacnianiu więzi między wymienionymi uczestnikami. Z pewno-
ścią istotnym działaniem jest rozbudowa e-urzędu, który zgodnie z tworzący-
mi się na rynku potrzebami klientów uzupełnia drogi kontaktu obywatel – urząd. 
Nadal jednak działanie tego medium jest minimalne i, niestety, ze strony urzędów 
traktowane jako działanie zbędne.

W regułach good governance tkwi ogromny potencjał do wzmacniania re-
lacji obywatel – urząd. Otwartość oznaczać powinna jasność reguł działania, ła-
twość kontaktu, możliwość wpływania obywateli na styl pracy urzędów – czyli 
wpływ klienta na komunikację, produkt i dystrybucję urzędu. Partycypacja to nic 
innego jak dopuszczenie klienta do współuczestniczenia w pracy urzędu – czy-
li tworzenie klienta lojalnego i wzbogacającego relacje. Rozliczalność oraz efek-
tywność mogłyby prowadzić do lepszego rozumienia obowiązków przez urzęd-
ników i zwiększenia ich efektywności czasowej oraz kosztowej. Koherencja 
winna doprowadzić do ściślejszej współpracy między urzędami, co zawsze daje 
oszczędności fi nansowe i czasowe dla pracowników i obywateli. Wprowadzenie 
reform mających na celu urealnienie tych reguł jest bardzo trudne, ale możliwe 
przy pewnym poziomie odwagi politycznej rządzących.

Wymienione reguły są szansą na poprawę działalności polskich urzędów, 
które napotykają bardzo silny opór zarówno ze strony samych pracowników, jak 
i, niestety, klientów urzędów.

8 CBOS, O urzędach i urzędnikach w Polsce, październik 2007; Oceny sytuacji i stosunek do 
władz lokalnych, styczeń 2008; Czy obywatele mają wpływ na sprawy publiczne, styczeń 2008; 
Zaufanie społeczne w latach 2002–2008, luty 2008; Oceny instytucji publicznych, marzec 2009, 
CBOS, Warszawa.
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THE BASICS FORMING RELATIONSHIPS BETWEEN CUSTOMERS 
AND PUBLIC OFFICES UNDER THE IDEA OF GOOD GOVERNANCE

Summary

Good governance is in practice very diffi cult to implement public sector reform 
strategy, because it covers all spheres of public administration and improves the effi -
ciency of the government operation. At the moment, even organizations that have begun 
the discussion concerning good governance are accused of failing the standards created in 
this area. The problems concern primarily a misunderstanding of basic good governance 
principles, as well as political actions taken by the government.

Translated by Aleksandra Makowska
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WPŁYW ZACHOWAŃ NABYWCZYCH KONSUMENTÓW 
NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW 

W KONTEKŚCIE KONCEPCJI SPOŁECZNEJ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wraz z postępującą internacjonalizacją przedsiębiorstw i globalizacją go-
spodarki pozycja klienta wobec przedsiębiorstwa ulega systematycznie wyraź-
nemu wzmocnieniu. Firmy muszą liczyć się z rosnącą świadomością konsumen-
ta. Ze względu na nowe metody dostępu do informacji powstaje zupełnie nowa 
grupa klientów, która zgłasza zapotrzebowanie na każdy typ informacji o pro-
dukcie, a swoje poglądy, preferencje oraz zdobytą wiedzę przekazuje innym od-
biorcom za pośrednictwem Internetu czy telefonu komórkowego. Klienci zali-
czani do tej kategorii zmieniają się z biernych w bardziej zaangażowanych. De-
cydują się współpracować z fi rmami, wymagając od nich elastyczności i określo-
nej reakcji na potrzeby konsumentów. Te rosnące oczekiwania bardziej świado-
mych klientów i zwiększająca się siła nabywcza na rozwijających się rynkach są 
motorem napędzającym zmiany w modelach biznesowych fi rm na całym świecie, 
również w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

Konsument jak każda osoba jest wartością samą w sobie. Jako istota rozum-
na, świadoma i wolna może dokonywać własnych suwerennych wyborów w sfe-
rze konsumpcji, a także stanowić sama o sobie – czy swoją wartość pomnażać, 
czy zmierzać do unicestwienia. Jeżeli konsument będzie przywiązywał wagę do 
wartości, to również przedsiębiorca będzie musiał to praktykować. Jeżeli przed-
siębiorstwo będzie kierowało się zasadami etycznymi we wszelkich dziedzinach 
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życia gospodarczego, to również adresat tych działań – klient – odczuje ich bez-
pośrednie korzyści i podziękuje za to fi rmie przede wszystkim swoją lojalnością.

Przyszłość każdego przedsiębiorstwa zależy od jego klientów, a oni w co-
raz większym stopniu interesują się tym, „jak dana fi rma traktuje swoich pracow-
ników, dostawców czy wywiera szkodliwy wpływ na środowisko przyrodnicze, 
czy uczestniczy w praktykach korupcyjnych, jakie wynagrodzenia płaci swoim 
menedżerom itp.”1.

Jest to wyraźny sygnał dla fi rm, że tylko te społecznie odpowiedzialne 
wzbudzają zaufanie konsumentów. Zaś zaufanie z ich strony to ważny fragment 
„zwierciadła społecznego”, w którym fi rma przegląda się, zbierając opinię na te-
mat swojej działalności i kształtując swój wizerunek2.

W gospodarce rynkowej konsument powinien być traktowany jako partner 
uczestniczący w sposób świadomy i dobrowolny w akcie wymiany. I chociaż 
między biznesem a konsumentem istnieje „asymetria informacyjna”3, to fi rmy 
robią coraz więcej w celu jej zniwelowania i pozyskania wiarygodności w oczach 
klientów. Świadczy o tym istnienie wielu instytucji oraz uregulowań prawnych, 
których celem jest ochrona konsumentów i wyrównanie szans na rynku.

Ochrona konsumenta stanowi integralną część prawa obowiązującego na 
jednolitym rynku UE. Firmy działające w państwach członkowskich UE muszą 
przestrzegać dyrektyw, których celem jest ochrona praw konsumenta. Zwłaszcza 
przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt mają za cel nałożenie na pro-
ducentów odpowiedzialności za zgodność z normami produktowymi i za wszel-
kie szkody. Unia Europejska bazuje na przyjętych w 1975 roku przez władze 
Wspólnoty następujących prawach konsumenta:

 – prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
 – prawo do ochrony interesów ekonomicznych,
 – prawo do efektywnego dochodzenia roszczeń,
 – prawo do informacji i edukacji,
 – prawo do reprezentacji4.

1 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, Warszawa 2004, s. 175.

2 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 312. 
3 B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 106. 
4 W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Europejskie i światowe stan-

dardy etyki oraz społecznej odpowiedzialności w działalności gospodarczej, http:/www.Cebi.pl, 
s. 17.
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Bardzo ważną rolę w egzekwowaniu tych praw oraz w skłanianiu producen-
tów do unikania szkodliwych praktyk spełniają stowarzyszenia konsumenckie 
i „ruchy w obronie środowiska naturalnego, które uświadamiają przedsiębiorcom 
uboczne skutki społeczne i kulturowe ich działalności gospodarczej, a zwłaszcza 
marketingowej”5. Ma to miejsce w ramach tzw. konsumeryzmu etycznego, który 
zrodził się w USA, a zyskuje na znaczeniu również w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej. Organizacje te próbują także formułować wymagania wobec kon-
sumentów, którzy wykorzystując swoją siłę nabywczą, wiedzę oraz przysługują-
ce im prawa, powinni bronić własnych interesów, przyczyniając się do zrówno-
ważonego rozwoju społeczeństwa. Organizacja Consumer International następu-
jąco określa obowiązki konsumentów:

Solidarność – obowiązek organizowania się wraz z innymi, by wzmocnić 
siłę oddziaływania konsumentów w celu promowania i ochrony ich interesów.

Krytycyzm – obowiązek krytycznej postawy wobec cen i jakości usług.
Aktywność – obowiązek działania w celu zdobycia pewności, że jesteśmy 

traktowani uczciwie. Jak długo konsumenci pozostaną bierni, tak długo będą eks-
ploatowani.

Wrażliwość społeczna – obowiązek pozyskiwania wiedzy o wpływie na-
szej konsumpcji na innych ludzi, szczególnie tych słabszych i to zarówno w per-
spektywie lokalnej, jak i międzynarodowej.

Wrażliwość ekologiczna – obowiązek rozumienia ekologicznych konse-
kwencji naszej konsumpcji. Powinniśmy określić nasze indywidualne i społecz-
ne obowiązki, zachować zasoby naturalne i ochronić ziemię dla przyszłych po-
koleń6.

Wypełnianie tych obowiązków wymaga od konsumentów zainteresowa-
nia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w celu skłonienia przedsię-
biorstw do spojrzenia na klientów nie tylko z punktu widzenia ich doraźnych po-
trzeb, lecz także długofalowego interesu całej społeczności. Zaistniała sytuacja 
powinna rodzić potrzebę poszerzenia klasycznego marketingu o ideę społecznej 
odpowiedzialności7.

5 E. Grzegorzewska-Ramocka, Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa 
w marketingu strategicznym, Politechnika Świętokrzyska, Kielce 2005, s. 96.

6 W. Gasparski, Kodeksy etyczne: ich projektowanie, wprowadzenie i stosowanie, „Annales. 
Etyka w Życiu Gospodarczym” 2000, s. 131–137.

7 E. Grzegorzewska-Ramocka, Koncepcja społecznej odpowiedzialności…, s. 96.
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Liczne badania przeprowadzane w tym zakresie zarówno przez agencje ba-
dawcze, jak i ośrodki naukowe pozwalają poznać postawy konsumentów wobec 
społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i ocenić skuteczność realizacji tej 
koncepcji w praktyce marketingu. Badania przeprowadzone przez MOKI (naj-
większą brytyjską agencją badawczą) potwierdzają fakt wzrostu zainteresowa-
nia społeczeństwa i konsumentów sprawami społecznymi i środowiskowymi. Aż 
34% Brytyjczyków w ciągu roku kupiło produkt lub nabyło usługę, z której część 
kwoty należności przeznaczona była na jakiś cel społeczny. Podobne badanie 
przeprowadzone przez organizacje Business in the Community (BITC) oraz Re-
search International LTD wykazuje, że kiedy cena i jakość produktów są porów-
nywalne, ponad połowa konsumentów decyduje się na zakup produktu „połączo-
nego” z celem społecznym. Kolejnym dowodem na to może być fakt, że trend na 
produkty ekologiczne i organiczne jest obecnie jednym z najsilniejszych na ryn-
ku produktów spożywczych8.

Również badania empiryczne przeprowadzone w Estonii wykazują, iż ma 
miejsce zmiana idąca w kierunku rozpoznawania odpowiedzialności społecznej, 
ale skupia się ona głównie na niższych warstwach społecznej odpowiedzialno-
ści, kierując uwagę na odpowiedzialność publiczną. Tabela 1 prezentuje dynami-
kę percepcji CSR na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród menadże-
rów działających w Estonii.

W Polsce przykładem mogą być badania zrealizowane przez Ipsos Polska, 
dzięki wsparciu Philip Morris International z Fundacją Komunikacji Społecznej. 
Ogólnym celem tego projektu było znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

1.  Jak ludzie defi niują społecznie odpowiedzialne zachowania fi rm?
2.  Czego oczekują od przedsiębiorstw w zakresie społecznie odpowiedzial-

nych zachowań? (i które aspekty są najważniejsze).
3.  W jakim stopniu – zdaniem respondentów – fi rmy spełniają obecnie te 

oczekiwania?
4.  Jakie działania należy – zdaniem respondentów – podjąć w zakresie infor-

mowania o społecznie odpowiedzialnych zachowaniach przedsiębiorstw?9

Również własne badania ankietowe autorki referatu wychodziły naprze-
ciw tym zagadnieniom. Badania przeprowadzono w dniach 26 maja – 6 czerw-
ca 2009 roku w kilku miastach województwa śląskiego. Wykorzystując dogodną 

8 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsię-
biorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 128.

9 Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, http://www.ipsps.pl.
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metodę „spaceru ankieterskiego”, pozyskano 150 respondentów, którzy dostar-
czyli informacji na temat stopnia ich przywiązania do kwestii etyki biznesu. Na 
wstępie zapytano, jak rozumieją pojęcie odpowiedzialności społecznej przedsię-
biorstw. Tabela 2 prezentuje ranking wybieranych cech, wśród których na pierw-
szym miejscu znajduje się etycznie postępowanie wobec klientów (72%).

Tabela 1

Dynamika percepcji odpowiedzialności społecznej w Estonii w latach 1995–2004

Analizowane pytanie: Jak zarządcy rozumieją swoją odpowiedzialność w społeczeństwie?

Przykład odpowiedzi udzielonej w wywiadzie:
1. Porównując rok 1995 do roku obecnego, odpowiedzialność społeczna znacząco wzrosła. 
Istnieją przedsiębiorstwa, które chcą coś zrobić dla społeczeństwa...

Analizowane pytanie: Jak opisałbyś pozycję przedsiębiorstwa w społeczeństwie – czy biznes 
istnieje tylko po to, aby zwiększyć dochód oraz wartość przedsiębiorstwa, czy szerzej przyczy-
nić się do rozwoju społeczeństwa? 

Przykład odpowiedzi udzielonej w wywiadzie:
1.  Rola społeczeństwa wzrosła o wiele bardziej niż wcześniej... Rola przedsiębiorstwa jako 

członka społeczeństwa znacznie umocniła się przez ostatnie lata... zasady odpowiedzialno-
ści społecznej są stosowane coraz bardziej

Analizowane pytanie: Czy nastąpiły jakieś zmiany w okresie między 1995 a 2004 rokiem? 
(Biorąc pod uwagę wcześniejsze pytanie) 

Przykład odpowiedzi udzielonych w wywiadzie:
1.1.  Większy wkład oraz pełnienie funkcji społecznych stały się istotniejsze wraz z rozwojem 

oraz stabilizacją społeczeństwa.
2.2.  W pierwszej połowie (1995–1999 i wcześniej) każdy skupił się na otrzymaniu czegoś 

w zamian, ale dzisiaj obraz postrzegany jest o wiele szerzej...
3.3.  Na początku nikt nie brał pod uwagę interesów społeczeństwa, dobre samopoczucie było 

sprawą priorytetową. W chwili obecnej zagadnienie to jest traktowane o wiele szerzej – 
poza pieniędzmi odczucia osobiste grają również istotną rolę oraz to, jakim sposobem 
można zarobić te pieniądze.

4.  Na przykład, jeżeli przedsiębiorstwo obchodzi swoje urodziny, robimy ogromne przyję-
cie dla naszych dostawców oraz partnerów... ale w zeszłym roku [2003], kiedy fi rma ob-
chodziła swoje dziesięciolecie, mieliśmy zorganizowane przyjęcie połączone z wizytą do 
teatru i poprosiliśmy gości, aby przelali pieniądze za kwiaty i prezenty na konto domu 
dziecka, tym sposobem zgromadziła się kwota w wysokości 150 tys. dolarów 

Źródło: R. Alas, K. Tafel, Conceptualizing the Dynamics of Social Responsibility Evi-
dence from a Case Study of Estonia, „Journal of Business Ethics” 2008, Vol. 81, 
No. 1, s. 375.
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Tabela 2

Społeczna odpowiedzialność fi rm w opinii konsumentów

Wyszczególnienie Liczba odpowiedzi %

Postępowanie etyczne wobec klientów 108 72,0

Postępowanie zgodne z prawem 74 49,3

Zaangażowanie w sprawy społeczne 73 48,7

Godziwe wynagradzanie pracowników 68 45,3

Dbałość o ochronę środowiska 60 40,0

Gwarancja pewności zatrudnienia 39 26,0

Realizacja własnych celów fi rmy 5 3,3

Źródło: własne badania ankietowe.

Konsumenci mieli okazję wypowiedzieć się na temat motywów, które skła-
niają przedsiębiorstwa do zachowań społecznie odpowiedzialnych. Zestawienie 
tychże wraz z rozkładem odpowiedzi zaprezentowano w tabeli 3.

Odpowiedzi zawarte w tabeli 3 mają charakter deklaracji wyrażonych 
w skali Likerta, a wnioskowanie na tej podstawie ma raczej subiektywny charak-
ter niż wnioski wypływające z oceny wpływu, analizy zależności korelacyjnych 
lub regresyjnych. Traktując uzyskane wyniki jako początek badania głębszych 
zależności, można zauważyć, że 56,0% ankietowanych całkowicie, a 31,3% czę-
ściowo zgadzało się z twierdzeniem, że motywem odpowiedzialnego działania 
przedsiębiorstw jest budowa dobrych relacji ze społeczeństwem. W sumie 85,3% 
(43,3% całkowicie, a 42,0% częściowo) przypisywało takie działanie tworzeniu 
pozytywnego wizerunku wśród pracowników. Natomiast 43,3% uważało z całą 
pewnością, że fi rmie opłaca się uczciwe postępowanie.

Proces podejmowania decyzji zakupu zależy od wielu czynników, m.in. od 
zakresu informacji na temat fi rm, które oferują nam określone produkty i usługi. 
W związku z tym zapytano respondentów, skąd czerpią informacje na temat po-
stępowania fi rm. Tabela 4 prezentuje rozkład odpowiedzi przy założeniu możli-
wości wielokrotnego wyboru.
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Tabela 4

Źródła informacji o postępowaniu fi rm

Źródła informacji Liczba 
odpowiedzi %

Własne doświadczenia 105 70,0

Rozmowy z innymi klientami 87 58,0

Informacje zamieszczone na/w opakowaniach 28 18,7

Oznakowanie/symbole informujące o przestrzeganiu 
standardów społecznych czy ekologicznych 32 21,3

Relacje mediów 107 71,3

Sprawozdania organizacji konsumenckich 30 20,0

Akcje pracowników informujących o działaniach 
fi rmy 28 18,7

Inne 3 2,0

Źródło: własne badania ankietowe.

Okazuje się, że to media najczęściej dostarczają klientom informacji na te-
mat postępowania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (SOB). 
Twierdzi tak 71,3% badanych. Następnie wiedza ta wynika z własnych doświad-
czeń oraz rozmów z innymi klientami, co deklaruje odpowiednio 70% i 58% an-
kietowanych. Informacje te są potrzebne konsumentowi przy podejmowaniu de-
cyzji zakupu. Dane zawarte w tabeli 5 potwierdzają, że osoby mające pozytywne 
informacje o fi rmie w większości (66,0%) decydują się na zakup jej produktów 
lub usług, a 45,3% przekazuje dobre informacje o produktach tej fi rmy.

Tabela 5

Wpływ pozytywnych informacji o postępowaniu fi rmy na zachowania konsumentów

Wyszczególnienie Liczba 
odpowiedzi %

Decyduję się na zakup wyrobów lub usług tej fi rmy 99 66,0

Przekazuję dobre informacje o produkcie tej fi rmy 
innym 68 45,3

Będąc lojalna/y wobec produktów tej fi rmy, 
dokonuję zakupów w przyszłości 51 34,0

Inne 6 4,0

Źródło: własne badania ankietowe.
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Wyrażając swoją opinię o fi rmie, konsumenci biorą pod uwagę różne czyn-
niki. Tabela 6 zawiera ich zestawienie według częstotliwości wskazań. To jakość 
i bezpieczeństwo sprzedawanych produktów najbardziej rzutuje na wizerunek 
fi rmy – twierdzi tak 78,7%. Następnie jakość obsługi klientów (66,0%) oraz cena 
dóbr i usług (63,3%).

Tabela 6

Czynniki wpływające na opinię o fi rmie

Wyszczególnienie Liczba 
odpowiedzi %

Jakość i bezpieczeństwo sprzedawanych produktów 118 78,7

Jakość obsługi klientów 99 66,0

Cena dóbr i usług 95 63,3

Reputacja fi rmy 87 58,0

Traktowanie własnych pracowników 54 36,0

Przestrzeganie standardów społecznych 
i ekologicznych 51 34,0

Unikanie szkodliwych praktyk 51 34,0

Informowanie o produkcie i fi rmie 45 39,0

Respektowanie prawa do efektywnego dochodzenia 
roszczeń przez konsumentów 40 26,7

Działalność charytatywna na rzecz społeczności 
lokalnej 21 14,0

Źródło: własne badania ankietowe.

Konsumenci powinni być świadomi swoich obowiązków zgodnie z koncep-
cją odpowiedzialnej konsumpcji. O popularyzację takich zachowań dbają szcze-
gólnie organizacje konsumenckie. Tabela 7 przybliża wcześniej prezentowane 
obowiązki konsumentów oraz ocenę ich znajomości przez respondentów.

Najbardziej znane i zarazem respektowane obowiązki według badanych to:
 – krytyczna postawa wobec cen i jakości produktów – 54,0%,
 – rozumienie ekologicznych konsekwencji naszej konsumpcji – 53,3%,
 –  działanie w celu zdobycia pewności, że konsumenci są traktowani uczciwie – 
48,3%.

Dwa pozostałe obowiązki są mniej znane.
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Wyrazem działania konsumentów w celu ochrony ich interesów są kroki po-
dejmowane w wyniku skutków kontaktu z fi rmami społecznie nieodpowiedzial-
nymi. Większość – 70% badanych – nie zastanawiała się w ogóle nad tym pro-
blemem, 18% rozważała taką możliwość, a tylko 2% podjęło działania w kierun-
ku ukarania fi rmy. Miało to miejsce w następujących sytuacjach:

 – nieuznania reklamacji towaru, przy zakupie którego nie wydano paragonu,
 –  niedokończenie prac remontowych mieszkania i odstąpienie od wykonywa-
nych czynności,

 – stosowanie pomówień i nieprawdziwych powodów zwolnień pracowników,
 – nierespektowanie udzielonych gwarancji,
 – brak informacji na opakowaniu o składnikach produktu wywołujących alergię,
 –  jakość towarów dostarczanych przez dostawcę narażająca użytkownika na nie-
bezpieczeństwo (ryzyko wypadku) przy montażu.

Prezentowane wyniki badań ze źródeł wtórnych oraz badań własnych po-
twierdzają fakt, że zarówno klienci, jak i organizacje konsumenckie mają pozy-
tywny stosunek do społecznej odpowiedzialności biznesu. Nie do przeceniania 
jest ich rola w zakresie wywierania wpływu na przedsiębiorstwa, aby rozwijały 
się w sposób zrównoważony i etyczny10.

Różne grupy walczące o prawa konsumentów domagają się odpowiedzial-
ności przedsiębiorstw w tym zakresie. Problem ten dotyka bezpośrednio rów-
nież odpowiedzialności, dojrzałości i inteligencji konsumenta. „Jego aktywność 
na rynku i w gospodarstwie domowym przejawia się w postaci określonego za-
chowania konsumpcyjnego”11. Ze względu na potrzebę realizacji koncepcji od-
powiedzialnej konsumpcji pożądaną wartością jest racjonalność zachowań kon-
sumentów. Wśród wielu kryteriów ocen racjonalności ważne miejsce powinien 
zajmować stosunek konsumentów do określonych zachowań fi rm.

Społeczna odpowiedzialność nie powinna być rozumiana jako dodatkowy 
ciężar dla przedsiębiorstwa, lecz jako integralna część zasadniczej odpowiedzial-
ności wobec różnych podmiotów, w szczególności tych, którzy od niego kupują.

Wyniki przeprowadzonych badań sygnalizują, że czasy, kiedy fi rma mogła 
zrobić wszystko, żeby tylko dobrze sprzedać swoje produkty, minęły bezpowrot-

10 Ł. Cioch, Do good or feel good, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich 
realiach. Trend, moda, naśladownictwo czy kolejny krok w stronę dojrzałej organizacji?, w: Sto-
warzyszenia i towarzystwa a społeczeństwo obywatelskie, życie gospodarcze, przestrzeń społeczna, 
A. Czech (red), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 2008, s. 117.

11 E. Kieżel, Zachowania konsumentów na rynku i ich racjonalność – próba typologii zacho-
wań, w: Ekspansja czy regres marketingu?, E. Duliniec i in. (red.), PWE, Warszawa 2006, s. 169.
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nie. W coraz szerszym zakresie konsumenci uświadamiają sobie swój wpływ na 
to, jak są traktowani przez przedsiębiorstwa. Celem ich życia nie może być bo-
wiem niepohamowana konsumpcja. Kultura rynku jest wyrazicielką stanu umy-
słów i uczuć tworzących ją ludzi. A zatem konsumenci razem z przedsiębiorstwa-
mi są współodpowiedzialni za standardy zachowań, jakość relacji rynkowych, 
jak również preferowane wartości.

THE INFLUENCE OF CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR 
ON CHANGES IN MARKET BEHAVIOR IN THE CONTEXT 

OF THE CONCEPT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

In this report, a special attention is given to a signifi cant strength of consumer’s 
position towards a given company. An important role of consumer organizations is em-
phasized. This role is visible in law enforcement and in inducing manufacturers to avoid 
harmful practices. There are also shown exemplary survey results of different agencies 
and private survey results. These results enable to get to know consumers’ attitude to-
wards social responsibility of companies.

Translated by Urszula Janeczek
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WPŁYW NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII 
NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW

Wprowadzenie

Jednym z głównych czynników zmian w zachowaniach konsumentów są 
nowoczesne technologie (high-tech), rozumiane jako zaawansowane rozwiąza-
nia technologiczne i zastosowania najnowszych odkryć naukowo-badawczych 
w praktyce1. Nowoczesne technologie występują w całym procesie gospodaro-
wania. W niniejszych rozważaniach uwagę koncentrujemy na ostatnim ogniwie 
tego procesu – konsumpcji, a ściślej na zachowaniach konsumentów związanych 
z nabywaniem i konsumpcją/użytkowaniem produktów high-tech oraz usług 
świadczonych przy wykorzystaniu high-tech lub na ich podstawie.

Nowoczesne technologie współkształtują zachowania konsumentów zarów-
no te zakupowe (nabywanie produktów i usług), jak i konsumpcyjne (spożycie/
użytkowanie produktów, korzystanie z usług). Efekty tego działania są dla konsu-
mentów z reguły korzystne, ale też wyrażają się w następstwach szkodliwych dla 
szeroko pojętego zdrowia jednostek i społeczeństwa. Obrazuje to poniższa ana-
liza, przeprowadzona na przykładzie zachowań konsumentów w wieku od 18 do 
34 lat – młodych, dynamicznych i jednocześnie bardziej niż inne grupy konsu-
mentów otwartych na wszelkie nowości, w tym technologiczne.

1 http://www.google.com/search?ie=UFT-8&oe=UFT-8&sourceid
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1. Wpływ nowoczesnych technologii na zakupowe zachowania konsumentów

Oddziaływanie nowych rozwiązań technologicznych na zakupowe zacho-
wania konsumentów odnosi się do wszystkich etapów procesu zakupu, poczy-
nając od sytuacji związanych z uświadamianiem potrzeby poprzez identyfi kację 
sposobów zaspokojenia potrzeby, ocenę alternatyw wyboru, a na zakupie i jego 
ocenie kończąc. Nowoczesne technologie informacyjne, zwłaszcza komputer, In-
ternet, telefon komórkowy, stanowią jedno ze źródeł uświadomienia potrzeby 
dzięki temu, że pozwalają na uzyskanie informacji o nowym produkcie, sprzyja-
ją ujawnieniu się nowych potrzeb (poprzez dostrzeżenie nowego produktu w In-
ternecie), wpływają na zmianę oczekiwań w stosunku do produktu (jako wynik 
oddziaływania reklamy oraz dostępnych w nowoczesnych mediach informacji 
o zmianach społecznych, odpowiadających wartościom i postawom tychże kon-
sumentów). Sprawiają, że dostęp konsumentów do informacji ważnych w tym 
pierwszym etapie procesu zakupowego jest szeroki, zaś samo uzyskanie informa-
cji jest możliwe na odległość i w jednym miejscu.

Odnosząc to do produktów żywnościowych, można w ten sposób sprzy-
jać ujawnieniu nowych potrzeb, zmianie oczekiwań w stosunku do niektórych 
produktów, uświadomieniu braku określonych produktów. Najczęściej wiąże się 
to z uświadomieniem i przybliżeniem konsumentom wyglądu produktów, zapre-
zentowaniem ich wartości zdrowotnych i odżywczych, łatwości przyrządzania, 
zawartości bądź braku konserwantów i innych dodatków chemicznych, wielko-
ści opakowań jednostkowych, kraju pochodzenia produktów i ich ekologiczne-
go charakteru. Natomiast w stosunku do produktów nieżywnościowych uświa-
domienie nowej potrzeby następuje w wyniku zgłębienia wiedzy o cenach, mar-
kach, modzie, parametrach technicznych, bezpieczeństwie, nowoczesności, wy-
godzie użytkowania produktów dostępnych, nowych2.

Internet, relatywnie najnowsze narzędzie w komunikacji, jest wykorzysty-
wany w tym pierwszym etapie procesu postępowania konsumentów do uświa-
damiania określonych potrzeb i ujawniania nowych przez 53% ludzi w wieku od 
18 do 34 lat, którzy ponadto korzystają z informacji na billboardach – 20% tej 
grupy konsumentów – i z reklam telewizyjnych – 68% grupy. Klasyczne środ-
ki informacji jako środki uświadamiania potrzeb schodzą na drugi plan. Po ulot-
ki, foldery sięga ok. 31% tej populacji konsumentów. Z katalogów korzysta 30% 
z nich, a reklama w prasie i radiowa stanowi źródło uświadomienia potrzeb dla 

2 Uwarunkowania rozwoju aktywności społeczno-zawodowej ludzi młodych, A. Olejniczuk-
-Merta (red.), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa, 2008, s. 173–178.
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19% tych konsumentów. Jedynie rówieśnicy pozostają niezmiennie wysoko no-
towanym źródłem uświadomienia potrzeb, z którego korzysta prawie 49% popu-
lacji młodych.

Na etapie identyfi kacji sposobów zaspokajania potrzeb high-tech pozwala-
ją na przybliżenie doświadczeń innych osób i na wykorzystywanie tych doświad-
czeń we własnym procesie zakupowym. Umożliwiają też porównanie własnych 
doświadczeń w tym zakresie z doświadczeniami wielu innych osób, dzięki łatwe-
mu gromadzeniu informacji. Nowoczesne technologie są łatwo dostępnym, szyb-
kim i jednocześnie bogatym w treści źródłem informacji na temat możliwych spo-
sobów zaspokojenia uświadomionej potrzeby, pozwalającym na wybór sposobu 
odpowiedniego do własnych preferencji. Są wykorzystywane do poszukiwania 
sposobów zaspokajania potrzeb, zwłaszcza wtedy, gdy satysfakcja z dotychcza-
sowych zakupów jest niedostatecznie wysoka, gdy ostatni zakup produktu poszu-
kiwanego miał miejsce relatywnie dawno oraz w sytuacji, gdy następuje zmiana 
w ofercie rynkowej (nowe produkty, ceny, miejsce oferty)3. Na obecnym, nasyco-
nym i mocno konkurencyjnym rynku takie sytuacje są częste. Wykorzystywanie 
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w procesie identy-
fi kacji sposobów zaspokajania potrzeb jest dosyć intensywne. Równocześnie ro-
śnie znaczenie i udział analizowanych nośników informacji w identyfi kacji spo-
sobów zaspokajania potrzeb konsumentów. W zależności od grupy produktów ich 
udział sięga od kilkunastu (15–17%) w zakresie podstawowych produktów żyw-
nościowych i większości pozażywnościowych oraz produktów codziennego użyt-
ku do ponad 80% w odniesieniu do produktów podlegających częstym zmianom 
mody, będących pełną innowacją na rynku4. Analizowani konsumenci chętnie ko-
rzystają z coraz to nowszych, oferowanych im środków informowania, jak infor-
macje dołączane do e-maili lub/i SMS-ów wysyłanych z komputera, gry reklamo-
we (advergeming), interstitials, czyli okienka, które pojawiają się na określony 
czas w trakcie czytania, wyświetlania tekstu w Internecie z informacją i linkiem 
prowadzącym do dalszych informacji o produkcie, marce, usłudze. Młodzi korzy-
stają w tym zakresie również z informacji w formie reklamy fabularnej, bazują-
cej na ciekawości młodych internautów. W interesujące użytkowników Internetu 
treści wplatane są reklamy. Ważnym źródłem informacji są tu również blogi. In-
ternet ma relatywnie dużą skuteczność w docieraniu do konsumentów na tym eta-

3 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej fi rmy, PWE, 
Warszawa 2000, s. 147.

4 Tamże.
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pie procesu zakupowego i wpływaniu na ich zachowania. Komunikaty marketin-
gowe, reklamy w Internecie są coraz powszechniej efektem aktywnej współpra-
cy z młodymi konsumentami. Ci młodzi ludzie, uczestnicząc w werbringach, qu-
izach, ankietach, tworząc blogi, rozpowszechniając e-maile i strony internetowe, 
przesyłają treści, w których mieści się specjalnie opracowany przekaz, przybli-
żający m.in. nowe, różnorakie sposoby zaspokajania określonych potrzeb. Doda-
jąc do tego swoje komentarze, oceny, doświadczenie, zdobyte w pozawirtualnych 
formach komunikowania się, stają się współtwórcami interaktywnych przekazów, 
które są skuteczniejsze, bo nienarzucone, a wspólnie opracowane. W ten sposób 
nowoczesne technologie wpływają na kształtowanie rosnącej aktywności i pro-
innowacyjności postaw i zachowań na rynku analizowanej grupy konsumentów.

Ocena alternatyw wyboru jest procesem trzyetapowym, na który składają 
się: wyrabianie sobie opinii na temat możliwych sposobów zaspokajania potrzeb, 
kształtowanie postaw wobec nich i powstanie zamiaru zakupu. W tym fragmen-
cie procesu zakupowego wykorzystywane są informacje, doświadczenia wcze-
śniej zgromadzone. Bieżące pozyskiwanie informacji w tym miejscu procesu za-
kupowego jest ograniczone. W ostatnim, czwartym etapie procesu zakupowe-
go rola i udział czynnika technologicznego wzrasta w porównaniu do trzeciego 
etapu głównie ze względu na wpływ sytuacji, w jakiej znajduje się konsument. 
Wśród kilku czynników składających się na tę sytuację szczególnie istotne są wa-
runki społeczne, w tym presja grupy, wzory zachowań rówieśników, niecierpli-
wość – cechy typowe dla tej grupy konsumentów. Wskazane warunki sprawia-
ją, że dokonywanie zakupów przez konsumentów coraz szerzej wiąże się z no-
woczesnymi zakupami występującymi w postaci zamówień przez telefon czy 
przez Internet. Zakupy przez Internet stanowią często wykorzystywany sposób 
nabywania produktów dla ponad 40% młodych konsumentów. Struktura zaku-
pów internetowych przedstawia się następująco: rezerwacje biletów na imprezy 
– 14,4%, kasety – 13,1%, książki – 12,4%, płyty, sprzęt elektroniczny – 11,4%, 
ubrania – 8,8%, komputery i akcesoria – 8,5%, sprzęt sportowy – 6%, usługi ban-
kowe – 6%, kosmetyki – 3%, usługi turystyczne – 2,3%, Młodzi klienci korzy-
stają z zakupów telefonicznych w 14%, przesłanych SMS-em – 4%, telezakupów 
– 3,3%. Te zmiany, wywołane postępem technologicznym, są przez nich szcze-
gólnie wysoko oceniane. Wpływ otoczenia rówieśników sprawia, że badani kon-
sumenci tak samo szeroko i powszechnie jak z nowoczesnych technologii w pro-
cesie zakupowym nabywają również produkty z grupy high-tech (dla siebie i dla 
rodziny). Ilustrują to poniższe wyniki badań5:

5 Tamże.
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Tabela 1

Zakupy sprzętu najnowszej generacji (według oceny sytuacji fi nansowej rodziny, w %)

Ocena sytuacji fi nansowej

Stosunek do sprzętu najnowszej generacji bardzo 
dobra dobra średnia 

i zła

Zawsze kupuję sprzęt najnowszej technologii 62,5 53,1 22,2

Nie kupuję, bo jest za drogi 6,3 12,0 27,8

Nie jest to dla mnie ważne przy wyborze sprzętu 31,2 34,9 50,0

Źródło: badania własne IRWiK z 2006 roku.

Rezultatem m.in. takich zachowań konsumentów na rynku jest wyposaże-
nie ich i ich rodzin w sprzęty elektroniki rozrywkowej i komunikacyjnej (tab. 2).

Tabela 2

Wyposażenie gospodarstw z młodymi konsumentami w sprzęt elektroniczny

Rodzaj sprzętu Procent mających 
dane sprzęty

Telefon komórkowy 91,5

Odtwarzacz DVD 71,2

Nagrywarka (CD-RW, DVD) 65,0

Discman 54,2

Odtwarzacz MP3 36,6

iPod 5,6

Cyfrowy aparat fotografi czny 37,9

Monitor komputerowy LCD 33,7

Konsola (PS2, PSX, Xbox) 19,3

Nie posiadam żadnego z tych sprzętów 0,7

Źródło: badania własne IRWiK z 2006 roku.

Tak szeroki zakres posiadania przez młodych konsumentów sprzętów elek-
tronicznych najnowszej generacji wpływa na ich zachowania, a ściślej na zmianę 
ich zachowania nie tylko na rynku, lecz także w domu, wśród rówieśników. Ak-
tywizuje ich w środowisku realnym i wirtualnym. Sprzyja bezpośrednim kontak-
tom z fi rmami i z innymi nabywcami, kolegami w celu zebrania informacji, wy-
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miany opinii i ocen. Zachęca do intensyfi kacji spotkań towarzyskich i wspólnego 
spędzania czasu. Wpływa na wzrost ich samodzielności na rynku i poza nim, co 
jest istotną korzyścią dla ich pełnego, dalszego rozwoju.

Duża skala wyposażenia tej grupy konsumentów w sprzęty i urządzenia 
high -tech powoduje jednocześnie, że zaczynają oni omijać tradycyjne środki/no-
śniki technologii, dla nich coraz mniej atrakcyjne. Wybierają kolejne modyfi ka-
cje postępowania na rynku, istotnie ich aktywizujące i angażujące, oparte na fi -
lozofi i samodzielnego tworzenia i rozpowszechniania nowych możliwości i form 
komunikowania różnych opinii, a także formowania się postaw, głównie wśród 
rówieśników. Powstają więc w Internecie komunikaty marketingowe opracowy-
wane z udziałem młodych ludzi, wyrażające ich aktywną współpracę z fi rmami 
w zakresie tworzenia informacji i idei nowych produktów. Prowadzi to do rozwo-
ju prosumenckich zachowań wśród tej grupy konsumenów.

2. Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów 
w procesie konsumpcji

Również w procesie konsumpcji nowoczesne technologie wpływają na 
powstawanie wielu nowych zachowań konsumentów. Jednym z nich jest dba-
łość o wygodę. Wynika to m.in. z rosnącej presji czasu. Coraz silniejsze jest od-
czucie braku czasu dla domu i na prace domowe, na odpoczynek, życie rodzin-
ne i towarzyskie. Potrzeba wygody wiąże się przede wszystkim z tymi aspek-
tami życia, w których ludzie są zmuszeni do poszukiwania oszczędności czasu 
przez stosowanie wygodniejszych produktów, pozwalających na uzyskanie wię-
cej czasu wolnego. Dotyczy to wielu różnorodnych obszarów funkcjonowania 
tych konsumentów i wiąże się z pojawianiem się i utrwalaniem zmian w ich za-
chowaniach, np. upraszczanie przygotowywania posiłków (przy wykorzystaniu 
nowoczesnych sprzętów i urządzeń do gotowania i przygotowywania półproduk-
tów, drobnych przekąsek). W grupie nowych zachowań związanych z dbałością 
o wygodę występują także wykonywanie wielu czynności na raz, szybkie zaku-
py, upraszczanie codziennego życia. Te zachowania są możliwe dzięki stosowa-
niu nowoczesnych, inteligentnych sprzętów. Ponadto, jak wyżej wskazano, coraz 
więcej kupuje się za pomocą Internetu, przez co proces kupowania ulega pew-
nej automatyzacji.

Współcześni młodzi konsumenci mają ułatwione dostosowywanie się do 
określonych warunków, z jakich mogą korzystać lub w których mają funkcjo-
nować. Chodzi tu głównie o gospodarstwa jednoosobowe młodych ludzi i chęć 
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nabywania przez nich małych opakowań żywności oraz poszukiwanie sposo-
bów na przechowywanie małej ilości różnych dóbr, w małych mieszkaniach. 
Dla tych konsumentów ważne staje się korzystanie z zaawansowanych techno-
logii ułatwiających wykonywanie codziennych obowiązków domowych, zama-
wianie jedzenia i innych wybranych produktów, korzystanie z usług poza do-
mem. W domu zaś używają wielu nowoczesnych urządzeń ułatwiających pracę, 
pozwalających na oszczędność czasu i usprawniających komunikację z otocze-
niem. Ubocznym efektem takiego postępowania jest automatyzacja funkcjono-
wania w wielu obszarach życia.

Nowoczesne technologie pozwalają coraz częściej postawić znak równo-
ści pomiędzy wykorzystywaniem ich a komfortowym samopoczuciem konsu-
mentów, pojmowanym jako bezpieczeństwo, spokój, prostotę i zaufanie, stano-
wiące współcześnie ważne wartości. Dążenie do komfortu konsumenci realizu-
ją przez domatorstwo (szukanie komfortu psychicznego, schronienia i rozrywki 
w domu i tworzenie w ten sposób popytu na różne produkty i usługi, zapewniają-
ce tzw. rozpieszczanie się także luksusowymi i nowoczesnymi dobrami i usługa-
mi). Ten obszar potrzeb i adekwatnych do nich zachowań konsumentów starają 
się również zagospodarować fi rmy typu spa, nowoczesne fi rmy rekreacyjne i tu-
rystyczne, których oferty produktowo-usługowe są także w dużym stopniu oparte 
na nowoczesnych technologiach. Możliwość zapewnienia sobie komfortu moty-
wuje konsumentów do wysiłku, do dalszego inwestowania w siebie, wyzwalania 
przedsiębiorczości. Trzeba zauważyć, że w ten sposób nowe technologie sprzyja-
ją również kształtowaniu się postaw konsumpcjonistycznych, mających dwa ob-
licza – pozytywne i negatywne – szeroko przedstawione już w literaturze6.

Nowe technologie wraz z ekonomicznymi i społecznymi przeobrażeniami 
sprawiają, że konsumenci coraz bardziej odczuwają potrzebę kontaktów z in-
nymi, czynienia czegoś dobrego dla społeczności. W związku z tym występują 
zmiany ich zachowań, np. używanie nowych technologii ułatwiających i syste-
matyzujących ich kontakty i związki z rodziną oraz przyjaciółmi. Sprzyjają temu 
m.in. technologiczne ułatwienia kontaktów (społeczeństwo sieciowe, blogi). Ma 
również miejsce postępowanie zmierzające w kierunku społecznej odpowiedzial-
ności konsumentów dzięki wzrostowi świadomości w tym zakresie, podyktowa-
nemu treściami informacji medialnych.

6 B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywa-
teli, Muza, Warszawa 2008; Oblicza konsumpcjonizmu, B. Mróz (red.), Ofi cyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2009.
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Nowe technologie nie tylko kształtują i utrwalają zachowania konsumen-
tów, wychowujących się od początku w nowych warunkach społeczno-gospodar-
czych, lecz także wpływają na aspiracje, uznawane przez nich wartości. Wpły-
wają na ich styl życia i często też dużą gotowość inwestowania w swój rozwój. 
Wszystko to razem wzięte pozwala zauważyć, że zachowania rynkowe i kon-
sumpcyjne tej grupy polskich konsumentów charakteryzują się (w różnym stop-
niu) cechami typowymi dla globalnych trendów zachowań ludzi młodych, a więc:

 – pasją do nowych technologii,
 – samokierowaniem,
 – licznymi doznaniami i edukacją rynkową w duchu hedonistycznym,
 –  odkrywaniem, znajomością globalnych marek i szacunkiem dla globalnych 
symboli,

 – zakupami, wskazującymi na rozwój konsumpcjonizmu7.
Warto dodać, że spośród dwudziestu czołowych, najlepiej znanych młodzie-

ży światowych marek wszystkie są obecne i znane w Polsce8.
Uważna analiza wieloletnich już zachowań zakupowych i konsumpcyjnych 

młodych ludzi, związanych z dostępem do i korzystaniem z nowoczesnych tech-
nologii, pozwala dostrzec szerszy i zarazem głęboki, utrwalony wpływ high-tech 
na zachowania konsumentów. Pokazuje bowiem, że trendy zachowań młodych 
polskich konsumentów mieszczą się w globalnych trendach postępowania konsu-
mentów, które wyrażają się w rosnącej serwicyzacji i dematerializacji konsump-
cji, jej domocentryzacji i prywatyzacji, homogenizacji i jednocześnie heteroge-
nizacji, dekonsumpcji i presumpcji oraz jej wirtualizacji9. Te problemy pozostają 
jednak poza podjętymi tutaj rozważaniami.

Podsumowanie

Podsumowując rozważania dotyczące wpływu nowoczesnych technologii 
na zakupowe i konsumpcyjne zachowania konsumentów, należy podkreślić duże 
jego rozmiary, nowy jakościowo charakter zmian w zachowaniach konsumen-
tów oraz różnorodne tego efekty. Można powiedzieć, że młodzi konsumenci sta-
nowią szczególnie podatną grupę na takie zmiany i dzięki temu są nie tylko pod-

7 Porównaj: E. Moses, The $100 Billion Allowance – Accesing the Global Teen Market, John 
Wiley & Sons, New York 2002, s. 102.

8 Są to: Coca-Cola, Sony, Adidas, Nike, Kodak, Colgate, Fanta, Disney, Reebok, Philips, 
McDonald’s, Johnson&Johnson, IBM, Visa, Pizza-Hut, BMW, Nintendo, CNN, Lee, MasterCard.

9 Szeroko są opisane w: Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 137–165.
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miotem podlegającym zmianom, lecz także nośnikiem tych zmian, upowszech-
niającym ich wdrażanie wśród innych grup społecznych, zwłaszcza wśród rodzi-
ców i przyjaciół. Jednocześnie należy pamiętać, że oprócz pozytywnych efek-
tów wpływu nowych technologii na zachowania młodych konsumentów wystę-
pują także niekorzystne rezultaty tego zjawiska w konsumpcji, jej przełożeniu 
na zdrowie i szeroko pojęty poprawny psychospołeczny rozwój młodych konsu-
mentów. Dlatego mając świadomość korzyści, jakie niosą za sobą nowoczesne 
technologie i wspierając ich rozwój, warto pamiętać o edukacji rynkowej konsu-
mentów występujących w roli nabywców i użytkowników dóbr i usług. Oczeki-
wania w tym zakresie wiążą się z poznaniem drogi i sposobu godzenia osiągania 
korzyści z racji wykorzystywania high-tech w sferze konsumpcji z minimaliza-
cją warunków i zjawisk szkodliwych dla konsumentów, ich zdrowia i rozwoju, 
zwłaszcza w perspektywie rozwoju konsumpcji obejmującej nie tylko współcze-
sne, lecz także przyszłe pokolenia.

THE IMPACT OF HIGH-TECH ON CONSUMER BEHAVIOURS

Summary

The report focuses on the impact of modern technology (high tech) on consumer 
behavior. It shows the changes in consumer shopping process and consumer behavior as 
the effects of the use of high-tech in the process of purchasing and consumption. Report 
indicates the similarity of strengthened changes in the behavior of Polish consumers to 
the global trends of consumer behavior. Report also includes evaluation of these changes 
in terms of the emergence of the benefi ts and effects harmful to consumers. The analysis 
was conducted on the example of consumers aged 18-34 years.

Translated by Anna Olejniczuk-Merta
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Wprowadzenie

Zapoczątkowane w 1989 roku reformy gospodarcze i ustrojowe w Polsce 
oraz wynikające z nich zmiany stylu życia i sytuacji materialnej gospodarstw do-
mowych wpłynęły na zmiany zachowań konsumpcyjnych Polaków, których isto-
tą jest nie tylko ich uzależnienie od wielu, często trudnych do uchwycenia, czyn-
ników ekonomicznych i pozaekonomicznych, obiektywnych i subiektywnych, 
zewnętrznych i wewnętrznych. Przyspieszenie procesów rozwoju społecznego 
oraz dynamika zjawisk stwarza ludzkiej aktywności nowe warunki, nowe wyma-
gania i powoduje, że udziałem człowieka są ciągle nowe sytuacje1. W miarę roz-
woju cywilizacyjnego i kulturowego potrzeby i preferencje konsumentów ule-
gają wzbogaceniu i zróżnicowaniu. Stąd też istnieje konieczność szybkiej i traf-
nej reakcji podmiotów rynkowych na zachodzące w otoczeniu zjawiska i pro-
cesy demografi czne, społeczno-kulturowe i ekonomiczne. Zmiany w zachowa-
niach konsumenckich wyznaczają bowiem przewidywane kierunki działań mar-
ketingowych fi rmy, wpływają na wybór strategii działania i kształtowanie instru-
mentów marketingowych. Zachowania te powinny być rozpoznane przez fi rmy, 
co wymusza na przedsiębiorstwach konieczność prowadzenia badań i właściwe-
go ich dostosowania do nowych wymogów rynku.

1 A. Giddens, Modernist and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Polity 
Press, Cambridge 1991, s. 32.
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1. Badanie zachowań konsumentów

Zachowania konsumentów w obecnych warunkach rynkowych stały się jed-
nym z bardziej interesujących zagadnień o charakterze zarówno teoretycznym, 
jak i praktycznym. Znaczenie tej problematyki warunkowane jest rozwojem go-
spodarczym, wzrostem produkcji, rozszerzaniem oferty rynkowej kierowanej 
do konsumentów oraz zmianami cywilizacyjno-kulturowymi. Wszystko to spra-
wia, że postępowanie konsumentów na rynku i podejmowane przez nich decy-
zje związane z wyborem środków i sposobów konsumpcji ulegają w dość istot-
ny sposób modyfi kacji. Toteż w miarę podnoszenia się poziomu życia i wzrostu 
stopnia aktywności rynkowej i społecznej konsumentów ich rola na rynku rośnie.

Według klasycznej już defi nicji, zachowania konsumenta to działania zwią-
zane z poszukiwaniem, zakupem, użytkowaniem i oceną dóbr i usług, które mają 
zdolność do zaspokojenia potrzeb2. Zachowanie konsumenta wypływa z wrodzo-
nych i nabytych (wciąż modyfi kowanych) potrzeb, których zaspokojenie jest po-
łączeniem procesów świadomych i nieświadomych oraz czynników emocjonal-
nych. A zatem zachowania konsumentów są efektem reakcji na uwarunkowa-
nia psychologiczne, społeczne i ekonomiczne i mogą być badane przez obser-
wację faktycznie zrealizowanych wyborów (wskaźniki ekonomiczne, ilościowe) 
oraz deklaracje dotyczące sposobu zachowania, aspiracje, oceny, opinie, moty-
wy (wskaźniki subiektywne, jakościowe)3. Rozwój teorii zachowań konsumen-
tów doprowadził do stanu, że podstawowe założenia poszczególnych koncepcji 
są coraz bardziej adekwatne do obecnej sytuacji rynkowej, w której znajduje się 
konsument. Stąd współczesne badania nad zachowaniami konsumentów w du-
żym stopniu są inspirowane marketingowym podejściem do prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej przedsiębiorstw, zgodnie z którym sukces fi rmy zależy od 
umiejętności dostosowania oferty rynkowej do oczekiwań konsumentów. Ponie-
waż klient staje się coraz bardziej krytyczny, nielojalny, zmieniający wymagania 
– trudno go scharakteryzować, zlokalizować i zadowolić, wobec tego potrzeb-
nych jest wiele metod pozwalających na redefi nicję typów mentalności i przybli-
żających oczekiwania i potrzeby klientów. Badania postępowania konsumentów 
na rynku obejmują zatem:

 –  badania preferencji nabywców – pozwalają one określić, dlaczego konsument 
przedkłada jedne produkty nad drugie;

2 L.G. Schiffman, L.L. Kanuk, Consumer Behavior, Prentice Hall, NJ 1994, s. 6.
3 Z. Kędzior, K. Karcz, Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 

2000–2010), Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1998, s. 12.
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 –  badania opinii i postaw konsumentów – są to badania emocjonalnych odczuć 
nabywców, ich sądów, opinii i wiedzy, jaką mają w stosunku do fi rm, produk-
tów, rynku, reklam itp., oraz skłonności do zakupu produktów, poszukiwania 
informacji i wymiany opinii;

 –  bezpośrednią rejestrację zachowań konsumentów – czyli wielkość, częstotli-
wość i miejsce zakupów, zwyczaje zakupu, warunki zakupu i płatności, sposo-
by użytkowania produktu;

 –  badania motywów postępowania – pozwalają one na uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego konsument zachowuje się tak, a nie inaczej, czyli jakie są 
przyczyny określonych zachowań;

 –  badania planów i zamiarów zakupu oraz warunkujących je czynników, takich 
jak np. zmiany sytuacji dochodowej bądź rodzinnej konsumenta4.

Jak wynika z zakresu powyższych potrzeb badawczych, metody ilościo-
we, mimo wsparcia licznymi bazami danych i programami komputerowymi, wy-
magają uzupełnienia badaniami jakościowymi, które pozwalają na rozpoznanie 
i zrozumienie prawdziwych przyczyn i motywacji postępowania konsumentów. 
Badania jakościowe dzięki uruchomieniu mechanizmu projekcji ujawniają cechy 
psychiczne jednostek, ich potrzeby i oczekiwania. W badaniach jakościowych 
analizę danych przeprowadza się za pomocą jakościowych technik analizy, któ-
rych sens wyraża się w rozumieniu i interpretacji.

Wśród badań jakościowych najbardziej popularną techniką gromadzenia in-
formacji, szczególnie przydatną dla badania bardzo licznych zbiorowości, jest 
ankieta. Zastosowanie kwestionariusza z zestawem wcześniej przemyślanych 
i ustalonych pytań (zweryfi kowanych w badaniach pilotażowych) umożliwia po-
znanie m.in. potrzeb i preferencji konsumentów, planów i zamiarów zakupu, opi-
nii, poziomu i struktury dochodów i wydatków, stanowiących istotne składniki 
zachowań konsumenckich.

Inną formą zdobywania informacji jest wywiad. Jest szczególnie przydatny 
do badania opinii, motywów postępowania konsumentów oraz ich zachowań wo-
bec produktu, fi rmy lub zdarzenia. W zależności od charakteru wywiadu (głębino-
wy bądź zogniskowany) mogą one być prowadzone indywidualnie lub grupowo.

Kolejną metodą poznawczą, która znalazła zastosowanie we wszystkich na-
ukach przyrodniczych i społecznych, jest obserwacja. Badacz, będąc niezauwa-
żonym, stara się, by w naturalnych warunkach otoczenia zaobserwować zacho-

4 A. Burlita, Podstawy marketingu, J. Karwowski (red.), Wydawnictwo Zachodniopomorskiej 
Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
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wania badanych jednostek i uzyskać odpowiedź na pytanie: jak postępuje konsu-
ment5. Natomiast w „badaniu zjawisk wywołanych przez badającego w kontrolo-
wanych przez niego warunkach”6 stosuje się najczęściej eksperyment polegający 
na testowaniu np. produktu.

Metodami sięgającymi do psychiki i podświadomości konsumenta, i z tego 
względu często wymagającymi współpracy z psychologiem, są testy. Pozwala-
ją one na uzyskanie informacji jakościowych dotyczących głównie reakcji kon-
sumentów na określony produkt czy zdarzenie oraz potrzeb, preferencji i moty-
wów postępowania7.

Informacje jakościowe można również pozyskiwać za pomocą metod heu-
rystycznych, tj. twórczego myślenia. W metodach tych celowo dobrani uczest-
nicy badań, będący ekspertami w danej dziedzinie, udzielają wypowiedzi po-
zwalających na zbudowanie subiektywnych prognoz co do rozwoju danego zja-
wiska8.

2. Problematyczność wiedzy/informacji o zachowaniach nabywców 
pozyskiwanych od klientów tradycyjnymi metodami

Dyscyplina naukowa badająca zachowania konsumenckie kształtuje się 
na podstawie gromadzonych doświadczeń badaczy rynku. Jednakże według 
niektórych badaczy zachowań konsumentów w ostatnich kilkudziesięciu la-
tach zmienił się gruntownie świat, technologie, produkty, zarządzanie9. Za tymi 
zmianami nie nadąża marketing, gdyż jego założenia i metody zmieniają się 
zbyt wolno, a zatem nie w pełni pasują do nowej rzeczywistości. Gerald Zalt-
man uważa, że marketing popadł w rutynę, jest pozbawiony kreatywności. We-
dług niego, ok. 95% procesów myślowych człowieka ma charakter nieświado-
my. Każdy z nas wykonuje jakieś czynności bez udziału świadomości – zamy-
ka mieszkanie, samochód, kupuje pod wpływem emocji. Co więcej – dość czę-
sto zdarza się nam, że podświadomie dokonujemy wyboru, a następnie pyta-

5 S. Mynarski, Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Ofi cyna Wydawnicza Fogra, Kra-
ków 1995, s. 10.

6 Tamże, s. 13–14.
7 Metody testowania opinii konsumentów o produktach, J. Szymczak, S. Sudoł (red.), War-

szawa 1994, s. 88–89.
8 Z. Kędzior, K. Karcz, Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 1996, s. 94–95.
9 G. Zaltman, Jak myślą klienci, czyli podróż w głąb umysłu rynku, Wydawnictwo FORUM, 

Warszawa 2004.
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ni o jego przyczynę wymyślamy jakiś w miarę racjonalny powód. Oznacza to, 
że wspomnienia pewnych przeżyć, które w rzeczywistości nie miały miejsca, 
można w sposób sztuczny wywołać u badanych. Jeżeli tak funkcjonuje nasz 
umysł, to czy jest sens zadawać konsumentom pytania o ich świadome, racjo-
nalne wybory? Jeżeli przyjąć takie założenie, że zdecydowana większość my-
śli człowieka nie dociera do jego świadomości, to najczęściej stosowane meto-
dy badań rynkowych i społecznych, zarówno sondaże z użyciem kwestionariu-
szy lub ankiet, jak i zogniskowane wywiady grupowe, tzw. fokusy, nie pozwa-
lają wystarczająco poznać ludzkich myśli10. Ponadto należy dodać, iż zgodnie 
z tezą głoszoną przez Zaltmana, ilość zebranych danych nie musi wcale prze-
kładać się na jakość analiz i wniosków11.

Problem z analizą zachowań rynkowych polega nie tylko na tym, że posta-
wy deklarowane w badaniach często różnią się od rzeczywistych, choćby wsku-
tek chęci odgrywania przez respondenta kogoś lepszego. Wśród trudności wy-
mienia się także:

1.  Brak umiejętności werbalizacji postaw i zachowań rynkowych. Więk-
szość kupujących po prostu kupuje, a ich namysł nad tą czynnością jest 
z reguły ograniczony do łatwo uchwytnych cech produktu, zwłaszcza 
ceny. Problem pogłębia dodatkowo postawa małego zaangażowania 
w zakup, a więc zredukowania informacji do absolutnego minimum.

2.  Brak wiedzy klienta na temat wielu swoich procesów psychicznych, 
zwłaszcza dotyczących motywacji. Klient nie potrafi  więc wyjaśnić, dla-
czego wybrał określoną markę i jak zachowa się w przyszłości przy skle-
powej półce.

10 W miejsce tradycyjnie stosowanych metod autor proponuje własną metodę, którą nazywa 
techniką wydobywania metafor. Proponowaną metodę badania umysłów ludzkich autor zareje-
strował w USA jako swój patent pod nazwą ZMET (the Zaltman Metaphor Elicitation Techni-
que). Metoda ta łączy w sobie elementy neurobiologii, semiotyki i psychologii Karla Gustawa 
Junga. Dzięki tej metodzie można tworzyć tzw. mapy consensusu, czyli modele mentalne pokazu-
jące wspólne dla wielu konsumentów elementy myślenia. Procedura wydobywania metafor polega 
na zadawaniu serii sondujących pytań towarzyszących bodźcowi, którym często jest fotografi a. 
ZMET jest połączeniem technik projekcyjnych i indywidualnego wywiadu pogłębionego. Metodę 
wydobywania metafor autor stosuje od 10 lat. Wykorzystał ją w blisko 200 projektach badawczych. 
Do jego klientów należą m.in. takie czołowe koncerny, jak Coca-Cola, DuPont, General Motors, 
Reebok, AT&T, Nestle.

11 Dowodem na to jest chociażby słynna praca W.I. Thomasa i F. Znanieckiego z lat 1918–
1920 Chłop polski w Europie i Ameryce pokazująca organizowanie się polskiej społeczności 
w USA, powstała na podstawie analizy listów, jakie wysyłało do siebie kilkanaście polskich rodzin 
chłopskich.
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3.  Brak odnotowywania w pamięci informacji z dokonywanych wcześniej 
zakupów czy sposobów konsumpcji, zwłaszcza produktów codzienne-
go użytku12.

Ankieta, jako najpopularniejsza metoda stosowana w badaniach opinii pu-
blicznej i badaniach marketingowych, pozwala na gromadzenie wielu różnorod-
nych informacji na temat konsumenta: jego postaw, zainteresowań, opinii, za-
chowań, sposobów podejmowania decyzji; uzupełnionych tzw. czynnikami so-
cjodemografi cznymi, jak wiek, zawód, płeć, wykształcenie, dochód itp. Często-
ści jej wykorzystania sprzyjają jej zalety, takie jak względna łatwość stosowa-
nia czy dość duża ilość pozyskiwanych informacji. Jednakże przy podejmowaniu 
tego typu badań nazbyt często zapomina się o tym, że opinie i preferencje bada-
nych – zarówno w kwestiach politycznych, jak i ekonomiczno-społecznych – są 
niestabilne i wrażliwe na wiele przypadkowych okoliczności oraz uzależnione od 
poczucia obowiązku udzielenia odpowiedzi mimo braku wiedzy na dany temat, 
czego potwierdzeniem są badania wskazujące na taki efekt13. W odpowiedziach 
badanych może również występować niezgodność opinii ogólnych i szczegóło-
wych14. Odpowiedzi respondentów mogą być również dostosowane do przewi-
dywanej aprobaty społecznej i chęci wywarcia dobrego wrażenia na ankieterze15. 
Istotne znaczenie w oddziaływaniu na rodzaj uzyskanych odpowiedzi ma rów-
nież kolejność zadawania pytań16. Egzemplifi kację błędów z tego zakresu zawie-
ra wiele, również polskich, publikacji dotyczących badań marketingowych17. Po-
twierdza je Adam Sagan, wskazując na trzy podstawowe źródła nietrafności od-
powiedzi respondentów18:

12 B. Kwarciak, Wygodna klatka dla klienta, „Modern Marketing” 1999, nr 5.
13 S. Plous, The Psychology of Judgment and Decision Making, McGraw-Hill, Inc., New York 

1993.
14 T. Tyszka, J. Sokołowska, Struktura poznawcza i struktura preferencji Polaków w sferze spo-

łeczno-ekonomicznej, „Studia Socjologiczne” 1991, nr 3–4.
15 S. Plous, The Psychology…
16 R. Tourangeau, Context Effects on Responses to Attitude Questions: Attitudes as Memory 

Structures, w: N. Schwartz, S. Sudman (red.), Context Effects in Social and Psychological Rese-
arch, Springer-Verlag, New York 1992.

17 Zob. S. Kaczmarek, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995; 
A. Sagan, Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 
1998; Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk 
i S-ka, Poznań 2001.

18 A. Sagan, Badania marketingowe…, s. 39–40.
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1.  Błędne założenie znawstwa, podczas gdy respondent może nie mieć po-
trzebnej wiedzy do udzielenia odpowiedzi na dane pytanie lub nie wy-
rażać żadnej opinii na dany temat. Potwierdzeniem tego może być duża 
liczba odpowiedzi „nie dotyczy”, „nie wiem”, „nie mam zdania” lub od-
powiedzi fałszywe i zmyślenia19.

2.  W pytaniach wymagających od respondenta przypomnienia sobie cze-
goś z przeszłości ważną rolę odgrywa czynnik czasu, gdyż badani mogą 
nie tylko zapomnieć o faktach, które rzeczywiście miały miejsce, lecz 
także często „pamiętają” te, które nigdy się nie zdarzyły. Innym zjawi-
skiem jest skłonność do skracania okresu, który minął od danego zda-
rzenia (np. zdarzenie sprzed miesiąca będą pamiętać jako zaistniałe ty-
dzień temu). Tak więc w pytaniach o fakty z przeszłości występować 
mogą trzy rodzaje błędów:
a)  błąd teleskopii, który polega na skracaniu czasu z przeszłości – np. fakt 

sprzed dwóch miesięcy jest pamiętany jako fakt sprzed miesiąca;
b)  błąd zapomnienia – czyli zapominanie przez respondenta o zaistnia-

łych faktach, szczególnie w dłuższych okresach;
c)  błąd tworzenia faktów – jak wynika z badań produktów-fantomów, 

konsumenci często wyrażają opinie o nieistniejących w ogóle pro-
duktach, fi rmach, zjawiskach itp.

3.  Bardzo trudne dla respondenta są odpowiedzi na pytania, szczególnie te 
związane z motywacjami zakupu czy zwyczajowymi zachowaniami. Pyta-
nia te dążą do ujawnienia wiedzy respondenta o badanych zjawiskach lub 
cechach, gdy tymczasem respondent albo nie odpowiada na nie, albo po-
daje banalną odpowiedź. Uzyskanie odpowiedzi na tego typu pytania wy-
maga najczęściej stosowania technik projekcyjnych lub symulacyjnych.

3. Nowe technologie w badaniu zachowań nabywców 

Rozpowszechnienie się w drugiej połowie XX wieku technologii kompu-
terowej dało nowy wymiar technikom symulacyjnym. Komputer może być nie 
tylko odtwórcą świata, lecz także rejestratorem wszystkich działań uczestników 
symulacji. Zatem kluczem do pozyskania wiarygodnych i pewnych danych do-
tyczących zachowań konsumenta, w tym również tych wywołanych jego nie-
uświadomionymi pobudkami, może być przeprowadzenie miarodajnej symula-

19 D. Tuli, D. Hawkins, Marketing Research. Measurement and Method, MacMillan 1985, 
s. 246.



154 Jolanta Witek

cji. Symulacje komputerowe umożliwiają zarejestrowanie i późniejsze dokład-
ne odtworzenie i umiejscowienie każdego najmniejszego ruchu człowieka. Czas, 
jaki poświęcił na obejrzenie danej reklamy czy produktu, ścieżka, po której po-
ruszał się po sklepie itd. Dane takie mogą być także podstawą do weryfi kacji in-
formacji z badań ankietowych oraz dostarczać zupełnie nowych informacji, nie-
dostępnych lub trudno pozyskiwanych w inny sposób. W metodzie symulowania 
zachowań nabywczych w wirtualnym świecie można koncentrować się wyłącz-
nie na zachowaniach konsumentów, a nie na ich opiniach i intencjach.

Symulator pozwala w realny sposób określić odsetek klientów, którzy zwra-
cają uwagę na cenę, a także oszacować możliwości wykrycia pomyłek (oszustw) 
sprzedawców. Dodatkowo można przeprowadzić analizy innych cech konsumen-
ta, mających wpływ na przebieg zakupów. Tego typu analiz nie da się przepro-
wadzić standardowymi metodami ankietowymi, można natomiast je wykonywać 
przez odpowiednio skonstruowany symulator.

Badanie takie będące symulacją sytuacji zakupów w wirtualnej rzeczywi-
stości pozwala na stworzenie (zgodnie z założeniami badawczymi) dowolnej sy-
tuacji sprzedaży. W badaniu możliwe jest monitorowanie zachowań konsumen-
tów w wirtualnych punktach sprzedaży. Można więc dowolnie zmieniać bodź-
ce marketingowe – cenę, rodzaje promocji, opakowania – nawet w trakcie bada-
nia, gdy respondent robi zakupy na monitorze komputerowym. Stąd wynika wie-
le możliwości testowania zachowań nabywczych klientów:

 –  symulator pozwala testować różne scenariusze cenowe oraz mierzyć efek-
tywność kilku strategii cenowych przed zastosowaniem ich w rzeczywistości. 
W trakcie badania można symulować zmiany cen w taki sam sposób, w jaki 
ceny są zmieniane w sklepach;

 –  symulator może dostarczyć informacji na temat wpływu promocji na sprzedaż 
poprzez badanie efektywności poszczególnych rodzajów promocji (opakowań 
promocyjnych, kuponów rabatowych, tymczasowych obniżek cen na półkach 
sklepowych). Informacje te można uzyskać znacznie szybciej niż poprzez tra-
dycyjne metody badawcze;

 –  symulator daje możliwość testowania zarówno nowych, jak i zmienionych 
opakowań. Poprzez obserwację zachowań konsumentów w symulatorze moż-
na stwierdzić, które opakowania są bardziej rozpoznawalne lub które z nich 
bardziej motywują konsumentów do zakupu;

 –  za pomocą symulatora mogą być realizowane działania optymalizujące usta-
wienie towarów na półce sklepowej (dobór asortymentu, substytucyjność pro-
duktów, nowe produkty).
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Jak wynika z powyższego, symulator pozwala nie tylko na mierzenie zaku-
powych zachowań klientów w reakcji na modyfi kowane warunki marketingowe. 
Testowane rzeczywiste zachowania zakupowe, a nie postawy, opinie czy inten-
cje respondentów, pozwalają na optymalizowanie podejmowanych działań mar-
ketingowych i lepsze dostosowanie do potrzeb nabywcy. W celu poszerzenia ba-
dania dodatkowo możliwe jest przeprowadzenie wywiadu zbierającego opinie 
konsumentów.

Zatem metoda ta może stanowić doskonałą pomoc w zarządzeniu marka-
mi i kategoriami produktów, polityce cenowej czy polityce promocji. Dzięki za-
stosowaniu badań symulacyjnych można relatywnie łatwo i szybko kształtować 
jak najkorzystniejszą sytuację sprzedaży, gdyż zmiany wprowadzane na podsta-
wie wyników badania, odpowiednio zaimplementowane w rzeczywistości, będą 
przynosiły na prawdziwym rynku przewidywane skutki. Dotyczy to szczególnie 
szybko zbywalnych kategorii produktów (typu FMCG), takich jak np. żywność, 
środki higieny, kosmetyki, detergenty, leki OTC.

Przykłady wykorzystania badań symulacyjnych wskazują na duże możli-
wości tej metody, gdyż badania symulacyjne pozwalają na skupienie się wyłącz-
nie na zachowaniach konsumentów, a nie na ich deklaracjach. Z punktu widze-
nia konsumenta badanie jest wciągające, nie powoduje znudzenia. Dodać też na-
leży, że kolejną zaletą jest fakt, że w przypadku dóbr wirtualnych nie występuje 
chęć stosowania nadmiernej oszczędności lub zachłanności zakupu, które mogą 
występować w tradycyjnych eksperymentach przy półce. Badanie symulacyj-
ne realizowane jest szybciej i taniej niż tradycyjnymi technikami badań w skle-
pach i pozwala zrozumieć zachowania zakupowe w realistycznym kontekście, 
gdzie badany, kupując dobra wirtualne, odtwarza swoje zwyczaje zakupowe. 
Wyeliminowany jest tu więc również mimowolny wpływ ankietera na odpowie-
dzi respondenta, który niejednokrotnie, dążąc do poprawy swojego wizerunku 
w oczach badacza, udziela odpowiedzi nie w pełni prawdziwych. Wśród zalet ba-
dań symulacyjnych z punktu widzenia placówek handlowych należy wskazać na 
możliwość szybkiego i łatwego wprowadzania zmian dostosowawczych w skle-
pie. Odnosząc się do badań stosowanych w praktyce, należy zwrócić uwagę na 
wnioski, jakie wypływały z badań porównawczych metody ankietowej i symula-
cyjnej. W praktyce może wystąpić sytuacja, kiedy stopień przygotowania symu-
latora do badań jest o tyle niewystarczający, że nie uwzględnia nawyków nabyw-
czych wykształconych przez niektórych respondentów w Internecie. Stąd uzy-
skane wyniki z symulatora mogą być po części odwzorowaniem zachowań na-
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bywczych w wirtualnej sieci. Zdaniem autorki, nie umniejsza to walorów podję-
tego kierunku badawczego, a jedynie wskazuje na konieczność kontynuowania 
badań i wyeliminowania zdiagnozowanych pojawiających się pewnych odchyleń 
w prowadzonych badaniach.

Dodatkowo należy podkreślić, że w ostatnich latach analiza zachowań kon-
sumentów wykorzystuje coraz częściej nowe technologie informatyczne nie-
zbędne w metodologii zgłębiania dużych baz danych dotyczących rzeczywi-
stych wyborów konsumentów (behawioralnych danych pochodzących ze skane-
rów sklepowych, czytników kart, odwiedzin stron internetowych, symulacji za-
chowań w trakcie gier decyzyjnych itp.). Wypracowane w ramach tej metodolo-
gii metody analizy sieci neuronowych, modeli predykcyjnych i klasyfi kacyjnych, 
analizy rynkowych koszyków zakupów stanowią ważny kierunek w rozwoju mo-
delowania zachowań konsumentów, wykorzystujący w szerokim zakresie tech-
nologie informatyczne. Wykorzystanie technologii informatycznej do modelo-
wania dużych baz danych dotyczących rzeczywistych wyborów konsumentów 
wymaga stosowania odpowiednich technologii projektowania oprogramowania 
analizującego i przeszukującego te bazy. Ze względu na szybki rozwój metodyk 
analiz naukowych technologia taka musi zapewniać mechanizmy umożliwiają-
ce łatwy rozwój oprogramowania bazującego na tych metodykach. Połączenie 
komputerowych gier symulacyjnych z elementami rzeczywistości wirtualnej jest 
szczególnie widoczne w dziedzinach, w których generowane są wysokie zyski. 
Ze względu na niezwykłą wagę danych zebranych dzięki symulacji badania takie 
mogą być utajnione z powodów strategicznych.

Oddziaływanie społeczne poprzez marketing dużych sieci handlowych jest  – 
jak wiadomo – znaczące, gdyż przez jeden supermarket przewijać się może tysią-
ce klientów dziennie. Sieć supermarketów może mieć od kilku do kilkudziesięciu 
sklepów w skali jednego kraju, stąd takie oddziaływania mogą mieć wielką wagę. 
Właściciele dużych sieci supermarketów, dysponując odpowiednią bazą danych, 
mogą podejmować kroki w celu eksperymentalnego ustalenia najlepszej strategii 
marketingowej. Ciągłe zmiany ustawień półek z towarami teoretycznie mają wy-
dłużyć czas przebywania klienta w sklepie. Praktycznie mogą oznaczać również 
próby eksperymentalnego dobrania najlepszego ich ustawienia tak, aby sprzedaż 
była jak największa. Kamery umieszczone w sklepie służą do monitorowania po-
tencjalnych złodziei. Mogą też służyć do badania reakcji klienta na pewne for-
my marketingu. Współczesna technologia umożliwia automatyczne zbieranie tego 
typu informacji, nawet bez wiedzy ludzi obsługujących system komputerowy.
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Zakończenie 

Na zakończenie należy podkreślić, że coraz większa ranga przypisywana ko-
nieczności rozpoznawania zachowań nabywczych wynika z szybkiego rozwoju 
oferty rynkowej oraz ograniczania ekonomicznych barier dostępu do niej, powsta-
wania nowej struktury społeczeństwa o większych możliwościach awansu spo-
łecznego, rozwoju nowoczesnych środków komunikacji ułatwiających dostęp do 
wszelkich informacji, m.in. na temat konsumpcji i zachowań innych konsumen-
tów, jednoczesnego wzrostu poziomu zamożności gospodarstw domowych i ro-
snącego zróżnicowania dochodów poszczególnych grup ludności20. Jednakże zja-
wiska te nie dotyczą w równym stopniu wszystkich konsumentów, czego dowo-
dem są liczne typologie opracowywane przez instytucje badawcze21. Z tego wzglę-
du w ostatnich latach analiza zachowań konsumentów wykorzystuje coraz czę-
ściej metodologię zgłębiania dużych baz danych dotyczących rzeczywistych wy-
borów konsumentów (behawioralnych danych pochodzących ze skanerów sklepo-
wych, czytników kart, odwiedzin stron internetowych, symulacji zachowań w trak-
cie gier decyzyjnych itp.) i stanowi ważny kierunek w rozwoju modelowania za-
chowań konsumentów, wykorzystujący w szerszym zakresie technologie informa-
tyczne pozwalające na większe urealnienie wiedzy o zachowaniach klientów.

NEW TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF BUYERS’ BEHAVIOR – 
THE REQUIREMENT OF THE PRESENT

Summary

The paper presents the advantages and disadvantages of traditional methods of re-
searching consumer behaviours and the possibilities of using simulation techniques that 
enrich the existing knowledge of running such researches in the traditional way. Tradi-
tional survey research methods, which are used by companies when collecting customer 
information, provide very limited information. Computer simulations can assist the com-
pany by eliminating some or most of the wrong marketing decisions.

Translated by Jolanta Witek

20 A. Burgiel, Nowe uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i ich wpływ na zmiany we wzo-
rach konsumpcji polskich gospodarstw domowych, w: Współczesny marketing. Trendy. Działania, 
G. Sobczyk (red.), PWE, Warszawa 2008, s. 131.

21 M.in. typologia psychografi czna Polaków wg Pentora http://www.pentor.pl/pp_typy_psy-
chografi czne.xml.
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Wprowadzenie

Polska gospodarka od kilkunastu lat jest poddawana ciągłym przeobraże-
niom. Ma to ścisły związek z trzema nakładającymi się na siebie w czasie pro-
cesami, tj. z transformacją gospodarki, globalizacją oraz integracją Polski z Unią 
Europejską. Wszystkie te procesy wzajemnie się przenikają i zazębiają; wszyst-
kie też niosą ze sobą określone konsekwencje dla kształtowania się najważniej-
szych mierników ekonomicznych. Przemiany ustrojowe i gospodarcze w Pol-
sce wywierały wpływ na sytuację ekonomiczną wszystkich sektorów gospo-
darki. W przypadku gospodarstw domowych najbardziej widocznymi rezultata-
mi zmian są przemiany w demografi cznej strukturze ludności, przekształcenia 
w strukturze społeczno-zawodowej gospodarstw domowych, w źródłach pozy-
skiwania dochodów i stylach życia.

Transformacja systemu społeczno-ekonomicznego spowodowała, że do-
tychczasowi konsumenci wychowani w gospodarce niedoborów, kupujący z re-
guły wszystkie oferowane im na rynku towary – niejednokrotnie na zapas – posta-
wieni nagle w obliczu szerokiej gamy podażowej mogli, a nawet musieli, zmienić 
swoje przyzwyczajenia i nawyki zakupowe. Oprócz transformacji gospodarczej 
istotną rolę w kształtowaniu nowych zachowań w społeczeństwie odegrała tak-
że integracja z Unią Europejską oraz procesy globalizacji. Jedną z konsekwencji 
procesów integracyjnych i globalizacyjnych są zachowania ludzi na rynkach za-
uważalne poprzez preferowane przez nich modele konsumpcji, style życia oraz 
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gusty. Efekty integracji i globalizacji społeczeństwo utożsamia z powszechny-
mi wzorcami kulturowymi, niczym nieograniczoną wymianą handlową oraz ła-
twym dostępem do towarów i usług. Z czasem zaczynają upodobniać się zwy-
czaje nabywców, kształtuje się moda nie tylko na zakupy, lecz także postawy, po-
trzeby, preferencje, style życia, status materialny, zdobywanie wiedzy, doświad-
czeń i umiejętności. Głównymi czynnikami kształtującymi społeczne zachowa-
nia we współczesnym świecie są telewizja, reklama, podróże oraz nowe formy 
komunikacji, w tym przede wszystkim Internet. Z uwagi na fakt, iż Internet jest 
współcześnie istotną determinantą kształtowania zachowań rynkowych konsu-
mentów, jako cel prezentowanego artykułu przyjęto przedstawienie wybranych 
działań Polaków na rynku kształtowanych w wyniku rozwoju Internetu.

W związku z realizacją celu w artykule przedstawiono deklaracje Polaków 
o roli Internetu w kształtowaniu ich zachowań na rynku. Dla celów analizy wy-
korzystano raporty Centrum Badania Opinii Społecznej z lat 2008–2009, które 
są rezultatami badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnych pró-
bach losowych dorosłych mieszkańców Polski. Ponadto, aby przybliżyć rolę In-
ternetu w kształtowaniu rynkowych zachowań w polskim społeczeństwie oraz 
tendencje zmian w tym zakresie, zinterpretowano także dane statystyczne obej-
mujące charakterystykę wyposażenia gospodarstw domowych w komputery i do-
stęp do sieci w latach 2004–2008. Dla celów tej części analizy wykorzystano 
dane statystyczne zawarte w opracowaniach GUS w postaci opracowań: Wyko-
rzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 
gospodarstwach domowych i przez osoby prywatne za poszczególne lata, Społe-
czeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych za lata 2004–2007 
oraz Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej. Badania gospodarstw do-
mowych i przedsiębiorstw.

1. Rynkowe zachowania konsumentów kształtowane przez Internet 
w dobie globalizacji 

Zachowania konsumentów na rynku obejmują działania zmierzające do za-
spokojenia potrzeb, a z powodu szybkiego tempa wprowadzania nowych produk-
tów na rynek, skrócenia czasu życia produktu, ochrony interesów konsumentów, 
postępującej edukacji konsumentów oraz wpływu procesów globalizacji stano-
wią one obecnie ogromny obszar badań o charakterze interdyscyplinarnym.

Przy badaniu zachowań konsumentów na rynku z jednej strony należy okre-
ślić preferencje w postaci wyborów, funkcji użytkowych i właściwości dobra. 
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Zaś z drugiej zachowania te powinny być utożsamiane z możliwościami nabyw-
czymi, jakie ma konsument1.

Preferencje i zachowania konsumentów na rynku powstają w wyniku od-
działywania różnorodnych determinant o charakterze makro lub mikro. Z jednej 
strony konsument w zachowaniach rynkowych realizuje swoje indywidualne po-
trzeby i pragnienia, z drugiej – ulega wpływom zewnętrznych czynników. Nie-
zaprzeczalny jest fakt, że czynniki makroekonomiczne pośrednio kształtują za-
chowania rynkowe konsumentów. Pozwalają one przede wszystkim na określe-
nie zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów pod wpływem uwarun-
kowań politycznych, gospodarczych i społecznych.

Globalizacja jest jedną z makrodeterminant kształtujących zachowania 
konsumentów. W przypadku konsumentów dotyczy ona głównie liberalizacji 
i otwarcia gospodarek narodowych na możliwości, jakie niesie polityka wolne-
go handlu. Rozszerza się w ten sposób rynek globalnego konsumenta oraz upo-
wszechniają się produkty i marki, co prowadzi do podobnych gustów i preferen-
cji nabywców na całym świecie, a w efekcie upodobniają się struktury i wzor-
ce konsumpcji. Procesowi globalizacji towarzyszą migracje siły roboczej i dzia-
łania przedsiębiorcze. Ponadto procesy te wspierane są dzięki postępowi techno-
logicznemu, komputeryzacji oraz rozwojowi informatyki2. Globalizacji sprzyjają 
zatem w dużej mierze warunki techniczne i postęp technologiczny, a także utwo-
rzenie światowego systemu informacyjnego. W konsekwencji proces ten prowa-
dzi do upodobnienia się gospodarek (głównie krajów rozwiniętych), które będą 
wpływały na unifi kację gustów nabywców i upowszechnianie się modeli kon-
sumpcji krajów Europy Zachodniej i USA.

Procesy globalizacji determinują zatem zachowania konsumenckie. Na 
przykład w wyniku postępu technologicznego i rozwoju systemów komunika-
cji coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się e-konsumpcja, czyli kupowa-
nie towarów i usług za pomocą Internetu, oraz spędzanie czasu wolnego w świe-
cie wirtualnym. Konsument „internetowy” to osoba z reguły mająca mało czasu 
wolnego, wygodna, niecierpliwa, ciekawa doznań i doświadczeń, krytyczna, nie-
ulegająca manipulacjom3.

1 A. Denton, J. Muellbauer, Economics and consumer behavior, Cambridge University Press, 
New York 1999, s. 3.

2 Szerzej na temat globalizacji: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, B. Liberska (red.), 
PWE, Warszawa 2002, s. 27 i dalsze.

3 I. Dembińska, J. Hołub, J. Perenc, Ku zrozumieniu CRM, www.crm.pl (26.03.2009).
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Ze zjawiskiem e-konsumpcji jest związany tzw. cocooning, potocznie w ję-
zyku polskim określany jako domocentryzm. Polega na tym, że dzięki wzrostowi 
wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt przekazu informacji i kultury moż-
liwe staje się całkowite przeniesienie aktywności do gospodarstwa domowego. 
Dokonywane są w ten sposób zakupy, operacje bankowe, możliwe jest studiowa-
nie, pracowanie w domu, a wszystko dzięki Internetowi. Jest to poniekąd uciecz-
ka w prywatność. Domocentryzm wynika także ze skrócenia czasu pracy i zmiany 
sposobów wykonywania obowiązków zawodowych. Szeroka oferta usług trans-
portowych, handlowych, bankowych, naprawczych, ubezpieczeniowych na ryn-
ku, możliwości nabywania i dostarczania do domu żywności, odzieży, odwiedziny 
lekarza, bankowca, ubezpieczyciela to niewątpliwe udogodnienia sprzyjające roz-
powszechnianiu się cocooningu. Poprzez rozwój domocentryzmu gospodarstwa 
domowe więcej wydają na usługi i prowadzi to do serwicyzacji konsumpcji i jej 
dematerializacji. Serwicyzacja konsumpcji oznacza wzrost udziału usług w sfe-
rze konsumpcji oraz rosnącą konsumpcję dóbr niematerialnych. Dematerializacja 
konsumpcji zaś jest pojęciem szerszym i odzwierciedla konsumpcję wartości nie-
materialnych, takich jak wiedza, informacja, działania na rzecz poprawy samopo-
czucia i zdrowia członków gospodarstwa domowego. Głównych przyczyn serwi-
cyzacji i dematerializacji konsumpcji upatruje się przede wszystkim we wzroście 
konsumpcji i użytkowania technicznych dóbr materialnych (np. komputer, samo-
chód, sprzęt audiowizualny), co pociąga za sobą popyt na usługi komplementarne 
(serwisowanie, naprawy, łączność itp.). Kolejnym czynnikiem, który przyczynia 
się do rozwoju serwicyzacji konsumpcji, jest rozpowszechnianie się sektora usług 
niematerialnych w wyniku postępu cywilizacyjnego, takich jak wiedza, edukacja, 
kultura, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, turystyka itp4.

2. Komputery i dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych 
w Polsce (2004–2009)

Umiejętne korzystanie z Internetu w gospodarstwach domowych pozwala na 
pełne korzystanie ze zdobyczy cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych i eko-
nomicznych współczesnego świata. Wykorzystanie nowoczesnej technologii, jaką 

4 Opracowano na podstawie: T. Słaby, Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difi n, Warszawa 2006, 
s. 16–17; A. Aldridge, Konsumpcja, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006, s. 69 i dalsze, 135 i dal-
sze; S. Smyczek, I. Sowa, Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje, Difi n, Warszawa 
2005, s. 222 i dalsze; B. Mróz, Procesy globalizacji konsumpcji. Eurokonumenci, w: Konsument 
i konsumpcja we współczesnej gospodarce, M. Janoś-Kresło, B. Mróz (red.), Ofi cyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2006, s. 217 i dalsze.
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stanowi niewątpliwie Internet, to szansa gospodarstwa domowego na podniesie-
nie poziomu i jakości życia, wzrost mobilności zawodowej czy też rozwój intelek-
tualny. Z roku na rok można obserwować wzrost liczby gospodarstw domowych 
w Polsce, które mają zarówno komputer, jak i dostęp do Internetu. W tabeli 1 
przedstawiono odsetek polskich gospodarstw domowych wyposażonych w kom-
putery w latach 2004–2009, uwzględniając także miejsce zamieszkania.

Tabela 1

Odsetek polskich gospodarstw domowych wyposażonych w komputery 
w latach 2004–2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ogółem 35 41 46 51 57 65

Według miejsca zamieszkania

Miasta 44* 49* 53* 60* 62 -

Obszary wiejskie 25 30 36 46 53 -

* Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 000.

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–
–2007, GUS, Warszawa 2008, s. 53; Wykorzystanie technologii informacyjno-
-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez 
osoby prywatne w 2008 r., GUS, portal informacyjny, www.stat.gov.pl, stan na 
22.03.2010; Korzystanie z Internetu, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 
2009, s. 2.

Jak wynika z danych z tabeli 1, od 2004 roku sukcesywnie rośnie liczba pol-
skich gospodarstw domowych, które są wyposażone w komputery. W 2004 roku 
miała je tylko jedna trzecia polskich gospodarstw domowych, zaś w 2009 było to 
już prawie dwie trzecie. Zauważalna jest ponadto tendencja, iż częściej kompu-
tery są na wyposażeniu gospodarstw domowych w miastach niż na wsiach. Wraz 
ze wzrostem wyposażenia w komputery rośnie także rola Internetu w funkcjono-
waniu gospodarstw domowych. W tabeli 2 został przedstawiony odsetek gospo-
darstw domowych mających dostęp do Internetu w latach 2004–2009, podob-
nie jak w przypadku posiadania komputerów uwzględniono miejsce zamieszka-
nia Internautów.

W 2004 roku tylko jedna piąta polskich gospodarstw domowych miała do-
stęp do Internetu. Przez pięć lat odsetek ten wzrósł do 56%. Tendencje rosnące 
w zakresie dostępu do Internetu odnotowano zarówno w miastach, jak i na ob-
szarach wiejskich. W przypadku dostępu do Internetu zachodzi również podob-
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na zależność jak w wyposażeniu gospodarstw domowych w komputery, ponie-
waż zdecydowanie częściej dostęp do Internetu mają mieszkańcy dużych miast 
niż mieszkańcy wsi.

Tabela 2

Odsetek polskich gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu 
w domu w latach 2004–2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Ogółem 21 24 29 40 48 56

Według miejsca zamieszkania

Miasta* 34* 40* 46* 60* 53 62

Obszary wiejskie 15 19 25 29 36 46

* Miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 000.

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–
–2007, GUS, Warszawa 2008, s. 61; Wykorzystanie technologii informacyjno-
-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez 
osoby prywatne w 2008 r., GUS, portal informacyjny, www.stat.gov.pl, stan na 
22.03.2010; Korzystanie z Internetu, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 
2009, s. 2.

W latach 2004–2008 z komputerów i Internetu korzystali przede wszystkim 
ludzie młodzi (w wieku 16–34), z wykształceniem wyższym, mieszkańcy du-
żych miast, z reguły będący uczniami, studentami lub pracownikami najemnymi. 
Szczegółowe dane na temat odsetka Polaków korzystających regularnie z kom-
putera w tym okresie przedstawiono w tabeli 3.

Od 2004 roku rośnie odsetek Polaków regularnie korzystających z Inter-
netu. W 2004 roku jedna trzecia badanych korzystała z Internetu, podczas gdy 
w 2008 była to już połowa. Rosnący odsetek zanotowano w każdej grupie wy-
różnionej w tabeli 3 na podstawie przyjętych kryteriów. Podobnie do wskaźnika 
liczonego dla ogółu korzystających z Internetu kształtował się odsetek mężczyzn 
i kobiet. W obu przypadkach zmiana w regularnym korzystaniu z Internetu wzro-
sła z jednej trzeciej do jednej drugiej. Obserwując wiek respondentów, znaczący 
wzrost korzystających z Internetu w okresie 2004–2008 odnotowano w grupach 
młodszych: 16–24, 25–34, 35–44 lata. Podobnie jest w przypadku wykształcenia 
wyższego – tutaj także odsetek korzystających z Internetu w latach 2004–2008 
zdecydowanie wzrósł. Wśród grup zawodowych niezmiennie od pięciu lat w naj-
większym stopniu korzystają z Internetu uczniowie i studenci. Ponadto w tym 
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okresie odnotowano ponad dwukrotny wzrost odsetka korzystających z Internetu 
wśród pracujących na własny rachunek.

Tabela 3

Odsetek Polaków regularnie korzystających z komputera w latach 2004–2008

2004 2005 2006 2007 2008

Ogółem 35 40 43 46 49

Według płci

Mężczyźni 36 41 45 48 50

Kobiety 33 39 41 45 48

Według wieku

16–24 lata 70 79 83 87 89

25–34 45 52 60 66 71

35–44 33 42 47 52 56

45–54 25 29 31 34 39

55–64 13 16 16 18 22

Powyżej 65 lat 3 3 3 4 6

Według wykształcenia

Podstawowe 31 34 34 36 34

Średnie 30 35 38 42 45

Wyższe 72 77 80 82 86

Według aktywności zawodowej

Uczniowie i studenci 84 92 92 95 98

Pracownicy najemni 47 54 59 60 62

Pracujący na własny rachunek 23 32 35 44 48

Bezrobotni 22 22 27 32 32

Emeryci i renciści 10 9 11 12 15

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–
–2007, GUS, Warszawa 2008, s. 56; Wykorzystanie technologii informacyjno-
-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez 
osoby prywatne w 2008 r., GUS, portal informacyjny, www.stat.gov.pl, stan na 
22.03.2010.
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3. Rola Internetu w zachowaniach rynkowych Polaków 

Wzrost roli Internetu w życiu codziennym i rynkowych zachowaniach spo-
łeczeństwa wynika z postępującego procesu globalizacji, a w szczególności 
z rozwoju technologicznego, otwartości granic, swobodnego przepływu towa-
rów i usług i nieograniczonych możliwości podróżowania. Internet stał się jed-
nym z wyznaczników nowoczesnego świata.

W 2008 roku 45% Polaków deklarowało, że korzysta z Internetu przynaj-
mniej raz w tygodniu. W przypadku kobiet takie deklaracje składało 40%, zaś 
w przypadku mężczyzn ponad połowa ankietowanych – 51%. Ponadto deklara-
cje ankietowanych potwierdzała zależność, że im byli starsi, tym mniejsze było 
zainteresowanie nowoczesnymi metodami komunikacji, w tym także Internetem. 
W 2008 roku 87% ankietowanych w wieku 18–24 lata potwierdziło, iż korzysta 
z Internetu. W grupie wiekowej powyżej 55 lat było to już tylko 28% deklaracji. 
Oprócz wieku istotnym wyznacznikiem korzystania z Internetu było także wy-
kształcenie. Im wyższy bowiem był jego poziom, tym większy był odsetek dekla-
rujących korzystanie z Internetu. O ile wśród osób z wykształceniem podstawo-
wym w 2008 roku korzystało z Internetu 22% ankietowanych, o tyle już w przy-
padku respondentów z wykształceniem wyższym było to 84%. Także według de-
klaracji można zauważyć tendencję, iż częściej z Internetu korzystali mieszkań-
cy miast (59%) niż wsi (31%). Szczególną rolę w ocenie stopnia wykorzystania 
Internetu do funkcjonowania gospodarstwa domowego odgrywał również status 
materialny. Im wyższe były dochody, tym częściej członkowie gospodarstwa de-
klarowali, że korzystają z Internetu. Biorąc pod uwagę wysokość przeciętnych 
miesięcznych dochodów w przeliczeniu na osobę w gospodarstwach domowych, 
w których kwota ta nie przekraczała 500 zł, odnotowano, że 34% deklarowało re-
gularne korzystanie z Internetu, podczas gdy w gospodarstwach domowych o do-
chodach miesięcznych powyżej 1500 zł na osobę odsetek ten wynosił 67%5.

W 2009 roku przeprowadzono kolejne badania nad zachowaniami Polaków 
w sieci. Pozwoliły one przybliżyć sylwetkę współczesnego polskiego internauty. 
Jak wynika z sondaży, niewielką przewagę wśród osób korzystających z Interne-
tu mieli mężczyźni. Struktura korzystających z sieci wygląda następująco: 51% 
stanowili mężczyźni, 49% kobiety. Średnia wieku przeciętnego internauty to 35 
lat. Niezmienny od kilku lat jest fakt, że najsilniej reprezentowaną grupą wieko-
wą korzystających z Internetu są ludzie młodzi, w wieku 18–24 lata, wśród któ-

5 Czy Polacy są nowocześni, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008.
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rych 89% deklarowało w 2009 roku regularne przebywanie w sieci. Badając śred-
nią wieku internauty dla mężczyzn i dla kobiet, stwierdzono, że była taka sama 
– 35 lat. Natomiast osoby, które deklarowały, że nie korzystają z Internetu, miały 
przeciętnie 56 lat. W przypadku mężczyzn jednakże było to mniej, bo przecięt-
ny mężczyzna niekorzystający z Internetu miał 54 lata. Zaś w przypadku kobiet 
niekorzystających z Internetu średnia wieku wynosiła 57 lat. Ponadto wśród ko-
rzystających przeważały osoby z wykształceniem średnimi i policealnym (45%) 
oraz wyższym (24%). Z kolei wśród nieużywających Internetu najczęściej spo-
tykane było wykształcenie podstawowe (40%). Osoby najczęściej korzystają-
ce z Internetu pracowały zarobkowo (67%). Równocześnie 67% z osób nieuży-
wających Internetu nie pracowało zarobkowo. Z badań wynika, że internauci to 
przede wszystkim uczniowie i studenci. Aż 97% z nich deklarowało, że korzy-
sta z Internetu. Ponadto inne grupy zawodowe znacznie korzystające z Internetu 
to: specjaliści z wykształceniem wyższym (91%), dyrektorzy i kadra kierowni-
cza (82%), pracownicy administracyjno-biurowi i technicy (81%) oraz pracują-
cy na własny rachunek (81%). Kolejną cechą charakterystyczną współczesnego 
polskiego użytkownika Internetu była jego sytuacja materialna. W deklaracjach 
najczęściej badani określali swoje warunki materialne jako dobre (52%) lub też 
jako średnie (36%). Nieużywający Internetu twierdzili natomiast, że ich warun-
ki były średnie (47%) lub złe (31%). Dwie trzecie internautów (65%) stanowili 
mieszkańcy miast, zaś resztę (35%) – wsi. Najwięcej osób używających Internet 
w 2009 roku było w województwach: śląskim (56%), opolskim (55%), małopol-
skim (54%), dolnośląskim (53%), zachodniopomorskim (51%) i mazowieckim 
(50%). W pozostałych województwach odsetek użytkujących Internet nie prze-
kraczał 50%. Jednocześnie najniższy odsetek internautów zanotowano w woje-
wództwach: kujawsko-pomorskim (36%), podlaskim (39%) i lubelskim (40%). 
Ciekawy może być fakt, iż osoby korzystające z Internetu pozytywniej niż pozo-
stali oceniali zachodzące przemiany współczesnego świata w zakresie społecz-
nym, ekonomicznym i politycznym6.

Członkowie polskich gospodarstw domowych wykorzystują Internet przede 
wszystkim do korzystania z poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji o to-
warach i usługach, biorą udział w czatach i forach dyskusyjnych oraz grają w gry, 
pobierają pliki muzyczne i fi lmowe. W tabeli 4 przedstawiono cele wykorzysty-
wania Internetu w gospodarstwach domowych w latach 2004–2008 oraz odsetek 
osób korzystających z poszczególnych możliwości.

6 Portret internauty, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2009, s. 2–10.
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Tabela 4

Cele korzystania z Internetu i odsetek osób korzystających z nich w latach 2004–2008

2004 2005 2006 2007 2008

Cele korzystania z Internetu % osób korzystających z Internetu

Korzystanie z poczty elektronicznej 67 69 68 73 77

Wyszukiwanie informacji o towarach 
i usługach 51 51 61 62 63

Udział w czatach i forach dyskusyjnych 50 43 44 59 61

Granie w gry, pobieranie plików z mu-
zyką, fi lmami, grami 48 34 40 39 18

Czytanie, pobieranie czasopism online 47 36 40 34 37

Korzystanie z usług bankowych 14 17 23 29 33

Szukanie informacji o zdrowiu 18 20 27 29 47

Słuchanie radia, oglądanie TV 19 16 24 29 32

Pobieranie programów komputerowych - 21 29 27 18

Korzystanie z serwisów turystycznych 26 18 27 26 29

Telefonowanie przez Internet 12 13 20 23 28

Szukanie pracy, wysyłanie ofert 17 13 18 16 16

Sprzedawanie towarów, np. aukcje 3 4 13 11 11

Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004–
–2007, GUS, Warszawa 2008, s. 73; Wykorzystanie technologii informacyjno-
-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych i przez 
osoby prywatne w 2008 r., GUS, portal informacyjny, www.stat.gov.pl, stan na 
22.03.2010.

Na podstawie informacji zawartych w tabeli 4 można zauważyć, iż sukce-
sywnie rośnie znaczenie Internetu jako miejsca transakcji kupna–sprzedaży dla 
polskich konsumentów. Polacy nie tylko szukają informacji o produktach, lecz 
także je kupują. Według sondaży w 2008 roku dokładnie jedna czwarta użytkow-
ników Internetu zadeklarowała, że kupowała za pomocą sieci, zaś prawie jedna 
dziesiąta (9%), że dokonywała transakcji sprzedaży. W jednym z pytań badano 
także zakupy przez Internet w ciągu ostatniego miesiąca i okazało się wówczas, 
że odsetek kupujących w tym przypadku był jeszcze wyższy i wynosił 35%. War-
to dodać, iż na podobne pytanie w 2004 roku pozytywnej odpowiedzi udzieliło 
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tylko 13% respondentów. Według sondaży z 2008 roku Polacy najczęściej kupo-
wali przez Internet: odzież i obuwie (14%), sprzęt elektroniczny (13%), książki 
(11%). Inne towary, takie jak płyty, zabawki, programy komputerowe, części sa-
mochodowe i artykuły motoryzacyjne, bilety na samolot lub pociąg oraz sprzęt 
sportowy, miały poniżej 5% wskazań7. Przy badaniu zachowań konsumenckich 
w 2008 roku 14% respondentów dokonywało ponadto dość częstych zakupów 
przedmiotów używanych przez Internet, a 8% robiło to sporadycznie, 77% jed-
nakże w ogóle nie brało takiej możliwości pod uwagę8.

W 2009 roku odsetek kupujących w Internecie obejmował prawie jedną trze-
cią (32%) ogółu dorosłych korzystających z sieci, zaś sprzedających było o je-
den punkt procentowy więcej niż w 2008 roku (10%). Nadal podstawowymi to-
warami, które kupowali konsumenci, były odzież i obuwie (15%) i sprzęt elektro-
niczny (12%). Jednak na znaczeniu zyskały zakupy towarów motoryzacyjnych, 
bo w 2009 roku 9% deklarowało, że je zakupiło drogą internetową. W struktu-
rze zakupów sieciowych wzrósł także udział zakupów zabawek (do 7%), zma-
lał zaś odsetek respondentów kupujących książki (do 7%). Ciekawy jest fakt, że 
o ile w 2008 roku respondenci w ogóle nie wskazywali na zakupy artykułów spo-
żywczych i leków przez Internet, o tyle w 2009 roku oba rodzaje dóbr otrzyma-
ły po 2% wskazań9.

Z zakupami przez Internet wiąże się w znacznym stopniu ryzyko oszustwa. 
Konsumenci mogą otrzymać nieprawdziwe i nierzetelne informacje o produk-
tach. Ponadto narażeni są oni na niedotrzymywanie warunków umowy, takich jak 
nieterminowe dostarczenie towaru, dodatkowe koszty związane z przesyłką to-
waru, wysłanie uszkodzonego lub niesprawnego towaru czy też otrzymanie zu-
pełnie innego artykułu niż zamówiony. Dodatkowo w razie reklamacji, zwrotu 
czy skorzystania z gwarancji może wystąpić ryzyko, że osoba lub fi rma sprze-
dająca posługiwała się nieprawdziwymi danymi. W 2008 roku 34% responden-
tów spotkało się z nieprawdziwymi informacjami w Internecie na temat towarów, 
a w 2009 roku podobna sytuacja dotknęła 30%. W 2008 roku 7% zadeklarowało, 
że zostało oszukanych w trakcie dokonywania zakupów, ale w 2009 roku takich 
deklaracji było mniej, bo 5%10.

7 Polacy w sieci, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008, s. 10–12.
8 Zachowania konsumenckie, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2008, s. 6–7.
9 Korzystanie z Internetu, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2009, s. 4–6.
10 Zagrożenia w Internecie, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2009, s. 2–3.
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W kształtowaniu rynkowych zachowań konsumentów w przypadku użyt-
kujących Internet szczególną rolę może również odgrywać korzystanie za jego 
pomocą z usług bankowych, w celu ułatwienia transakcji handlowych. Od 2004 
do 2009 roku odsetek korzystających z internetowych usług bankowych wzrósł 
z 21 do 41%. Ponad dwie piąte korzystających z Internetu ma internetowe kon-
to bankowe, a liczba korzystających z takich usług oraz posiadaczy kont w sieci 
systematycznie rośnie11.

Zakończenie

Internet można stosować w różnych aspektach życia. Dla konsumenta sta-
nowi on z jednej strony bezpośrednie źródło informacji i komunikacji z innymi 
konsumentami, z drugiej zaś pełni rolę handlową, gdyż przyspiesza dokonywanie 
transakcji kupna–sprzedaży. Sposób, w jaki każdy konsument reaguje na komu-
nikaty internetowe, wynika z jego preferencji i osobowości. We współczesnym 
świecie zaczyna zatem funkcjonować „nowy konsument”, który korzystając z In-
ternetu, usprawnia swój proces konsumpcji. Internet pomaga takiemu konsumen-
towi zidentyfi kować potrzeby i preferencje, wyszukać niezbędne informacje, wy-
eliminować wątpliwości, znaleźć najlepsze rozwiązania, a w rezultacie dokonać 
optymalnej transakcji zakupu. „Nowy konsument” ma zatem jednoczesny dostęp 
do nieograniczonych źródeł informacji, bardzo wiele towarów i usług do wybo-
ru oraz może korzystać jednocześnie z doświadczenia innych konsumentów12.

Współczesny konsument to ten, który się spieszy i ma nadmiar obowiąz-
ków. Internet pozwala mu na oszczędności czasowe, stąd rośnie akceptacja tego 
sposobu kupowania i zdobywania informacji. Polski konsument w Internecie do-
piero rozpoczyna swoją „wędrówkę” po świecie wirtualnym. Jednakże na pod-
stawie wskaźników dostępności i użytkowania sieci można wnioskować, iż ro-
śnie rola Internetu w życiu codziennym Polaków. Z jednej strony obserwować 
można zmiany ilościowe w wyposażeniu gospodarstw domowych w kompute-
ry czy dostępie do Internetu. Z drugiej strony zauważalne są przemiany jako-
ściowe w korzystaniu z Internetu przez różnorodne działania podejmowane za 
jego pomocą. Pozytywną rolę Internetu dostrzega we współczesnym świecie pra-
wie połowa korzystających z niego. To przekonanie utrzymuje się w społeczeń-
stwie polskim od 2004 roku, a odsetek wskazań w tej kwestii waha się od 45 do 

11 Korzystanie z Internetu…, s. 6.
12 L. Windham, K. Orton, Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje 

e-klientów, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 15–16. 
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52%13. Ponadto szczególnym cechami, które charakteryzują polskiego internau-
tę, są wiek i wykształcenie. Działa tu prosta zasada, że im młodsze osoby i le-
piej wykształcone, tym częściej korzystają z nowego medium. Determinanty te 
działają o wiele silniej aniżeli pozostałe, takie jak płeć czy miejsce zamieszkania.

Rosnące umiejętność społeczeństwa w poruszaniu się w sieci sprzyjają 
przekazywaniu informacji, komentarzy i kształtują opinię publiczną. Zjawisko 
to obejmuje również transakcje zakupowe. Obserwując zatem tendencje zmian 
w dokonywaniu zakupów przez Internet, można wnioskować, że z roku na rok 
rośnie zaufanie konsumentów do tego typu transakcji, a rola Internetu, mimo że 
znaczna, może jeszcze bardziej wzrosnąć w kształtowaniu rynkowych zachowań 
polskich konsumentów w przyszłości.

THE ROLE OF THE INTERNET IN DEVELOPING MARKET BEHAVIOUR 
DISPLAYED BY POLISH CONSUMERS 

Summary 

Television, advertisement, travelling and new forms of communication (mainly the 
Internet) are the main factors determining market behaviour displayed by consumers in 
the modern world. The paper is aimed at presenting chosen action taken by Polish people 
in the market and affected by the development of the Internet.

The article refers to theoretical aspects of market action taken by consumers and 
in a way determined by the Internet in the age of globalization. As for empirical part, it 
presents the Poles’ declarations on how the Internet has infl uenced action they have been 
taking in the market and their tendency to change it in any way. For the purpose of the 
analysis, reports published by Centrum Badania Opinii Społecznej (Public Opinion Re-
search Centre) for the years 2008–2009 were taken into account. Furthermore, the article 
presents statistical data derived from GUS (Central Statistical Offi ce of Poland) publica-
tions and studies addressing a number of issues, namely if households were equipped 
with computers and had access to the Internet in the period 2004–2008.

Translated by Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak

13 Polacy w sieci…, s. 17.
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1. Natura i konsekwencje współczesnego ryzyka technologicznego

Codzienny świat ulega nieustannym i dynamicznym przemianom. Wzrost 
gospodarczy, tendencje globalizacyjne, ciągły rozwój technologii sprawiają, iż 
w każdym aspekcie życia ustalone praktyki oraz zgromadzone przedmioty szyb-
ko stają się przestarzałe, wymuszając tym samym konieczność modernizacji. 
W nowoczesnym społeczeństwie, gdy coś określone zostaje mianem zaawanso-
wanej technologii, szybko staje się modne i pożądane, uchodząc za symbol po-
stępu.

Jednocześnie jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci priorytetowo zaczęły 
być traktowane kwestie dotyczące ryzyka. Doświadczenia związane z „cudow-
nymi” materiałami (azbest) oraz „cudownymi” chemikaliami (DDT) skłaniały 
do refl eksji, iż choć nauka i technologia rozwiązują wiele współczesnych pro-
blemów ludzkości, nieświadomie tworzą także nowe, potencjalne zagrożenia dla 
zdrowia, środowiska oraz bezpieczeństwa. Społeczeństwo jest przy tym prze-
konywane do ponoszenia ryzyka związanego z nowymi technologiami, których 
efekty stosowania są często wyjątkowo niepewne.

Wzrost powszechności oraz wpływu różnego rodzaju ryzyka określany jest 
przez badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe jako wyróżnik nowo-
czesnego społeczeństwa1. Podkreśla się również, iż nowo powstające zagrożenia 

1 R. Flynn, Risk and the public acceptance of new technologies w: Risk and the public accep-
tance of new Technologies, R. Flynn, P. Bellaby (red.), Palgrave Macmillan, Hampshire 2007, s. 1–3.
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są zwykle długofalowe, niedobrowolne i nieodwracalne, w odróżnieniu od sta-
rych, dobrze poznanych zagrożeń2. Zdaniem Ulricha Becka, współczesne zagro-
żenia różnią się w sposób istotny od zagrożeń z okresu średniowiecza, z uwagi na 
swoją globalność oraz nowoczesność przyczyn3.

Wraz ze wzrostem liczby nowych zagrożeń wzrosła również świadomość 
ryzyka oraz zaniepokojenie nim wśród konsumentów4. Reakcje społeczeństwa na 
postrzegane zagrożenia ze strony nowych technologii stały się natomiast jednym 
z głównych ograniczeń w ich rozwoju. Postrzeganie nowych technologii oraz po-
stawy społeczne wobec nich kształtowały kierunek oraz tempo aktywności na-
ukowej w wielu obszarach, takich jak energia atomowa, genetycznie modyfi ko-
wane organizmy czy badania nad komórkami macierzystymi, wpływając na po-
ziom fi nansowania badań ze środków publicznych, a także warunkowały ich po-
tencjał komercyjny.

2. Znaczenie badań nad postawami konsumentów w rozwoju nanotechnologii

W tak złożonych realiach funkcjonuje dziś nanotechnologia. Technologia ta 
znajduje się obecnie w stadium intensywnego rozwoju i uznawana jest powszech-
nie za sektor o dużej atrakcyjności zarówno pod względem badawczym, jak i ko-
mercyjnym. Jednak, podobnie jak w przypadku innych przełomowych technolo-
gii, spodziewanym korzyściom w wielu znaczących społecznie i ekonomicznie 
obszarach towarzyszą potencjalne, często poważne zagrożenia dla zdrowia czło-
wieka oraz środowiska naturalnego, a także wiele problemów natury społecznej, 
etycznej oraz prawnej związanych z jej rozwojem5.

Jeżeli opinia publiczna negatywnie odniesie się do nanotechnologii, zwią-
zane z nią korzyści zostaną poważnie ograniczone6. Koszt odrzucenia przez spo-

2 V. Recchia, Risk Communications and public perception of technological hazards, FEEM 
Working Paper No. 81–99, Venice 1999, s. 6.

3 U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe 
SCHOLAR, Warszawa 2004, s. 31.

4 P. Slovic, Trust, emotion, sex, politics and science: surveying the risk-assessment battlefi eld, 
w: The perception of risk, P. Slovic (red.), Earthscan Publications Ltd, London 2006, s. 390.

5 Szczegółowe omówienie powyższych zagadnień wykracza poza przyjęte ramy artykułu. Jed-
nym z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych opracowań poświęconych nanotechnologii 
jest raport autorstwa dwóch brytyjskich akademii królewskich (Nanoscience and nanotechnolo-
gies: opportunities and uncertainties, The Royal Society & The Royal Academy of Engineering, 
Clyvedon Press, Cardiff 2004).

6 Świadomość ta znalazła swój wyraz w podstawowych dokumentach opisujących założenia 
polityki badawczo-rozwojowej UE oraz USA w obszarze nanotechnologii (Ku europejskiej strate-
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łeczeństwo produktów i zastosowań na niej opartych może być dla przyszłości 
technologii oraz związanego z nią przemysłu ogromny. W tym kontekście zasad-
ne wydaje się pytanie, czy w sytuacji coraz częstszego kontaktu społeczeństwa 
z komercyjnymi zastosowaniami nanotechnologii, zainteresowanie związanymi 
z nią korzyściami doprowadzi do silniejszego poparcia dla badań i rozwoju, czy 
też koncentracja uwagi na rzeczywistych i wyobrażonych zagrożeniach spowol-
ni postęp w tym obszarze.

Dla przyszłego rozwoju nanotechnologii – zarówno w wymiarze nauko-
wym, jak i rynkowym – niezwykle istotne jest więc zrozumienie sposobu po-
strzegania nowej technologii przez społeczeństwo oraz jego potrzeb informacyj-
nych. Wiedza na temat postaw konsumentów wobec nanotechnologii może oka-
zać się niezbędna przy ocenie perspektyw rozwojowych rynku, tworzeniu poli-
tyki informacyjnej w zakresie nanotechnologii, przewidywaniu możliwych kon-
trowersji związanych z nową technologią, uwzględnianiu aspektów społecznych 
w procesie rozwoju produktu, jak również przy określaniu przyszłych prioryte-
tów badawczych oraz tworzeniu niezbędnych regulacji prawnych.

3. Zakres badań nad postawami konsumentów wobec nanotechnologii

Problematyka postrzegania i postaw wobec nanotechnologii jest niezwykle 
szeroka. Opracowania badawcze z tego zakresu zaczęły pojawiać się na świecie 
w roku 2002, co można łączyć z publikowaniem w tamtym okresie pierwszych 
raportów wskazujących na możliwe problemy związane z rozwojem nanotechno-
logii. Na początku opracowania takie dotyczyły raczej kwestii ogólnych: począt-
kowych reakcji i postaw zwykłych ludzi wobec ogólnie rozumianej nanotechno-
logii, oceny najważniejszych ich zdaniem korzyści i zagrożeń z nią związanych 
czy poziomu zaufania społecznego do liderów biznesowych w kwestii radzenia 
sobie z potencjalnym ryzykiem7.

W kolejnych latach badacze zaczęli koncentrować uwagę na wybranych 
aspektach procesu postrzegania nanotechnologii oraz kształtowania postaw wo-

gii dla nanotechnologii, Komunikat Komisji, Bruksela, 12.05.2004; The National Nanotechnology 
Initiative, Strategic Plan, National Science and Technology Council, December 2007).

7 Patrz: W. Bainbridge, Public attitudes toward nanotechnology, „Journal of Nanoparticle 
Research”, Vol. 4, No. 6, December 2002; M. Cobb, J. Macoubrie, Public perceptions about nano-
technology: risks, benefi ts and trust, „Journal of Nanoparticle Research”, Vol. 6, No. 4, August 
2004; J. Macoubrie, Informed public perceptions of nanotechnology and trust in government, Pro-
ject on Emerging Nanotechnologies, September 2005; R. Burri, S. Bellucci, Public perception of 
nanotechnology, „Journal of Nanoparticle Research”, Vol. 10, No. 3, March 2008.
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bec niej, starając się jednocześnie wyjaśniać zachodzące, często złożone zależ-
ności. Prowadzone przez nich badania poświęcone były m.in. postrzeganiu ko-
rzyści i zagrożeń związanych z nanotechnologią na tle innych technologii, posta-
wom społecznym wobec konkretnych zastosowań nowej technologii, roli czyn-
ników afektywnych w postrzeganiu nanotechnologii, wpływowi dostarczania in-
formacji na postawy społeczeństwa, a także znaczeniu sposobu przedstawiania 
nanotechnologii jako jednego z najważniejszych czynników wpływających na 
sposób jej postrzegania8.

Pomimo iż w kontekście przyszłego rozwoju nanotechnologii coraz po-
wszechniej mówi się o konieczności rozpoznania związanych z nią obaw i ocze-
kiwań społeczeństwa, w Polsce temat ten znajdował się dotąd poza obszarem za-
interesowań badaczy. Z uwagi na dużą niechęć, z jaką wśród krajowych konsu-
mentów spotkała się żywność modyfi kowana genetycznie9, oraz związaną z tym 
nieprzychylność rządu dla upraw transgenicznych, zasadne wydaje się odpo-
wiednio wczesne podjęcie dialogu z konsumentami na temat istoty oraz rozwo-
ju nanotechnologii. Jego skuteczność zależeć będzie w dużej mierze właśnie od 
zrozumienia sposobu postrzegania i podejścia społeczeństwa do nanotechnologii 
i produktów z nią związanych.

4. Metodyka i wybrane wyniki badań własnych nad postawami wobec 
nanotechnologii

Badanie postaw konsumentów wobec technologii, co do której nie mają oni 
znaczącej wiedzy naukowej ani wcześniejszych doświadczeń, nie jest jednak za-
daniem prostym. Czynnikiem decydującym o powodzeniu tego typu badań wyda-
je się właściwy dobór metod oraz staranne zaplanowanie procedury badawczej.

W ramach badań pierwotnych, prowadzonych przez autora w latach 2007–
–2008, zrealizowany został złożony projekt łączący badania jakościowe i ilościo-
we. Poszczególne badania różniły się między sobą przyjętymi zakresami, a także 
charakterem i szczegółowością pytań, na które dostarczyć miały odpowiedzi. Ce-

8 Patrz: S. Currall i in., What drives public acceptance of nanotechnology?, „Nature Nano-
technology”, Vol. 1, December 2006; M. Siegrist i in., Public acceptance of nanotechnology foods 
and food packaging: the infl uence of affect and trust, „Appetite”, Vol. 49, No. 2, September 2007; 
D. Scheufele i in., Religious beliefs and public attitudes toward nanotechnology in Europe and the 
United States, „Nature Nanotechnology”, 7.12.2008.

9 Patrz: T. Szczurowska, Polacy o biotechnologii i inżynierii genetycznej, Ośrodek Bada-
nia Opinii Publicznej, Warszawa 2005; K. Niklewicz, Jak ja się boję GMO, „Gazeta Wyborcza”, 
12.03.2008.
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lem badań jakościowych10 było przede wszystkim poznanie skojarzeń responden-
tów z terminem nanotechnologia, ich reakcji na przykładowe zastosowania tech-
nologii oraz opinii na temat argumentów jej zwolenników i przeciwników. Pod-
stawowym celem badań ilościowych11 było z kolei poznanie postrzeganego przez 
konsumentów poziomu korzyści i ryzyka nanotechnologii, określenie stopnia za-
znajomienia się konsumentów z nanotechnologią oraz uzyskanie wskazówek do-
tyczących sposobu jej komunikowania opinii publicznej.

Zgodnie z wynikami ogólnopolskiego badania ankietowego zdecydowana 
większość mieszkańców dużych miast deklaruje, iż interesuje się sprawami na-
uki i technologii. Odsetek respondentów, którzy wskazali, iż dzieje się tak często 
lub czasami, wyniósł ponad 80%. Zainteresowaniu temu towarzyszy stosunkowo 
wysoka świadomość istnienia nanotechnologii, lecz zdecydowanie pobieżna jej 
znajomość. Na pytanie, czy kiedykolwiek słyszeli w radiu lub telewizji o nano-
technologii, 62% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, choć tylko 4% sły-
szało o niej często. Nieco mniejszy odsetek respondentów czytał na temat nano-
technologii w prasie lub w Internecie (58%), choć „często” jedynie 5% badanych. 
Znacznie mniej osób spotkało się z produktami wykorzystującymi nanotechno-
logię – przynajmniej raz miał z nimi styczność co trzeci badanych, przy czym aż 
46% odpowiedziało, że nie wie, czy kiedykolwiek spotkało się z takimi produk-
tami. Poproszeni o ocenę swojej wiedzy na temat nanotechnologii, 80% respon-
dentów zadeklarowało natomiast, iż wie niewiele lub nic.

Również dla uczestników wywiadów grupowych nanotechnologia była za-
gadnieniem nowym, na temat którego nie mieli większej wiedzy. Termin „na-
notechnologia” kojarzony był przez nich raczej pozytywnie, przede wszystkim 
z nowoczesną technologią (postęp, przyszłość, nowoczesność, technika, kompu-
tery) oraz z czymś miniaturowym (cząstka, coś małego, małe cząsteczki). Wśród 
negatywnych skojarzeń dominowała natomiast obawa przed czymś nieznanym, 
kosmicznym oraz sztucznym. W nielicznych próbach zdefi niowania istoty nano-
technologii rozmówcy wskazywali – niekiedy trafnie – na miniaturyzację przed-

10 W trzech seriach zogniskowanych wywiadów grupowych przeprowadzonych zostało 
w sumie osiem spotkań. W dwóch pierwszych seriach (mających charakter wywiadu dwustopnio-
wego) uczestniczyli mieszkańcy Poznania i okolic, w trzeciej serii – mieszkańcy dwóch mniejszych 
miast Wielkopolski.

11 W drugim stadium przyjętej procedury badawczej przeprowadzone zostało ogólnopolskie 
badanie ankietowe (ankieta bezpośrednia w domach respondentów) na próbie 1301 dorosłych Pola-
ków. Populację badaną stanowili mieszkańcy dużych miast, będący podstawową grupą potencjal-
nych nabywców produktów konsumpcyjnych opartych na nanotechnologii.
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miotów, ingerencję w krzem, oddziaływanie na najmniejsze cząsteczki celem 
otrzymywania nowych możliwości, a także na wykorzystanie technologii nie-
widocznych gołym okiem. Na pytanie o konkretne branże oraz produkty, w któ-
rych nanotechnologia znalazła zastosowanie, wskazywali intuicyjnie te obszary, 
które kojarzone były przez nich z miniaturyzacją i precyzją (komputery, zegarki, 
procesory) oraz z zaawansowaną technologią (medycyna, biotechnologia, prze-
mysł zbrojeniowy).

Stosunek mieszkańców dużych miast do nanotechnologii – badany po 
przedstawieniu krótkiego, wyważonego opisu jej potencjalnych korzyści oraz za-
grożeń – wydaje się ambiwalentny. Ponad 85% respondentów zgodziło się lub ra-
czej się zgodziło ze stwierdzeniem, iż nanotechnologia ma potencjał, by podnieść 
wydajność i jakość życia, jednak już mniej (56%) z tym, że związane z nanotech-
nologią korzyści uda się zmaksymalizować, a zagrożenia zidentyfi kować i kon-
trolować. Jednocześnie ponad połowa ankietowanych zgodziła się lub raczej się 
zgodziła ze stwierdzeniem, iż należy zaprzestać komercjalizacji nanotechnologii 
do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

W lepszym zrozumieniu sposobu postrzegania korzyści i zagrożeń nano-
technologii pomogła pogłębiona dyskusja z uczestnikami wywiadów grupowych, 
prowadzona po zapoznaniu się przez nich z argumentami zwolenników i prze-
ciwników technologii. Informacje o możliwości wykorzystania nanotechnologii 
w technologiach informatycznych, zastosowaniach medycznych czy produkcji 
i magazynowaniu energii spotkały się z jednoznacznie pozytywnym odbiorem. 
Rozmówcy podkreślali, iż nowe odkrycia w tych obszarach przyczynić się mogą 
do wyraźnej poprawy jakości życia. Szczególne znaczenie przypisywali oni spo-
dziewanym korzyściom w zakresie diagnostyki oraz leczenia chorób. Opinie na 
temat poszczególnych argumentów przeciwników były już nieco bardziej zróż-
nicowane. Za słuszne i budzące niepokój uznane zostały przez respondentów 
przede wszystkim te argumenty, które odnosiły się do nieznajomości długofalo-
wych efektów stosowania nanotechnologii dla środowiska naturalnego oraz zdro-
wia człowieka, a także braku stosownych regulacji prawnych poświęconych no-
wej technologii.

Na pytanie, czy w świetle wszystkich dotychczasowych informacji oraz 
przeprowadzonej dyskusji opowiadają się za rozwojem nanotechnologii, uczest-
nicy spotkań określili się jako „ostrożni zwolennicy” lub „umiarkowani optymi-
ści”, zwracając uwagę na istnienie zasadnych obaw, a także na konieczność od-
powiedzialnego podejścia do dalszego rozwoju nowej technologii. Responden-
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ci zgodni byli także w kwestii tego, jakie obszary zastosowań nanotechnologii 
uznać można za akceptowalne. Do grupy tej zaliczyli przede wszystkim medy-
cynę, informatykę oraz energetykę i ochronę środowiska, a także te produkty co-
dziennego użytku, które nie mają bezpośredniej styczności z organizmem. W od-
niesieniu do przemysłu zbrojeniowego akceptowane były jedynie zastosowania 
defensywne, natomiast w żadnej z grup akceptacji nie zyskało wykorzystanie na-
notechnologii w żywności.

Deklaracje osób biorących udział w badaniach ankietowych wskazują, iż 
tematyka nanotechnologii wzbudzać może zainteresowanie dużej części konsu-
mentów. Mając już pewne informacje na temat istoty i zastosowań nanotechno-
logii, niemal 94% respondentów podzieliło opinię, iż chętnie przeczytałoby arty-
kuł lub obejrzało audycję telewizyjną na jej temat („zgadzam się” odpowiedzia-
ło 73%, a „raczej się zgadzam” 21% mieszkańców miast). Uczestnicy wywiadów 
grupowych (dysponujący pod koniec spotkań znacznie szerszą wiedzą) zapytani, 
czy o nanotechnologii powinno się mówić, stwierdzili jednomyślnie, iż jest to nie 
tylko potrzebne, lecz także oczekiwane, gdyż społeczeństwo ma prawo do pełnej 
informacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy produkty wykorzystujące osiągnięcia no-
wej technologii są już na rynku. Dopytywani, co wobec tego należy mówić o na-
notechnologii, wyrażali przekonanie, iż o jej dobrych, ale i złych stronach, pod-
kreślając, iż jednoznacznie pozytywny przekaz z pewnością nie byłby wiarygod-
ny. Zdaniem mieszkańców miast, informacje o aktualnych i przyszłych zastoso-
waniach nanotechnologii oraz korzyściach i zagrożeniach z tym związanych po-
winny pojawiać się we wszystkich mediach – głównie w telewizji (wskazało na 
nią 85% badanych), choć jej przewaga nad prasą oraz Internetem nie była aż tak 
duża (odpowiednio 66% i 68%).

5. Wnioski z badań nad postawami konsumentów wobec nanotechnologii

Jak wskazują wyniki badań prowadzonych na świecie oraz – przedstawio-
ne jedynie w części – wyniki krajowych badań własnych, postawy konsumentów 
wobec nanotechnologii są zasadniczo pozytywne. Jednakże wiele czynników, ta-
kich jak stopniowo rosnąca świadomość społeczna tej dynamicznie rozwijającej 
się technologii, w połączeniu z pojawianiem się na rynku produktów wykorzy-
stujących osiągnięcia nanotechnologii, a także niewystarczająca wiedza na temat 
możliwych zagrożeń z ich strony dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz środowiska, 
może postawy te w zasadniczy sposób zmienić. Nie bez znaczenia jest także co-
raz większe zainteresowanie problematyką ze strony mediów.
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Pomimo początkowo pozytywnych reakcji powszechnej akceptacji nano-
technologii nie można uważać za pewnik, a aktywnie o nią zabiegać, podejmu-
jąc działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa konsumentów oraz środowi-
ska naturalnego, a także budowaniu zaufania społecznego. Kluczowe znacze-
nie w rozwoju rynkowym nanotechnologii ma prowadzenie dalszych badań nad 
wpływem technologii na zdrowie, bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne 
(w całym cyklu życia produktów), zdecydowane zaangażowanie w kwestie spo-
łeczne i etyczne towarzyszące jej rozwojowi, a także tworzenie dedykowanych 
nanotechnologii ram prawnych, uwzględniających nowo powstałe zagrożenia. 
Niezbędnym, a zarazem oczekiwanym przez społeczeństwo działaniem jest tak-
że zagwarantowanie jawności i otwartości w rozwoju nanotechnologii oraz sku-
tecznej, dwukierunkowej komunikacji.

CONSUMERS AND EMERGING TECHNOLOGIES – 
THE EXAMPLE OF NANOTECHNOLOGY

Summary

In recent years, in the area of interaction between science and society, points to the 
importance of social reaction and acceptance of emerging technologies. Consumers at-
titudes, in a broader sense – the whole society, toward science and technology can have 
a signifi cant impact on the pace and direction of innovation. In order to realize the full 
potential of nanotechnology (new, promising technology) it is necessary to actively and 
responsibly respond to identifi ed concerns and expectations of consumers, as well as 
swiftly as possible to take a constructive, having the scientifi c basis dialogue with society.

Translated by Jakub Jasiczak
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Wprowadzenie

CRM (Customer Relationship Management), czyli zarządzanie relacjami 
z klientami, jest pewną ideą i realizacją podejścia biznesowego zorientowane-
go na klienta. Sposobem działania będącym elementem strategii przedsiębior-
stwa1. Celem tej strategii jest taka selekcja i zarządzanie kontaktami z klientami, 
by maksymalnie je spersonifi kować i zoptymalizować, co w konsekwencji będzie 
przynosiło długoterminowe korzyści. CRM wymaga od przedsiębiorstwa wpro-
wadzenia fi lozofi i i kultury biznesu, ukierunkowanej „na klienta”, jednocześnie 
zapewniając efektywny proces marketingu, sprzedaży, serwisu i wdrożeń nowo-
czesnych technologii informatycznych.

Filozofi a CRM wywodzi się z marketingu związków i wzajemnych relacji, 
który pojawił się jako nowa koncepcja w różnych formach w latach 80. XX wie-
ku. Punkt ciężkości przesuwa się w tym ujęciu z fi nalizacji transakcji wymien-
nych w stronę budowania więzi z klientem i długotrwałym jego utrzymaniem. 
Celem przedsiębiorstwa według tej koncepcji jest zrozumienie zmieniających się 
potrzeb klientów, dostosowanie oferty na miarę potrzeb, uzyskanie ich zaufania 
i lojalności wobec fi rmy.

Zarządzanie kontaktami z klientami jest czymś więcej niż programem lo-
jalnościowym, jest fi lozofi ą działania ukierunkowaną na potrzeby klienta i opar-

1 P. Greenberg, CRM at the speed of Lighf, Osborne/McGraw-Hill, Berkley 2001, http://cneb.
pl/teksty/istota-crm.html (14.06.2004).
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tą na dokładnej znajomości psychologii konsumenta, w szczególności zachowań 
konsumenckich. Znajomość zachowań konsumenckich, a w tym umiejętność ich 
przewidywania, ułatwia relacje z klientami.

Rozwój technologii w latach 80. i 90. XX w. dostarczył odpowiednich narzę-
dzi, dzięki którym CRM wdrożono również metodami informatycznymi. Ostat-
nie lata to okres dynamicznego rozwoju technologii informatycznej wspierającej 
narzędzia do budowy skomplikowanych baz danych klientów i kierowania kam-
paniami telemarketingowymi, narzędzia do raportowania czy automatyzacji pra-
cy dla terenowych sił sprzedaży. To wszystko integruje się obecnie w systemach 
klasy CRM, których zadaniem jest dostarczenie kompletnej funkcjonalności ob-
sługującej marketing, sprzedaż i obsługę klientów.

Celem opracowania jest swoista sugestia, jak wdrażać system CRM i jakie 
wynikają z tego korzyści dla fi rm i klientów.

1. Marketing relacji

W książkach biznesowych można znaleźć wiele defi nicji marketingu, przy 
czym defi nicje te na przestrzeni lat ulegały modyfi kacjom. Pierwotnie marketing 
był rozumiany jako zabiegi związane z doprowadzeniem do wymiany produk-
tów. Obecnie jest powszechnie akceptowaną fi lozofi ą prowadzenia biznesu do-
strzegającą konieczność orientacji na konsumenta jako podstawy zapewniającej 
zwiększenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. W koncepcji marketingu punkt 
ciężkości przesunął się z fi nalizacji transakcji wymiennych w stronę budowania 
dobrych relacji z klientem.

Koncepcja instrumentów marketingowych, znana w marketingu tradycyj-
nym (transakcyjnym) jako koncepcja 4P (Product, Prise, Place, Promotion), czy-
li produkt, cena, dystrybucja i promocja, jest w marketingu relacyjnym często 
zastępowana koncepcją 4C Kotlera (customer value or cutomer solution, custo-
mer cost, convenience, communications), co oznacza: wartość dla klienta lub roz-
wiązanie dla klienta, koszt klienta, wygoda nabycia, komunikacja, czyli dialog 
z klientem, lub koncepcją 5I zaproponowaną przez Peppersa i Rogersa (Identi-
fi cation, Indyvidualization, Interaction, Integration, Integrity), czyli: identyfi ka-
cja, indywidualizacja, interakcja, integracja, uczciwość.

Marketing relacji jest określany jako „tworzenie, utrzymanie i wzbogaca-
nie relacji z klientem”2 lub jako koncepcja zarządzania zakładająca długotermi-

2 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2001, s. 46.
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nowe współdziałanie z podmiotami z otoczenia w celu maksymalizacji wartości 
relacji z punktu widzenia ostatecznego nabywcy. Marketing relacyjny nazywa-
ny jest także marketingiem partnerskim, marketingiem związków. Marketing re-
lacyjny, partnerski (relationship marketing) oznacza koncepcję zarządzania orga-
nizacją, zgodnie z którą motorem działania fi rmy są długookresowe partnerskie 
związki z otoczeniem.

Cechy marketingu relacyjnego to sposób postrzegania oferowanych dóbr 
przez przedsiębiorstwo jako wartości dostarczanych konsumentom i uznanie zna-
czenia personelu, który ma bezpośredni kontakt z konsumentem, za szczególnie 
ważny z punktu widzenia bieżących i strategicznych interesów przedsiębiorstwa.

Wynikiem długookresowych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsu-
mentami są najczęściej pozytywne odczucia konsumentów wobec oferującego 
produkty i ich lojalność. Lojalność oznacza powodowaną różnymi względami 
chęć dokonywania kolejnych transakcji u tego samego partnera.

Lojalność klienta nazywa się „świętym Graalem” handlu detalicznego. Deta-
lista powinien zdawać sobie sprawę, że lojalności nie da się kupić – zaangażowa-
na lojalność charakteryzuje się wysokim poziomem wzajemnego szacunku, któ-
ry trzeba sobie zaskarbić. Zastanawiać się można, czy lojalność należy rozumieć 
w kontekście bezpośrednio behawioralnym – jako powtarzanie zakupów, czy też 
w kontekście postaw – przychylnej percepcji i opinii. Stanowiska te nie wyklu-
czają się, więc lojalność da się interpretować jednocześnie w obu tych wymiarach.

Jak wynika z powyższych rozważań, sprawą niezwykle istotną dla przed-
siębiorstwa staje się długotrwała współpraca oparta na wzajemnej więzi z uważ-
nie wybranymi, kluczowymi klientami, których postrzegać należy jako mają-
tek strategiczny. Przedsiębiorstwo winno nieprzerwanie koncentrować uwagę 
i troszczyć się o swoich najlepszych klientów, dążąc do utrzymania ich lojalności 
wobec fi rmy przez jak najdłuższy czas. Rozumiejąc wagę tego problemu, coraz 
więcej przedsiębiorstw zaczyna zmieniać metody współpracy z tą grupą klien-
tów, przygotowując dla nich specjalne programy lojalności. Zadaniem tych pro-
gramów jest nagradzanie stałych, wybranych klientów przy pomocy atrakcyjnej 
i skierowanej tylko do nich oferty.

2. Koncepcja zarządzania relacjami z klientami

Koncepcja zarządzania relacjami z klientami (CRM) jest przyjętą strategią, 
fi lozofi ą działania przedsiębiorstwa, która ma na celu poprawę relacji z klienta-
mi, przez co możliwy jest dynamiczniejszy rozwój przedsiębiorstwa.
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U podstaw CRM leżą następujące założenia:
 –  po pierwsze – wartość dla przedsiębiorstwa pochodzi nie od pojedynczej trans-
akcji, a od całości interakcji z klientem, czyli już od chwili nawiązania pierw-
szego kontaktu, poprzez zabiegi marketingowe, zakupy poszczególnych pro-
duktów;

 –  po drugie – zadowolony z obsługi klient chętniej sięgnie po następne produk-
ty i mniej skłonny będzie rozważać oferty konkurencji.

Relacje klienta z przedsiębiorstwem nie mogą mieć więc charakteru wy-
łącznie fi nansowo-towarowego, nie mogą jedynie sprowadzać się do zawarcia 
transakcji. Związki z klientami, jak wszystkie związki międzyludzkie, wiążą się 
z uczuciami. Klient może być bowiem niezadowolony z produktu/usługi lub jego 
uczucia mogą wiązać się z satysfakcją, zaufaniem oraz z chęcią ponownego za-
kupu u tego samego oferenta. Ponadto każdy klient jest jednostką o zindywidu-
alizowanych gustach i preferencjach nabywczych, które należy uwzględniać, kie-
rując do niego ofertę produktową/usługową. Wobec tego przedsiębiorstwo ofe-
rujące klientom produkty bądź usługi musi wykazać się dużą znajomością swo-
ich potencjalnych klientów, musi zatem dysponować wiedzą gromadzoną i sta-
le aktualizowaną na potrzeby marketingowe. Podstawowym założeniem koncep-
cji CRM jest to, że klienci nie są tacy sami i należy ich traktować indywidualnie.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w coraz bardziej złożonym i dynamicz-
nym środowisku wymaga zrozumienia, przygotowania i przede wszystkim wie-
dzy na temat zachowań konsumenckich. Konkurencja wymusza także koniecz-
ność podjęcia działań zmierzających do pozyskania lojalności i przywiązania 
klienta do przedsiębiorstwa. Te cele są celami koncepcji CRM, której zadaniem 
jest wzmocnienie więzi pomiędzy przedsiębiorstwem i klientami i zatrzymanie 
obecnych klientów.

CRM to ogół wszystkich działań dążących do poprawy wartości związków 
z klientami: zarówno tych, które zwiększają przychody przedsiębiorstwa, jak 
i tych obniżających koszty. Na działania te składają się zmiany organizacji i kul-
tury przedsiębiorstwa oraz zastosowane środki techniczne, bez których wdroże-
nie CRM z sukcesem nie byłoby możliwe. CRM wymaga zorientowania i skoor-
dynowania wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie na sprosta-
nie wymaganiom klientów, ale przede wszystkim uświadomienie pracownikom, 
że ich praca ma służyć zadowoleniu klientów. Ważne jest, by personel pracowni-
czy (sprzedawcy, serwisanci, pracownicy działów obsługi klienta czy call center, 
a nawet recepcjoniści i sekretarki) zdawał sobie sprawę z tego, jaką odgrywa rolę 
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i jak ważna jest doskonała obsługa klienta. Bo to przecież osoba kontaktująca się 
z nabywcą działa na niego pozytywnie lub negatywnie. Zatem personel pracow-
niczy musi być odpowiednio motywowany, aby wykonywał swoją pracę chętnie 
i z zaangażowaniem, by jakość obsługi była satysfakcjonująca dla klienta.

Studiując różne defi nicje CRM, można powiedzieć, że podejście CRM jest 
to klientocentryczne podejście do prowadzenia biznesu, stawiające nabywców 
produktów i usług na pierwszym miejscu.

Przykładowo Maciej Zachara przedstawia CRM jako sposób prowadzenia 
biznesu, w którym klient, jego oczekiwania i potrzeby znajdują się w centrum 
zainteresowania całego przedsiębiorstwa i wszystkich jego pracowników3. Ro-
bert Shaw z fi rmy Shaw Consulting uważa, że „CRM jest to interaktywny pro-
ces uzyskiwania optymalnej równowagi między inwestycjami organizacji a sa-
tysfakcją jej klientów w celu osiągnięcia maksymalnego zysku”4. Godne uwagi 
jest również stwierdzenie Zachary, że CRM to trwały, stale ewoluujący proces, 
który wymaga odejścia od tradycyjnego modelu biznesu koncentrującego się na 
organizacji. CRM to pomysł na to, jak fi rma chce wyjść naprzeciw swoim klien-
tom, wspierany przemyśleniami inwestycyjnymi w ludzi, w technologię i proce-
sy biznesowe5. Budowanie trwałych relacji z klientem w podejściu CRM podkre-
śla też Małgorzata Cieślak-Grzegorczyk: CRM – tłumaczony jest czasem rów-
nież jako marketing relacji ciągłych (continuous relationship marketing). Adop-
towanie strategii CRM oznacza przeorganizowanie ról w fi rmie tak, aby interak-
cje klienta z marką miały charakter ciągły i ciągle dobry6.

Elementy, które najczęściej pojawiają się w defi nicjach CRM, uszeregowa-
ne według rang, przedstawiono w tabeli 1.

W koncepcji CRM klient masowy staje się klientem indywidualnym o okre-
ślonych upodobaniach, zainteresowaniach, preferencjach. Jest więc rozpoznawa-
ny przez przedsiębiorstwo przy pomocy narzędzi technologicznych, głównie in-
formatycznych, i przy pomocy instrumentów marketingowych. Ponadto przed-
siębiorstwo prowadzi swoisty dialog z konsumentem, pozyskując w ten sposób 
wiedzę o kliencie, dowartościowując go, co może zaowocować większą lojalno-

3 W. Wereda, Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) a postępowanie nabywców na rynku 
usług, Difi n, Warszawa 2009, s. 74–75.

4 W. Nowicki, CRM, czyli jak sprzedawać w trudnych czasach, „Biznes Trendy” 2003, marzec.
5 M. Zachara, Strategia CRM – pomysł na biznes czy system informatyczny, „Modern Marke-

ting” 2001, nr 10.
6 M. Cieślak-Grzegorczyk, Zyski z CRM, http://www.modernmarketing.pl (14.06.2004).
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ścią wobec przedsiębiorstwa. Prowadzenie dialogu z konsumentem ma za zada-
nie przeciwdziałać ewentualnym frustracjom, negatywnym odczuciom, wprowa-
dzając korzystny klimat i sprzyjającą zakupom atmosferę7.

Tabela 1

Ranking głównych elementów defi nicji CRM

Ranking Defi nicja Implikacje

1 Potrzeby 
klienta

Zidentyfi kowanie i spełnienie oczekiwań klienta jest głównym 
celem zarządzania relacjami. Pomimo wysokiej wagi, śledzenie 
potrzeb klienta jest najrzadziej wykorzystywane jako narzędzie 
pomiarowe.

2 Partnerstwo
Głównym celem jest utrzymywanie partnerskich stosunków 
z dostawcami i odbiorcami, zarówno na rynkach detalicznych 
jak i hurtowych.

3 Zwiększenie 
zysków

Celem jest maksymalizacja wartości klienta i w ten sposób zwięk-
szenie zyskowności. Zwiększenie grona stałych klientów prowadzi 
do wzrostu zysków.

4 Lojalność
Naczelnym zadaniem zarządzania relacjami jest budowanie lojal-
ności klienta, defi niowanej jako skłonność do zakupów w tej 
samej fi rmie.

5 Wartość Zarządzanie wartością klienta i organizacji oraz jej zwiększanie 
w ramach relacji.

6 Satysfakcja Koncentracja na satysfakcji uzyskała stosunkowo niską wagę, 
chociaż jest to najpopularniejszy sposób mierzenia.

Źródło: CRM Defi nitions – Defi ning customer relationship marketing and management, 
GAZETAit, nr 8/27 z 12 września 2003, dostępny w Internecie: http://CRM.int.pl, 
20 czerwca 2004.

3. Ogólna charakterystyka systemów CRM

System CRM, oprócz wdrożenia odpowiedniej fi lozofi i działania przedsię-
biorstwa, obejmuje wdrożenie odpowiedniego oprogramowania informatyczne-
go. W zarządzaniu relacjami z klientami przedsiębiorstwo powinno korzystać 
z wiedzy zgromadzonej już w fi rmie, jak również na bieżąco czerpać dane z sys-
temów informatycznych. Nowoczesna technologia informacyjna, a zwłaszcza in-
ternetowa, stwarza przedsiębiorstwom nowe możliwości w zakresie zdobywania 
i przetwarzania informacji dotyczących klientów, pozwala lepiej poznać potrze-

7 W. Wereda, Zarządzanie relacjami z klientem…, s. 101–102.



187Systemy informatyczne w zarządzaniu relacjami z klientami

by klientów, skraca czas na czynności administracyjne związane z ich obsługą, 
umożliwia przedsiębiorstwu długofalową analizę zachowania klientów, przez co 
przedsiębiorstwo może zawsze zaproponować konkretnemu klientowi właściwy 
produkt we właściwym czasie.

Systemy informatyczne klasy CRM dzięki możliwości analizy klientów 
i ich selekcji ułatwiają klasyfi kację klientów z podziałem na klientów kluczo-
wych (przynoszących zasadniczy zysk) i klientów mniej opłacalnych lub cza-
sem nieopłacalnych. CRM umożliwia niemal dowolne zestawienie informacji 
o kliencie, przy wykorzystaniu kryteriów geografi cznych, organizacyjnych, pro-
duktowych, rentowności itp. Dzięki informatycznym systemom CRM prostsze 
staje się wyszukanie odpowiednich grup odbiorców dla danego produktu, zaadre-
sowanie do nich kampanii promocyjnej, sprawdzenie poziomu ich zadowolenia, 
oszacowanie rentowności danego wyrobu.

Jednakże należy mieć na uwadze to, że wdrożenie systemu CRM to nie tyl-
ko zakup oprogramowania klasy CRM. Sam zakup oprogramowania nie spowo-
duje poprawy jakości obsługi klienta. Przedsiębiorstwo musi zmienić także fi lo-
zofi ę działania fi rmy. Pracownicy wszystkich szczebli organizacyjnych przedsię-
biorstwa powinni być zaangażowani w podtrzymywanie dobrych relacji z klien-
tem, świadomi znaczenia obsługi klienta oraz budowania z nim długotrwałych 
związków. Personel pracowniczy przedsiębiorstwa musi być otwarty na zmiany 
i nowości. Wdrożenie koncepcji CRM to bardzo skomplikowane przedsięwzię-
cie, którego nie da się zrealizować bez zastosowania specjalistycznego oprogra-
mowania i bez wsparcia najnowszych rozwiązań technicznych. 

Z praktycznego punktu widzenia zastosowanie informatycznego CRM roz-
ciąga się na trzy obszary:

 –  operacyjny CRM (front-offi ce) – odpowiadający za automatyzację podstawo-
wych procesów biznesowych (marketing, sprzedaż, serwis), obejmuje m.in. 
rozwiązania umożliwiające rejestrowanie zamówień, prowadzenie baz klien-
tów, konfi gurowanie ofert czy zarządzanie sprzedażą;

 –  analityczny CRM (back-offi ce) – odpowiadający za analizę zachowań klien-
tów na podstawie danych zgromadzonych w obszarze operacyjnym, obejmu-
je hurtownie danych i aplikacje analizujące dane pochodzące z działów mar-
ketingu, sprzedaży, serwisu;

 –  komunikacyjny CRM (interakcyjny) – odpowiadający za komunikację z klien-
tami, obejmuje rozwiązania umożliwiające kontakt z klientami: połączenia 
głosowe i wideo, faks, e-mail, telekonferencje, Internet.
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Do klasy informatycznych systemów CRM zalicza się systemy zawierające 
większość z następujących funkcji (modułów)8:

 –  sprzedaż–zarządzanie kontaktami (profi le klientów, struktura klientów insty-
tucjonalnych, historia kontaktów, sprzedaży i serwisu), zarządzanie kontem 
klienta (tworzenie ofert, przyjmowanie zamówień, realizacja transakcji han-
dlowych), różnorodne analizy w ramach cyklu sprzedaży, monitorowanie sta-
tusu klienta i potencjalnych kontaktów handlowych;

 –  zarządzanie terminarzem i korespondencją – kalendarz i baza danych pojedyn-
czego użytkownika lub całej grupy, obsługa poczty tradycyjnej i elektronicz-
nej, faksy;

 –  marketing – zarządzanie kampaniami marketingowymi, analiza efektywno-
ści kampanii, katalogi produktów, konfi gurator produktów, dystrybucja infor-
macji o klientach zgłaszających zainteresowanie ofertą i odpowiadających na 
kampanię;

 –  telemarketing – generowanie list telefonicznych według defi nicji grup docelo-
wych, automatyczne wybieranie numeru, tworzenie list potencjalnych klien-
tów, przyjmowanie zamówień;

 –  serwis i wsparcie klienta po sprzedaży – przydzielanie, śledzenie i raportowa-
nie zadań, zarządzanie zgłaszanymi problemami serwisowymi, kontrola zamó-
wień, obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna;

 –  integracja z systemami klasy ERP – zarządzanie fi nansami, księgowość, pro-
dukcja, dystrybucja, zarządzanie zasobami ludzkimi;

 –  synchronizacja danych – synchronizacja danych z urządzeń mobilnych (lap-
topy, palmtopy – sprzedaż w terenie), synchronizacja baz danych i serwerów 
aplikacji;

 – e-commerce – realizacja handlu elektronicznego;
 – call center – serwisowe wsparcie klienta.

Duże przedsiębiorstwa zasobne kapitałowo najczęściej przy wdrażaniu sys-
temów informatycznych korzystają z pomocy konsultantów, którzy wykonu-
ją analizy przedwdrożeniowe, a następnie prowadzą nadzór nad całym przed-
sięwzięciem wdrożeniowym. Średnie przedsiębiorstwa o skromnych dochodach 
niechętnie wydają pieniądze na konsultantów i szkolenia, a wdrożenia najczę-
ściej odbywają się przy większym wysiłku własnego personelu, ewentualne pro-
blemy implementacji rozwiązuje się bezpośrednio z dostawcą systemu. Małe 
przedsiębiorstwa nie zawsze jest stać na systemy CRM.

8 C. Olszak (red.), Systemy e-commerce. Technologie internetowe w biznesie, Wydawnictwo 
Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2004.
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Wdrażanie informatycznego systemu CRM wymaga dużej wiedzy i wysiłku 
ze strony personelu pracowniczego. Przed wdrożeniem takiego systemu koniecz-
ne są zazwyczaj gruntowne zmiany organizacyjne. Przede wszystkim należy sko-
relować system CRM ze strategią przedsiębiorstwa oraz zespolić wszystkie we-
wnętrzne jego działy, stawiając w centrum uwagi klienta. Zatem trzeba na nowo 
sprecyzować misję i zreorganizować strategię przedsiębiorstwa. W tym celu na-
leży sobie odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jak powinna wyglądać 
sprzedaż, marketing, dział serwisu? Jak zorganizować bazę klientów? Którzy 
z nich są faktycznymi klientami, którzy dostawcami czy partnerami? Jaką polity-
kę wobec nich stosować? Wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego 
CRM wymaga również wcześniejszego zaimplementowania odpowiednich pro-
cesów w przedsiębiorstwie, bez których system informatyczny będzie bezwarto-
ściowy lub nieodpowiednio dobrany.

Wymagania wobec funkcjonalności systemu informatycznego, tj. funkcji, 
jakie ma system spełniać, są zależne od specyfi ki przedsiębiorstwa, jego wielko-
ści i branży. Spośród różnych funkcji oferowanych przez systemy CRM należy 
wybrać te, których zastosowanie w praktyce przyniesie największe efekty. Trze-
ba mieć na uwadze również to, że wybór dużej liczby modułów i funkcji wielo-
krotnie podwyższa koszty zakupu, wdrożenia, szkoleń i opieki nad systemem.

Projekt wdrożenia systemu CRM powinien być starannie przygotowany, 
wszechstronnie przemyślany. Warunkiem udanego wdrożenia systemu CRM jest 
jego dobra integracja z najważniejszymi dla przedsiębiorstwa dotychczasowymi 
systemami informatycznymi, takimi jak system fi nansowo-księgowy, produkcyj-
ny, logistyczny. Systemy CRM powinny stanowić naturalne uzupełnienie infra-
struktury informacyjnej istniejącej w przedsiębiorstwie i nie mogą być traktowa-
ne wyłącznie jako nowe oprogramowanie.

Cechą charakterystyczną informatycznych systemów CRM jest to, że umoż-
liwiają wypracowanie spójnego, wszechstronnego spojrzenia na klienta, na pod-
stawie wszystkich czynności handlowych wykonywanych podczas jego obsłu-
gi. Dużą zaletą tego oprogramowania jest to, że pozwala zwiększyć wydajność 
w obszarach, gdzie zostaje wdrożone.

Szczególne powody, aby zaadoptować strategię CRM, mają banki, potrze-
by fi nansowe zmieniają się bowiem na różnych etapach życia. Banki potrzebu-
ją zatem mieć aktualny i dokładny obraz swoich klientów. Ponadto klienci ban-
ków korzystają z nowych technologii i adaptują się niejednokrotnie szybciej do 
zmian niż ich banki. Klienci tacy potrzebują relacji obustronnych opartych na za-
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ufaniu i obustronnym szacunku. Banki jako duże podmioty gromadzące duże ilo-
ści danych o klientach potrzebują narzędzi informatycznych do zarządzania nimi. 
Ponieważ praktycznie każdy pracownik banku zainteresowany jest dostępem do 
wiedzy o klientach, przy tak dużej ilości danych zachodzi konieczność współ-
dzielenia informacji o kliencie. Do tego celu można wykorzystać systemy in-
formatyczne CRM, ponieważ „system CRM konsoliduje dane z różnych etapów 
kontaktów z klientem i współdzieli je pomiędzy uprawnionymi pracownikami”9.

Obecnie na popularności zyskują systemy e-CRM (electronic customer re-
lationship management), czyli zastosowanie systemów CRM w Internecie. CRM 
rozwijany za pomocą nowoczesnych rozwiązań internetowych (e-CRM) pozwa-
la na dużą automatyzację czynności obsługi klienta i duże możliwości pozyski-
wania informacji. Zaletą takich systemów e-CRM są bardzo niskie koszty w po-
równaniu z tradycyjnymi kanałami obsługi.

Zakończenie

Dawniej przedsiębiorstwa były zorientowane wyłącznie na sprzedaż jak 
największej liczby swoich produktów, nie znając dobrze swoich klientów. Obec-
nie stosują podejście klientocentryczne. To klient, jego potrzeby i preferencje są 
w centrum zainteresowania. Zmieniło się to wskutek zmian rynkowych – głów-
nym powodem była rosnąca konkurencja – i ewolucji koncepcji marketingowych 
– od marketingu transakcyjnego poprzez różne odmiany marketingu, np. marke-
ting dóbr konsumpcyjnych, marketing dóbr inwestycyjnych czy marketing orga-
nizacji non-profi t, marketing usług, na marketingu relacji kończąc.

Z marketingu relacji wyłoniła się koncepcja zarządzania relacjami z klien-
tami – CRM. To zarazem fi lozofi a działania przedsiębiorstwa i wsparcie rozwią-
zaniami informatycznymi. Stosowanie rozwiązań CRM ma za zadanie pomóc 
przede wszystkim w utrzymywaniu dotychczasowych klientów, w pozyskiwa-
niu nowych, zmniejszaniu kosztów administracyjnych czynności handlowych, 
a także budowaniu kompleksowej bazy danych o dotychczasowych i potencjal-
nych klientach.

Dzięki programom komputerowym wspomagającym podejmowanie decy-
zji i zawartych w nich zintegrowanym modelom danych możliwa jest dokładna 
analiza potrzeb konkretnych klientów na podstawie ich przyzwyczajeń odnośnie 
do robienia zakupów, preferowanych rodzajów kontaktów z przedsiębiorstwem 

9 M. Cieślak-Grzegorczyk, Bankowy kurs na CRM, http://modernmarketing.pl/index.php?p-
g=arta&magnr=200105&artnr=01 (14.04.2010).
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oraz stylu życia. Umożliwia to stworzenie bardziej personalnych relacji przedsię-
biorstwo–klient, obejmujących wszystkie punkty kontaktu z klientem, włączając 
w to bezpośrednie formy sprzedaży, a także obsługę klienta za pośrednictwem In-
ternetu. Informacje o potrzebach klienta i jego preferencjach można wykorzystać 
do stworzenia odpowiedniego pakietu usług kierowanego do różnych segmentów 
klientów, wzmacniając w ten sposób więź między klientem a przedsiębiorstwem 
i kreując nowe możliwości zysku10.

Realizacja celów CRM jest wspierana przez odpowiednie oprogramowa-
nie, bez którego osiągnięcie ich byłoby trudne lub niemożliwe. Należy jednak 
pamiętać, że CRM to nie samo oprogramowanie, lecz fi lozofi a działania, wspie-
rana technologią.

INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS 
IN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Summary

With the passing of time as a result of the marketing conceptions evolution it came 
understanding that real well-being of the company is a customer and on the customer 
all the activities should be focused. Currently, a widespread client-centered marketing 
conception is the CRM conception – Customer Relationship Management. The Customer 
Relationship Management is realised through information technology called CRM. The 
content included in the article brings closer the subject connected with CRM conception 
and also with CRM computer systems.

Translated by Artur Bokrzański, Włodzimierz Deluga and Anna Wallis

10 A. Pabian, Profesjonalne zarządzanie zadowoleniem klientów, „Marketing w Praktyce” 
2001, nr 1.
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Wprowadzenie

Prowadzone analizy i badania nad sposobem zdobywania informacji przez 
konsumentów dowiodły, iż komunikacja nieformalna charakteryzuje się ogrom-
ną siłą oddziaływania na konsumentów. Począwszy od Katza i Lazarsfelda przez 
Alrceka i Settle1 aż po wyniki najnowszych badań2, potwierdzenie znajduje fakt, 
że na zachowanie konsumentów większy wpływ mają źródła o charakterze nie-
formalnym aniżeli źródła o charakterze formalnym, takie jak reklama czy sprze-
daż osobista. Komunikacja nieformalna ma istotne znaczenie w procesie dyfuzji 
innowacji, a także wpływa na podejmowanie decyzji o zakupie szerokiej gamy 
różnych kategorii produktowych3. Ma nie tylko znaczenie społeczne, lecz także 
konkretny wymiar ekonomiczny – poprzez wpływ na decyzje zakupowe ma istot-
ny udział w tworzeniu PKB.

Nowa forma komunikacji nieformalnej – e-WOM (electronic word-of-
mouth) – powstała wraz z pojawieniem się Internetu, a pierwsze wzmianki w li-

1 E. Katz, P.F. Lazarsfeld, Personal infl uence the part played by people in the fl ow of mass 
communication, Free Press, London 1955; P.L. Alreck, R.B. Settle, The importance of word-of-
mouth communication to service buyers, w: 1995 AMA Winter Educators Proceedings, AMA 1995, 
s. 188–193.

2 M.in. Nielsen 2008, Zenith Optimedia 2009.
3 B. Schindler, B. Bickart, Published wordof mouth: referable, Consumer generetad Informa-

tion on the Internet, w: C. Hauvgedt, K. Machleit, R. Yalch, Online Consumer Psychology: Under-
standing and Infl uencing Behavior in the Virtual World, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, 
NJ 2003.
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teraturze przedmiotu na ten temat pojawiły się w 1996 roku4. Korzystając z sieci, 
jej użytkownicy mogli publikować opinie, dzielić się swoimi pomysłami i spo-
strzeżeniami, także na temat produktów i usług. Znaczenie e-WOM wzrosło wraz 
z rozpowszechnieniem się Internetu.

Celem artykułu jest zaprezentowanie form komunikacji nieformalnej wy-
stępujących w Internecie oraz motywów zaangażowania w te formy, a także zna-
czenia tego typu komunikacji dla przedsiębiorstw i ich działań marketingowych.

1. Specyfi ka e-WOM 

Na różnice pomiędzy tradycyjną komunikacją nieformalną a komunikacją 
nieformalną online wskazał m.in. Dellarocas5, który wyróżnił trzy podstawowe 
czynniki stanowiące o wyjątkowości e-WOM. Są to:

 –  duża skala oddziaływania wsparta niskim kosztem funkcjonowania w sieci, 
a także jej wysoką interaktywnością,

 – możliwość kontrolowania i monitorowania procesu komunikacji nieformalnej,
 –  nowe wyzwania i problemy związane z możliwością ukrycia tożsamości w sie-
ci oraz z brakiem możliwości interpretacji informacji często pozbawionych 
szerszego kontekstu.

Skala oddziaływania jest podstawową kwestią przesądzającą o efektywno-
ści sieci WOM online. W środowisku wirtualnym sprzedawcy dbają o uzyska-
nie pozytywnych rekomendacji od swoich klientów, ponieważ są przekonani, że 
będą one wpływać na ich zyski w przyszłości. Oczywiście rekomendacje będą 
nabierały znaczenia dopiero po przekroczeniu punktu przełamania wyrażającego 
się w odpowiednio dużej liczbie rekomendacji. Dynamiczny wzrost użytkowni-
ków Internetu będzie prowadzić do zwiększania się roli e-WOM w procesie ko-
munikacji. Niektórzy autorzy przewidują nawet, że ze względu na efektywność 
tego typu komunikacji w sieci będzie ona wypierała mniej efektywną, tradycyjną 
komunikację z ust do ust, szczególnie w kontaktach z organizacjami6.

Tradycyjny WOM powstaje spontanicznie i nie poddaje się łatwo kontro-
li czy też modelowaniu. Internet umożliwia natomiast pomiar tej potężnej siły 
społecznego oddziaływania dzięki precyzyjnie zaprojektowanym systemom in-

4 N.A. Granitz, J.C. Ward, Virtual community: a sociocognitive analysis, „Advances in Consu-
mer Research” 1996, Vol. 23, s. 178–182.

5 Ch. Dellarocas, The Digitization of Word of Mouth: promise and Challenges of Online Feed-
back mechanism, „Management Science” 2003, Vol. 49, No. 10, s. 1407–1424.

6 Tamże.
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formacyjnym. Właściciele forów dyskusyjnych, stron z komentarzami i ocenami 
mogą dokonywać moderacji – ustalać, kto i w jakim zakresie może udzielać opi-
nii i komentarzy, jaki rodzaj informacji jest akceptowany, a jaki nie.

Ponieważ w Internecie każdy może zamieścić informację pod przybraną 
tożsamością, rodzi to problemy z jej wiarygodnością. W komunikacji tradycyjnej 
łatwiej jest dotrzeć do źródła wiadomości, łatwiej jest uzyskać dla niej szerszy 
kontekst. W komunikacji nieformalnej online wiele wypowiedzi jest tego kontek-
stu pozbawionych, co otwiera drzwi dla szerokiej manipulacji. Użytkownicy sie-
ci mogą tworzyć swój pozytywny obraz pod fałszywą tożsamością, wykorzystać 
rekomendacje do oszustwa, a następnie zniknąć i pojawić się pod nowo przyjętą 
tożsamością. Znane są przykłady fi kcyjnych sklepów internetowych ze sprzętem 
RTV/AGD, które w ten sposób oszukały tysiące osób na milionowe kwoty (m.in. 

nktelectro.pl, nowagd.pl).
Biorąc pod uwagę wspomniane czynniki, kształtujące odmienność komunika-

cji prowadzonej online, można zatem zdefi niować e-WOM jako kanał komunikacji 
bezpośredniej, w którym podmiotem są osoby znajome lub zupełnie nieznane, wy-
rażające swoje opinie w środowisku wirtualnym np. za pomocą komentarzy, cza-
tów, e-maili, forów dyskusyjnych, portali społecznościowych, systemów oceniania.

2. Źródła poszukiwania informacji o produktach i usługach

Jak wynika z badań Gemius, 71% internautów czerpie informacje o produk-
tach i usługach z sieci (odsetek ten sięga 85% w przypadku kupujących online), 
45% u sprzedawców w sklepie, 43% u znajomych i rodziny, 19% z prasy7.

Użytkownicy sieci najczęściej sprawdzają online informacje na temat ksią-
żek, fi lmów, muzyki, sprzętu komputerowego oraz akcesoriów RTV/AGD. Nie-
co rzadziej poszukują danych o samochodach i telefonach. Najrzadziej wyszu-
kują w sieci informacje na temat rzeczy związanych z domem – żywności i che-
mii gospodarczej oraz materiałów budowlanych. W celu znalezienia informacji 
o produktach i usługach najczęściej odwiedzają strony sklepów i aukcji interne-
towych oraz strony producentów (rys. 1).

Polscy internauci nie są zbyt aktywni, jeśli chodzi o dzielenie się z innymi 
wiedzą na temat produktów i usług w sieci – 71% z nich w ogóle nie zadaje py-
tań na temat produktów lub zadaje je bardzo rzadko. Zaledwie 1/6 internautów ko-
mentuje w sieci produkty i usługi. Użytkownicy sieci chętnie natomiast wykorzy-

7 Raport z badań realizowanych w czerwcu 2009 na próbie 1000 internautów metodą CAWI, 
Stosunek internautów do reklam, Gemius, lipiec 2009, www.gemius.pl (20.09.2009).
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stują wiedzę wygenerowaną przez mniejszość bardziej aktywnych konsumentów, 
zwanych czasem prosumentami. Opinie innych użytkowników na temat marek, 
produktów i usług czyta 74% polskich internautów. Zdecydowana większość za-
równo opinii, jak i pytań dotyczących marek, produktów czy usług jest autorstwa 
mężczyzn. Wśród internautów młodszych niż 25 lat jest blisko dwa razy więcej 
osób decydujących się na samodzielne zadanie pytania w sieci niż wśród osób po 
34. roku życia. Osoby robiące zakupy online bardziej intensywnie niż niekupujący 
w sieci poszukują wiedzy o produktach i usługach, bazując na opinii innych użyt-
kowników. Wykorzystują do tego fora, grupy dyskusyjne i strony społeczności in-
ternetowych. Internauci są umiarkowanie przekonani o wiarygodności komentarzy 
innych użytkowników na temat produktów i usług. Większość z nich zachowuje 
margines sceptycyzmu. Średni poziom zaufania wobec komentarzy pozytywnych 
nie różni się od średniego poziomu zaufania wobec negatywnych opinii. Mimo 
świadomości internautów o niskiej wiarygodności opinii zamieszczanych w sie-
ci przez fi rmy i osoby nieznające się na temacie aż 52% osób, które spotkały się 
z takimi opiniami, bierze je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

Rys. 1. Źródła informacji o produktach i usługach w Internecie
Źródło: Stosunek internautów do reklam, Gemius, lipiec 2009, www.gemius.pl 

(20.09.2009).
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3. Motywy uczestnictwa w e-WOM

Motywy zaangażowania się w komunikację nieformalną mają różny charak-
ter. Najczęściej przedstawia się trzy podstawowe grupy motywów skłaniających 
do korzystania z e-WOM8:

 – motywy informacyjne,
 –  motywy związane z szukaniem wsparcia i społeczności skupionej wokół produktu,
 – motywy rozrywkowe.

Motywy informacyjne związane są z poszukiwaniem informacji. Najchętniej 
w tym celu wykorzystywane są opinie i recenzje oraz komentarze konsumentów. 
Wsparcia szukają z reguły konsumenci już po podjęciu decyzji w celu zmniejsze-
nia dysonansu pozakupowego. Ludzi zainteresowanych poszczególnymi produkta-
mi i chcących udzielać sobie pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów zwią-
zanych z użytkowaniem produktów skupiają z reguły kluby różnych marek, np. Vo-
lvo. Najchętniej wykorzystywane są tutaj fora dyskusyjne, serwisy społecznościo-
we czy listy dyskusyjne. Z motywem rozrywkowym związany jest fakt, że wielu 
internautów czyta informacje generowane przez innych konsumentów dla zabawy.

3. Formy e-WOM

Schindler i Bickart9 zaproponowali siedem form rozprzestrzeniania się 
e-WOM. Formy te zaprezentowano w tabeli 1.

Jedną z form komunikacji nieformalnej online są opinie i recenzje, które za-
wierają pozostawiane przez internautów informacje na stronach publicznych na-
leżących do producentów lub sprzedawców produktów i usług, na serwisach spe-
cjalizujących się w zamieszczaniu opinii konsumenckich (np. opineo.pl), a także 
opinie wyrażane za pomocą specjalnych stron publikowanych przez samych in-
ternautów, wliczając w to także antystrony (np.mstop.pl; nabiciwmbank.pl). Nie 
dochodzi tu do żadnych interakcji, ale siła oddziaływania jest duża.

Kolejną formą e-WOM są komentarze, które dotyczą informacji pozosta-
wionych pod artykułami na stronach czasopism i portali informacyjnych. Po-
stać komentarzy przybierają również oceny wystawiane sprzedawcom korzysta-
jącym z platform aukcyjnych (np. allegro.pl). Komentarze zakładają już istnie-
nie interakcji, chociaż reakcja jest raczej opóźniona. Komunikacja dotyczy tu 
przede wszystkim dostawcy treści, autora lub sprzedawcy. Siła oddziaływania 
jak w przypadku opinii i recenzji jest duża.

8 B. Schindler, B. Bickart, Published wordof mouth…
9 Tamże.
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Tabela 1

Formy komunikacji nieformalnej online

Formy e-WOM Przepływ 
informacji Interakcje Podmioty 

komunikacji

Siła wpływu 
na opinie 

innych osób

Opinie i recenzje jednostronny - - duża

Komentarze dwustronny opóźnione sprzedawcy duża

Fora dyskusyjne i serwisy 
społecznościowe dwustronny opóźnione konsumenci duża

Listy dyskusyjne dwustronny opóźnione konsumenci ograniczona

Osobiste e-maile dwustronny opóźnione konsumenci ograniczona

Chaty dwustronny natychmiastowe konsumenci ograniczona

Komunikatory dwustronny natychmiastowe konsumenci ograniczona

– brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Schindler, B. Bickart, Published Word of 
mouth: referable, Consumer generetad Information on the Internet, w: C. Hau-
vgedt, K. Machleit, R. Yalch, eds. Online Consumer Psychology: Understan-
ding and Infl uencing Behavior in the VirtualWorld, Lawrence Erlbaum Associa-
tes, Mahwah, NJ 2003.

Fora dyskusyjne oraz serwisy społecznościowe to następne formy e-WOM, 
które służą do wymiany poglądów i opinii podczas prowadzenia dyskusji na 
określone tematy z innymi konsumentami (np.facebook.com, nasza-klasa.pl, 
goldenline.pl). Interakcja następuje dynamicznie, choć również jak w przypad-
ku komentarzy mogą występować opóźnienia. Ze względu na publiczną dostęp-
ność forów siła oddziaływania jest duża. Ciekawą alternatywą, czy też odmia-
ną serwisów społecznościowych, są portale stanowiące nie tylko platformę wy-
miany informacji, lecz także miejsce, w którym można dowiedzieć się o promo-
cjach sprzedaży prowadzonych przez różne marki (np. cokupić.pl, znam.to, son-
di.pl, chce.to).

Kolejny przykład formy e-WOM to listy dyskusyjne, które zawierają opinie 
konsumentów wysyłane e-mailem do innych uczestników listy. Interakcje wystę-
pują z opóźnieniem, a siła oddziaływania tej formy e-WOM jest ograniczona ze 
względu na hermetyczny zasięg listy (nie są one publicznie dostępne, a jedynie 
dla zapisanych członków).
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Osobiste e-maile to forma komunikacji nieformalnej online zawierająca in-
formacje przesyłane przez jedną osobę bezpośrednio do innej osoby lub do gru-
py osób. Interakcje zachodzą z opóźnieniem, a siła oddziaływania jest ograniczo-
na do kręgu odbiorców e-maila.

Inne jeszcze formy e-WOM – czaty i komunikatory – służą do prowadze-
nia konwersacji w Internecie w czasie rzeczywistym. W przypadku czatów są to 
rozmowy inicjowane przez grupę ludzi, często skupionych wokół jednego tema-
tu. Natomiast komunikatory służą do prowadzenia dyskusji głównie przez jed-
ną osobę z inną osobą (np. Gadu-Gadu, Skype), choć możliwe jest także wyko-
rzystywanie czatów do prywatnych rozmów, a komunikatorów do rozmów kon-
ferencyjnych. Ze względu na specyfi kę tych form komunikacji interakcje są na-
tychmiastowe, ale siła oddziaływania jest ograniczona, z powodu niepubliczne-
go charakteru konwersacji.

4. Serwisy społecznościowe jako forma e-WOM

Ze względu na popularność mierzoną zarówno liczbą użytkowników, jak 
i czasem poświęcanym na aktywność w sieci istotnego znaczenia jako formy 
komunikacji online nabierają serwisy społecznościowe. Na początku 2010 roku 
szacowano liczbę użytkowników tychże serwisów na ponad 940 mln osób w ska-
li globalnej10. W lipcu 2009 roku liczba osób korzystających z serwisów społecz-
nościowych przekroczyła liczbę użytkowników e-maili. Przeciętny użytkownik 
serwisu korzysta z niego ponad 200 minut miesięcznie, podczas gdy czas poświę-
cany na pisanie e-maili to 120 minut miesięcznie, średnio w skali globalnej11.

Należy oczekiwać dalszego wzrostu znaczenia tego typu formy komunika-
cji online ze względu na to, iż zwiększa się dostęp do Internetu za pomocą urzą-
dzeń mobilnych, które są w posiadaniu znacznie większej liczby konsumentów 
aniżeli komputery osobiste. Rośnie również liczba aplikacji mobilnych umożli-
wiających korzystanie z serwisów społecznościowych za pomocą telefonów ko-
mórkowych.

Serwisy społecznościowe można podzielić ze względu na ich profi l na:
 –  skierowane do konkretnych grup społecznych lub zawodowych (np. absolwen-
tów – nasza-klasa.pl czy profesjonalistów – np. goldenline.pl);

 –  skierowane na dzielenie się konkretnymi treściami (np. fi lmami – youtube.
com, zdjęciami – fotka.pl).

10 www.emarketer.com (12.03.2010).
11 Morgan Stanley Report, Internet Trends, kwiecień 2010; www.emarketer.com (12.04.2010). 
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Ze względu na możliwość dostępu do treści serwisu można wyróżnić:
 – serwisy otwarte dla wszystkich użytkowników sieci,
 –  serwisy zamknięte, do których można dostać się poprzez zaproszenie od inne-
go użytkownika (np.grono.net).

Ze względu na poruszaną tematykę można natomiast mówić o serwisach:
 – ogólnych,
 –  tematycznych (np. dotyczące fotografi i – fotka.pl, prezentacji własnej twór-
czości, np. myspace.com),

 –  branżowych (np. portale branżowe lub sklepy umożliwiające tworzenie spo-
łeczności, np. amazon.com).

Profi l użytkownika serwisu społecznościowego jest uzależniony od rodza-
ju serwisu. Na przykład użytkownicy dynamicznie rozwijającego się serwisu, ja-
kim jest facebook.com, to przede wszystkim młodzi ludzie (63% użytkowników 
znajduje się w przedziale wiekowym od 15 do 34 lat12). Każdy z nich ma prze-
ciętnie ok. 130 znajomych i jest członkiem 13 grup. Każdego dnia spędza więcej 
niż 55 minut na stronach serwisu. W ciągu miesiąca pisze średnio 25 komenta-
rzy, zaznacza „Lubię to” w przypadku przynajmniej 9 elementów, staje się fanem 
4 stron i jest zaproszony na 3 wydarzenia13.

Użytkownicy serwisów społecznościowych przede wszystkim korespondują 
między sobą i oglądają profi le swoich znajomych. Coraz więcej internautów wy-
korzystuje jednak serwisy społecznościowe do zdobywania informacji o nowych 
produktach i usługach. Internauci pytani o najbardziej wiarygodne źródło infor-
macji na temat produktów w serwisach społecznościowych przez fi rmę InSites 
Consulting marcu 2010 roku wskazywali przede wszystkim innych konsumen-
tów (38%), lecz także profi l marki (32%)14. Wyniki badania prezentuje rysunek 2.

Jeśli chodzi o postrzeganą wiarygodność źródeł informacji w serwisach spo-
łecznościowych na temat produktów, interesujące są różnice pomiędzy miesz-
kańcami Europy Południowej i Wschodniej a Ameryki Południowej i Azji. Pod-
czas gdy pierwsi zdecydowanie wskazują na opinie innych konsumentów jako 
najbardziej wiarygodne źródło informacji, dla drugich bardziej wiarygodne będą 
informacje umieszczane na ofi cjalnych profi lach marek15.

12 Megapanel PBI/Gemius, 8.11.2009.
13 Tamże.
14 InSites Consulting, Social media around the world, http://www.emarketer.com/Article.

aspx?R=1007608 (22.03.2010).
15 Tamże.
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Rys. 2. Wiarygodne źródła informacji na temat produktów w serwisach społecznościowych
Źródło: InSites Consulting, Social media around the world, http://www.emarketer.com/

Article.aspx?R=1007608 (22.03.2010).

Użytkownicy serwisów chętnie dodają znane i lubiane marki do grona swo-
ich znajomych. W Polsce czyni tak prawie 25% internautów16. Przedsiębiorstwa 
i ich produkty, które prowadzą kampanie w serwisach społecznościowych, ustę-
pują popularnością jedynie zespołom muzycznym i znanym osobom (rys. 3).

Według raportu fi rmy Euro RSCG Sensors większość osób decyduje się na in-
terakcję z markami w serwisach społecznościowych ze względu na sympatię, jaką 
darzą dany produkt (robi tak aż 72% respondentów)17. Wśród kolejnych powodów 
znalazły się konkursy i promocje (42%), bezpośrednie zaproszenie od fi rmy lub mar-
ki (37%) oraz ciekawość (36%). Od marek konsumenci oczekują przede wszystkim 
specjalnych ofert i promocji (63%), a w dalszej kolejności unikatowych, niepubliko-
wanych nigdzie indziej informacji i aktualności z życia danej fi rmy czy marki.

Prawie 20% badanych użytkowników serwisów społecznościowych przynaj-
mniej raz usunęła fi rmę lub markę z grona znajomych. Wśród najczęściej wymie-
nianych powodów znajdowały się: zbyt duża częstotliwość wpisów, nachalność 
komunikatów i brak wymiernych korzyści wynikających z takiej przynależności.

16 Euro RSCG Sensors, KNOW: Konsument w mediach społecznościowych. Badanie metodą 
CAWI, n=538 osób w wieku 18–64 lat, zarejestrowane w internetowym panelu badawczym IMAS 
Online. Respondenci to osoby, które korzystają z co najmniej dwóch serwisów społecznościowych 
raz w tygodniu.

17 Tamże.
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Rys. 3. Grupy znajomych w serwisach społecznościowych
Źródło: InSites Consulting, Social media around the world, http://www.emarketer.com/

Article.aspx?R=1007608 (22.03.2010).

5. Ciemne strony e-WOM

Oprócz niewątpliwych zalet i możliwości warto także zwrócić uwagę na 
problemy i zagrożenia, jakie niosą ze sobą formy e-WOM. Problemy te można 
podzielić na następujące grupy:

 – związane z konsumentami – użytkownikami Internetu,
 – związane z przedsiębiorstwami – użytkownikami Internetu.

Możliwość zakładania anonimowych kont na serwisach społecznościowych 
i forach dyskusyjnych powoduje wzrost agresywnych wypowiedzi na różne te-
maty, w tym również na temat fi rm i ich produktów. Według badań Euro RSCG 
Sensors, aż 43% ankietowanych korzysta z anonimowości, by krytykować fi rmy 
lub ich marki. Znane są także przypadki nieetycznych zachowań konkurentów 
rozpowszechniających nieprawdziwe informacje.

Badania wiarygodności różnych źródeł informacji na temat fi rm i produk-
tów wyraźnie wskazują spadek zaufania do wszystkich źródeł informacji w po-
równaniu do okresu sprzed dwóch lat. Wygląda na to, iż konsumenci nabrali prze-
konania, być może na podstawie własnych doświadczeń lub doświadczeń innych 
osób, że nawet, a może szczególnie, opinie nieznajomych nie są więcej warte od 
opinii zasłyszanych w radiu czy przeczytanych w gazecie (spadek zaufania do 
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opinii innych osób jako źródła informacji o fi rmach wyniósł według badań ame-
rykańskich z 45% w roku 2008 do 25% w roku 201018).

Problemy stwarzają również same przedsiębiorstwa, które często w nie-
umiejętny sposób próbują wykorzystać formy e-WOM do komunikacji ze swo-
imi klientami. Często, skupiając się na technicznych aspektach komunikacji, za-
pominają o prawdziwym dialogu z klientem. Zamiast dostosować się do spe-
cyfi ki serwisów społecznościowych, traktują je jak swoje strony internetowe. 
W marcu 2010 roku użytkowników Internetu wzburzyło postępowanie fi rmy Ne-
stle, która w reakcji na niekorzystną dla siebie kampanię Greenpeace wprowa-
dziła cenzurę komentarzy na serwisie społecznościowym Facebook. To rozpęta-
ło prawdziwy internetowy lincz i na nic zdały się spóźnione przeprosiny fi rmy.

Podsumowanie

Proces e-WOM zyskuje na znaczeniu wraz z każdym dodatkowym użyt-
kownikiem Internetu, a szczególnie wraz ze zmianą dostępu do niego – na bar-
dziej mobilne formy. W tradycyjnej gospodarce przedsiębiorstwa budowały lata-
mi swoją reputację i miały ją pod kontrolą, obecnie muszą pogodzić się z faktem, 
że każdy internauta może napisać o fi rmie i jej produktach praktycznie wszystko, 
co chce, pozostając anonimowy i poza oddziaływaniem przedsiębiorstwa.

THE FORMS OF E-WOM COMMUNICATION

Summary 

Using the internet for shopping, information gathering and entertainment purposes 
has changed not only the ways that WOM can be studied but also the very nature of the 
phenomenon. The present paper aims to investigate the forms of eWOM communication, 
its motives and importance.

Translated by Jolanta Tkaczyk

18 2010 Edelman trust barometer (29.01.2010).
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Wprowadzenie

Kultura, w najszerszym ujęciu, obejmuje całokształt materialnego i ducho-
wego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany z pokolenia na 
pokolenie. Defi niowana jest jako składająca się z języka, idei, przekonań, po-
staw, świętości, kodów, instytucji, rytuałów i innych komponentów, a jej roz-
wój zależy od możliwości uczenia się i przekazywania wiedzy następnym po-
koleniom1.

Kultura jest istotną sferą życia społecznego kształtującą postawy oraz dzia-
łania jednostek i społeczeństwa. Dostarcza człowiekowi przeżyć estetycznych 
i emocjonalnych, rozwija wyobraźnię, jest elementem zagospodarowującym 
jego czas wolny. Odgrywa także istotną rolę w rozwoju gospodarczym, wyzna-
cza wartości, pomaga sformułować cele działania, nadaje im racjonalny charak-
ter, koordynuje poszczególne elementy i stanowi podstawę dla oceny działań, 
przygotowuje do korzystania z wszystkiego, co nowe, do dokonywania właści-
wych wyborów w świecie towarów i usług. Kultura stanowi również jeden z fun-
damentów Unii Europejskiej. Nowe kompetencje Wspólnoty w tej mierze zosta-
ły zawarte w Traktacie z Maastricht z 1992 roku, co podniosło ją do rangi warto-
ści nadrzędnych, uzyskała prawne usytuowanie w całokształcie stosunków mię-
dzynarodowych w ramach UE.

1 The New Encyklopedia Britannica, Vol. 3, 1991.
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Poprawa poziomu życia, rozwój produkcji nowych dóbr i usług oraz za-
chodzące zmiany cywilizacyjne wpływają na zmiany postępowania konsumen-
tów i podejmowane przez nich decyzje nabywcze dotyczące sposobów i środ-
ków zaspokajania potrzeb. Zachowanie konsumentów traktowane jest coraz czę-
ściej jako proces ciągły nieograniczający się jednak do momentu zakupu towa-
ru lub usługi, lecz obejmujący zagadnienia mające wpływ na reakcje konsumen-
ta przed, w trakcie oraz po dokonaniu zakupu. Odnoszone są one do zachowań fi -
nalnych konsumentów (osób, grupy osób), którzy wybierają, kupują, używają lub 
odrzucają produkty, usługi, pomysły i doświadczenia, aby zaspokoić potrzeby 
i pragnienia2. Proces postępowania konsumenta jest procesem złożonym, składa-
jącym się z wielu różnych reakcji konsumenta, które wywołane są przez zmienne 
płynące zarówno ze środowiska zewnętrznego, jak i wewnętrznych właściwości 
człowieka. Reakcje te można rozpatrywać w odniesieniu do problemów związa-
nych ze specyfi ką i właściwościami potrzeb ludzkich, ich rodzajami i kolejnością 
ujawniania się, z wielkością i strukturą konsumpcji, która świadczy o wyborze 
odpowiednich zestawów dóbr i usług mających te potrzeby zaspokoić oraz spo-
sobem organizowania procesu spożycia, w tym decyzjami dotyczącymi pozyski-
wania środków na konsumpcję i decyzjami dotyczącymi zakupów3.

Coraz bardziej znaczącą rolę odgrywają współcześnie w kulturze nowe tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne. Tworzą nie tylko nowe relacje pomiędzy 
ludźmi, określają nowe sposoby zachowania i poznawania, podejmowania decy-
zji, lecz także uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym. Kultura pozosta-
je częścią sieci zależności, co ma swoje pozytywne możliwości, ale i negatywne 
następstwa. Z jednej strony zwiększa się m.in. dostępność do dóbr kultury, moż-
liwość aktywności kulturalnej, w tym o charakterze interaktywnym, czy uczest-
nictwo w niej niezależnie od czasu i przestrzeni. Zgodzić się trzeba także z opi-
niami, że zasługą Internetu jest poszerzenie możliwości uczestniczenia w tworze-
niu kultury przez niespotykaną wcześniej liczbę osób. Z drugiej strony zaś kultu-
ra uzależnia się od techniki, co wymaga odpowiedniej infrastruktury technicznej 
i posiadania odpowiednio wysokich kompetencji dla uczestnictwa w niej4.

2 M.R. Solomon, Zachowanie i zwyczaje konsumentów, wyd. 6, Wydawnictwo Helion, Gli-
wice 2006, s. 26.

3 G. Światowy, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2006, s. 12.
4 Zob. A. Kiepas, Internet a kultura – wyzwania dla człowieka i społeczeństwa, w: Internet 

– społeczeństwo informacyjne – kultura, Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS, Tychy 2006, 
s. 64.
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Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zachowań konsumentów na 
rynku e-kultury w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej w świetle 
wyników badań empirycznych przeprowadzonych w lutym 2009 roku w ramach 
projektu badawczego fi nansowanego przez MNiSW, realizowanego w Instytucie 
Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, pt. Konsument na rynku e-usług w kra-
jach Europy Środkowo-Wschodniej5.

1. E-kultura jako nowa forma uczestnictwa w kulturze

Internet wprowadził w życie wielu ludzi na świecie nową jakość, dając im 
nieznane dotychczas możliwości. Oferuje szeroką gamę możliwości i bardzo róż-
ne formy aktywności, ułatwia życie rzeczywiste, ale też stwarza możliwości in-
nego wirtualnego życia. Dla Internetu nie istnieje odległość, granice państw, róż-
nice społeczno-gospodarcze czy kulturowe. Pozwala on na przekraczanie ograni-
czeń czasu i przestrzeni, stwarza możliwości indywidualizowania przekazu kie-
rowanego do indywidualnego odbiorcy.

Komputeryzacja, z jaką mamy obecnie do czynienia, oraz rozwój Interne-
tu zmieniły formy komunikacji zarówno w sferze prywatnej, jak i w biznesie. 
Zmianie uległo postrzeganie odległości w czasie i przestrzeni, rozszerzył się do-
stęp do konsumpcji wielu dóbr i usług, co umożliwia powstanie wielu dóbr w po-
staci cyfrowej.

Technologie cyfrowe i środowisko sieci stawia przed kulturą nowe możli-
wości i wyzwania, pojawiają się nowe formy jej wyrażania. Postęp technologicz-
ny spowodował, że sztuka mogła i wstąpiła w świat sieci – książka, fi lm, obra-
zy, muzyka poddały się digitalizacji. Digitalizacja istniejących dóbr kultury, e-
narodziny dóbr kultury i dokumentów oraz ich dostępność w sieci prezentują 
nowy kontekst, który instytucje kultury muszą brać pod uwagę w społeczeństwie 
informacyjnym. Ten nowy kontekst oddziałuje na sposób działania sektora kultu-
ry i otwiera nowe możliwości dla dystrybucji i konsumpcji dóbr kultury6. Nowo-

5 Badania ilościowe przeprowadzone w 5 krajach: Estonii (N=606), na Litwie (N=602), Łotwie 
(N=605), w Polsce (N=605) i na Ukrainie (N=602) w lutym 2009 r. na potrzeby projektu: Konsu-
ment na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, fi nansowanego przez MNiSW, 
realizowanego w IBRKiK w latach 2008–2010. Badania przeprowadziła Agencja Badań Marke-
tingowych ABM.

6 Por. A. Uzelac, eCulture: Cultural Goods Between Public Domain and Private Property, w: 
eCulture: The European Perspective Cultural Policy, Creative Industries, Information Lag, Proce-
edings from the Round Table Meeting, Zagreb, 24–27 April 2003, Institute for International Rela-
tions, Zagreb 2005, s. 31. 
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czesne technologie w połączeniu z digitalizacją zbiorów powodują, że praktycz-
nie wszystko jest w zasięgu, jest dostępne bardzo często za darmo. „Kultura, jak 
żaden inny wytwór ludzkiej pracy podlega digitalizacji, w rezultacie coraz wię-
cej dóbr kultury znajduje się w długim ogonie, w dodatku mając bliski zeru koszt 
składowania, powielenia i dystrybucji («nieznośna lekkość bitu»)”7. Zastosowa-
nie technologii cyfrowych powoduje, że wytwory intelektu mogą być kopiowane 
i rozpowszechniane niezliczoną ilość razy wśród nieskończonej liczby adresatów 
i miejsc, nawet bez wiedzy autorów. Technologie informacyjno-technologiczne 
postrzegane są jako katalizator w procesie zmian kultury.

Rozwój nowoczesnych technologii wpłynął na zachowania konsumentów, 
w tym w sferze kultury. „Technologia informatyczna nie tylko modyfi kuje formy 
uczestnictwa w kulturze, lecz także wpływa na proces podejmowania decyzji za-
kupu, a szczególnie może przyczyniać się do uświadamiania potrzeby. Ułatwia 
konsumentom dóbr i usług kultury poszukiwanie informacji dotyczących oferty, 
ich porównanie oraz dokonanie wyboru zrealizowania transakcji. Ponadto wpływ 
Internetu na zachowania konsumentów wiąże się z możliwością komunikowania 
się odbiorców kultury z twórcami, aktorami i innymi odbiorcami”8.

Podkreśla się w literaturze, że wpływ nowych technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych na zachowania konsumentów i uczestnictwo w kulturze wyraża 
się przede wszystkim w poszerzeniu oferty o nowe formy uczestnictwa w kultu-
rze, wymagające aktywnego udziału konsumenta w procesie tworzenia dzieła, 
w ułatwieniu wymiany poglądów i wrażeń z innymi odbiorcami i twórcami kul-
tury, indywidualizowaniu oferty oraz umożliwieniu odbiorcy wyboru czasu za-
kupu dóbr kultury oraz uczestnictwa w kulturze.

Internet i nowe media tworzą nowe możliwości partycypacji w życiu kul-
turalnym, znajdują zastosowanie w odniesieniu do aktywności kulturalnej, a ich 
upowszechnianie się rozszerza możliwości domowego uczestnictwa w kulturze 
światowej. Dla licznej rzeszy internautów zainteresowanych kulturą sieć staje 
się zbiorem dzieł sztuki. Inną formą dotyczącą aktywności kulturalnej użytkow-
ników Internetu są różnego rodzaju portale, na których prezentowana jest aktu-
alna oferta repertuarowa kin, teatrów, galerii i muzeów czy inicjatywy podejmo-
wane przez instytucje pozarządowe, osoby prywatne lub instytucje niezajmujące 

7 Ł. Gołębiowski, E-książka/book. Szerokopasmowa kultura, Biblioteka Analiz, Warszawa 
2009, s. 65.

8 M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 2008, 
s. 161.
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się na co dzień tego typu działalnością. Również działy kulturalne internetowych 
serwisów informacyjnych spełniają taką funkcję. Oprócz udostępniania twórczo-
ści istnieje wiele serwisów o charakterze edukacyjnym, traktujących o tworzeniu 
w aspekcie estetycznym i technicznym, regułach, zasadach, wiedzy na temat es-
tetyki i teorii sztuki itp.

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne zmieniają z jednej strony 
sposób tworzenia i dystrybucji dóbr i usług kultury, a z drugiej jej konsumpcji. 
Rozwój tych technologii ułatwia różnym podmiotom świadczącym usługi w za-
kresie kultury indywidualizowanie oferty oraz wzbogacanie jej o nowe usługi 
multimedialne i interaktywne. Współcześnie coraz trudniej jest myśleć o kulturze 
wyłącznie jako o treści, w oderwaniu od technologii, a więc od maszyny, a także 
w oderwaniu od platform komunikacji, czyli od transmisji9.

E-kultura defi niowana jest jako „integrująca ICT z procesem produkcji, dys-
trybucji, prezentacji, zachowania i (ponownego) wykorzystania dzieł kultury”10. 
Obejmuje ona także dostarczanie informacji o kulturze. „Termin eKultura odnosi 
się do dyfuzji nowych technologii, ich zastosowania do różnych celów (zwłasz-
cza informacji i komunikacji) i zmian odnoszących się do postaw, wartości, norm 
i zachowań”11.

Cele korzystania z Internetu w sprawach prywatnych to przede wszyst-
kim korzystanie z poczty elektronicznej oraz poszukiwanie informacji o towa-
rach i usługach. Istotne znaczenie ma już nie tylko korzystanie z e-handlu i e-
bankowości, lecz także coraz większy odsetek wskazań dotyczy korzystania za 
pośrednictwem Internetu z tradycyjnych mediów, jak prasa, radio czy telewizja. 
Przykładowo, w Danii, Estonii i Finlandii gazety/magazyny czytało w Internecie 
ponad 60% badanych, co drugi badany w Niderlandach i Szwecji słuchał radia 
i oglądał telewizję. Wyższe niż przeciętne dla Unii Europejskiej odsetki korzysta-
jących z różnych form e-kultury były na Litwie i Łotwie oraz w Estonii (z wyjąt-
kiem czytania gazet/magazynów). Natomiast w Polsce należały one do jednych 
z najniższych (tab. 1).

9 Ł. Gołębiowski, E-książka/book…, s. 8.
10 From ICT to E-Culture. Advisory report on the digilisation of culture and the implications 

for cultural policy, Netherlands Council for Culture, Submitted to the Netherlands State Secretary 
for Education, Culture and Science, June 2003, English edition August 2004, The Hague, www.cul-
tur.nl/e-culture.

11 J. Haan, F. Huysmans, Revolution or Evolution? An Empirical approach to eCulture, w: 
eCulture: The European Perspective Cultural Policy…, s. 41.
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2. Korzystanie z e-kultury w wybranych krajach Europy Środkowo-
-Wschodniej

W przeprowadzonych w 2009 roku badaniach w Estonii, na Litwie, Łotwie, 
w Polsce i na Ukrainie jednym z obszarów badawczych była e-kultura, a przed-
miotem zainteresowania rozpoznanie korzystania z różnych jej form. Wyróżnio-
nych zostało osiem form e-kultury:

 – sprawdzanie repertuaru,
 – wyszukiwanie informacji o wydarzeniach,
 – rezerwacja i zakup biletów,
 – zwiedzanie internetowych galerii, muzeów,
 – czytanie, pobieranie czasopism,
 – zakup fi lmów, płyt,
 – słuchanie radia, oglądanie TV,
 – ściąganie plików z fi lmami.

Wyniki badania pokazały występujące zróżnicowanie w korzystaniu z e-kultury
w poszczególnych krajach. Najwyższe odsetki wskazań odnosiły się do czytania 
i pobierania czasopism w Estonii, wyszukiwania informacji o wydarzeniach kul-
turalnych na Litwie i Łotwie, sprawdzanie repertuaru w Polsce oraz ściągania pli-
ków z fi lmami na Ukrainie. Najmniejszym zainteresowaniem (najmniejszy odsetek 
wskazań) cieszył się zakup fi lmów i płyt w Estonii, na Litwie i Łotwie oraz rezer-
wacja i zakup biletów w Polsce i na Ukrainie (rys. 1).

Warto zwrócić uwagę na charakter uczestnictwa w e-kulturze. Jedyną, 
uwzględnioną w badaniu formą uczestnictwa w e-kulturze, fi nalną realizacją, 
która ma miejsce w instytucjach/placówkach kultury w realnej rzeczywistości, 
jest rezerwacja i zakup biletów, co się wiąże z dostępnością tak fi zyczną, jak eko-
nomiczną do tych placówek. Nie dziwi zatem, że respondentami korzystającymi 
z tej formy były przede wszystkim osoby oceniające swoją sytuację materialną 
jako dobrą (z wyjątkiem Łotwy) oraz mieszkające w dużych miastach. W mia-
stach ma miejsce koncentracja działalności człowieka we wszystkich sferach ży-
cia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, co pozwala na pełniejszy wybór, 
na bardziej zróżnicowane wybory, stwarza większe możliwości wyboru bardziej 
odpowiadającego indywidualnym preferencjom.

Intensywność korzystania z e-usług (5 x i więcej) też była zróżnicowana. 
Największą popularnością (największe odsetki korzystających) cieszyło się w Es-
tonii i na Litwie czytanie i pobieranie czasopism, na Łotwie – słuchanie radia, 
oglądnie telewizji, w Polsce – wyszukiwanie informacji, na Ukrainie – ściąganie
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plików z fi lmami, muzyką, grami. Najmniejszą popularność we wszystkich bada-
nych krajach zyskały rezerwacja i zakup biletów, zakup fi lmów, płyt z muzyką, 
książek oraz zwiedzanie internetowych galerii i muzeów (rys. 2).

Wyniki badań pozwoliły także na stworzenie profi lu konsumenta-internauty 
najczęściej (5 x i więcej) korzystającego z poszczególnych form e-kultury w każ-
dym z badanych krajów. Warto zwrócić uwagę, że uczestnictwo w e-kulturze nie 
jest wyłącznie domeną osób młodych, z wyższym wykształceniem czy o wyż-
szym statusie społecznym. Również korzystającymi z e-kultury były osoby z wy-
kształceniem podstawowym/zasadniczym zawodowym, w wieku powyżej 60 lat, 
także bezrobotni (tab. 2).

Cechy społeczno-ekonomiczne internautów, jak widać, różnicują korzysta-
nie z usług e-kultury i jego częstotliwość. Niektóre formy e-kultury, z których 
najczęściej korzystali badani, były domeną kobiet, jak np. sprawdzanie repertu-
aru, inne domeną mężczyzn, jak słuchanie radia, oglądanie telewizji czy ściąga-
nie plików z fi lmami, i dotyczy to wszystkich uwzględnionych w badaniu krajów. 
Inne cechy charakteryzujące korzystających z e-kultury są w przekroju poszcze-
gólnych krajów bardziej zróżnicowane.

Podsumowanie

Wśród wykorzystywanych technologii Internet odgrywa największą rolę, 
ma olbrzymie, jak żadne inne urządzenie, możliwości zarówno w zakresie ob-
sługi informacji, jak i interaktywnego tworzenia informacji. Wprowadza nowe 
znaczenie przekazu, odmienny typ interakcji między podmiotami na rynku, daje 
możliwość nowych jakościowo interakcji w procesie komunikacji. Możliwe są 
interakcje personalne i techniczne, przy czym te drugie zaczynają mieć coraz 
większe znaczenie. „Photography is nice, but fi lm moves. Film is nice, but televi-
sion is live. Television is nice, but the Web is interactive”12.

Internet jest przede wszystkim źródłem informacji o wydarzeniach kultural-
nych. Daje olbrzymie możliwości dotarcia do informacji kulturalnych z różnych 
stron świata, zobaczenia tego, co nie zawsze jest możliwe do obejrzenia bezpo-
średnio, oraz tego, czego może nigdy w życiu nie zobaczy się bezpośrednio – i to 
wszystko bez konieczności wychodzenia domu. Coraz częściej zastępuje czaso-
pisma, książki, biblioteki, umożliwia wirtualne zwiedzanie muzeów itp. Pozwala 
na przekraczanie ograniczeń czasu i przestrzeni, stwarza możliwości indywidu-
alizowania przekazu kierowanego do indywidualnego odbiorcy.

12 A. Uzelac, eCulture: Cultural Goods Between Public Domain and Private Property…, s. 32.
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Uczestnictwo w e-kulturze (podobnie jak w kulturze) ma charakter dobro-
wolny. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na zróżnicowany poziom ak-
tywności e-kulturalnej mieszkańców Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Ukrainy. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się te formy uczestnictwa w e-kulturze, 
które nie mają swoich konsekwencji w świecie rzeczywistym.

CONSUMER BEHAVIOUR IN THE E-CULTURE MARKET IN SELECTED 
COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE 

(THE RESEARCH RESULTS)

Summary

Culture is an important sphere of social life and it also plays a signifi cant role in the 
economic development. New information and communication technologies, the internet 
in particular, play an ever increasing role. They have infl uenced behaviour of consumers 
and their participation in culture. New technologies transform the method of creation and 
distribution of cultural output, on the one hand, and its consumption, on the other hand. 
This study presents results of research carried out in 2009 among internet users in fi ve 
countries – Estonia, Lithuania, Latvia, Poland and Ukraine – who make use of various 
forms of e-culture.

Translated by Mirosława Janoś-Kresło



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 608 2010PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 15

MAREK DRZAZGA
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

E-COMMERCE W PAŃSTWACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH 
(NA PRZYKŁADZIE SZWAJCARII)

Wprowadzenie

Na przełomie XX i XXI wieku olbrzymi wpływ na funkcjonowanie handlu 
na świecie miał rozwój nowych technologii. Do technologii tych zaliczyć moż-
na Internet, który jest wykorzystywany w pracy przedsiębiorstw m.in. do prowa-
dzenia działań z zakresu komunikacji, dokonywania zakupów oraz prowadzenia 
sprzedaży zarówno na rynku dóbr przemysłowych, jak i rynku dóbr konsump-
cyjnych.

W niniejszym opracowaniu głównym przedmiotem prowadzonych rozwa-
żań jest problematyka elektronicznej sprzedaży produktów konsumentom indy-
widualnym w Szwajcarii, w kraju należącym do czołowych państw na świecie 
w zakresie handlu elektronicznego (e-commerce).

Ze względu na specyfi kę tego kraju1 dla potrzeb niniejszego referatu oparto 
się głównie na materiale statystycznym pochodzącym z samej Szwajcarii, tj. na 
rocznikach statystycznych, i wynikach badań prowadzonych w środowisku aka-
demickim w tym kraju.

1 Polityczna neutralność Szwajcarii i brak przynależności do wielu organizacji europejskich 
i światowych skutkuje m.in. brakiem ujmowania danych statystycznych z tego kraju w statystycz-
nych bazach danych wielu europejskich i międzynarodowych organizacji jak np. Eurostat.
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1. Rozwój Internetu w wybranych państwach świata (w latach 2002–2009) 

O możliwościach wykorzystania Internetu w działalności rynkowej przed-
siębiorstw świadczy zwiększający się w szybkim tempie na przestrzeni ostatnich 
kilkunastu lat dostęp gospodarstw domowych do tego medium (tab. 1). Poniżej 
zaprezentowane zostaną państwa, w których dostęp gospodarstw domowych do 
Internetu należy do największych na świecie.

Tabela 1

Udział procentowy prywatnych gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu 
w wybranych państwach europejskich w latach 2002–2009

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

L.p. Kraj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 UE (27 państw) – – 40 48 49 54 60 65

2 Austria 33 37 45 47 52 60 69  70

3 Belgia – – – 50 54 60 64 67

4 Bułgaria – – 10 – 17 19 25 30

5 Chorwacja – – – – – – – –

6 Cypr 24 29 53 32 37 39 43 53

7 Czechy – 15 19 19 29 35 46 54

8 Dania 56 64 69 75 79 78 82 83

9 Estonia – – 31 39 46 53 58 63

10 Finlandia 44 47 51 54 65 69 72 78

11 Francja 23 31 34 – 41 49 62 63

12 Grecja 12 16 17 22 23 25 31 38

13 Hiszpania – 28 34 36 39 45 51 54

14 Holandia 58 61 – 78 80 83 86 90

15 Irlandia – 36 40 47 50 57 63 67

16 Litwa 4 6 12 16 35 44 51 60

17 Łotwa 3 – 15 31 42 51 53 58

18 Luksemburg 40 45 59 65 70 75 80 87

19 Niemcy 46 54 60 62 67 71 75 79
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 Polska 11 14 26 30 36 41 48 59

21 Portugalia 15 22 26 31 35 40 46 48

22 Rumunia – – 6 – 14 22 30 38

23 Słowacja – – 23 23 27 46 58 62

24 Słowenia – – 47 48 54 58 59 64

25 Szwecja – – – 73 77 79 84 86

26 Węgry – – 14 22 32 38 48 55

27 Wielka Brytania 50 55 56 60 63 67 71 77

28 Włochy 34 32 34 39 40 43 47 53

29 Norwegia – 60 60 64 69 78 84 86

30 Szwajcaria – – – – – – – –

31 Kanada 51 55 60 61 – – – –

32 USA – – – – – – – –

33 Była Jugosławia – – 11 – 14 – 29 42

34 Japonia 49 54 56 57 – – – –

35 Korea Południo-
wa 70 69 86 92 – – – –

36 Turcja – – 7 8 – 20 – –

– brak danych

Źródło: na podstawie: Eurostat, Internet – Zugangsdichte-Haushalte-in Prozent der Pri-
vathaushalte mit Internet-Zugang, http// pp.eurostat.ec.europa.eu (30.03.2010).

Z analizy danych umieszczonych w tabeli 1 wynika, że dostęp gospodarstw 
domowych do Internetu jest bardzo zróżnicowany. Średnio odsetek gospodarstw 
domowych dla 27 państw Unii Europejskiej zwiększył się z 40% w 2004 do 
65% w 2009 roku. Wśród państw Unii Europejskiej największy odsetek gospo-
darstw domowych mających dostęp do Internetu utrzymywał się w latach 2004–
–2009 w Holandii, Luksemburgu, Danii, Norwegii, Szwecji i w Wielkiej Bryta-
nii. Wśród pozostałych państw ujętych w statystykach Eurostatu bardzo duży od-
setek gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu występował również 
w Korei Południowej, gdzie już w 2005 roku 92% gospodarstw domowych mia-
ło do niego dostęp. Brak kompletnych danych statystycznych dotyczących Kana-
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dy i USA uniemożliwia porównanie tych państw. Jednak należy przypuszczać, że 
odsetek gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu jest w tych kra-
jach obecnie również bardzo wysoki.

Należy ponadto odnotować fakt, że brak danych dotyczących Szwajcarii 
w statystykach Eurostatu uniemożliwia przeprowadzenie bezpośredniego po-
równania kształtowania się powyższego wskaźnika w tym kraju2. Jedynie pe-
wien obraz mówiący o dostępie do Internetu gospodarstw domowych w Szwaj-
carii dają dane pochodzące z wewnętrznych statystyk tego kraju (opracowywa-
nych przez Bundesamt für Statistik) dotyczących porównań międzynarodowych 
w 2007 roku. Z danych tych wynika, że w 2007 roku 74% prywatnych gospo-
darstw domowych miało dostęp do Internetu, co pozwala zaliczyć Szwajcarię do 
czołówki państw świata3.

Na podstawie danych umieszczonych w tabeli 1 można stwierdzić, że naj-
większy odsetek gospodarstw domowych mających dostęp do Internetu występu-
je w państwach wysoko rozwiniętych. W państwach tych występują zatem naj-
lepsze warunki do rozwoju handlu elektronicznego (e-commerce).

2. Istota i rodzaje e-commerce

Internet wykorzystuje się w szeroko rozumianym procesie komunikacji nie 
tylko do potrzeb czysto informacyjnych, lecz także do prowadzenia działalności 
gospodarczej, czego wyrazem jest tzw. biznes elektroniczny (e-business).

Termin „biznes elektroniczny” jest kategorią dość szeroką i bywa używa-
ny w odniesieniu do Internetu i innych tzw. nowych mediów, które mają za-
stosowanie w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. W ramach e-biznesu 
wyróżnić można nieco węższą kategorię, a mianowicie handel elektroniczny 
(e-commerce), obejmującą procesy gospodarcze zachodzące między przedsię-
biorstwem i jego klientami głównie za pomocą Internetu.

Handel elektroniczny (e-commerce) obejmuje kilka podstawowych typów 
działań przedsiębiorstw, na które składają się głównie relacje gospodarcze za-
chodzące:

 – pomiędzy podmiotami gospodarczymi (business-to-busines – B2B),

2 Należy przypuszczać, że wynika to w znacznym stopniu z występowania braku danych 
z poszczególnych lat oraz różnic o charakterze metodologicznym uniemożliwiających przeprowa-
dzenie odpowiednich porównań.

3 Haushalte und Bevölkerung-Internetnutzung der Haushalte Bundesamt für Statistik, www.
bfs.ch (10.02.2010).
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 –  pomiędzy podmiotami gospodarczymi a klientami indywidualnymi (business 
to consumer – B2C).

W ostatnich latach rozwijają się również inne rodzaje handlu elektroniczne-
go w sieci. Należą do nich formy handlu zachodzące pomiędzy podmiotami go-
spodarczymi a administracją określane jako business-to-government (B2G) lub 
business-to-administration (B2A). Polegają m.in. na przeniesieniu do Internetu 
procedur zamówień publicznych, koncesjonowania itd. Jednak biorąc pod uwagę 
wartość i liczbę zawieranych transakcji, można stwierdzić, że największe znacze-
nie ma handel elektroniczny prowadzony przez przedsiębiorstwa na płaszczyź-
nie B2B, co daje przedsiębiorstwom możliwość obniżki kosztów i lepszego wy-
korzystania zapasów4.

Znacznie mniejszą rolę odgrywa handel elektroniczny na płaszczyźnie B2C, 
tj. pomiędzy podmiotami gospodarczymi a klientami indywidualnym. Działania 
handlowe w ramach B2C prowadzone są przede wszystkim na tzw. platformach 
handlowych w Internecie, głównie w postaci sklepów i różnego rodzaju aukcji 
internetowych, a także obejmują inne formy handlu, np. grupowe dokonywanie 
zakupów, tzw. power buying5. W nadchodzących latach należy oczekiwać jednak 
dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego na płaszczyźnie B2C.

3. E-commerce na płaszczyźnie B2C w Szwajcarii

Upowszechnienie się Internetu oraz coraz większy dostęp gospodarstw domo-
wych do tego medium prowadzi do wzrostu liczby zamówień i zakupów produktów 
za jego pośrednictwem. Dzięki porównaniom międzynarodowym można wyodręb-
nić państwa przodujące w handlu elektronicznym na płaszczyźnie B2C oraz okre-
ślić miejsce Szwajcarii w zakresie e-commerce na tle innych państw (wykres 1).

Porównując zakupy towarów i usług dokonywane przez ludność dorosłą 
przez Internet w różnych krajach, zauważyć można, że w 2009 roku do czoło-
wych państw w tym zakresie należały Wielka Brytania, Norwegia, Japonia i Da-
nia. W państwach tych co najmniej połowa ludności dorosłej zamawiała i kupo-
wała towary i usługi za pośrednictwem Internetu (wykres 1). Z kolei do państw, 
w których udział ludności dorosłej zamawiającej i kupującej towary i usługi był 
najmniejszy, należały Włochy (8%), Portugalia (10%) i Hiszpania (16%).

4 E. Okoń, Problemy i kontrowersje wokół globalizacji, w: Globalizacja: problemy i kontro-
wersje, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2003, s. 128.

5 M. Zagler, Einkauf im Internet. Neue medien optimal nutzen, Carl Hanser Verlag, München–
Wien 2002, s. 13–15.
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Wykres 1. Udział procentowy ludności dorosłej w poszczególnych państwach wykorzy-
stującej Internet do zamawiania i kupowania towarów i usług

Źródło: Bundesamt für Statistik – Internetnutzung für den Kauf / die Bestellung von Wa-
ren und Dienstleistungen, 2009, www.bfs.ch (10.02.2010).

W Szwajcarii udział ludności dorosłej nabywającej towary i usługi poprzez 
Internet wyniósł w 2009 roku ok. 37% (wykres 1). Udział ten był zatem znacz-
nie wyższy niż średni udział w państwach OECD (29%) oraz Unii Europejskiej 
(28%), ale kształtował się na dużo niższym poziomie niż w państwach przodują-
cych w zakresie e-commerce, tj. w Wielkiej Brytanii (58%), Norwegii (54%) i Ja-
ponii (51,5%).

Zachowania konsumentów Szwajcarii w zakresie e-commerce były znacz-
nie zdeterminowane ich wykształceniem i dochodami. Jak podaje Bundesamt für 
Statistik w 2008 roku, tylko 15% ludności Szwajcarii powyżej 15. roku życia 
z wykształceniem obligatoryjnym (szkoły stopnia pierwszego i drugiego) doko-
nało zakupu towarów i usług przez Internet. Odsetek ten był jednakże znacznie 
wyższy wśród osób mających wykształcenie stopnia trzeciego i wyniósł 51%. 
Biorąc z kolei pod uwagę dochody ludności, zauważyć można, że z e-commerce 
korzystało w 2008 roku w Szwajcarii tylko 25% osób z gospodarstw domowych, 
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w których dochody miesięczne nie przekraczały 6000 CHF oraz 65% osób z go-
spodarstw domowych o miesięcznych dochodach powyżej 9500 CHF6.

Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, że zakupów w Inter-
necie dokonują w Szwajcarii znacznie częściej konsumenci lepiej wykształceni 
o wysokich dochodach.

Bliższe dane dotyczące e-commerce na płaszczyźnie B2C w Szwajcarii do-
starczają wyniki badań bezpośrednich prowadzonych przez akademickie instytu-
cje badawcze w tym kraju. Poniżej zaprezentowane zostaną opublikowane, wy-
brane wyniki badań handlu elektronicznego (w tym e-commerce) przeprowadzo-
ne na reprezentatywnej próbie ponad 1000 osób w różnych miastach Szwajcarii 
przez Kompetenzzentrum E-Commerce działające przy Forschungszentrum für 
Handelsmanagement na Uniwersytecie St. Gallen7.

Na podstawie opublikowanych wyników badań powyższej instytucji ba-
dawczej określić można częstotliwość dokonywania zakupów w Internecie przez 
konsumentów w Szwajcarii. Analizując dane przedstawione na wykresie 2, moż-
na stwierdzić, że największą grupę konsumentów w Szwajcarii – ponad 50% 
wszystkich respondentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn – stanowią osoby ku-
pujące towary i usługi w Internecie kilka razy w ciągu roku. W Szwajcarii wy-
stępuje również dość duży odsetek osób (średnio ok. 30%) dokonujących zaku-
pów za pomocą Internetu 1–2 razy miesięcznie. W tym przypadku znacznie czę-
ściej kupują towary i usługi w Internecie mężczyźni (ok. 36%) aniżeli kobiety 
(ok. 24%) – ilustruje to wykres 2.

Natomiast najmniej liczną grupę wśród konsumentów w Szwajcarii stano-
wiły osoby kupujące w Internecie towary i usługi 1–2 razy tygodniowo. Stano-
wili ok. 4% wszystkich badanych osób (wykres 2)8. Należy podkreślić, że śred-
nio ok. 16% ogółu badanych konsumentów w Szwajcarii (ok. 18% kobiet i ponad 
13% mężczyzn) nie kupowało w ogóle towarów i usług w Internecie.

W prowadzonych badaniach starano się również poznać motywy skłaniają-
ce konsumentów do dokonywania zakupów w Internecie (wykres 3).

6 Haushalte und Bevölkerung – E-commerce der privaten Haushalte, Bundesamt für Statistik, 
www.bfs.ch (10.02.2010).

7 T. Rudolph, O. Erich, T. Sohl, Der Schweizer Online-Hande. Internetnutzung Schweiz 2009, 
Forschungszentrum für Handelsmanagement, St. Gallen 2009, s. 9–11.

8 Autorzy raportu z badań podają, że zgodnie z dostępnymi, porównywalnymi wynikami badań 
prowadzonych w Niemczech w 2008 roku ok. 3% osób w tym kraju nabywało towary i usługi kilka 
razy tygodniowo. Por. T. Rudolph, O. Erich, T. Sohl, Der Schweizer Online-Hande…, s. 48.
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Schweiz 2009, Forschungszentrum für Handelsmanagement, St. Gallen 2009, 
s. 48.

Wykres 3. Motywy dokonywania zakupów w Internecie przez konsumentów w Szwajcarii 
w 2009 roku (ujęcie procentowe)

Źródło: T. Rudolph, O. Emrich, T. Sohl, Der Schweizer Online-Hande..., s. 50–51.
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Uzyskane wyniki wskazują, że dla większości badanych osób (77%) naj-
ważniejszym czynnikiem skłaniającym je do dokonywania zakupów w Interne-
cie była szybkość i łatwość rozwiązania określonego problemu. Innym bardzo 
ważnym czynnikiem była korzystna cena. Takich odpowiedzi udzieliło prawie 
73% respondentów. Trzecim bardzo istotnym czynnikiem skłaniającym konsu-
mentów do robienia zakupów w Internecie okazała się innowacyjność i jakość 
oferowanych towarów i usług. Takiej odpowiedzi udzieliło prawie 70% bada-
nych osób (wykres 3).

Interesujących informacji dotyczących rodzaju i miejsca dokonywania za-
kupu określonych towarów i usług przez konsumentów w Szwajcarii dostarcza 
analiza danych zaprezentowana na wykresie 4.

Wykres 4. Struktura miejsca dokonywania zakupów określonych kategorii produktów 
przez konsumentów w Szwajcarii w 2009 roku (ujęcie procentowe)

Źródło: T. Rudolph, O. Emrich, T. Sohl, Der Schweizer Online-Hande..., s. 37.

Analizując powyższe dane, można jednoznacznie stwierdzić, że e-commerce 
na płaszczyźnie B2C największą rolę odgrywa w Szwajcarii w dokonywaniu za-
kupów: biletów lotniczych (ok. 49%), usług bankowych (ok. 37%), wycieczek 
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i podróży (ponad 35%) oraz wejściówek i biletów (ok. 32%). Wśród badanych 
osób dość wysoki był również odsetek konsumentów kupujących w Internecie 
oprogramowanie komputerowe (ok. 25%), płyty CD z muzyką (20%) i produk-
ty z drugiej ręki (20%).

Uzyskane wyniki wykazały, że e-commerce nie ma natomiast praktycznie 
żadnego znaczenia w przypadku zakupu w Internecie takich produktów, jak biżu-
teria, perfumy i kosmetyki, środki higieny, artykuły spożywcze. Tego typu pro-
dukty są nabywane przez konsumentów w Szwajcarii niemal wyłącznie w skle-
pach tradycyjnych.

Zakończenie

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że handel elektroniczny (e-com-
merce) jest bardzo uzależniony od stopnia rozwoju Internetu w danym kraju i do-
stępu do niego podmiotów gospodarczych oraz ludności. E-commerce może być 
prowadzony pomiędzy różnymi podmiotami na różnych płaszczyznach, z któ-
rych płaszczyzna określana jako B2C (business to consumer), choć wymieniana 
pod względem znaczenia na drugim miejscu po płaszczyźnie B2B (business to 
business), należy do szybko rozwijających się form handlu w Internecie.

Można stwierdzić, że im powszechniejszy jest dostęp gospodarstw domo-
wych w danym kraju do Internetu, tym znaczenie e-commerce na płaszczyź-
nie B2C wzrasta. Świadczy o tym przykład e-commerce w Szwajcarii, kraju, 
w którym w 2009 roku 37% ludności dorosłej korzystało co najmniej raz w roku 
z e-commerce. Głównymi motywami skłaniającymi konsumentów w tym kraju 
do dokonywania zakupów w Internecie były: szybkość zakupu, korzystne ceny 
oraz innowacyjność i wysoka jakość dostępnych w Internecie produktów. Kon-
sumenci w Szwajcarii zamawiali i kupowali w Internecie przede wszystkim bile-
ty lotnicze, usługi bankowe, wycieczki i podróże oraz wejściówki i bilety.
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E-COMMERCE IN THE DEVELOPED COUNTRIES 
(THE EXAMPLE OF SWITZERLAND)

Summary

E-commerce is highly infl uenced by such factors as the development of the Internet 
in a given country as well as by the access of its population and the companies functioning 
in the country to the Internet. E-commerce may be conducted among various companies 
and in different spheres, out of which sphere B2C – business to consumer – has been very 
quickly developing recently; although, it is mentioned to occupy the second position, 
after B2B sphere – business to business. It may be observed that the more widespread 
access to the Internet on the part of households in a given country is the more important 
e-commerce in the B2C sphere becomes. The example of e-commerce in Switzerland 
supports well the above mentioned observation, as Switzerland is the country where there 
is observed a very widespread access of households to the Internet – in 2009 37% of the 
adult population made use of e-commerce at least once a year.

Translated by Marek Drzazga
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WYKORZYSTANIE SKALI DS DLA OCENY SKŁONNOŚCI 
DO DOKONYWANIA ZAKUPÓW W INTERNECIE

Wprowadzenie

Artykuł poświęcony jest relacjom, jakie występują pomiędzy skłonnością 
do odczuwania wstrętu a postawami nabywców związanymi z handlem inter-
netowym. Całość artykułu podzielona jest na trzy zasadnicze części. W części 
pierwszej zaprezentowane są podstawowe informacje dotyczące handlu interne-
towego w Polsce. W części drugiej omówiono zagadnienia związane z negatyw-
nymi emocjami pojawiającymi się wśród ludzi, w szczególności zaś związany-
mi z przeszacowywaniem znaczenia rzeczy, zjawisk czy procesów o negatyw-
nym charakterze. W części trzeciej zaprezentowano wyniki badania dotyczące 
zależności pomiędzy skłonnością do odczuwania wstrętu a postawami związany-
mi z kupowaniem w Internecie. Do zbadania tych zależności wykorzystano ska-
lę wstrętu (DS – Disgust Scale) stworzoną przez Haidta, McCauley i Rozina1.

1. Handel internetowy w Polsce 

Każdy człowiek ma praktycznie nieograniczony dostęp do sumy ludzkiej 
wiedzy, jaka aktualnie zgromadzona jest w Internecie. Czym jest ten wspaniały 
wynalazek i dlaczego tak szybko znalazł zastosowanie m.in. w handlu jako prak-
tyczne narzędzie pozwalające na dynamiczny wzrost sprzedaży?

1 J. Haidt, C. McCauley, P. Rozin, Individual differences in sensitivity to disgust: a scale 
sampling seven domains of disgust elicitors, „Personality and Individual Differences”, nr 16, 
s. 701–713, http://people.virginia.edu/~jdh6n/disgustscale.html.
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Internet to rozbudowany układ światowych sieci komputerowych, bez hierar-
chicznej struktury, organu założycielskiego oraz formalnego właściciela. Zgodnie 
z przyjętą przez Federalną Radę ds. Sieci w USA defi nicją, Internet oznacza glo-
balny system informacyjny2, który:

 –  jest logicznie połączony przez globalną i jednorodną przestrzeń adresową, 
opartą na protokole transmisji IP lub jego rozszerzeniu,

 –  jest w stanie zapewnić komunikację przy użyciu protokołu TCP/IP lub jego 
rozszerzeniu (także innych protokołów zgodnych z IP),

 –  dostarcza, wykorzystuje lub udostępnia publicznie lub prywatnie usługi opar-
te na komunikacji i z nią związanej infrastrukturze3.

Przyłączenie komputera do Internetu możliwe jest przy wykorzystaniu wie-
lu technologii, które pozwalają komunikować się urządzeniu z pobliską bramką 
mającą stałe połączenie z innymi systemami w Internecie. Internet to kilka nieza-
leżnych, ale powiązanych ze sobą struktur, do których należą:

 –  platforma sprzętowa, czyli sieć połączonych ze sobą mniejszych sieci kompu-
terowych (serwery, stacje robocze, routery, karty sieciowe, okablowanie, itd.);

 –  platforma programowa, czyli działające w sieci oprogramowanie umożliwiają-
ce przesyłanie i interpretację danych;

 –  platforma dostępowa, czyli usługi umożliwiające użytkownikom dostęp do 
sieci;

 –  użytkownicy indywidualni, czyli osoby, które za pośrednictwem usług dostę-
powych korzystają z zasobów sieci;

 –  użytkownicy instytucjonalni, czyli przedsiębiorstwa, które aktywnie działają 
w sieci, wykorzystując ją w celach promocyjnych, handlowych oraz jako śro-
dek komunikacji4.

Dzięki rozwojowi Internetu pojawiła się w ostatnich latach nowa forma 
sprzedaży – e-commerce, czyli handel elektroniczny, który jest procesem sprze-
dawania i kupowania produktów i usług (a więc zawierania transakcji handlo-
wych) z wykorzystaniem środków elektronicznych prowadzony za pośrednic-
twem Internetu5.

2 T. Szapiro, R. Ciemniak, Internet – nowa strategia fi rmy, Difi n, Warszawa 1999, s. 37.
3 B. Gregor, M. Stawiszyńska, E-commerce, Ofi cyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 

2002, s. 51.
4 T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Ofi cyna Ekonomiczna, Kra-

ków 2003, s. 43
5 B. Gregor, M. Stawiszyńska, E-commerce…, s. 51.
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Bardzo szybki rozwój handlu elektronicznego na świecie i w Polsce nastą-
pił m.in. dzięki:

 – zmniejszeniu kosztów funkcjonowania w stosunku do sklepu tradycyjnego,
 –  efektywniejszej i prostszej komunikacji pomiędzy fi nalnym nabywcą a produ-
centem lub pośrednikiem handlowym,

 – możliwością rezygnacji z magazynowania towarów lub ich części,
 – efektywniejszemu systemowi logistycznemu,
 – oszczędności czasu,
 – elastyczności działania.

Łączne obroty handlu internetowego w Polsce w roku 2010 przekroczą 
15 mld zł6. E-commerce rośnie w naszym kraju w tempie 30–50% rocznie. Nadal 
dominują aukcje i handel artykułami innymi niż spożywcze: elektroniką, multi-
mediami, książkami, sprzętem AGD. Jednak to opóźniona nieco w stosunku do 
innych branża spożywcza ma najlepsze perspektywy rozwoju sprzedaży w sieci. 
Rośnie też zainteresowanie klientów taką formą zakupów. Już 66% internautów 
przyznało, że robiło zakupy w sieci. Nadal jest jednak miejsce na wzrost. W naj-
bardziej rozwiniętych krajach zakupy w sieci robi 90% użytkowników Internetu7.

Rys. 1. Sprzedaż detaliczna w Polsce jako odsetek sprzedaży ogółem w latach 2003–2009
Źródło: Sprzedaż detaliczna online w Polsce, www.pmrcorporate.com

6 http://www.fi rma.egospodarka.pl/44386,Handel-internetowy-w-Polsce-rosnie,1,11,1.html.
7 Tamże.
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Handel internetowy w Polsce realizuje się głównie poprzez sklepy i aukcje 
internetowe. Sklep internetowy jest to miejsce w przestrzeni wirtualnej, w któ-
rym za pomocą serwisu internetowego istnieje możliwość zakupu produktu. Ta-
kich sklepów jest obecnie ponad 20 tys8. Natomiast aukcja internetowa jest zor-
ganizowaną formą sprzedaży, będącą formą przetargu przeprowadzonego przy 
wykorzystaniu Internetu. Najbardziej znane serwisy aukcyjne w Polsce to Alle-
gro oraz eBay. Ten pierwszy ma w Polsce ok. 5 mln użytkowników i realizuje ob-
roty na ponad 7 mld złotych, co stanowi niemal połowę wartości sprzedaży przez 
Internet w Polsce.

2. Ocena informacji negatywnych

Informacje, z którymi nabywcy mają do czynienia, mogą mieć charakter po-
zytywny albo negatywny. To rozróżnienie nie miałoby istotnego znaczenia, gdy-
by nie różny sposób traktowania informacji pozytywnych i negatywnych. Rola 
informacji negatywnych okazuje się najczęściej większa niż odpowiadających im 
poziomem natężenia bodźca informacji pozytywnych. Ta asymetria pozytywno-
-negatywna określana jest często jako błąd lub efekt negatywności. Efekt nega-
tywności polega na tym, że w przypadku informacji o tym samym poziomie na-
tężenia, ale przeciwnej walencji informacje negatywne uzyskują większy wpływ 
na ocenę końcową.

Efekt negatywności pojawia się w wielu koncepcjach, np. awersji do straty9, 
awersji do niepewności10, teorii żalu11, kontaminacji12. Wskazać można kilkana-
ście domen, w których działanie tego efektu jest udokumentowane. Przykładowo 
należą do nich: osądy moralne, formowanie wrażeń, podejmowanie decyzji, kon-
taminacja mentalna, nastrój i pamięć, motywacja, uczenie się, w tym awersja do 
pokarmów u zwierząt i ludzi, fobie i pasje, przyciąganie uwagi13.

8 http://www.ekomercyjnie.pl/w-polsce-dziala-juz-ponad-20-tysiecy-sklepow-internetowych-
czy-to-mozliwe.

9 D. Kahneman, A. Tversky, Prospect theory: An analysis of decision under risk, „Econome-
trica” 1979, nr 2, s. 136–291.

10 U. Gneezy, J.A. List, G.Wu, The uncertainty effect: When a risky prospect is valuated less 
than its worst possible outcome, „The Quarterly journal of economics” 2006, nr 4, s. 1283–1309.

11 O. Tykocinski, T. Pittman, Product aversion following a missed opportunity: Price contrast 
or avoidance of anticipated regret?, „Basic And Applied Social Psychology” 2001, nr 3, s. 149–156.

12 P. Rozin, E. Royzman, Negativity bias, negativity dominance, and contaigion, „Personality 
and Social Psychology Review” 2001, nr 4, s. 323–370.

13 Tamże.
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Przewaga oddziaływania negatywnego nad pozytywnym jest relatywnie 
duża. Funkcja wartości w „teorii perspektywy” jest ponad dwukrotnie bardziej 
stroma po stronie strat niż po stronie zysków. Należy jednak pamiętać, iż asyme-
tria siły oddziaływania informacji negatywnych i pozytywnych może być czasa-
mi dużo większa, o czym przekonują badania związane z kontaminacją. W jed-
nym z tego typu badań uczestnikom zaproponowano skosztowanie czekolady. 
Dodajmy, iż była ona w kształcie krążków lub psich odchodów. Nietrudno się do-
myślić, która cieszyła się większym powodzeniem. Podobną niechęcią napawa-
ły uczestników badań plastikowe owady, robaki czy gumowe wymioty14. Co cie-
kawe, niektóre z tych rzeczy, przykładowo owady, nie są w rzeczywistości wca-
le niesmaczne. Przekonał się o tym na własnej skórze (a bardziej podniebieniu) 
brytyjski entomolog, który skosztował różne pluskwiaki, żuki, pająki, świerszcze 
i cykady. Okazały się pozbawione smaku, a jeżeli już go miały, to nie były nie-
smaczne lub szkodliwe dla zdrowia15.

Negatywne emocje mogą przejawiać się pod postacią odrazy (wstrętu). 
Tego rodzaju emocję zaliczyć można do jednej z sześciu podstawowych emo-
cji według klasyfi kacji Paula Ekmana. Obok odrazy zaliczają się do tej grupy ra-
dość, złość, smutek, zaskoczenie i strach16. Pomimo faktu, że odraza zalicza się 
do emocji podstawowych, była do tej pory relatywnie rzadko przedmiotem ba-
dań związanych z marketingiem. Wydaje się jednak, że z uwagi na duże znacze-
nie tego rodzaju emocji indywidualna skłonność do odczuwania odrazy może być 
istotnym czynnikiem moderującym zachowania nabywców.

Do pomiaru indywidualnego poziomu odczuwania wstrętu Paul Rozin stwo-
rzył specjalną skalę określaną jako skala DS (Disgust Scale). Składa się z dwóch 
części. W pierwszej respondenci mają za zadanie wyrazić na zasadzie „prawda 
– fałsz” swoją opinię w stosunku do 16 sentencji. W części drugiej, składającej 
się również z 16 zdań, mają określić w skali od 0 do 2, jak dalece opisane w zda-
niach zdarzenia wywołują u nich wstręt. Przykłady zdań z części pierwszej i dru-
gi skali DS zamieszczone są w tabeli 1.

14 Tamże.
15 S. Pinker, Jak działa umysł, Książka i Wiedza, Warszawa 2002, s. 410.
16 G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 

1999, s. 301.
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Tabela 1

Przykłady zdań wykorzystywanych w skali wstrętu

Zmieniłbym trasę, aby uniknąć przejścia przez cmentarz Prawda Fałsz

Nigdy nie pozwalam jakiejkolwiek części mojego ciała dotknąć deski 
toaletowej w publicznej toalecie Prawda Fałsz

Nawet gdybym był głodny, nie wypiłbym łyżki mojej ulubionej zupy, 
jeżeli ktoś zamieszałby w niej wcześniej używaną, ale porządnie umytą 
packą na muchy 

Prawda Fałsz

W pewnych warunkach mógłbym być skłonny spróbować mięso małpy Prawda Fałsz

Jeżeli widzę czyjeś wymioty, robi mi się niedobrze Prawda Fałsz

Kolega oferuje ci kawałek czekolady w kształcie psich odchodów 0 1 2

Miałeś zamiar wypić szklankę mleka, ale poczułeś, że jest ono zepsute 0 1 2

Idąc boso po betonowej powierzchni, nastąpiłeś na dżdżownicę. 0 1 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie skali wstrętu J. Haidt, C. McCauley, P. Rozin, 
Individual differences...

Zaznaczenie określenia „prawda” w części pierwszej skali wstrętu (za wy-
jątkiem trzech przypadków) oznacza, że osoba uznaje daną rzecz, proces czy zja-
wisko za odrażające. Wpisanie wielkości innej niż zero w części drugiej ma to 
samo znaczenie. Ogólny wynik uzyskuje się przez zsumowanie liczby przypad-
ków, w których zaznaczono „prawda” w części pierwszej, oraz liczby punktów 
uzyskanych w części drugiej podzielonych wcześniej przez dwa. Wielkość mi-
nimalna na skali wynosi 0. Największa możliwa liczba punktów do uzyskania 
to 32. Z badań prowadzonych do tej pory wynika, że przeciętna liczba punktów 
uzyskiwanych w skali wstrętu wynosi 14 dla mężczyzn oraz 18 dla kobiet17.

3. Opis i wyniki badania

W badaniu uczestniczyło czterdzieści pięć osób. Kwestionariusz jednej 
z osób został usunięty z uwagi na brakujące dane. Badanie zostało przeprowadzo-
ne w trakcie trwania zajęć dydaktycznych i miało dobrowolny charakter. Kwe-
stionariusz przedstawiony respondentom składał się z dwóch części. W pierwszej 
respondenci określali swoje postawy względem korzystania z Internetu. W dru-
giej części odpowiadali na pytania związane ze skalą wstrętu.

W badaniu zadano respondentom wiele pytań dotyczących ich postaw związa-
nych z Internetem. Pełen zestaw tych pytań wraz z uzyskanymi średnimi i odchyle-

17 J. Haidt, C. McCauley, P. Rozin, Individual differences…
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niami standardowymi zaprezentowano w tabeli 2. W badaniu stosowano skalę pię-
ciostopniową. Od 1 – całkowicie się nie zgadzam do 5 – całkowicie się zgadzam.

Tabela 2

Sentencje użyte w badaniu postaw względem Internetu

Zdanie z kwestionariusza Min. Maks. M SD

1. Używam Internetu dla zdobywania informacji 3,00 5,00 4,65 0,607

2. Używam Internetu dla wysyłania i odbierania e-maili 4,00 5,00 4,79 0,408

3. Używam Internetu w celu robienia zakupów 1,00 5,00 3,31 1,094

4.  Używam Internetu dla wykonywania operacji 
bankowych 1,00 5,00 4,34 1,237

5. Używam Internetu dla celów rozrywkowych 2,00 5,00 4,29 0,929

6.  Używam Internetu głównie do celów służbowych 
w pracy 1,00 5,00 3,06 1,208

7. Używam Internetu głównie dla celów domowych 1,00 5,00 3,29 0,978

8.  Uważam siebie za osobę kompetentną w sprawach 
posługiwania się Internetem 3,00 5,00 4,40 0,622

9.  Uważam siebie za osobę kompetentną w kwestii 
ustalenia wiarygodności danej strony internetowej 2,00 5,00 3,38 0,813

10. Nigdy nie kupiłam/kupiłem niczego przez Internet. 1,00 5,00 1,40 1,063

11. Kupowanie w Internecie wiąże się z dużym ryzykiem 1,00 4,00 2,84 0,745

12.  Nie warto ryzykować, aby zaoszczędzić trochę 
pieniędzy, kupując coś w Internecie. 1,00 5,00 2,22 0,911

13.  Korzystałem z internetowych aukcji, takich jak 
Allegro lub eBay 1,00 5,00 4,43 0,949

14.  Nie mógłbym nosić ubrań kupionych w Internecie, 
mając świadomość, że ktoś ich już wcześniej używał 1,00 5,00 3,22 1,538

15.  Wydaje mi się, że ludzie sprzedają coś w Internecie, 
bo jest to rzecz nie w pełni wartościowa 1,00 5,00 1,86 0,904

16.  Nie sprawia mi różnicy, czy kupuję rzecz 
w normalnym sklepie, czy internetowym 1,00 5,00 2,97 1,229

17.  Nie mógłbym kupić używanych ubrań w Internecie, 
ale mógłbym kupić używane meble lub sprzęt RTV 1,00 5,00 2,93 1,283

M – średnia.
SD – odchylenie standardowe.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.
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Na podstawie przedstawionego powyżej zestawu sentencji utworzono sze-
reg indeksów.

1.  Indeks użytkowania Internetu (Użytkowanie) – wskazuje, w jakim za-
kresie dana osoba korzysta z różnych możliwości zastosowań Internetu. 
Indeks ten obejmował pytania od 1 do 7.

2.  Indeks kompetencji użytkowania Internetu (Kompetencje) – wskazuje, 
jak bardzo dana osoba postrzega siebie jako zdolną do sprawnego posłu-
giwania się Internetem. Składa się z dwóch pozycji (8 oraz 9).

3.  Indeks zachowania (Zachowania) – określa przeszłe zachowania nabyw-
cze konsumentów. W przeciwieństwie do innych indeksów wskazuje na 
zachowania, a nie tylko na opinie dotyczące Internetu. Składają się na 
niego dwa zdania, czyli 10 oraz 13.

4.  Indeks postrzeganego ryzyka (Ryzyko) – określa, w jakiem zakresie ku-
powanie w Internecie jest postrzegane przez daną osobę jako ryzykow-
ne. Do wyznaczenia tego indeksu posłużono się pozycjami 11 oraz 12.

5.  Indeks używanych przedmiotów (Rzeczy) – określa niechęć konsumen-
ta do używanych przedmiotów.

Zmienną niezależną w badaniu był wynik uzyskany na skali DS. Jego wiel-
kość w badanej grupie wahała się od 7 do 30, natomiast średnia wyniosła 18. 
Warto zauważyć, że uzyskany średni wynik dla skali wstrętu jest wyższy od ana-
logicznego dla populacji amerykańskiej. Trzeba jednak pamiętać, że badanie nie 
miało charakteru reprezentatywnego.

Uzyskane w badaniu wyniki na skali DS posłużyły do wyodrębnienia dwóch 
grup osób o wyższym i niższym poziomie skłonności do odczuwania wstrętu. 
Wielkością graniczną był wskaźnik na poziomie 18. W celu zapewnienia równej 
liczebności obu wydzielonym grupom posłużono się medianą skali DS. W dal-
szej części badania niższe i wyższe wyniki na skali DS posłużyły jako zmienna 
niezależna w analizie wariancji. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla 
odczuwanego wstrętu jako zmiennej niezależnej oraz indeksów użytkowania, za-
chowania, kompetencji, ryzyka oraz rzeczy jako zmiennych zależnych przedsta-
wione są w tabeli 3.

Wyniki przeprowadzonej serii analiz wariancji wskazują, że poziom odczu-
wanego wstrętu wpływa na zakres użytkowania Internetu oraz na postrzegane ry-
zyko związane z kupowaniem w Internecie. Nie ma natomiast wpływu na pozo-
stałe zmienne, tj. na zakres, postrzegany poziom kompetencji posługiwania się 
Internetem, wcześniejsze zachowania nabywcze oraz skłonność do kupowania 
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używanych rzeczy. Relatywnie zaskakujący jest brak zależności pomiędzy skalą 
wstrętu a skłonnością do kupowania używanych rzeczy. Może to oznaczać wy-
stępowanie wielu wymiarów wstrętu, które nie pokrywają się ze sobą. Wskazuje 
też na konieczność rozszerzenia skali wstrętu o nowe pozycje mogące uchwycić 
zachowania związane z kupowaniem przedmiotów.

Tabela 3

Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji dla indeksów korzystania z Internetu 

Nazwa indeksu F Istotność

Używanie 5,581 0,023*

Kompetencje 0,939 0,338

Zachowania 0,17 0,683

Ryzyko 5,122 0,029*

Rzeczy 0,008 0,93

* Wyniki istotne na poziomie 0,05.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania ankietowego.

4. Wnioski płynące z badania

Podstawowy wniosek wynikający z przedstawionego powyżej badania do-
tyczy samej możliwości wykorzystania skali wstrętu w badaniach marketingo-
wych. Indywidualna skłonność do odczuwania wstrętu może dostarczyć wielu 
ciekawych spostrzeżeń na temat zachowań nabywczych. Dotyczy to w szczegól-
ności tworzenia profi li konsumenta i związanej z nimi segmentacji rynku.

Drugi wniosek związany jest z zależnością, jaka występuje pomiędzy oso-
bami o większej skłonności do odczuwania wstrętu a ryzykiem i zakresem użyt-
kowania Internetu. Wydaje się, że pierwotne znaczenie ma skłonność do odczu-
wania wstrętu niż użytkowanie Internetu. Wynika z tego, że istnieje grupa osób, 
która może mieć trudności z pełnym zaakceptowaniem handlu internetowego.

Trzeci wniosek – o charakterze metodologicznym – związany jest z brakiem 
zależności pomiędzy skłonnością do odczuwania wstrętu a skłonnością do kupo-
wania używanych przedmiotów. Wskazuje on na konieczność dokonania zmian 
w istniejącej skali wstrętu, polegającej na rozszerzeniu sfery zagadnień obejmo-
wanych przez skalę.
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EXPLOITING THE DS SCALE FOR THE ASSESSMENT 
OF THE WILLINGNESS TO BUY IN THE INTERNET

Summary

Paper presents a marketing application of Haidt, McCauley and Rozin’s Disgust 
Scale. Results of the study show that subjects who score high on Disgust Scale perceive 
internet as more risky and are less willing to use Internet as a whole in comparison with 
subjects who score low on the Disgust scale.

Translated by Tomasz Wanat and Jan Mikołajczyk
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WPŁYW INTERNETU NA ZACHOWANIA KONSUMENCKIE 
W DZIAŁALNOŚCI AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA 

HANDLOWEGO PLUS GSM

Wprowadzenie

W artykule pokazano wpływ Internetu na zachowanie konsumenckie w dzia-
łalności autoryzowanego przedstawiciela handlowego Plus GSM. Ważnym źró-
dłem informacji umieszczonych w artykule są badania, doświadczenia i obser-
wacje studentów wykorzystane głównie do opisania działania pracowników ope-
ratora telekomunikacyjnego Polkomtel SA oraz ściśle współpracujących z nim 
fi rm. Pokazano wykorzystanie Internetu w pracy punktu Autoryzowanego Przed-
stawiciela Plus GSM w Sławnie.

1. Internet i jego zastosowania

Najprostsza defi nicja mówi, że Internet to „sieć komputerowa o światowym 
zasięgu łącząca sieci lokalne, sieci rozległe i wszystkie komputery do nich podłą-
czone”1. Jednak same komputery nie są jeszcze Internetem. Sieć tę tworzą ludzie, 
którzy za pomocą podłączonego do Internetu komputera komunikują się ze sobą, 
korzystając z poczty elektronicznej czy publikują informacje na stronach WWW 
(World Wide Web). Najważniejszą cechą Internetu jest jego globalność2. Jeszcze 
kilka lat temu dostawców Internetu było mało, a jego koszty były stosunkowo 

1 Wikipedia – Wolna Encyklopedia Internetowa, http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet (5.12.2006).
2 A.J. Kennedy, Internet. Praktyczny przewodnik, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała 1999, 

s. 16.
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duże. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat uległo to zmianie. Aby mieć dostęp do 
Internetu, potrzebny jest komputer oraz połączenie z dostawcą.

Internet powstał w USA z powodu strachu, że w razie wojny atomowej 
w kilka minut może zostać zniszczony istniejący system wymiany informacji 
i wydawania rozkazów. Na początku lat 70. XX wieku sieć ta nabrała już mię-
dzynarodowego charakteru. Nastąpił okres tworzenia coraz nowszych technolo-
gii, powstały pierwsze strony internetowe www. Zaczęto tworzyć programy, któ-
re pozwalały na prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym3.

Polska także doczekała się podłączenia – TP SA oddała do użytku pakieto-
wą sieć Polpak4. Monopol TP SA na Internet przerwali operatorzy telewizji ka-
blowej, oferując tanie stałe łącza dla swoich klientów. Na osiedlach zaczęły poja-
wiać się prywatne sieci lokalne. Operatorzy sieci komórkowych, idąc z duchem 
czasu, także zaproponowali stały dostęp do Internetu – dziś połączyć się z siecią 
można za pomocą aparatu telefonicznego.

Według Głównego Urzędu Statystycznego, najczęściej używane usługi in-
ternetowe to poczta elektroniczna, komunikatory internetowe oraz rozmowy te-
lefoniczne. Z takich zastosowań sieci korzysta 34% osób w wieku od 16 do 74 
lat. Informacji o towarach i usługach szuka co czwarta osoba, zaś co szósta ścią-
ga z Internetu gry, muzykę, fi lmy oraz bierze udział w grach sieciowych. Zaku-
pów w sieci dokonuje 12% Polaków – łączna roczna ich wartość wynosi ponad 
2,7 mld zł, co w przeliczeniu na jeden zakupiony towar lub usługę daję wartość 
750 zł. Internauta, który ma zamiar kupić określony towar, w pierwszej kolejno-
ści będzie sugerował się ceną. W tradycyjnych zakupach dochodzą takie czyn-
niki, jak odległość sklepu od miejsca zamieszkania, obsługa, godziny otwarcia. 
W Internecie czynniki te przestają mieć znaczenie, przez co oferujący swoje to-
wary w sieci konkurują najczęściej tylko cenami. Powstały także serwisy, któ-
re zajmują się właśnie porównywaniem cen w sklepach internetowych. Odmianą 
sklepów internetowych są portale aukcyjne.

Internet coraz częściej zastępuje inne media. Możliwe jest oglądanie tele-
wizji online, słuchanie radia czy czytanie wiadomości. Ważną częścią wirtual-
nej sieci są fora internetowe. Oferują użytkownikom wypowiadanie się na okre-
ślone tematy, ale osoby dyskutujące nie muszą jednocześnie przebywać w try-
bie online.

3 M. Trusewicz, Internet. Od A do Z, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 1998, s. 64.
4 B. Jażdżewska, Historia Internetu, Komputer w szkole – serwis dla nauczycieli, http://www.

oeiizk.edu.pl/informa/jazdzewska/ (4.12.2009).
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Internet swoim zasięgiem objął także sferę bankowości. Bankowość inter-
netowa polega na wykorzystaniu sieci do przeprowadzania usług i zlecania trans-
akcji bankowych. Dużym plusem takiej formy prowadzenia rachunku jest moż-
liwość łatwego kontrolowania salda swojego konta lub dokonywanie operacji fi -
nansowych w dogodnym dla klienta czasie.

Internet nie ma godzin otwarcia. Jeśli jeszcze udostępni się możliwość ko-
munikowania się z klientami za pomocą Internetu – poprawi się komfort naszych 
odbiorców. Celowo rezygnuje się z wszelkiego rodzaju pośredników, tym samym 
zapewniając odbiorcom fi nalnym bardziej atrakcyjne ceny wyrobów czy usług. 
Mniejsze nakłady środków własnych, mniejsze koszty prowadzenia takiego han-
dlu i wreszcie duże obroty spowodowane dotarciem do szerokiej gamy odbior-
ców mogą przyczynić się do sukcesu niejednej fi rmy.

Internet odgrywa bardzo ważną rolę jako miejsce, gdzie reklamowane są 
konkretne produkty lub usługi. Reklama w Internecie jest mniej uciążliwa dla 
odbiorców, a efektownie przygotowana może skłonić klientów do zainteresowa-
nia się produktem. Musi być jednak umieszczona tam, gdzie generowany jest naj-
większy ruch w Internecie. Takimi miejscami są portale internetowe, które ucho-
dzą za najczęściej odwiedzane przez internautów strony. Najbardziej odpowied-
nie miejsce w Internecie dla reklamodawców to wyszukiwarki, portale, katalo-
gi, serwisy informacyjne oraz witryny związane tematycznie z reklamującym się 
tam produktem.

2. Sprzedaż agencyjna

Polkomtel SA jest jednym z czterech operatorów telefonii komórkowej 
w Polsce. Jego kapitał akcyjny wynosi 2,05 mld zł. Polkomtel jest pionierem tele-
komunikacji. Oprócz swojej podstawowej działalności udziela się także na in-
nych obszarach. W zakresie kultury fi rma współpracuje z Muzeum Narodowym. 
Organizuje także cykl prezentujący niekomercyjne wybitne fi lmy kina światowe-
go. Firma współpracuje również z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Innym 
obszarem działalności fi rmy jest bezpieczeństwo. Sieć Polkomtela – Plus GSM 
– jest wyłącznym partnerem w zakresie wspierania służb ratowniczych. Polkom-
tel wspiera także organizacje i instytucje działające na rzecz dzieci i młodzieży 
oraz stowarzyszenia zajmujące się pomocą zwierzętom.

Sieć sprzedaży przedsiębiorstwa składa się z tzw. punktów własnych – salo-
nów fi rmowych, punktów agenckich – sklepów fi rmowych oraz punktów sprze-
daży (POS – Point-of-Sale) (rys. 1).
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Rys. 1. Sieć sprzedaży Polkomtel SA
Źródło: opracowanie własne.

Salony fi rmowe nazywane są punktami własnymi z racji tego, że ich cał-
kowitym właścicielem jest Polkomtel SA. Są najczęściej dużymi placówkami, 
w których pracują konsultanci z różnych działów – do spraw klientów bizneso-
wych, klientów indywidualnych. Zajmują się kompleksową obsługą klienta. Na-
tomiast sklepy fi rmowe oraz POS-y to mniejsze placówki. Nie są własnością ope-
ratora, ale innych fi rm, które sprzedają usługi sieci Plus GSM na zasadzie fran-
chisingu. Takie punkty dealerskie mają mniejsze uprawnienia – stworzone zosta-
ły głównie w celu masowej sprzedaży usług. W POS-ie lub sklepie fi rmowym nie 
ma typowego biura obsługi klienta. Zatrudnieni tam pracownicy mają za zadanie 
podpisywać umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz obsługiwać 
obecnych klientów w zakresie podstawowych usług.

Sieć sprzedaży to także sklep internetowy (www.sklep.plusgsm.pl) oraz 
sprzedaż telemarketingowa realizowana przez telefon. Istnieje także sprzedaż 
bezpośrednia – sprzedaż usług dużym korporacjom lub organizacjom (tzw. klien-
ci kluczowi).
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Ciekawym sposobem jest przygotowanie sprzedawców do obsługi przed-
siębiorstw małej i średniej wielkości (sprzedaż G500). Dziś takich handlowców 
w całej Polsce jest ponad czterystu. Są to mobilni pracownicy agencyjni, docie-
rający bezpośrednio do klientów, doskonali doradcy w branży telekomunikacyj-
nej – na podstawie potrzeb klienta, analizy jego bilingu telefonicznego są w sta-
nie dobrać idealne warunki taryfowe czy usługi dodatkowe, aby zminimalizo-
wać koszty klienta. Mogą oferować także indywidualne warunki dla konkretnego 
klienta – rabaty, oferty specjalne itp.

3. Zastosowanie Internetu u autoryzowanego przedstawiciela Plus GSM

Przeanalizujemy rolę i działania autoryzowanego przedstawiciela handlo-
wego sieci Plus GSM na linii Polkomtel – Coltex Dakar – subagent. Coltex Da-
kar jest jednym z większych przedsiębiorstw usługowych. Jego obszar działania 
ukierunkowany jest na instalację i serwis cyfrowych oraz analogowych central 
telefonicznych. Firma instaluje oraz obsługuje systemy rejestracji i taryfi kacji po-
łączeń, zajmuje się projektowaniem, budową i konserwacją sieci strukturalnych. 
Coltex Dakar jako główny agent operatora nawiązuje kontakty biznesowe z Po-
lkomtelem i oferuje usługi sieci Plus GSM w punktach własnych oraz subagenc-
kich. Jednym z takich punktów subagenckich jest Autoryzowany Przedstawiciel 
Plus GSM w Sławnie. Współpraca realizowana jest na podstawie umów agencyj-
nych i nazywa się franchisingiem, tzn. tworzy system sprzedaży towarów, któ-
ry jest oparty na ścisłej współpracy między przedsiębiorstwami, niepowiązany-
mi fi nansowo i prawne.

Podczas ponadtrzyletniej działalności punkt w Sławnie wielokrotnie wy-
różniał się w regionie wysoką jakością obsługi i sprzedaży. W Zachodniopomor-
skiem pod względem stopnia realizacji założonych planów sprzedażowych Sław-
no plasuje się najczęściej w pierwszej piątce, a niejednokrotnie bywało na pierw-
szym miejscu.

Jak zatem w praktyce Internet wykorzystywany jest w autoryzowanym 
punkcie handlowym? Jedną z najważniejszych funkcji Internetu jest poczta elek-
troniczna. Jest niezbędna i służy do szybkiego przekazywania wszystkich infor-
macji potrzebnych do sprawnej obsługi klienta. W sieciach telekomunikacyj-
nych obserwuje się zmiany zarówno procedur wewnątrzfi rmowych, jak i aktual-
nych promocji, usług, regulaminów. Coraz nowsze telefony, coraz większa gama 
świadczonych usług – wszystkie takie informacje są w pierwszej kolejności wy-
syłane na skrzynki pocztowe placówek sprzedaży. Punkt handlowy także może 
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przekazywać informacje do przełożonych – raporty o bieżącej sprzedaży, zato-
warowaniu, własne uwagi dotyczące oferty czy procedur, a także uwagi klientów.

Poczta elektroniczna odgrywa ważną rolę w procesie logistycznym (rys. 2). 
Służy przekazywaniu z magazynu fi rmowego informacji o aktualnym stanie 
magazynowym. Na jego podstawie punkt odsyła informację zwrotną z dokład-
nym zapotrzebowaniem. Następny krok to podział towaru przez logistyka we-
dług zapotrzebowania i dostępnych ilości na wszystkie sklepy, a także sprawdze-
nie punktu pod względem obecnego stanu telefonów w specjalnym programie 
E-MARCIN i zastosowanie się do limitów przewidzianych przez Polkomtel5. Po 
tej operacji logistyk zamawia fi rmę kurierską i wysyła towar. Cały taki proces 
trwa maksymalnie 24 godziny – tyle czasu mija od pierwszego e-maila wysłane-
go z działu logistyki.

Rys. 2. Proces zamawiania towaru
Źródło: opracowanie własne.

5 Każdy POS ma ustalony przez Polkomtel limit aparatów telefonicznych, czyli maksymalną 
liczbę, którą może mieć aktualnie na stanie.
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Za pomocą poczty elektronicznej punkt komunikuje się ze stałymi klienta-
mi. Często pojawiają się pytania o aktualne promocje, nowe usługi czy możli-
wość dokonania zmian na kontach abonenckich. Taki sposób korespondencji jest 
korzystny dla obu stron – klient nie musi przychodzić do punktu, stać w kolejce, 
a placówka może odpowiedzieć na takie zapytanie w dogodnym dla niej czasie.

Kolejnym ważnym elementem jest sprawne korzystanie z ogólnodostęp-
nych stron www, zwłaszcza tych najbliższych – www.plusgsm.pl, www.simplus.
pl, www.iplus.pl. Na tych witrynach zawarte są wszystkie aktualne informacje, 
w tym funkcje określonego aparatu telefonicznego, spis wszystkich telefonów 
oferowanych przez operatora wraz z ich parametrami technicznymi. Można tak-
że skorzystać z usług biura obsługi klienta w systemie online, a nawet samodziel-
nie dokonywać zmian na swoim koncie abonenckim.

Duże znaczenie mają także wszelkie wyszukiwarki i serwisy informacyj-
ne. Pozwalają szybko i sprawnie dotrzeć do danych adresowych klientów. Aby 
osiągać zadowalające wyniki, punkt handlowy musi sam wychodzić do klien-
tów, zwłaszcza tych najcenniejszych – prowadzących działalność gospodarczą. 
Ta forma kontaktu jest na tyle elastyczna, że można w niej zamieścić oprócz ofer-
ty handlowej także zdjęcia czy odnośniki do witryny internetowej Plusa.

W Internecie znajduje się wiele stron związanych z tematyką telekomuni-
kacji. Takie strony to bardzo dobre źródło informacji o poczynaniach konkuren-
cji, a co najważniejsze – o opiniach klientów. Można znaleźć tam informacje 
o nowych promocjach, usługach lub telefonach wprowadzonych przez któregoś 
z operatorów. Pod taką wiadomością jest miejsce na komentarze wszystkich in-
ternautów. To właśnie te komentarze są nieocenionym źródłem informacji o po-
ziomie zadowolenia bądź rozczarowania rozwiązaniami przygotowanymi przez 
operatorów.

Dzisiaj cały proces, począwszy od sprzedania klientowi aktywacji, poprzez 
jego późniejszą obsługą, a na rozwiązaniu umowy kończąc, jest realizowany za 
pomocą Internetu. Istnieje specjalny system umożliwiający zawieranie drogą 
elektroniczną umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkom-
tel. Program pozwala na szybkie spisanie i wydrukowanie gotowej umowy, a po 
podpisaniu jej przez klienta, szybkie wysłanie drogą elektroniczną do Działu Ak-
tywacji. W porównaniu z metodą faksową system automatycznej aktywacji dzia-
ła niezawodnie oraz ma wiele opcji przydatnych sprzedawcy. Cały proces akty-
wacji nowego klienta często nie trwa dłużej niż 10 minut.
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Obsługa posprzedażowa dawniej również była realizowana ręcznie. W tej 
chwili sprzedawcy mają do dyspozycji kolejną aplikację, która służy do drukowa-
nia i przesyłania w formie elektronicznej wniosków dotyczących zmian na kon-
cie abonenckim klienta. W systemie tym można dokonać wymiany karty SIM, 
zmiany adresu do korespondencji, włączyć lub wyłączyć usługę dodatkową.

Dla klienta, któremu zbliża się koniec okresu karencji, przygotowano ko-
lejną aplikację. Program ten umożliwia obsługę klienta w zakresie zawierania 
umów w ramach tzw. oferty zatrzymania. Za pośrednictwem tego systemu przyj-
muje się również rezygnację z usług naszych klientów oraz wycofanie rezygna-
cji. Aplikacja służy do spisywania i drukowania umów z klientami w punktach 
sprzedaży. Ma kolejną, bardzo ważną zaletę – natychmiastowa rejestracja prze-
dłużenia umowy w systemach Polkomtela.

Kolejnym bardzo ważnym programem internetowym jest tzw. tablica in-
formacyjna. Spełnia funkcję zbioru wszelkich regulaminów, procedur, instruk-
cji i innych potrzebnych materiałów. Została stworzona po to, aby usprawnić 
i przyspieszyć wymianę informacji pomiędzy pracownikami i departamentami 
Polkomtela a punktami sprzedaży. Oprócz tego jest „bramą” kontaktową z in-
nymi działami fi rmy – Działem Aktywacji, Działem Zmian, Działem Wsparcia 
Sprzedaży czy Sekcją Wykrywania Nadużyć.

Wyżej opisywana aplikacja pozwala na sprawne zarządzanie telefonami 
przyjętymi do naprawy z tytułu gwarancji, niezgodności z umową czy rękojmi. 
Internet jest tu pomocny przy sprawdzaniu, czy dane urządzenie trafi ło do serwi-
su i co się z nim obecnie dzieje – fi rmy naprawiające telefony często oferują bo-
wiem na swoich stronach internetowych możliwość sprawdzenia stanu naprawy, 
jest to możliwe po wpisaniu numeru seryjnego urządzenia.

Warto również wspomnieć o bardzo przydatnym programie, który wystę-
puje w formie witryny internetowej – E-MARCIN. Jest to system agenta fi rmy 
Coltex. Aplikacja ma kilka zastosowań: rejestruje wszelkie sporządzane umowy 
o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz służy jako internetowy magazyn 
każdego punktu. Najnowsza wersja systemu E-MARCIN jest połączeniem apli-
kacji E-MARCIN z programem księgowo-fi nansowym, co pozwala na łatwe za-
rządzanie sprzedażą, jej rejestrację, tworzenie raportów oraz elektroniczne prze-
syłanie dokumentów księgowych.
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4. Wyniki działalności Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM w Sławnie

Ważnym wskaźnikiem dla całej sprzedaży może być wskaźnik sezonowo-
ści. Jego wartość obliczono na podstawie sprzedaży kwartalnej w latach 2007–
–2008, a wyniki przedstawiono w tabeli 1. Wskaźniki te określają, o ile sprzedaż 
danego kwartału różni się od średniej sprzedaży kwartalnej, zatem pokazują se-
zony o zmniejszonej i zwiększonej sprzedaży.

Liczba umów przedłużeń zawartych wcześniej umów jest zdecydowa-
nie mniejsza niż liczba nowych aktywacji. Wynika to z migracji klientów mię-
dzy ofertami danego operatora oraz pomiędzy operatorami. Jednocześnie ogól-
ny wzrost takich umów spowodowany jest ponad trzyletnim istnieniem punk-
tu w Sławnie. Klienci, którzy zawarli tu umowy na dwa lata, zaczęli wracać do 
punktu w celu ich przedłużenia.

Tabela 1

Wielkość wskaźników sezonowości sprzedaży w latach 2007–2008

Kwartał Wskaźnik sezonowości (%)

I 77,22

II 80,74

III 106,55

IV 135,55

Źródło: opracowanie własne.

Umowy przedłużeniowe w ramach Alternatywnych Narzędzi Zatrzymania 
są rzadziej wybieraną formą aneksu. Wiąże się to z brakiem otrzymania przez 
klienta aparatu telefonicznego w promocyjnej cenie, a nowy aparat większość 
klientów uważa za zdecydowanie najważniejszy czynnik przedłużenia umowy.

Kolejnym ważnym elementem działalności sławieńskiego punktu Plus 
GSM jest sprzedaż kuponów zasilających telefony w systemie przedpłacowym. 
Na początku działalności punktu kupony takie sprzedawane były w formie kart 
zdrapek, a wraz z podłączeniem Internetu przyjęły formę zasileń elektronicz-
nych. System taki polega na pobieraniu kart zasilających przez Internet za po-
mocą małej aplikacji zainstalowanej w komputerach w sklepie Plusa. Mimo że 
marża na doładowania jest dość mała, to i tak sprzedaż zasileń jest opłacalna ze 
względu na liczbę kupowanych doładowań. Można zaobserwować tendencję sta-
łego wzrostu sprzedaży.
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Ostatnią grupą produktów sprzedawanych w sklepie są zestawy startowe 
Simplus z telefonem i bez niego. Wartość takiej sprzedaży jest dość duża, ze 
względu na duży popyt na te produkty.

Podsumowując, można stwierdzić, że sprzedaż poboczna towarów, takich 
jak akcesoria, zasilenia i zestawy Simplus, jest doskonałym dopełnieniem przy-
chodów pochodzących z prowizji od Polkomtela za podpisane umowy o świad-
czenie usług telekomunikacyjnych. Średnio wartość sprzedaży takich towarów 
wyniosła 11 482 zł miesięcznie (tab. 2).

Tabela 2

Udział w sumie wartości sprzedaży poszczególnych produktów w latach 2007–2008

Grupa produktów Suma wartości sprzedaży (zł) Procentowy udział w sprzedaży

Akcesoria 26 269,67 7,38

Zasilenia Simplus 202 720,00 56,95

Zestawy Simplus 126 958,30 35,66

Źródło: opracowanie własne.

5. Porównanie sprzedaży z zastosowaniem Internetu i bez niego

Na początku działalności punktu sprzedaży Plus GSM z przyczyn obiek-
tywnych nie było dostępu do Internetu. Linia telefoniczna z możliwością przyłą-
czenia Neostrady przez TP SA nie była ukończona. Nie było możliwości korzy-
stania z internetowych systemów Polkomtela i Coltexu.

Nowych aktywacji spisywanych ręcznie i realizowanych za pomocą faksu 
było zdecydowanie mniej niż w okresie późniejszym, kiedy takie umowy sporzą-
dzało się elektronicznie i aktywowało za pomocą Internetu. Można stwierdzić, że 
okres bez dostępu do sieci był okresem o ponad trzykrotnie mniejszej sprzedaży 
usług telekomunikacyjnych. Aneksów do istniejących już umów o świadczenie 
usług telekomunikacyjnych w okresie bez dostępu do Internetu w ogóle nie było. 
Jest to spowodowane faktem, że nie ma możliwości zawarcia takiego kontraktu 
poprzez faks, niezbędny jest dostęp do systemów Polkomtela za pomocą Inter-
netu. Mimo iż umów w ramach Programu Wymiany Aparatów oraz Alternatyw-
nych Narzędzi Zatrzymania było o wiele mniej niż nowych aktywacji, i tak trze-
ba mówić o stracie fi rmy w tym okresie spowodowanej zerową sprzedażą umów 
utrzymaniowych (tab. 3).
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Tabela 3

Porównanie średniej ilości podpisanych umów w okresie z dostępem do Internetu 
oraz w okresie bez dostępu

Średnia liczba umów 
w okresie z dostępem 

do Internetu

Średnia liczba 
umów w okresie

bez dostępu 
do Internetu

Aktywacje biznesowe 7,26 2,75

Aktywacje indywidualne 18,22 6

Aktywacje „Mix” 65,33 17,75

Umowy zatrzymaniowe w ramach 
Programu Wymiany Aparatów 14 0

Umowy zatrzymaniowe w ramach 
Alternatywnych Narzędzi Zatrzymania 5,25 0

Źródło: opracowanie własne.

Wartość sprzedaży zasileń w formie elektronicznej średnio wyniosła 
7005,93 zł na miesiąc, zaś tradycyjnych kart zdrapek była prawie dwukrotnie 
mniejsza i wyniosła 3390 zł (tab. 4).

Główną przyczyną takiego stanu rzeczy był fakt, że w magazynie była okre-
ślona liczba kart. W przypadku elektronicznych zasileń dostęp do kart jest prak-
tycznie nieograniczony. W przypadku sprzedaży akcesoriów oraz zestawów Sim-
plus dostęp do Internetu miał dużo mniejsze znaczenie, choć wartość sprzedaży 
tych produktów w pierwszych okresach działalności punktu była mniejsza niż 
w późniejszym okresie.

Tabela 4

Porównanie średniej wartości sprzedaży akcesoriów, zasileń Simplus oraz zestawów 
Simplus w okresie z dostępem do Internetu i w okresie bez dostępu

Średnia wartość 
sprzedaży w okresie 

z dostępem do Internetu (zł)

Średnia wartość
sprzedaży w okresie 

bez dostępu do Internetu (zł)

Akcesoria 874,83 662,30

Zasilenia Simplus 7005,93 3390,00

Zestawy Simplus 4424,26 1875,79

Suma 12305,02 5928,09

Źródło: opracowanie własne.
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Średnia wartość sprzedaży akcesoriów była na zbliżonym poziomie w obu 
okresach, zaś w przypadku zestawów Simplus ta różnica była dużo większa.

Podsumowanie

Obecnie Internet w rękach przedsiębiorstw może stanowić potężne narzę-
dzie. Umiejętnie wykorzystane w procesach produkcyjnych, logistycznych, dys-
trybucyjnych czy sprzedażowych może przyczynić się do wzrostu konkurencyj-
ności. Właściwie wykorzystana sieć oszczędza czas i pieniądze, nie tylko pod-
miotu gospodarczego, lecz także jego klientów.

W przedsiębiorstwie Polkomtel SA Internet ma ogromne znaczenie. Świad-
czy o tym fakt, że większość procesów zachodzących wewnątrz fi rmy realizowa-
na jest za pomocą sieci.

Internet zmienia sposób prowadzenia działalności gospodarczej poprzez 
wywieranie dużego wpływu na stosunki fi rmy z jego kontrahentami oraz dostar-
czycielami środków produkcji. Wzrost sprzedaży, wyższa jakość świadczonych 
usług i produkowanych dóbr, dotarcie do większej grupy klientów i dostawców, 
bardziej rozpoznawalna marka oraz wizerunek fi rmy jako nowoczesnej i idącej 
z duchem czasu – takie korzyści są możliwe do osiągnięcia przez każdy podmiot 
gospodarczy, który sprawnie wykorzysta globalną sieć.

THE EFFECT OF INTERNET ON CONSUMER BEHAVIOR 
IN THE ACTIVITIES OF AUTHORIZED SALES REPRESENTATIVE 

„PLUS GSM”

Summary

The article demonstrates the impact of the Internet on consumer behavior in 
the activities of authorized sales representative „Plus GSM”. An important source 
of information contained in the paper, is the research, experiences and observa-
tions performed by students, mainly used to describe the actions of employees of 
telecommunications operator Polkomtel SA and companies working closely with 
the operator. There has been shown the use of the Internet in the work of Authorized 
Representative „Plus GSM” in Sławno.

Translated by Leonid Worobjow and Krzysztof Siekan



KLIENT I JEGO ZACHOWANIA 
W STRATEGIACH PODMIOTÓW 

DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU





ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

NR 608 2010PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW
I MARKETINGU NR 15

ROBERT KOZIELSKI
Uniwersytet Łódzki

EWOLUCJA ŚRODOWISKA BIZNESOWEGO I ZACHOWANIA 
NABYWCÓW A NOWY PARADYGMAT BIZNESU

1. Kluczowe pytania

Nieprzyjaciele życzą swoim adwersarzom, aby żyli w ciekawych czasach. 
Stwierdzenie to odnosi się do historii. Niemniej jednak ma również zastosowa-
nie w biznesie. Zmienność środowiska biznesowego, permanentna niepewność, 
ciągła zmiana warunków konkurowania kreują z jednej strony możliwości ryn-
kowe, z drugiej jednak tworzą okoliczności, w których osiąganie ponadprzecięt-
nych wyników biznesowych w dłuższym okresie staje się poważnym wyzwa-
niem. Co więcej, w takich uwarunkowaniach ryzyko powodzenia nowych przed-
sięwzięć biznesowych znacznie wzrasta, a spadają możliwości osiągania sukce-
su poprzez zastosowanie tradycyjnych, klasycznych, powszechnie uznanych me-
tod budowania biznesu.

Jak to się stało, że wprowadzony w listopadzie 2004 roku na polski rynek 
dziennik „Nowy Dzień” poniósł porażkę mimo zainwestowania w same działania 
promocyjne przez Agorę ponad 35 mln złotych, a wprowadzona kilka miesięcy po 
nim gazeta „Dziennik” weszła do ścisłej czołówki najlepiej sprzedawanych gazet 
w Polsce? Jak to się stało, że jeszcze pod koniec lat 70. XX wieku Kmart był li-
derem na rynku dyskontów detalicznych w USA (mając prawie 2000 sklepów, ze 
średnim obrotem na sklep 7,25 mln dolarów), a od tego czasu WalMart odmienił 
sektor detaliczny i rosnąc 25% rocznie, zdetronizował Kmart1. Jakie są powody, 

1 G. Stalk, Ph. Evans, L.E. Shulman, Competing on Capabilities – The New Rules of Corporate 
Strategy, „Harvard Business Review”, March–April 1992.
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że powstała w małej miejscowości na południu Polski szkoła wyższa stała się czo-
łową uczelnią kraju (Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w No-
wym Sączu), a fi rma założona w garażu liderem na rynku klejów i zapraw budow-
lanych (Atlas). Przykładów takich fi rm, marek jest wiele – stacja radiowa RMF 
FM, Restauracja Shipnx, portal Pracuj.pl, kosmetyki Dr Irena Eris i inne.

Czy we współczesnym biznesie zasady konkurowania i odnoszenia sukce-
su są takie same jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu? Czy zmiany w bizne-
sie, ewolucja zachowań klienta determinują potrzebę modyfi kacji strategii kon-
kurowania fi rm? Gdzie tkwi dzisiaj zdolność organizacji do budowania relatyw-
nie trwałej przewagi konkurencyjnej? Jaki jest nowy paradygmat biznesu? Jaka 
jest rola marketingu w budowaniu sukcesu fi rmy? Te pytania stały się obszarem 
zainteresowań badań prowadzonych przez autora w ostatnich pięciu latach. Ba-
dania w swym głównym nurcie prowadzone były w formie wywiadów pogłębio-
nych, prowadzonych z właścicielami, twórcami i osobami zarządzającymi fi rma-
mi czy markami, które w ostatnich dwudziestu latach odniosły sukces na polskim 
rynku (m.in. mBank, RMF FM, Sphinx, Kruk, Dr Irena Eris, Tubądzin) bądź po-
rażkę (np. Monnari, Redan, Nowy Dzień).

2. Współczesne zmiany środowiska biznesu i ewolucja zachowań nabywców

Istota monitorowania zmian w otoczeniu polega na identyfi kowaniu tych 
czynników, które istnieją bądź się pojawią, i określeniu siły ich wpływu na dzia-
łania fi rmy. Wiele z czynników, które dzisiaj podawane są jako kluczowe dla 
funkcjonowania organizacji, wskazywane były jako takie już w przeszłości. Do-
tyczy to m.in. wzrostu znaczenia zaawansowanych technologii i komputeryza-
cji, internacjonalizacji działań fi rmy, rosnącego znaczenia sektora usług, zmian 
klientów i ich potrzeb, konsolidacji konkurentów, wzrostu konkurencji cenowej 
czy globalizacji rynków. Czynniki te były już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku 
wskazywane jako główne elementy środowiska fi rmy, które determinować będą 
jej funkcjonowanie2. Zmiany te to klasyczne przykłady zmian ciągłych, które 
mają raczej stały charakter3. Może zmieniać się nieco ich natężenie, ale przypusz-
czalnie tak jak istnieją z nami już od długiego czasu, tak będą nieodłącznym ele-

2 J. Wind, Marketing in the Eighties, „Journal of Marketing”, Winter 1980
3 Zmiany ciągłe według Niestroja oddziałują na rynek stopniowo, w długim okresie. Cechują 

się stosunkowo wysokim stopniem przewidywalności i poddają się regułom ekstrapolacji. W odróż-
nieniu od nich zmiany nieciągłe są często przypadkowe, występują nagle, modyfi kując sytuację na 
danym rynku – por. R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem – aspekty strategiczne, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1996.
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mentem środowiska biznesu w najbliższym okresie. Obok nich znajdują się jed-
nak te, których kierunek w ostatnim czasie się zmienił albo pojawiły się z dużą 
intensywnością. Najważniejsze z nich to4:

Nowe rynki. Rynek światowy zdominowany był dotychczas przez trzech 
głównych graczy – Japonię, USA oraz Unię Europejską. W ostatnich latach po-
jawiał się jednak rynek chiński z całym swoim potencjałem. Chiny stały się dru-
gą po USA gospodarką świata pod względem wartości produktu krajowego brut-
to. Co prawda, gospodarka amerykańska jest wciąż dwa razy większa, ale Chiny 
ze wzrostem na poziomie 10% są w stanie skutecznie zagrozić Ameryce w naj-
bliższych latach, stając się dla wielu fi rm z Polski, Francji, USA czy Japonii tym, 
czym nektar dla pszczół. Chiny stają się ogromnym rynkiem zbytu dla wielu pro-
duktów, przyciągając fi rmy, które chcą wykorzystać nowo tworzący się rynek. 
Taką tendencję potwierdzają badania przeprowadzone przez McKinseya wśród 
9300 menadżerów z całego świata. Co czwarty badany twierdzi bowiem, że ry-
nek chiński będzie dla niego najistotniejszy z punktu widzenia sprzedaży w ciągu 
najbliższych pięciu lat5. Co więcej, to już nie tylko Chiny, lecz także tzw. BRIC 
countries (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny) wyrastają na nowe, niezwykle atrakcyj-
ne rynki, których zdobycie będzie wyzwaniem dla wielu fi rm. Chiny i Indie mają 
wspólnie ponad miliard mieszkańców. Wraz ze wzrostem gospodarczym rosnąć 
będzie klasa średnia, a średni roczny rozporządzalny dochód chińskich i indyj-
skich gospodarstw domowych za chwilę zbliży się do 20 tys. dolarów6. Może to 
zapowiadać boom w konsumpcji wielu produktów.

Nowe sektory i branże. Obok nowych rynków geografi cznych pojawiają 
się istotne zmiany w sektorach czy branżach. Po pierwsze, w skali masowej poja-
wiają się i odgrywają coraz istotniejszą rolę nowe sektory, takie jak rynek paten-
tów, informacji, wiedzy, talentów, technologii, energii słonecznej, aktywów nie-
materialnych itp. Po drugie, tradycyjne do niedawne sektory zanikają bądź ich 
wyraziste dotychczas granice stają się niejasne. Jak zauważa Czarnecki, dotych-
czasowy producent odzieży sportowej Nike dzisiaj defi niuje swój biznes jako 
„koordynacja łańcucha wartości”, niedawny sprzedawca komputerów IBM dzi-

4 Analizę przeprowadzono na podstawie literatury przedmiotu i odpowiedzi uzyskanej w trak-
cie badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników naukowych i menadżerów marketingu 
z Polski, Wielkiej Brytanii i USA.

5 S.D. Carden, What Global Executives Thinks about Growth and Risk, McKinsey Quarterly, 
Issue 2, 2005. 

6 E. Beinhocker, I. Davis, L. Mendonca, The 10 Trends You Have to Watch, „Harvard Business 
Review”, July–August 2009.
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siaj funkcjonuje w „globalnej usłudze biznesowej”7. Zmiany na rynkach wymu-
szają z jednej strony redefi nicję biznesu, z drugiej tworzą nowe możliwości biz-
nesowe dla organizacji. Pokazuje również, że to nie organizacja wytyczna grani-
ce sektora w jakim konkuruje, a rynek i klienci o tym decydują.

Wzrost znaczenia interesariuszy. W ostatnich latach coraz częściej zwraca 
się uwagę na znaczenie takich koncepcji, jak CSR, PR, CRM, zarządzanie przez 
wartości, komunikacja wewnętrzna czy marketing partnerski. Wszystkie opierają 
się na podobnej tendencji, która podkreśla rosnący wpływ na funkcjonowanie or-
ganizacji różnych grup interesu. To już nie tylko klienci, pracownicy, konkuren-
ci czy udziałowcy, lecz także pośrednicy, media, społeczność lokalna, inwestorzy, 
dostawcy itp. Organizacja coraz silniej wtapia się w sieć powiązań z innymi pod-
miotami, od których mocniej jest zależna. Technologia informacyjna, systemy in-
formatyczne, metody komunikacji sprawiają, iż uzależniamy się z każdym mo-
mentem coraz bardziej od różnego rodzaju grup społecznych, fi nansowych czy me-
nadżerskich. Z jednej strony tworzy to określone zagrożenia (udostępnianie infor-
macji, efekt zależny od jakości pracy innych, nacisk na wzrost kosztów itp.), ale też 
możliwości. Niech pozostaną bez odpowiedzi pytania – czy, jak uważają niektó-
rzy, kryzys fi nansowy roku 2008 został wywołany i miał taki, a nie inny przebieg 
(krótki, ale dynamiczny) sam z siebie, czy był intensyfi kowany medialnie? Czy 
niewydolność systemu służby zdrowia w Polsce bądź USA jest efektem nierozsąd-
nych polityków, czy presji różnych grup nacisku? Czy gdyby władze USA i Japonii 
nie postanowiły zająć się doniesieniami o źle działających hamulcach w Toyotach 
Prius i luksusowych samochodach hybrydowych Lexus, to Toyota uruchomiłaby 
na taką skalę projekt wymiany tych hamulców? Takich pytań można stawiać wie-
le. Nie o to jednak chodzi. Pokazują one, jak istotne jest we współczesnym świecie 
poszerzenie perspektywy postrzegania klientów o różne grupy interesu.

Indywidualizacja klientów. Dzięki narzędziom wysokiej technologii, dzię-
ki powszechnej komunikacji i możliwości nabywania produktów praktycznie na 
całym świecie, dzięki wreszcie działaniom samych fi rm pozycja przetargowa 
klientów staje się znacznie silniejsza niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. 
Przez to klient, czując swoją pozycję, wymaga indywidualnego podejścia, ocze-
kuje bezpośrednich relacji, partnerskiej komunikacji. Spodziewa się traktowa-
nia w szczególny sposób, chce mieć wrażenie bycia kimś ważnym, wyjątkowym. 
W przeciwnym razie zmieni dostawcę. Jeśli nie ma innego w pobliskiej lokali-

7 J. Czarnecki, Wystąpienie podczas Akademii Marketingu organizowanej przy współpracy 
z The Chartered Institute of Marketing, Warszawa 2010. 
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zacji – zawsze może skorzystać z Internetu. W efekcie prowadzi to do praktycz-
nej indywidualizacji oferty dla poszczególnych klientów. Już nie marketing ma-
sowy, nie marketing oparty na segmentacji, nawet nie marketing niszowy, lecz 
marketing zindywidualizowany, w którym oferta fi rmy przygotowywana jest 
z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań i wymagań klientów, gdzie formy 
płatności, dostawy, serwisu planowane są na podstawie sugestii odbiorcy. Ho-
tele, banki, dealerzy samochodów, fi rmy informatyczne, uczelnie – praktycznie 
wszystkie instytucje zmierzają w tym kierunku.

Wzorce zakupu – nowe źródła informacji, nowe decyzje zakupu. Mó-
wiąc o zmieniających się wzorcach zakupu klienta, można wskazać na kilka jego 
przejawów. Po pierwsze, dzięki technologii informacyjnej i informatycznej moż-
liwości pozyskania i przekazania informacji zwiększają się wielokrotnie z każ-
dym rokiem. Przykładem przyrostu informacji, której przeciętna osoba – klient, 
menedżer – nie jest w stanie ogarnąć, są klasyczne źródła informacji, takie jak 
wyszukiwarki internetowe, gazety czy wiadomości radiowe8. Wpisywanie w wy-
szukiwarkę internetową jakiegokolwiek hasła skutkuje pojawieniem się zwykle 
kilkuset stron internetowych skojarzonych z nim. Przeciętny internauta sprawdza 
3–5 stron. Codziennie ludzie kupują gazety i zasiadają nad nimi w pracy czy przy 
śniadaniu. Poświęcają jednak na zapoznanie się z wiadomościami tam zawarty-
mi nie więcej jak średnio 20 minut. Włączając radio w samochodzie, świadomie 
słuchamy go przez 30 sekund, potem dźwięk staje się jedynie tłem dla naszych 
rozmyślań, rozmów. Jak wynika z badań, 43% emitowanych w Polsce reklam te-
lewizyjnych nie ma ani jednego widza. W każdej z podanych sytuacji mieliśmy 
do czynienia z natłokiem informacji. Informacji, na które w większości odbior-
cy zwracali uwagę. Jak w takich okolicznościach fi rmy mają przekazać swojemu 
odbiorcy niezbędne z ich punktu widzenia informacje? Jak mogą skutecznie wal-
czyć o czas klienta? Jak mogą wyróżnić się na tle bezmiaru komunikatów, któ-
re są wysyłane do odbiorców? W efekcie tych zmian z jednej strony pojawiają 
się nowe źródła, z jakich korzysta klient, poszukując informacji o nowych pro-
duktach, dostawcach itp. Trend ten określany jest jako socialnomics – wskazuje 
na rosnące znaczenie grup społecznych w Internecie i ich wpływu na zachowania 
i decyzje klientów9. Z drugiej zaś strony ewidentnie rośnie rola emocji w decyzji 

8 E. Civi, Knowledge Management as a Competitive Asset – A Review, „Marketing Intelligence 
and Planning” 2000, Vol. 18/4. 

9 E. Qualman, Socialnomics – How social media transforms the way we live and do business, 
Wiley, London 2009.
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zakupowych klientów – emotionomics. Trend ten związany jest z neuromarketin-
giem i badaniami nad rolą nieświadomych czynników w decyzjach nabywczych 
klientów. Jak się podkreśla, ponad 80% decyzji współczesnego klienta ma cha-
rakter nieświadomy i stymulowanych jest emocjonalnie10. To pokazuje, jak zmie-
nia się współczesny klient i jak w efekcie tego zmieniać się powinny metody ko-
munikacji, tworzenia nowych produktów czy sprzedaży.

Tempo życia i powrót do podstawowych wartości. Społeczeństwo XXI 
wieku żyje w ogromnym tempie. Bolączką wielu osób w tym stechnicyzowanym 
wieku jest brak czasu. Jak wynika z badań CBOS, co trzeci Polak (32%) dekla-
ruje, że w ciągu ostatnich pięciu lat zmniejszyła się ilość wolnego czasu, którym 
dysponuje. Co ósma osoba (13%) twierdzi, że w ogóle nie dysponuje wolnym cza-
sem. Prawie jedna czwarta Polaków (23%) przyznaje, że w dni powszednie nie 
ma w ogóle czasu dla siebie11. Przy tak limitowanym czasie wolnym, jak wyni-
ka z tych samych badań, jest on wykorzystywany głównie na wypoczynek i prace 
domowe. W efekcie coraz trudniej o czas klienta. Coraz trudniej jest zdobyć jego 
uwagę. Klienci będą stawali się coraz bardziej leniwi, ukierunkowani na zakupy 
produktów przy minimalnym wysiłku, niechętni do głębokiej refl eksji przy naby-
waniu produktów. W efekcie zauważalna jest już tendencja powrotu do podstawo-
wych, fundamentalnych wartości – takich jak wygoda, prostota, użyteczność, do-
stępność itp. Dotyczy to zarówno produktów, jego cech, jak i komunikacji.

Zmiany w organizacji. Technologia, dążenie do obniżenia kosztów czy 
podniesienia sprawności operacyjnej umożliwiają zmiany w samej organizacji. 
Poszukuje się nowych metod organizowania i funkcjonowania przedsiębiorstw. 
Organizacje wirtualne, zespoły projektowe czy nowe funkcje w organizacji, ta-
kie jak business development department, key account manager, customer servi-
ce and relationship department, brand management i inne są tylko wybranymi 
przykładami. Z punktu widzenia działań marketingowych jednym z najistotniej-
szych jest jednak proces, który nazwać można inkorporacją klienta. Ze względu 
na tempo i zakres zmian oraz potrzebę obserwacji i dostosowywanie się do tych 
zmian klient staje się członkiem organizacji. Nie dotyczy to tylko współpracy fi r-
my z klientami w zakresie pozyskiwania wiedzy, lecz coraz częściej to klienci 
stają się także producentami wyrobów.

10 Por. D. Hill, Emotionomics: Leveraging Emotions for Business Success, Kogan Page, Lon-
don 2009 oraz M. Lindstrom, Buyology: Truth and Lies About Why We Buy, Broadway Business, 
London 2010.

11 CBOS, Co robią Polacy w czasie wolnym, Komunikat z badań, Warszawa 2006.
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Oczywiście, wymienione trendy nie obejmują wszystkich istotnych zmian, 
które wpływają na funkcjonowanie organizacji. Tym bardziej że niektóre zmiany 
są specyfi czne dla organizacji, rynku czy sektora, na jakim fi rmy konkurują. Nie-
mniej jednak już ta niepełna lista pokazuje, jak środowisko biznesu kreuje nowe 
warunki funkcjonowania organizacji. Istotne staje się pytanie, czy w tych oko-
licznościach tradycyjny paradygmat biznesu jest aktualny i pozwala fi rmom sku-
tecznie konkurować.

3. W poszukiwaniu odpowiedzi

Poszukiwanie złotego środka, uniwersalnej zasady, skutecznej reguły jest od 
lat przedmiotem zainteresowania zarówno świata akademickiego, jak i praktyki 
biznesu. Co jakiś czas pojawiają się publikacje na podstawie doświadczeń bądź 
badań, w których prezentowane są różne, a czasem podobne punkty widzenia. Na 
przykład w latach 80. XX w. ukazała się książka Jacka Trouta i Ala Riesa, w której 
autorzy poddają w wątpliwość tradycyjny sposób planowania działań rynkowych 
jako nieskuteczny i proponują odwrócenie sposobu myślenia o biznesie. Autorzy 
uważają, iż tradycyjne podejście, kładzące nacisk na strategię, do której dostoso-
wuje taktykę, zawęża fi rmie pole manewru i ogranicza szanse rozwoju i skutecz-
nego konkurowania. Odwrócenie sposobu myślenia i skupienie się najpierw na 
taktyce (jak coś zrobić?), a następnie włączenie jej do strategii (w jakiej kolejno-
ści?) może przynieść lepsze wyniki12. Takie podejście znajduje poparcie po dzie-
sięciu latach u Claytona Christensena, który zauważa, iż poprawność biznesowa 
to za mało, aby zapewnić sukces. Analizując takie fi rmy, jak Sears, IBM, Hewlett-
-Packard, stwierdza, iż mimo że ich działania były zgodne z przyjętymi i uznany-
mi zasadami i regułami biznesu, wcale nie zagwarantowały sukcesu13.

Najbardziej znanym jednak modelem jest propozycja zawarta w książce 
Thomasa Petersa i Roberta Watermana – In Search of Excellence14. Na podsta-
wie badań 43 przedsiębiorstw, które odniosły sukces w USA, autorzy identyfi ku-
ją osiem czynników sukcesu. Wymienione propozycje zasad osiągania sukcesu 
w biznesie nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwości. Istnieje wiele in-
nych interesujących podejść. Na przykład wnioski z projektu badawczego „Ever-
green”, którym autorzy opisują zasadę 4 + 2 jako metodę odnoszenia sukcesu na 

12 A. Ries, J. Trout, Bottom Up Marketing, McGraw Hill, New York 1989.
13 C.M. Christensen, The Innovator’s Dillema, Harvard Business School Press, Boston 1997.
14 T.J. Peters, R.H. Waterman, In Search of Excellence, Collins Business Essentials, New York 

1982.
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rynku15, czy zalecenia Petersa zawarte w bestsellerowej książce Thriving on Cha-
os16. Niemniej jednak już na podstawie tych kilku przykładów można wskazać, iż 
istnieje obszar elementów wspólnych dla wszystkich tych koncepcji. Większość 
z nich eksponuje kulturę organizacyjną, przywództwo, potrzebę obserwacji ryn-
ku i bycia blisko klienta, budowania sprawności organizacyjnej, skłonności do 
ryzyka i innowacyjność, umiejętność dostosowywania się organizacji do zmie-
niających się warunków biznesu.

4. Nowy paradygmat biznesu

Nowe uwarunkowania funkcjonowania organizacji sprawiają, że dość rady-
kalnie wyrównują się warunki konkurowania. Dotychczasowa przewaga dużych 
organizacji, międzynarodowych korporacji o długiej historii (reprezentujących 
siłę zgromadzonych zasobów, pozycję negocjacyjną, zaplecze fi nansowe, efekt 
skali czy sprawność procedur) nie jest już wystarczająca. Brak możliwości prze-
widzenia tego, co się wydarzy, niestabilność warunków konkurowania, nieogra-
niczoność rynków i możliwości działania, niezależność klientów i innych intere-
sariuszy sprawiają, że wymienione aktywa wielkich korporacji na niewiele mogą 
się zdać. Oznacza to, że każda fi rma, nawet mała, może szybko budować swoją 
pozycję. Na pewno znacznie szybciej niż w warunkach obowiązywania starego 
paradygmatu. Spójrzmy na szybkość rozwoju i pozycję takich fi rm, jak Golden-
line, Nasza-Klasa czy Gadu-Gadu.

Kiedyś budowa marki globalnej17 zajmowała fi rmom lata (35 lat – Marlbo-
ro czy 25 lat – McDonalds). Dzisiaj zajmuje kilka czy kilkanaście razy krócej (5 
lat – Yahoo)18. Kiedyś, aby uzyskać 50 mln użytkowników, radio potrzebowa-
ło 38 lat, telewizja 13 lat, Internet – 4 lata, iPod – 3 lata, a Facebook zdobył po-
nad 100 mln użytkowników w mniej niż 9 miesięcy19. To wszystko pokazuje, że 

15 Autorzy wskazują na potrzebę wykorzystywania czterech podstawowych praktyk zarządza-
nia (strategia, sprawność operacyjna, kultura organizacyjna, struktura) oraz dwóch spośród czte-
rech dodatkowych praktyk (zarządzanie talentami, przywództwo, innowacje, fuzje i alianse) jako 
metodę osiągania sukcesu w biznesie – por. N. Nohria, W. Joycer, B. Roberson, Co naprawdę 
działa – między prawdą a fi kcją, „Harvard Business Review Polska”, grudzień 2003.

16 Autor wskazał na pięć głównych zasad: wrażliwość, innowacyjność, elastyczność, zdolność 
uczenia się i reakcji – por. T. Peters, Thriving on Chaos, Harper Perennial, New York, 1987.

17 Marka globalna to marka dostępna w minimum 500 największych miastach na świecie – za: 
T. Domański, Globalizacja marki – nowe wyzwania marketingowe, „Marketing i Rynek” 2001, nr 1.

18 Tamże.
19 Socialnomics, http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8&feature=fvst.
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dzisiaj obowiązują całkiem odmienne od tradycyjnych metody budowania suk-
cesu. Już nie struktura, plan, skala czy funkcje w organizacji decydują o jej suk-
cesie. Powstał nowy paradygmat, który opiera się na czterech kluczowych ele-
mentach (rys. 1):

Rys. 1. Nowy paradygmat biznesu
Źródło: opracowanie własne.

 –  możliwości biznesowe – fi rmy wygrywają dzięki umiejętności identyfi kacji 
możliwości biznesowych i odwadze podjęcia ryzyka ich eksploatacji (okno 
możliwości biznesowych);

 –  koncept i model biznesowy – odnoszą sukces ci, którzy mają zdolność budo-
wy innowacyjnych konceptów i modeli biznesu na bazie odkrytych szans ryn-
kowych;

 –  kultura organizacyjna i silne przywództwo – przetrwają te organizacje, któ-
re będą preferować eksperymentowanie w miejscu testowania, innowacyjność 
w miejscu naśladownictwa itp.;

 –  sprawność operacyjna – zwycięskie fi rmy odznaczają się potencjałem do 
efektywnej realizacji przyjętego konceptu i modelu biznesowego.

Możliwości biznesowe to takie obszary rynku, które obecnie lub w przy-
szłości generować będą znaczące przychody bądź zyski. To różnica między tym, 
czego chcą klienci (obecnie lub w przyszłości), a tym, czego nie oferuje obecnie 
nikt na rynku. Powstają przez zmiany w zachowaniach klientów, nowe technolo-
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gie lub inne uwarunkowania biznesowe, np. zmiany w prawie. Zauważone moż-
liwości biznesowe prowadzić mogą do zmian w produkcie. Czasem są to nie-
wielkie modyfi kacje, jak kolejne ostrza w maszynce Gillette. Czasem jednak wy-
wołują bardziej rewolucyjne zmiany, jak telefon komórkowy czy iPod. Ponadto 
może to prowadzić do budowania nowych rynków – Viagra, Sesja, Starbucks czy 
napoje energetyzujące. Wreszcie innowacje mogą dotyczyć nowych sposobów 
prowadzenia biznesu. Najbardziej charakterystycznym przykładem jest tutaj fi r-
ma Dell i zmieniony przez nią system pozyskiwania, a przede wszystkim dostar-
czania produktów do klientów20.

Drugi istotny element nowego paradygmatu biznesu to zdolność budowania 
innowacyjnych konceptów i modeli biznesowych. Dostrzeżone okno możliwości 
biznesowych musi zostać zmaterializowane w formie pomysłu na to, komu i dla-
czego sprzedamy. To odpowiedź na pytanie, kto będzie klientem, nabywcą czy 
użytkownikiem produktu oraz dlaczego ma on kupić ten produkt, a zrezygnować 
z produktów konkurencyjnych czy substytucyjnych. To identyfi kacja wartości, 
dla której klienci mają nam przekazywać swoje pieniądze. To pomysł na odróż-
nienie się od innych dostawców na rynku. Model biznesowy to opis sposobu ge-
nerowania zysku przez przedsiębiorstwo. Pokazuje źródła przychodów, kosztów, 
poziom niezbędnych inwestycji, czasem także niezbędne czynniki sukcesu21. Na 
przykład model biznesowy Hewlett-Packard polega na sprzedaży tanio drukarek, 
a zarabianiu na produktach uzupełniających – tuszach, tonerach itp. Gazety mają 
trzy źródła zysków – sprzedaż, powierzchnię reklamową oraz dostęp do bazy da-
nych numerów archiwalnych.

Trzecim elementem prezentowanej architektury organizacji jest sprawność 
operacyjna. Znanych jest wiele przykładów świetnych pomysłów, które nigdy nie 
zostały wdrożone w życie, bo ich twórcom brakło konsekwencji, wiedzy, umie-
jętności czy po prostu sprawności działania. Sprawność operacyjna, choć nie za-
stępuje koncepcji biznesu, a raczej ją uzupełnia, decyduje często o przyszłości 
fi rmy. Sprawność operacyjna to umiejętność z jednej strony realizacji założone-
go planu w sposób efektywny, z drugiej – szybkiego reagowania na sytuacje nie-
oczekiwane.

20 P. Doyle, Marketing Management and Strategy, Prentice Hall, New York 2006, s. 196. 
21 Harvard Business School: Building a Business Model and Strategy – How They Work Toge-

ther; Entrepreneur’s Toolkit – Tools and Techniques to Launch and Grow Your Business, Chapter 
4, Harvard Business School Press, Boston 2005.
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Wymienione wcześniej trzy elementy defi niujące nowy paradygmat biz-
nesu winny być jeszcze uzupełnione o odpowiednią kulturę organizacyjną oraz 
przez silnego przywódcę i zdolność „produkowania” liderów. Właściwie wszyst-
kie fi rmy odnoszące sukces, zarówno te w Polsce, jak za granicą, miały swo-
ich liderów: Anita Roddick (Body Shop), Steve Jops (Apple), Bill Gates (Micro-
soft), Michael Dell (Dell Computer), w Polsce Stanisław Tyczyński (RMF FM), 
Krzysztof Pawłowski (WSB NLU w Nowym Sączu), Radosław Wiśniewski (Re-
dan), Tomasz Morawski (Sphinx), Irena Eris (Dr Irena Eris) i wielu innych. Li-
der nadaje kierunek, inspiruje, angażuje, tworzy wartości i sprawia, że ludziom 
chce się chcieć. To on często także kształtuje kulturę organizacyjną – ostatni klu-
czowy czynnik architektury skutecznych fi rm. Kultura obejmuje normy, zacho-
wania i wartości, które są wspólne dla członków organizacji. Tworzy klimat fi r-
my, który sprawia, że organizacja się rozwija, jest skłonna do poszukiwania i od-
najdowania rewolucyjnych rozwiązań, ma szanse zdobycia i utrzymania przewa-
gi konkurencyjnej oraz wzrostu.

5. Marketing a nowy paradygmat biznesu

Zmiany zachodzące we współczesnym środowisku biznesu zmieniają zasa-
dy konkurowania. Wpływają na zmianę form i metod konkurowania. Determi-
nują wreszcie zmiany w samej organizacji. Nowy paradygmat biznesu wyznacza 
nowe zadania dla działań marketingowych, które dotyczą wszystkich jego ele-
mentów (rys. 2).

W zakresie okna możliwości biznesowych marketing odpowiedzialny jest 
za budowanie wiedzy rynkowej w organizacji, pomaga analizować środowisko 
biznesowe czy tworzenie wrażliwej rynkowo organizacji22. W sferze budowanie 
konceptów i modeli biznesowych marketing wspiera wysiłki organizacji poprzez 
identyfi kowania tzw. insightów klienta, konkurencyjne pozycjonowanie i kre-
owanie strategii rynkowej fi rmy. Działanie te są silnie powiązane zarówno z ob-
szarem kultury organizacyjnej poprzez nakierowywanie organizacji na klienta, 
jak i z obszarem sprawności operacyjnej poprzez wypełnienia zdań związanych 
z integrowaniem i koordynowaniem działań wewnątrz fi rmy.

Podsumowując, można stwierdzić, iż zmiany środowiska biznesu oraz ewo-
lucja zachowań nabywców wywierają presję na poszukiwanie nowych metod 
konkurowania zarówno na poziomie kulturowym, strategicznym, jak i operacyj-

22 F.W. Davis Jr., K.B. Manrodt, Customer-Responsive Management – The Flexible Advantage, 
Blackwell Business, Cambridge 1996.
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nym23. W konsekwencji nowe zadania stawiane są działaniom marketingowym. 
Zmienia się w efekcie zakres i rola marketingu w organizacji. Zaprezentowany 
model traktować należy jako przyczynek do dyskusji nad zmianami, jakie zacho-
dzą i zachodzić będą w najbliższym czasie w organizacji, w szczególności w za-
kresie działań marketingowych.

Rys. 2. Nowy paradygmat biznesu a rola marketingu
Źródło: opracowanie własne.

THE BUSINESS ENVIRONMENT DRIVERS AND CUSTOMER EVOLUTION 
AS THE DETERMINANTS OF THE NEW BUSINESS PARADIGM

Summary

Globalization, new markets, emerging business sectors, changes in customer be-
havior, customization, etc., are the examples of drivers of change in the business en-
vironment. The new business environment forces companies to adopt the new ways of 
competing. The proposal of the new business paradigm is presented in the paper, which is 
based on the qualitative research conducted by the author. Windows of opportunity, busi-

23 F.E. Webster, Back to the Future – Integrating Marketing as a Tactics, Strategy, and Organi-
zational Culture, „Journal of Marketing”, Vol. 69, October 2005.
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ness concept and business model, operational effi ciency, organizational culture and leader 
are the main elements of the model. The discussion on the role of marketing in building 
companies success concludes the paper

Translated by Robert Kozielski
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PRZEDSIĘBIORSTW HANDLU DETALICZNEGO

Wprowadzenie

Podstawą poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlu detalicz-
nego we współczesnej gospodarce stają się trafne decyzje przedsiębiorców w za-
kresie doboru elementów oferty handlowej i jej zgodności z preferencjami na-
bywczymi klientów. Pojawiające się problemy to z jednej strony samo pozyska-
nie informacji o zachowaniach i oczekiwaniach nabywców, wynikające z ograni-
czonych środków fi nansowych podmiotów handlowych w realiach dużego roz-
proszenia handlu i funkcjonowania licznych podmiotów o niewielkiej skali dzia-
łalności. Z drugiej strony problematyczna staje się także analiza wpływu dzia-
łań marketingowych poszczególnych podmiotów na zachowania klientów, a na-
stępnie na sytuację ekonomiczną fi rmy. Wychodząc naprzeciw potrzebom przed-
siębiorców, w opracowaniu podjęto próbę zestawienia wyników badań dotyczą-
cych przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością funkcjonujących w woje-
wództwie podkarpackim z rezultatami analiz zachowań nabywczych klientów 
tych placówek.

Jako główny cel analizy przyjęto ustalenie poziomu zgodności oczekiwań 
klientów oraz działań przedsiębiorców komponujących zestaw elementów mar-
ketingowych własnych fi rm handlowych.
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1. Determinanty wyboru placówki handlowej przez klientów

Dla sprawnego funkcjonowania fi rmy handlu detalicznego właściwe staje 
się nie tylko rozpoznanie preferencji i zachowań klientów, lecz także dostoso-
wanie do oczekiwań nabywców zróżnicowanych atrybutów punktów sprzeda-
ży. Wśród nich najważniejsze to: lokalizacja i wygląd zewnętrzny, powierzch-
nia sklepu i rozplanowanie przestrzenne, wysokość cen, szerokość i głębokość 
oferty, kompetencje oraz życzliwość personelu, atmosfera, usługi dodatkowe, po-
strzegana jakość oferty1. W literaturze jako determinanty wyboru miejsca reali-
zacji zakupów wskazywane są ponadto częstotliwość promocji, wielkość parkin-
gu czy nowoczesność sklepu2. Hansen i Duchtsher wyróżniają także: klientelę, 
czynniki fi zyczne (czystość, porządek, łatwość odnajdywania produktów), image 
(reputacja sklepu), element potransakcyjny (satysfakcja)3.

Dynamiczny model wyboru miejsca dokonywania zakupów detalicznych, 
opracowany przez Monero i Guiltianana, obejmuje takie czynniki warunkujące 
wybory konsumentów, jak ogólna postawa konsumentów wobec uczęszczania do 
punktów sprzedaży (znajdująca się pod wpływem cech demografi cznych, spo-
łeczno-kulturowych i ekonomicznych konsumenta oraz strategii realizowanych 
przez dystrybutora w zakresie ceny czy promocji), planowanie zakupów i wy-
datków, znaczenie atrybutów sklepów i ich postrzeganie przez konsumentów. 
Określone cechy sklepów oddziałują na postawę konsumenta, która może być 
nacechowana pozytywnie, negatywnie lub neutralnie i skutkuje wyborem miej-
sca realizacji zakupów. W dalszych etapach procesu decyzyjnego dokonywany 
jest wybór konkretnego produktu i kształtowana postawa wobec sklepu w efek-
cie zdobytych przez konsumenta doświadczeń i satysfakcji4.

W warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorstwa handlowe charakte-
ryzują się znacznym zróżnicowaniem. Dotyczy ono niemal każdego zagadnienia 
związanego z przyjmowaną strategią marketingową. Zdywersyfi kowanie funk-
cjonujących jednostek handlowych w dużej mierze jest wyznaczone preferencja-
mi zakupowymi klientów, którzy przy podejmowaniu decyzji o nabyciu towaru 

1 G. Antonides, W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 424–427.

2 D. Mirońska, Tradycyjny handel detaliczny – niepewna przyszłość, „Marketing i Rynek” 
2005, nr 6, s. 31–32.

3 M. Bartosik-Purgat, Wybór miejsca dokonywania zakupów, „Handel Wewnętrzny” 2007, nr 
3, s. 55.

4 Tamże.
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kierują się wieloma czynnikami, do których zaliczyć można szeroko rozumianą 
jakość, cenę oraz wygodę.

2. Preferencje nabywcze klientów z województwa podkarpackiego 
a działania handlowców

Wnioskowanie prowadzone jest na podstawie wyników badań własnych 
przeprowadzonych na przełomie 2006 i 2007 roku metodą wywiadu kwestiona-
riuszowego w 413 losowo dobranych fi rmach handlu detalicznego, funkcjonują-
cych na obszarze województwa podkarpackiego, w których asortymencie znaj-
dowały się produkty żywnościowe, oraz w 413-osobowej grupie klientów bada-
nych jednostek handlowych.

Analizę jednostek handlowych przeprowadzono w klasyfi kacji według 
miejsca funkcjonowania (miasto-wieś), wielkości mierzonej liczbą osób pracu-
jących (do 9, 10–49, 50 i więcej), a także wykorzystując podział na cztery grupy 
o różnej wysokości wskaźnika rentowności przychodów brutto obliczonego jako 
stosunek zysku brutto i przychodów brutto. Grupy ustalono jako:

I: (od -∞ do średnia – odchylenie standardowe),
II: (< od średnia – odchylenie standardowe do średnia),

III: (< od średnia do średnia + odchylenie standardowe),
IV: (< od średnia + odchylenie standardowe do +∞).
Pozwoliło to wnioskować o analizowanych zagadnieniach w powiązaniu 

z sytuacją ekonomiczną podmiotów. Ogólną analizę klientów przedsiębiorstw 
handlu detalicznego pogłębiono w grupach wyodrębnionych według miejsca za-
mieszkania, płci, wieku, wykształcenia, wysokości dochodów oraz liczebności 
rodziny.

W celu zbadania zgodności opinii klientów i przedsiębiorców handlu de-
talicznego w zakresie elementów przesądzających o decyzjach zakupowych po-
proszono respondentów o uszeregowanie znaczenia poszczególnych czynników 
oferty handlowej determinujących wybór punktu sprzedaży według ich ważności 
w procesie decyzyjnym (pozycja 1 oznacza czynnik najważniejszy, pozycja 9 – 
najmniej ważny). Wyniki badań zaprezentowane zostały w tabelach 1 i 2, w któ-
rych przedstawiono średnią obliczoną na podstawie przyznanej pozycji dla po-
szczególnych kryteriów klasyfi kacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badań (tab. 1) wskazują, że najważniejszym 
czynnikiem wyboru placówki handlowej przez konsumentów nadal pozostawał 
atrybut ceny nabywanych produktów, co wiąże się z występowaniem istotnych 
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problemów natury społeczno-ekonomicznej i obserwowanej polaryzacji docho-
dów. Jako drugi element oferty nakłaniający do wyboru wskazywano lokaliza-
cję sklepów, co odzwierciedlało dążenie do skrócenia dystansu koniecznego do 
pokonania w celu dokonania zakupów, a zatem oszczędności czasu i energii wy-
datkowanych na zaopatrzenie gospodarstwa domowego. Na kolejnych pozycjach 
plasowano jakość oferowanych towarów oraz rodzaj asortymentu. Konsumen-
ci byli skłonni wydawać więcej po to, by nabyć produkty żywnościowe nie tyl-
ko spełniające podstawowe standardy bezpieczeństwa żywności, lecz także gwa-
rantujące zbilansowany skład odżywczy, wzbogacony o walory estetyczne pro-
duktu. Dodatkowo w odniesieniu do produktów nieżywnościowych respondenci 
podkreślali, że produkty lepsze nawet przy wyższej cenie, ale bardziej wytrzyma-
łe okazują się tańsze w eksploatacji. Uwaga klientów zwrócona na właściwie do-
brany asortyment wskazuje na zainteresowanie kompleksowością oferty i możli-
wością wyboru. Klienci akcentują w ten sposób także własne zindywidualizowa-
ne potrzeby i artykułują chęć ich zaspokajania możliwie różnorodnymi produk-
tami i usługami. W dalszej kolejności plasowały się czynniki związane z elemen-
tami technicznymi zakupu, takimi jak forma i poziom obsługi oraz prawidłowa 
ekspozycja towarów.

Stosunkowo niewielkie znaczenie miało także przyzwyczajenie klientów 
do danego sklepu. Wybierając miejsce zakupów, najmniej uwagi przywiązywa-
no do klimatu zakupów oraz usług dodatkowych świadczonych przez podmiot 
handlowy. Podział klientów według miejsca zamieszkania wskazuje na relatyw-
nie większe niż w mieście znaczenie dla klientów na wsi czynników, takich jak 
cena, jakość towarów, asortyment, miła obsługa. Kryterium wielkości dochodu 
wskazuje, że wraz z rosnącą zamożnością klientów rośnie znaczenie lokaliza-
cji sklepów. Na znaczeniu zyskuje także jakość nabywanych towarów oraz traf-
nie dobrany asortyment, co podkreśla wymagania bogatszych nabywców ocze-
kujących towarów prestiżowych. Wyższe średnie, obliczone dla punktów przy-
znanych poszczególnym czynnikom, odnotowano w przypadku ceny w grupach 
o wyższych dochodach, co pozwala przyjąć tezę o mniejszym przywiązywaniu 
wagi do oszczędności przy zakupach wraz z rosnącą zamożnością. Dla dużych 
rodzin szczególnie ważny był poziom cen, malała z kolei ranga lokalizacji skle-
pów, w których się zaopatrują. Kobiety sugerowały się przy wyborze sklepu bar-
dziej od mężczyzn cenami, asortymentem, dobrą ekspozycją, miłą obsługą i usłu-
gami dodatkowymi. Mężczyźni natomiast większą od kobiet uwagę zwracali na 
lokalizację placówki, jakość towarów, przyzwyczajenie oraz klimat zakupów.
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Dla kryterium wieku charakterystyczne jest, że wraz z wiekiem responden-
tów rosło znaczenie przyzwyczajenia do danego sklepu, co sugeruje, że osoby 
starsze są bardziej skłonne akceptować niedociągnięcia pojawiające się w ofer-
cie handlowej sklepów. W grupach powyżej 25 lat odnotowano także rosnące 
wraz z wiekiem zainteresowanie czynnikiem ceny. Znaczenie ceny malało nato-
miast wraz ze wzrostem wykształcenia klientów. Odwrotną zależność odnotowa-
no w odniesieniu do jakości nabywanych towarów.

Wyniki podobnych badań przeprowadzonych przez Krystynę Kuśmierczyk5 
na grupie konsumentów z gospodarstw domowych do 35. roku życia potwierdzają, 
że pomimo różnic wagi czynników determinujących decyzje zakupowe poszcze-
gólnych kategorii produktów, w każdym przypadku najwyższą rangę nadawa-
no cenie, a następnie jakości produktu. W odniesieniu do żywności na najwyższą 
rolę ceny wskazało 88,8% badanych, a kolejnym czynnikiem okazała się świeżość 
(87,9%) oraz jakość żywności (87,2%). Badania te wskazały ponadto na wpływ 
dochodu, wykształcenia i miejsca zamieszkania na ważność czynników determi-
nujących decyzje zakupowe. Wraz ze wzrostem dochodu rosła ranga jakości to-
warów, zmniejszało się zaś znaczenie ceny. Rosnący poziom wykształcenia po-
dobnie wiązał się ze wzrastającą rolą jakości oraz malejącą ceny i przyzwyczaje-
nia do produktu. Odmiennie klasyfi kowali poszczególne czynniki również miesz-
kańcy miast i wsi, z których cenom większą wagę nadawali konsumenci wiejscy.

Badania omnibus Pentor 2001 jako najważniejsze czynniki wpływające na 
wybór sklepu wyróżniają kolejno: niskie ceny, bliskość miejsca zamieszkania, wy-
soką jakość towarów, atrakcyjność i różnorodność towarów, miłą obsługę, przy-
zwyczajenia oraz godziny otwarcia. Wskazują ponadto, że klienci polskich skle-
pów są coraz bardziej świadomi swojej pozycji oraz znaczenia dla handlu detalicz-
nego i zwiększają swoje wymagania. Niskie ceny stanowią czynnik szczególnie 
istotny dla „tradycjonalistów”, natomiast rola bliskiej lokalizacji sklepu rośnie wraz 
z wiekiem badanych. Jednocześnie osoby o wysokich dochodach, bardziej mobil-
ni, w większym stopniu kierują się łatwością dojazdu i możliwością parkowania6.

Badania Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji odnośnie do czynników 
decydujących o wyborze sklepu jako miejsca realizacji zakupów żywności wskazu-
ją z kolei na dominującą rolę asortymentu („duży wybór towarów” wskazało 58,2% 
badanych) oraz ceny („korzystne ceny” – 58,1%) i dogodnej lokalizacji (55,1%). 

5 K. Kuśmierczyk, Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców, „Handel 
Wewnętrzny” 2006, nr 6, s. 51–54.

6 K. Dąbrowski, Polski konsument w latach 1992–2001, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 3, 
s. 34–35.
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Nieznacznie mniej istotna okazała się samoobsługowa forma sklepu (40,1%), a na-
stępnie wysoka jakość produktów (29,8%), ciekawe promocje (24,1%), miła obsługa 
(22,4%), długie godziny otwarcia sklepu (20,2%) i atmosfera sklepu (17,9%). Naj-
mniejsze znaczenie wiązano z brakiem kolejek (9,7%) i istnieniem parkingu (4,0%)7.

Badania własne upoważniają do stwierdzenia, że rolę ceny zauważają tak-
że przedsiębiorcy, szczególnie na wsi, którzy podobnie jak konsumenci wskazu-
ją ten czynnik jako główny dla wyboru ich placówki. Kolejną pozycję, podobnie 
jak w opinii konsumentów, zajmowała lokalizacja. Miejsce trzecie przypada ja-
kości towarów, a następne właściwemu asortymentowi, poziomowi obsługi, do-
brej ekspozycji, przyzwyczajeniu. Jako ostatnie pozycjonowano klimat zakupów 
i usługi dodatkowe. Ogólną kolejność czynników narusza w klasyfi kacji mia-
sto-wieś pozycja przyzwyczajenia, ważniejszego na wsi niż dobra ekspozycja to-
warów (zjawisko odwrotne odnotowano w mieście). Przyzwyczajenie było także 
istotniejsze od właściwej ekspozycji towarów, zdaniem przedsiębiorców repre-
zentujących fi rmy mikro. W przypadku przedsiębiorstw największych w badanej 
próbie znaczenie dobrej ekspozycji opisywano jako większe niż poziomu obsłu-
gi. Wraz ze wzrostem liczby osób pracujących średnia obliczona dla jakości to-
warów, przyzwyczajenia, poziomu obsługi oraz klimatu zakupów jednoznacznie 
wzrastała, wskazując na ograniczenie znaczenia tych czynników w opinii han-
dlowców. Na znaczeniu zyskiwało natomiast poprawne wyeksponowanie towa-
rów. Reprezentanci fi rm z najniższej grupy rentowności wskazywali jako najważ-
niejszy czynnik lokalizację placówki, atrybut cenowy umieszczając jako drugi. 
Wraz z przechodzeniem do kolejnych grup malało znaczenie ekspozycji towa-
rów, zaś zyskiwało znaczenie asortymentu i klimatu zakupów.

Średnie pozycje przypisywane poszczególnym elementom oferty wskazują, 
że konkurencja w zakresie handlu detalicznego na Podkarpaciu ma wciąż jesz-
cze charakter cenowy (najwyższa średnia pozycja w obu badanych grupach – 
klientów i fi rm), choć usytuowanie sklepu jest także bardzo istotnym czynnikiem 
wyboru. Ponadto zwraca uwagę niedocenianie znaczenia jakości towarów przez 
przedsiębiorców (średnia pozycja 3,864) względem znaczenia, jakie z tym ele-
mentem wiążą klienci (średnia 3,199). Podobna sytuacja rysuje się w zakresie 
asortymentu. Przedsiębiorcy relatywnie przeceniają natomiast znaczenie lokali-
zacji (średnia pozycja 2,571 wobec 2,835), ekspozycji (5,862 wobec 6,320) i kli-
matu zakupów (6,869 wobec 7,281).

7 L. Piskiewicz, Preferencje konsumentów dotyczące korzystania z sieci handlowej, „Handel 
Wewnętrzny” 2005, nr 6, s. 38.
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W celu weryfi kacji zgodności pozycjonowania elementów oferty handlo-
wej przez klientów i przedsiębiorców oraz jako syntetyczny wskaźnik odzwier-
ciedlający stopień ukierunkowania działań przedsiębiorstw handlowych na po-
trzeby nabywców wykorzystano współczynnik korelacji rang Spearmana, zasto-
sowany do porównania znaczenia poszczególnych elementów oferty handlowej 
w wyborze miejsca dokonywania zakupów wskazywanego przez konsumentów 
i handlowców (tab. 3).

Tabela 3

Stopień zgodności pozycjonowania elementów strategii handlowej 
przez klientów i przedsiębiorców handlu detalicznego określony 

przez wartość współczynnika korelacj i rang Spearmana

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e Przedsiębiorstwa

og
ół

em

według miejsca 
działalności

według liczby 
osób pracujących

według grupy rentowności 
przychodów brutto

miasto wieś do 9 10 
do 49

50 
i więcej I II III IV

K
lie

nc
i

ogółem 0,98 0,98 1,00 1,00 0,98 0,95 0,97 0,98 1,00 1,00

miasto 0,95 0,95 0,98 0,98 0,95 0,93 0,93 0,95 0,98 0,98

wieś 0,98 0,98 1,00 1,00 0,98 0,95 0,97 0,98 1,00 1,00

Źródło: obliczenia na podstawie wyników badań własnych.

Uporządkowanie czynników decydujących o wyborze placówki handlowej 
pozwala nie tylko na rozpoznanie wzorców zakupowych wyznaczających ramy 
działania fi rm handlowych, lecz także ukazuje rzeczywiste decyzje strategiczne 
przedsiębiorców w zakresie kształtowania oferty handlowej.

Podmioty handlowe z województwa podkarpackiego cechował wysoki po-
ziom ukierunkowania działań na potrzeby konsumentów, na co wskazują wyso-
kie wartości współczynnika korelacji rang, zawierające się w przedziale 0,95–1. 
Odnosząc znaczenie poszczególnych elementów oferty handlowej przedstawio-
ne przez ogół konsumentów do ich wagi określonej przez fi rmy ogółem, moż-
na zauważyć zmianę kolejności jedynie czynników „dobra ekspozycja” i „przy-
zwyczajenie”, sytuowanych na szóstej i siódmej pozycji. Przedsiębiorcy wiejscy 
dostrzegli jednak tę różnicę, wykazując pełną zgodność (współczynnik korelacji 
rang równy 1) uporządkowania elementów determinujących zachowania zakupo-
we ze wskazaniami nabywców ogółem i swoich bezpośrednich klientów miesz-
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kających na terenach wiejskich. Znajomość wagi poszczególnych czynników dla 
konsumentów na wsi warunkowana jest często bezpośrednimi, sąsiedzkimi rela-
cjami z nabywcami. Analiza korelacji rang pozwala stwierdzić wyższy poziom 
zgodności z potrzebami konsumentów działań podejmowanych przez placówki 
handlowe funkcjonujące na wsi.

Odnosząc uporządkowanie czynników dokonane przez konsumentów do 
hierarchii elementów strategii handlowej wskazywanej przez podmioty o róż-
nej skali wielkości, można zaobserwować zmniejszenie stopnia zgodności wraz 
ze wzrostem liczby pracujących. Podmioty najmniejsze cechował najwyższy po-
ziom korelacji rang (1) względem konsumentów ogółem, podczas gdy malał on 
do poziomu 0,95 dla przedsiębiorstw o liczbie pracujących 50 i więcej. Najwięk-
sze jednostki większą wagę niż nabywcy nadawali ekspozycji towarów, nato-
miast nie doceniali wpływu poziomu obsługi oraz przyzwyczajeń na zachowa-
nia zakupowe. Przedsiębiorstwa z grupy 10–49 pracujących sytuowali czynnik 
poziomu obsługi podobnie jak konsumenci, jednak tak jak podmioty największe 
pomniejszali rolę przyzwyczajeń, które kształtowane są długookresowo, m.in. 
z wykorzystaniem programów lojalnościowych.

Biorąc pod uwagę poziom rentowności przychodów brutto, należy podkre-
ślić największe trudności z dopasowaniem elementów oferty handlowej do po-
trzeb klientów w fi rmach z grupy I. Wskazywano w nich lokalizację jako najważ-
niejszy czynnik wyboru placówki handlowej, podczas gdy konsumenci kierowali 
się przede wszystkim ceną, lokalizację sytuując na drugim miejscu. Ponadto fi r-
my te nie doceniały roli długoterminowych związków z nabywcą i jego przyzwy-
czajeń. Pełną zgodność z preferencjami nabywców zaobserwowano w fi rmach 
z grupy III i IV, a więc o rentowności przychodów powyżej średniej. Pozwala to 
na stwierdzenie, że podmioty o najkorzystniejszej sytuacji ekonomicznej w naj-
większym stopniu dopasują ofertę handlową do oczekiwań swoich nabywców.

Podsumowanie

Zaprezentowane badania pozycjonowania elementów oferty handlowej 
w grupach przedsiębiorców i klientów wskazują na dużą zgodność uzyskanych 
wyników. Zwraca uwagę najwyższe znaczenie wiązane przez obie grupy z ceną 
i lokalizacją oraz relatywnie odległe pozycje przypisywane usługom dodatko-
wym czy klimatowi zakupów. W najbliższej perspektywie przedsiębiorcy powin-
ni w coraz większym stopniu koncentrować swoje wysiłki na właściwej jakości 
towarów i odpowiednio dobranej głębokości i szerokości asortymentu. Jednak 
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wraz z nasileniem się konkurencji pozacenowej, rosnącymi wymaganiami klien-
tów i upowszechnianiem wzorców nabywczych obecnych w krajach UE niezbęd-
ne stanie się rozwijanie kompleksowej oferty handlowej uwzględniającej rów-
nież pozostałe jej elementy.

Ukształtowanie postaw lojalnościowych trwale wiążących klienta z danym 
punktem sprzedaży i zapewniających długookresową przewagę konkurencyjną 
wymaga uwzględnienia przez przedsiębiorców w ich działaniach strategicznych 
również elementów oferty handlowej sytuowanych dotychczas na dalszych miej-
scach, takich jak usługi dodatkowe czy klimat zakupów. Konieczne jest kształ-
towanie tych czynników na co najmniej średnim poziomie akceptowanym przez 
klientów. W odwrotnej sytuacji pojawia się bowiem zagrożenie utraty tych klien-
tów, którzy traktują ofertę kompleksowo, oraz grupy osób, które powyższe ele-
menty handlowe sklasyfi kowali na pozycjach 1–5.

Pomimo iż podobne badania przeprowadzone przez On Board PR i PBS 
DGA8 wskazują, że polski konsument przede wszystkim zwraca uwagę na bie-
żące korzyści indywidualne związane z wyborem placówki handlowej (poza 
ceną jest to więc szeroko rozumiana jakość i uczciwość oferty), to jednak wraz 
ze wzrastającymi wymaganiami klienta w zakresie indywidualnego zaspokaja-
nia jego potrzeb oraz asymilacją wzorców zakupowych obecnych w najwyżej 
rozwiniętych gospodarkach i rosnącą świadomością społeczną nabywcy coraz 
większą rolę będą odgrywać takie czynniki, jak właściwie ukształtowany klimat 
sklepu, nowoczesność, wysoka fachowość i kompetencje personelu czy ekolo-
gia i odpowiedzialność wobec pracowników. Obserwowane już obecnie mniej-
sze znaczenie czynników cenowych względem właściwie dobranego asortymen-
tu o cechach zgodnych z oczekiwaniami klientów wskazują badania przeprowa-
dzone w Akademii Ekonomicznej w Katowicach9, według których spośród in-
strumentów marketingu mix w przedsiębiorstwach handlowych największe zna-
czenie wiązane jest kolejno z produktem, a następnie ceną, promocją i dystrybu-
cją. Z badań tych wynika również, że w przyszłości przedsiębiorstwa najczęściej 
planują koncentrację wysiłków na podnoszeniu kwalifi kacji personelu i unowo-
cześnianiu obsługi, a więc ofertę handlową odznaczać będzie coraz większa kom-
pleksowość trwale budująca pozycję konkurencyjną fi rmy.

8 I. Kubicz, N. Kilen, Co wpływa na percepcję sklepów, „Marketing w Praktyce” 2007, nr 1, 
s  40–42.

9 B. Kucharska, Zmiany w działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych, w: Eks-
pansja czy regres marketingu? E. Duliniec i in. (red.), PWE, Warszawa 2006, s. 63–71.
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THE CONSISTENCY BETWEEN CLIENTS’ EXPECTATIONS 
AND THE ELEMENTS OF MARKETING STRATEGIES 

OF RETAIL TRADE ENTERPRISES

Summary

The study presents some results of the author’s research that concern purchasing 
preferences of the clients of retail outlets in Podkarpackie Voivodeship. The importance 
of some specifi ed determinants in the process of choosing the retail unit is stressed. In the 
study there are also presented the retailers’ opinions about the strengths of the specifi ed 
retail units that can attract customers. As a result the level of consistency between clients’ 
preferences and sellers’ opinions is identifi ed.

The research indicate the most important role of price elements and localization. 
However, entrepreneurs cannot ignore other elements of their offer such as quality, width 
of assortment or special facilities in purchasing process. It is necessary to balance an at-
titude to all elements of the offer as well as to maintain them at a level accepted by clients.

Translated by Piotr Cyrek
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ZMIANY ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH W KRYZYSIE – 
MITY CZY FAKTY?

Wprowadzenie

Autorzy opracowań dotyczących zachowań konsumenckich zgodni są co do 
tego, iż kluczowym elementem decydującym o sukcesie przedsiębiorstw działa-
jących na rynku jest wiedza na temat klienta i jego zachowania na rynku. Ozna-
cza to konieczność szczegółowego zainteresowania się konsumentem, jego ak-
tualnymi i przyszłymi potrzebami oraz postępowaniem w procesie dokonywania 
zakupów. Systematyczne pozyskiwanie informacji o klientach pozwala dostoso-
wać działania marketingowe do potrzeb rynku. Zachowania konsumentów są dla 
przedsiębiorstw źródłem inspiracji, a także pozwalają weryfi kować ich decyzje 
marketingowe we wszystkich fazach kształtowania oferty rynkowej1. Narastają-
cą świadomość w tym zakresie można zauważyć również wśród przedstawicieli 
innych dyscyplin naukowych, takich jak ekonomia czy rachunkowość2. Prezen-
towane przez nich opinie potwierdzają przekonanie, że klienci są podstawowym 
powodem funkcjonowania przedsiębiorstw, znakiem ich stabilności i siły eko-
nomicznej. We współczesnej gospodarce to oni swoimi decyzjami potwierdzają 

1 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, 
Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 9.

2 Zob. m.in. Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, M. Panfi l, A. Szablew-
ski (red.), Poltext, Warszawa 2006, s. 59; Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, B. Dobie-
gała-Korona, A. Herman (red.), Difi n, Warszawa 2006 s. 206 i 433–434; A. Jaruga, W. Nowak, 
A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Wydawnictwo Społecznej Wyż-
szej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001, s. 47.
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lub podważają zasadność przyjętych kierunków działania przedsiębiorstw. Zmia-
ny w zachowaniach konsumenckich wyznaczają przewidywane kierunki działań 
marketingowych i wpływają na stosowane przez fi rmy strategie.

Problematyka dotycząca zachowań konsumentów staje się obecnie jednym 
z bardziej interesujących teoretycznie, a przy tym ważnych praktycznie zagad-
nień zarówno w naukach ekonomicznych, jak i innych naukach społecznych3. 
Waga tego zagadnienia wynika z faktu, iż w miarę wzrostu poziomu dobroby-
tu społeczeństwa, postępu technologicznego i tym samym nieograniczonego do-
stępu do informacji rynkowej w coraz szybszym tempie zmianie ulegają wzor-
ce postępowania konsumenta. Wzrost funduszy nabywczych wpływa na zwięk-
szenie zakresu decyzji konsumenta. Rosnące możliwości wyboru dóbr i usług 
umożliwiają zaspokojenie bardziej wyrafi nowanych potrzeb. Zachowania kon-
sumentów cechuje duża zmienność i podatność na oddziaływanie bodźców pły-
nących z zewnątrz. Współcześni klienci mogą porównywać oferty konkurencyj-
nych podmiotów, zlokalizowanych w odległych miejscach, dzięki czemu podej-
mują decyzje w sposób bardziej świadomy. Są osobami dobrze poinformowa-
nymi w kwestiach wyboru, niezależnymi i zaangażowanymi4. W konsekwen-
cji stają się bardziej krytyczni i wymagający wobec przedsiębiorstw. Zdobywa-
nie klientów i dążenie przedsiębiorstw do jak najlepszego zaspokajania różno-
rodnych ich potrzeb prowadzi często do niebezpiecznego zjawiska eskalacji ich 
oczekiwań. Istotną cechą nowych konsumentów jest również to, iż coraz łatwiej 
podejmują decyzje o zmianie usługodawcy, jak również przejawiają coraz więk-
sze umiejętności zarządzania własnym budżetem. Chętniej komunikują się z fi r-
mą, chcą współdziałać z podmiotami rynku i dzięki temu współtworzyć wartość, 
którą otrzymują. Klienci przestają być postrzegani jako bierni odbiorcy działań 
marketingowych podmiotów rynkowych, a stają się ich aktywnymi partnerami 
i „adwokatami”. Z uwagi na wysoką świadomość potrzeb konsumenci coraz czę-
ściej z własnej inicjatywy dostarczają informacji zwrotnych przedsiębiorstwom, 

3 S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo UŁ, Łódź 
1997, s. 7.

4 Zob. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, 
PWE, Warszawa 2003, s. 28–29; K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa 
strategii marketingowej, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1997, s. 27; A. Małysa-Ka-
leta, Strategia konsumenta XXI wieku, w: Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń, Z. Kędzior i in. 
(red.), t. 1, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Centrum Badań i Ekspertyz, Katowice 
2004, s. 241; M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 10–11; 
Z. Zymoniuk, J. Zymoniuk, Klient XXI wieku i wartość dla niego tworzona, Prace Naukowe Insty-
tutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 71, Wrocław 2001, s. 274–282.
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jak również sobie nawzajem5. Współcześni klienci są także świadomi wpływu 
ich decyzji na konkretne cele biznesowe oraz przedsiębiorstwo jako całość. Za-
tem bez akceptacji działań przez klientów przedsiębiorstwa nie mogą osiągać 
wpływów, a tym samym istnieć i rozwijać się na rynku.

1. Media a kryzys gospodarczy 

Środowisko ekonomiczne w Polsce w okresie ostatnich dwóch lat uległo 
diametralnym zmianom, przydając przedsiębiorstwom niepewności i wzrostu ry-
zyka działalności, a konsumentom obaw. Niepokojące doniesienia na temat kry-
zysu gospodarczego zmuszają przedsiębiorstwa do ograniczenia lub wręcz za-
niechania inwestycji, czego konsekwencją może być wzrost bezrobocia i spa-
dek przychodów społeczeństwa. W rezultacie zmniejsza się wolumen konsump-
cji, ale też zmianie ulega jej struktura i percepcja ceny. Zdaniem badaczy przed-
miotu, obecny kryzys jest najpoważniejszy od niemal stulecia i jest to pierwszy 
prawdziwy kryzys globalny. Jest to przede wszystkim kryzys zaufania. Można 
przypuszczać, że brak zaufania przełoży się w określonym stopniu na decyzje za-
kupowe. Eskalację tego zjawiska powodują niewątpliwie media. Temat dotyczą-
cy kryzysu jest ciekawy i jednocześnie nośny ze społecznego punktu widzenia, 
stąd nie dziwi ogromne zainteresowanie mediów tą tematyką. Poprzez skupianie 
społecznej uwagi i częste relacjonowanie zagadnień dotyczących kryzysu media 
nadają ważność tym sprawom, utwierdzając przeświadczenie, że „skoro media 
się tym interesują, to musi oznaczać, że jest to ważny problem”6. Media, dostar-
czając informacji o najważniejszych kwestiach, dokonują tym samym swoistej 
ich selekcji, a poprzez wzrost częstotliwości ich emisji nadają im wyższą rangę. 
W przypadku tematów ważnych dla społeczeństwa, a do takich niewątpliwie na-
leży kryzys gospodarczy, obserwuje się skłonność mediów do przejaskrawiania 
tematów i nadawania im sensacyjnej oprawy. Traktują często te tematy w niepro-
porcjonalnym wymiarze do faktycznego stanu i wagi zdarzeń. W konsekwencji 
powoduje to eskalację relacjonowanych zjawisk. Obserwacja rynku oraz anali-
za licznie prowadzonych w ostatnich miesiącach badań pozwala na konstatację, 
iż było tak również w przypadku kryzysu, z którym mamy obecnie do czynienia.

5 E. Rudawska, Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębior-
stwa, WNUS, Szczecin 2008, s. 173.

6 J. Kreft, Media a transfer zaufania w warunkach kryzysu, w: Kontrowersje wokół marketingu 
w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Wydaw-
nictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, s. 400.
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Nagłaśniane przez krajowe media informacje na temat kryzysu rzeczywi-
ście spowodowały spadek zaufania konsumentów do podmiotów działających na 
rynku i eskalację niepewności – 43% Polaków przyznaje, że poświęcanie uwagi 
kryzysowi w programach telewizyjnych tylko pogorszyło obecną sytuację w Pol-
sce, a temat kryzysu został wyolbrzymiony7. Częste relacje w mediach dotyczące 
kryzysu miały negatywny wpływ na jego postrzeganie i zwiększyły obawy Pola-
ków. Spośród dziesięciu krajów biorących udział w badaniu w Polsce odnotowa-
no najwyższy wskaźnik zmęczenia społeczeństwa tematyką kryzysu w mediach. 
Niemal 60% respondentów przyznało, że zjawisko to zostało wyolbrzymione 
w telewizji, co wpłynęło negatywnie na jego postrzeganie i zwiększyło obawy 
społeczeństwa. Podobnie wysoki wskaźnik zanotowano jeszcze tylko w czterech 
innych krajach: Czechach, Belgii, Irlandii i Holandii. Na tych rynkach osiągnął 
on poziom ponad 50%. Z kolei z badań prowadzonych przez fi rmę Millward-
Brown SMG/KRC wynika, że większość Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, 
że „kryzys jest, bo media o nim mówią”.

2. Nastroje i zachowania zakupowe polskich konsumentów w warunkach 
kryzysu

Wydaje się, że Polacy mimo nagłaśnianych w mediach informacji o kryzy-
sie nie obawiają się znacząco jego skutków. Według unijnego sondażu Eurobaro-
metru w Polsce 61% mieszkańców obawia się, że problemy ekonomiczne zwięk-
szą poziom biedy wśród bliskich. Jednak zaledwie 12% Polaków sądzi, że kryzys 
negatywnie wpłynie na ich życie (w całej Unii obawy takie ma aż co piąty miesz-
kaniec). Wyniki te zbieżne są z badaniami prowadzonym przez Katedrę Marke-
tingu Uniwersytetu Szczecińskiego8. Wskazują, że blisko 60% respondentów nie 
odczuwa skutków kryzysu gospodarczego w swoich gospodarstwach domowych. 
Wśród osób, które takie skutki odczuwają, zdecydowana większość jako powód 
tego wskazuje fakt ogólnie odczuwanego niepokoju, zmniejszenie wynagrodze-
nia i zagrożenie utratą pracy.

7 Badania zostały przeprowadzone przez fi rmę Research International, w okresie październik-
-grudzień 2009 na próbie 10 804 respondentów, w tym 1320 z Polski. Poza Polską w badaniu udział 
wzięły następujące kraje: Austria, Belgia, Czechy, Węgry, Irlandia, Holandia, Rumunia, Słowacja 
i Szwajcaria.

8 Badania nt. Zmiany w konsumpcji mieszkańców regionu zachodniopomorskiego zostały prze-
prowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety przez zespół pracowników Katedry Marketingu 
Uniwersytetu Szczecińskiego, w okresie listopad 2009 – styczeń 2010. Próba obejmuje 292 konsu-
mentów dobranych warstwowo ze względu na miejsce zamieszkania.
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Co więcej, aż 20% Polaków jest przekonanych, że w 2009 roku poziom ich 
życia się poprawił. Wynik ten pokazuje, że w kraju panują dobre nastroje, a Pola-
cy są w kwestii kryzysu najbardziej optymistyczni w Europie9.

Kryzys gospodarczy nie miał negatywnego wpływu nie tylko na nastroje Po-
laków, lecz także na zachowania zakupowe, przynajmniej w odniesieniu do pro-
duktów FMCG. Potwierdzeniem tej tezy są badania fi rmy Nielsen, w ramach któ-
rych analizie poddano 160 kategorii produktowych. W okresie od sierpnia 2008 
do lipca 2009 roku – mimo doniesień o istniejącym kryzysie – obserwowany był 
dynamiczny wzrost obrotów we wszystkich grupach produktów szybkozbywal-
nych. Cały rynek FMCG w 2009 roku odnotował blisko 10% wzrost wartości 
sprzedaży10. Badania prowadzone w pierwszym kwartale tego roku wśród 7595 
dorosłych internautów wskazują, że zaledwie 4% respondentów odczuło nega-
tywne konsekwencje pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Wśród tych osób 
tylko co czwarty konsument w największym stopniu odczuł skutki kryzysu fi nan-
sowego w odniesieniu do wydatków na żywność, stałe opłaty, leki oraz inne arty-
kuły pierwszej potrzeby. Internauci skarżyli się na wzrost wydatków w tych ob-
szarach lub informowali, że oszczędzają na nich, wybierając tańsze odpowiedniki.

Wykres 1. Najczęściej wskazywane efekty kryzysu fi nansowego (N=299 – badani, którzy 
odczuwają skutki kryzysu fi nansowego)

Źródło: Finanse i plany fi nansowe internautów, badanie fi rmy Gemius SA, marzec-kwie-
cień 2009; www.marketing-news.pl (25.05.2009).

9 S. Czubkowska, Polacy mają kryzys w nosie, „Dziennik”, 29.10.2009.
10 K. Machaj, W święta nadal ruch – dynamika i struktura rynku FMCG w Polsce, www.mar-

keting-news.pl (7.12.2009).
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Zaskakujące jest, że zaledwie 4–9% dorosłych internautów, którzy odczu-
wają skutki kryzysu, uważa, że ma on wpływ na ich pracę i życie zawodowe. 
Relatywnie najczęściej wskazywali na pogorszenie sytuacji w fi rmie czy branży, 
w której pracują, a także uskarżali się na kłopoty ze znalezieniem pracy, przypadki 
obniżenia zarobków czy problemy z wypłatą. Powyższe pozwala na potwierdze-
nie konstatacji, iż Polacy wykazują dość optymistyczne postawy wobec kryzysu.

Opisane wyżej optymistyczne nastroje Polaków nie oznaczają, że kryzys 
nie miał negatywnego wpływu na ich zachowania w realizacji innych potrzeb, 
np. wyższego rzędu. Z przywoływanych wcześniej w artykule badań prowadzo-
nych przez fi rmę Research International w Polsce, jak również w innych bada-
nych krajach europejskich, wynika, że dość często ograniczane były wydatki na 
rozrywkę poza domem, np. wyjścia do kina, restauracji czy pubów. Pomimo to 
jednak wakacje utrzymały wysoką pozycję w hierarchii ważności Polaków. Nie-
mal 60% badanych deklarowało bowiem, że kryzys nie wpłynął na ich plany wa-
kacyjne w 2009 roku, a 5% odpowiadających wyjeżdżało częściej. Ponadto 72% 
Polaków pomimo kryzysu skłonnych było wydać na wakacje tyle samo co do-
tychczas lub więcej11.

Kryzys, który dotknął całą światową gospodarkę, spowodował jednak, iż 
konsumenci, będąc pod presją ekonomiczną wywołaną obniżką płac, zrezygno-
wali z zakupu luksusowych towarów. Najbardziej swoje nawyki zakupowe pod 
wpływem kryzysu zmienili Irlandczycy i Włosi. Prawie we wszystkich krajach 
odsetek respondentów, którzy twierdzą, że kupują mniej ubrań i elektroniki, jest 
bliski 50%. Na tym tle widocznie odstaje Polska.

Z badań prowadzonych przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Szczeciń-
skiego wynika z kolei, że blisko połowa respondentów w ciągu ostatnich 12 mie-
sięcy ograniczyła swoje wydatki (wykres 2).

Wykres 2. Czy w okresie ostatnich 12 ograniczył Pan/Pani swoje wydatki? (w %)
Źródło: badania Katedry Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.

11 Polacy zmęczeni tematyką kryzysu, www.marketing-news.pl (9.02.2010).

Tak; 49%

Nie; 51%
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Analiza dalszych wyników badań skłania do wniosku, iż zdecydowanie 
mniej mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego wydają na sprzęt RTV/
AGD, wyjazdy turystyczne/wakacyjne oraz artykuły żywnościowe luksusowe. 
Mimo kryzysu nieco więcej środków fi nansowych przeznaczają na artykuły żyw-
nościowe pierwszej potrzeby, usługi edukacyjne i medyczne.

Tabela 1

Zmiany w wydatkach na poszczególne grupy produktów 
w porównaniu z okresem sprzed kryzysu

Lp. Produkty/usługi Więcej Mniej Tyle samo

1 Artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby 
(pieczywo, nabiał) 16.3 6,1 77,6

2 Artykuły żywnościowe luksusowe 
(ekskluzywne słodycze, wędliny, alkohol) 9,1 40,7 50,2

3 Odzież, obuwie 6,9 31,9 61,2

4 Wyjazdy turystyczne/wakacyjne 5,1 45,6 49,3

5 Usługi osobiste (fryzjer, kosmetyczka) 4,4 29,3 66,3

6 Sprzęt RTV/AGD 8,1 46,2 45,8

7 Usługi gastronomiczne 9,1 34,6 56,4

8 Usługi medyczne (leki, wizyty u lekarza) 12,8 11,3 75,9

9 Usługi kulturowe (kino, teatr) 10,7 33,7 55,6

10 Usługi edukacyjne (kursy, dokształcanie się, nauka) 15,2 20,4 64,4

Źródło: badania Katedry Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.

3. Postawy Polaków w okresie kryzysu

Prezentowane wyniki badań skłaniają do refl eksji, iż kryzys nie wpłynął 
znacząco na zachowania zakupowe Polaków. Co zatem zmienił? Polacy z pew-
nością stali się bardziej rozważni. Konsumenci zaczynają być ostrożni, racjo-
nalniej podejmują decyzje, działając mniej impulsywnie i wykazując mniejszą 
skłonność do wydawania. Zakupy towarów poprzedzają dokładnym rozpozna-
niem rynku i poszukiwaniem niższej ceny. Są gotowi na poświęcenie czasu na 
znalezienie satysfakcjonującej oferty, wyczekiwanie na spadek ceny lub poja-
wienie się oferty promocyjnej. Badania prowadzone przez pracowników Katedry 
Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego potwierdzają te wnioski – mieszkań-
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cy województwa zachodniopomorskiego w okresie spowolnienia gospodarczego 
znacznie bardziej kontrolują ceny nabywanych produktów (wykres 4).

Wykres 4. Czy w obliczu kryzysu bardziej kontroluje Pan/Pani ceny nabywanych 
produktów/usług?

Źródło: badania Katedry Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wobec nasilającego się spadku zaufania do podmiotów działających na ryn-
ku i idącego za tym rosnącego ryzyka współpracy klienci stawiają podmiotom 
rynkowym większe wymagania. W jeszcze większym stopniu niż dotychczas 
oczekują rzetelności w obsłudze. Częściej poszukują również obniżek i promo-
cji, przy czym ich poszukiwanie nie jest konsekwencją przysłowiowego zaciska-
nia pasa, lecz „zakupowego sprytu” konsumentów. Kryzys dla wielu polskich 
konsumentów stał się szansą. Co trzeci uważa, że rok 2009 był dobrym rokiem 
na kupowanie (wykres 5).

Wykres 5. Czy zgadza się Pan/Pani z opinią, że rok 2009 jest dobrym czasem na 
kupowanie?

Źródło: Polski konsument w czasie kryzysu – oszczędny, ale lojalny, raport BTL Monitor 
2009/2010, czerwiec-lipiec 2009, www.arc.com.pl.

Obecnie promocje traktowane są przez klientów jako obowiązek producen-
tów. Wyzwaniem dla tych ostatnich jest zatem nie sama obecność promocji, lecz 
jej forma. Z badania BTL Monitor wynika, że w 2009 roku 14% konsumentów na 
bieżąco śledziło oferty promocyjne i chętnie z nich korzystało, co w porównaniu 

Tak; 58,20%

Nie; 41,80%

21%31%

48%
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z 2008 rokiem daje 4-procentowy wzrost. Mniejszy jest też odsetek osób odpor-
nych na promocje. Obecnie 13% konsumentów twierdzi, że promocja zupełnie 
nie wpływa na ich zachowania, podczas gdy w 2008 roku stanowisko takie repre-
zentowało nieco więcej, bo 16% respondentów12. Sytuacja ta powoduje, że sprze-
dawcy są zmuszeni do obniżania ceny i stosowania promocji, by utrzymać obro-
ty. Jednocześnie z tych samych badań wynika, że o ile konsumenci niejako wy-
muszają na fi rmach obniżki cen, o tyle mocną stroną konsumentów, nawet w sy-
tuacji spowolnienia gospodarczego, jest lojalność. Podział polskich konsumen-
tów pod względem ich stosunku do promocji w 2009 roku uwidocznił bowiem, 
że najsilniejszą grupę stanowią tzw. stawiający na markę, czyli lojalni klienci, ko-
rzystający z promocji przy okazji – wtedy, gdy dotyczą one produktów marek, do 
których są przekonani. Pozwala to na konkluzję, iż obecnie dobrym sposobem na 
utrzymanie klientów przy fi rmie, wzmacnianie ich lojalności może być nie tyl-
ko oferta promocyjna o charakterze cenowym, lecz także sprzedaż pakietowa lub 
sprzedaż większej liczby produktów jako efekt kompleksowej obsługi.

Prezentowane wyniki badań skłaniają do konkluzji, że kryzys gospodar-
czy wpłynął na zmiany postaw i potrzeb konsumenckich nie tyle w odniesieniu 
do zakupu produktów codziennego użytku, ile w zakresie świadomości konsu-
menckiej. Rośnie znaczenie zaufania i bezpieczeństwa. Konsumenci kierują się 
ku temu, co znane, pewne, ku tradycyjnym wartościom. Analitycy rynku wska-
zują, że konsumenci łatwiej akceptują zmianę używanych marek w kierunku tań-
szych odpowiedników13. Starają się zachować swój styl życia, ale wydają mniej 
na jego urzeczywistnianie. Konsumenci stają się bardziej świadomi, rozważniej 
podejmują decyzje, staranniej planują zakupy i korzystają z ofert promocyjnych.

Zakończenie

Kryzys z pewnością wiele zmienia w gospodarce zarówno w skali global-
nej, jak i lokalnej. Już obserwuje się zmiany stylu życia, wzrost znaczenia takich 
pojęć, jak lojalność, zaufanie, wiarygodność czy bezpieczeństwo. Fakt ten powo-
duje, że przed menadżerami stają nowe wyzwania. Będą musieli dokonywać pre-
cyzyjnej analizy potrzeb klientów, przeformułować strategie dotyczące oferowa-
nych marek, zmodyfi kować portfel produktów zgodnie z nowymi oczekiwania-
mi konsumentów.

12 www.arc.com.pl (27.03.2010).
13 J. Komór, Refl eksje po seminarium „Konsumenci w obliczu recesji”, www.ptbrio.pl 

(19.02.2009).
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CHANGES IN CONSUMER BEHAVIOR IN A CRISIS – MYTHS OR FACTS?

Summary

Issues concerning the behaviour of consumers is now becoming one of the more in-
teresting theoretically and practically important issue, both in economic and other social 
sciences. Economic environment in Poland during the last two years has done through 
tremendous changes creating business uncertainty, increased risk business, and consumer 
concerns. The crisis certainly makes lots of changes in the economy, both global and lo-
cal. The paper presents results of research conducted by independent research agencies 
as well as by the Department of Marketing, University of Szczecin on the impact of eco-
nomic crisis on consumer behaviour.

Translated by Edyta Rudawska
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JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO JAKO 

WEWNĘTRZNEGO KLIENTA FIRMY

Wstęp

Współczesne instytucje samorządu terytorialnego znajdują się w okresie 
istotnych przemian. Spowodowane jest to występowaniem nowych, dotychczas 
nieznanych problemów, takich jak integracja z Unią Europejską, nasilająca się 
konkurencja, natomiast wzrastająca liczba organizacji zmusza urzędy do podej-
mowania działań dotychczas stosowanych przez podmioty nastawione na zysk. 
Do tej pory specyfi czny charakter świadczonych usług pozwalał tym instytucjom 
na ignorowanie powszechnie stosowanych działań marketingowych, ale współ-
cześnie już nie wystarczy rzetelnie wypełniać zadania, trzeba również planować, 
badać, zdobywać i współpracować z innymi podmiotami rynku, by zapewnić 
właściwy rozwój regionu. Ten proces przemian należy rozpocząć od organiza-
cji, a zwłaszcza przekształceń relacji wewnętrznych, które wpływają na wizeru-
nek i jakość instytucji. Budowanie właściwych relacji nie tylko z klientem urzę-
du, lecz także pracownikami jest obszarem działania marketingu wewnętrznego.

Wdrażanie zasad marketingu wewnętrznego wymaga w pierwszej kolejno-
ści zwrócenia uwagi na pracownika jako wewnętrznego klienta organizacji. Roz-
poznanie jego potrzeb i oczekiwań staje się kluczem do pozyskiwania, szkolenia, 
motywowania oraz budowania kultury organizacji, a w konsekwencji kreowania 
jakości. W tym celu konieczne jest wskazanie istotnych czynników wpływają-
cych na relacje wewnątrz organizacji.
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1. Współczesna koncepcja klienta wewnętrznego

Warunkiem sprawnego funkcjonowania fi rmy (organizacji) jest stosowanie 
marketingu wewnętrznego. Jednak wymaga to uznania, że marketing jest działa-
niem odnoszącym się do całego przedsiębiorstwa, a nie tylko do poszczególnych 
zadań lub działów. Przyjęcie tej szerszej wizji marketingu ma charakter długoter-
minowych działań, budując ich pełne zaufanie, tworzy się wzajemne korzyści dla 
wszystkich podmiotów. Marketing wewnętrzny jest według Grönroosa fi lozofi ą 
zarządzania zasobami ludzkimi fi rmy w ujęciu marketingowym1. Można więc 
uznać, że to całokształt działań realizowanych w fi rmie i odnoszących się do pra-
cowników obsługujących bezpośrednio klientów oraz pracowników wspierają-
cych te działania dla lepszego zaspokojenia potrzeb klienta2. Podstawowym wa-
runkiem istnienia marketingu wewnętrznego jest świadomość funkcji, jakie ma 
pełnić, co w konsekwencji prowadzi do uznania roli personelu za ważną, zwłasz-
cza w przypadku usług, w których brakuje materialnego charakteru produktu, 
a personel pierwszego kontaktu staje się usługodawcą. W takim układzie per-
sonel w oczach nabywcy stanowi najważniejszy czynnik decydujący o jakości 
usług, a dla przedsiębiorstwa staje się klientem wewnętrznym.

Główne zadania marketingu wewnętrznego to pozyskiwanie, szkolenie, mo-
tywowanie pracowników w celu właściwej obsługi klienta. Również marketing 
wewnętrzny stanowi podstawę do tworzenia marketingu zewnętrznego i transak-
cyjnego. Stan taki wynika z faktu, że trudno obiecywać dobrą jakość wykonywa-
nych usług, jeśli personel nie jest świadomy swojej roli i zadań lub nie identyfi ku-
je się z misją i strategią fi rmy. Budowanie sprawnie działającego systemu marke-
tingu wewnętrznego wymaga określenia potrzeb, oczekiwań i zadowolenia oraz 
segmentacji klientów wewnętrznych według określonych kryteriów (np. stażu 
pracy, statusu, wydziału), co pozwala na stworzenie właściwego systemu postaw.

Proces tworzenia i wspierania pożądanych postaw personelu wymaga po-
dejmowania zróżnicowanych działań, do których należą:

 – poszukiwanie, pozyskiwanie, utrzymywanie kompetentnych pracowników,
 – budowanie świadomości, wiedzy na temat misji, celów, strategii organizacji,
 –  podejmowanie działań istotnych dla zrozumienia i akceptacji roli oraz pozy-
cji pracownika

1 C. Grönroos, Internal Marketing- Theory and Practice, w: Services Marketing In changing 
Environment, T. Bloch (red.), AMA, Chicago 1985.

2 A. Kilon, Znaczenie marketingu wewnętrznego w kształtowaniu relacji z klientem, w: Inno-
wacje w marketingu. Młodzi o marketingu III, Wydawnictwo UG, Sopot 2005, s. 248–249.



295Czynniki kształtujące zachowania personelu jednostek samorządu...

 – kształtowanie odpowiedzialnej postawy pracowników,
 –  określenie oczekiwań oraz poziomu zadowolenia z miejsca i atmosfery pracy 
pośród personelu,

 – tworzenie sprawnego systemu przepływu informacji,
 – motywowanie pracowników,
 – zarządzanie usługobiorcami3.

Wymienione działania będą nie tylko wpływały na efektywność marketin-
gu wewnętrznego, lecz także na utrwalanie więzi pomiędzy pracownikiem a or-
ganizacją.

Skuteczność działań marketingu wewnętrznego polega na sprawnym zarzą-
dzaniu personelem jako wewnętrznym klientem fi rmy. Z tej przyczyny jednym 
z ważniejszych zadań jest określenie potrzeb i poziomu zadowolenia personelu. 
Czynnikami składającymi się na zadowolenie są klimat organizacji, postrzeganie 
ofert, motywacje, przyjęte postawy. Weryfi kacją podjętych działań będzie ocena 
zadowolenia pracowników, która może przebiegać w trzech płaszczyznach: poje-
dynczego pracownika, grupy pracowników (np. wydziału), całego personelu fi rmy.

Wybór płaszczyzny jest podyktowany strukturą i zadaniami, jakie wykonu-
ją poszczególni pracownicy lub wydziały, gdyż może istnieć wyraźna różnica po-
między personelem pierwszego kontaktu różnych działów lub między działami 
umiejscowionymi w różnych regionach.

Najbardziej widocznym czynnikiem dla klienta jest klimat organizacji, po-
nieważ to organizacja kreuje postawy pracowników, a ci, mając kontakt z klien-
tem, budują obraz fi rmy. Klimat organizacji determinuje również motywację pra-
cowników, która staje się wyrazem atrakcyjności organizacji dla potencjalnych 
pracowników, co w konsekwencji złego odbioru może przyczyniać się do ograni-
czonego wyboru dobrych pracowników.

Efektywne funkcjonowanie marketingu wewnętrznego w dużej mierze za-
leżne jest od roli kierowników, którzy w odpowiedni sposób zarządzają pracow-
nikami jako klientami wewnętrznymi. Do najważniejszych zadań kierowników, 
które usprawniają marketing wewnętrzny, należą:

 – budowanie zrozumiałych i jasnych planów oraz zadań;
 –  tworzenie sprawnego systemu przepływu informacji, który dodatkowo będzie 
pobudzał do samodzielnego podejmowania decyzji pracownika;

 – budowanie poprawnych stosunków z innymi działami;

3 K. Naumowicz, M. Wiścicki, Marketing usług. Materiały do wykładu, WSB, Piła 1998, 
s. 151.
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 –  kreowanie klimatu zaufania podczas przekazywania informacji, co umożliwi 
wyrażanie własnej opinii (krytyki);

 – budowanie świadomości dobrej jakości i premiowanie wysokiej wydajności;
 – kreowanie postawy odpowiedzialnej za realizację celów;
 –  budowanie pozytywnego odbioru i celebrowania okoliczności nagradzania 
pracowników4.

Należy podkreślić, że wdrażanie zadań marketingu wewnętrznego wymaga 
podejmowania działań, które będą podnosić zadowolenie pracowników zatrud-
nionych w organizacji. Wymaga to właściwego zarządzania, które może być uję-
te w dwóch płaszczyznach: postaw i komunikacji.

Zarządzanie postawami odnosi się do działań, których celem będzie 
w pierwszej kolejności rekrutacja właściwego profi lu pracowników. Chodzi tu 
zarówno o umiejętności, jak i osobowość czy charakter potencjalnego pracowni-
ka. W odniesieniu do personelu fi rmy istotne jest kształtowanie ich postaw, za-
chowań, stanowi bowiem element budowania oraz utrzymywanie kultury przed-
siębiorstwa. Ten ostatni aspekt jest najbardziej namacalny dla klienta organizacji 
i tworzy wizerunek fi rmy.

W odniesieniu do drugiej płaszczyzny, czyli zarządzania komunikacją, pod-
stawowym zadaniem jest tworzenie sprawnego przepływu informacji wewnątrz 
organizacji i na zewnątrz. Zaniedbania w obszarach informacyjnych mogą powo-
dować zakłócenia komunikacyjne, a te stanowią podstawę do pojawiania się nie-
jasności, problemów z podejmowaniem decyzji i przyjmowaniem odpowiedzial-
ności, w konsekwencji prowadząc do konfl iktów.

W rozpoznaniu potrzeb i oczekiwań konieczne jest podejmowanie ba-
dań, analiz, które sprzyjają poprawie wyników organizacji. Należy pamiętać, że 
sprawnie działający system przepływu informacji o oczekiwaniach i rzeczywi-
stym poziomie zadowolenia pracowników poprawia jakość świadczonych usług.

Kolejnym, równie istotnym elementem marketingu wewnętrznego jest pro-
ces wyznaczania i wdrażania norm usług wewnętrznych, które stanowić będą 
ważny element oceny jakości. Normy odnoszące się do działań wewnętrznych or-
ganizacji muszą być zgodne z ogólnie obowiązującymi. Ich akceptacja przez pra-
cowników jest niezbędnym warunkiem do budowania właściwych relacji w orga-
nizacji. Na normy wewnętrzne składają się standardy postępowania, wzorce za-
chowań, kodeks etyczny, moralność, poufność, odpowiedzialność, bezstronność.

4 Tamże, s. 153.
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Badania przeprowadzone pośród polskich fi rm wskazują, że etyka działań 
biznesowych fi rm ma niszowe znaczenie, mimo że w krajach Europy Zachodniej 
powszechnie obowiązuje kodeks etyczny uznawany za ważny element wzrostu 
rentowności fi rmy (w dziewięciu na dziesięć fi rm obowiązuje wewnętrzny ko-
deks etyczny)5.

2. Koncepcja lojalności jako narzędzie marketingu wewnętrznego

Jednym z istotnych elementów sprawnie działającego marketingu we-
wnętrznego jest lojalność, która umacnia związek z pracownikiem jako klien-
tem wewnętrznym. Można przyjąć, że ten prawny, a zarazem emocjonalny zwią-
zek powinien mieć jak największy udział w sercu, umyśle i wynagrodzeniu pra-
cownika6. Współczesne teorie lojalności mówią, że należy zadowolić klienta tak, 
by „pokochał” fi rmę, a im większe będzie jego zadowolenie, tym większe korzy-
ści przyniesie organizacji. Potwierdzają to badania nad miernikiem zadowolenia 
klienta, który obecnie jest jednym z najczęściej wykorzystywanych mierników 
niefi nansowych w organizacjach7.

Z punktu widzenia omawianego zagadnienia miernik zadowolenia klienta 
będzie odnosił się do zadowolenia pracownika jako klienta wewnętrznego urzę-
du. Oznacza to, że zarządzający powinni określić czynniki budujące zadowolenie 
nie tylko interesantów, lecz także swoich pracowników.

W tej sytuacji istotne jest określenie, co kształtuje poziom zadowolenia jako 
elementu koncepcji lojalności, której zadaniem będzie utrzymanie pracowników 
oraz ich zadowolenie. W tym celu trzeba wyznaczyć cechy jakości i ich ocenę 
z punktu widzenia pracownika jako klienta wewnętrznego fi rmy. Konfrontacja 
oczekiwań z rzeczywistością pozwala na określenie jakości i stopnia zadowole-
nia. Do najważniejszych aspektów (cech) jakości zaliczyć można:

 – materialny wyraz działań fi rmy na rzecz pracownika,
 – powtarzalność działań,
 – szybkość reakcji i realizacji działań,
 – kompetencje zarządzających fi rmą,

5 Czy biznes musi być nieetyczny, „Businessman Magazine” 1998, nr 12, s. 26.
6 Por. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, 

PWE, Warszawa 2003, s. 287.
7 R. Shaw, Nowe spojrzenie na marketing, Studio Emka, Warszawa 2001, s. 56–57.
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 –  kurtuazję rozumianą jako życzliwość, uprzejmość i szacunek wobec pracow-
ników,

 – uczciwość i wiarygodność organizacji,
 – poczucie bezpieczeństwa zarówno w miejscu pracy, jak i zatrudnienia,
 – dostępność do inicjatyw podejmowanych przez fi rmę,
 – zrozumiały system komunikacji,
 – znajomość pracowników.

Niezadowolenie pracowników najczęściej wynika z:
 – nieznajomości zarządzających organizacją oczekiwań personelu,
 – braku jasnych i zrozumiałych norm lub braku akceptacji istniejących już norm,
 – rozbieżności między rzeczywistością a proklamowanymi normami,
 – niesłowności kierownictwa.

Badania pośród pracowników różnych fi rm wykazały, że najczęściej skar-
żą się oni na przepływ informacji pomiędzy kierownictwem a pracownikami, na-
tomiast kierownicy średniego szczebla nie postrzegają siebie jako ważnego źró-
dła przepływu informacji. W przypadku niekonwencjonalnych źródeł informacji 
zarządzający oceniają je jako mało ważne, z kolei pracownicy niższego szczebla 
jako ważne, gdyż stanowią ich główne źródło informacji, wymiany opinii czy po-
mysłów, a nawet wiedzy na temat sytuacji w fi rmie8.

Zadowolenie pracowników staje się elementem jakości w organizacji, któ-
ry stanowi istotny składnik wizerunku instytucji oraz akceptacji przez pracowni-
ków wszystkich szczebli podejmowanych zadań. Dlatego istnieje silny związek 
pomiędzy zadowoleniem personelu a jakością świadczonych usług, co przedsta-
wia błędne koło niskiej jakości (rys 1).

Błędne koło jakości wskazuje, jak spadek zadowolenia i morale pracownika 
wpływają na wykonanie usługi, a w konsekwencji na zadowolenie klienta urzę-
du i wizerunek organizacji.

Pozytywny efekt działań urzędu można zaprezentować za pomocą tzw. spira-
li pozytywnej (rys. 2). W tym przypadku nacisk jest położony na zadowolenie per-
sonelu, który zmotywowany jest do świadczenia wysokiej jakości usług i w kon-
sekwencji wpływa na zadowolenie interesantów. Należy zwrócić uwagę, że zado-
wolenie pracownika wpływa bezpośrednio na jakość wykonywanych zadań.

8 A. Olsztyńska, Znaczenie marketingu wewnętrznego w usprawnieniu komunikacji wewnętrz-
nej organizacji, w: Innowacje w marketingu…, s. 402–404.
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Rys. 1. Błędne koło niskiej jakości relacji
Źródło: opracowanie własne na podstawie L.A. Schlesinger, J.L. Heskett, Breaking 

the Cycle of Failure Services, „Sloan Management Review” 1991.

Rys. 2. Spirala pozytywna
Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Langlois, G. Trocquer, Marketing 

des services. Le defi  relationnel, Quebek, 1992, s. 42.
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3. Urzędnik jako wewnętrzny klient jednostki samorządu terytorialnego

Rynek wewnętrzny urzędu stanowią wszyscy pracownicy, a jego identyfi -
kacja najczęściej przebiega według przyjętych kryteriów, np. składa się z seg-
mentów, takich jak obsługujący klienta, nieobsługujący, stażyści i praktykanci, 
pracownicy interwencyjni średniego szczebla zarządzającego. Natomiast pod-
miotem odpowiedzialnym za rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb są pracownicy 
wyższego szczebla zarządzania.

Charakter pracy wykonywanej przez personel jednostki samorządu teryto-
rialnego wymaga specyfi cznych cech, gdyż postawa i zachowanie urzędników 
jest wyznacznikiem oceny wizerunku organizacji. Od urzędnika oczekuje się po-
mocy w rozwiązaniu problemu, wsparcia, co powinno być wyrażone poprzez 
kompetencję, fachowość oraz rzetelność. Jednak równie ważne stają się dziś ta-
kie cechy zachowania, jak bezinteresowność i zrozumienie oraz wysoka kultura 
osobista. Charakterystyczne atrybuty urzędnika to znajomość prawa, znajomość 
lokalnych problemów, znajomość ludzi. Należy pamiętać, że pracownik jednost-
ki samorządu terytorialnego powinien być świadomy swojej roli i autorytetu, ja-
kim się cieszy, a co z tym się wiąże – odpowiedzialności społecznej.

Uznając personel urzędu za klientów wewnętrznych, należy umiejętnie roz-
poznać ich oczekiwania i potrzeby. Przeprowadzone badania w jednostkach sa-
morządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego wykazały, że naj-
częściej występują potrzeby związane z wykonywaną pracą. Są to:

 – odpowiednia, wysoka funkcjonalność miejsca pracy,
 – możliwość wykorzystania nowoczesnych urządzeń,
 – klimat miejsca pracy9.

Innymi współcześnie ważnymi potrzebami pracowników są: sprawny prze-
pływ informacji, atmosfera w pracy kształtowana na podstawie relacji między 
pracownikami a kierownictwem oraz fi rmą a pracownikami, doskonalenie wie-
dzy i umiejętności, by podnosić wartość pracownika. Typową potrzebą jest rów-
nież zapewnienie materialnych warunków bytu, co potwierdzają wspomniane już 
wcześniej badania prowadzone w układzie rynku regionalnego, którego elemen-
tem było wyznaczenie jakości produktów oferowanych klientom wewnętrznym. 
Wyraźnie wskazują, że największy nacisk powinien być położony na elementy 

9 Badania prowadzone były w ramach projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST 
na obszarze województwa zachodniopomorskiego, który współfi nansowany był ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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namacalności, do których zaliczono szkolenia, motywację fi nansową, motywację 
niefi nansową, funkcjonalność miejsca pracy oraz wystrój10.

Sprawność przepływu informacji oraz kompetencje urzędników stanowią 
ważne elementy budowania wizerunku urzędu. Narzędziami usprawniającymi 
system komunikacji w urzędzie są współcześnie ustawy o pracownikach samo-
rządowych, kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia określające 
powinności, zadania i obowiązki urzędnika.

Interesujący jest fakt, że urzędnicy przed reformą społeczno-polityczną 
w Polsce wykonywali obowiązki, których zakres miał prokonsumenckie nasta-
wienie. Powinności urzędnika zawierały zarówno elementy odnoszące się do 
sprawiedliwości społecznej, zwalczania nierówności i dyskryminacji, prawo-
rządności, sumienności, terminowości, jak i fachowości, odpowiedzialności, sza-
cunku wobec obywateli i wysokiej kultury osobistej, która miała być świadec-
twem piastowanego urzędu11. Jednak brak właściwie przekazywanych kompe-
tencji i zły przepływ informacji przyczyniły się do biurokratyzmu, natomiast 
centralne zarządzanie do strachu przed odpowiedzialnością za podjęte decyzje, 
a w efekcie końcowym do negatywnej oceny wizerunkiem urzędu państwowe-
go z tamtego okresu.

Współcześnie pracownik samorządowy powinien mieć nie tylko wysokie 
kwalifi kacje, lecz także świadomość, że pełni służbę publiczną12, której ważnym 
atrybutem jest asertywność. Jego zadania zostały rozszerzone o nowe obowiąz-
ki wnikające ze zmian, jakie nastąpiły w Polsce, np. wysokie bezrobocie, pozy-
skiwanie środków na działania innowacyjne, promocja regionów, członkostwo 
w Unii Europejskiej. Również w kompetencjach urzędnika jednostki samorzą-
du terytorialnego leży rozwiązywanie problemów interesantów, konfl iktów inte-
resów wynikających z istnienia wielu ugrupowań politycznych i pozarządowych. 
Kwalifi kacje i umiejętności pracownika urzędu muszą być ciągle poszerzane, 
gdyż zmienność otoczenia wymaga ciągłego dokształcania się, natomiast wysi-
łek pracownika powinien być okresowo oceniany. Zatem do współczesnych cech 
urzędnika należą: kompetencja, fachowość i znajomość prawa, jak również kul-

10 Wyniki z badań w ramach projektu Wdrażanie usprawnień zarządczych w JST na obszarze 
województwa zachodniopomorskiego.

11 A. Mirończuk, Prawa i obowiązki pracowników urzędów państwowych, Warszawa 1988, 
s. 25; Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 22 lipca 1984 roku (MP z 1984, nr 20, poz. 135).

12 K. Rogoziński, O profesjonalizmie kształtującym osobowość oraz wpływie na kulturę orga-
nizacji usługowej, w: Marketing usług profesjonalnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 
2001, s. 70.
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tura osobista, odpowiedzialność za swoje działanie, postawa prospołeczna, wła-
ściwy kodeks moralny. Elementy te są spisane w kodeksie powinności urzędnika, 
a co roku następuje ich rewidowanie, by były lepiej dopasowane do zmieniającej 
się rzeczywistości13. Sprzyja to budowaniu wizerunku urzędu.

Sposób pracy, kontakt z interesantami, reprezentacja urzędu stanowią waż-
ny aspekt postrzegania organizacji. Dlatego kompetencje i empatia są najważ-
niejszymi czynnikami pozytywnej oceny urzędnika oraz podstawą do budowa-
nia pozytywnego wizerunku instytucji jako działania marketingu wewnętrznego.

Negatywnie ocenia się instytucje, które mają zbiurokratyzowany charakter 
procedur, ujawniający się w odsyłaniu interesanta od jednego do drugiego urzęd-
nika. Stan taki wynika często z braku kompetencji lub słabego przepływu infor-
macji w urzędzie. W tych przypadkach empatia odgrywa szczególne znaczenie, 
bo interesanci często czują się zagubieni w konfrontacji z ustawami i rozporzą-
dzeniami, co powiększa w ich odczuciu skalę problemu. Z tej przyczyny świado-
mość pracownika urzędu dotycząca podstawy problemów klienta może ułatwić 
zarówno komunikację, jak i sprawne rozwiązanie problemu.

Przyjmując założenia marketingu wewnętrznego w jednostce samorządu te-
rytorialnego, należy (jak już wcześniej wspomniano) w pierwszej kolejności zi-
dentyfi kować potrzeby pracowników, które ująć można w dwie grupy: odnoszą-
ce się bezpośrednio do pracy oraz niezwiązane z pracą, ale wpływające na nią. 
Stopień zaspokojenia tych grup potrzeb decydować będzie o skali jakości wy-
konywanych usług oraz elementów określających tę jakość. Otrzymanie nega-
tywnej wartości dla takich elementów, jak namacalność, empatia, odpowiedzial-
ność, pewność czy niezawodność będzie uruchamiać działanie błędnego koła ja-
kości (zob. rys 1). W przypadku właściwej identyfi kacji potrzeb i ich zaspokaja-
nia będą tworzone podstawy do podnoszenia jakości (rys 3), która stanowi głów-
ny element zadowolenia.

Istotny wpływ na zadowolenie personelu ma całokształt działań organiza-
cji, gdyż sposób współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z lokalnym 
społeczeństwem ma wpływ na postrzeganie urzędu. Jeśli więc działania marke-
tingu wewnętrznego nie będą spójne z marketingiem zewnętrznym, to powstają-
cy dysonans nie pozwoli na pozytywną ocenę urzędu, a to wpłynie na zadowole-
nie personelu.

13 Z. Knecht, Public Relations w administracji publicznej. Teoria. Praktyka. Badania, Wydaw-
nictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 52–57.
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Rys. 3. Schemat wysokiej jakości usług instytucji
Źródło: opracowanie własne.

Dlatego bardzo istotny jest aktywy udział urzędu w życiu regionu. Pozwoli 
to na rozpoznanie potrzeb i problemów w otoczeniu zewnętrznym, a udział pra-
cowników w życiu lokalnej społeczności daje możliwość nie tylko zmiany wize-
runku, lecz także wzrostu ich morale poprzez aktywny współudział w życiu in-
stytucji. Dzięki temu świadomość niesienia pomocy innym sprzyja rozwojowi 
osobistemu i poczuciu docenienia przez pracodawcę oraz otoczenie14.

Inne ważne czynniki budowania zadowolenia to komunikacja z obywatela-
mi, poprawa jakości pracy urzędników poprzez organizację szkoleń oraz podej-
mowanie działań, które swym zasięgiem wybiegają w przyszłość, spotykając się 
z aprobatą społeczną. Dla personelu jako klienta wewnętrznego instytucji ważny 
jest również wizerunek organizacji postrzegany przez jej pryzmat.

14 A. Mann, Stosunki ze społecznością, w: Public Relations w praktyce, A. Gregory (red.), Pro-
fesjonalna Szkoła Biznesu, Kraków 2000, s. 53.
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W jednostkach samorządu terytorialnego wizerunek fi rmy tworzony jest po-
przez misję organizacji. Misja powinna wyrażać takie wartości, jak publiczny ob-
raz instytucji, dbałość o klientów, postęp technologiczny, płaszczyzny działania, 
idee, pozytywne strony organizacji odróżniające ją od konkurentów oraz troska 
o pracowników. Tworzący misję nie powinni jednak zapominać o jej oryginalno-
ści, zwięzłości oraz elastyczności15.

Należy również zaznaczyć, że istotnym instrumentem w kształtowaniu za-
chowań personelu jednostki samorządu terytorialnego jest Public Relations, któ-
rego zadaniem jest stworzenie właściwego wizerunek instytucji. Jednak oddzia-
ływanie na pracowników fi rmy, nazywane Human Relations16, należy do jedne-
go z trudniejszych w zastosowaniu, gdyż grupa docelowa jest bardzo zróżnicowa-
na. Głównymi zadaniami HR są: informowanie, prowadzenie kreatywnego dia-
logu, by budować relacje z otoczeniem zewnętrznym, zapoznanie i dążenie do 
akceptacji celów instytucji oraz polityki kierownictwa przez pracowników, two-
rzenie pożądanego stylu postępowania, budowanie poprawnych relacji pomiędzy 
pracownikiem a pracodawcą i pracownikiem a organizacją, wzbudzanie poczu-
cia odpowiedzialności pośród pracowników, rozwijanie umiejętności pracowni-
ków poprzez kształcenie i szkolenie, tworzenie okazji do czynnego i satysfakcjo-
nującego udziału pracowników w życiu organizacji. Należy również wspomnieć, 
że pracownicy stanowią ważne medium perswazyjne17, dla organizacji oznacza 
to, że każdy zatrudniony pracownik poprzez swoje kontakty ze znajomi i rodzina-
mi rozpowszechnia opinie o fi rmie. Charakter przekazywanych informacji zależy 
właśnie od relacji, jakie zostały zbudowane w urzędzie. Public Relations posługu-
je się szeroką gamą instrumentów, jednak ze względu na ograniczenia co do ob-
jętości artykułu nie zostaną omówione. Działania w obszarach Human Relations 
stanowią istotną część zadań określonych wcześniej jako marketing wewnętrzny.

Podsumowanie

Zmiana warunków działania jednostek samorządu terytorialnego wynika ze 
zmian w ich otoczeniu, skali i ważności ich zadań. Wymaga również, by jednost-

15 K. Wojcik, Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Podręcznik dla teoretyków. 
Podręcznik dla praktyków. Placet, Warszawa 2001, s. 426–428.

16 Literatura przedmiotu wskazuje na stosowania różnego nazewnictwa dla HR, istnieją rów-
nież: employee communications lub relationship management, inaczej employee relations. Nie-
stety, w Polsce nadal PR wewnętrzny nie budzi zbyt dużego zainteresowania.

17 K. Wojcik, Public Relations…, s. 737–752.
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ki te były traktowane jako podmioty rynku, które w sposób skuteczny wykorzy-
stują koncepcję marketingu wewnętrznego.

Jeśli przyjmiemy, że podstawowym zadaniem w tym zakresie jest dobra 
i spójna koncepcja marketingu wewnętrznego, konieczne jest prowadzenie re-
gularnych badań ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju, kierunku i specyfi cz-
nych potrzeb personelu jako klienta wewnętrznego. Również relacje pomiędzy 
kierownictwem a personelem pierwszego kontaktu, prawidłowość formułowania 
misji jednostki samorządu terytorialnego oraz jej realizacji i spójność wizerunku 
organizacji należą do tych niezbędnych działań.

COMMUNE PERSONNEL AS THE HOME CLIENT 
AND THE FACTORS FORMING ITS BEHAVIOUR

Summary 

The article deals with an issue of local government unit employees as institution’s 
inner client. Moreover, it puts a great emphasis on personnel administration as an aspect 
of marketing, in organizations such as local government unit. It also draws attention to 
relations built between employees as a crucial factor of customer satisfaction and the 
quality of services provided.

Translated by Małgorzata Wiścicka
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ZACHOWANIA KONSUMENTÓW CZYNNIKIEM WARUNKUJĄCYM 
STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW TURYSTYCZNYCH

Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie rynkowych zachowań konsumentów 
oraz sposobów wykorzystania tej wiedzy w strategii przedsiębiorstw turystycz-
nych. Podstawowym warunkiem sukcesu przedsiębiorstw turystycznych jest 
kształtowanie jak najlepszych relacji z klientem, dostosowanie się do oczekiwań 
i zachowań nabywców oraz kreowanie potrzeb potencjalnych turystów. Poznanie 
cech konsumentów, stylów życia oraz prawidłowości postępowania konsumen-
tów na rynku powinno być podstawą obrania i realizowania właściwej strategii 
przez przedsiębiorstwa turystyczne1.

1. Dynamiczne zmiany w otoczeniu kreujące zachowania konsumentów 
na rynku usług turystycznych

Dynamiczne zmiany w otoczeniu tworzą nowe wyzwania dla przedsię-
biorstw turystycznych. Są to zmiany wynikające zarówno z czynników otocze-
nia, w tym makrootoczenia i jego struktury, jak i sytuacji wewnętrznej regio-
nu, gdzie przedsiębiorstwa te są zlokalizowane. Wyróżnione w makrootocze-
niu (rys. 1) zmiany w sferze ekonomicznej, polityczno-prawnej, demografi cz-
nej, społeczno-kulturowej, a także technologicznej czy nawet międzynarodowej 

1 Por. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, 
PWE, Warszawa 2003, s. 11–12.
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wykształcają nowe cechy i zachowania konsumenckie2. Nie można jednak zapo-
mnieć o otoczeniu konkurencyjnym i kooperacyjnym przedsiębiorstw turystycz-
nych3 oraz o tak istotnych czynnikach najbliższego otoczenia, jakimi są elemen-
ty oferty turystycznej regionu, które często wyznaczają tor strategiom przedsię-
biorstw ulokowanych na jego terenie.

Analiza makrootoczenia daje możliwość określenia kierunku zmian w po-
szczególnych sferach otoczenia zewnętrznego i ich wpływu na poszczególne 
aspekty zachowań konsumenckich, natomiast analiza otoczenia konkurencyjne-
go umożliwia ocenę wpływu na te zachowania podmiotów pozostających w bez-
pośredniej interakcji.

Rys. 1. Czynniki otoczenia kształtujące zachowania konsumentów na rynku usług tury-
stycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza 
strategiczna..., s. 32; E. Dziedzic, Obszar recepcji..., s. 103–104.

W każdym z wyżej wymienionych obszarów występują istotne zmiany, jed-
nakże na potrzeby niniejszego opracowania (ze względu na objętość pracy) zo-
staną wyodrębnione tylko te, które w istotny sposób wyznaczają kierunki zacho-
wań konsumenckich. I tak, wśród procesów demografi cznych należy podkreślić:

2 Por. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, War-
szawa 1999, s. 31; E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicz-
nego, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 103–104.

3 Por. Analiza strategiczna gminy na potrzeby wyboru strategii rozwoju, T. Żabińska (red), 
Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1997, s. 38; E. Heath, G. Wall, Marketing 
Tourism Destination. A Strategic Planning Approach, Wiley, New York 1992, s. 32. 
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 –  starzenie się ludności w krajach wysoko rozwiniętych – 90 mln mieszkańców 
krajów UE jest w wieku powyżej 55 lat (30% populacji). Osoby te mają tyle 
tzw. wolnych środków pieniężnych, ile wszystkie pozostałe grupy wiekowe 
razem. Tendencje te uwidaczniają się w zachowaniach konsumentów poprzez 
zwracanie uwagi na zdrowy styl życia oraz wymaganie produktów luksuso-
wych ze wzbogaconą ofertą i ceną dostosowaną do jakości;

 –  przeobrażenia w strukturze rodzin, w tym wzrost aktywności zawodowej ko-
biet, zwiększająca się liczba gospodarstw jednoosobowych. Konsumenci wy-
bierają w związku z tym coraz krótsze pobyty weekendowe, preferują coraz 
częściej kompleksową organizację i obsługę podróży, a także nabywają pro-
dukty droższe – prestiżowe.

W otoczeniu społeczno-kulturowym możemy wyróżnić:
 –  wzrost znaczenia czasu wolnego jako ważnego miernika jakości życia; wpływ 
tej tendencji na zachowania konsumentów przejawia się w wyborze prestiżo-
wych, niestandardowych oraz indywidualnych podróży, a także wykorzystaniu 
technik wirtualizacji podróży w procesie zakupowym;

 –  wzrost znaczenia takich wartości, jak młodość, zdrowie, dobry wygląd, pod-
stawowymi motywami podróży stają się zatem aktywny wypoczynek, przeży-
cia, sport oraz regeneracja sił w kompleksach spa.

W otoczeniu ekonomicznym i polityczno-prawnym można wskazać na 
wzrost postaw krytycznych, wątpliwości i niepokojów dotyczących skutecz-
ności prowadzonej polityki ekonomicznej, funkcjonowania instytucji publicz-
nych, politycznych i ekonomicznych, a także rozwiązywania przez nie proble-
mów społecznych4. Wpływ tych czynników na zachowania konsumentów prze-
jawia się w indywidualizacji zachowań, poleganiu na samodzielnym wyborze, 
tworzeniu własnych koncepcji i dystrybucji informacji. Konsumenci mają coraz 
większą świadomość praw konsumenta i coraz bardziej racjonalny stosunek do 
oferty rynkowej.

Natomiast w otoczeniu technologicznym na pierwsze miejsce wysuwa się 
czynnik związany z rozwojem technologii informatycznych. Konsument, ma-
jąc możliwość wykorzystania nowych technologii, dokonuje niejednokrotnie sa-
modzielnie rezerwacji, może podjąć decyzję w tzw. ostatniej chwili, samodziel-
nie określa kierunek i cel podróży, coraz częściej korzysta z własnych środków 
transportu.

4 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców…, s. 23.
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Kolejnym wyróżnionym elementem makrootoczenia jest otoczenie mię-
dzynarodowe. Mówiąc o zachowaniach konsumentów/turystów, przede wszyst-
kim mamy na uwadze czynniki mające wpływ na globalizację konsumpcji. Z jed-
nej strony wyznaczają one pozytywne zachowania konsumentów, tj. wzmacnia-
ją preferencje konsumpcyjne, przyspieszają komunikację między ludźmi, wyzna-
czają ekologiczne formy wypoczynku itp. Z drugiej zaś globalizacja generuje ne-
gatywne zachowania, w tym niepożądany wpływ na kulturę, obyczaje społecz-
ności odwiedzanej przez turystów czy działania związane z zanieczyszczeniem 
środowiska naturalnego.

2. Relacje przedsiębiorstwa turystycznego z klientami jako podstawa 
określania strategii

Tworzenie pozytywnych relacji z klientem wymaga od przedsiębiorstwa 
nowego podejścia do rozwiązywania w fi rmie wszystkich problemów, nie tylko 
marketingowych. Podstawą działania powinno być zarządzanie relacyjne (rela-
tionship management). Według Philipa Kotlera, powinny być to relacje długo-
falowe, pełne zaufania, utrzymywane na zasadzie win-win, tj. wzajemnych ko-
rzyści dla wszystkich podmiotów5. Działania przedsiębiorstw jednakże mogą 
się różnić w zależności od rodzaju klientów. Możemy wyróżnić działania skie-
rowane na:

1.  Klientów dokonujących zakupu po raz pierwszy – zachowania tych 
klientów są oparte na wrażliwości na stosowane wobec nich formy ob-
sługi oraz cechy produktu czy usługi. Przedsiębiorstwa powinny stoso-
wać strategię skierowaną na wzbudzanie zaufania, opartą na analizie 
kluczowych konkurentów – w celu wyróżnienia się na rynku. Powinny 
zwracać szczególną uwagę na proces obsługi i pierwszy kontakt klien-
ta z przedsiębiorstwem (np. techniki marchendisingowe w działalności 
usługowej i handlowej).

2.  Klientów okazjonalnych oraz potencjalnych – zachowania konsumen-
tów nieznających dotychczas danego przedsiębiorstwa podyktowane są 
dostępną informacją rynkową. System informacji marketingowej po-
winien być zbudowany w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę i wzbu-
dzić zainteresowanie. Strategie promocji możliwe do zastosowania przez 
przedsiębiorstwa turystyczne to nie tylko reklama w środkach masowe-
go przekazu, targi czy foldery dostępne w biurach podróży, lecz także 

5 Ph. Kotler, Marketing Management, Prentice Hall, Upper Saddle River, New York 1997, s. 12–13.
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cały wachlarz instrumentów związanych z promocją sprzedaży poprzez 
sprzedaż osobistą czy Public Relations6.

3.  Klientów o umiarkowanej częstotliwości zakupów, w tym nielojalnych 
– wobec takich konsumentów przedsiębiorstwo powinno stosować róż-
norodne strategie produktowe. Strategie skierowane zarówno na lanso-
wanie nowego produktu/usługi, jak i podkreślanie cech tych produktów 
w odróżnieniu od istniejących już na rynku konkurencyjnym. Ważne sta-
ją się dla klientów elementy tzw. produktu poszerzonego w strukturze 
produktu, w tym dodatkowe ubezpieczenie, rękojmia, obniżka cen za za-
kup po raz kolejny itp.

4.  Stałych klientów – ci klienci oczekują od przedsiębiorstw turystycznych 
specjalnych przywilejów. Przedsiębiorstwa powinny kształtować swoją 
strategię wokół działań CRM, programów lojalnościowych lub działań 
Public Relations – podnoszących wizerunek przedsiębiorstwa.

5.  Klientów instytucjonalnych – ci klienci to nie tylko pośrednicy w sprze-
daży produktów danego przedsiębiorstwa, lecz także i te fi rmy, które 
wiążą z nimi osiąganie własnych celów (np. fi rmy ubezpieczeniowe, 
przewoźnicy). Strategie działania skierowane na te przedsiębiorstwa po-
winny być kształtowane indywidualnie, aby wzbudzać szczególne emo-
cje i przywiązanie.

6.  Klientów niezadowolonych – klienci niezadowoleni przejawiają swo-
je spostrzeżenia w postaci zażaleń. Przedsiębiorstwa turystyczne muszą 
zwracać szczególną uwagę na zarządzanie zażaleniami klientów. Sposo-
by przepływu informacji, realizacja zażalenia, obsługa niezadowolonych 
klientów wymaga przeszkolenia personelu i stosowania spójnych proce-
dur postępowania. Działania te mogą przyczynić się do budowania pozy-
tywnego wizerunku przedsiębiorstwa i do zatrzymania klienta.

3. Formułowanie strategii przedsiębiorstwa turystycznego

Budowanie pozytywnych relacji z klientami powinno być uwzględnione na 
każdym etapie formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego. Samo for-
mułowanie strategii jest procesem decyzyjnym, polegającym na ustaleniu klu-

6 Szerzej na ten temat: E. Lipianin-Zontek, I. Szewczyk, Z. Zontek, Promocja jako narzę-
dzie wspierania rozwoju produktu turystycznego, w: Nowoczesne tendencje w zarządzaniu, T. Bor-
kowski, A. Chodyński, Z. Zontek (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Agencja 
Wydawniczo Reklamowa Omnidium, Bielsko-Biała 2008, s. 57–71.
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czowych problemów i na wyborze optymalnych rozwiązań z punktu widzenia 
założonych celów i warunków realizacji7. Można wyróżnić kilka podstawowych 
etapów formułowania strategii:

1.  Zdefi niowanie misji, wizji oraz celów przedsiębiorstwa turystycznego – 
na tym etapie klient powinien być wartością, dla której przedsiębiorstwo 
zostało powołane.

2.  Proces segmentacji rynku – określenie rynków docelowych oraz profi lu 
usług, które spełniają wymagania klientów.

3.  Analizę strategiczną – dokonuje się analizy makrootoczenia i potencja-
łu strategicznego przedsiębiorstwa turystycznego oraz ocenia się konku-
rencyjność obszaru recepcji turystycznej.

4.  Opracowanie strategii przedsiębiorstwa turystycznego – czyli głównej 
koncepcji rozwoju przedsiębiorstwa, w perspektywie długoletniej, okre-
ślającej sposób, w jaki przedsiębiorstwo powinno wykorzystać swój po-
tencjał, aby sprostać wymaganiom klientów.

5.  Implementację strategii – dostosowanie struktury organizacyjnej, zaso-
bów ludzkich, rzeczowych, informacyjnych, fi nansowych do wymagań 
przyjętej strategii.

6.  Kontrolę strategii – proces, który ma na celu wykonanie czynności 
sprawdzających i podejmowanie działań regulacyjnych8.

Chcąc wybrać podstawową strategię, formułowaną na poziomie przedsię-
biorstwa turystycznego, która w szczególny sposób uwzględnia zachowania kon-
sumenckie, można zastosować tzw. macierz rozwoju przedsiębiorstwa tury-
stycznego. Macierz ta stanowi adaptację modelu Ansoffa – macierzy produkt/
rynek dla regionu9. W odniesieniu do produktu turystycznego jest stosowana, 
gdy analiza portfela produktów turystycznych ujawnia potrzebę nasilenia bądź 
wzbogacenia oferty przez rozwój nowych produktów lub poszukiwanie nowych 
rynków (klientów). Zaproponowany przez Philipa Kotlera i Karen Fox model 

7 L. Kozioł, M. Tyrańska, Metodyka formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego, 
w: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów, J. Witek, E. Marszałek (red.), dodatek do cza-
sopisma „Handel Wewnętrzny”, listopad 2009, s. 123. 

8 Por. L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, PWE, 
Warszawa 2002, s. 32.

9 Dwuwymiarowa macierz Ansoffa zestawia ze sobą decyzje dotyczące rynku i produktu, 
w wyniku których otrzymujemy cztery opcje strategiczne: penetracji rynku, rozwoju rynku, roz-
woju produktu i dywersyfi kacji. Szerzej na ten temat: Ph. Kotler, Marketing; Analiza. Planowanie. 
Wdrażanie i Kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999, s. 71. 



313Zachowania konsumentów czynnikiem warunkującym strategie...

(rys. 2) uwzględnia charakterystyczne dla turystyki innowacje i modyfi kacje pro-
duktu10 przez wzbogacenie dotychczasowych ofert o nowe elementy bądź two-
rzenie nowego pakietu usługowego z elementów już znanych lub innej jego kom-
pozycji11.

Modyfi kacje produktu mogą dotyczyć tylko niektórych zmian, np. organi-
zacyjnych, dodania wartości do istniejących produktów, natomiast działania in-
nowacyjne wymagają zazwyczaj podjęcia inwestycji wymagających dużych na-
kładów oraz działań marketingowych mających na celu zaznajomienie klientów 
z nowym produktem. Można więc wskazać, iż strategie innowacyjne powinny 
być stosowane wyłącznie na podstawie mocnych przesłanek analitycznych.

Strategia penetracji jest strategią najłatwiejszą i najmniej ryzykowną, 
a przede wszystkim cechującą się niską kapitałochłonnością. Stosowana jest 
w sytuacji, kiedy rynek nie został jeszcze nasycony i podzielony pomiędzy kon-
kurujące przedsiębiorstwa.

Produkty

istniejące zmodyfi kowane nowe

Rynki

istniejące 1. Penetracja rynku 3.  Modyfi kacja 
produktu

5.  Innowacja 
produktu

nowe 2. Nowe rynki
4.  Modyfi kacja 

produktu dla 
nowych rynków

6.  Innowacja 
produktu i rynku

Rys. 2. Strategie przedsiębiorstw turystycznych na podstawie macierzy Ansoffa
Źródło: Ph. Kotler, K.F.A. Fox, Strategic Marketing for Educational Institutions, 

Prentice Hall, Englewood Cliffs 1985, s. 138.

Przedsiębiorstwa turystyczne, które mogą zidentyfi kować możliwości wzro-
stu sprzedaży dotychczasowych produktów na dotychczasowych rynkach, nie 
mają potrzeby stosowania działań, które wymagają dużych nakładów inwesty-
cyjnych. Z drugiej strony ważne jest, aby przy dokonywaniu analizy możliwości 

10 W macierzy rozwoju przedsiębiorstwa turystycznego dodatkowo została wprowadzona war-
tość pośrednia – pomiędzy produktami już istniejącymi a nowymi, innowacyjnymi – produkty 
zmodyfi kowane.

11 Ph. Kotler, F.A. Fox, Strategic Marketing for Educational Institutions, Prentice Hall, Engel-
wood Cliffs, 1985, s. 138, za: T. Żabińska, Niektóre metody analizy strategicznej użyteczne w for-
mułowaniu strategii marketingowej regionu turystycznego, w: Metody badań marketingowych, 
Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 560.
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zastosowania opcji strategicznych procedura wyboru była dokonywana sekwen-
cyjnie od pierwszej do szóstej strategii, a nie dotyczyła wyboru jednej z sześciu.

Tabela 1

Działania sprzyjające uwzględnieniu zachowań konsumentów 
w strategii przedsiębiorstwa turystycznego

Cele działań Kierunki i instrumenty działań

Identyfi kacja oczekiwań i opinii 
konsumentów o działalności przedsiębiorstwa 
turystycznego 

–  systematyczne prowadzenie badań 
marketingowych

–  analiza otrzymanych informacji
–  stworzenie warunków klientom do 

zgłaszania uwag oraz zażaleń

Tworzenie misji przedsiębiorstwa na 
podstawie wartości istotnych dla konsumenta

–  badanie wizerunku fi rmy w opinii klientów
–  zapewnienie zgodności strategii z misją 

przedsiębiorstwa 

Kształtowanie oferty rynkowej 
w dostosowaniu do charakterystyk 
segmentów rynku

–  nadawanie usługom turystycznym 
cech odpowiadających preferencjom 
konsumentów

–  oddziaływanie na zachowania nabywców 
za pomocą korzystnych form dystrybucji 
i promocji 

Zapewnienie jakości usług zgodnie 
z oczekiwaniami konsumentów

–  wprowadzenie powszechnej jakości 
w przedsiębiorstwie

–  segmentacja cenowo-jakościowa klientów 

Budowanie relacji klientami
–  identyfi kacja kluczowych klientów
–  zastosowanie specyfi cznych form obsługi 

i kontaktu dla poszczególnych segmentów

Zapewnienie udziału wszystkich 
pracowników w kreowaniu rosnącej wartości 
dla klientów

–  uznanie kluczowej roli personelu 
w działalności usługowej

–  budowa planu pełniejszego wykorzystania 
pracowników

–  zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
–  inwestycje w rozwój personelu 

Tworzenie w przedsiębiorstwach „służb 
prokonsumenckich”

–  informowanie i edukacja konsumentów
–  utrzymywanie relacji z organizacjami 

konsumenckimi
–  dbałość o interesy konsumentów
–  bezpieczeństwo konsumentów

Systematyczny pomiar poziomu jakości usług 
oraz satysfakcji klientów

–  ocena jakości oferty według standardów
–  mierzenie poziomu satysfakcji z jakości

Źródło: Por. K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców..., s. 302–303.
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Realizacja wytyczonych przez strategię kierunków działań służących reali-
zacji oczekiwań konsumentów jest możliwa tylko wtedy, gdy klient znajduje się 
w centrum strategii przedsiębiorstwa. Cele oraz kierunki i instrumenty tych dzia-
łań przedstawiono w tabeli 1.

Uwzględniając powyższe czynniki, można wskazać kilka strategii możli-
wych do wdrożenia w zakresie asortymentu produktu turystycznego:

 –  strategię ścisłej specjalizacji – polegającą na oferowaniu jednego produktu 
wybranemu segmentowi rynku (np. oferowanie wypoczynku zimowego na ba-
zie istniejących miejsc zakwaterowania i wyciągów narciarskich);

 –  strategię produktów o podobnym rdzeniu, przystosowanym do obsługi róż-
nych segmentów rynku (np. oferta dla narciarzy o różnych umiejętnościach 
lub statusie materialnym);

 –  strategię oferowania kilku rodzajów produktów zbliżonym segmentom (np. 
oferowanie tym samym turystom produktów w sezonie letnim i zimowym);

 –  strategię oferowania szerokiego i głębokiego asortymentu różnym segmentom 
rynku, najczęściej stosowaną przez duże jednostki, które dysponują dużym ob-
szarem atrakcyjnym turystycznie.

Podsumowanie

Sukces przedsiębiorstw turystycznych jest uzależniony od właściwego 
kształtowania relacji z klientami, dostosowania się do ich oczekiwań, a także 
umiejętnego kreowania potrzeb. Znajomość tych zależności staje się niezbędna 
w działalności przedsiębiorstw turystycznych, zwłaszcza w opracowywaniu stra-
tegii produktowych oraz cenowych.

THE CONSUMERS BEHAVIOUR AS A FACTOR CONDITIONING 
THE STRATEGIES OF TOURIST ENTERPRISES

Summary

The aim of the article is to show the consumers behaviour infl uence on creation of the 
strategy in tourist enterprises. Success of tourist enterprises depends on the proper forma-
tion of relations with customers, adaptation to their expectations, and also skilful creating 
the needs. The knowledge of these dependences becomes particularly indispensable in the 
activity of tourist enterprises, especially in working out of the product and price strategies.

Translated by Zbigniew Zontek
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KLIENT WEWNĘTRZNY PRYWATNEJ PLACÓWKI SŁUŻBY 
ZDROWIA – NAJCENNIEJSZY KAPITAŁ ORGANIZACJI

Wprowadzenie

W codziennym kierowaniu organizacją przełożony musi być wielopłaszczy-
znowo zorientowany na czynniki, które tworzą i kształtują tę organizację. Wielo-
płaszczyznowość dotyczy m.in. zwracania uwagi na pracę i procedury związane 
ze stanowiskiem, sprawowania ścisłego nadzoru nad pracownikami, aby dopil-
nować właściwego wykonania zadań, zorientowania na ludzi, a zwłaszcza na bu-
dowanie zintegrowanych zespołów roboczych. Ponadto przełożony musi wyka-
zywać troskę o podwładnych i tworzyć przyjazny klimat organizacyjny, zwracać 
uwagę bardziej na motywowanie pracowników niż na ich kontrolowanie, dążyć 
do przyjaznych i pełnych szacunku, opartych na wzajemnym zaufaniu stosun-
ków z pracownikami. Nowoczesny przełożony – menadżer – zdaje sobie sprawę 
z tego, że największym i najcenniejszym kapitałem i potencjałem każdej organi-
zacji jest jej pracownik1.

Dla każdego przedsiębiorstwa (organizacji) co innego jest siłą napędową 
– dla przedsiębiorstwa produkcyjnego najistotniejszy jest rynek, jakość produ-
kowanego wyrobu, certyfi katy dopuszczające go do sprzedaży, dystrybucja, po-
tencjalni odbiorcy, walka z konkurencją; dla przedsiębiorstwa usługowego – ja-
kość świadczonej usługi i zadowoleni z niej klienci; dla przedsiębiorstwa han-
dlowego – wyniki dotyczące sprzedaży. Zasadniczym elementem, który two-

1 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 266. 
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rzy każde z tych przedsiębiorstw, jest potencjał ludzki – pracownik. Oczywiście 
jego wpływ na powodzenie danej organizacji na rynku jest różny w swojej inten-
sywności – największy będzie w przedsiębiorstwach usługowych, gdzie czynnik 
ludzki jest źródłem oferowanego dobra, jakość usługi zależy od wykształcenia, 
specjalizacji i doświadczenia zawodowego pracownika, ciągłego doskonalenia 
się w danej dziedzinie oraz dużych umiejętności nawiązywania kontaktów i pod-
trzymywania relacji interpersonalnych. Klient, który jest odbiorcą usługi, może 
w trybie natychmiastowym wydać opinię i ocenę otrzymanego dobra niemate-
rialnego. Dlatego też przełożony powinien przede wszystkim dbać o swoich pra-
cowników – ich rozwój, motywację do pracy, odpowiednie warunki płacy i pra-
cy. W zamian za dobre zarządzanie personelem otrzyma lojalność oraz profesjo-
nalizm w świadczonych usługach.

Pracownik każdej organizacji jest klientem wewnętrznym. Lekarz świad-
czący specyfi czną usługę, jaką jest usługa zdrowotna, jest klientem wewnętrz-
nym placówki służby zdrowia, w której pracuje. Lekarz-menadżer ma obowią-
zek dbać w równym stopniu o swoich pracowników – klientów wewnętrznych 
(lekarz, pielęgniarka, pomocniczy personel medyczny), jak również o potencjal-
nych pacjentów – klientów zewnętrznych. Przełożony – lekarz-menadżer – dba 
o nich za pośrednictwem klienta wewnętrznego – lekarza, którego przyjmuje do 
pracy i któremu powierza zadania związane ze świadczeniem określonych usług 
zdrowotnych względem pacjentów.

Według Agnieszki Bukowskiej-Piestrzyńskiej, „obecnie bardzo duża gru-
pa lekarzy – zwłaszcza tych, którzy praktykują prywatnie – zdaje sobie sprawę 
z tego, że w warunkach bardzo dużej konkurencji same umiejętności medyczne 
i doświadczenie zawodowe nie są wystarczające, aby osiągnąć sukces na rynku 
usług medycznych”2. Nowocześni lekarze znają tajniki marketingowe, które uła-
twiają im kontakt z pacjentem, pomagają w pozytywnym kreowaniu swojej oso-
by, a także w profesjonalnym promowaniu świadczonych usług. Całość tych za-
biegów marketingowych przekłada się na sukces placówki, w której pracują. Jed-
nak aby klient wewnętrzny – lekarz – świadczył te usługi w sposób profesjonalny 
i w pełni utożsamiał się z placówką, w której pracuje, oprócz odpowiednich wa-
runków pracy i satysfakcjonującego wynagrodzenia musi mieć zapewnione po-
zytywne relacje z przełożonym – lekarzem-menadżerem – i resztą zespołu me-
dycznego. O atmosferę i ogólny klimat organizacji dba przede wszystkim przeło-
żony. Od jego umiejętności zarządczych i preferencji zarządzania organizacją za-

2 Tamże.
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leżą relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami oraz pracownikami a prze-
łożonym. Na sukces prywatnej placówki służby zdrowia składa się wiele elemen-
tów. Jest to na pewno usytuowanie, dostępność, sprzęt, jakim dysponują lekarze, 
promocja usług świadczonych przez placówkę. Niezaprzeczalnym jednak fak-
tem jest stwierdzenie, iż od rodzaju atmosfery i ogólnego klimatu – kultury or-
ganizacyjnej – zależy powodzenie całej organizacji, którą w omawianym przy-
padku stanowią przede wszystkim ludzie – profesjonaliści w świadczeniu usłu-
gi zdrowotnej.

1. Klient wewnętrzny jako sprzedawca usługi zdrowotnej

Jak pisze Iga Rudawska, „wizerunek placówki służby zdrowia jest nośni-
kiem symboli i znaków reprezentujących rzeczywiste obiekty – przedmioty, za-
chowania, idee. Poszczególne elementy tego wizerunku wzajemnie się interpre-
tują, wywołując u potencjalnego pacjenta percepcję «osobowości» organizacji 
oraz stanowiąc zapowiedź tego, czego może się on spodziewać podczas całego 
procesu usługowego”3.

„Produktem placówki służby zdrowia jest świadczenie zdrowotne, czyli 
działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz 
inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia”4. Działania te są zwią-
zane m.in. z badaniem i poradą lekarską, leczeniem, orzekaniem i opiniowaniem 
o stanie zdrowia.

Produkt – świadczenie zdrowotne – tworzony jest z zespołu elementów, 
z których każdy oddziałuje na nabywców. Według Bukowskiej-Piestrzyńskiej są 
to następujące elementy:

 – wykształcenie i doświadczenie lekarza,
 – wykształcenie i doświadczenie personelu pomocniczego,
 – urządzenia medyczne,
 – stosowane środki opatrunkowe, leki, metody leczenia,
 – przebieg konsultacji medycznej5.

Pacjent, który wchodzi w interakcję z usługodawcą – klientem wewnętrz-
nym (lekarzem) – od razu ma do czynienia z człowiekiem, z reprezentantem 
świadczeniodawcy. Jest nim klient wewnętrzny placówki służby zdrowia, o któ-

3 I. Rudawska, Opieka zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 140.
4 Ustawa z 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (DzU 1991, nr 91, poz. 408, art. 3), 

za: I. Rudawska, Opieka zdrowotna…, s. 141.
5 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 19.
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rego przełożony musi dbać równie starannie jak o potencjalnych pacjentów – 
klientów zewnętrznych tej specyfi cznej organizacji. Klient wewnętrzny świadczy 
równie specyfi czną usługę, jaką jest usługa zdrowotna. Jej specyfi ka polega na:

 –  złożoności pod względem psychologicznym – jest to proces, który odbywa się 
bezpośrednio na oczach nabywców, czyli pacjentów;

 –  stałej interakcji lekarza z pacjentem – postawa lekarza wobec pacjenta ma za-
sadnicze znaczenie w kreowaniu wizerunku danej placówki służby zdrowia;

 –  fachowej wiedzy usługodawcy – warunkuje ona profesjonalne wykonanie 
usługi;

 –  jakości usługi zdrowotnej – nie zawsze zależy ona od samego lekarza, często 
od tzw. wyjściowego stanu zdrowia pacjenta-klienta.

Jak wskazuje Bukowska-Piestrzyńska, „specyfi ka usług zdrowotnych pole-
ga również na tym, że są one nieuchwytne i połączone z brakiem gwarancji ich 
skuteczności. Pacjent nie ma pewności, że po uzyskaniu świadczenia zdrowotne-
go będzie w pełni usatysfakcjonowany, czyli wyleczony. Stanowi to pewien pro-
blem dla lekarza. W takim przypadku musi on przede wszystkim edukować pa-
cjenta poprzez wskazywanie korzyści z danej usługi, a także problemów, jakie 
mogą zaistnieć w momencie zaniechania leczenia. Edukacja powinna poza tym 
dotyczyć szeroko pojętej higieny życia i profi laktyki zdrowotnej”6. Taki rodzaj 
taktyki w procesie realizacji usługi zdrowotnej wpłynie również na budowanie 
zaufania pomiędzy klientem wewnętrznym (lekarzem) placówki służby zdrowia 
a klientem-pacjentem, które w praktyce zaowocować może dalszym korzysta-
niem przez pacjenta z usług danej placówki.

Nie ulega wątpliwości, że personel (lekarz) świadczący usługę zdrowotną 
jest jej częścią. Nie tylko jego kwalifi kacje i umiejętności poparte wykształce-
niem i zdobytym przez lata pracy doświadczeniem, lecz także maniery i wygląd 
odgrywają bardzo dużą rolę w aspekcie zadowolenia pacjenta z kontaktu usługo-
wego. A skoro ten personel jest istotnym elementem w funkcjonowaniu placówki 
służby zdrowia, to rolą przełożonego (lekarza-menadżera) jest zadbać o ten zasób 
we właściwy sposób. Stąd pojawia się konieczność traktowania personelu jako 
klienta wewnętrznego podmiotu7.

Dbałość o klienta wewnętrznego świadczącego bardzo specyfi czny rodzaj 
usługi – usługę zdrowotną – powinna wypływać ze sprawnego zarządzania klien-
tem wewnętrznym, zwłaszcza w obszarze rozwoju i podnoszenia kwalifi kacji, 

6 Tamże, s. 18. 
7 Tamże, s. 216.
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sposobów motywowania do lepszej i wydajniejszej pracy, kierowania i ocenia-
nia jego pracy, a także tworzenia warunków samodzielności, odpowiedzialności 
i budowania zgody, więzi, zaufania oraz przyjemnej atmosfery wewnątrz organi-
zacji (klimatu organizacji). Takie działania określa się mianem marketingu inter-
akcyjnego nakierowanego na osiąganie wyższych kwalifi kacji personelu w pro-
cesie obsługi pacjenta.

Według Beaty Jamki, „na kształt wewnętrznego rynku pracy mają większy 
lub mniejszy wpływ wszystkie elementy zarządzania kadrami: od strategii go-
spodarowania zasobami ludzkimi i planowania potrzeb zatrudnionych, poprzez 
rekrutację, selekcję, systemy ocen, wynagradzania i motywowania kadr”8. Oczy-
wiście każdy z tych elementów jest ważny w procesie zarządzania. W aspekcie 
podjętej tematyki niniejszego artykułu najważniejszym elementem procesu za-
rządzania jest kierowanie karierą pracowników, którzy są najcenniejszym i naj-
większym kapitałem i potencjałem organizacji. Gdy pracownik ma zapewnione 
realne możliwości satysfakcjonującego rozwoju zawodowego, który jest oparty 
na jasnych i przejrzystych zasadach, przy jednocześnie umiejętnym zastosowa-
niu narzędzi motywujących go do lepszej i wydajniejszej pracy, wówczas może-
my mówić o potencjalnym sukcesie całej organizacji. Zadowoleni z warunków 
pracy i płacy, dobrze wyszkoleni i wciąż mogący się rozwijać pracownicy to ety-
kieta każdej organizacji.

Według Jana Otto, „marketing wewnętrzny jest ważny w funkcjonowaniu 
placówki służby zdrowia – zwłaszcza prywatnej. To przecież pracownicy pozo-
stają w stałym kontakcie z nabywcami usług i to oni kreują dobre lub złe wyobra-
żenie o jej działalności. Pełni dlatego ważną funkcję w kształtowaniu personelu 
usługowego. Stanowi swoisty sposób na uzyskiwanie i rozwijanie dobrej jakości 
jego pracy”9. Jeśli placówka służby zdrowia oferuje atrakcyjniejszą, lepszą i bar-
dziej satysfakcjonującą pracę niż inne placówki, to w efekcie dostaje lepszą i bar-
dziej profesjonalną usługę zdrowotną. Trzeba jednak pamiętać, że marketing we-
wnętrzny powinien być traktowany przez lekarzy-menadżerów jako proces po-
stępowania, a nie jako jednorazowa akcja.

W zamian za spełnienie oczekiwań klienta wewnętrznego wobec warunków 
pracy i płacy również jemu stawia się wymagania. Oprócz wiedzy i umiejętności 
medycznych, które są niezaprzeczalnym i oczywistym warunkiem, wymagania 

8 B. Jamka, Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, Difi n, Warszawa 2001, s. 192.
9 J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2001, s. 186–187, za: A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 218.
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te dotyczą m.in. dbałości o wygląd zewnętrzny, umiejętności wystąpień publicz-
nych, umiejętności organizowania sobie pracy, oraz umiejętności poszukiwania 
i znajdywania najbardziej optymalnego wyjścia z każdej sytuacji10.

Cechą charakterystyczną podmiotu zorientowanego na klienta wewnętrzne-
go jest właściwie skonstruowana polityka motywacji, która polega na zindywidu-
alizowanym podejściu do pracownika, wniknięciu w jego system potrzeb i ocze-
kiwań, stworzeniu odpowiednich warunków pracy oraz wyborze najodpowied-
niejszego systemu kierowania. Lekarz-menadżer musi poznać potrzeby pracow-
ników, aby ich skutecznie motywować. Potrzeby są przecież motorem poczynań. 
Według Bukowskiej-Piestrzyńskiej, „przełożony – lekarz-menadżer – ma do wy-
boru dwa sposoby motywowania: negatywne i pozytywne; [...] motywowanie ne-
gatywne – czyli motywowanie przez zastraszanie – jest dość prymitywnym spo-
sobem na mobilizowanie pracownika do lepszej i wydajniejszej pracy. Przynosi 
ono efekty, ale na bardzo krótko i nie w każdej sytuacji. Motywowanie pozytyw-
ne natomiast, czyli tzw. dodawanie ducha, polega na przekazywaniu pracowni-
kom komunikatów wspierających. Nie mogą być one traktowane jako pewnego 
rodzaju ogólniki, które niepoparte są żadnym konkretnym pomysłem. W takim 
przypadku nie ma bowiem efektów, to znaczy przełożony czuje, że coś zrobił, ale 
nie odbiło się to większym echem wśród pracowników. Jego autorytet, reputacja 
mogą na tym ucierpieć. Zadaniem przełożonego – lekarza-menadżera – jest zna-
lezienie odpowiedniego klucza, który pozwoli zastosować mu odpowiedni spo-
sób motywowania do konkretnego pracownika”11.

2. Relacje klienta wewnętrznego z lekarzem-menadżerem w aspekcie 
kultury organizacyjnej prywatnej placówki służby zdrowia

Pojęcie kultury pracy funkcjonuje w literaturze oraz w powszechnym obie-
gu od dość dawna. Na to specyfi czne zjawisko pierwszy zwrócił uwagę Elton 
Mayo. Nieco później ową grupową mentalność Michelin i Simens określili mia-
nem ducha fi rmy12.

Szczególnie duże zainteresowanie problematyką kultury organizacji daje 
się zaobserwować w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, a w największym stop-
niu przyczyniły się do tego niespotykane dotychczas sukcesy fi rm japońskich. 

10 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 218. 
11 Tamże, s. 236.
12 K. Cammeron, D. Ettington, The conceptual foundations of organizational culture. Hand-

book of Theory and Reasearch, New York 1998. 
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Obecnie w bogatej już literaturze przedmiotu można doliczyć się ponad stu defi -
nicji kultury organizacji. Często przytacza się defi nicję kultury organizacji poda-
ną przez Camerona i Ettingtona, dla których jest to „trwały zespół wartości, prze-
konań i założeń charakteryzujących organizacje i ich członków”13. Odkryto, że 
każde przedsiębiorstwo (fi rma, organizacja) ma swoją specyfi czną kulturę wła-
snej pracy, która w znaczącym stopniu zależy od jego wielkości i charakteru i nie 
jest niezmienna.

W badaniach nad efektywnością kultury organizacji John Kotter i James 
Heskelt wyróżnili dwa charakterystyczne jej poziomy: widoczny i niewidoczny. 
Ten pierwszy to wzory i style zachowań pracowników, drugi – niewidoczny – 
oznacza wspólne wartości oraz założenia obowiązujące w długich okresach14.

Zdaniem Kima Camerona i Roberta Quinna, „kultura organizacji była tak 
długo lekceważona przez praktyków i teoretyków zarządzania właśnie dlatego, 
że na ogół pozostaje niezauważona oraz i to, że jest zbiorem wartości uważanych 
za oczywiste...”15.

Zdaniem wielu autorów, w tym również Cammerona i Quinna, nie istnie-
je idealny profi l (typ) kultury organizacji, gdyż każda organizacja musi sama 
określić swój „własny” typ kultury oraz jego siłę. Ci sami autorzy podają jed-
nak przeciętny (i w miarę efektywny) profi l kultury organizacji, który może słu-
żyć jako wzorzec do porównania i przeprowadzenia ewentualnych zmian. Piszą 
m.in. „kiedy organizacja jest zdominowana przez kulturę rynku, szefowie uzna-
ni za najsprawniejszych mają skłonność do dopingowania ludzi do ciężkiej pra-
cy, pomagania, nadzorowania”. W odróżnieniu od nich przywódcy „klanowi” 
są ciepli, przyjaźni i okazują pracownikom wiele serca i zrozumienia, podczas 
gdy wzmiankowanym wcześniej „rynkowym” przypisuje się cechy szefów „bez-
względnych i wymagających”.

Inne zdanie na temat „idealnej” kultury organizacji niż wspomniani wy-
żej Cameron i Quinn prezentują Krystyna Fabianowska i Jerzy Rokita, dla któ-
rych taka idealna kultura organizacji powinna „obejmować trochę przedsiębior-
czości... nieco biurokracji... nasycenie innowacyjnością... nasilenie towarzyską 
(przyjazną) atmosferą wystarczającą, aby zaspokoić oczekiwania pracowników 

13 Tamże, s. 356–357.
14 J.P. Kotter, J.L. Heskelt, Culture and Perfomol, Free Prees, New York, 1992.
15 K.S. Cammeron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Ofi cyna Wydaw-

nicza, Kraków 2004, s. 86. 
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chcących wiedzieć, dlaczego mają się angażować w pracę”16. W odniesieniu do 
koncepcji Camerona i Quinna oznacza to w praktyce wszystkiego po trochu, 
tj. klanu, adhokracji, rynku i hierarchii. Nie za bardzo z powyższą opinią można 
się zgodzić, gdyż istnieją organizacje (służby, przedsiębiorstwa, fi rmy), w któ-
rych przykładowo „trochę” hierarchii może być dla nich niewłaściwą propozycją 
dotyczącą zmian kultury.

W Polsce problematyką kultury organizacji zaczęto zajmować się dopiero 
pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia. Jak pisze Grażyna Aniszewska, „w ostat-
nich latach zaczyna dominować pogląd, że największą rolę kultura organizacji 
odgrywa w przedsiębiorstwach usługowych”17, a do takich z całą pewnością zali-
czyć należy wszystkie placówki służby zdrowia.

Autorzy pracy dokonali oceny profi lu kultury organizacyjnej w wybranej 
prywatnej placówce służby zdrowia za pomocą kwestionariusza przedstawione-
go w pracy Cammerona i Quinna. Ankietę wypełniło anonimowo jedenastu leka-
rzy specjalistów (czterech lekarzy rodzinnych, trzech lekarzy pediatrów, dwóch 
lekarzy ginekologów, dwóch lekarzy dermatologów) pracujących w prywatnej 
placówce służby zdrowia – NZOZ – na terenie województwa śląskiego. Na ry-
sunku 1 i w tabeli 1 przedstawiono wyniki uzyskane z przeprowadzonych badań.

Kultura organizacyjna analizowanej placówki najbardziej nastawiona jest 
na rynek (28 pkt), ale przy silnej orientacji również na kulturę klanu (25 pkt). Jest 
to stan oczywisty i zrozumiały. Prywatna placówka służby zdrowia musi dbać 
o to, by wieść prym pośród konkurencji i walczy o każdego klienta-pacjenta, 
gdyż to decyduje o być lub nie być placówki na rynku usług zdrowotnych. Dodat-
kowo lekarz-menadżer poprzez demokratyczny styl zarządzania jest tzw. przeło-
żonym idealnym, mentorem, który troszkę jest jak ojciec całej organizacji – słu-
żący radą, pomocą i wsparciem. „Stan obecny” profi lu kultury organizacyjnej 
analizowanej placówki nie odbiega zbytnio od „stanu pożądanego” przez respon-
dentów. Badani lekarze – klienci wewnętrzni – woleliby, aby w ich miejscu pra-
cy jeszcze większy nacisk był położony na kulturę klanu, kosztem kultury hie-
rarchii. Oczywiście orientacja na kulturę hierarchii w organizacji, która świadczy 
specyfi czny rodzaj usługi – zdrowotny, jest również uzasadniony. W medycy-

16 J. Rokita, K. Fabianowska, Rozwój przedsiębiorstwa. Nowa generacja zarządzania, Wydaw-
nictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1991, za: P. Konodyba-Szymański, T. Irzyniec, 
Kultura organizacji a psychiczne obciążenie pracowników na przykładzie wybranych placówek 
służby zdrowia, „Zdrowie Publiczne” 2007, nr 117 (2), s. 233.

17 G. Aniszewska, Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2004, 
nr 1, s. 9. 
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nie istnieją pewne procedury postępowania, a klientem-pacjentem jest człowiek, 
więc trzeba postępować według norm, przepisów i zgodnie z medycznymi stan-
dardami. Całkowicie „wolna ręka” lekarza (klienta wewnętrznego) nie jest do-
brym posunięciem w świadczeniu usługi zdrowotnej. Postępowanie według usta-
lonych procedur, norm i przepisów medycznych chroni przed ewentualnymi pro-
blemami, a nawet błędami.

Źródło: opracowanie własne, schemat autorstwa Cammerona i Quinna

Demokratyczny styl zarządzania personelem medycznym – klientem we-
wnętrznym (lekarzem) – przez lekarza-menadżera (przełożonego) powoduje, że 
relacje między nimi są pozytywne, bez niedomówień, a problemy i konfl ikty roz-
wiązywane na bieżąco.

Jak pisze Bukowska-Piestrzyńska, „otwarta komunikacja ma zawsze cha-
rakter partnerski, [...] lekarz-menadżer nie może traktować swoich pracowników 
jako rozkazobiorców, lecz jako samodzielnych partnerów posiadających określo-
ne umiejętności, mających tak atuty, jak słabości”18. Zatem aby lekarz-menadżer 
umiejętnie kierował zespołem, powinien mieć świadomość tego, że bardzo istot-
ne znaczenie mają relacje interpersonalne, które tworzą się między członkami 
grupy, a ich głównym budulcem jest komunikacja.

Według Thomasa Gordona, „efektywne komunikowanie się lekarza-mena-
dżera (przełożonego) z lekarzami (klientami wewnętrznymi) to codzienna pra-

18 A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 261.

Tabela 1

Całościowy profi l kultury 
organizacji NZOZ

Stan obecny (pkt) Stan pożądany (pkt)

A 25 A 28

B 23 B 25

C 28 C 27

D 24 D 20

100 100

Rys. 1. Całościowy profi l kultury 
organizacyjnej NZOZ
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ca, wymagająca zaangażowania ze strony przełożonego, aby pracownik czuł, że 
jest rzeczywiście w centrum zainteresowania”19. Poza tym rozmowy, które nie 
wynikają ze stosunku służbowego, nie powinny odbywać się przy okazji. Taka 
sztuczność i udawane zainteresowanie przełożonego czymś więcej niż efektyw-
nością pracy podwładnego są przez pracowników od razu wychwytywane i za-
zwyczaj nie cieszą się pozytywnymi komentarzami. W komunikacji z klientami 
wewnętrznymi lekarz-menadżer powinien unikać osądzania, zwłaszcza publicz-
nego, uciekania od problemów i decydowania za innych. Takie zachowanie może 
powodować opór pracowników wobec przełożonego, wobec pracy, którą wyko-
nują, a wreszcie pacjentów – klientów zewnętrznych.

Podsumowanie

W codziennym kierowaniu placówką służby zdrowia lekarz-menadżer jest 
zorientowany na zadania – wówczas zwraca uwagę na pracę i procedury; oraz 
na ludzi – pracuje wtedy nad budowaniem zintegrowanych zespołów roboczych, 
wykazując troskę o podwładnych i tworzy przyjazny klimat organizacyjny. Taki 
styl i charakter zarządzania oraz klimat kultury organizacyjnej obserwujemy 
w analizowanej placówce służby zdrowia – NZOZ. Dla lekarza-menadżera waż-
ne jest pozyskiwanie potencjalnych klientów-pacjentów i utrzymywanie stabilnej 
pozycji na rynku. Ponadto zdaje sobie sprawę z tego, że jego pracownicy (klienci 
wewnętrzni) to najcenniejszy i najistotniejszy kapitał i potencjał organizacji. Dla-
tego styl zarządzania, a co za tym idzie – odpowiedni rodzaj komunikacji z pod-
władnymi, satysfakcjonujące warunki pracy i płacy, skuteczne motywowanie do 
pracy i do identyfi kowania się z miejscem pracy – oprócz zorientowania na rynek 
i wyniki równie silnie zorientowany jest na człowieka – pracownika. Przełożony 
dba o najcenniejszy kapitał prywatnej placówki służby zdrowia, bo w nim upa-
truje potencjału przekładającego się na stabilną pozycję placówki na rynku usług 
zdrowotnych, ciągłość w świadczeniu swoich usług oraz na wizerunek całej or-
ganizacji, na który wpływa przede wszystkim zespół zadowolonych ze swojego 
miejsca pracy specjalistów – profesjonalistów.

19 T. Gordon, Wychowanie bez porażek, szefów, liderów, przywódców, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1996, za A. Bukowska-Piestrzyńska, Marketing usług…, s. 265.
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INTERNAL CLIENT OF A PRIVATE HEALTH-CARE INSTITUTION 
AS THE MOST VALUABLE ORGANIZATIONAL CAPITAL

Summary

Following article concerns analysis of relationship with internal client of a private 
health-care institution and superior-doctor-manager. Authors of above – mentioned ar-
ticle presented process of internal client management as the most valuable organizational 
capital. Moreover they point at relationship which occur between worker (internal client 
of a private health-care institution) and superior (doctor-manager) in the aspect of culture 
organization base ongiven private health-care institution.

Translated by Marta Konodyba-Szymańska 
and Przemysław Konodyba-Szymański
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PROSUMENT W PROCESIE PLANOWANIA MARKETINGOWEGO

Wprowadzenie

W dyscyplinie nauk o zarządzaniu poszukuje się nowych ujęć planowania, 
które w nieciągłym otoczeniu byłyby skuteczniejsze niż tradycyjne planowanie 
długookresowe. Inkrementalizm proponowany w szkole ewolucyjnej, która stano-
wi odpowiedź na niedoskonałości szkoły planistycznej, trudno stosować w prak-
tyce, zwłaszcza w przedsiębiorstwach średnich i dużych. Jako próbę pogodzenia 
dwóch skrajnych szkół (planistycznej i ewolucyjnej) można potraktować tzw. nie-
logiczny model planowania marketingowego, w którym kładzie się nacisk m.in. 
na zwiększanie elastyczności w planowaniu, przyjmując, że jest to iteracyjny pro-
ces inicjowany na szczeblu taktycznym1. Proces planowania rozpatruje się ponad-
to w ujęciu trzech wymiarów (behawioralnym, organizacyjnym i analitycznym). 
We współczesnych przedsiębiorstwach „uwikłanych” w sieć szczególnie trudnym 
wyzwaniem jest radzenie sobie z behawioralnym wymiarem planowania obejmu-
jącym uczestnictwo, motywację i zaangażowanie menadżerów w proces planowa-
nia i wdrażania planów. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w układach sieciowych 
wymaga wzajemnej koordynacji działań uczestników sieci, co sprawia, że wymiar 
podmiotowy planowania danego przedsiębiorstwa zostaje rozszerzony.

Uwzględnienie w układach sieciowych także klienta, który może współtwo-
rzyć wartość, jeszcze bardziej komplikuje zarówno teorię, jak i praktykę plano-
wania marketingowego. W referacie podjęto więc rozważania na temat współ-

1 Por. N. Piercy, Marketing. Strategiczna reorientacja fi rmy, Wydawnictwo Felberg SJA, War-
szawa 2003, s. 355 i dalsze.
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tworzenia wartości z klientem, ograniczone do rynków B2C. Na gruncie idei czy 
koncepcji prosumenta (której rozwiniętej wersji można doszukiwać się w para-
dygmacie współtworzenia wartości z konsumentem) postawiono pytanie o rolę 
konsumenta we współtworzeniu wartości dla klienta i potencjalne efekty tego 
procesu. Odpowiedź na to pytanie wydaje się niezbędna dla ustalenia roli konsu-
menta w procesie planowania marketingowego.

1. Prosumpcja a podstawowe kategorie teorii marketingu 

Trzydzieści lat temu twórca pojęcia „prosument”, Alvin Toffl er, zauważył, 
że „rozgraniczenie między producentem a konsumentem stopniowo się zaciera 
i coraz większego znaczenia nabiera prosument”2. Prosument jest specyfi cznym 
podmiotem rynku, zajmującym się „produkcją na użytek własny” (tzw. prosump-
cją). Prosumenci są częścią tzw. sektora A, obejmującego bezpłatną pracę wy-
konywaną przez ludzi bezpośrednio dla siebie, dla rodziny lub dla społecz-
ności, w której żyją. Sektor A jest częścią systemu gospodarczego, w którym ist-
nieje także sektor B, obejmujący produkcję dóbr i usług na wymianę3.

Prognozy wybitnego futurologa wskazywały, że na skutek działania dwóch 
rodzajów sił prosumpcja będzie się rozwijać: nastąpi przejście od biernej kon-
sumpcji do aktywnej prosumpcji. Jedną z tych sił stanowił rozwijający się ruch 
samopomocy, tj. tworzenie się organizacji, społeczności konsumenckich o cha-
rakterze niedochodowym, których celem jest „pomaganie sobie samym”, wzajem-
ne poradnictwo, polegające na wymianie porad, obserwacji i doświadczeń, wza-
jemne wsparcie uczestników ruchu. Drugim czynnikiem wzrostu zjawiska pro-
sumpcji wymienionym przez Toffl era była celowa działalność korporacji pole-
gająca na angażowaniu konsumenta w realizowanie części pracy realizowa-
nej dotąd przez przedsiębiorstwa. Przejawiało się to poprzez wzrost udziału sa-
moobsługi w procesie obsługi klienta (samoobsługa w sklepach, rozwiązania pro-
blemów technicznych przez konsumenta przy pomocy telefonicznego konsultan-
ta) zgodnie z hasłem „zrób to sam”. Ponadto angażowanie konsumenta odbywało 
się poprzez włączanie go w proces projektowania produktu, które z kolei mogło 
być wynikiem zatrudniania klientów przez przedsiębiorstwa do pomocy przy pro-
jektowaniu lub efektem prognozowanej przez Toffl era komputeryzacji produkcji 
i umożliwienia konsumentowi zaprojektowania stroju czy samochodu dla siebie4.

2 A. Toffl er, Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań, 2006, s. 306.
3 Tamże. 
4 Tamże, s. 308–316.
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Podsumowując, kategoria prosumenta, jako klienta nowego typu, w swym 
pierwotnym kształcie zaproponowanym przez jej twórcę odnosiła się do interak-
cji typu:

a)  konsument – konsument: oparte na ruchu samopomocy, chęci/potrze-
bie pomagania sobie wzajemnie w rozwiązywaniu problemów;

b)  fi rma – konsument: angażowanie konsumenta, chcącego mieć wpływ 
na kształt nabywanych przez siebie produktów i usług, w ich produkcję 
(czy szerzej – w wykonywanie procesów biznesowych) przez przedsię-
biorstwa.

Toffl er utrzymywał, że na skutek zjawiska prosumpcji zmienia się rola ryn-
ku w społeczeństwie, a ponieważ ówczesna teoria ekonomii utraciła związek 
z rzeczywistością, wskazywał na konieczność przyjęcia zupełnie nowych wyj-
ściowych założeń teoretycznych czy modeli do opisywania zachodzących zja-
wisk5. Współcześnie cenne założenia teoretyczne i wyjaśnienie zjawiska pro-
sumpcji znajdujemy w paradygmacie współtworzenia wartości z konsumen-
tem, w którym idea Toffl erowskiego prosumenta wydaje się rozwinięta i odwzo-
rowana w nowych modelach teoretycznych. Tradycyjna koncepcja rynku jest tu 
zastępowana ideą rynku jako forum. Tradycyjna koncepcja rynku zakłada pa-
sywną rolę konsumenta, który reprezentuje popyt docelowy na ofertę produk-
tów fi rmy (fi rma tworzy wartość). Funkcją tradycyjnie rozumianego rynku jest 
wymiana i pozyskanie wartości ekonomicznej (przez fi rmę i przez konsumen-
ta) i jest to funkcja odrębna (oddzielona) w stosunku do procesu tworzenia 
wartości6. Wytworzenie wartości przez fi rmę odbywa się w jej łańcuchu warto-
ści i następnie ma miejsce wymiana tej wartości z konsumentem. Nowa koncep-
cja rynku zrywa z tradycyjnym oddzieleniem go od procesu tworzenia wartości. 
Wartość tworzy się w różnych punktach interakcji z konsumentem. Rynek sta-
je się „forum doświadczeń współtworzenia”: zachodzi interakcja między fi r-
mą i konsumentem, współpracującymi w tworzeniu wartości oraz konkurują-
cymi w jej pozyskaniu. Konsumenci i wspólnoty konsumentów mogą podejmo-
wać dialogi między sobą i współtworzyć swoje doświadczenia. W ramach fo-
rum doświadczeń może „następować dialog między konsumentem, fi rmą, wspól-
notami konsumentów a sieciami fi rm”7.

5 Tamże, s. 317, 321.
6 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005, s. 120–125.
7 Tamże. 
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Oprócz koncepcji rynku ewoluuje także kategoria wartości dla klienta. 
Wzbogaconą kategorię wartości dla klienta, korespondującą z koncepcją ryn-
ku jako forum, odnaleźć można w teorii marketingu usług i powstałego tu pa-
radygmatu marketingu relacyjnego. Wartość dla klienta nie ogranicza się tu bo-
wiem do atrybutów samego produktu i usługi, ale obejmuje także relacje (zwią-
zek) między przedsiębiorstwem a klientem8. Relacje fi rma–klient na rynku usług 
mają ponadto charakter dwustronny – interakcyjny (klient jest zaangażowany 
w proces świadczenia usługi i od jego zaangażowania zależy postrzegana przez 
niego jakość usługi). Ponadto w marketingu usług podkreśla się znaczenie rela-
cji zachodzących między klientami w procesie kształtowania wartości. Relacja 
klient–klient może zachodzić zarówno w miejscu świadczenia usług (on stage), 
jak i poza nim (off-stage)9. W obrębie relacji typu off-stage ma miejsce m.in. prze-
kaz ustny (rekomendacja ustna), który jest jedną z najbardziej charakterystycz-
nych cech promocji usług10, a klienci fi rmy usługowej najbardziej przywiązani do 
niej i zaangażowani (tzw. adwokaci, stronnicy) poprzez pozytywne rekomendacje 
i polecanie jej innym klientom przejmują na siebie część zadań marketingowych11.

W koncepcji współtworzenia wartości z konsumentem, bez względu na to, czy 
fi rma sprzedaje klientom produkt, czy usługę, wartość dla klienta może być współ-
tworzona dzięki interakcjom zachodzącym nie tylko między fi rmą a konsumen-
tem, lecz także między samymi konsumentami. Dlatego fi rma nadal wytwarza 
materialny produkt czy niematerialną usługę, ale „uwaga przenosi się na cechy ca-
łego środowiska doświadczeń”12. Twierdzi się nawet, że „marką jest doświadcze-
nie i ewoluuje ona wraz z doświadczeniami konsumentów we współtworzeniu13”.

2. Efekty współtworzenia wartości z konsumentem 

Konsument zaangażowany w tworzenie wartości dla klienta z przedsiębior-
stwem i innymi konsumentami jest aktywnym uczestnikiem procesów bizneso-
wych zachodzących w przedsiębiorstwie. Konsumenci są uczestnikami tzw. sie-

8 Podejście relacyjne omówione jest w: M. Szymura-Tyc, Marketing we współczesnych proce-
sach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowi-
cach, Katowice, 2006, s. 66 i dalsze.

9 R. Nicholas, Relacje klient/klient, w: Zarządzanie relacjami w usługach, K. Rogoziński 
(red.), Difi n, Warszawa 2006, s. 144–145.

10 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 202–203.
11 Zarządzanie relacjami w usługach…, s. 52.
12 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji…, s. 316.
13 Tamże, s. 134–135.
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ci rozszerzonej, systemu obejmującego przedsiębiorstwo, jego partnerów biz-
nesowych oraz wspomnianych konsumentów. Konsumenci dysponują, podobnie 
jak wszyscy uczestnicy sieci, specyfi cznymi zasobami, które mogą być wykorzy-
stywane we współtworzeniu wartości w sieci. Zasoby te obejmują kompeten-
cje konsumentów i inwestowany przez nich czas oraz wysiłek14. Co to ozna-
cza z punktu widzenia menadżerów zarządzających przedsiębiorstwami? Jak na-
leży zarządzać procesem marketingowym, by uwzględnić ten rodzaj konsumenta 
i mechanizmy tworzenia wartości dla klienta? Jakie mogą być efekty współtwo-
rzenia, które należałoby uwzględnić w procesie planowania marketingowego, de-
fi niowanym jako „sformalizowany proces obejmujący badanie i analizę bieżącej 
sytuacji, w tym rynków i klientów, opracowanie i dokumentację celów, strategii 
i planów marketingowych oraz wdrażanie, ocenę i kontrolę działań zmierzają-
cych do osiągnięcia tych celów”15.

Zadaniem menadżerów w zakresie współtworzenia oferty wartości z kon-
sumentem jest zapewnienie aktywnego dialogu z konsumentami (i wspólno-
tami tematycznymi), aby współkształtować indywidualne oczekiwania i współ-
tworzyć osobiste doświadczenia poprzez wielokierunkowy dostęp i komunika-
cję sieciową16. Teoretycznie przedsiębiorstwo, realizując własne cele bizneso-
we, powinno starać się zarządzać zasobami konsumentów i dialogiem (dia-
logami), w którym biorą oni udział, współtworząc wartość dla klienta. Wyzwa-
niem dla przedsiębiorstwa staje się zaplanowanie i podjęcie działań skutkują-
cych wzrostem zaangażowania konsumenta w dialog (z fi rmą, konsumentami 
między sobą) korzystnym z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa. Przyj-
mując, na gruncie koncepcji zarządzania przez wartość, że celem przedsiębior-
stwa jest wzrost wartości przedsiębiorstwa, a kluczowym elementem tej warto-
ści jest wartość klientów (czy wartość portfela klientów), zarządzanie zasobami 
konsumentów i dialogiem (interakcją), w którym aktywnie uczestniczą, powinno 
być ukierunkowane na wzrost wartości portfela klientów. Samo zaangażowanie 
konsumenta–klienta nie oznacza bowiem automatycznego wzrostu wartości 
klienta, ponieważ w niektórych przypadkach klient zaangażowany może „psuć 
wartość” (negatywne efekty zaangażowania mogą powstawać na skutek m.in. 
negatywnych rekomendacji). W celu zidentyfi kowania wymiaru przedmiotowe-
go i podmiotowego zarządzania współtworzeniem wartości z konsumentem war-

14 Tamże, s. 142.
15 M. Burk Wood, Plan marketingowy, PWE, Warszawa, 2007, s. 15.
16 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji…, s. 209.
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to podjąć próbę zidentyfi kowania ról konsumentów w interakcjach (w dialo-
gu) i efektów tych interakcji.

Na rysunku 1 zaproponowano klasyfi kację interakcji występujących we 
współtworzeniu wartości dla klienta z konsumentem opartą na dwóch kryteriach 
(własnościach interakcji):

1.  Podmioty interakcji (dialogu, forum doświadczeń). Chodzi tu o pod-
mioty uczestniczące bezpośrednio w dialogu, w którym współtworzona 
jest wartość i można wyróżnić dwie opcje:
a)  interakcje między fi rmą a konsumentem (fi rma – konsument): zaan-

gażowanie konsumenta służy w pierwszym rzędzie jemu samemu dla 
zaspokojenia potrzeb związanych z konsumpcją (współkreuje war-
tość dla siebie, konsumowaną przez siebie), ale fi rma może wykorzy-
stać efekty tego współtworzenia także w celu podniesienia wartości 
dla innych klientów; fi rma wykorzystuje zasoby pojedynczego klien-
ta (zasoby jednostkowego konsumenta);

b)  interakcje między konsumentami (konsument – konsument): zaan-
gażowanie konsumenta odbywa się w ramach wspólnoty, społecz-
ności; konsument w pierwszym rzędzie zainteresowany jest uczest-
nictwem we współtworzeniu (współkreuje wartość dla konsumen-
tów jako społeczności), które powala zaspakajać jego potrzeby sa-
morealizacji, przynależności (dowartościowanie), a potrzeby związa-
ne z faktyczną konsumpcją są tu mniej istotne lub w ogóle nieistotne; 
fi rma może wykorzystywać efekty interakcji między konsumentami 
w celu podniesienia wartości dla klientów; we współtworzeniu wy-
korzystywane są zasoby konsumentów jako uczestników całej spo-
łeczności (zasoby kolektywne).

2. I nicjator interakcji, którym może być:
c)  konsument – fi rma nie inicjuje interakcji z konsumentem, choć może 

starać się wpływać na jej przebieg;
d)  fi rma – inicjuje dialog z konsumentem (i dialog konsumentów).

Przedstawione w ramach tej klasyfi kacji efekty (przejawy) interakcji praw-
dopodobnie nie stanowią wyczerpującej listy możliwości. Ponadto, choć nie 
wszystkie rodzaje interakcji mieszczą się w pierwotnym rozumieniu prosumpcji 
(produkcja, kreowanie na własne potrzeby), wydają się istotne z punktu widzenia 
nieco szerszej koncepcji współtworzenia wartości z konsumentem, ponieważ po-
zwalają zorientować się co do potencjalnych celów zarządzania poszczególnymi 
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rodzajami interakcji przez przedsiębiorstwa i, tym samym, są istotne dla procesu 
planowania marketingowego.

PODMIOTY 
INTERAKCJI
INICJATOR 

INTERAKCJI

FIRMA – KONSUMENT KONSUMENT – KONSUMENT

KONSUMENT

1.1.  Zapytania ofertowe kierowane 
do fi rmy

1.2.  Pomysły usprawnień/nowych 
rozwiązań (w zakresie 
produktu, obsługi klienta 
itd.) zgłaszane fi rmie przez 
konsumenta

1.3. Skargi, reklamacje konsumenta

3.1.  Pomysły (nowych) rozwiązań 
kreowane przez wspólnoty 
konsumentów, funkcjonujące 
niezależnie od fi rmy (otwarty 
model innowacji)

3.2.  Rekomendacje produktów/
marki/fi rmy na forach, grupach 
dyskusyjnych, blogach 
konsumentów (moderowane 
przez fi rmę)

FIRMA

2.1.  Projektowanie produktu przez 
konsumenta (klienta)

2.2.  Projektowanie narzędzi 
promocji przez konsumenta

4.1.  Projektowanie produktu 
i innych narzędzi 
marketingowych przez 
wspólnoty tworzone przez 
fi rmę (w określonej przestrzeni 
rozwiązań)

4.2.  Rekomendacje produktów/
marki/fi rmy na forach, grupach 
dyskusyjnych, blogach 
konsumentów (inicjowane 
przez fi rmę)

Rys. 1. Klasyfi kacja interakcji w procesach współtworzenia wartości z konsumentem 
z perspektywy zarządczej

Źródło: opracowanie własne.

1.  Interakcje fi rmy z konsumentem inicjowane przez konsumenta (wy-
mienione w ćwiartce 1) odnoszą się zarówno do klientów aktualnych, 
jak i potencjalnych. Wydaje się, że ten rodzaj interakcji i współtworzenia 
wartości z konsumentem od dawna funkcjonuje w praktyce zarządzania 
przedsiębiorstwami. Działania zarządcze podejmowane przez przedsię-
biorstwo w ramach tych interakcji mogą być ukierunkowane na wzrost 
aktywności klientów w przekazywaniu pomysłów, zwiększenie spraw-
ności przetwarzania i wykorzystywania informacji pochodzących z za-
pytań ofertowych, zwiększenie sprawności zarządzania systemem skarg.
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2.  Interakcje fi rmy z konsumentem inicjowane przez fi rmę (ćwiart-
ka 2) dotyczą sytuacji, w których fi rma kreuje punkty tych interak-
cji i zachęca konsumenta (klienta aktualnego lub potencjalnego) do 
udziału w niektórych procesach tworzenia wartości dla niego, naj-
częściej w projektowaniu produktu, opakowania czy instrumentów pro-
mocji. Przykładem mogą być tu działania fi rmy Nike, która umożliwi-
ła konsumentom współprojektowanie obuwia, T-shirtów, bluz czy ple-
caków i toreb. Klient, wchodząc na stronę sklepu internetowego (www.
store.nike.com) w zakładkę „customise”, może zaprojektować np. swo-
je buty (w obrębie konkretnych modeli), wybierając kolor i materiał dla 
poszczególnych elementów zewnętrznych i wewnątrznych buta oraz za-
mieszczając na bucie własne oznaczenie (id) – napis zawierający maksy-
malnie 12 znaków17. Celem działań zarządczych podejmowanych w za-
kresie analizowanych interakcji jest udostępnienie przyjaznego dla klien-
ta środowiska współprojektowania produktu, a także zwiększenie chę-
ci zaangażowania klienta w kreowanie pomysłów (np. poprzez konkur-
sy dla konsumentów na najlepszy slogan reklamowy czy na scenariusz 
spotu reklamowego). Należy jednak pamiętać, że zaangażowanie konsu-
menta we współtworzenie w ramach analizowanej grupy interakcji ma 
zróżnicowane konsekwencje dla procesów biznesowych przedsiębior-
stwa. O ile tworzenie przez konsumentów propozycji np. reklam (któ-
re nie jest chyba prosumpcją w pierwotnym jej rozumieniu) nie musi 
w ogóle wpływać na procesy biznesowe, o tyle już udział konsumen-
ta w projektowaniu produktu wpływa na procesy operacyjne w zakresie 
produkcji i logistyki, które muszą być dostosowane do zamówienia kon-
sumenta niemal w czasie rzeczywistym, co może zwiększać koszty ich 
realizacji. W efekcie ceny produktów powstających z udziałem konsu-
menta są najczęściej wyższe niż ceny wyrobów standardowych18.

17 http://store.nike.com/index.jsp?country=PL&lang_locale=en_GB&sitesrc=pllp_IDN-
S#l=shop,pwp,c-300/hf-4294967255+791/t-NIKEiD_Footwear.

18 Dla przykładu, konsument polski musi zapłacić ok. 430 zł za buty Nike model Air Mogan, 
które sam zaprojektował, podczas gdy koszt zakupu tego samego modelu w polskim sklepie inter-
netowym wyniesie od 180 do 270 zł, w zależności od wykończenia (obliczenia na podstawie 
danych na stronach: http://www.nike.com/nikeos/p/nke6/en_EMEA/commerce/nikeid_custom_
mavrk?hf=4294967255&p=PWP&t=Custom%20Mavrk#?ll=en_GB&ct=GB&pid=319292&ci-
d=103203&pbid=INSPI_190006_v9_0_20100107&path=mavMid21001&piid=13971&p=PDPiD 
oraz http://1but.pl/tabid/288/default.aspx?search=nike%20air%20mogan. 
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3.  Typy interakcji przedstawione w ćwiartce 3 charakteryzują się dialogiem 
między konsumentami, który nie był inicjowany przez fi rmę. Przeja-
wem dialogu (efektem interakcji) między konsumentami mogą być roz-
wiązania w zakresie produktów, które kreowane są przez konsumen-
tów w obrębie wspólnot tematycznych. Mamy tu do czynienia z feno-
menem zbiorowej inteligencji (collective intelligence), w obrębie które-
go wirtualne społeczności podnoszą poziom wiedzy i kompetencje eks-
perckie ich członków poprzez współpracę i debaty prowadzone na dużą 
skalę. Tworzone są nowe zasoby wiedzy na bazie połączonych umiejęt-
ności i zdolności jednostek19. Analizowany rodzaj interakcji może po-
nadto dotyczyć przekazywania sobie nawzajem przez konsumentów 
opinii na temat różnych marek produktów czy fi rm, rekomendowa-
nia określonych produktów czy usług – konsumenci doradzają, poma-
gają sobie nawzajem.

Choć, jak stwierdzono, interakcje między konsumentami nie są inicjowane 
przez fi rmę, to przedsiębiorstwa mogą starać się wykorzystywać efekty tego 
typu interakcji, nawiązując bezpośrednią współpracę ze społecznościami.

Na przykład fi rma Philips Electronics nawiązała współpracę ze społeczno-
ścią hakerską, która po wprowadzeniu na rynek jednego z produktów Philips, 
urządzenia Pronto (uniwersalne systemy sterowania umożliwiające zdalną obsłu-
gę urządzeń audiowizualnych, klimatyzacji, oświetlenia itp.), zajęła się oprogra-
mowaniem Pronto (hakerzy komunikowali się na stworzonej w Internecie witry-
nie). Philips zdecydował się udostępnić hakerom pliki programowe, kody i inne 
informacje oraz uzgodnił z innymi producentami wyrobów audio-video, że po-
dadzą swoje kody oprogramowania, aby pomóc zaoszczędzić konsumentom czas 
programowania20. W efekcie piloty Pronto wyposażone w dotykowe panele LCD 
mają wbudowaną bazę kodów ok. 1000 producentów, dzięki czemu umożliwia-
ją obsługę praktycznie każdego urządzenia sterowanego podczerwienią21. Firma 
poprzez identyfi kację interakcji zachodzących w obrębie niezależnej społeczno-
ści i nawiązanie współpracy z tą społecznością znaczącą zwiększyła możliwości 
zastosowania swojego produktu (repozycjonowanie z urządzenia dedykowanego 

19 H. Jenkins, Kultura konwergencji: zderzenie starych i nowych mediów. Wydawnictwa Aka-
demickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 10, 265.

20 C.K. Prahalad, V. Ramaswamy, Przyszłość konkurencji…, s. 125.
21 http://www.instalacje-av.pl/produkty/philipspronto.
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do sprzętu Philips na uniwersalne urządzenie kompatybilne z wyrobami tysiąca 
innych producentów), a więc i możliwości jego sprzedaży.

Oprócz współpracy ze wspólnotami konsumentów w zakresie projektowania 
produktu (mogącego przyczynić się do znaczącej innowacji i zmian w jego pozy-
cjonowaniu) możliwe jest wykorzystanie interakcji między konsumentami w ce-
lach promocyjnych fi rmy. Przykładem są działania określane jako „amplifying in-
ternetowy”, polegające m.in. na znajdowaniu konsumentów, którzy są liderami 
opinii wymienianych na forach internetowych, grupach dyskusyjnych, portalach 
społecznościowych czy blogach, i wzmacnianiu ich pozytywnych rekomendacji. 
Konsumenci z własnej inicjatywy dzielą się informacjami z innymi konsumenta-
mi na temat marki, którą lubią. Firma może wzmocnić potrzebę mówienia o da-
nej marce, bazując na idei prosumpcji, wykorzystując efekt Hawthorne’a, czy-
li poczucie wyróżnienia, dowartościowania powstające u internauty, który czuje, 
że jest osobą ważną dla marki i przez to jeszcze zwiększa się jego zaangażowanie 
w interakcjach z innymi konsumentami. Polega to na dostarczaniu nowych infor-
macji o marce danemu konsumentowi, który wie więcej i wcześniej od innych, ma 
poczucie wpływu na budowanie wizerunku swojej ulubionej marki22.

4.  Interakcje między konsumentami, które inicjowane są przez fi rmę, 
znajdują się w ćwiartce 4 zaproponowanej macierzy klasyfi kacyjnej. Do-
tyczą one sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo organizuje wspólnoty te-
matyczne (inicjuje tworzenie się społeczności), w ramach których 
dochodzi do dialogu między konsumentami. Ponadto w obrębie tego 
rodzaju interakcji między konsumentami mieszczą się te, które inicjo-
wane są przez fi rmę w kontaktach z pojedynczym konsumentem, ale 
efekt współtworzenia wartości nie pojawia się w relacji fi rma–kon-
sument, ale w obrębie interakcji tego konsumenta z innymi konsu-
mentami, będącej następstwem kontaktu fi rma–klient.

Przykładem organizowania społeczności konsumentów wokół fi rmy jest 
Threadless Community. Firma Threadless, zajmująca się produkcją i sprzedażą 
odzieży (T-shirty, bluzy dla dorosłych oraz dla dzieci), stworzyła społeczność li-
czącą ponad 1 mln zarejestrowanych użytkowników. Firma wykorzystuje w swo-
ich produktach projekty nadruków, które przesyłają do niej konsumenci (za po-
średnictwem serwisu internetowego). Spośród przesłanych projektów członko-
wie społeczności wybierają najlepsze (w różnych kategoriach) w skali tygodnia, 

22 T. Gregorczyk, Marketing szeptany. Ważna jest obecność, transparentność i szczerość, „Mar-
keting przy Kawie”, http://www.marketing-news.pl/theme.php?art=661 (22.11.2007).
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miesiąca i roku. Autorzy najlepszych projektów otrzymują nagrody (np. zwy-
cięzca projektu roku wybierany przez uczestników społeczności otrzymuje na-
grodę w wysokości 20 tys. dolarów). Ostatnio fi rma współpracuje z producen-
tem obudów iPhonów, z fi rmą Griffi n i projekty, które dotąd wykorzystywała 
w produkcji odzieży, są nadrukowywane na obudowy23. Współtworzenie warto-
ści z konsumentami w fi rmie Threadless (wspólnota określana jest przez twórcę 
fi rmy jako społeczność artystów) stanowi w gruncie rzeczy istotę modelu bizne-
su Threadless.

Interakcje mieszczące się w obrębie analizowanej grupy mogą także powsta-
wać w wyniku wynagradzania konsumentów przez fi rmę za jej promowanie (re-
komendowanie innym konsumentom). Ten rodzaj działań coraz częściej wykorzy-
stywany jest jako narzędzie promocji przez przedsiębiorstwa. Można tu wymie-
nić programy typu member gets members, w których klienci fi rmy wynagradzani 
są za pozyskanie nowych klientów. W literaturze popularnej pojawił się nawet ter-
min sellsumer (seller + consumer), który trafnie opisuje rolę tych klientów w pro-
cesach biznesowych fi rmy. Przedsiębiorstwa wykorzystują także formy płatnej re-
komendacji, wynagradzając tzw. szeptaczy na zasadzie pay-for-click, tzn. kon-
sument jest wynagradzany za to, że inni konsumenci docierają do strony danego 
produktu, klikając na link czy widget na blogu lub w mailu od tego konsumenta.

Wnioski 

Podjęta w opracowaniu próba identyfi kacji i uporządkowania form/rodza-
jów współtworzenia wartości z konsumentem w perspektywie zarządczej pozwo-
liła na sformułowanie kilku wniosków, istotnych dla procesu planowania mar-
ketingowego. Po pierwsze, przykłady działań przedsiębiorstw podejmowanych 
w obrębie wyróżnionych rodzajów interakcji wskazują, że współtworzenie war-
tości z konsumentem nie byłoby możliwe bez Internetu. W planowaniu marketin-
gu należy zatem uwzględniać ten wymiar komunikacji z konsumentem (i klien-
tem)24. Po drugie, konsument współtworzący wartość z przedsiębiorstwem nie 
musi być jednocześnie klientem dokonującym zakupów. W związku tym plano-
wanie marketingowe w zakresie współtworzenia wartości z konsumentem odno-

23 http://www.threadless.com.
24 Nie znaczy to, że – z teoretycznego punktu widzenia – uprawniona jest nazwa „marketing 

internetowy” czy inne, typu „marketing szeptany”, „zaangażowany” lub „buzz marketing”, uży-
wane w celu opisania działań przedsiębiorstw w zakresie zarządzania współtworzeniem wartości 
z konsumentem. Wypaczają one prawdziwe znaczenie terminu marketing (koncepcja zarządzania 
biznesem), zawężając go do narzędzi komunikacji-mix. 
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si się zarówno do (A) planowania portfela klientów (optymalizowanie jego struk-
tury w celu wzrostu wartości), jak i (B) planowania współpracy z konsumentem, 
którego rola bliższa jest roli dostawcy w tradycyjnym rozumieniu łańcucha war-
tości niż roli klienta (uwzględnianie korzyści w kontekście aliansów strategicz-
nych). W pierwszym przypadku (A) współtworzenie wartości z konsumentem 
odnosi się raczej do poziomu taktyczno-operacyjnego marketingu (planowanie 
marketing mix), natomiast w drugim przypadku (B) współtworzenie wartości od-
nosi się także do poziomu strategicznego (strategiczne planowanie marketingo-
we, w tym strategia pozycjonowania). Sformułowane wnioski należy traktować 
w kategorii hipotez przydatnych dla pogłębionych badań w zakresie metodologii 
planowania marketingowego w sieci rozszerzonej.

PROSUMENT IN MARKETING PLANNING PROCESS

Summary

The paper refers to the challenge for marketing planning resulted from growing 
importance of networks, where consumer is perceived as a value co-creator. Toffl er’s 
prosument idea and corresponding paradigm of value co-creation with consumers are 
discussed in order to identify different types of value co-creation interactions. Author 
presents various effects of those interactions, which should be consider in both tactical as 
strategic marketing planning process.

Translated by Katarzyna Rupik
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ERA PROSUMENTA W EDUKACJI

Charakterystyczny dla marketingu sposób myślenia sprowadza rolę konsu-
menta do nabywcy płacącego za korzystanie z dóbr i usług. Podstawą są wysy-
łane komunikaty z informacjami o pozycji społecznej, przynależności do gru-
py społecznej oraz preferowanych oczekiwaniach co do sposobu zaspokajania 
potrzeb1. Dotyczy to jednak tylko konsumentów organizacji komercyjnych. Dla 
organizacji niekomercyjnych natomiast są to wszystkie osoby, które korzystają 
z jej usług w sposób aktywny lub pasywny, świadomie lub nieświadomie i nie-
zależnie od tego, czy pociąga to za sobą płatność bezpośrednią, czy pośrednią. 
Istnieje możliwość fi nansowania ich usług w formie wolontariatu. Bardzo zróż-
nicowany może być stopnień zainteresowania produktem i rola, jaką odgrywają 
w sukcesie organizacji2.

Konsumenci są podzieleni cztery na grupy, które przyczyniają się do roz-
woju tej organizacji. Pierwsza z tych grup to klienci. Korzystają z usług organi-
zacji dla zaspokojenia swych potrzeb. Należący do drugiej grupy kuratorzy po-
średnio nią kierują przez nadzorowanie formalnego zarządu. Trzecia grupa to 
społeczeństwo korzystające z długotrwałych zewnętrznych efektów jej działal-
ności, a czwartą można nazwać publicznością, czyli aktywną częścią społeczeń-
stwa, na którą składają się osoby i instytucje wspierające organizację (donatorzy, 
media, sympatycy).

Prosument to nowy typ konsumenta dóbr. Termin ten wprowadził Alvin Tof-
fl er w swej książce Trzecia fala – prosument to konsument, który na rynku dóbr 

1 Marketing przyszłości, część I, G. Rossa, A. Smalec (red.), WNUS, Szczecin 2005, s. 169.
2 H. Hall, Marketing w szkolnictwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s. 27–28.
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nie jest jednostką bierną, a coraz bardziej aktywną, wciągniętą w świat produkcji 
w celu poprawienia jakości sprzedaży. Upowszechnia on swoją wiedzę na temat 
produktu i może istotnie wpłynąć na wybory podejmowane przez innych3. Słowo 
to jest połączeniem dwóch rzeczowników „producent i konsument”4. Nowe tech-
nologie zainspirowały zaistnienie tego zjawiska, gdyż konsumpcja stała się inte-
raktywna. Prosument zdobywa z różnych źródeł informacje na temat produktów, 
które go interesują, a następnie dzieli się swoją wiedzą z innymi, często też sam 
pyta przed planowanym zakupem towarów czy usług5. Jest to również indywi-
dualny wytwórca i jednocześnie konsument w społeczeństwie przyszłości, które 
w swoim czasie wolnym wytwarzać będzie dobra i usługi na własny użytek. We-
dług Toffl era wykształci się nowy styl życia, zgodnie z którym ludzie kupować 
będą tylko niektóre artykuły, a inne wytwarzać we własnym zakresie. Pojawienie 
się tego fenomenu zapoczątkowało przewrót w całej organizacji życia społeczne-
go, włączając w to pracę i edukację.

Rozważając zagadnienie ery prosumenta w edukacji, należy wyjaśnić, że 
edukacja (łac. educatio – wychowanie6) to pojęcie związane z rozwojem umy-
słowym i wiedzą człowieka, ale użyte jest tu w znaczeniu edukacji formalnej. 
Jako proces zachodzący na etapie edukacji szkolnej, podczas studiów oraz w ra-
mach różnego rodzaju szkoleń podnoszących kwalifi kacje. Prowadzi zazwyczaj 
do uzyskania dyplomów, świadectw czy certyfi katów i jest oparty na określonej 
organizacji nauki i metodologii.

Kształtowanie się w społeczeństwie nowych wartości jest bardzo istotną 
zmianą dla szkoły i jej otoczenia. Znacząco wzrosło znaczenie wiedzy w życiu 
człowieka, jego indywidualizm, kreowanie własnego stylu życia i dążenie do sa-
morealizacji. Wzrosła świadomość ekologiczna. Poważnym zagrożeniem dla eg-
zystencji wielu szkół są zmiany w strukturze populacji uczniów spowodowane 
przez niż demografi czny.

Szkoła jest instytucją, której głównym celem jest realizacja ważnej misji 
społecznej. Znaczenie tej misji i współczesną ważną rolę edukacji podkreśla po-
wszechna opinia, że najważniejszymi zasobami państwa są jego zasoby ludzkie, 
dlatego wykształcenie społeczeństwa, jego poziom wiedzy i umiejętności mają 

3 A. Toffl er, Trzecia fala, PIW, Warszawa 2003, s. 93.
4 http://www.slownik-online.pl/kopalinski/EE61E411833CE85641256581001D0D0E.php. 
5 Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, J. Karwowski (red.), 

WNUS, Szczecin 2005, s. 222.
6 K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN Warszawa 1982, s. 178.
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zasadnicze znaczenie. U podstaw działania szkoły leży nie tylko odpowiedzial-
ność za intelektualny, lecz także emocjonalny rozwój młodych ludzi. Czyli jej 
zadania nie ograniczają się tylko do kształcenia, kreuje ona również postawy 
i wpływa na upowszechnienie określonych standardów moralnych7.

Dobra szkoła to taka, która cieszy się zaufaniem środowiska lokalnego, ro-
dziców i uczniów, taka, z którą można się identyfi kować. Konieczne zmiany, ja-
kie następują mimo dużych rozbieżności poglądów osób odpowiedzialnych za 
przyszłość polskiej edukacji w zakresie jej funkcjonowania, są odpowiedzią na 
przejście do obecnej cywilizacji wyznaczonej rozwojem informacji i wiedzy. 
Obejmują one:

 –  zwiększenie autonomii szkół i nauczycieli w zakresie wyboru tempa, metod 
i nowych technik pracy,

 –  przygotowanie uczniów do samodzielnego życia, samokształcenia i radzenia 
sobie z problemami,

 –  położenie nacisku na rozwój ucznia, określenie jego predyspozycji i odpo-
wiedniej drogi edukacji,

 –  odejście od encyklopedycznego nauczania i programów konstruowanych we-
dług dyscyplin akademickich,

 –  dopuszczenie do użytku szkolnego, oprócz programów ujętych w wykazie, ak-
ceptowanych przez ministra edukacji narodowej również autorskich progra-
mów nauczania.

Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności pracy szkoły we wszyst-
kich obszarach funkcjonowania, a co za tym idzie – dostosowanie jej działalno-
ści do obecnych standardów. Błędem byłoby jednak zaniedbanie problemu roz-
poznania preferencji klientów szkoły.

W nowym modelu edukacji zmienia się nie tylko koncepcja nauki szkolnej, 
lecz także rola uczniów i rodziców jako konsumentów. Znacznej modyfi kacji ule-
ga także rola nauczyciela, który przestaje ograniczać się tylko do przekazywania 
wiedzy. Staje się raczej specjalistą w zakresie pomocy naukowej, ekspertem an-
gażującym się w poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Ma naprowadzać i oka-
zywać wyrozumiałość dla innych punktów widzenia ze świadomością, że nie za-
wsze ma rację8.

Według badaczy amerykańskich, wybór konkretnej szkoły zależy od stylu 
życia jej potencjalnych uczniów. Czyli popyt na usługi edukacyjne jest odzwier-

7 E. Hope, Public Relations instytucji użyteczności publicznej, SPG, Gdańsk 2005, s. 126.
8 H. Hall, Marketing w szkolnictwie…, s. 62.
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ciedleniem stylu życia9. Ważną cechą wpływającą na wybór szkoły jest osobowość 
klientów szkoły. Osobom ceniącym bezpieczne i znajome otoczenie, z określony-
mi normami postępowania będzie odpowiadać szkoła o konserwatywnym charak-
terze, która narzuca ściśle określone zasady ubierania się i zachowania w szkole. 
W takiej szkole nie będą się jednak dobrze czuli uczniowie ceniący swobodę, sa-
modzielni i niezależni. Dla nich należy pozostawić dużo swobody w zakresie za-
równo programu nauczania, jak i zasad ubierania się oraz zachowania.

Głównym produktem szkoły jako organizacji niekomercyjnej jest usługa 
edukacyjna. Ma ona określone zadania polegające na kierowaniu procesem zdo-
bywania wiedzy, kształtowania osobowości i doprowadzenia do określonej zmia-
ny w umyśle klienta-ucznia10. Cechy tej usługi to:

 –  niematerialność – co oznacza, że nie ma ona cech fi zycznych i w związku 
z tym nie można jej zobaczyć ani poznać jej efektów przed zakupem, a ocena 
przyszłej użyteczności przekazywanych treści jest niemożliwa;

 –  niemożność nabycia prawa własności – konsument ma tylko dostęp do czyn-
ności usługowej, nie może jej posiadać;

 –  nietrwałość – co należy rozumieć jako brak możliwości jej istnienia poza pro-
cesem wytwarzania, nie mówimy tu o efektach czynności usługowej, które 
mogą mieć wysoką trwałość;

 –  nierozdzielność – jest to jednoczesne konsumowanie i wykonywanie usługi 
oraz niemożność oddzielenia usług od wykonawców, a na jej końcowy efekt 
wpływa zarówno usługodawca, jak i usługobiorca.

Usługa edukacyjna ma ponadto kilka innych cech, które w sposób zdecydo-
wany odróżniają ją od wszelkich innych usług. Są to:

 –  interdyscyplinarny charakter – obejmuje zagadnienia z wielu dziedzin, np. 
psychologii, pedagogiki i in.;

 –  kapitalizacja efektów – co oznacza, że nie ma możliwości bieżącej oceny jej 
efektów;

 –  złożoność procesu świadczenia usługi – wielopodmiotowość i bardzo długi 
czas realizacji;

 –  bardzo charakterystyczny proces decyzyjny nabywców usługi – wybór szko-
ły to nie tylko decyzja rynkowa, lecz także wpływa na przyszłą jakość życia;

9 B. Mazur, Segmantacja rynku usług edukacyjnych, w: III Konferencja Naukowa „Problemy 
edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce” (materiały konferencyjne), Zielona Góra 
1999, s. 212 za: H. Hall, Marketing w szkolnictwie…, s. 111.

10 Tamże, s. 121.
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 –  jednorazowa usługa – uczniowie, którzy są klientami danej szkoły, korzystają 
z jej usług jednorazowo;

 –  tożsamość klienta i produktu – uczniowie są zarówno klientami, jak i produk-
tami szkolnej edukacji;

 –  znaczący udział uczniów we współtworzeniu usługi – udział w zajęciach, za-
angażowanie w kształcenie (bardzo zróżnicowane), relacje między uczniami, 
wykonywanie wyznaczonych zadań.

Mimo że produkt rzeczywisty usługi edukacyjnej i elementy związane z jej 
dostarczeniem mają charakter niematerialny, stanowią podstawę oceny przez 
klientów. Elementy o materialnym charakterze (oświetlenie, temperatura, wy-
strój) mają znacznie mniejsze znaczenie, ale również wpływają na wizerunek 
szkoły11.

Kwestia określania i traktowania uczniów jako klientów, tym bardziej pro-
sumentów, może się wydać bardzo kontrowersyjna. Akceptacja ich w takiej roli, 
a także moralne i praktyczne tego konsekwencje, może budzić dużo zastrze-
żeń. Istnieje wiele różnic między uczniami i klientami innych organizacji. Jedną 
z tych różnic jest selekcja kandydatów i eliminowanie przez szkoły tych, którzy 
nie spełniają określonych wymagań, podczas gdy klienci w gospodarce rynko-
wej mają całkowitą swobodę w wyborze produktu. Organizacje nie tworzą żad-
nych barier ograniczających dostęp do wytwarzanych przez siebie produktów. 
Nie dokonują żadnych selekcji w celu pozbawienia klienta możliwości ich naby-
cia. Klienci płacą za produkty i usługi z własnych środków. Usługi edukacyjne 
są najczęściej fi nansowane z naszych podatków. Jeżeli wymagają dofi nansowa-
nia ze środków własnych, są to środki rodziców.

Konsumenci wiedzą zazwyczaj, jakie funkcje powinien spełniać i jakimi 
cechami odznaczać się pożądany przez nich produkt. Klient szkoły rzadko ma 
sprecyzowane oczekiwania dotyczące treści usługi edukacyjnej czy metod na-
uczania. Świadomość ta wzrasta z wiekiem i jest zdecydowanie większa w naj-
wyższych szczeblach szkolnictwa. W szkołach ponadgimnazjalnych większość 
uczniów uświadamia już sobie swoje potrzeby. Oczekują również, że wybrana 
szkoła te potrzeby zaspokoi. Studenci, wybierając określoną uczelnię, oczekują 
samorealizacji, możliwości zdobycia po studiach interesującej pracy, uzyskania 
tytułu magistra, podniesienia prestiżu społecznego. Najważniejszym czynnikiem 
jest tu zwiększenie szans na znalezienie odpowiedniej pracy.

11 H. Hall, Marketing w szkolnictwie…, s. 123.
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Poszukując sposobu zaspokojenia swoich potrzeb, potencjalni klienci pla-
cówki oświatowej nie kierują się własnym doświadczeniem. Korzystają z do-
świadczeń innych. Jak każdy konsument zdobywają informacje. Nie bez znacze-
nia jest tu oddziaływanie reklamy, informacji udzielają również szkoły. Jednak 
w znaczącej liczbie przypadków informacje uzyskują od innych konsumentów. 
Jest to najczęściej rodzina (w szkołach niższego szczebla decydentami z reguły 
są rodzice). Duże znaczenie ma opinia kolegów – byłych lub obecnych uczniów 
danej szkoły. Ostatnio wyczerpujące informacje można uzyskać na stronach in-
ternetowych12. W procesie decyzyjnym dotyczącym zakupu usługi edukacyjnej 
istotną rolę odgrywa wiele osób i przyjmują one różne role. Są to:

 – inicjator – czyli pomysłodawca,
 –  doradca – osoba, która wyrażając swoje opinie, ma wpływ na podjęcie decy-
zji o zakupie,

 – decydent – to osoba ostatecznie podejmująca decyzję,
 – nabywca – dokonuje zakupu,
 –  użytkownik – osoba korzystająca z zakupionego produktu, jakim jest w tej sy-
tuacji usługa edukacyjna13.

Czerpiąc informacje na temat szkoły od osób, które je upowszechniają, 
klient-prosument ocenia dostępne możliwości. Na podstawie zdobytej wiedzy na 
temat różnych placówek oświatowych porównuje dostępne możliwości. Model 
takiej oceny opracował Philip Kotler. Przyjmując, że potencjalnego ucznia in-
teresują cztery atrybuty szkoły: jakość nauczania, atmosfera, lokalizacja szkoły 
i bezpieczeństwo w niej, może on, postępując według poniższego modelu podzie-
lonego na kilka faz, jednoznacznie rozwiązać problem związany z zakupem usłu-
gi edukacyjnej14. Oto kolejne fazy postępowania potencjalnego ucznia:

 –  określa zbiór szkół, które bierze pod uwagę i identyfi kuje najważniejsze atrybuty;
 –  przypisuje poszczególnym atrybutom wartości liczbowe – tzw. wagi odzwier-
ciedlające ich stopień ważności, tak, aby ich suma była równa 1;

 –  ocenia poszczególne atrybuty w określonym zbiorze szkół w skali, np. od 1 do 10;
 –  sumując iloczyny wag atrybutów i ich ocen, wybiera najkorzystniejszą ofertę.

12 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2001, s. 115.

13 L. Garbarski, Zachowania konsumentów, PWE, Warszawa 2001, s. 65.
14 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner& Ska, War-

szawa 1994, s. 181, za: H. Hall, Marketing w szkolnictwie… , s. 83; również Ph. Kotler, Marketing. 
Analiza rynku konsumenta i zachowania nabywców, Dom Wydawniczy Rebis 2005, s. 205–206.
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Najwyższa uzyskana wartość wskazuje na najlepszą ofertę (tab. 1).
Tabela 1

Ocena wybranych atrybutów trzech porównywanych szkół

Analizowane
szkoły

Ocena atrybutów szkoły

jakość nauczania
waga: 0,4

atmosfera
waga: 0,2

lokalizacja
waga: 0,1

bezpieczeństwo
waga: 0,3

Szkoła A 8 2 1 7

Szkoła B 4 6 8 5

Szkoła C 5 9 8 5

Źródło: H. Hall, Marketing w szkolnictwie..., s. 83.

Wyliczone wartości przedstawionych ofert wynoszą:

Szkoła A: 8 x 0,4 + 2 x 0,2 + 1 x 0,1 + 7 x 0,3 = 5,8
Szkoła B: 4 x 0,4 + 6 x 0,2 + 8 x 0,1 + 5 x 0,3 = 5,1
Szkoła C: 5 x 0,4 + 9 x 0,2 + 8 x 0,1 + 5 x 0,3 = 6,1

Z powyższej analizy wynika, że szkoła C jest dla potencjalnego klienta 
najatrakcyjniejsza.

Ostatnim etapem w podejmowaniu decyzji o zakupie towarów i usług (rów-
nież edukacyjnych) jest zakup i jego ocena. Bardzo istotnymi czynnikami są tu 
zamiar zakupu (chociaż sam zamiar o niczym jeszcze nie przesądza) oraz sy-
tuacja, w jakiej znajduje się kupujący. Czynniki sytuacyjne mogą doprowadzić 
do zmiany decyzji. Ważne są warunki fi zyczne w miejscu dokonywania zakupu 
(temperatura, oświetlenie), a także pora dnia i ilość czasu, jaką ma do dyspozycji 
kupujący. Duży wpływ mają opinie osób towarzyszących potencjalnemu klien-
towi, a także nastrój osoby podejmującej decyzję15. Ogromne znaczenie ma kon-
takt z pracownikami szkoły (sekretariatu, dziekanatu, nauczycielami oraz osoba-
mi odpowiedzialnymi za udzielanie informacji i przyjmującymi dokumenty apli-
kacyjne) i odczucia z tym związane. Wątpliwości może wywołać negatywna opi-
nia innych osób (uczniów, absolwentów i ich rodzin). Będą one tym większe, im 
bardziej negatywne jest nastawienie osób, z którymi będą rozmawiać i im bliższe 
będą one osobie – nabywcy usług.

Bywa, że kandydat dostrzega ryzyko (w znaczeniu niepewności dającej się 
skwantyfi kować) związane z podjęciem decyzji i stara się podjąć środki reduku-

15 L. Garbarski, Zachowania konsumentów…, s. 73.
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jące to ryzyko. Może wtedy poszukiwać dodatkowych informacji dotyczącej wy-
branej szkoły i porównać je z informacjami o innych placówkach oświatowych. 
W wypadku wyboru szkoły ryzyko to może mieć następującą postać:

 – ryzyko funkcjonalne – czyli szkoła nie spełni oczekiwań kandydata;
 –  ryzyko fi zyczne – dotyczy bezpieczeństwa, przede wszystkim agresji przemo-
cy ze strony innych uczniów, ale również problemu uzależnień;

 –  ryzyko ekonomiczne – dotyczy kosztów związanych z podjęciem nauki w da-
nej szkole;

 –  ryzyko społeczne – dotyczy reakcji rodziny i znajomych, czyli społecznej ak-
ceptacji wyboru;

 –  ryzyko psychologiczne – dotyczy osłabienia poczucia własnej wartości spo-
wodowanego wybraniem szkoły powszechnie uznanej za słabą, o niskim po-
ziomie kształcenia;

 –  ryzyko odnoszące się do nakładu czasu – chodzi o nakład czasu niezbędny za-
równo do zdania wszystkich egzaminów związanych z przyjęciem do szkoły, 
jak i ten związany z dotarciem do szkoły oraz ten, który trzeba będzie poświę-
cić na naukę w wyniku podjęcia decyzji o jej wyborze16.

Z uwagi na fakt, że rozpowszechnianie pozytywnych opinii o szkole jest dla 
niej najlepszą formą promocji, należy zadbać o zadowolenie jej klientów i wpły-
nąć na ich lojalność. Lojalność jest uzależniona od poziomu satysfakcji, ale tyl-
ko wtedy, gdy klient ją sobie uświadomi17. Należy umożliwiać uczniom uświa-
domienie sobie zadowolenia z usług szkoły przez zachęcanie do dokonywania 
jej oceny.

Do negatywnych konsekwencji traktowania uczniów jak klientów szkoły 
należą bardzo zróżnicowane pod każdym względem oczekiwania wobec niej. 
Wielu uczniów przyjmuje bierną postawę, która utrudnia przyswajanie wiedzy, 
podczas gdy dla realizacji procesu dydaktycznego konieczne jest zaangażowanie 
obu stron. Inni natomiast są zainteresowani wysokim poziomem nauczania. Ci 
pierwsi chcą skończyć szkołę, ale chcą również jak najmniej czasu i wysiłku po-
święcać na naukę. Nie mają zamiaru zaangażować się w proces własnej edukacji 
ani sprostać wymaganiom stawianym przez nauczycieli. Drudzy są aktywnymi, 
inicjującymi uczestnikami procesu uczenia się, potrafi ącymi zmobilizować się do 
samodzielnej pracy i pracować w grupie. Chcą podnosić poziom swojej wiedzy 
i umiejętności również na podstawie najnowszych technologii, a także pogłębiać 

16 L. Garbarski, Zachowania konsumentów…, s. 50–53.
17 A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań…, s. 250.
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swoją wiedzę w zakresie wybranych przez siebie dyscyplin. W przyszłości może 
dojść do sytuacji, iż będą mieć wiedzę większą niż ich nauczyciele.

Produkt, jakim jest usługa edukacyjna, ma spełnić oczekiwania jednych 
i drugich, ponieważ priorytetem polityki szkoły stało się zadowolenie każdego 
ucznia. Każdy klient usług edukacyjnych ma być traktowany jak wartościowy 
partner, jego potrzeby mają być jak najlepiej zaspokojone.

Analiza zachowań uczniów każe ich jednak traktować nie tylko jak klien-
tów szkoły czy produkt szkolnej edukacji, lecz także w bardzo szerokim zakre-
sie jako współtwórców tej usługi, czyli prosumentów. Można powiedzieć nawet, 
że ich udział w jej współtworzeniu jest bardzo znaczący. Również bardzo szero-
ko upowszechniają swoją wiedzę o dobrych i złych doświadczeniach oraz mają 
ogromny wpływ na wybory dokonywane przez innych. Nie da się zaprzeczyć, 
że fakt ten ma również negatywne konsekwencje dla szkoły. Istnieje uzasadnio-
na potrzeba upowszechniania wśród kadry zarządzającej szkołami wiedzy na te-
mat wykorzystania marketingu i Public Relations w instytucjach edukacyjnych.

ERA OF PROSUMER IN EDUCATION

Summary

In this paper basic issues connected with implementation of marketing management 
in education sphere in situation of more and more demanding clients are discussed. In 
spite of many objections and controversies as describing a pupil as a consumer (or cli-
ent) is concerned, it seems that this trend must be accepted. Analysis of pupil’s behavior 
shows that they are not only as common clients or an effect, a product, of school educa-
tion. It results from a fact that pupils are co-creators of educational service as well, and 
moreover – their part in creation and design of this service is signifi cant, so they can 
be called prosumers. In this paper it is underlined that pupils share their good and bad 
experiences from schools out, therefore they have a big role in taking decisions by other 
prospective-pupils. And next important conclusion is that schools managers need wider 
knowledge on how to use marketing conception and public relations tools in better func-
tioning of educational institutions.

Translated by Ewa Żmuda-Trzebiatowska
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ZAKRES ZAANGAŻOWANIA NABYWCÓW FINALNYCH 
W PRZYGOTOWYWANIE OFERTY RYNKOWEJ

Wstęp

Podejmowane przez oferentów produktów szybkozbywalnych działania 
rynkowe nadal zbyt rzadko polegają na przemyślanym włączaniu nabywców 
fi nalnych w proces przygotowywania oferty rynkowej. Co więcej, nabywcom 
w dalszym ciągu nie stwarza się warunków pozwalających im z własnej inicjaty-
wy zgłaszać swoje pomysły i uwagi dotyczące produktów i pozostałych elemen-
tów oferty. Można zatem powiedzieć, że przedsiębiorstwa zdecydowanie zbyt 
małą uwagę przywiązują do budowania rynkowej świadomości nabywców, po-
kazując im ich ważną rolę rynkową oraz korzystając z ich wiedzy i kreatywności, 
tym bardziej że kapitał intelektualny nabywców jest równorzędny, a nawet waż-
niejszy niż kapitał intelektualny pozostający w dyspozycji producenta. Tym sa-
mym nie tworzą społeczności powiązanej wspólnymi celami, co na pewno utrud-
nia wzbudzanie lojalności wśród odbiorców oraz zmniejsza skuteczność działań 
podejmowanych przez oferentów. Ponadto warto pamiętać, że aktywni nabywcy 
uczestniczący w działaniach marketingowych oferenta niejednokrotnie są goto-
wi ponieść określone nakłady czasu i pracy, zgadzając się wręcz płacić więcej za 
ofertę, którą osobiście stworzą, dostosowując ją do własnych preferencji1, co jest 
oczywiście podatkową korzyścią dla oferentów.

1 K. Kelly, Nowe reguły nowej gospodarki, WIG Press, Warszawa 2001, s. 112–113.



354 Agnieszka Izabela Baruk

Świadomi swojej rynkowej roli nabywcy2 nie są więc barierą dla przed-
siębiorstw (niestety, często postrzegają one to w taki sposób), ale katalizatorem 
aktywności marketingowej. Można wręcz powiedzieć, że ten fakt jest jednym 
z podstawowych warunków skutecznego konkurowania na współczesnym rynku, 
na którym dostępnych jest wiele podobnych ofert trudnych do wyróżnienia za po-
mocą ich cech materialnych nadawanych im przez producentów.

Dlatego niezwykle ważna jest zmiana podejścia do adresatów oferty, w któ-
rych nie powinno widzieć jedynie jej odbiorców, ale jednocześnie należy w nich 
dostrzegać jej współkreatorów, czyli prosumentów3. Nasuwają się zatem w tym 
miejscu dwa pytania:

1.  W jakim zakresie polscy nabywcy fi nalni uczestniczą w przygotowywa-
niu kierowanej do nich oferty rynkowej?

2.  Czy polskich nabywców fi nalnych można określić mianem prosumen-
tów, czyli „inteligentnych konsumentów”4?

Znalezienie na nie odpowiedzi jest głównym celem tego artykułu. Dążąc do 
jego realizacji, przeprowadzono pierwotne badania ankietowe5.

1. Zakres zaangażowania respondentów w wybrane działania marketingowe 
oferentów 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, zdaniem większości respondentów 
(62%) najsilniej na kształt oferty rynkowej wpływa dokonywanie zakupu (tab. 1). 
Uważali więc, że już sam fakt nabywania określonych produktów jest dla wytwór-
ców wystarczającą wskazówką ukierunkowującą ich działania związane z tworze-
niem oferty oraz potwierdzającą ich akceptację przez odbiorców. Łatwo zatem za-

2 Zachowania rynkowe współczesnych nabywców szczegółowo zostały omówione m.in. 
w książce K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, 
PWE, Warszawa 2003. 

3 Prosument jest wymagającym, ale przede wszystkim aktywnym i kreatywnym nabywcą. 
Nie tylko bowiem gromadzi wiele informacji na temat produktów interesujących go marek, 
poświęcając dużo czasu na podejmowanie decyzji zakupowych, lecz także, będąc świadomy 
praw rynkowych i zasad komunikacji marketingowej, interesuje się tym, jak powstaje produkt 
i inne elementy oferty oraz przyczynia się do ich stworzenia. Jako odbiorca je współtworzący 
doprowadza do ich dużej personalizacji, dzięki czemu w większym stopniu odpowiadają one 
jego bardzo dużym oczekiwaniom, por. http://slownik.mediarun.pl/szczegoly/id394,prosument 
(27.12.2009). 

4 Prosumpcję określa się także jako „inteligentną konsumpcję”, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Prosumpcja (27.12.2009).

5 Badania zostały przeprowadzone w 2009 roku. Objęto nimi 500 respondentów.
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uważyć, że respondenci eksponowali formę aktywności rynkowej, która w prak-
tyce absolutnie nie umożliwia wpływania na konkretne cechy oferty. Nie jest to 
jednak oczywiście przykład rzeczywistego angażowania się respondentów w pro-
ces opracowywania oferty.

Tabela 1

Wymieniane przez respondentów formy aktywności rynkowej najsilniej 
wpływające ich zdaniem na cechy oferty rynkowej (%)

Forma aktywności Wskazania 

Dokonanie zakupu produktu 62

Rozmowa z pracownikiem działu obsługi klienta 20

Zgłaszanie uwag za pomocą infolinii producenta 8

Wypełnianie kwestionariusza ankiety dotyczącego produktu 5

Udział w konkursach z nagrodami 5

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Czyżby zatem nie zależało im na współkreowaniu jej cech? A może po pro-
stu nie byli do takich działań przyzwyczajeni, gdyż wcześniej producenci nie 
stwarzali im takich możliwości? Wydaje się, że obie przyczyny odgrywają dużą 
rolę, ponieważ brak włączania nabywców do współpracy przez oferentów wi-
doczny w Polsce przez wiele lat na pewno nie sprzyja nagłej zmianie podejścia ze 
strony nabywców, którzy nie wierzą w skuteczność tego typu rozwiązań, a cza-
sami wręcz w szczerość intencji oferentów (czego potwierdzeniem są dalsze roz-
ważania). Z drugiej strony producenci nadal często nie uświadamiają sobie prak-
tycznej przydatności inspirowania odbiorców do marketingowej aktywności.

Trzeba podkreślić, że z kolei wypełnianie kwestionariuszy ankiet dotyczą-
cych produktów oraz uczestniczenie w konkursach z nagrodami respondenci 
uznali za działania najsłabiej wpływające na kształt oferty rynkowej. Obie for-
my aktywności jako najistotniejsze wymieniło zaledwie po 5% ankietowanych. 
Natomiast czterokrotnie większa część badanych uważała, iż największy wpływ 
na cechy oferty ma przekazywanie swoich spostrzeżeń przez nabywców podczas 
rozmów z pracownikami działów obsługi klienta w samoobsługowych punktach 
sprzedaży. Częściej wymieniano także zgłaszanie uwag za pomocą infolinii zor-
ganizowanej przez oferenta. Widać więc, że respondenci preferowali osobiste 
formy kontaktu, podczas których mogli podzielić się swoimi sugestiami dotyczą-
cymi kupowanych produktów. Wydaje się także, że przyczyną takiej hierarchii 
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form aktywności nabywców mógł być fakt, iż udział w konkursach z reguły nie 
umożliwia wpływania na cechy produktu, ale ewentualnie pozwala na stworzenie 
hasła reklamowego czy nazwy sklepu. Prawdopodobnie miało to znacznie mniej-
sze znaczenie dla ankietowanych i nie było w stanie zmienić tego faktu motywo-
wanie ich możliwością zdobycia nagród.

Innym ważnym wnioskiem, jaki można wyciągnąć, analizując wskazywa-
ne przez respondentów formy ich rynkowej aktywności najsilniej wpływające 
na cechy oferty, jest fakt, że żadna osoba nie wymieniła działań polegających na 
rzeczywistym współtworzeniu produktu już od etapu poszukiwania pomysłu na 
nowy wyrób. Pomijanie takich form aktywności jest jednak spowodowane bra-
kiem świadomości, że jest to możliwe, co tym samym potwierdza fakt nieanga-
żowania nabywców przez producentów od samego początku procesu powstawa-
nia nowego produktu.

Mimo że według respondentów uczestniczenie w konkursach oraz bada-
niach ankietowych dotyczących produktów odgrywa najmniejszą rolę w procesie 
kształtowania cech oferty rynkowej, nie oznacza to, że nie uczestniczyli w tego 
typu działaniach. Są one powszechnie prowadzone przez oferentów, zatem do-
stępność do nich jest relatywnie największa. Czy jednak uzasadnione jest ich 
wręcz nagminne stosowanie (zwłaszcza dotyczy to konkursów), skoro respon-
denci nie dostrzegali ich wpływu na nadawanie ofercie oczekiwanych przez nich 
cech? W świetle stwierdzeń dotyczących brania udziału w różnego typu konkur-
sach organizowanych przez oferentów na takie pytanie można raczej odpowie-
dzieć przecząco. Aż 44% badanych stwierdziło, że dotychczas nigdy nie uczest-
niczyli w takich formach komunikacji oferentów z nabywcami i nie zamierzają 
brać w nich udziału w przyszłości, a 23% co prawda do tej pory nie brało w nich 
udziału, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. W porównaniu za-
tem do wyników badań prowadzonych przez autorkę wcześniej nastąpił jednak 
wzrost odsetka osób uczestniczących w konkursach organizowanych przez ofe-
rentów. Obecnie brało w nich udział łącznie 33% respondentów wobec 22% osób 
deklarujących taką formę aktywności w poprzedniej edycji badań przeprowadzo-
nych przez autorkę6.

Zaledwie co piąty respondent odpowiedział, że chętnie uczestniczy w kon-
kursach, a 12% osób ograniczało swoją aktywność w tym zakresie wyłącznie do 

6 A. Baruk, Wykorzystywanie Internetu i aktywizowanie nabywców fi nalnych przez polskie 
przedsiębiorstwa produkcyjne, w: Droga do aktywizowania polskich nabywców fi nalnych na rynku 
produktów spożywczych, A. Baruk (red.), Dom Organizatora, Toruń 2009, s. 225–238.
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konkursów, które wzbudziły ich autentyczne zainteresowanie. Czy nie lepiej by-
łoby zatem, gdyby producenci ograniczyli zakres akcji konkursowych (tym bar-
dziej że z powodu ich powszechnego stosowania nie można się skutecznie wyróż-
nić na rynku), a w ich miejsce zaproponowali nabywcom inne rozwiązania, po-
zwalające na znacznie lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego odbior-
ców? W kontekście dotychczasowych rozważań odpowiedź nasuwa się sama.

Potwierdzeniem braku wiary respondentów w znaczenie konkursów z punktu 
widzenia możliwości wpływania na cechy oferowanych produktów i inne elemen-
ty oferty jest utożsamianie ich przez zdecydowanie największą część osób (73%) 
uczestniczących w tego rodzaju akcjach z szansą wygrania nagrody. Na drugim 
miejscu (jednak znacznie rzadziej – 18% wskazań) podkreślano, iż dzięki udziało-
wi w konkursie uzyskuje się dostęp do produktów oferowanych w limitowanych 
seriach, natomiast dwukrotnie mniejsza część osób (9%) w konkursach widziała 
możliwość dopasowania oferty do ich oczekiwań. Co więcej, nikt nie identyfi ko-
wał uczestnictwa w konkursach z wykazaniem się swoją kreatywnością.

Mimo utożsamiania konkursów przede wszystkim z okazją do zdobycia na-
gród, nie zaś z włączaniem się w powstawanie oferty rynkowej (a może właśnie 
dlatego), widoczny jest przesyt takimi przedsięwzięciami. Wśród osób, które bra-
ły w nich udział, prawie wszystkie (94%) uczestniczyły w nich najwyżej kilka 
razy w ciągu roku, a pozostałe kilka razy w miesiącu. Jeśli już respondenci zde-
cydowali się wziąć udział w konkursie, były to konkursy niewymagające od nich 
praktycznie żadnej kreatywności. Czy może to zatem świadczyć o niechęci ba-
danych do angażowania się w działania marketingowe wynikającej z ich biernej 
postawy? A może jest to spowodowane brakiem wiary w wykorzystywanie ich 
pomysłów i opinii przez oferentów, którzy ponadto niezwykle rzadko odwołują 
się do nabywców w zakresie kształtowania swojej oferty? Podstawowe przyczy-
ny małej aktywności respondentów zostaną przedstawione w dalszej części arty-
kułu, ale można już zasygnalizować, że nie jest to jednak wyłącznie ich bierność.

Zdecydowana większość badanych uczestniczących w konkursach z regu-
ły brała udział w konkursach esemesowych, a zaledwie po kilka procent ankieto-
wanych uczestniczyło w konkursach z nagrodami gwarantowanymi lub konkur-
sach polegających na zbieraniu np. kodów cyfrowo-kreskowych (tab. 2). Tylko 
6% osób brało udział w konkursach, które wymagały od nich kreatywności i do-
tyczyły szeroko rozumianej oferty rynkowej. Jednak chodziło w tym przypadku 
wyłącznie o konkursy na hasło reklamowe, natomiast nikt nie brał udziału w kon-
kursach bezpośrednio dotyczących produktu, jakimi były konkursy na jego na-
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zwę. Tym bardziej żadna osoba nie brała udziału w konkursach na wskazanie po-
żądanych cech produktu, co jednak było spowodowane brakiem takich inicjatyw 
producentów.

Tabela 2

Deklarowany przez respondentów rodzaj konkursów, 
w jakich najczęściej uczestniczyli (%)

Rodzaj konkursu Wskazania 

Konkursy esemesowe 73

Konkursy z gwarantowanymi nagrodami 12

Konkursy polegające np. na zbieraniu kodów cyfrowo-kreskowych 9

Konkursy na hasło reklamowe 6

Konkursy na nazwę sklepu 0

Konkursy na nazwę produktu 0

Konkursy na wskazanie oryginalnych cech produktu 0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Biorąc pod uwagę przedstawione dotychczas rozważania, można stwier-
dzić, że nie powinna budzić zdziwienia mała aktywność respondentów, także 
w zakresie zachęcania znajomych i przyjaciół do brania udziału w konkursach. 
Jeśli ktoś sam w nich chętnie nie uczestniczy lub wręcz wcale nie bierze w nich 
udziału, trudno się spodziewać, aby nakłaniał do takich działań innych ludzi. Tyl-
ko 27% ankietowanych starało się czasami wpłynąć na kogoś znajomego i zachę-
cić go do udziału w konkursie, ale oczywiście chodziło wówczas o konkursy nie-
związane z aktywnym kształtowaniem oferty rynkowej.

Drugą z form aktywności rynkowej nabywców jest udział w badaniach an-
kietowych organizowanych przez oferentów. Mimo że podobnie jak w przypadku 
konkursów według zdecydowanej większości respondentów nie odgrywają one 
większej roli w procesie kształtowania oferty rynkowej, nie jest to równoznacz-
ne z faktem, iż nie brali w nich udziału. Chociaż co trzeci ankietowany nigdy 
nie uczestniczył w wypełnianiu kwestionariuszy ankiet dotyczących produktów, 
osób tych było znacznie mniej niż badanych niebiorących udziału w konkursach. 
Świadczy to o wybiórczym podchodzeniu przez respondentów do różnych form 
aktywności rynkowej, przy czym częstsze angażowanie się w badania ankietowe 
nie wynikało z wiązania z nimi większych nadziei na doskonalenie oferty, lecz ra-
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czej z poczucia docenienia przez oferenta. Większość osób (59%), które uczestni-
czyły w tego rodzaju badaniach, jako przyczynę włączenia się do nich podawała 
poczucie wyróżnienia przez organizującego badanie producenta (tab. 3).

Tabela 3

Wymieniane przez respondentów przyczyny ich udziału w badaniach ankietowych 
dotyczących oferowanych na rynku produktów (%)

Przyczyny udziału w badaniach ankietowych Wskazania 

Poczucie wyróżnienia respondenta przez oferenta 59

Chęć wyrażenia pozytywnej opinii o produkcie, 
który spełnił oczekiwania respondenta 21

Chęć otrzymania nagrody za udział w badaniu 12

Chęć wpływu na modyfi kację produktu, 
który nie spełnił oczekiwań respondenta 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Można zatem powiedzieć, że kluczową rolę w tym przypadku odgrywały 
względy prestiżowe. Mimo takiej motywacji warto chyba jednak wykorzystać 
fakt, iż ma to znaczenie dla odbiorców, gdyż przy okazji można od nich uzyskać 
wartościowe opinie na temat konkretnych produktów. Ważne jest tylko, aby kie-
rowane do nich kwestionariusze ankiet były profesjonalnie przygotowane, a ich 
konstrukcja i zawarte w nich pytania pozwoliły na poznanie możliwie dużej licz-
by przydatnych dla producenta uwag oraz aby wyniki takich badań były faktycz-
nie wykorzystywane w procesie opracowywania nowych produktów i doskonale-
nia wyrobów dotychczas oferowanych na rynku. Warto jednocześnie podkreślić, 
że dosyć istotnym bodźcem dla respondentów przesądzającym o przystępowaniu 
przez nich do badań ankietowych była chęć wyrażenia pozytywnej opinii o pro-
dukcie, który spełnił ich oczekiwania, co oczywiście także przy okazji umożli-
wiało przekazanie producentowi sugestii związanych z jego cechami.

Widać więc, że respondenci nie zawsze byli bierni, co więcej, dla znacznie 
mniejszej części z nich głównym bodźcem do wypełnienia kwestionariusza an-
kiety była możliwość otrzymania upominku za udział w badaniach. To wskazu-
je, iż nie zawsze czynniki materialne są najbardziej skuteczne, chociaż bez wąt-
pienia najłatwiej jest ich użyć. Natomiast większą bierność respondenci wykazy-
wali w sytuacji odczuwania dysonansu pozakupowego z powodu niespełnienia 
przez produkt ich oczekiwań (tylko dla 7% osób dysonans był głównym powo-
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dem wzięcia udziału w badaniach ankietowych). Pozornie jest to korzystne dla 
producenta, gdyż nie docierają do niego negatywne opinie, ale nie ma on wów-
czas możliwości poznania prawdziwego obrazu produktu odzwierciedlającego 
opinie nabywców na jego temat, nie mogąc tym samym wykorzystać ich jako 
źródła pomysłów ułatwiających modyfi kację niespełniającego wymagań odbior-
cy wyrobu.

Większość respondentów biorących udział w badaniach ankietowych orga-
nizowanych przez oferentów najczęściej uczestniczyła w badaniach bezpośred-
nich, kiedy kwestionariusz ankiety wypełniany był w obecności ankietera (60%). 
Zdecydowanie rzadziej uczestniczono w badaniach prowadzonych na odległość 
w ramach kontaktu telefonicznego lub pocztowego. Okazuje się, że znacznie 
chętniej respondenci wypełniali także kwestionariusze docierające do nich przez 
Internet (inne formy aktywności marketingowej respondentów wymieniono w ta-
beli 4). Mogło to wynikać chociażby z faktu, iż wówczas byli w stanie dowolnie 
wybrać porę i czas udzielania odpowiedzi na kierowane do nich pytania, mając 
jednocześnie możliwość natychmiastowego odesłania wypełnionego kwestiona-
riusza bez wychodzenia z domu, co nie jest możliwe w przypadku badań prowa-
dzonych tradycyjną pocztą, które czasami wymagają nawet dodatkowych opłat, 
o ile nadawca nie dołączy do narzędzia badawczego zwrotnej koperty.

Tabela 4

Deklarowane przez respondentów formy rynkowej aktywności respondentów 
w Internecie i ich częstotliwość (%)

Formy aktywności
Wskazania 

często czasami nigdy

Poszukiwanie w sieci opinii o markach i produktach 
konkretnych fi rm 38 31 31

Dzielenie się z innymi nabywcami uwagami o kupionych 
produktów 13 33 54

Polecanie innym nabywcom konkretnych produktów 11 32 57

Wystawianie opinii sklepom, w których dokonano zakupu 
produktu 12 27 61

Dzielenie się z producentami uwagami o kupionych produktach 15 17 68

Opisywanie na forach marek i produktów konkretnej fi rmy 12 17 71

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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Można stwierdzić zatem, że najlepszą formą prowadzenia badań jest wyko-
rzystywanie ankieterów, ale wiąże się to ze znacznie większymi kosztami w po-
równaniu z badaniami internetowymi, podczas których jednak ankietowane-
mu nie można zadać pytań uzupełniających czy udzielić wyjaśnień w przypad-
ku określonych wątpliwości. Obie formy mają zatem wady i zalety, ale bez wąt-
pienia w świetle omawianych wyników są znacznie lepszymi rozwiązaniami niż 
dwie pozostałe formy prowadzenia wśród nabywców badań ankietowych doty-
czących produktów.

Producenci nie tylko powinni uwzględniać to, jaka forma badań jest naj-
chętniej akceptowana przez odbiorców, lecz także to, jakie pytania są najważniej-
sze z punktu widzenia wprowadzania w produktach oczekiwanych przez nabyw-
ców modyfi kacji. Zdecydowana większość respondentów uważała, że kluczowe 
znaczenie mają pytania dotyczące ich oczekiwań i stopnia spełniania ich wyma-
gań przez produkt, którego dotyczy badanie ankietowe (62%) (tab. 5). Na dru-
gim miejscu wymieniano pytania o zmiany, jakich respondenci chcieliby doko-
nać w produkcie (chociaż jednak kluczową rolę takich pytań wskazywała znacz-
nie mniejsza część badanych). Natomiast zdecydowanie najrzadziej podkreśla-
no rolę pytań dotyczących przyczyn nabycia konkretnego produktu (tylko 4% 
wskazań), które wymieniła ponad dwukrotnie mniejsza część osób niż pytania 
o rekomendowanie produktu innym nabywcom (10% wskazań). Można zatem 
stwierdzić, że respondenci chcieli mieć wpływ na kształtowanie cech produktów 
a ich wspominana wcześniej bierność nie wynikała z dążenia do odcinania się 
od współpracy z oferentami, ale jednak leżała bardziej po stronie tych ostatnich.

Tabela 5

Pytania w badaniach ankietowych oferentów dotyczące produktów oceniane przez 
respondentów jako najważniejsze (%)

Zakres pytania Wskazania 

Pytania o oczekiwania nabywców i stopień ich spełnienia przez konkretny 
produkt 62

Pytania o zmiany, jakich nabywcy chcieliby dokonać w konkretnym produkcie 24

Pytania o rekomendowanie konkretnego produktu przez nabywców innym 
odbiorcom 10

Pytania o przyczyny dokonania zakupu przez nabywców konkretnego produktu 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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2. Współpraca z producentami w opiniach respondentów 

Wspominano już, że w dużym stopniu niski poziom aktywności responden-
tów w procesie współtworzenia oferty rynkowej, zwłaszcza poza Internetem, jest 
spowodowany brakiem zaufania do producentów oraz niedocenianiem roli ak-
tywnych uczestników rynku, w jakiej powinni występować. Potwierdzają to opi-
nie ankietowanych na temat ich włączania przez wytwórców w prowadzone przez 
nich działania rynkowe. Okazuje się, że co prawda, większość osób uznała, iż jest 
to dobre rozwiązanie, ale co czwarty respondent uznał, że aktywność nabywców 
w zakresie kreowania oferty producentów jest zbędna, gdyż, ich zdaniem, oferen-
ci w praktyce nie uwzględniają opinii nabywców oraz chcą w ten sposób przerzu-
cić na nich część swoich zadań, co świadczy o braku profesjonalizmu.

Największa część badanych (42%) odpowiedziała jednak, że włączanie 
przez oferentów nabywców do tworzenia oferty rynkowej ma zdecydowanie po-
zytywny wydźwięk, gdyż czują się dowartościowani docenianiem ich kreatyw-
nych zdolności. Ponadto, zdaniem co trzeciego respondenta, produkty dzięki temu 
znacznie lepiej spełniają oczekiwania nabywców, a przecież dopasowanie cech 
oferty do wymagań odbiorców powinno być priorytetem dla każdego producen-
ta. Istotna rola czynnika, jakim jest docenianie nabywców przez oferentów, wy-
raźnie widoczna jest także w przypadku wymienianych przez respondentów przy-
czyn wykazywania aktywności rynkowej. Większość osób (58%) stwierdziła, iż 
dzięki własnemu wkładowi pracy i zdolności mogą stworzyć i otrzymać orygi-
nalny produkt podkreślający ich indywidualizm lub uzewnętrznić swoje twórcze 
zdolności (11%).

Mimo to aż 55% respondentów nie potrafi ło odpowiedzieć jednoznacznie, 
czy wzięliby udział w tego typu działaniach w przyszłości, a łącznie 15% osób 
zaprzeczyło takiej możliwości. W sumie tylko 30% badanych odpowiedziało, że 
w przyszłości będzie aktywnie włączać się w proces kształtowania cech oferty 
rynkowej, przy czym zdecydowanie potwierdziło takie zachowania zaledwie 5% 
ankietowanych. Czyżby zatem respondenci dostrzegali więcej wad niż zalet po-
dejmowania aktywnych działań rynkowych, a może ponownie przez przytoczo-
ne opinie przebija brak wiary w sens współpracy z producentami lub niedostrze-
ganie takiej możliwości?

Wyjaśnieniem takich opinii respondentów są z pewnością wymieniane przez 
nich główne bariery utrudniające lub wręcz uniemożliwiające wzrost ich aktyw-
ności. Co trzeci badany uważał, że nabywcy nie mają wiedzy na temat możliwo-
ści włączania się do tworzenia oferty rynkowej, za co z pewnością w dużym stop-
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niu odpowiedzialność ponoszą producenci (tab. 6). Nawet w przypadku inicjo-
wania przez oferentów określonych przedsięwzięć polegających na włączaniu się 
nabywców w proces współtworzenia oferty rynkowej wielu z nich nic nie wie na 
ten temat, a trudno w czymś uczestniczyć, jeśli się o tym nie wie. Kolejny raz po-
twierdza to konieczność budowania przez producentów świadomości rynkowej 
u nabywców, o czym już wspominano wcześniej.

Wśród ośmiu głównych barier tylko dwie leżały po stronie nabywców – 
28% osób wskazało na brak czasu, a 12% na brak chęci do podejmowania ta-
kiej aktywności. Warto się jednak zastanowić, czy druga z wymienionych barier 
nie jest przypadkiem pochodną zaniedbań producentów. Zniechęcenie ankieto-
wanych nie powinno budzić zdziwienia, jeśli wcześniej przekonali się, iż ich po-
mysły są ignorowane przez oferentów, po co zatem mają ponownie podejmować 
się czegoś, co jest skazane na niepowodzenie. Okazuje się, że w grupie najważ-
niejszych barier wymieniano również brak uczciwości producentów, co burzy za-
ufanie do nich i zniechęca do współpracy. Trzeba podkreślić, że respondenci mo-
gli wymienić tylko jedną, ich zdaniem, kluczową barierę. Gdyby mieli możli-
wość wskazania większej liczby, prawdopodobnie każda z nich wymieniana by-
łaby przez znacznie większą liczbę osób.

Tabela 6

Wymieniane przez respondentów bariery utrudniające ich włączanie się 
w przygotowywanie oferty rynkowej (%)

Wymieniana bariera Wskazania 

Brak wiedzy wśród nabywców o możliwości udziału w tworzeniu oferty 
rynkowej 32

Brak czasu nabywców 28

Brak chęci nabywców do włączania się w proces tworzenia oferty rynkowej 12

Brak wiary nabywców w celowość ich inicjatyw 10

Niewykorzystywanie przez producentów pomysłów nabywców 6

Brak przedsiębiorstw dających nabywcom możliwość włączenia się w tworzenie 
oferty 5

Brak uczciwości w postępowaniu producentów 4

Brak w przedsiębiorstwach sprawnie funkcjonującego systemu komunikacji 
z nabywcami pozwalającego im szybko i bezpłatnie kontaktować się 
z producentami 3

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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Otrzymane wyniki świadczą z jednej strony o niskiej aktywności marketin-
gowej respondentów, których na razie nie można nazwać prawdziwymi prosu-
mentami. Z drugiej strony – wskazują na znaczną dozę ich gotowości do włącza-
nia się w proces kształtowania oferty rynkowej, co dla producentów powinno być 
ważnym sygnałem wskazującym na konieczność wzrostu ich aktywności w za-
kresie inspirowania określonych zachowań nabywców. Widać więc, że w prak-
tyce aktywne muszą być obie strony wymiany, gdyż poziom aktywności każdej 
z nich warunkuje poziom aktywności partnera. Ponadto obie strony muszą wyka-
zywać się kreatywnością, co w przypadku oferentów oznacza chociażby nie tyl-
ko tworzenie produktów i innych elementów oferty rynkowej dobrze spełniają-
cych oczekiwania nabywców, lecz także jednocześnie opracowywanie i stosowa-
nie bodźców skutecznie zachęcających odbiorców do włączania się do współpra-
cy z producentami.

THE SCOPE OF CUSTOMERS’ ENGAGEMENT 
IN PREPARING MARKET OFFER

Summary

In the article the problem of customers’ participating in preparing market offer ad-
dressed to them was presented. On the base of the empirical researches the scope and the 
forms of this activity were described. The special attention was paid to barriers in cus-
tomers’ prosumption activity. The role of producers’ honesty and necessity of building by 
them the market consciousness among customers was underlined too.

Translated by Agnieszka Izabela Baruk
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Wprowadzenie

Sposób oraz specyfi ka opracowywania produktów żywnościowych w kra-
jach wysoko rozwiniętych wynika z charakteru rynku cechującego się dużą róż-
norodnością, ogromną zmiennością i silną konkurencją.

Powszechna dostępność artykułów żywnościowych i wysoka częstotliwość 
zakupów powodują, że 99,8% wszystkich decyzji nabywczych ma charakter na-
wykowy bądź impulsowy. Badania zachowań konsumentów w sklepach samoob-
sługowych potwierdzają, że podczas zakupów klient mija blisko 300 opakowań 
produktów na minutę, a proces wyboru trwa średnio 5 sekund1. W takiej sytuacji 
szanse zaistnienia i utrzymania się na rynku żywnościowym mają tylko te artyku-
ły, które będą się wyróżniały, a więc produkty, które w sposób tańszy, lepszy lub 
odmienny zaspokoją współczesne potrzeby.

Obserwowany w branży spożywczej proces skracania się cyklu życia pro-
duktów, będący m.in. wynikiem szybko zmieniających się oczekiwań i preferen-
cji konsumentów, powoduje znaczną rotację i ciągłą wymianę produktów. We-
dług szacunków fi rmy konsultingowej IXP Marketing Group, na świecie w sek-
torze FMCG (Fast Moving Consumer Goods – dóbr szybko zbywalnych) śred-
nio co trzy minuty pojawia się nowy produkt, a blisko 80% z nich znika z ryn-

1 K. Szydzińska, Opakowanie – niemy sprzedawca, „eGospodarka.pl” 2006, http://www.ego-
spodarka.pl/12963 (11.04.2010).
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ku w ciągu roku od chwili wprowadzenia2. Dla producentów i przetwórców arty-
kułów żywnościowych oznacza to, że czas opracowywania innowacji nie może 
być długi, a koszty procesu zbyt wysokie. Projekt opracowywania powinien gwa-
rantować szybki zwrot nakładów z przedsięwzięcia oraz umożliwić szybką reali-
zację zysków ze sprzedaży innowacji. Nowoczesne przedsiębiorstwa przemysłu 
spożywczego coraz częściej komercjalizują produkty tylko wtedy, gdy istnieje 
pewność, że zostaną sprzedane, a konsumenci stanowią pierwszą grupę w łańcu-
chu żywnościowym, na którą skierowana jest uwaga podczas opracowania pro-
duktów żywnościowych.

Globalizacja, w Polsce zaś wyraźny proces europeizacji rynku żywności, 
powoduje wzrost liczby uczestników rynku oraz poszerzenie dostępności oferty 
produktów żywnościowych. Narastająca konkurencja (w skali regionalnej i glo-
balnej) wymusza na przedsiębiorstwach sektora konieczność obrony swoich po-
zycji rynkowych, z drugiej strony zaś ekspansji na rynki globalne. W obu przy-
padkach powodzenie fi rm zależy od tego, czy potrzeby i oczekiwania końcowych 
nabywców zostały uwzględnione podczas procesu kreowania nowych wyrobów, 
a innowacje wzbudziły zainteresowanie i długofalową akceptację3.

W obliczu tych zjawisk przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego stają 
przed poważnym problemem organizacji skutecznego, szybkiego oraz taniego 
sposobu kreowania i rozwoju produktów żywnościowych, który zapewni im zy-
ski oraz szanse długofalowego wzrostu w przyszłości.

Celem artykułu jest przedstawienie procesu i specyfi ki opracowywania 
produktów żywnościowych w branży spożywczej oraz prezentacja i klasyfi ka-
cja wybranych metod badawczych uwzględniających uczestnictwo konsumen-
ta w tym procesie. Materiał do opracowania stanowiły doświadczenia autorki ze-
brane podczas realizacji ponad dwustu projektów badawczych zrealizowanych 
(w fi rmie Adriant Polska) przy współpracy z działami marketingu i jednostkami 
badawczo-rozwojowymi (działami R&D) największych fi rm z branży spożyw-
czej w Polsce oraz wtórne dane literaturowe pochodzące ze źródeł tradycyjnych 
i internetowych.

2 M. Lindstrom, Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2009, s. 35.

3 A.I.A. Costa, W.M.F. Jongen, New insights into consumer-led food product development, 
„Trends in Food Science & Technology” 2006, No. 17, s. 457–465.
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1. Proces opracowywania produktów żywnościowych

W nowoczesnych przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego działania 
dotyczące kreowania oraz rozwoju nowych produktów mają charakter sekwen-
cyjny i obejmują: poszukiwanie pomysłów, tworzenie konceptów, opracowywa-
ne prototypów, fazę testów i wprowadzenie produktu na rynek. Etapy te moż-
na przedstawić za pomocą modelu Stage-Gate (tj. bram i śluz), zaproponowane-
go w 1990 roku przez Roberta Coopera4. Podstawowym założeniem tego modelu 
(rys. 1) jest podzielenie procesu na fazy składające się ze zbiorów równoległych 
działań realizowanych przez multidyscyplinarny zespół ds. opracowywania pro-
duktu. Przejście do kolejnej fazy poprzedza punkt kontrolny (tzw. brama), gdzie 
podejmowane są decyzje o kontynuowaniu prac, powrocie do poprzedniego eta-
pu lub całkowitym zaprzestaniu prac nad produktem.

Warto zaznaczyć, że koszty procesu opracowywania zwiększają się wraz 
z czasem trwania projektu. Większość budżetu pochłaniają jego ostatnie fazy, 
kiedy dokonywane są zakupy (np. docelowych linii produkcyjnych, zakontrakto-
wanie dostawców surowców), przygotowywane działania promocyjne (np. wy-
kupienie miejsca na półkach, zakontraktowanie reklamy w mediach) i dystrybu-
cyjne, jak przygotowanie kanałów dystrybucji czy wykonanie próbnej sprzeda-
ży. W przypadku braku bram kontrolnych (przy indolentnie prowadzonym pro-
cesie opracowywania) działania te podejmowane są dla wszystkich produktów, 
również tych, które nie przechodzą końcowej weryfi kacji, oraz dla tych, które po 
wprowadzeniu okazują się „kulą u nogi” (nie przynoszą spodziewanego zysku 
dla przedsiębiorstwa) lub „meteorem”, tj. po obiecującym wprowadzeniu szybko 
znikną z rynku5. Ze względu na minimalizację (niezbędnych dla rozwoju produk-
tów) zasobów oraz środków i znaczną redukcję czasu opracowywania model Sta-
ge-Gate (bram i śluz) znalazł zwolenników wśród praktyków rynku, lecz nadal 
jest sporadycznie wykorzystywany wśród fi rm z branży spożywczej w Polsce.

Oprócz rozbudowanego, czasochłonnego i kosztownego procesu opracowy-
wania problematyczna w przemyśle spożywczym jest niska efektywność i sku-
teczność samego przedsięwzięcia. Szacuje się, że blisko 96% wszystkich kon-
ceptów na nowy produkt nie przechodzi fazy testów i nigdy nie trafi a na rynek. 

4 I. Rutkowski, Rozwój nowego produktu – metody i uwarunkowania, PWE, Warszawa 2007, 
s. 62–65.

5 J. Kaczorowska, Role of consumer in the process of new product development, w: Challen-
ges and perspectives for the European food market, B. Kowrygo (red.), Warsaw University of Life 
Sciences Press, Warsaw 2008, s. 137–148.
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Wśród nielicznych, które pomyślnie przejdą ten proces, zaledwie jedna piąta po-
zostanie na nim przez kolejny rok, a co dziesiąty przez pięć kolejnych lat6.

Rys. 1. Model rozwoju produktów Stage-Gate (bram i śluz)
Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Dahan, J.R. Hauser, Product Development 

– Managing a Dispersed Process, w: Handbook of Marketing, B. Weitz, 
R. Wensley (red.), Sage Publications, New York 2001, s. 6–8.

Niska efektywność oraz skuteczność kreowania i rozwoju produktu może 
wynikać z niewielkiej oryginalności wprowadzanych innowacji produktowych. 
Mimo że znacznie korzystniejszy wskaźnik powodzeń mają wyroby unikatowe 
i pionierskie (tylko 25% z nich ponosi porażkę), większość nowych produktów 
ma charakter naśladowczy (kopie już istniejących), uzupełniający (nowe smaki 
i wersje opakowania) lub tylko nieznacznie zmieniony, np. w celu poprawy jako-
ści i/lub obniżenia kosztów produkcji7.

6 M. Dekker, A.R. Linnemann, Product Development in the Food Industry, w: Innovation of 
the Food Production Systems, W.M.F. Jongen, M.T.G. Meulenberg  (red.), Wageningen Pers, Wage-
ningen 1998, s. 67–86.

7 T.J. Hoban, Improving the success of new product development, „Food Technology” 1998, 
No. 52, s. 46–49.
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Wszystkie przedstawione cechy procesu opracowywania produktów żywno-
ściowych powodują, że należy on do jednego z najtrudniejszych obszarów dzia-
łalności współczesnych przedsiębiorstw. Dlatego uwaga wielu badaczy i prakty-
ków rynku skupiona jest coraz częściej na rozwoju metod oraz narzędzi, które 
mogłyby ten proces usprawnić i przyśpieszyć8.

2. Konsument w procesie kreowania produktu żywnościowego

Na podstawie opracowania Barbary Stewart-Knox i Petera Mitchella9 moż-
na stwierdzić, że istnieje kilka ważnych czynników pozwalających zwiększyć 
efektywność procesu rozwoju innowacji i szanse powodzenia nowych produk-
tów żywnościowych (tab. 1).

Tabela 1

Czynniki zwiększające szanse procesu opracowywania 
nowych produktów żywnościowych

Czynniki Badania 
brytyjskie Badania duńskie Badania 

amerykańskie
Cechy produktu (unikalność, 
jakość, dopasowanie) zwiększa szanse zwiększa szanse zwiększa szanse

Orientacja rynkowa zwiększa szanse zwiększa szanse zwiększa szanse
Synergia produkcji 
i marketingu w procesie 
kreowania produktu

brak wpływu brak wpływu zwiększa szanse

Zaangażowanie wyższego 
kierownictwa w proces 
kreowania produktu

brak wpływu zwiększa szanse zwiększa szanse

Zaangażowanie 
konsumentów w proces 
kreowania produktu

zwiększa szanse zwiększa szanse zwiększa szanse

Zaangażowanie dostawców 
w proces kreowania produktu zwiększa szanse brak danych zwiększa szanse

Zaangażowanie technologów 
żywności w proces 
kreowania produktu

zwiększa szanse brak danych brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Stewart-Knox, P. Mitchell, What separates 
the winners from the losers in new food product development?, „Trends in Food 
Sciences & Technology” 2003, No. 14, s. 58–64.

8 J.H. Beckley i in., Accelerating New Food Product Design and Development, John Wiley & 
Sons Inc., New York  2007, s. 3.

9 B. Stewart-Knox, P. Mitchell, What separates the winners from the losers in new food product 
development?, „Trends in Food Sciences & Technology” 2003, No. 14, s. 58–64.
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Badania brytyjskie, duńskie oraz amerykańskie cytowane przez wyżej wy-
mienionych autorów jednoznacznie potwierdzają, że aktywny udział konsumen-
tów w procesie kreowania i rozwoju produktów żywnościowych zwiększa jego 
skuteczność. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że rzadko zdarza się, by osoby 
zajmujące się projektowaniem produktu, jego optymalizacją lub marketingiem 
miały pełną wiedzę o ostatecznym odbiorcy (jego życzeniach, potrzebach i ocze-
kiwaniach), a ponadto potrafi ły obiektywnie ocenić rezultaty swojej pracy. Nie-
zmiernie ważne jest zatem, by właśnie docelowi nabywcy dokonywali krytycz-
nej oceny produktu podczas całego przedsięwzięcia opracowywania, a nie tylko 
(jak bywa najczęściej) na końcu tego procesu.

Czynne uczestnictwo konsumentów we wszystkich etapach kreowania i roz-
woju produktu z jednej strony pozwala wyeliminować słabe lub niedopracowa-
ne produkty, zanim przejdą do fazy testów weryfi kacyjnych lub zostaną wprowa-
dzone na rynek. Z drugiej zaś zaangażowanie konsumentów w ten proces ogra-
nicza możliwości odrzucenia konceptu o dużym potencjale, który nie został wła-
ściwie rozpoznany i doceniony przez projektantów nowego wyrobu. Dodatko-
wo, zdaniem praktyków rynku, konsumenci w procesie opracowywania produk-
tu usprawniają komunikację między działami, a projektanci wyrobu są znacznie 
bardziej zaangażowani w przedsięwzięcie i lepiej rozumieją jego cele10.

Za główną przyczynę braku współpracy z konsumentami podczas kreowa-
nia i rozwoju produktów żywnościowych w Polsce uznaje się powszechne prze-
konanie przedsiębiorstw o wysokiej kosztowności oraz czasochłonności tych 
działań. Z tego względu fi rmy często z niej rezygnują, ograniczając się do te-
stów weryfi kujących nowy produkt tuż przed wprowadzeniem na rynek lub (bez 
sprawdzenia), komercjalizują wyrób, co wiąże się z kosztownym i wysoce praw-
dopodobnym ryzykiem porażki i erozji marki.

Barierę dla dialogu z nabywcami stanowi także utrudniony dostęp do wiedzy 
z zakresu opracowywania produktów spożywczych oraz nikła znajomość metod 
służących do projektowania, rozwoju i wprowadzania innowacji żywnościowych. 
Niewiele jest podręczników i przewodników (w języku polskim) z tego obszaru, 
a współpraca podmiotów sektora z jednostkami naukowo-badawczymi oraz inny-
mi fi rmami (np. dostawcami, dystrybutorami czy partnerami zagranicznymi) jest 
słabo wykształcona. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że przegląd źródeł li-

10 Innowacyjne produkty, innowacyjne surowce. Ekspertyza wykonana w ramach projektu 
POIG 2007–2013 Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii. „Żywność i żywienie 
w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego”, realizowanego przez Politechnikę 
Łódzką, 2009, s. 63–75.
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teraturowych dostarczył niewielu przykładów zaangażowania konsumenta w pro-
ces opracowywania i rozwoju produktu w Polsce, z czego wnioskować można, że 
przedsiębiorstwa (w obawie przed konkurencją) nie chcą się swoimi działaniami 
chwalić lub że aktywność rodzimych fi rm jest w tym obszarze znikoma.

Metody badawcze, uwzględniające konsumenta jako uczestnika procesu 
kreowania i rozwoju produktów żywnościowych, można pogrupować zależnie 
od fazy rozwoju produktu, w której są wykorzystywane (tab. 2). Wśród nich wy-
różnić można metody typowo jakościowe (np. pogłębione wywiady indywidual-
ne, zogniskowane wywiady grupowe), ilościowo-jakościowe (np. grupy robocze) 
i ilościowe, np. sensoryczny trade-off, testy z użyciem skal hedonicznych (np. bi-
polarnych, narastających) oraz testy wykorzystujące metodę szeregowania.

Tabela 2

Wybrane metody badawcze, uwzględniające konsumenta jako uczestnika procesu 
kreowania i rozwoju produktów żywnościowych

Faza rozwoju 
produktu Nazwa metody Opis procedury badawczej

Poszukiwanie 
pomysłów

pogłębione wywiady indywidualne;
zogniskowane wywiady grupowe Nikodemska-Wołowik 19991

Tworzenie 
konceptów grupy robocze Kaczorowska 20082

Opracowywanie 
prototypów

sensoryczny trade-off (analiza 
Conjoint) Chapelle, Harchaoui 20053

Faza testów testy z użyciem skal bipolarnych tzw. 
„w sam raz” („just right – JR”) Solheim, Mc Ewan 19964

Wprowadzenie 
produktu na rynek

testy z użyciem skal narastających; 
metoda szeregowania

Baryłko-Pikielna, 
Matuszewska20095

1 A.M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999, s. 102–161.
2 J. Kaczorowska, Role of consumer in the process…, s. 137–148. 
3  O. Chapelle, Z. Harchaoui, A machine learning approach to conjoint analysis, „Advances in 

Neural Information Processing Systems” 2005, No. 17, s. 257–264.
4  R. Solheim, J. Mc Ewan, Badania konsumenckie – metody i zastosowania, „Przemysł Spożyw-

czy” 1996, nr 12,  s. 6–9.
5  N. Baryłko-Pikielna, I. Matuszewska, Sensoryczne badania żywności. Podstawy – metody – 

zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2009, s. 270–278.

Źródło: opracowanie własne.

Zazwyczaj w początkowych etapach procesu opracowywania produktu wy-
korzystywane są jakościowe metody badawcze pozwalające uzyskać szczegó-
łowy opis rzeczywistości oraz dogłębnie zrozumieć specyfi kę danego zjawiska. 
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Earle i współpracownicy11 szeroko opisują wykorzystanie pogłębionych wywia-
dów indywidualnych i zogniskowanych wywiadów grupowych podczas tworze-
nia pomysłów na produkt i ich wstępnej selekcji. Metody te zastosowano m.in. 
podczas tworzenia i selekcji pomysłów na nowy produkt mięsny dla hoteli i mo-
teli w Melbourne w Australii.

Na etapie tworzenia konceptów nowego produktu istnieje potrzeba podbu-
dowania decyzji danymi jakościowymi i ilościowymi umożliwiającymi stworze-
nie specyfi kacji produktu, tj. szczegółowego przewodnika dla przyszłych projek-
tantów nowego wyrobu. Zastosowanie grup roboczych w opracowywaniu pro-
duktów z rynku FMCG podaje Nielsen12. Badania z wykorzystaniem tej metody-
ki były również wielokrotnie przeprowadzane przez fi rmę Adriant Polska, lecz 
(ze względu na poufny charakter wyników) ich publikacja nie jest możliwa.

Sensoryczny trade-off (oparty na analizie statystycznej Conjoint) jest czę-
sto wykorzystywany do opracowywania prototypów, jak również w fazie testów 
produktu przed wprowadzeniem na rynek. Z metody tej skorzystano m.in. w pro-
cesie projektowania truskawkowego deseru mlecznego oraz optymalizacji owo-
cowego napoju mlecznego13.

W ocenie stopnia akceptacji indywidualnych cech prototypów pomocne jest 
wykorzystanie skal bipolarnych (z punktem neutralnym w środku), tzw. „w sam 
raz” („just right” – JR). Van Trijp i współpracownicy14 przedstawili korzyści i sła-
bości wynikające z użycia skali JR na przykładzie testu jogurtów naturalnych. 
Popper i Kroll15 wykorzystali tę metodykę do określenia idealnego poziomu słod-
kości w sokach owocowych słodzonych aspartamem.

Konsumencka ocena produktu przed wprowadzeniem nowego wyrobu na 
rynek stanowi dzisiaj stałą część badań rynkowych wykonywanych przez no-

11 M. Earle, R. Earle, A. Anderson, Opracowywanie produktów spożywczych – podejście mar-
ketingowe, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2007, s. 231–261.

12 R. Nielsen, Focus Group in the sensory lab, w: Sensory quality and consumer acceptance 
of food. European Sensory Network Seminar 20–22.06, ESN Press, Warszawa 1996, s. 134–139.

13 H. Nicod, J. Kutermankiewicz, How to fi nd the optimal combination of sensory properties 
and the other products dimensions. Case study: white cheese with strawberry pulp, w: Culinary 
Arts and Sciences V, J.S.A. Edwards, B. Kowrygo, K. Rejman (red.), Wydawnictwo SGGW, War-
szawa 2005, s. 635–640; C. Raz i in., From sensory marketing to sensory design: How to drive for-
mulation using consumers’ input?, „Food Quality and Preference” 2008, No. 19, s. 719–726.

14 H.J.C.M. Van Trijp i in., The quest for the ideal product: Comparing different methods and 
approaches, „Food Quality and Preference” 2007, No. 18, s. 729–740. 

15 R. Popper, D.R. Kroll, Just-about-right scales in consumer research, „Chemo Sense” 2005, 
No. 7, s. 1–6.
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woczesne przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. W literaturze przedmiotu 
można znaleźć wiele przykładów pomiaru akceptacji i preferencji konsumenc-
kich przy użyciu skal narastających lub metody szeregowania, np. Kutermankie-
wicz16 opisuje ich wykorzystanie w ocenie gotowych sosów do makaronu oraz 
pieczywa wzbogacanego w wapń oraz błonnik.

Każda z opisanych metod oferuje projektantom wyrobów specyfi czny ro-
dzaj informacji, usprawniający inny etap procesu kreowania produktu. Z drugiej 
strony wszystkie z wyżej wymienionych pozwalają (przez aktywną współpracę 
z konsumentem) określić, jak należy kształtować produkt w przyszłości, by fi nal-
nie spełnił oczekiwania i stanowił prawdziwą wartość dla klientów.

Podsumowanie

Opracowywanie produktów żywnościowych zgodnych z wyobrażenia-
mi konsumentów jest dzisiaj koniecznością determinującą przetrwanie, wzrost 
i szeroko rozumianą konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw przemysłu 
spożywczego. Zjawisko prokonsumenckiego rozwoju nowych wyrobów ma od-
zwierciedlenie w globalnych trendach innowacji, wśród których wyróżnić moż-
na przyjemność, zdrowie, wygodę, kondycję fi zyczną oraz etykę17. Wzrasta zna-
czenie projektowania żywności (np. przez wykorzystanie w procesie produkcji 
inżynierii genetycznej czy nanotechnologii) oraz tworzenie asortymentu dla spe-
cyfi cznych grup konsumentów, np. wytwarzanie nutraceutyków czy certyfi kowa-
nej żywności regionalnej18.

W polskich realiach biznesowych proces kreowania i rozwoju produktów 
żywnościowych we współpracy z konsumentami nie jest popularny. Dla rodzi-
mych fi rm główną barierą jest brak wiedzy i kapitału wspierającego te działania, 
co powoduje, że nabywcy w ogóle nie są włączani w ten proces lub dokonują we-
ryfi kacji gotowego produktu przed jego wprowadzeniem, gdy większość kosz-
tów została już poniesiona.

16 J. Kutermankiewicz, Użyteczność sensorycznych badań konsumenckich w procesie projek-
towania i wprowadzania nowych produktów na rynek, w: A. Brzozowska, K. Gutkowska (red.), 
Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku, Wydawnictwo SGGW, War-
szawa 2004, s. 327–332.

17 Data and Trends of the European Food and Drink Industry. CIAA 2008, Brussels, s. 21. 
http://www.ciaa.eu/asp/documents/brochures.asp. 

18 A.M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999, 
s. 102–161.
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Przytoczone w artykule rezultaty badań dowodzą, że ciągły dialog z kon-
sumentem podczas opracowywania produktów żywnościowych stanowi źródło 
wyjątkowo użytecznych informacji, które sprzyjają skróceniu czasu oraz obniże-
niu kosztów projektu, ograniczeniu ryzyka nietrafi onej produkcji lub komunika-
cji marketingowej. Konsument jako uczestnik procesu opracowywania zwiększa 
jego efektywność i skuteczność.

Na rynkach krajów rozwiniętych konsumenci przestają być końcowymi we-
ryfi katorami nowych produktów i coraz częściej uczestniczą w procesach ich kre-
owania. Narastająca aktywność i samodzielność końcowych nabywców w tym 
zakresie odzwierciedla się m.in. w trendzie prosumenckim. Konsumenci coraz 
częściej mają udział w aktywnym tworzeniu produktów (np. istnieje już możli-
wość skomponowania i zamówienia online własnej mieszanki muesli lub bato-
nów energetycznych), jak również w obsłudze swoich zamówień. Ta coraz więk-
sza samodzielność i „samoobsługa” nabywców będzie bez wątpienia kształto-
wać cały rynek żywności oraz pozwalać przedsiębiorcom sektora na oszczędno-
ści w przyszłości.

CONSUMER IN THE PROCESS OF FOOD PRODUCT DEVELOPMENT 
AND LUNCHING

Summary

The successful product development process plays key role in profi t and organi-
sational survival in a rapidly evolving market. Undoubtedly, creating new products and 
modifying existing ones is also one of the most diffi cult areas of operation for food com-
panies. Many studies confi rms the importance of consumer inclusion in this process, what 
lead to lower costs and higher effi ciency as well as diminishes the risk of miscarried 
production and wrong marketing communication. In spite of that, the vast majority of 
food companies limit consumers’ participation to the fi nal verifi cation tests (before new 
product is launched in the market) or even introduce products without testing. As a result, 
almost 80% of innovative foodstuffs fail and disappears from the market within a year 
from their launch.

The main goals of this article are to give the information about practical procedures 
for products development in food industry and to present the possibilities for active par-
ticipation of consumers at all stages of this process.

Translated by Joanna Kaczorowska
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WIRTUALIZACJA ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW NA RYNKU 
USŁUG FINANSOWYCH

Wstęp

Rynek usług fi nansowych w Polsce ulega ciągłym przemianom mającym 
prowadzić do jego rozwoju i unowocześnienia. W tym celu instytucje fi nansowe 
w coraz szerszym zakresie wykorzystują Internet oraz inne media elektronicz-
ne do sprzedaży swoich usług oraz do komunikowania się z klientami i szero-
ko pojętym otoczeniem rynkowym. Należy podkreślić, że instytucje fi nansowe, 
ze względu na specyfi czny charakter swojej działalności, mają niejako naturalne 
predyspozycje do wykorzystania Internetu: globalny zakres działalności, multi-
medialny charakter, brak ograniczeń czasowych, szybkość, elastyczność oraz re-
latywnie niskie koszty1. Należy jednak podkreślić, że zakres i rodzaj usług ofe-
rowanych przez instytucje fi nansowe może być bardzo różny. Ogólnie można 
wyróżnić trzy typy oferty rynkowej2. Podstawowa oferta obejmująca takie usłu-
gi, jak korzystanie z konta osobistego, lokat terminowych czy zakup polis ubez-
pieczeniowych. Drugi typ oferty określany jako szeroki obejmuje również pro-
wadzenie m.in. doradztwa fi nansowego drogą elektroniczną. Najszerszy zakres 
usług oferowanych drogą elektroniczną przez instytucje fi nansowe to taki, który 
obejmuje usługi niedostępne w tradycyjnych oddziałach, jak zakup biletów lot-
niczych czy książek.

1 A. Sznajder, Marketing wirtualny, Ofi cyna Wydawnicza, Warszawa 2002, s. 23. 
2 R. Kalakot, F. Frei, Frontiers of On-Line Financial Services, w: Banking and Finance on the 

Internet, M.J. Cronin (red.), Prentice Hall, New York 2007, s. 47. 
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Wprowadzenie Internetu do działalności instytucji fi nansowych nie tylko 
spowodowało przeobrażenia infrastrukturalne, lecz także zapoczątkowało zmia-
ny w zachowaniach konsumentów, którzy stali się bardziej niezależnymi uczest-
nikami gry rynkowej, ograniczanymi w swych wyborach jedynie własną wiedzą 
i umiejętnościami oraz dostępem do kanałów elektronicznych. Pozostaje jednak 
pytanie, w jakim stopniu konsumenci zaadoptowali nowe, zaawansowane tech-
nologicznie kanały dystrybucji usług fi nansowych i czy są skłonni kontaktować 
się z instytucjami fi nansowymi przez media elektroniczne. Innymi słowy, czy 
można mówić już o wirtualizacji zachowań konsumentów na rynku usług fi nan-
sowych?

1. Wirtualizacja zachowań konsumentów – ujęcie teoretyczne 

Przez wirtualizację zachowań konsumentów należy rozumieć zaspokajanie 
potrzeb konsumpcyjnych za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, 
czyli głównie Internetu, ale także telefonu stacjonarnego lub komórkowego czy 
telewizji. Upowszechnienie się tych środków przekazu zrewolucjonizowało spo-
sób zaspokajania wielu potrzeb, a w szczególności potrzeb wyższego rzędu. We-
dług Czesława Bywalca wirtualizacja w sferze zachowań konsumentów przeja-
wia się głównie w:

 –  indywidualizacji i demokratyzacji odbioru treści kulturowych, dzięki czemu 
konsument może dowolnie, czyli według swoich upodobań, dobierać treści 
przekazu kulturowego, jak również sam stawać się ich twórcą i oferować je in-
nym ludziom;

 –  zastępowaniu „kultury znaku” przez „kulturę obrazu”, a także „kulturę dźwię-
ku” (tzw. wizualizacja oraz fonizacja kultury);

 –  rozdwajaniu się życia ludzkiego na rzeczywiste (świat realny) i wirtualne (to, 
co na ekranie telewizora i monitorze komputera);

 –  przenoszeniu się zaspokajania potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, a także fi -
nansowych z instytucji publicznych do domu oraz zaspokajaniu ich w czasie 
dowolnym, wygodnym dla konsumenta3.

Wirtualizacja zachowań konsumentów ściśle wiąże się z rozwojem społe-
czeństwa sieci oraz zmianami o charakterze technologicznym, głównie z upo-
wszechnieniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych, z których Inter-
net ma największy wpływ na decyzje konsumentów. Z każdym rokiem zwięk-

3 Por. Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 155.
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sza się w Polsce liczba osób mających dostęp do nowych technologii i korzy-
stających z nich w sposób coraz bardziej świadomy i wszechstronny. Zatem naj-
bardziej rozpoznawalnym bodźcem przemian w zachowaniach konsumentów 
są komputeryzacja społeczeństwa i rozwój Internetu. Czynniki te na przestrze-
ni ostatnich kilkunastu lat w sposób zasadniczy odmieniły formy komunikacji 
w życiu i w biznesie, zweryfi kowały pojęcie odległości w czasie i przestrzeni, 
umożliwiły powstanie nowych produktów w postaci cyfrowej i rozszerzyły poję-
cie dostępności do konsumpcji wielu dóbr i usług, zmieniając tym samym aspira-
cje polskich konsumentów4.

Istotną cechą wirtualizacji zachowań konsumentów na rynku usług fi nanso-
wych jest swoiste kurczenie się czasu i przestrzeni. Odległość oraz czas, które stano-
wiły jeden z największych problemów w komunikacji międzyludzkiej, straciły zu-
pełnie na swojej ważności za sprawą Internetu i telefonu. Nowe technologie zmie-
niły bowiem sposób postrzegania czasu, a także wpłynęły na transformację możli-
wości i ograniczeń mobilności ludzi i informacji. Obecnie mówi się więc o nowym 
sposobie określania czasu, czyli czas wirtualny lub czas momentalny. Główną cechą 
czasu momentalnego jest zniesienie podziału na dzień i noc, dni robocze i weeken-
dy, dom i miejsce pracy czy wypoczynek i pracę, co stało się możliwe dzięki zmia-
nom technologicznym i organizacyjnym5. Podobnie jak wzrost dostępności usług fi -
nansowych oferowanych przez instytucje fi nansowe z różnych krajów, który umoż-
liwia korzystanie z nich bez potrzeby przekraczania granicy państw.

Postępująca w szybkim tempie wirtualizacja zachowań konsumentów na 
rynku usług fi nansowych pozostaje zatem pod dużym wpływem dynamicznie 
rozwijających się nowych technologii, które zarówno znoszą jakiekolwiek ogra-
niczenia związane z mobilnością ludzi i informacji, jak i poprzez zapewnienie 
bezpośredniego dostępu do różnego rodzaju usług fi nansowych przyczyniają się 
do kreowania konsumpcji w świecie wirtualnym.

2. Ocena stopnia wirtualizacji zachowań konsumentów na rynku usług 
fi nansowych w świetle badań empirycznych 

W celu określenia stopnia wirtualizacji zachowań konsumentów na ryn-
ku usług fi nansowych przeprowadzono badania bezpośrednie metodą ankietową 

4 J. Carpentier, Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1996, s. 22.

5 J. Urry, Socjologia mobilności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 179–180.
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na próbie 497 respondentów w województwie śląskim we wrześniu 2009 roku6. 
W badaniu wzięto pod uwagę takie przejawy zachowań rynkowych konsumen-
tów, jak rodzaj nabywanych usług fi nansowych poprzez Internet, a w dalszej ko-
lejności zakres korzystania z usług fi nansowych w świecie wirtualnym, a także 
aktywność konsumentów w zakresie komunikowania się z instytucjami fi nanso-
wymi drogą elektroniczną.

3. Internet jako miejsce nabywania usług fi nansowych przez konsumentów 

Badania bezpośrednie pokazują, że konsumenci rzadko nabywają usługi fi -
nansowe przez Internet. Wśród respondentów, którzy mają konto osobiste, 74% 
nabyło je po raz pierwszy w oddziale banku, natomiast prawie 20% założyło kon-
to bankowe samodzielnie przez Internet. Przyczyn tego stanu rzeczy można upa-
trywać m.in. w niskim poziomie wiedzy konsumentów7, obawie o bezpieczeń-
stwo dokonywanych transakcji, a także możliwości wystąpienia zjawiska po-
dwójnego ryzyka w kanałach dystrybucji usług fi nansowych8. Badania ponad-
to pokazują, iż również karty płatnicze/kredytowe respondenci nabywają najczę-
ściej w oddziale banku (84,1%). Zaledwie 7,4% respondentów nabyło kartę płat-
niczą/kredytową za pomocą kanałów elektronicznych.

Także w przypadku lokat terminowych i rachunków oszczędnościowych 
najpopularniejszym miejscem ich nabycia jest oddział banku (odpowiednio 
89,1% i 82,6%). Przy czym dla rachunku oszczędnościowego drugim najczęściej 
wybieranym przez respondentów miejscem nabywania jest Internet – aż 11,4%, 

6 Szerzej na temat metodologii badań w: S. Smyczek, Zachowania fi nansowe konsumentów 
poza rynkiem usług fi nansowych, Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2009 
(maszynopis). 

7 Por. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych, E. Zeman-Miszewska (red.), 
Wydawnictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 2005. 

8 Zjawisko podwójnego ryzyka stwierdzono przy dokonywaniu rozmaitych pomiarów przy-
wiązania (lojalności) konsumenta do marki bądź zadowolenia z produktów określonej fi rmy, gdy 
konsumenci dokonują wyboru między produktami, które są podobne, lecz różnią się popularno-
ścią. Zjawisko to polega głównie na tym, iż nabywcy małych marek są zwykle mniej do nich 
przywiązani aniżeli nabywcy większych marek do swoich. Oznacza to, że marki mniej popularne 
wśród konsumentów są jednocześnie przez tych nabywców mniej lubiane. Prawidłowość ta działa 
także w drugą stronę, tzn. marki bardziej popularne na rynku są jednocześnie przez nich prefe-
rowane przy dokonywaniu zakupów. Należy dodać, iż zjawisko podwójnego ryzyka zaobserwo-
wano także w kanałach dystrybucji. Szerzej w: A. Keng Kau, A.S.C. Ehrenberg, Paterns of Sto-
re-choice, „Journal of Marketing Research” 1984, No. 21; A.S.C. Ehrenberg, G.J. Goodhardt, The 
double jeopardy effect for UK daily papers, London Business School, CmaC Working Paper, Lon-
don 1988; M.D. Uncles, A.S.C. Ehrenberg, Aviation fuel contracts in Europe, „International Jour-
nal of Research in Marketing” 1990. 
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podczas gdy lokatę terminową w ten sposób złożyło zaledwie 3,7%. Badania wy-
kazują, iż kredyt lub pożyczkę nabywają respondenci głównie w oddziale ban-
ku – 76,2%, zaś przez Internet niespełna 2% (wykres 1).

Tabela 1

Miejsce nabywania przez konsumentów konta osobistego 
i kart płatniczych/kredytowych (w %)

Miejsce nabycia
Rodzaj usługi

konto osobiste karta płatnicza/kredytowa

Oddział banku 74,0 84,1

Internet 19,2 5,1

Doradca fi nansowy 4,1 6,2

Pośrednik fi nansowy 1,6 1,9

Telefon 0,9 2,3

Inne 0,2 0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

Wykres 1. Miejsce nabywania usług depozytowych i kredytowych przez konsumentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.
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Polisy ubezpieczeniowe na życie w przeważającej mierze respondenci na-
bywają u agenta ubezpieczeniowego – 48,8%. Zaledwie 3,5% nabyło polisę za 
pomocą mediów elektronicznych. Podobnie kształtuje się rozkład odpowiedzi 
w przypadku majątkowych polis ubezpieczeniowych – 59,2% respondentów na-
było taką polisę u agenta ubezpieczeniowego, a poprzez Internet 10,1%. Przepro-
wadzone badania pokazują, iż Internet nie jest także popularnym miejscem naby-
wania usług na rynku kapitałowym. Fundusze inwestycyjne konsumenci kupu-
ją głównie u różnego rodzaju doradców klienta czy agentów – 42,7%. Stosunko-
wo niewiele respondentów (4,2%) nabyło je przez Internet. W przypadku inwe-
stycji bezpośrednich na giełdzie (zakup akcji) ponad połowa respondentów do-
konuje ich poprzez swojego doradcę inwestycyjnego, pozostała część korzysta 
z usług domów maklerskich. Podobny rozkład miejsc nabywania można zauwa-
żyć w przypadku obligacji Skarbu Państwa.

Tabela 2

Miejsce nabywania przez konsumentów polis ubezpieczeniowych 
oraz usług rynku kapitałowego

Miejsce 
nabycia

Rodzaju usługi

polisa na 
życie

polisa 
majątkowa

fundusze 
inwestycyjne akcje obligacje

Agent 48,8 59,2 19,2 21,1 25,0

Oddział 22,0 8,9 38,5 47,4 50,0

Doradca 19,6 5,2 26,9 15,8 8,2

Pośrednik 5,5 11,1 11,5 0,0 16,3

Telefon 1,4 2,7 0,9 5,3 0,0

Internet 2,1 10,1 4,2 0,0 0,0

Inne 0,6 2,8 0,2 0,3 0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

4. Zakres korzystania przez konsumentów z wirtualnych usług fi nansowych 

Konsumenci, którzy nabywają usługi fi nansowe poprzez kanały elektro-
niczne, mimo że jest ich nadal niewielu, korzystają następnie w szerokim za-
kresie z usług poprzez Internet. Przy czym są to najczęściej proste operacje ban-
kowe, tj. sprawdzanie stanu konta (97,2%), przelewy (91,8%), stałe zlecenia 
(73,3%) czy przedłużanie lokaty terminowej (48,5%). Jednocześnie dokonywa-
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nie bardziej złożonych operacji, tj. zaciąganie pożyczki, kredytu hipotecznego 
czy korzystanie z usług rynku kapitałowego, wymaga bezpośredniego kontaktu 
klienta z pracownikiem danej instytucji fi nansowej.

Jeśli chodzi z kolei o dokonywanie płatności za produkty nabywane na ryn-
ku, korzystanie z kart płatniczych/kredytowych nie jest w stanie nadal wyprzeć 
gotówki. Badania pokazują, że konsumenci preferują gotówkę jako najlepszą, 
najszybszą i najpewniejszą formę dostępu do własnych środków fi nansowych. 
Zawsze za zakupy płaci gotówką ponad 60% respondentów. Pozostała część re-
spondentów korzysta z kart płatniczych/kredytowych, przy czym niespełna 10% 
najczęściej posługuje się nimi przy zakupach. Około 15% płaci kartą w wyjątko-
wych sytuacjach (np. gdy zabraknie im gotówki), tyleż samo respondentów uży-
wa karty przy tzw. dużych zakupach, przy drobnych transakcjach stara się pła-
cić gotówką.

Wykres 2. Preferowane możliwości dokonywania rozliczeń przez konsumentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań bezpośrednich.

5. Komunikacja konsumentów z instytucjami fi nansowymi kanałami 
elektronicznymi 

Komunikacja konsumentów z instytucjami fi nansowymi poprzez kanały 
elektroniczne może przybierać formę bierną lub aktywną. W pierwszym przy-
padku sprowadza się to wyłącznie do pozyskiwania informacji np. ze stron inter-
netowych, w drugim zaś do samodzielnego inicjowania kontaktu z daną instytu-
cja fi nansową.

Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że Internet jest 
cennym źródłem informacji o instytucjach fi nansowych i oferowanych przez nie 
usługach jedynie dla 24,9% respondentów. Zdecydowanie najczęstszym źró-
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dłem informacji dla konsumentów na tym rynku są pracownicy danej instytucji 
fi nansowej (38,2%), a w następnej kolejności ulotki i inne materiały reklamowe 
(22,7%). Zatem najbardziej właściwym źródłem wiedzy fi nansowej jest informa-
cja formalna zarówno o charakterze osobowym, jak i bezosobowym. Ważnym 
źródłem informacji o usługach fi nansowych są także dla respondentów różnego 
rodzaju media (prasa, telewizja, radio) – 22,1%. Na uwagę zasługuje fakt, iż zna-
jomi i przyjaciele są bardziej wiarygodnym źródłem wiedzy fi nansowej (23,5%) 
dla respondentów niż pozostali członkowie rodziny (13,7%). Fakt ten można tłu-
maczyć tym, iż osoba korzystająca (podejmująca decyzję) z usług fi nansowych 
w danym gospodarstwie ma największą wiedzę w tym zakresie. Ponadto świad-
czy o tym również to, iż większość decyzji fi nansowych w polskich gospodar-
stwach domowych jest podejmowanych wspólnie9, co powoduje, że wykorzysty-
wana jest wiedza o usługach fi nansowych wszystkich członków gospodarstwa 
w tym procesie. Zatem zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku wszel-
kie dodatkowe informacje o usługach fi nansowych są poszukiwane na zewnątrz 
gospodarstwa. Najrzadziej respondenci korzystają z porad fachowców, czyli wy-
specjalizowanych doradców fi nansowych (13,1%). Wynika to z pewnością ze 
stosunkowo wysokiej dla przeciętnego konsumenta ceny za usługi doradców fi -
nansowych oraz małej dostępności takich specjalistów na polskim rynku.

Kanały elektroniczne konsumenci mogą wykorzystywać również aktywnie, 
nie tylko pobierając informacje, lecz także inicjując kontakt z daną instytucją fi -
nansową poprzez Internet czy telefon. Przy czym należy podkreślić, że konsu-
menci częściej dzwonią do danej instytucji fi nansowej (42,3% kiedykolwiek za-
dzwoniło na infolinię danej instytucji fi nansowej) niż piszą do niej e-maile (7,8%). 
Rozmowy telefoniczne inicjowane przez klientów dotyczą najczęściej pozyskania 
informacji o rodzaju usług oferowanych przez daną instytucję (ponad 54%) oraz 
ceny (oprocentowanie, prowizje, opłaty itp.) danej usługi fi nansowej (niespełna 
47%). Zdecydowanie rzadziej respondenci dzwonią w sprawie złożenia reklama-
cji lub pozyskania informacji o lokalizacji placówki danej instytucji fi nansowej 
albo w celu rozwiązania problemów technicznych przy korzystaniu z danego ka-
nału elektronicznego. Z kolei w przypadku poczty elektronicznej konsumenci naj-
częściej tą drogą składają reklamacje (83,4%) oraz pytają o warunki związane 
z korzystaniem z poszczególnych usług fi nansowych (prawie 30%).

9 Szerzej w: S. Smyczek, Modele zachowań fi nansowych konsumentów, Wydawnictwo Uczel-
niane AE w Katowicach, Katowice 2008 (maszynopis). 
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6. Typologia konsumentów na rynku wirtualnych usług fi nansowych 

Badania pozwoliły na wyodrębnienie trzech typów konsumentów na rynku 
wirtualnych usług fi nansowych, tj. konsumentów „oszczędnych”, „wygodnych” 
i „obserwatorów”10. Pierwsze dwa typy konsumentów korzystają z usług fi nanso-
wych przez Internet. Trzecia grupa prezentuje postawy bierne wobec tego kana-
łu na rynku usług fi nansowych.

Analiza konsumentów korzystających z wirtualnych usług fi nansowych 
wykazała istotne różnice między tymi grupami na poziomie oczekiwań wzglę-
dem poszczególnych instytucji fi nansowych, w tym przede wszystkim oczeki-
wań względem zachęt natury fi nansowej (tj. poziom oprocentowania, wysokość 
opłat i prowizji). Należy dodać, że linia podziału na poszczególne typy konsu-
mentów pokrywa się z linią podziału na klientów stricte wirtualnych (korzysta-
jących wyłącznie lub prawie zawsze z usług fi nansowych przez Internet) i klien-
tów korzystających z Internetu jedynie jako alternatywnego kanału dystrybucji 
z poszczególnymi instytucjami fi nansowymi. Klienci stricte wirtualni to przede 
wszystkim „oszczędni” – 68% spośród nich deklaruje, że skorzysta z usług fi nan-
sowych przez Internet ze względu na zachęty fi nansowe. W grupie klientów ko-
rzystających jedynie dodatkowo z usług fi nansowych przez Internet odsetek ten 
spada do 34%. Z kolei główny powód, dla jakiego skorzystali z tego kanału dys-
trybucji (64%), to czynniki klasyfi kowane jako wygoda.

Znaczna część konsumentów nie korzysta jednak z usług fi nansowych przez 
Internet. Stanowią oni grupę „obserwatorów”. Przy czym 56% z tej grupy konsu-
mentów deklaruje zainteresowanie tym kanałem dystrybucji usług fi nansowych. 
Takie postawy mogą, ale nie muszą przełożyć się w przyszłości na określone za-
chowania nabywcze, tj. na decyzję o skorzystaniu z usług fi nansowych przez In-
ternet. Zaledwie 13% konsumentów wymienia korzyści fi nansowe jako ewen-
tualne powody dla skorzystania z usług fi nansowych przez Internet. Natomiast 
43% z nich wymienia wygodny dostęp do własnych środków fi nansowych, zaś 
44% klientów nie interesuje się korzystaniem z usług fi nansowych drogą interne-
tową, prezentując postawy obojętne lub negatywne. Wśród przyczyn takich po-
staw, klienci podawali brak potrzeby korzystania z tego typu usług (62%) i oba-
wy o bezpieczeństwo zawieranych transakcji (47%). Znacznie rzadziej wymie-
niane były przyczyny nawiązujące do braku wygody korzystania z takich usług 

10 Kryteriami wyodrębnienia typów konsumentów na rynku wirtualnych usług fi nansowych 
były wybrane aspekty ich zachowań rynkowych, takie jak motywy, preferencje, postawy, a także 
miejsce i częstotliwość nabywania usług fi nansowych. 
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(3%) oraz powody natury infrastrukturalnej (np. brak dostępu do Internetu lub 
zbyt wysokie koszty jego użytkowania – 7%). Należy jednak dodać, że klienci od 
internetowego kanału dystrybucji usług fi nansowych oczekują przede wszystkim 
podniesienia komfortu korzystania z tych usług i oszczędności czasu. Jednocze-
śnie trudno oczekiwać, że podejmą wysiłek samodzielnego poszukiwania moż-
liwości skorzystania w usług danej instytucji fi nansowej przez Internet. Raczej 
będą skłonni oczekiwać, aż ich „własna” instytucja fi nansowa zaoferuje im tego 
typu usługę. Taką postawę prezentuje prawie 50% respondentów.

Zakończenie 

Podsumowując, należy stwierdzić, że na obecnym etapie nie można mó-
wić o wirtualizacji zachowań konsumentów na rynku usług fi nansowych. I mimo 
że w literaturze przedmiotu nie ma zgodności co do poziomu, od jakiego moż-
na mówić o wirtualizacji zachowań11, nadal stopień korzystania z usług fi nanso-
wych drogą elektroniczną w naszym kraju jest bardzo niski. Konsumenci w dal-
szym ciągu preferują tradycyjne kanały dystrybucji zarówno w zakresie nabywa-
nia, jak i w dalszej kolejności korzystania z usług fi nansowych oraz komuniko-
wania się z instytucjami fi nansowymi. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pra-
cownikiem danej instytucji mogą otrzymać dodatkowe informacje, a jednocze-
śnie mają przekonanie, iż nie popełnili żadnego błędu, który następnie skutko-
wałby konsekwencjami fi nansowymi lub prawnymi. Wprawdzie znaczenie In-
ternetu i innych mediów elektronicznych w sprzedaży usług fi nansowych rośnie, 
jednak jest ono nadal zdecydowanie niskie w porównaniu z bardziej rozwinięty-
mi rynkami fi nansowymi na świecie.

11 T. Harrison uważa, że minimum 50% konsumentów powinno nabywać usługi fi nansowe, 
aby można było mówić o wirtualizacji zachowań konsumentów, szerzej w: T. Harrison, Financial 
services marketing, Prentice Hall, Hampshire 2000. Z kolei B. Pietrykowski twierdzi, że o wirtuali-
zacji zachowań można mówić przy poziomie 40%, szerzej w: B. Pietrykowski: The Political Eco-
nomy of Consumer Behavior, Routledge, New York 2009.
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VIRTUALIZATION OF CONSUMER BEHAVIOR 
IN FINANCIAL SERVICES MARKET

Summary

Evaluation of customer behaviour virtualisation in fi nancial services market was 
undertaken in this paper. Direct research shows that consumers are not heavy involved 
in buying and using fi nancial services by Internet or other electronic media. They have 
also passive attitudes toward using Internet to communicate with fi nancial institutions. 
Analysis allows identifying three types of consumers according to virtualisation of their 
behaviours: „thrifty”, „comfort oriented” and „observers”. First type of consumers is us-
ing Internet very intensive on fi nancial services market to save money while second type 
because of easy access and convenience. The biggest group of consumers are observers 
who are not using electronic media on fi nancial services market. Basing on conducted 
research it can be state that level of virtualisation of consume behaviour in fi nancial ser-
vices market is very low.

Translated by Sławomir Smyczek
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Wprowadzenie

Współcześnie w krajach wysoko rozwiniętych obserwuje się znaczące 
zmiany dokonujące się w sferze spożycia. Dotyczą one zmian przedmiotów kon-
sumpcji, upowszechnienia się konsumpcji nowych dóbr, modyfi kacji dóbr już ist-
niejących oraz sposobu zaspokajania potrzeb. Zmiany te często określane są jako 
nowa konsumpcja, a więc różniąca się od dotychczasowej zarówno w odniesie-
niu do środków, poziomu, jak i sposobów zaspokajania potrzeb. Zjawisko nowej 
konsumpcji ściśle wiąże się z podnoszącą się stopą życiową konsumentów, poja-
wieniem się na rynku coraz to nowych, często zaskakujących dóbr, dynamicznie 
zachodzącymi przemianami cywilizacyjno-kulturowymi, a także zmieniającymi 
się wzorcami postępowania konsumentów oraz z podejmowanymi przez nich de-
cyzjami dotyczącymi form, sposobów i środków zaspokajania potrzeb.

Zagadnienia konsumpcji zyskują więc na znaczeniu wraz z podnoszeniem 
się poziomu dobrobytu, a co za tym idzie – wzrostem roli i aktywności konsu-
menta na rynku. Wzrost siły nabywczej, a w rezultacie możliwości wyboru, po-
woduje rozszerzenie zakresu decyzji konsumenta, a także jego motywacji do po-
dejmowania konkretnych decyzji rynkowych. Decyzje te w coraz większym stop-
niu zdeterminowane są przez uwarunkowania zewnętrzne o zasięgu globalnym1. 

1 F. Van Raaij, Konsumpcja postmodernistyczna, w: Zachowanie konsumenta. Koncepcje 
i badania europejskie, M. Lambkin i in. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 
s. 342.
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Procesy globalizacyjne, różnorodność stylów życia oraz kultur, postęp techno-
logiczny wpływają na zachowania konsumentów, kształtując nową konsumpcję, 
która charakteryzuje się wysokim stopniem nasilenia takich zjawisk i procesów, 
jak domocentryzm czy wirtualizacja.

Celem artykułu jest zarysowanie tendencji w zachowaniach konsumentów 
na rynku usług w kierunku domocentryzmu i wirtualizacji. Interesująca wydaje 
się problematyka współzależności obu trendów oraz ich implementacja na ryn-
ku usług. W pracy podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stop-
niu konsumenci i ich gospodarstwa domowe zmieniają się po wpływem dostę-
pu do nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych i rozwoju społeczeń-
stwa informacyjnego.

1. Domocentryzm konsumencki – ujęcie teoretyczne

Domocentryzm defi niuje się jako przenoszenie konsumpcji spoza domu, 
czyli z instytucji publicznych, do domu, w efekcie czego dom poza pełnieniem 
tradycyjnych funkcji (prowadzenie życia rodzinnego, towarzyskiego, miejsce 
odpoczynku), staje się miejscem zaspokajania takich potrzeb, jak kulturalne, edu-
kacyjne, ochrony zdrowia czy rekreacji fi zycznej. Znamienne jest, że potrzeby te 
są ściśle związane z rynkiem dóbr niematerialnych i do niedawna istniała możli-
wość zaspokojenia ich tylko i wyłącznie w poszczególnych instytucjach publicz-
nych. Dlatego też domocentryzm stanowi jeden z bardziej widocznych trendów 
w zachowaniach konsumentów na rynku usług, ponieważ u jego podstaw leży 
zmiana stylu życia i form zaspokajania wielu z wyżej wspomnianych potrzeb. 
W literaturze domocentryzm łączony jest często ze zjawiskiem tzw. prywatyzacji 
konsumpcji, która z kolei jest określana jako proces komercjalizacji, czyli zamia-
ny konsumpcji publicznej w konsumpcję prywatną. Można uznać je za pojęcia 
spokrewnione, jako że główną cechą charakteryzującą zjawisko domocentryzmu 
jest swoista ucieczka w prywatność, a co za tym idzie preferowanie konsumpcji 
prywatnej2. Zachowaniom takim sprzyja przede wszystkim:

 – indywidualizacja stylów życia,
 –  wzrost wyposażenia gospodarstw domowych w środki transportu oraz nowo-
czesne nośniki informacji i przekazu kulturowego,

 –  poprawa warunków mieszkaniowych i możliwość instalowania w domu różnorod-
nego sprzętu służącego do komunikowania się z bliższym i dalszym otoczeniem,

2 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2007, s. 137.
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 –  skracanie i modyfi kacja czasu pracy oraz sposobu wykonywania pracy zawo-
dowej i tym samym zwiększanie się czasu wolnego3.

Wyżej wspomniana indywidualizacja stylów życia, a tym samym ucieczka 
w prywatność, zauważana jest w wielu aspektach życia konsumentów, począw-
szy od życia rodzinnego, przez szkołę, a kończąc na życiu zawodowym. Warto 
podkreślić, iż indywidualizacji sprzyjają niektóre zjawiska demografi czne, np. 
późne zawierania związków małżeńskich, zmniejszanie się liczby rodzin wielo-
osobowych i wzrost liczebności rodzin małych – jedno- i dwuosobowych. Dodat-
kowo zauważa się przyspieszony proces dojrzewania i wchodzenia w dorosłość 
dzieci i młodzieży, a co za tym idzie – zwiększa się liczba osób, które są w stanie 
samodzielnie decydować o swojej konsumpcji. W rezultacie dobra materialne, te-
lewizor czy samochód – do tej pory uważane za dobra rodzinne – stają się dobra-
mi osobistymi. Ponadto nie bez znaczenia są również zmiany w organizacji pra-
cy zawodowej, zwłaszcza rosnąca specjalizacja pracy indywidualizująca ludzkie 
zachowania nie tylko w ich miejscu pracy, lecz także poza nią4.

Omawiany domocentryzm w wymiarze psychologicznym wynika m.in. 
z lęków wywołanych pogarszaniem się bezpieczeństwa publicznego oraz so-
cjalnego, a gdy przyjrzymy się pracy zawodowej, z pogłębiającej się rywalizacji 
między ludźmi, tzw. wyścigu szczurów. Konsumenci preferują wyjście ze strefy 
publicznej i pozostanie w zaciszu domowym, gdzie nie są zmuszeni do podpo-
rządkowania się różnego rodzaju normom i regułom, a przeciwnie, mając świa-
domość, iż nikt ich nie obserwuje i nie ocenia, mogą zachowywać się zgodnie ze 
swoją naturą. Ponadto trendowi domocentryzmu sprzyja z pewnością chęć przy-
wrócenia rodzinie jej wartości nadrzędnej, a więc powrót do ogniska domowe-
go, a co za tym idzie – wśród konsumentów rośnie liczba zwolenników spędza-
nia czasu wolnego w gronie rodziny. Aby tego dokonać, konsumenci decydu-
ją się przenieść usługi związane ze spędzaniem czasu wolnego do własnych do-
mów5. Dodatkowo w celu zaoszczędzenia czasu, który może być wykorzysta-
ny z rodziną, konsumenci poszukują również syntezy między życiem zawodo-
wym i prywatnym, a mianowicie znaczną część pracy wykonują w systemie te-
lepracy i w związku z tym aktywność zawodowa i konsumpcyjna ogranicza się 

3 Tamże, s. 142.
4 F. Van Raaij, Konsumpcja postmodernistyczna…, s. 343–346.
5 J. Berbeka, Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, „Marketing i Rynek” 1999, nr 

1, s. 17.
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do tej samej przestrzeni6. Współcześnie więc można przyjąć, iż mieszkanie za-
czyna pełnić wiele zupełnie nowych i do tej pory nieistniejących funkcji społecz-
nych, przejmuje bowiem funkcje instytucji zapewniających rozrywkę i zagospo-
darowanie czasu wolnego, tj. teatr, kino czy opera, a także niejednokrotnie staje 
się miejscem edukacji (e-learning) czy pracy zawodowej7.

2. Wirtualizacja zachowań konsumentów

Wirtualizacja zachowań konsumentów defi niowana jest jako proces zaspo-
kajania potrzeb za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu, Internetu 
lub telewizji8. Pojawienie się tych środków przyczyniło się do swoistej rewolu-
cji w sposobie zaspokajania potrzeb, zwłaszcza wyższego rzędu, np. związanych 
z kulturą, edukacją czy rekreacją. W szerokim rozumieniu, jak podaje Czesław 
Bywalec, wirtualizacja przejawia się przede wszystkim w:

 –  rozdwojeniu się życia ludzkiego na rzeczywiste (realne) i wirtualne (to, co jest 
widziane na ekranie lub monitorze);

 –  wizualizacji i fonizacji kultury, czyli zastępowaniu „kultury znaku” przez 
„kulturę obrazu” i „kulturę dźwięku”;

 –  indywidualizacji odbioru treści kulturowych, czyli konsument ma możliwość 
według swoich upodobań dobierać treści przekazu, a nawet stać się ich twórcą 
i sam oferować je innym konsumentom;

 –  przenoszeniu się miejsca zaspokajania potrzeb z instytucji publicznych do domu 
oraz zaspokajania ich w czasie dowolnym, wybranym przez konsumenta9.

Zjawisko to ściśle związane jest z rozwojem społeczeństwa sieci oraz zmia-
nami technologicznymi. Przede wszystkim należy podkreślić wszechobecność 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych, z których Internet wywiera naj-
większy wpływ na decyzje konsumentów. W Polsce liczba konsumentów, któ-
rzy mają dostęp do Internetu, ciągle rośnie, i obserwuje się, iż korzystają z nie-
go w sposób coraz bardziej wszechstronny i świadomy. Z badania Cetelem wyni-
ka, że w Polsce w 2008 roku dostęp do Internetu miało 36% gospodarstw domo-
wych, co sytuowało nasz kraj na 8 miejscu wśród 13 badanych krajów europej-
skich, a według prognozy w 2011 roku wskaźnik ten wzrośnie do poziomu 52%. 

6 J. Carpentier, Konsument i konsumpcja w społeczeństwie postmodernistycznym, Wydawnic-
two Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 1996, s. 22, 82–92. 

7 Tamże, s. 92.
8 D. Barney, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 76.
9 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii…, s. 137. 
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Sukcesywnie wzrasta również liczba godzin spędzanych w Internecie. W 2004 
roku średnio w Europie spędzano 8,8 godzin, a przewiduje się, ze w 2011 roku 
będzie to 15,0 godzin10. Wyniki badań gospodarstw domowych i osób indywidu-
alnych w krajach Unii Europejskiej wskazują na stopniowy wzrost gospodarstw 
domowych mających dostęp do Internetu. Z danych wynika, że Polska zajmuje 
jeszcze relatywnie niską pozycję, ale nadrabia opóźnienia w związku z szybkim 
upowszechnieniem telefonii komórkowej i dostępu bezprzewodowego11.

W rezultacie komputeryzacja społeczeństwa i rozwój Internetu stały się jed-
nym z bardziej widocznych bodźców zmieniających zachowania konsumentów, 
ponieważ te nie pozostały bez wpływu na: przyjmowane formy komunikacji w ży-
ciu i w biznesie, defi nicję odległości w czasie i przestrzeni, powstanie nowych 
produktów cyfrowych czy zwiększenie dostępności do konsumpcji dóbr i usług. 
Tym samym czynniki te zmieniły niejako aspiracje polskich konsumentów12.

Innowacje technologiczne, w tym rozwój nowych mediów przekazu, nie-
ustannie dynamizują procesy wirtualizacji zachowań konsumentów. W rezulta-
cie można zaobserwować zmiany w poziomie i strukturze, np. uczestnictwa kul-
turalnego konsumentów. Obecnie, aby skorzystać z usług świadczonych do tej 
pory tylko przez kino, teatr czy stadion sportowy wystarczy w odpowiednim cza-
sie włączyć guzik lub być obecnym w cyberprzestrzeni. W rezultacie coraz bar-
dziej popularne telewizyjno-internetowe uczestnictwo w kulturze potęguje tzw. 
wizualizację i fonizację kultury. Ów rozwój wizualnego i dźwiękowego sposo-
bu odbioru oraz przekazu wielu treści kulturowych zastąpił dominujący do nie-
dawna kod komunikacyjny, jaki stanowiły znaki, czyli litery składające się na 
tekst. W literaturze zjawisko to – postępująca wizualizacja, fonizacja i wirtuali-
zacja – zyskało własną nazwę: określane jest mianem ery postgutenbergowskiej, 
czyli postpiśmiennej13.

Cechą wirtualizacji zachowań konsumentów, opisywaną w literaturze 
przedmiotu, jest również swoiste kurczenie się czasu i przestrzeni. Jak podaje 
John Urry, „odległość oraz czas, które stanowiły jeden z największych proble-
mów w międzyludzkiej komunikacji, straciły zupełnie na swojej ważności za 

10 Obserwator Cetelem 2008 – Raport pt. Rynki europejskie. Konsumpcja gospodarstw domo-
wych na dużych rynkach europejskich.

11 Household having Access to the Internet, by type of connection, http://epp.euro-stat.ec.eu-
ropa.eu/tgm (15.03.2010).

12 J. Carpentier, Konsument i konsumpcja…, s. 22.
13 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii…, s. 137.
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sprawą Internetu czy telewizji. Nowe technologie zmieniły bowiem sposób po-
strzegania czasu, a także wpłynęły na transformację możliwości i ograniczeń mo-
bilności ludzi i informacji”14. W literaturze defi niuje się nowy sposób określania 
czasu, a mianowicie czas wirtualny lub momentalny. Czas momentalny charak-
teryzuje zniesienie podziału na dzień i noc, dni robocze i weekendy, dom i miej-
sce pracy czy wypoczynek i pracę. Sytuacja ta stała się możliwa dzięki zmia-
nom technologicznym i organizacyjnym, tj. przez wzrost dostępności produktów 
i usług z różnych krajów. To z kolei pozwoliło na ich konsumpcję bez potrzeby 
podróżowania do miejsc ich pochodzenia.

Zjawisko wirtualizacji zachowań konsumentów jest uwarunkowane dyna-
micznie rozwijającą się technologią, która nie tylko redukuje ograniczenia zwią-
zane z mobilnością konsumentów i informacji, lecz także umożliwia bezpośred-
ni dostęp do dóbr i usług, co z kolei przyczynia się do kreowania konsumpcji do-
mocentrycznej.

3. Implementacja domocentryzmu i wirtualizacji zachowań konsumentów 
na rynku usług

Zmiany systemowe dokonujące się w gospodarce tworzą mechanizmy 
sprzyjające rozszerzaniu zakresu świadczenia i konsumpcji usług, a więc aktów 
zaspokojenia różnorodnych potrzeb ludzkich poprzez korzystanie z obsługi ze 
strony osób wyspecjalizowanych w czynnościach usługowych, a także z obiek-
tów i urządzeń do tego przeznaczonych poprzez wzrost ich dostępności15.

Związane jest to między innymi z:
 –  szybkim rozwojem wytwarzania oraz użytkowania materialnych przedmiotów 
konsumpcji, dla których komplementarne są usługi,

 – substytucją niektórych dóbr materialnych i usług,
 – pogłębianiem się społecznego i technicznego podziału pracy,
 – postępem cywilizacyjnym (rozwój nauki, techniki, edukacji, mobilności)16.

Współczesny konsument aktywnie uczestniczy na rynku usług i podlega 
wpływom zmian, jakie się na nim dokonują. Największy wpływ na przyjmo-

14 J. Urry, Socjologia mobilności…, s. 179–180.
15 J. Olearnik, Konsumpcja usług w Polsce. Diagnoza. Modelowanie. Kształtowanie, Wydaw-

nictwo Uczelniane AE w Katowicach, Katowice 1990, s. 7–8.
16 R. Wolny, Wybrane czynniki determinujące konsumpcję usług w Polsce, w: Zachowania kon-

sumentów – stagnacja czy zmiana?, Z Kędzior, G. Maciejewski (red.), Wydawnictwo Uczelniane 
AE w Katowicach, Katowice 2008, s. 53–54.
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wane przez konsumentów zachowania na rynku dóbr niematerialnych ma po-
stęp cywilizacyjny, ściśle związany z upowszechnieniem technologii informa-
cyjnych i komunikacyjnych. Konsumenci i ich gospodarstwa domowe zmienia-
ją się pod wpływem dostępu do nowych technologii komunikacyjno-informa-
cyjnych i w sposób świadomy i bardziej wszechstronny wykorzystują oferowa-
ne przez nie możliwości, co widoczne jest m.in. w postaci przyjmowanej posta-
wy domocentrycznej. Do niedawna zaspokojenie potrzeby związanej z usługa-
mi było możliwe tylko i wyłącznie poprzez bezpośredni kontakt z usługodaw-
cą. Obecnie dzięki postępowi technologicznemu korzystanie z większości usług 
nie wymaga bezpośredniego spotkania z usługodawcą, a nawet pozwala na za-
spokojenie potrzeby we własnym miejscu zamieszkania. Zjawisko to, noszące 
miano wirtualizacji, przyczyniło się do tego, iż współczesne mieszkanie zaczę-
ło pełnić wiele nowych, dotąd nieistniejących funkcji. Jeśli chodzi o rynek usług, 
współczesny dom (mieszkanie) wyręcza instytucje publiczne poprzez przejmo-
wanie funkcji kulturalnych, edukacyjnych czy nawet medycznych. W ten sposób 
zauważa się zmniejszającą się przestrzeń życiową konsumenta, a empirycznym 
tego wyrazem jest zmniejszająca się frekwencja w instytucjach usługowych, tj. 
teatry, kina, kluby fi tness itp17.

Konsument świadomy funkcji i możliwości elektronicznych środków prze-
kazu jest w stanie sam dostarczyć sobie do domu takie usługi, jak przedstawienie 
teatralne, fi lm, koncert, przekazanie informacji, wiedzy, a nawet diagnozy lekar-
skiej i leczenia (tzw. telemedycyna)18. Upowszechnianiu się wirtualizacji zacho-
wań konsumentów na rynku usług sprzyja również rozwój niektórych usług ma-
terialnych, np. transportowych, handlowych, naprawczych czy bankowo-ubez-
pieczeniowych. Przejawia się to w dostarczaniu do domu gotowych produktów 
konsumpcyjnych, takich jak żywność, odzież – poprzez sprzedaż wysyłkową, 
a w przypadku usług bankowych, ubezpieczeniowych czy napraw domowego 
sprzętu gospodarczego – poprzez bezpośrednie wizyty przedstawicieli, pracow-
ników usługodawcy lub jego samego. Dla przykładu, konsumenci są zmęcze-
ni tradycyjnym dokonywaniem zakupów, nie mają czasu stać w kolejkach, sta-
ją się coraz bardziej niecierpliwi, dlatego korzystają z wszelkich udogodnień, 
które oferuje rynek, np. różnych form sprzedaży bezpośredniej, dzięki którym 

17 Cz. Bywalec, Serwicyzacja konsumpcji w Polsce, w: Kierunki rozwoju marketing usług. Teo-
ria i praktyka, A. Czubała, J.W. Wiktor (red.), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 
Chrzanów 2002, s. 16–17.

18 Cz. Bywalec, Konsumpcja w teorii…, s. 144.
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otrzymuje się zamówiony towar bezpośrednio do domu. Cała operacja odbywa 
się w domu, bo rynek z możliwością fi zycznego wyeksponowania produktów 
jest zastępowany rynkiem, na którym konsument ma dostęp jedynie do precy-
zyjnej informacji i w rezultacie usługa dystrybucji zaczyna sprowadzać się do 
zapewnienia szybkiego i dogodnego dostępu do systemu informacji19. Sprzedaż 
bezpośrednia za pośrednictwem Internetu nabiera więc coraz większego znacze-
nia. W 2007 roku już 42% konsumentów robiło zakupy w sklepach interneto-
wych, specjaliści prognozują, że w 2010 roku taka forma zakupów będzie stano-
wić 15% wszystkich transakcji kupna–sprzedaży, a w 2015 – 25%20.

Interesującym przykładem wirtualizacji zachowań konsumentów na rynku 
usług jest również sposób wykorzystania Internetu przez konsumentów indywi-
dualnych do kontaktów z administracją publiczną, tzw. e-administracja. Głów-
nym założeniem koncepcji elektronicznej administracji jest udostępnienie oby-
watelom i przedsiębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednic-
twem Internetu21. I tak, konsument korzystający z tych udogodnień jest w sta-
nie złożyć deklarację podatkową czy wniosek o wyrobienie nowego dowodu 
osobistego bez wychodzenia z domu. W rezultacie kontakt z władzami różnych 
szczebli jest usprawniony, procedury załatwiania spraw urzędowych przyspie-
szone, a więc zwiększa się ogólny poziom satysfakcji konsumenta ze świadczo-
nych usług. Sam konsument, decydując się na taki rodzaj dostępu do usług pu-
blicznych, oszczędza czas i przede wszystkim jest w stanie z dużą elastyczno-
ścią wybrać czas oraz miejsce zrealizowania sprawy urzędowej. Dostępność e-
administracji w Polsce jest obecnie relatywnie niewielka, jednak ponad połowa 
gospodarstw domowych deklaruje chęć uzyskiwania informacji o usługach pu-
blicznych za pośrednictwem Internetu. Co ciekawe, w gospodarstwach mających 
dostęp do Internetu chęć taką deklaruje już 75%22.

Zmiany w technologii, które przyczyniły się do zmian w sposobie świadcze-
nia usług czy organizacji procesów wytwarzania, wpłynęły również na organiza-
cję pracy konsumentów, a mianowicie na możliwość przenoszenia jej z biura czy 
warsztatu do domu. Zjawisko to, zwane telepracą, oparte głównie na zasadach 

19 J. Berbeka, Nowe tendencje…, s. 19.
20 Co Polacy kupują w Internecie? – raport Money.pl i eCard SA, Wrocław 2008, http://money.

pl/gospodarka/raporty/artykul/raport;co;polacy;kupuja;w;internecie (15.03.2010).
21 D. Grodzka, E-administracja w Polsce, „Infos” 2007, nr 18.
22 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007–2013, Warszawa 

2007, s. 33.
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pracy zdalnej, umożliwiło współczesnemu konsumentowi dowolne zmiany w or-
ganizacji pracy, np. wprowadzenie ruchomego czasu pracy, a tym samym zwięk-
szenie czasu wolnego. W rezultacie czas wolny i czas pracy konsumenta zatrud-
nionego na zasadach telepracy wzajemnie się przeplata, a ów konsument, który 
jest w stanie pracować wszędzie i w dowolnym czasie odpoczywać, powoli za-
ciera granice czasu i miejsca w odniesieniu do pracy i odpoczynku23. Owa moż-
liwość wykonywania pracy zawodowej w domu i przeplatania jej z czasem wol-
nym oraz czynnościami konsumpcyjnymi to jeden z elementów zjawiska ściśle 
związanego z domocentryzmem i wirtualizacją zachowań konsumentów, tj. pro-
sumpcją. Nazwa tego zjawiska powstała z połączenia dwóch słów: produkcja 
oraz konsumpcja i oznacza przemieszanie czasu pracy z czasem wolnym, aż do 
zatarcia różnic między nimi24. W efekcie czas wolny przestaje być wyłącznie cza-
sem konsumpcji i staje się czasem prosumpcji, a wszystko dokonuje się w miej-
scu zamieszkania konsumenta, począwszy od zajęć typowo hobbystycznych, ta-
kich jak domowe majsterkowanie, aż po wirtualne dokształcanie się (e-learning) 
czy aktywne uczestnictwo w kulturze za pośrednictwem mediów. Z badań wyni-
ka, że 75% internautów korzysta z możliwości oglądania telewizji oraz klipów 
wideo w Internecie, rośnie również liczba osób zainteresowanych czytaniem ga-
zet online (ok. 30% internautów)25.

Dynamiczny proces wirtualizacji sfery zachowań konsumentów oprócz nie-
wątpliwych zalet i udogodnień niesie ze sobą jeszcze inne negatywne skutki, tj. 
uzależnienie psychofi zyczne od Internetu, telewizji, wyobcowanie, zerwanie ko-
munikacji społecznej czy osłabienie różnego rodzaju więzi. W rezultacie konsu-
ment spędzający większość czasu we własnym domu, w dobie postępującej wir-
tualizacji zaspokajania swoich potrzeb, zaczyna funkcjonować jakby w dwóch 
rzeczywistościach – realnej i wirtualnej.

Podsumowanie

Zidentyfi kowane powyżej dwa trendy zachowań konsumenckich, tj. wirtu-
alizacja i domocentryzm, obserwowane pod wpływem rozwoju nowych techno-
logii i tzw. społeczeństwa informacyjnego charakteryzują współczesnego konsu-
menta uczestniczącego na rynku usług. Opisane w artykule domocentryzm i wir-

23 G. Pronovost, Gdy praca staje się czasem wolnym, „Rzeczpospolita” 2000, nr 256.
24 B. Jung, Kapitalizm postmodernistyczny, „Ekonomista” 1997, nr 5, 6.
25 Konsumpcja mediów. Sposoby korzystania z mediów wśród internautów, Gemius, listopad-

-grudzień 2007, http://gemius.pl/pl/raporty/2008-02/05 (15.03.2010).
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tualizacja zachowań są bardzo wyraźne i mają charakter sprzężenia zwrotnego: 
z jednej strony zmiany technologiczne umożliwiają wirtualizację konsumpcji po-
przez pośrednictwo elektronicznych środków przekazu, z drugiej zaś ta przeja-
wia się głównie w przenoszeniu się zaspokajania potrzeb z instytucji publicz-
nych do domu i zaspokajania ich w czasie dowolnym dla konsumenta, co z ko-
lei nie byłoby możliwe bez użycia owych środków przekazu. Jak podkreślono 
w artykule, przejawy domocentryzmu i wirtualizacji można zaobserwować rów-
nież w zachowaniach konsumentów na szeroko rozumianym rynku usług. W tym 
aspekcie interesująca wydaje się specyfi ka tego rynku, który do niedawna wy-
magał bezpośredniego spotkania i obecności zarówno usługobiorcy, jak i usłu-
godawcy, a obecnie dzięki postępowi cywilizacyjnemu i zmianom technologicz-
nym to konsument decyduje o czasie i miejscu zaspokojenia jego potrzeb zwią-
zanych z usługą.

HOME CONSUMPTION VS VIRTUALIZATION OF CONSUMER BEHAVIOR 
ON THE SERVICE MARKET

Summary

At present, one can observe a visible number of new tendencies of the consumer 
behavior that result from globalization, technological progress and stronger consumers’ 
activity. Increased awareness of society, popularity of the Internet and the development 
of information and communication technologies infl uence the behavior of consumers on 
the market of services contributing to creation of such new tendencies as virtualization 
and home consumption.

The article presents the above mentioned tendencies, the relations between them 
and their implementation on the service market. Particular attention is put on the impact 
of technological progress on these two tendencies.

Translated by Agnieszka Lebiejko
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ZACHOWANIA RYNKOWE MŁODYCH KONSUMENTÓW 
W INTERNECIE W ŚWIETLE BADAŃ WYBRANEJ GRUPY 
STUDENTÓW TRÓJMIEJSKICH UCZELNI PUBLICZNYCH

Ze względu na stale rosnącą liczbę internautów na świecie badanie ich za-
chowań stało się w ostatnich latach istotnym obszarem rozważań dla wielu fi rm. 
Internet zmienił założenia, jakie do tej pory towarzyszyły stosunkom sprzedaw-
ca–nabywca w sektorze B2C. Konsumenci obecni w wirtualnym świecie mają do 
wyboru ogromną ilość wyrobów, usług i informacji w różnych kategoriach i nie 
tak łatwo podlegają sterowaniu. Sprzedawcom pozostaje jedynie ich obsługiwa-
nie, słuchanie i docenianie. Pomiędzy użytkownikami gospodarki internetowej 
zachodzą relacje wykorzystujące sieć jako środek komunikacji i dystrybucji pro-
duktów zarówno tradycyjnych, jak i w postaci cyfrowej.

W dobie marketingu partnerskiego, gdy w coraz większej liczbie przedsię-
biorstw wprowadza się systemy zarządzania relacjami z klientami, wiedza o na-
bywcach, zwłaszcza o czynnikach wpływających na ich zachowania, jest istotna. 
Jest to o tyle ważne, iż zmieniają się zachowania i preferencje konsumentów. Ba-
zowanie na danych archiwalnych, w postaci chociażby historii dokonanych zaku-
pów, może nie odzwierciedlać aktualnych potrzeb nabywców.

W listopadzie 2008 roku w grupie Polaków w wieku od 16 do 24 lat dyfuzja 
Internetu wynosiła aż 87%. Na kolejnym miejscu znaleźli się internauci w wieku 
od 25 do 33 lat (59,8%)1. Z roku na rok wzrasta również liczba użytkowników In-

1 Wyniki badań przeprowadzonych w 2008 r. przez fi rmę Gemius. Podaję za: M. Pelc, M. Kar-
bowski, Polski Internet 2008/2009, w: Gemius, Warszawa, luty 2009, s. 8, http://www.gemius.pl.
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ternetu dokonujących zakupów w sieci. Pod koniec 2008 roku największą grupę 
stanowiły osoby w wieku od 20 do 29 lat, wśród których dużą grupą byli studenci2.

Powyższe przesłanki oraz uzyskane wyniki badań pilotażowych wpłynę-
ły na decyzję przeprowadzenia badań3 wśród studentów dwóch ostatnich seme-
strów studiów stacjonarnych magisterskich wydziałów zarządzania i przedsię-
biorczości trójmiejskich uczelni publicznych4. Wydziały te wybrano ze względu 
na ich specyfi kę. Osoby tam studiujące stanowiły grupę świadomych responden-
tów. Ankietowani byli w stanie rozważyć wpływ różnych czynników wymienio-
nych w kwestionariuszu na własne zachowania konsumenckie. Autorce chodzi-
ło o uzyskanie pełnego zrozumienia pytań przez respondentów, którzy poprzez 
swoje wykształcenie i doświadczenie obcowania z Internetem (szczególnie z ser-
wisami handlowymi) byli do tego przygotowani.

W badaniu właściwym, przeprowadzonym pomiędzy 1 grudnia 2008 a 20 stycz-
nia 2009 roku, zastosowano pomiar sondażowy w formie ankiety bezpośredniej. 
W badaniach przyjęto kwotowy dobór próby5. Przyjętymi w badaniu kwotami były 
uczelnia, wydział oraz rodzaj studiów. Na podstawie znanej struktury badanej po-
pulacji6 w odniesieniu do tych cech zostały dobrane odpowiednie kwoty jednostek7:

2 Tamże, s. 60.
3 W artykule zaprezentowano jedynie część wyników uzyskanych w badaniach.
4 Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w formie ankiety bezpośredniej wśród 40 osób 

w wieku od 20 do 24 lat. Pilotaż, w którym wykorzystano dobór próby jednostek typowych, wyka-
zał, iż wśród osób w wieku od 20 do 22 lat handel internetowy nie był szczególnie popularny. Spo-
śród 26 przypadkowo napotkanych osób w tym wieku aż 24 nie robiły nigdy zakupów przez Inter-
net. Stanowiły ponad 92% osób w przedziale wiekowym od 20 do 22 lat. Respondenci w wieku 
23–24 lata, studiujący na dwóch ostatnich semestrach studiów, dużo częściej dokonywali zaku-
pów w sieci. W grupie osób w wieku 23 lat zakupy tego typu dokonywało 7 na 8 osób (87,5%), 
natomiast wśród osób w wieku 24 lat wszystkie osoby kupiły choć raz produkt przez Internet. Taki 
wynik pilotażu wpłynął na decyzję przeprowadzenia badań wśród studentów, którzy w pierwszym 
semestrze roku akademickiego 2008/2009 mieli ukończone 23 lata i studiowali na dwóch ostat-
nich semestrach. Badania pilotażowe wykazały również większą niezależność fi nansową studen-
tów kończących studia w roku akademickim 2008/2009 niż w przypadku młodszych roczników. 
Powodem był fakt, iż wielu z nich starało się łączyć studia z pracą.

5 Z uwagi na wykorzystanie nielosowego doboru próby (dobór kwotowy) autorka postanowiła 
przebadać ponad połowę populacji generalnej.

6 Dane uzyskane w listopadzie 2008 r. z dziekanatów trzech wytypowanych uczelni. W tym 
czasie na ostatnich dwóch semestrach studiowało 755 osób.

7 Z uwagi na to, iż populacja miała charakter skończony, autorka zamierzała skorzystać z metody 
reprezentacyjnej i przeprowadzić dobór próby według metody losowej warstwowej proporcjonalnej. 
Jednak z powodu braku dostępu do wszystkich wykazów studentów stanowiących populację gene-
ralną zastosowano – w doborze próby z populacji – metodę doboru kwotowego (udziałowego). 
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 –  Akademia Morska w Gdyni – Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: 
123 osoby (29,67%),

 – Uniwersytet Gdański – Wydział Zarządzania: 127 osób (30,46%),
 – Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii: 166 osób (39,87%).

Badania miały charakter niewyczerpujący i objęły swym zasięgiem 55,09% 
populacji. W sumie w badaniu wzięło udział 416 respondentów w wieku od 23 do 
28 lat

1. Charakterystyka grupy respondentów

W przeprowadzonym badaniu8 40,99% stanowili studenci Wydziału Zarzą-
dzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 29,38% Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego oraz 29,63% Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznaw-
stwa Akademii Morskiej w Gdyni. Większość ankietowanych stanowiły kobiety, 
odsetek mężczyzn wynosił 40,95%.

Wśród respondentów przeważała grupa w wieku 24 lat (58,52%), następną 
pod względem liczności grupę stanowili studenci w wieku 23 lat (30,62%). Pozo-
stałe osoby (25–28 lat) stanowiły zaledwie 10,86% ankietowanych.

Ponad 35% ogółu badanych studentów łączyło studia stacjonarne z pracą. 
W grupie osób w wieku 24 lat osoby te stanowiły 37,10%, natomiast w grupie 
studentów w wieku 23 lat odsetek osób łączących studia z pracą wynosił 32,48%.

Największy udział w grupie respondentów miały osoby, których miesięczny 
dochód nie przekraczał 1000 zł (35,59%). Następni w kolejności byli badani de-
klarujący brak dochodu (25,31%) oraz mający dochód w wysokości od 1001 zł 
do 2000 zł (23,81%). Wśród ankietowanych, którzy jednocześnie studiowali 
i pracowali, największą grupę stanowiły osoby, których miesięczny dochód wy-
nosił od 1001 do 2000 zł (48,94%). Na uwagę zasługuje fakt, iż 16,31% respon-
dentów starających się pogodzić studia z pracą deklarowało miesięczny dochód 
na poziomie powyżej 2000 zł. Jeśli chodzi o respondentów, którzy zajmowali się 
wyłącznie studiowaniem, przeważały osoby mające miesięczny dochód w wy-
sokości do 1000 zł (39,92%) oraz osoby deklarujące brak dochodu (39,15%). 
Spośród badanych 7,09% odmówiło odpowiedzi na pytanie dotyczące wysoko-
ści miesięcznego dochodu.

Wśród respondentów największą grupę stanowiły osoby korzystające z In-
ternetu „dłużej niż 5 lat” (310 osób – 76,54%). Drugą co do wielkości grupę sta-

8 Do dalszych etapów redukcji danych zakwalifi kowano 405 kwestionariuszy (53,64% bada-
nej populacji).
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nowili studenci korzystający z sieci „między 2 lata a 5 lat” (83 osoby – 20,49%). 
Pozostałe grupy stanowiło 2,97% respondentów. Jedynie jedna osoba korzystała 
z Internetu „między pół roku a rok”, a trzy osoby pół roku lub krócej. Dwóch re-
spondentów w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na pytanie dotyczące stażu korzy-
stania z Internetu.

Większość studentów deklarowała, iż korzysta z Internetu codziennie 
(95,04%). Trzy do pięciu razy w tygodniu korzystało z sieci 3,97% responden-
tów, osoby korzystające z Internetu z inną częstotliwością stanowiły znikomy 
procent. W grupie internautów korzystających z sieci „dłużej niż 5 lat” aż 77,55% 
twierdziło, iż korzysta z Internetu codziennie. Wśród respondentów korzystają-
cych z sieci „między 2 lata a 5 lat” 20,10% również korzystało z sieci codzien-
nie (tab. 1). Z tabeli rozkładu chi-kwadrat9, przy poziomie istotności α = 0,05 
i liczbie stopni swobody df = 16, odczytano wartość krytyczną wynoszącą 26,30. 
Otrzymana wartość χ2 = 32,88 jest większa od wartości krytycznej, stąd wynika, 
że między stażem a częstotliwością korzystania z Internetu zachodzi zależność 
korelacyjna. Obliczony współczynnik kontyngencji (C Pearsona) był równy 0,27, 
co wskazuje na słabą korelację pomiędzy zmiennymi.

Tabela 1

Powiązanie pomiędzy stażem (M9) i częstotliwością korzystania z Internetu (M8)

Wartości 
empiryczne z próby M9

M8 pół roku 
lub krócej

między 
pół roku 

a rok

między rok 
a 2 lata

między 2 
lata a 5 lat

dłużej 
niż 5 lat wiersz

Codziennie 3 1 5 77 297 383

% z kolumny 100,00 100,00 62,50 95,06 95,81  

% z wiersza 0,78 0,26 1,31 20,10 77,55  

% z całości 0,74 0,25 1,24 19,11 73,70 95,04

3–5 razy 
w tygodniu 0 0 3 2 11 16

% z kolumny 0,00 0,00 37,50 2,47 3,55  

% z wiersza 0,00 0,00 18,75 12,50 68,75  

9 Ze względu na nieznajomość parametrów rozkładu w populacji analizowanych zmiennych 
(próba nielosowa), w przypadku zamieszczonych w treści tablic kontyngencji, zastosowano staty-
stykę nieparametryczną chi-kwadrat (do oceny współzależności pomiędzy zmiennymi) oraz współ-
czynniki V Craméra lub C Pearsona (do określenia stopnia powiązań między zmiennymi). 
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Wartości 
empiryczne z próby M9

M8 pół roku 
lub krócej

między 
pół roku 

a rok

między rok 
a 2 lata

między 2 
lata a 5 lat

dłużej 
niż 5 lat wiersz

% z całości 0,00 0,00 0,74 0,50 2,73 3,97

1–2 razy 
w tygodniu 0 0 0 0 2 2

% z kolumny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65  

% z wiersza 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00  

% z całosci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50

1–3 razy 
w miesiącu 0 0 0 1 0 1

% z kolumny 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00  

% z wiersza 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00  

% z całości 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25

Rzadziej niż raz 
w miesiącu 0 0 0 1 0 1

% z kolumny 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00  

% z wiersza 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00  

% z całośi 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25

Ogółem 3 1 8 81 310 403

% z całości 0,74 0,25 1,99 20,10 76,92 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów.

Badania wykazały, iż 88,09% badanych dokonało choć raz zakupów po-
przez Internet. Największą grupę stanowiły osoby korzystające z sieci codziennie 
(83,79%) (tab. 2). Wśród nich 40,28% stanowili studenci Wydziału Zarządzania 
i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 30,42% studenci Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Gdańskiego, a 29,30% studenci Wydziału Przedsiębiorczości i Towa-
roznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Z tablicy rozkładu chi-kwadrat, przy 
poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody df = 4, odczytano wartość 
krytyczną wynoszącą 9,488. Otrzymana wartość χ2 = 3,03 jest mniejsza od war-
tości krytycznej, stąd wynika, że pomiędzy częstotliwością korzystania z Interne-
tu a dokonywaniem zakupów nie zachodzi zależność korelacyjna.



402 Magdalena Brzozowska-Woś

Tabela 2

Powiązanie pomiędzy częstotliwością korzystania z Internetu (M8) 
a dokonywaniem zakupów (P1)

Wartości 
empiryczne 

z próby
M8

P1 codziennie 3–5 razy 
w tygodniu

1–2 razy 
w tygodniu

1–3 razy 
w miesiącu

rzadziej 
niż raz 

w miesiącu
wiersz

Tak 336 14 1 1 1 353

% 
z kolumny 88,19 87,50 50,00 100,00 100,00  

% 
z wiersza 95,18 3,97 0,28 0,28 0,28  

% 
z całości 83,79 3,49 0,25 0,25 0,25 88,03

Nie 45 2 1 0 0 48

% 
z kolumny 11,81 12,50 50,00 0,00 0,00  

% 
z wiersza 93,75 4,17 2,08 0,00 0,00  

% 
z całości 11,22 0,50 0,25 0,00 0,00 11,97

Ogółem 381 16 2 1 1 401

% 
z całości 95,01 3,99 0,50 0,25 0,25 100,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów.

Wśród respondentów codziennie korzystających z sieci przeważały osoby, 
które można by zakwalifi kować do nałogowych użytkowników Internetu (pra-
wie 90%). Studenci należący do tej grupy korzystali z sieci częściej niż 11 razy 
w ciągu tygodnia10.

Najliczniejszą grupą były osoby, które choć raz dokonały zakupów w sie-
ci i jednocześnie korzystały z Internetu dłużej niż 5 lat (69,23%). Kolejną pod 

10 Defi nicja nałogowego użytkownika Internetu przyjęta przez Universal McCann. Podaję za: 
M. Kamińska, Internet zmienia zachowania konsumentów, eGospodarka.pl, http://www.egospo-
darka.pl (2.09.2006).
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względem liczności grupę stanowili ankietowani, którzy dokonywali zakupów 
przez Internet i korzystali z sieci w okresie od 2 do 5 lat (17,12%).

2. Zachowania respondentów związane z kupnem lub sprzedażą

Większość ankietowanych dokonywała zakupów w serwisach aukcji inter-
netowych. Z zakupów w sklepach internetowych korzystała mniejsza grupa ba-
danych – 60,11%. Wśród kupujących w sieci 45,50% robiło zakupy zarówno 
w sklepach internetowych, jak i w serwisach aukcyjnych. Wyłącznie w sklepach 
internetowych kupowało 14,61% badanych, zaś tylko w serwisach aukcyjnych 
nabywało produkty 33,15% respondentów (tab. 3). Z tablicy rozkładu chi-kwa-
drat, przy poziomie istotności α = 0,05 i liczbie stopni swobody df = 1, odczyta-
no wartość krytyczną wynoszącą 3,841. Otrzymana wartość χ2 = 2,78 jest mniej-
sza od wartości krytycznej, stąd wynika, że pomiędzy dokonywaniem zakupów 
przez respondentów w sklepach internetowych i w serwisach aukcyjnych nie za-
chodzi zależność korelacyjna.

Tabela 3

Powiązanie pomiędzy dokonywaniem zakupów przez respondentów w sklepach 
internetowych (P20) oraz w serwisach aukcyjnych (P35)

Wartości 
empiryczne z próby P35

P20 tak nie wiersz

Nie 118 24 142

% z kolumny 42,14 31,58  

% z wiersza 83,10 16,90  

% z całości 33,15 6,74 39,89

Tak 162 52 214

% z kolumny 57,86 68,42  

% z wiersza 75,70 24,30  

% z całości 45,51 14,61 60,11

Ogółem 280 76 356

% z całości 78,65 21,35  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań konsumentów.
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Wśród badanych 6,74% dokonało zakupów przez Internet przynajmniej raz, 
jednak nie kontynuowali tej formy nabywania produktów ani w sklepach online, 
ani w serwisach aukcyjnych.

Jeśli chodzi o częstotliwość dokonywania zakupów, najliczniejsza grupa re-
spondentów kupowała produkty kilka razy w roku (46,09%). Wśród nich najlicz-
niej występowali studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdań-
skiej (40,61%) oraz Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii 
Morskiej w Gdyni (30,91%). Na drugim miejscu pod względem liczności znaleź-
li się ankietowani dokonujący zakupów „mniej więcej raz w miesiącu” (23,18%). 
W tej grupie studentów najwięcej było przedstawicieli Wydziału Zarządzania 
Uniwersytetu Gdańskiego (39,76%). Najmniejszą grupę stanowili studenci, do-
konujący zakupów „mniej więcej raz w tygodniu”. Wśród nich przeważali stu-
denci Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

W grupie osób, które dokonywały zakupów kilka razy w roku, przeważały 
te, które rozpoczęły zakupy za pośrednictwem sieci „między 2 lata a 5 lat temu” 
(21,01%). Na kolejnych miejscach znaleźli się ci respondenci, którzy rozpoczę-
li swoją przygodę z e-commerce „między rok a 2 lata temu”, „w ciągu ostatnich 
6 miesięcy” oraz „ponad 5 lat temu”. Osoby, które zaczęły korzystać z zakupów 
online „między 2 lata a 5 lat temu”, stanowiły również najliczniejsze grupy wśród 
respondentów nabywających produkty „mniej więcej raz w tygodniu” (21,01%), 
„mniej więcej raz w miesiącu” (11,48%), „kilka razy w miesiącu” (6,72%) oraz 
„rzadziej niż raz w roku” (2,24%). Wśród studentów kupujących „mniej wię-
cej raz w roku” przeważały osoby, które zaczęły korzystać z handlu elektronicz-
nego „między rok a 2 lata temu” (3,08%). Natomiast w tej grupie ankietowa-
nych, którzy tylko raz dokonali zakupów w Internecie, przeważały osoby do-
piero zaczynające korzystać z serwisów handlowych w ciągu ostatnich 6 mie-
sięcy (1,96%) (tab. 4). Z tablicy rozkładu chi-kwadrat, przy poziomie istotności 
α = 0,05 i liczbie stopni swobody df = 24, odczytano wartość krytyczną wyno-
szącą 36,42. Otrzymana wartość χ2 = 64,68 jest większa od wartości krytycznej, 
stąd wynika, że między pierwszym zakupem w Internecie a częstotliwością ro-
bienia zakupów w sieci zachodzi zależność korelacyjna. Obliczone współczynni-
ki – C Pearsona (0,39) oraz V Craméra (0,21) – wskazały na średnią i słabą ko-
relację pomiędzy zmiennymi.

W grupie badanych konsumentów przeważały osoby, które dokonały pierw-
szego zakupu w Internecie w przedziale czasowym między dwa do pięciu lat 
przed badaniem – 65,27%. Wśród nich najliczniej reprezentowana była grupa 
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studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (40,63%). 
Najmniej było osób, które pierwszy raz kupiły coś w sieci pomiędzy 6 miesią-
cami a rokiem przed badaniem (4,76%). Wśród tych studentów przeważała gru-
pa z Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdy-
ni (50,94%).

Respondenci zapytani, czy w przyszłości zamierzają zwiększyć częstotli-
wość robienia zakupów w Internecie, w 43,85% odpowiedzieli, że mają zamiar 
kupować tak samo często, jak do tej pory. Jednak 32,68% ankietowanych zade-
klarowało częstsze zakupy niż dotychczas. Okazało się również, że niewielka 
część badanych sceptycznie podchodzi do zakupów elektronicznych – 1,68% za-
mierza kupować rzadziej niż dotychczas, a 0,56% w ogóle nie zamierza więcej 
kupować przez Internet. Wśród osób odpowiadających na to pytanie 21,23% nie 
było zdecydowanych, czy zintensyfi kują dokonywanie zakupów w przyszłości.

Czynnikami, które skłoniłyby badanych do częstszych zakupów, były 
przede wszystkim:

 – niższe ceny (21,68% wszystkich odpowiedzi),
 – niższe koszty dostaw (14,67% odpowiedzi),
 – pewność dostarczenia produktu (11,03% odpowiedzi),
 – bezpieczne dokonywanie płatności (10% odpowiedzi).

Wśród nazw ulubionych sklepów online, w których najczęściej dokonywa-
no zakupów, respondenci na pierwszym miejscu wymieniali Allegro.pl – 24,59% 
odpowiedzi (zapewne dlatego, że serwis aukcyjny w swoich przekazach rekla-
mowych promowany jest jako największy sklep w sieci) oraz Merlin.pl (również 
24,59%). Na kolejnych miejscach znalazły się: Agito.pl (19,67%), Komputronik.
pl (16,39%), Empik.pl, Gral.pl, Cyfrowe.pl, Ebay.pl (sytuacja analogiczna do ser-
wisu aukcyjnego Allegro.pl), Ram.net.pl, Megamedia.pl, Max24.pl, Bonprix.pl.

Decydując się na zakup produktów z tej samej branży, badani najczęściej 
porównywali oferty różnych sklepów i wybierali najkorzystniejszą (72,77%). 
Zawsze z tych samych sklepów korzystało 9,38% badanych, natomiast jedy-
nie 1,79% respondentów kupowało produkty tej samej branży za każdym razem 
w innym sklepie. Ankietowani najczęściej kupowali w sklepach internetowych: 
książki, płyty z muzyką, fi lmy, sprzęt komputerowy, odzież i biżuterię.

Zdaniem 14,42% respondentów, największą zaletą sklepów internetowych 
w porównaniu z aukcjami internetowymi jest większa pewność, iż zakupiony pro-
dukt zostanie dostarczony. Respondenci uważali także, że informacje zamiesz-
czone na stronach sklepów są bardziej wiarygodne od tych w serwisach aukcyj-
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nych (12,23% wszystkich odpowiedzi). Kolejną, często wymienianą zaletą była 
większa pewność otrzymania towaru zgodnego z zamówieniem (10,22% ogó-
łu odpowiedzi). Wymieniano również: większy wybór produktów, niższe ceny, 
większe bezpieczeństwo realizowania płatności, bardziej szczegółowe opisy pro-
duktów, lepszą obsługę oraz prostsze procedury dokonywania zakupu.

Wśród najbardziej lubianych przez badanych serwisów aukcji interneto-
wych na pierwszym miejscu znalazła się platforma Allegro.pl (71,61% odpowie-
dzi). Na kolejnych miejscach wymieniono: eBay.pl oraz Swistak.pl. Responden-
ci najczęściej kupowali na aukcjach internetowych: książki, płyty z muzyką, fi l-
my, odzież i biżuterię, telefony komórkowe i akcesoria.

Dość duża grupa użytkowników aukcji internetowych również sprzedawa-
ła produkty za pośrednictwem serwisów aukcyjnych. Najczęściej sprzedawanymi 
produktami były: książki, fi lmy, płyty z muzyką, telefony komórkowe i akcesoria.

Jako zalety serwisów aukcyjnych w porównaniu ze sklepami internetowymi 
ankietowani wymieniali najczęściej: niższe ceny (36,68% wszystkich odpowie-
dzi), większy wybór produktów (25,57%) oraz bardziej szczegółowe opisy pro-
duktów (11,11%).

W większości przypadków respondenci uważali, że kupowanie przez In-
ternet jest tańsze (39,03% udzielonych odpowiedzi) oraz zajmuje mniej czasu 
(32,17%) niż w sklepach tradycyjnych. Jednak duża grupa ankietowanych uwa-
żała również, że zakupy w sieci są ryzykowne (22,21%).

Kupując w sklepach oraz za pośrednictwem serwisów aukcyjnych, badani 
najczęściej płacili za zakupione produkty, wykorzystując przelew bankowy lub 
płacili gotówką przy odbiorze.

W większości, spośród dwudziestu wymienionych w badaniu kategorii 
dóbr11, respondenci zadeklarowali, iż nigdy nie zdarzały im się sytuacje, gdy 
w internetowych serwisach handlowych szukali dokładnych opisów produktów, 
których zakupem byli zainteresowani, a następnie kupowali je w tradycyjnych 
punktach sprzedaży12. Jedynie w przypadku trzech grup produktów (książki, pły-

11 Są to: 1) książki, płyty i fi lmy; 2) oprogramowanie komputerowe; 3) gry komputerowe; 4) 
produkty spożywcze; 5) sprzęt komputerowy; 6) sprzęt AGD/RTV; 7) usługi turystyczne; 8) sprzęt 
fotografi czny; 9) odzież i biżuteria; 10) bilety na imprezy, do kina, teatru; 11) bilety na pociąg, auto-
bus, samolot; 12) sprzęt sportowy; 13) telefony komórkowe i akcesoria; 14) kosmetyki; 15) arty-
kuły dziecięce i zabawki; 16) artykuły dla kolekcjonerów; 17) ubezpieczenia (na życie, majątko-
wych, OC, AC); 18) mieszkania (kupno, sprzedaż, wynajem); 19) meble; 20) samochody i akceso-
ria motoryzacyjne.

12 Efekt ROPO (Research On-line Purchase Off-line – wyszukiwanie online, zakup offl ine) – 
zaobserwowany efekt polega, w dużym uproszczeniu, na poszukiwaniu w Internecie interesujących 
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ty, fi lmy; sprzęt RTV/AGD oraz telefony komórkowe i akcesoria) badani zade-
klarowali, iż rzadko zdarzały im się takie sytuacje. Z kolei w przypadku sprzę-
tu komputerowego było to częste zachowanie. Taki rozkład odpowiedzi może 
wskazywać, iż w przypadku czterech wymienionych kategorii respondenci wole-
li podczas zakupów dokładnie obejrzeć towary.

Z przeprowadzonych badań wynika, iż odwlekanie w czasie decyzji o roz-
poczęciu zakupów przez Internet bądź niebranie takiej ewentualności w ogóle 
pod uwagę przeważnie związane było z brakiem zaufania do oferowanych w ser-
wisach handlowych produktów oraz brakiem zaufania do sprzedawców. Część 
respondentów postrzegała zakupy w serwisach handlowych za ryzykowne i na-
dal zamierzała kupować wyłącznie w sklepach tradycyjnych. Jednak ponad po-
łowa spośród respondentów, którzy nie dokonywali zakupów w sieci, zamierzała 
to zmienić. Osoby te najchętniej kupowałyby w sieci: książki, płyty i fi lmy oraz 
bilety na imprezy, do kina i teatru.

Wnioski

Respondentom przeważnie zależało na kupowaniu produktów o wysokiej 
jakości, jednak w swym wyborze kierowali się ceną. Dlatego tak dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się wśród nich zakupy przez Internet. Tę formę zakupów wy-
bierali szczególnie badani korzystający z sieci dłużej niż 5 lat, ponieważ w skle-
pach i w serwisach aukcji internetowych mieli możliwość kupienia dobrej jako-
ści produktów po niższych cenach niż w tradycyjnych punktach sprzedaży. In-
nym istotnym czynnikiem zachęcającym do korzystania z handlu elektroniczne-
go była możliwość składania zamówień w każdej chwili oraz bezpośrednia dosta-
wa zakupionego produktu do miejsca pobytu zamawiającego.

W dobie ostrej i wciąż rosnącej konkurencji w polskim sektorze B2C okre-
ślenie czynników, które mają wpływ na zachowania konsumentów, nabiera co-
raz większego znaczenia. Jest to jeden z niezbędnych warunków do skonstru-
owania oferty, która najlepiej sprosta oczekiwaniom konsumentów. Dzięki temu 
sprzedawcy wykorzystujący Internet w procesie sprzedaży mogą zyskać usatys-

towarów i usług, porównywaniu cen oraz szukaniu punktów sprzedaży, by zrealizować usługę lub 
zakup towaru jak najbliżej miejsca pobytu konsumenta. Nie sposób przecenić tego trendu. Wyko-
rzystując go, można stale ulepszać swoją ofertę, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumen-
tów. Przybierający na sile efekt ROPO stanowi szansę dla tych przedsiębiorstw, które wykorzystują 
wyszukiwarki internetowe do reklamowania swoich produktów. Firmy te powinny stale zwięk-
szać budżet przeznaczony na tego typu reklamę. Opracowane na podstawie: S. Esparza, Re Search 
Online, Purchase Offl ine, Bruce Clay, Inc., http://www.bruceclay.com (8.19.2008) oraz Interactive 
Shopping, Adweek, http://www.adweek.com (15.08.2005).
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fakcjonowanych klientów powracających na strony ich serwisów handlowych 
w celu dokonania ponownych zakupów. Zapewne część z tych konsumentów bę-
dzie również zachęcać innych internautów do korzystania z oferty tych serwisów.

MARKET BEHAVIOUR OF THE YOUNG CONSUMERS 
IN THE INTERNET, IN LIGHT OF STUDIES OF CHOSEN GROUP 

OF STUDENTS OF THE TRI-CITY STATE-OWNED UNIVERSITIES

Summary

Customers present in the virtual world may choose out of a vast number of products, 
services and information in various categories and certainly are not steerable. Vendor 
can only serve them, listen to them and appreciate them. The relations between the users 
(customers, vendors) employing the Internet as a means of communication and distribu-
tion. In the age of relations’ marketing where customer relations management systems are 
being introduced in more and more companies, the knowledge of purchasers should be 
essential. Consumer behaviour may vary as time goes on. This is substantially infl uenced 
by different factors, not always depending on the company. According to the research by 
the company of Gemius P.L.C., the largest group of the Internet users shopping on the 
Web in November 2008 were people aged 20–29 (a big part of them were students).

Translated by Magdalena Brzozowska-Woś
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TENDENCJE W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW NA RYNKU 
BUSINESS TO CUSTOMER

Wprowadzenie

Rynek business to customer (B2C) nie tylko różni się od tradycyjnego ryn-
ku poprzez swój wirtualny charakter oraz brak ograniczeń związanych z czasem 
i przestrzenią, lecz także wyróżnia go przede wszystkim specyfi ka relacji z klien-
tami, które mogą być kształtowane na podstawie interaktywnych procesów ko-
munikacji. W dobie dynamicznego rozwoju wirtualnych rynków oraz rozkwitu 
elektronicznych transakcji konsumpcja nabrała interaktywnego charakteru. Tra-
dycyjny klient w coraz większym stopniu przeobraża się w prosumenta. Może 
sam selekcjonować docierające do niego informacje, wybierać sposób ich per-
cepcji oraz aktywnie uczestniczyć w tworzeniu wizerunku fi rm, marek i produk-
tów. E-konsumenci nie są już tylko biernymi obserwatorami, lecz stali się ak-
tywnymi uczestnikami procesów zachodzących w wirtualnej przestrzeni rynko-
wej, w której tradycyjne relacje zostały zastąpione przez wirtualne wspólnoty. 
Współczesna konsumpcja przenosi się z tradycyjnego rynku ograniczonego cza-
sem i przestrzenią w świat wirtualnych wspólnot konsumenckich, które zastępu-
ją tradycyjne relacje.

1. Wirtualne wspólnoty klientów

Internet jest strukturą otwartą, zdecentralizowaną, opartą na zaufaniu 
i wspólnie podzielanych wartościach, stając się formą uporządkowania społecz-
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nego, która najlepiej odpowiada wyzwaniom społeczeństwa informacyjnego1. 
Członkostwo w takich grupach przełamuje wiele barier i pozwala na podkreśle-
nie roli, jaką współczesny konsument odgrywa w relacjach z przedsiębiorstwem, 
nadaje też konsumpcji zupełnie nowy wymiar. Dzięki istnieniu wirtualnego świa-
ta tradycyjne kontakty międzyludzkie są zastępowane bądź uzupełniane przez ich 
wirtualną formę. Wirtualne sieci kontaktów oraz społeczności internetowe stały 
się alternatywą dla rzeczywistych relacji międzyludzkich. Dzięki łatwości dostę-
pu, powszechności i braku wielu ograniczeń, jakie towarzyszą tradycyjnej komu-
nikacji, wirtualne społeczności stanowią nowy wymiar relacji społecznych, któ-
re zastępują społeczności lokalne jako główne formy związków społecznych2. 
Wirtualna wspólnota to samodefi niująca się, elektroniczna sieć interaktywnej ko-
munikacji, zorganizowana wokół podzielanych zainteresowań lub celów, jednak 
niekiedy komunikacja może być celem samym w sobie dla istnienia wirtualnej 
wspólnoty3. Ze względu na cel działania wirtualne społeczności podzielić mo-
żemy na wspólnoty wymiany, zainteresowań oraz wsparcia. Wspólnoty wymia-
ny ułatwiają sprzedawanie i kupowanie produktów oraz usług, a także dostarcza-
ją informacje związane z tymi transakcjami. Wspólnoty zainteresowań skupia-
ją osoby komunikujące się w zakresie konkretnych tematów. Natomiast wspól-
noty wsparcia koncentrują się na dyskusji dotyczącej ważnych wydarzeń życio-
wych i problemów, ich funkcjonowaniu towarzyszy wymiana dużej ilości infor-
macji osobistych4. W zależności od charakteru danej społeczności przynależą-
cy do niej konsumenci stanowią określone grupy docelowe, do których kierowa-
ne są działania marketingowe. Prezentują oni również określone typy zachowań, 
specyfi czne preferencje oraz potrzeby. Interaktywność relacji z klientem na ryn-
ku B2C oraz potencjał wirtualnych społeczności powinny być wykorzystywane 
w kreowaniu zachowań konsumenckich. Specyfi ka oferowanych produktów lub 
usług może być czynnikiem łączącym konsumentów i stymulującym powstawa-
nie nowych wspólnot wirtualnych.

W tradycyjnych relacjach marketingowych przepływ informacji odby-
wa się jednym kanałem komunikacyjnym łączącym fi rmę i klienta. Wirtual-

1 M. Juza, Sieć społeczna – nowoczesne plemię, w: Wielka sieć. E-seje z socjologii Internetu, 
J. Kurczewski (red.), Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 56. 

2 M. Castells, Galaktyka Internetu. Refl eksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom 
Wydawniczy Rebis, Poznań 2006, s. 45.  

3 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 62. 
4 A. Armstrong, J. Hagel, The Real Value of the On-Line Communities, „Harvard Business 

Review” May–June 1996, s. 134–142. 
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ny rynek, którego uczestnikami są również społeczności internetowe, dywer-
syfi kuje kanały przepływu informacji, umożliwiając ich przekazywanie także 
między klientami, którzy są członkami wirtualnych społeczności, uczestniczą 
w czatach, listach dyskusyjnych, czytają fora internetowe bądź publikują w sie-
ci swoje opinie, komentarze i rekomendacje. Szerokie możliwości wymiany 
informacji są chyba najważniejszą cechą internetowych wspólnot konsumenc-
kich. Dlatego wiele fi rm tworzy wspólnoty internetowe dla swoich klientów, 
którzy mogą wymieniać opinie, dzielić się spostrzeżeniami czy też rekomendo-
wać produkty. W odróżnieniu od społeczności powstających spontaniczne two-
rzenie wspólnot przez fi rmy eliminuje lub w znacznym stopniu ogranicza nie-
bezpieczeństwo szkodzenia wizerunkowi fi rmy oraz podważania reputacji i ist-
niejącego zaufania do danej marki. Przedsiębiorstwo może monitorować komu-
nikację w danej społeczności i przynajmniej częściowo kontrolować kreowa-
nie wizerunku i opinii. Tworzenie wirtualnych społeczności nie tylko w znacz-
nym stopniu eliminuje niebezpieczeństwo utraty reputacji, lecz także wiąże się 
z wieloma innymi korzyściami. Klienci udzielający się we wspólnotach inter-
netowych są bardziej lojalni, polecają też produkty innym. Wirtualne społecz-
ności dają też o wiele większe niż w przypadku tradycyjnego rynku możliwości 
prowadzenia badań jakościowych, gdyż konsumenci mają możliwość anonimo-
wego i niczym nieskrępowanego wypowiadania się o fi rmie i produktach, mogą 
też dyskutować na ten temat z innymi członkami wirtualnej społeczności. Po-
nadto klienci mogą bezpłatnie dostarczać treści dla serwisu w postaci np. recen-
zji produktów. Bezpośrednio na wzrost sprzedaży będzie się przekładać możli-
wość ich kupna online5.

Istnieją badania, które stanowią podstawę do wyróżnienia typów produktów 
związanych ze społecznościami wirtualnymi. Ich autorzy wyodrębnili dwie za-
sadnicze grupy takich produktów. Pierwsza z nich to produkty integrujące grupę, 
które stanowią podstawę ustalania więzi łączącej członków danej społeczności. 
Aby zintegrować się z daną społecznością, konieczne jest prezentowanie okre-
ślonych zachowań konsumpcyjnych. Druga kategoria to produkty, które służą 
jako rekwizyty do odgrywania pewnych ról społecznych. Konsumenci potrzebu-
ją wielu różnorodnych produktów, aby zademonstrować, jaką rolę społeczną ak-
tualnie odgrywają. Produkty, które najczęściej służą podkreślaniu roli oraz pozy-
cji społecznej, to określone marki ubioru i obuwia, rozmaite gadżety i akcesoria 

5 W. Gustowski, E-społeczności. Jak budować i wykorzystywać społeczności internetowe 
w nowoczesnych działaniach e-marketingowych, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2007, s. 47.
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lub używane marki kosmetyków6. Członkowie internetowych społeczności bar-
dzo często używają produktów po to, aby wyrazić siebie i zdefi niować swoją toż-
samość w społeczeństwie. Produkty, które w realnej rzeczywistości mają prze-
znaczenie konsumpcyjne lub służą celom utylitarnym, w wirtualnym świecie peł-
nią rolę emblematu, wyznacznika tożsamości indywidualnych jednostek bądź ca-
łej społeczności. Jedną z przyczyn, dla których ludzie sięgają po interaktywne 
technologie, takie jak serwisy społecznościowe, jest potrzeba wchodzenia w in-
terakcje społeczne7. We współczesnym marketingu coraz częściej pojęcie wspól-
noty zaczyna zastępować tradycyjne relacje8.

Sytuacja taka wymaga odmiennego podejścia do prowadzonych w prze-
strzeni wirtualnego rynku działań marketingowych, gdyż adresatem komunika-
tów marketingowych jest prosument, który kreuje wizerunki i opinie, jest człon-
kiem wielu grup i wspólnot. Jego uczestnictwo w rynku opiera się na wyjątkowej 
kombinacji konsumpcji, kreatywności i zainteresowań9. Wyrazem tej tendencji 
jest próba wykreowania wirtualnego świata i przeniesienia do niego relacji spo-
łecznych oraz zachowań konsumenckich. Doskonałym przykładem tego zjawi-
ska może być kierunek, w jakim ewoluuje reklama internetowa. Dzięki interak-
tywności mediów elektronicznych konsument może wpływać na intensywność 
i formę przekazywanych mu treści. Konsumenci wyrażają swoją niechęć do na-
tłoku informacji przekazywanych w tradycyjnej reklamie internetowej. Wykre-
owało to konieczność dotarcia do potencjalnych klientów w sposób bardziej nie-
konwencjonalny. Przykładem takich działań może być advergaming polegający 
na prowadzeniu działań promocyjnych za pomocą interaktywnych gier umiesz-
czanych na stronach www lub wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej. Advergaming łączy komercyjny przekaz i rozrywkę, co pozwala na znacznie 
skuteczniejsze działania niż w tradycyjnej reklamie internetowej10. Interesują-

6 S. Cooper, D. McLoughlin, A. Keating, Individual and neo-tribal consumption: Tales from 
the Simpsons of Springfi eld, „Journal of Consumer Behaviour” 2005, No. 4/5, s. 330–344.

7 D. Arthur i in., Why young consumers adopt interactive technologies, „Young Consumers” 
2006, No. 2, s. 33–38.

8 G. McWilliam, Building Stronger Brands through Online Communities, „Solan Management 
Review” 2000,  No. 41/3, s. 43–54.

9 R. Kozients, Click to Connect: Netography and Tribal Advertising, „Journal of Advertising 
Research” 2006,  No. 9, s. 279–288. 

10 S. Kuczamer-Kłopotowska, Internet jako narzędzie komunikacji marketingowej, w: Marke-
ting przyszłości – trendy, strategie, instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingo-
wej, W.G. Rosa, A. Smalec (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 559, Ekono-
miczne Problemy Usług nr 42, s. 530–538.
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cym zjawiskiem jest powstawanie wirtualnych światów. Przyciągają one zarów-
no wirtualnych graczy, jak i przedsiębiorstwa poszukujące możliwości pogłębia-
nia relacji ze społecznościami wirtualnymi. Wirtualny świat to bardzo interesują-
ca przestrzeń dla działań marketingowych przedsiębiorstw, które chcą w wirtual-
nej rzeczywistości wzmacniać swoją markę, np. poprzez działania product place-
ment, organizowanie wydarzeń bądź reklamę11.

Serwisy społecznościowe tworzą też podatny grunt dla rozwoju marketingu 
szeptanego (wirusowego). Koncepcja marketingu wirusowego zakłada, że jego 
celem jest stworzenie takiego produktu lub materiału marketingowego, np. rekla-
my czy informacji, który zostanie dobrowolnie przekazany przez jednego odbior-
cę innym12. Marketing wirusowy często utożsamiany jest z przekazem niefor-
malnym, gdyż najprostszą jego formą jest polecanie produktu przez zadowolo-
nego użytkownika innym osobom i namawianie ich do zakupu. Najczęstszą for-
mą marketingu wirusowego są ciekawe dla internautów krótkie fi lmy lub zdję-
cia reklamowe, które internauci rozsyłają między sobą. Popularnym sposobem 
jest również świadome rozpowszechnianie plotek na temat produktu, które mają 
zwiększać świadomość marki. Marketing wirusowy może również polegać na za-
chęcaniu do świadomego informowania znajomych o danym produkcie lub usłu-
dze. Najczęściej poprzez specjalne odnośniki „powiadom znajomego” umiesz-
czone na stronie internetowej13.

Aktywność tradycyjnego konsumenta ogranicza się zazwyczaj do biernej 
percepcji przekazu reklamowego oraz zakupu produktu. Aktywni prosumenci 
zwykle oceniają, polecają i rozwijają produkty. Niemal nieograniczone możli-
wości w tym zakresie daje wirtualne środowisko Internetu, gdzie praktycznie 
bez przeszkód można odnaleźć niezależne informacje, oceniać oraz kreować opi-
nie. E-konsumenci mają większe umiejętności, a przede wszystkim możliwości 
w zakresie poszukiwania, selekcji i oceny informacji pochodzących z wielu nie-
zależnych źródeł. Stąd tak duże znaczenie marketingu szeptanego na wirtual-
nym rynku. Prosument ma szeroką wiedzę o produktach i usługach, którą prze-
kazuje innym, biorąc w ten sposób aktywny udział w tworzeniu wizerunku pro-
duktów i usług. Prosumentami można określić tych internautów, którzy wyraża-

11 U. Świerczyńska-Kaczor, Zarządzanie personelem czy zarządzanie awatarami? Pracownicy 
w organizacjach wirtualnych światów online. Studium przypadku Second-Life, „Miscellanea Oeco-
nomicae” 2008, nr 1, s. 128–137.

12 P. Maciejewski, Czas na e-biznes. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007, s. 16. 
13 S. Kuczamer-Kłopotowska, Internet jako narzędzie…, s. 530–538.
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ją opinie na blogach czy forach internetowych, zamieszczają przerobione wer-
sje reklam w serwisach lub za pomocą programów grafi cznych przetwarzają re-
klamy. Pozytywnie nastawieni do danej marki bądź produktu prosumenci mogą 
być jej najlepszymi ambasadorami i twórcami pozytywnego wizerunku wśród in-
ternautów. Jednak tego typu działania mogą być niewygodne lub wręcz niebez-
pieczne, gdy budowany latami wizerunek, reputacja i zaufanie padają ofi arą ata-
ków w postaci zamieszczanych w sieci negatywnych, a często również niepraw-
dziwych informacji.

Zjawiskiem związanym z wiarygodnością zamieszczanych w sieci opinii 
i komentarzy jest astroturfi ng. Termin ten wywodzi się od Astroturf – marki po-
pularnej w Stanach Zjednoczonych sztucznej trawy, którą wykorzystuje się na bo-
iskach sportowych. Internetowy astroturfi ng to zamieszczanie w sieci sztucznych, 
sfabrykowanych opinii, informacji i komentarzy. Podobną formą są folgi, czy-
li blogi redagowane przez pracowników czy właścicieli danej fi rmy zaintereso-
wanych promocją i reklamą danego produktu14. Zjawiska te wynikają z faktu, iż 
internauci dzięki anonimowości, jaką zapewnia globalna sieć, chętniej niż w re-
alnych relacjach międzyludzkich wypowiadają się szczerze, wiarygodnie, zgod-
nie z rzeczywistymi odczuciami i przekonaniami. Zamieszczane w Internecie opi-
nie i rekomendacje w powszechnym przekonaniu uchodzą za wiarygodne i prze-
ważnie wzbudzają zaufanie. Niektóre fi rmy wykorzystują to zjawisko, aktywując 
w sieci działania mające na celu sztuczne promowanie swoich produktów i kre-
owanie wizerunku fi rmy pod przykryciem sfabrykowanych rekomendacji rzeko-
mo niezależnych klientów. Otwarte pozostaje pytanie, czy świadomość tego fak-
tu wpływa na poziom zaufania, jakim konsumenci darzą internetowe opinie i re-
komendacje. Przeprowadzone w 2008 roku badania „Trust in advertising” poka-
zały, iż 78% internautów ufa zamieszczanym w sieci opiniom i rekomendacjom15.

2. Tożsamość klientów na wirtualnym rynku

Problemem związanym z wiarygodnością danych oraz przydatnością i ce-
lowością ich wykorzystania w działaniach marketingowych jest fałszywa toż-
samość klientów. Nieprawdziwe dane stanowią poważne utrudnienie w prowa-
dzeniu skutecznych działań marketingowych, a przede wszystkim w budowa-

14 Nadchodzi era prosumenta, http://www.bankier.pl/wiadomości/Nadchodzi-era-prosumenta  
-1761841.html (23.03.2010).

15 A. Winciorek, Skuteczny marketing szeptany, http://www.egospodarka.pl/39949/Skuteczny-
marketing-szeptany,1,20,2. html (25.03.2010).
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niu relacji z klientami. Podstawą marketingu relacji są dobrze zbudowane, wia-
rygodne i wysokiej jakości bazy danych zawierające informacje zarówno o ak-
tualnych, jak i potencjalnych klientach16. Bazy te stanowią podstawę personali-
zacji kontaktu z klientem. Jednak konsumenci podają nie tylko prawdziwe dane, 
lecz także niezgodne z rzeczywistością. W praktyce oznacza to, że niektóre in-
formacje kieruje się do nieistniejących w rzeczywistości klientów lub przesy-
ła informacje i materiały niezgodne z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwania-
mi klienta ukrytego za fałszywą tożsamością. Taka sytuacja jest źródłem bez-
pośrednich strat fi nansowych, a przede wszystkim uniemożliwia właściwe pla-
nowanie działań marketingowych oraz segmentację klientów. Ponieważ obecnie 
większość danych marketingowych jest gromadzona z wykorzystaniem Interne-
tu, szczególnie istotna jest analiza zachowań konsumentów na wirtualnym rynku. 
Podstawowymi narzędziami stosowanymi przez fi rmy w celu gromadzenia infor-
macji dla celów marketingu relacyjnego są skrzynki poczty elektronicznej oraz 
społeczności wirtualne. Podawane w czasie rejestracji przez użytkowników dane 
są podstawą personalizacji kontaktu przedsiębiorstwa z klientami. To nieocenio-
ne źródło informacji pozwalających na prowadzenie kampanii skierowanej do 
wybranych segmentów, pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej od użytkow-
ników produktów, wzmacnianie wizerunku przez działania informacyjne, zaini-
cjowanie działań marketingu wirusowego, popularyzację aplikacji promujących 
markę fi rmy, przeprowadzanie badań marketingowych oraz testowanie produk-
tów17. Widać więc, jak ważny jest problem wiarygodności danych oraz elimino-
wania zjawiska fałszywej tożsamości konsumenta, które w istotny sposób utrud-
nia prowadzenie skutecznych działań marketingowych oraz zakłóca procesy ko-
munikacji marketingowej. Najbardziej skutecznym sposobem eliminowania tego 
niekorzystnego zjawiska oraz podniesienia wiarygodności danych o klientach 
jest przekonanie internautów, że podawanie prawdziwych danych jest związa-
ne z wieloma potencjalnymi korzyściami, a dane klientów są właściwie chronio-
ne. Konsumenci dokonujący transakcji za pośrednictwem sieci są bardziej skłon-
ni podać prawdziwe dane w przypadku, gdy produkt ma postać materialną, a do-
stawca musi go przesłać pod rzeczywistym adresem. Łatwiej jest również ode-
brać przesyłkę, gdy podane zostały autentyczne dane osobowe. Choć internau-

16 M.K. Rich, The direction of marketing relationship, „The Journal of Business and Industrial 
Marketing” 2000, Vol. 15, Issue 2/3, s. 170–179.

17 U. Świerczyńska-Kaczor, Fałszywa tożsamość klienta – problem wiarygodności danych 
w marketingu relacji, „Miscellanea Oeconomicae” 2009, nr 2, s. 163–171. 
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ci niekiedy rezygnują z zakupu lub podają fałszywe dane personalne w momen-
cie, gdy wymagana jest rejestracja użytkownika, to skala fabrykowania fałszywej 
tożsamości konsumenckiej wydaje się mniejsza w przypadku transakcji handlo-
wych w porównaniu z działaniami marketingowymi w sieci18. Przekonanie klien-
tów, iż podanie autentycznych danych personalnych czy informacji na temat pre-
ferencji konsumenckich może być korzystne dla nich samych, jest najskutecz-
niejszym remedium na podniesienie wiarygodności pochodzących z sieci infor-
macji marketingowych.

Przedsiębiorstwa powinny podejmować i intensyfi kować działania eduka-
cyjne w tym zakresie, zwłaszcza wśród e-konsumentów. Ich celem powinno być 
wskazanie potencjalnych korzyści, jak również zagrożeń związanych z poda-
waniem danych personalnych w Internecie19. Dzięki temu konsumenci zyska-
ją świadomość nie tylko potencjalnych korzyści, lecz także zagrożeń związa-
nych z e-transakcjami. Konsumencka edukacja internautów powinna zaowoco-
wać wzrostem zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz racjonalizacją zachowań 
w wirtualnej przestrzeni rynkowej. Konsumenci są coraz bardziej świadomi róż-
nych aspektów budowania swojej tożsamości w sieci. W coraz większym stop-
niu wiedzą, jak unikać zagrożeń związanych z ujawnianiem informacji i danych 
oraz w jaki sposób chronić swoją prywatność. Są też świadomi korzyści, które 
mogą stać się ich udziałem, oraz faktu, że są dla przedsiębiorstw równorzędnym 
partnerem w procesie komunikacji marketingowej i budowania relacji. W kwe-
stii wiarygodności i pozyskiwania danych oraz tożsamości wirtualnych klien-
tów optymalnym rozwiązaniem wydaje się marketing przyzwolenia – permis-
sion marketing20. Według jego założeń pozyskanie danych powinno się wiązać 
z uzyskaniem zgody internauty. Alternatywą jest też umożliwienie korzystania 
z serwisu przy zachowaniu anonimowości, gdyż dla wielu użytkowników sieci 
to właśnie anonimowość jest jej nieodzownym atrybutem21. Niechęć do przeka-
zywania danych może być interpretowana jako obrona przed inwazyjnymi for-
mami marketingu, której towarzyszy przeświadczenie, że każdy krok użytkow-

18 A. Kobsa, Personalized Hypermedia and International Privacy, „Communication of the 
ACM”, May 2001, Vol. 45, No. 5, s. 64–67.

19 R. Larose, N.J. Rifon, Promoting i-Safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on 
Risk Assessment and Online Privacy Behavior, „Journal of Consumer Affairs”, Summer 2007, Vol. 
41, Issue 1, s. 127–149.

20 U. Świerczyńska-Kaczor, Fałszywa…, s. 163–171. 
21 A. Kobsa, Personalized Hypermedia…, s. 64–67.
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nika sieci jest śledzony, monitorowany i analizowany22. Elementem budującym 
zaufanie internautów oraz przełamującym ich opory w kwestii udzielania infor-
macji jest też polityka prywatności. Skłonność do dzielenia się informacjami 
oraz podawania prawdziwych danych jest determinowana postrzeganiem przez 
konsumentów polityki prywatności fi rmy23. Konsumentowi powinno towarzy-
szyć przeświadczenie, że udostępniając swoje dane, nie traci nad nimi kontro-
li, są one bezpieczne i nie zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób. Nale-
ży koncentrować się na zapewnieniu bezpieczeństwa danych i wskazaniu sposo-
bów zmniejszania ryzyka niepowołanego ich wykorzystania24.

3. Badania własne

Celem przeprowadzonych badań była analiza zachowań konsumentów na 
rynku business to customer. Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpo-
średniej, która miała formę kwestionariusza. Objęto nim grupę dwustu respon-
dentów. Były to osoby w wieku od 20 do 54 lat, zarówno kobiety, jak i mężczyź-
ni. W badanej populacji 98% osób zadeklarowało, że regularnie korzysta z In-
ternetu w różnych celach. Większość respondentów (94%) przyznało, że poszu-
kuje w sieci informacji na temat produktów i usług oraz oferujących je przed-
siębiorstw. Dla 92% badanych Internet jest miejscem, gdzie można zweryfi ko-
wać informacje pochodzące z innych źródeł. Nieco mniej osób korzystało serwi-
sów, w których zamieszczane są opinie konsumentów (72%). Informacje na te-
mat produktów, usług i fi rm, które można znaleźć w Internecie, uznaje za wiary-
godne 62% respondentów, a niemal tyle samo z nich (56%) kieruje się nimi, do-
konując wyboru produktu. Mniej niż połowa badanych osób (38%) przyznała, że 
kiedykolwiek zamieszczali w sieci własne opinie na temat produktów, usług czy 
fi rm. Ponad połowa badanych (58%) zadeklarowała przynależność do jakiegoś 
serwisu społecznościowego. Niewiele mniej osób (54%) przyznało, że regularnie 
gości na forach internetowych i w serwisach społecznościowych. Niemal poło-
wa ankietowanych (48%) akceptuje niekonwencjonalne formy reklamy, np. wir-
tualne gry. Wyraźny nadmiar reklam w sieci odczuwa 66% respondentów. Nie-

22 A. Smith, Exploring Service Marketing Aspects of E-Personalization and Its Impact on 
Online Consumer Behavior, „Services Marketing Quarterly” 2005, Vol. 27, Issue 2, s. 89–100. 

23 T. Lauer, X. Deng, Building online trust through privacy practices, „International Journal of 
Information Security”, September 2007, Vol. 6, Issue 2, s. 323–331. 

24 L. Ashworth, C. Free, Marketing Dataveillance and Digital Privacy; Using Theories of 
Justice to Understand Consumers’ Online Privacy Concerns, „Journal of Business Ethics”, August 
2006, Vol. 67, Issue 2, s. 107–123.
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co mniej ankietowanych osób (34%) przyznało, że uczestniczyli w działaniach 
związanych z marketingiem wirusowym, przesyłając e-maile reklamowe czy ko-
rzystając z zakładki „powiadom znajomego”. Pytania kwestionariusza dotyczyły 
też wiarygodności danych, które konsumenci ujawniają w sieci. Najwięcej osób, 
bo aż 94%, przyznało, że nie mają żadnych obaw związanych z podaniem swoje-
go adresu e-mail. Większość internautów nie ma też oporów związanych z poda-
waniem danych personalnych, 82% badanych przyznało, że nie mają żadnych za-
hamowań związanych z podaniem autentycznych danych osobowych, takich jak 
imię i nazwisko, nieco mniej osób (76%) jest gotowych ujawnić swój prawdzi-
wy adres zamieszkania, gdy nie jest to konieczne. Ponad połowa (58%) respon-
dentów dokonuje zakupu produktów, korzysta z usług lub dokonuje rezerwacji, 
podając w sieci numer swojej karty kredytowej. Ankietowani byli też zaintereso-
wani bezpieczeństwem swoich danych osobowych i polityką prywatności prowa-
dzoną przez wirtualne sklepy i serwisy – zadeklarowało to 88% respondentów. 
Pytania kwestionariusza dotyczyły też świadomości wśród konsumentów zagro-
żeń, jakie towarzyszą ich aktywności w sieci. Kradzieży tożsamości obawiało się 
32% badanych, natomiast niebezpieczeństwo związane z nieuprawnionym uży-
ciem karty kredytowej dostrzegało 42% konsumentów. Znacznie mniejsze oba-
wy wśród internautów (zadeklarowało ją 30% badanych) wywoływała świado-
mość, iż ujawnienie swoich danych, a zwłaszcza adresu poczty elektronicznej, 
może się wiązać z otrzymywaniem dużej liczby niechcianych reklam. Wśród an-
kietowanych respondentów można było zaobserwować stosunkowo duży stopień 
zaufania, jakim darzą wirtualny rynek. Niemal wszyscy (98%) odpowiedzieli 
twierdząco na pytanie dotyczące pozytywnego postrzegania Internetu jako no-
woczesnego medium przekazywania i wymiany informacji oraz narzędzia komu-
nikacji. Ponad połowa ankietowanych (64%) potwierdziła, że ma zaufanie do za-
kupów w sieci i elektronicznych transakcji. Natomiast 72% respondentów stwier-
dziło, iż ma pozytywny stosunek do zjawiska wirtualnych społeczności.

Podsumowanie

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych pokazują, iż zachowania 
konsumentów na rynku business to customer są determinowane przede wszyst-
kim chęcią współdecydowania o treści i formie przekazywanych im treści. Bada-
ni respondenci wykazują też aktywność, która uprawnia do określenia ich mia-
nem prosumentów, gdyż uczestniczą w życiu wirtualnych społeczności, zamiesz-
czają w sieci swoje opinie i komentarze, podejmują też aktywność związaną 
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z marketingiem wirusowym. Są zainteresowani pozyskaniem niezależnych i rze-
telnych informacji oraz możliwością ich weryfi kacji. Przywiązują wagę do bez-
pieczeństwa w sieci, zwiększa się również świadomość potencjalnych zagrożeń 
wśród e-konsumentów. Wydaje się, iż zachowania konsumentów na wirtualnym 
rynku będą ewoluować w kierunku tworzenia sieci i wspólnot, które zastąpią tra-
dycyjne relacje przedsiębiorstwo–klient. Badani konsumenci, aktywni na wirtu-
alnym rynku, pozytywnie postrzegają wirtualne wspólnoty i odczuwają potrzebę 
przenoszenia relacji i więzi występujących w rzeczywistości także do wirtualne-
go świata, który w odmienny sposób określa i realizuje konsumpcję.

TENDENCIES IN CONSUMERS’ BEHAVIOURS ON BUSINESS 
TO CUSTOMER MARKET

Summary

The paper contains characteristic of consumer behaviours on business to customer 
market, where virtual communities have replaced traditional relationships. Special at-
tention has been paid to prosumption on virtual market and word of mouth marketing in 
social networks. The paper presents the problem of false consumer identity and its infl u-
ence on enterprise marketing activity.

Translated by Aleksandra Radziszewska
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Wstęp

Banki detaliczne coraz częściej wdrażają strategię dystrybucji wielokanało-
wej (multi-channel-banking), co zakłada równoległy i komplementarny rozwój 
tradycyjnych i wirtualnych oddziałów banku1. Tendencje takie są uzasadnione 
z uwagi na postępujące różnicowanie się preferencji klientów zarówno w kwestii 
korzystania z usług bankowych, jak i kontaktowania się z bankiem. Dzięki temu 
klienci zyskują większą swobodę wyboru kombinacji wykorzystywanych kana-
łów dystrybucji.

Celem artykułu jest przedstawienie zakresu wykorzystania i popularno-
ści nowoczesnego kanału dystrybucji, jakim jest bankowość internetowa, wśród 
klientów z różnych segmentów, wydzielonych z uwagi na wiek, ze szczególnym 
uwzględnieniem grup skrajnych2. Na potrzeby opracowania przyjęto założenie, 

1 Por. L. Jaworski, Banki w Polsce. Wyzwania i tendencje rozwojowe, Poltext, Warszawa 2001, 
s. 44.

2 Wyniki badań empirycznych pokazują, że na postawy i zachowania nabywcze klientów 
wobec innowacyjnych produktów i kanałów dystrybucji w bankowości detalicznej wpływają róż-
norodne czynniki, a jednym z nich jest wiek jako czynnik obiektywny, pozaekonomiczny. Por. 
J. Pobierajło, Postawy klientów wobec nowości bankowych, w: Marketing bankowy. Doświadczeni 
i perspektywy, R. Milic-Czerniak, B. Dobiegała-Korona (red.), Wyższa Szkoła Zarządzania i Mar-
ketingu w Warszawie, Warszawa 2003, s. 88–89 oraz S. Smyczek, Zachowania konsumentów indy-
widualnych na rynku bankowości internetowej, w: Marketing. Handel. Konsument w globalnym 
społeczeństwie informacyjnym, B. Gregor (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004, s. 214–215.
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że choć ta forma bankowości niesie ze sobą wiele korzyści i możliwości, to nie 
są one w jednakowym stopniu wykorzystywane przez wszystkich nabywców. 
Do ilustracji poruszanych zagadnień posłużyła metoda krytycznej analizy źródeł 
wtórnych pochodzących z badanego sektora oraz case research wykorzystująca 
przykład banku PKO BP jako podmiotu mającego największą liczbę rachunków 
dostępnych przez Internet.

1. Internet w kontekście bankowość elektronicznej – istota, korzyści, bariery

W dobie rosnącej konkurencji na rynku bankowym szanse rozwoju ban-
kowości można dostrzec w stosowaniu odpowiedniej kombinacji bankowości 
oddziałowej, wirtualnej oraz innych kanałów dystrybucji zintegrowanym dzię-
ki CRM. Integracja dystrybucji wielokanałowej wyraża się w zapewnieniu efek-
tywnego współdziałania tradycyjnych oddziałów z nowymi oddziałami tworzo-
nymi w supermarketach (tzw. McBanki), centrami samoobsługowymi (sieć zwy-
kłych i wielofunkcyjnych bankomatów), bankowością internetową i telefonicz-
ną, call-center, home banking oraz pośrednikami w postaci sieci własnych sprze-
dawców i agencji.

Bankowość elektroniczna (e-banking) jest formą dystrybucji produktów 
bankowych polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za 
pośrednictwem komputera, bankomatu, terminalu POS lub innego urządzenia 
elektronicznego, np. telefonu i łącza telekomunikacyjnego3. Tak zwana banko-
wość zdalna, zależnie od stosowanego przez bank oprogramowania, może po-
zwalać tylko na bierny wgląd w stan konta i opcjonalnie uzyskanie ogólnych in-
formacji na temat usług, np. oprocentowania lokat, lub też na aktywne dokony-
wanie operacji, np. przelewy na rachunkach, zakładanie lokat itp4.

Jednym z rodzajów bankowości elektronicznej jest bankowość internetowa, 
która umożliwia dostęp do rachunku bankowego przy wykorzystaniu technolo-
gii przeglądarek internetowych pozwalających na odwiedzenie witryn interneto-
wych banków, poprzez które klienci dokonują online różnorodnych operacji na 
swoich rachunkach. Banki prowadzące tego typu działalność, mogą ją realizować 
zasadniczo na dwa sposoby:

3 W literaturze można spotkać się z zamiennym stosowaniem terminów electronic banking, 
e-banking, remote banking (bankowość zdalna). Należy zaznaczyć, że najwęższym terminem jest 
i-banking, odnoszący się do wykorzystania w działalności banków Internetu. Za: K. Jackowicz, 
Nowe kanały dystrybucji produktów bankowych a wybrane problemy zarządzania bankiem, „Bank 
i Kredyt” 2000, nr 1–2, s. 74.

4 Bankowość elektroniczna, A. Gospodarowicz (red.), PWE, Warszawa 2005, s. 26.
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 –  banki z tradycyjną siecią oddziałów, wykorzystujące wielokanałową strate-
gię dystrybucji, oferują swe usługi dodatkowo przez Internet, który stanowi tu 
komplementarny lub alternatywny kanał dystrybucji – jest to forma dominują-
ca na rynku polskim;

 –  banki wirtualne – powołuje się tu banki wyłącznie internetowe, które w ogó-
le nie mają tradycyjnych placówek, co oznacza, że nie istnieje w tym przy-
padku możliwość bezpośredniego kontaktu klienta z personelem (np. mBank), 
wsparcie dla tego typu podmiotów zapewniają telefoniczne kanały dystrybu-
cji oraz bankomaty5.

Oferowanie drogą elektroniczną usług bankowych daje korzyści zarówno 
klientom banku, jak i samemu bankowi. W pierwszym przypadku zaletami są: 
możliwość korzystania z usług w dowolnej i dogodnej porze i miejscu, oszczęd-
ność czasu wynikająca z braku konieczności osobistego odwiedzania oddziału 
oraz ręcznego wypełniania dokumentów i zleceń, niższe koszty realizowanych 
w ten sposób operacji, szybki i łatwy dostęp do informacji, a co za tym idzie – 
możliwość bieżącego kontrolowania własnej sytuacji fi nansowej. Z kolei banki 
dostrzegają wyraźne korzyści ekonomiczne polegające na obniżeniu kosztów to-
warzyszących tworzeniu rozbudowanej sieci fi lii i oddziałów, zatrudnianiu do-
datkowego personelu oraz organizacji przebiegu dużej ilości tradycyjnych doku-
mentów. Ważne są też: szybsza obsługa klienta i lepsze dostosowania się do jego 
potrzeb związane z możliwością indywidualizacji oferty oraz wykorzystywanie 
kanałów elektronicznych do kontaktowania się z obecnymi i pozyskiwania no-
wych klientów. Dla obydwu stron ważne jest także zmniejszenie zagrożeń towa-
rzyszących tradycyjnym transakcjom, np. ryzyko kradzieży lub fałszowanie do-
kumentów, choć oczywiście nie można zapominać o istniejących także w banko-
wości internetowej zagrożeniach ze strony przestępczych działań hakerów6.

Liczne korzyści, jakie daje wykorzystanie Internetu w bankowości, przy-
czyniają się do rozwoju tej formy, jednak wciąż istnieje wiele barier, które go 
ograniczają, np. dość wysokie koszty korzystania z sieci oraz dostęp do Interne-
tu, który choć rośnie, wciąż nie jest wysoki7. Ważnym ograniczeniem dla rozwoju 

5 J. Harasim, Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005, s. 170.
6 M. Kisiel, Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005, 

s. 219–221.
7 Por. R. Bratek, Czas ekspansji, „50 największych banków w Polsce”; według Eurostatu liczba 

gospodarstw domowych z dostępem do Internetu wzrosła w 2009 r. do 59% z 48% rok wcześniej, 
co oznacza, że sieć jest obecna w prawie dziewięciu milionach domów; za: http://biznes.interia.pl/
news/poczta-zgarnia-miliardowe-prowizje,1443801,2 (9.03.2010).
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bankowości internetowej jest brak wiedzy, zwłaszcza starszych klientów, na te-
mat obsługi komputera i korzystania z sieci, co przekłada się na opór wobec no-
wych technologii i może skutkować tzw. wykluczeniem cyfrowym (digital divi-
de). Istotne jest też wciąż silne przyzwyczajenie do tradycyjnych form kontak-
tu z oddziałem banku. Z badań fi rmy Deloitte wynika, że placówka jest dla po-
nad 70% polskich klientów najważniejszym kanałem komunikacji, choć jedno-
cześnie ponad 80% skarży się na kolejki oraz długi czas załatwiania formalności. 
Mimo dostrzeganych uciążliwości wizyta w oddziale banku daje możliwość oso-
bistego kontaktu z pracownikiem (54% respondentów), poczucie większego bez-
pieczeństwa (31%) oraz szybszą reakcję na zadane pytanie (22%)8.

Wspomniane wcześniej obawy klientów o bezpieczeństwo transakcji inter-
netowych też stanowią ważną przeszkodę. Według badania przeprowadzonego 
w marcu 2008 roku przez TNS OBOP tylko 10% osób nie dostrzega żadnych nie-
bezpieczeństw w bankowości internetowej. Prawie połowę badanych niepokoi 
możliwość włamania na konto, 13% boi się kradzieży loginu i hasła, 6% – fał-
szywych stron banków (tzw. phising), po 3% badanych obawia się wirusów oraz 
bycia obserwowanym w trakcie operacji na koncie9.

2. Bankowość elektroniczna w Polsce – stan obecny i perspektywy

Rosnąca popularność bankowości elektronicznej, w tym także internetowej, 
przejawia się m.in. w fakcie, że tylko w 2009 roku ponad milion klientów indy-
widualnych podpisało umowę o korzystanie z internetowego dostępu do rachun-
ku bankowego. W efekcie na koniec 2009 roku umowę bankowości elektronicz-
nej miało ponad 14 mln klientów. Dla porównania, w przypadku podmiotów 
korporacyjnych, z dostępu do kont bankowych przez sieć korzysta ponad 104 
tys. klientów. Według szacunków Związku Banków Polskich liczba aktywnych 
klientów bankowości elektronicznej jest bliska 8,4 mln, z czego 930 tys. to mali 
i średni przedsiębiorcy. Związek Banków Polskich przyjmuje, iż aktywny 
klient wykonuje miesięcznie więcej niż cztery przelewy elektroniczne. Śred-

8 W oddziale klienci najczęściej dokonują przelewu (27%), wpłacają lub wypłacają gotówkę 
(64%), szukają informacji o produktach (19%) za: http://www.egospodarka.pl/50709,Oddzial-
banku-wygrywa-z-bankowoscia-internetowa,1,39,1.html (11.03.2010).

9 http://www.fi nanse.egospodarka.pl/38047,Bankowosc-online-blad-banku-moze-odstraszyc-
klienta,1,48,1.html (23.02.2009). Według badań TNS OBOP z 2006 r. klienci banku, którzy nie 
korzystają z internetowego dostępu do konta, to częściej mężczyźni (57%), osoby aktywne zawo-
dowo (70%), mieszkańcy wsi (23%) oraz miast liczących od 100 do 500 tys. mieszkańców (28%), 
osoby ze średnim i pomaturalnym wykształceniem (45%), za: http://www.fi nanse.egospodarka.
pl/17677,Bankowosc-internetowa-malo-popularna,1,48,1.html (8.10.2006),



427Korzystanie z bankowości internetowej jako nowoczesnego kanału...

nio klienci indywidualni robią osiem przelewów w miesiącu (szesnaście w przy-
padku MiŚ). Opracowana przez Radę Bankowości Elektronicznej przy ZBP pro-
gnoza rozwoju bankowości elektronicznej zakłada, że na koniec 2010 roku liczba 
aktywnych klientów bankowości elektronicznej w Polsce przekroczy 10 mln10.

Największą liczbę rachunków dostępnych przez Internet w 2008 roku miał 
PKO BP – 2,7 mln. W liczbie tej mieszczą się także czysto internetowe konta In-
teligo – 600 tys. Tylko o 100 tys. mniej kont tego typu prowadził bank Pekao 
SA. Trzecie miejsce zajął mBank, obsługujący 1,2 mln rachunków. Czwarta po-
zycja, z liczbą miliona kont z obsługą przez Internet, przypadła BZ WBK. Z da-
nych przedstawionych przez same banki wynika, że Internet generalnie jeszcze 
nie jest kanałem uznawanym przez klientów za dominujący przy dokonywaniu 
bieżących operacji. Świadczyć może o tym przykład Pekao SA, w którym ak-
tywnych użytkowników kont z dostępem online jest 900 tys., co oznacza, że tyl-
ko co trzeci klient banku faktycznie korzysta w głównej mierze z tej formy kon-
taktu z bankiem11.

Według raportu fi rmy AC Nielsen w Polsce z bankowości online korzysta 
stale 28% internautów. Korzystanie z bankowości internetowej przynajmniej raz 
w tygodniu deklaruje 69% badanych, a 28% twierdzi, że nigdy nie odwiedza od-
działu swojego banku. Z kolei według badań Gemiusa z 2007 roku prawie 80% 
użytkowników deklaruje, że w Internecie szuka informacji o usługach fi nanso-
wych w ogóle, a 68% badanych – o usługach bankowości elektronicznej12. Z ko-
lei według raportu Internet Banking Monitor z badań prowadzonych w 2008 roku 
przez ARC Rynek i Opinia wynika, że do internetowego konta bankowego co-
dziennie loguje się prawie 20% ich posiadaczy, a największy odsetek – prawie 
40% loguje się 3–6 razy w tygodniu. Rachunek internetowy nadal wykorzysty-
wany jest przez klientów najczęściej do sprawdzania salda, jako wirtualna wer-
sja wydruku z konta, rzadziej do dokonywania przelewów. Coraz częstszą formą 
autoryzacji transakcji jest łączenie internetowego konta i telefonu komórkowego. 

10 Wartość przelewów elektronicznych wykonywanych miesięcznie w 2009 r. przez klientów 
bankowości elektronicznej przekraczała średnio 44 mld zł, http://tech.wp.pl/kat,1009793,title,10-
mln-aktywnych-klientow-bankowosci-elektronicznej-w-2010-r,wid,12016981,wiadomosc.htm-
l?ticaid=19f0b (25.02.2010).

11 http://manager.money.pl/hitech/artykuly/artykul/5;5;miliona;klientow;bankowosci;interneto
wej,130,0,331394.html (27.03.2008).

12 Według badań większość internautów poszukujących danych o produkcie w rezultacie go 
kupuje, http://www.komputerwfi rmie.org/article/Bankowosc_internetowa_-_hit_w_Polsce!.htm 
(13.06.2007), zob. także: M. Lipowski, Zwyczaje zakupowe klienta bankowości internetowej, w: 
Marketing. Handel…, s. 205–208.
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Sukcesywnie spada natomiast popularność połączenia konta internetowego i pa-
pierowej karty kodów jednorazowych. Podpis elektroniczny to wciąż mało po-
pularna forma autoryzacji – korzysta z niej niespełna 6% posiadaczy rachunków. 
Wzrasta też „inteligencja internetowa” Polaków, co przejawia się m.in. w wyż-
szych wymaganiach wobec tych kont, dotyczących już nie tylko podstawowych 
udogodnień i zabezpieczeń, lecz także wygody, funkcjonalności i użyteczności 
stron transakcyjnych rachunku oraz bogatej oferty operacji, które można realizo-
wać tą drogą13.

Z kolei z badań przeprowadzonych w 2008 roku przez fi rmę Gemius dla 
Google, służących określeniu, jaką rolę odgrywa Internet w zbieraniu informa-
cji i wyborze usług fi nansowych i ubezpieczeniowych, wynika, że dla osób, któ-
re w roku 2008 roku zakupiły lub wnioskowały o produkt bankowy, Internet był 
prawie tak samo ważnym źródłem informacji jak pracownicy banku czy agenci 
ubezpieczeniowi (odpowiednio 38% i 39% respondentów). Na trzecim miejscu 
wskazywano rodzinę i znajomych (31%). Świadczy to o olbrzymim znaczeniu 
tego nowoczesnego medium. Badania wykazały też, że inaczej niż przy produk-
tach ubezpieczeniowych internauci zainteresowani produktami fi nansowymi naj-
chętniej szukali informacji na stronach internetowych banków (76%), choć wciąż 
aż 40% ankietowanych rozpoczynało poszukiwania od wyszukiwarki interneto-
wej, a 32% odwiedzało serwisy fi nansowe, takie jak Bankier.pl, Expander.pl.

Znaczenie źródeł informacji różnicuje się nieco w zależności od produktu, 
którego poszukują klienci. Przy wyborze pożyczki konsumpcyjnej ankietowa-
ni najczęściej szukali informacji w Internecie (34%). Decydujących się w pierw-
szym rzędzie na bezpośrednią rozmowę z pracownikiem banku było 31%. Trze-
cim źródłem informacji była telewizja, z której 15% badanych czerpało wiedzę 
o pożyczkach. Z kolei gdy internauta szukał nowego konta osobistego, najczę-
ściej wskazywanym źródłem informacji była rodzina i przyjaciele (39%), choć 
rola Internetu też była bardzo duża – aż 33% ankietowanych sprawdzało ofer-
ty właśnie w sieci i prawie 30% dokonywało zakupu online. W przypadku kart 
kredytowych, według badania, najpopularniejszym medium okazał się Internet 
– 28% badanych zadeklarowało, że najczęściej korzysta z tego medium. Jedynie 
8% badanych dowiedziało się o kartach kredytowych z telewizji, a 4% z prasy14.

13 http://www.egospodarka.pl/32416,Bankowosc-elektroniczna-2008,2,39,1.html (17.07.2008).
14 http://www.egospodarka.pl/36605,Uslugi-bankowe-wybieramy-przez-Internet,1,39,1.html 

(24.12.2008).
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Z uwagi na politykę Ministerstwa Finansów należy spodziewać się wzro-
stu znaczenia i zakresu korzystania z bankowości elektronicznej i jej odmian, 
w tym internetowej. Jednym z działań strategicznych przewidzianych w „Progra-
mie rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009–2013” jest standa-
ryzowanie i promowanie bankowości elektronicznej jako jednego z najważ-
niejszych i najbardziej efektywnych środków dokonywania płatności. Wspiera-
jące, ale również ważne są aktywności służące budowaniu zaufania do gospo-
darki elektronicznej, bankowości elektronicznej i zakupów przez Internet 
oraz poszerzenie grona osób korzystających z Internetu dla dokonywania płatno-
ści. Dla realizacji tych celów prowadzone są m.in. działania edukacyjne skiero-
wane nie tylko do przyszłych, lecz także obecnych użytkowników bankowo-
ści elektronicznej i kładące szczególny nacisk na bezpieczeństwo transakcji do-
konywanych tymi kanałami15.

3. Korzystanie z bankowości internetowej wśród dzieci i młodzieży

Dla banków ogromny potencjał rozwoju stanowią najmłodsi. Wprawdzie 
nie mają oni wysokich dochodów, zwykle stanowi je kieszonkowe, ale jest to 
segment bardzo rozwojowy. W Polsce jest łącznie ok. 3,5 mln dzieci w wieku od 
13 do 18 lat, do których banki mogą kierować swoją ofertę i coraz częściej ak-
tywnie to robią. Jednocześnie wchodzącej w dorosłe życie młodzieży w prze-
dziale od 15 do 17 lat jest ok. 1,7 mln, stanowi ona bardzo atrakcyjną grupę po-
tencjalnych klientów banków.

Do 2008 roku konta w największych bankach miało już ponad 220 tys. dzie-
ci, co oznacza, że z takich usług korzysta co piętnasty nastolatek w wieku 13–17 
lat. Najpopularniejszą instytucją fi nansową wśród małoletnich jest internetowy 
mBank. Produkt tego banku – IzzyKONTO – ma 88 tys. młodych Polaków. Z ko-
lei Pekao SA obsługuje łącznie ok. 50 tys. kont nieletnich (w tym 34 tys. Euro-
kont Junior, 14 tys. Eurokont OK oraz 1,5 tys. bezpłatnych Eurokont Kieszon-
kowych). Dla porównania, PKO BP prowadzi w ramach Inteligo 2 tys. kont dla 
młodzieży, BZ WBK ma ok. 18 tys. małoletnich klientów, a Kredyt Bank 16 tys., 
ING zarządza 7280 rachunkami dla klientów poniżej 18. roku życia, a Deutsche 
Bank ma 830 rachunków dbJunior16.

15 http://www.bankier.pl/wiadomosc/10-milionow-aktywnych-klientow-bankowosci-elektro-
nicznej-w-2010-roku-2098266.html (25.02.2010).

16 http://www.money.pl/banki/raporty/artykul/juz;ponad;220;tys;dzieci;ma;konta,29,0,455453.
html (1.06.2009).
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Biorąc pod uwagę nieco inny przekrój wiekowy, można mówić o tzw. gene-
racji Y – ludzi, którzy mają od 15 do 25 lat. Są to osoby wkraczające w dorosłe 
życie, często studenci, dla których banki niekiedy przygotowują do kont atrak-
cyjne dodatki, np. w Lukas Banku studenci otrzymują bonusy za doładowania te-
lefonów komórkowych przez system bankowości elektronicznej, a w Banku Mil-
lennium do karty Maestro, wydawanej m.in. do rachunków studenckich, gratiso-
wo dodawany jest program do zarządzania fi nansami osobistymi. Młodzi klienci 
dobrze czują się w bankach internetowych – 13% z nich wybiera mBank, 3% In-
teligo (dla porównania, w innych grupach wiekowych mBank wybiera 3% klien-
tów, a Inteligo – 1%). Osoby w tym przedziale wieku nie boją się nowości, np. 
częściej niż inni wybierają nowy na rynku Alior Bank, natomiast zdecydowanie 
unikają banków spółdzielczych – konta ma w nich tylko 3%, podczas gdy wśród 
starszych klientów ten odsetek sięga 15%. Jednocześnie zaskakujące jest, że rów-
nolegle ważną formą kontaktu z bankiem jest dla nich oddział, w ostatnim cza-
sie w placówce było 58% przedstawicieli pokolenia Y (dla porównania, 75% star-
szych klientów)17.

Popularność bankowości internetowej wśród tej grupy idzie w parze z bar-
dzo dużą aktywnością tych osób w sieci w ogóle. Jak wynika z badań Mega-
panel PBI/Gemius z 2005 roku, co drugi polski internauta ma mniej niż 25 lat, 
a najliczniej reprezentowane są osoby w wieku od 15 do 24 lat18. Rosnąca ten-
dencja korzystania z usług bankowych online nasila się dodatkowo w tej grupie 
wraz ze wzrostem wykształcenia, co wynika z faktu, że lepiej wykształcone oso-
by zazwyczaj wcześniej przystosowują się do nowych technologii i mają mniej-
sze opory przy korzystaniu z nich. Mniej też obawiają się zagrożeń towarzyszą-
cych takim transakcjom.

4. Segment seniorów a bankowość internetowa

Obecna sytuacja demografi czna i zmieniająca się struktura wiekowa społe-
czeństwa – jego starzenie – niesie z sobą m.in. konsekwencję w postaci rosnące-
go znaczenia osób starszych19. W Polsce w 2020 roku już co czwarty Polak bę-
dzie seniorem, a w 2035 roku – co trzeci20. Według statystyk GUS, ponad 9 mln 

17 http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,29577,7640889,Generacja_Y_w_banku__Ufaja_
internetowym__ale_chodza.html (9.03.2010).

18 http://www.egospodarka.pl/13944,Seniorzy-w-Internecie,1,20,2.html (23.03.2006).
19 Za seniora uznaje się osobę w wieku powyżej 55 lat, choć nie ma tu pełnej jednolitości.
20 http://www.egospodarka.pl/13944,Seniorzy-w-Internecie,1,20,2.html (23.03.2006).
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Polaków to emeryci i renciści. Coraz częściej – nierzadko z konieczności, ale też 
i z własnej potrzeby – seniorzy są aktywni zawodowo. Gospodarstwa domowe 
emerytów dysponują w każdym miesiącu kwotą ponad 7 mld złotych i zajmują 
drugie miejsce pod względem wysokości dochodu do dyspozycji21.

Jest to oczywiście grupa silnie zróżnicowana wewnętrznie, zarówno pod 
względem uzyskiwanych dochodów, jak i potrzeb, preferencji i stylu życia, ale 
bardzo atrakcyjna dla wielu podmiotów, w tym także banków. Wprawdzie obec-
nie, jak podaje ZUS, niewiele ponad połowa emerytów otrzymuje świadczenia na 
rachunek bankowy, podczas gdy inni wciąż preferują przekaz pocztowy, to jed-
nak, zgodnie z planami Ministerstwa Finansów zawartymi w „Programie rozwo-
ju obrotu bezgotówkowego w latach 2009–2013”, za kilka lat 90% rent, emerytur 
i innych świadczeń socjalnych powinno być przesyłanych do adresatów bezgo-
tówkowo, co oznacza, że większość emerytów i rencistów będzie musiało mieć 
własne konta. Obecnie konta dla seniorów oferują nieliczne banki: Bank Poczto-
wy i jego Konto Nestor, BGŻ – Plan Senior, Bank Polskiej Spółdzielczości mają-
cy rachunek POL-Konto Senior oraz Bank Zachodni WBK oferujący konto Ak-
tywni 50+22. Wspólną cechą kont dla seniorów są niskie opłaty za wydanie i pro-
wadzenie karty. Wydanie podstawowej karty Visa Electron jest wszędzie bezpłat-
ne, a miesięczna opłata za prowadzenie rachunku nie przekracza 4 zł23. Dodatko-
wo koszty ulegają znacznemu obniżeniu przy korzystaniu z usług przez Internet 
– koszty przelewu w tych bankach są wtedy dwu-, trzykrotnie niższe niż w od-
dziale, a w przypadku BZ WBK nawet dziesięciokrotnie24.

Jednak mimo takich zachęt ta forma kontaktu nie należy do częstych wśród 
klientów z tego segmentu. Jest to efekt znacznie silniejszego wśród osób star-
szych konserwatyzmu oraz nieufności w stosunku do banków, kont interneto-
wych i elektronicznych pieniędzy – grupę tę, zgodnie z teorią dyfuzji innowa-
cji, można zaliczyć do tzw. maruderów. Wynika to również ze słabej znajomości 

21 Średnie wynagrodzenie osób w wieku powyżej 55 lat wynosi 120% średniego wynagrodze-
nia w gospodarce, http://www.fi rma.egospodarka.pl/31055,Osoby-po-50-roku-zycia-atrakcyjna-
grupa-docelowa,1,11,1.html (31.05.2008).

22 http://www.money.pl/emerytury/poradniki/artykul/czy;warto;zalozyc;konto;dla;se-
niora,228,0,587492.html.

23 Banki rezygnują z opłaty przy spełnieniu przystępnych warunków, np. w Banku Pocztowym 
przy choć jednej transakcji kartą miesięcznie, w BZ WBK trzech transakcji na miesiąc, a w BGŻ 
transakcji na kwotę 300 zł.

24 http://www.polskatimes.pl/warszawa/pieniadze/212152,banki-walcza-o-seniorow,m,id,t,z.
html (21.01.2010).
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obsługi komputerów i rzadkiego korzystania z sieci25. Nie bez znaczenia jest też 
wyposażenie gospodarstw domowych w komputery i dostęp do Internetu, które 
jest wyraźnie związane z wykształceniem i sytuacją materialną, a także wiekiem 
respondentów. Wraz ze wzrostem wykształcenia i poprawą warunków material-
nych zwiększa się szansa, że gospodarstwo domowe będzie miało takie urządze-
nia. Osoby w wieku do 55 lat, w przeciwieństwie do osób starszych, w większo-
ści mają komputer i dostęp do Internetu26.

5. Przypadek PKO Inteligo

PKO Bank Polski usługę bankowości elektronicznej PKO Inteligo wdrożył 
w listopadzie 2004 roku. Umożliwiła ona posiadaczom tradycyjnych rachunków 
w PKO BP samodzielne wykonywanie wielu operacji. Elementem tego progra-
mu jest również wirtualne konto Inteligo będące propozycją dla klientów prefe-
rujących zdalny kontakt z bankiem.

Liczba klientów korzystających z internetowego i telefonicznego dostępu 
do rachunku z ok. 850 tys. na początku 2006 wzrosła do ponad 1,4 mln na ko-
niec grudnia 2006 roku. W segmencie klientów mających rachunki oszczędno-
ściowo-rozliczeniowe PKO BP osiągnął ok. 24-procentowy udział użytkowni-
ków usług bankowości elektronicznej, natomiast wśród rachunków prowadzo-
nych przez małe i średnie fi rmy wskaźnik ten wyniósł 52%. Liczba wirtualnych 
rachunków Inteligo na koniec 2005 roku wynosiła 460 tys. i wzrosła do poziomu 
531 tys. w 2006 roku. Na początku 2007 roku z usług bankowości elektronicznej 
PKO Inteligo skorzystało ponad 2,1mln klientów PKO BP, co umocniło wysoką 
pozycję tego banku w obszarze bankowości elektronicznej w kraju27.

W okresach największej aktywności klientów multikanałowa platforma 
PKO Inteligo obsługuje prawie 5000 równocześnie zalogowanych klientów 
z różnych grup (Superkonto, rachunki typu Partner, wspólnoty mieszkaniowe, 
klienci korporacyjni oraz internetowe konto Inteligo). Zdecydowanie większym 
zainteresowaniem cieszy się korzystanie z serwisu przez Internet. Część klien-

25 Według danych Eurostatu opublikowanych w 2006 r. w Polsce w grupie osób w wieku od 55 
do 64 lat tylko 17% korzysta z Internetu, powyżej 65. roku życia – już zaledwie 4%. Dla porów-
nania w Niemczech surfuje 31% seniorów, w Wielkiej Brytanii 28%, a prawdziwą rekordzistką 
jest Norwegia, gdzie ponad 60% osób w grupie wiekowej od 55 do 64 lat korzysta z sieci, a wśród 
osób w wieku od 65 do 74 lat nadal prawie 1/4 to internauci, za: http://www.upclive.pl/Akade-
mia_e_Seniora/#do_poczytania.

26 http://www.egospodarka.pl/32682,Seniorzy-rzadko-w-Internecie,1,39,1.html (27.07.2008).
27 http://www.pkobp.pl/index.php/id=bpinfo/akt_id=5627/source=bpinfo/section=ogol.
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tów preferuje również korzystanie z telefonicznego dostępu do swojego rachun-
ku. Analizując strukturę wiekową klientów PKO Inteligo, można dostrzec wyraź-
ną przewagę osób z niższych przedziałów wiekowych (rys. 1).

Rys. 1. Struktura wiekowa klientów PKO Inteligo
Źródło: http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-2-1-milionow-klientow-bankowosci-

elektronicznej-1548115.html (15.02.2007).

Najbardziej aktywną grupą klientów korzystających z dostępu do rachunku 
tradycyjnego przez Internet oraz internetowego konta Inteligo są osoby od 20. do 
29. roku życia. Również bardzo aktywną grupą są osoby w wieku od 30 do 39 lat. 
Widać wyraźnie, że w grupie seniorów, począwszy od 50 lat, odsetek ten zmniej-
sza się i jest najniższy w grupie osób najstarszych – powyżej 60 lat28.

Podsumowanie 

Bankowość internetowa jest dobrym rozwiązaniem dla obsługi klienta ma-
sowego, który zazwyczaj oczekuje dość podstawowych produktów i nie wymaga 
specjalistycznego doradztwa czy indywidualnej obsługi. Jednak dla jej rozwoju 
niezbędne jest dalsze upowszechnienie znajomości Internetu i stopnia jego wy-
korzystywania oraz zbudowanie wśród klientów dostatecznego poziomu zaufa-
nia wobec tak świadczonych usług bankowych.

Zdecydowanie intensywniejsze korzystanie z nowoczesnej bankowości in-
ternetowej dostrzega się wśród klientów młodszych, lepiej wykształconych, 
o wyższym poziomie edukacji informatycznej. Jednocześnie z uwagi na duży 

28 http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ponad-2-1-milionow-klientow-bankowosci-elektro-
nicznej-1548115.html (15.02.2007).
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potencjał grupy seniorów ważne jest prowadzenie odpowiedniej akcji edukacyj-
nej ograniczającej barierę braku wiedzy i ułatwiającej dostęp do technologii in-
formatycznych, które w coraz większym stopniu upowszechniają się w wielu ob-
szarach życia codziennego. Aktywnością w tym względzie powinny być zainte-
resowane same banki.

THE HOME BANKING, AS THE MODERN DELIVERY CHANNEL, 
USING BY CUSTOMERS OF THE DIFFERENT AGE GROUPS

Summary

The article is showing issues of the home banking and its popularity with customers 
from outermost age groups. Here a being of the home banking, benefi ts and barriers of 
the development were shown. Data illustrating the current state of this form of the bank-
ing and its prospects and the degree of using it amongst youngest and oldest customers. 
To the illustration analysis methods of secondary sources were used. They also applied 
a method case research using the example of the bank PKO BP, as the entity having 
a large number of account through the Internet.

Translated by Małgorzata Kieżel


