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WSTĘP 
 
 
 
Kolejny Zeszyt Naukowy składający się na serię Problemy Zarządzania 

Finansów i Marketingu dotyczy zagadnień związanych z nowymi kierunkami 
analizowanych w następujących obszarach: 

1. Problemy rozwoju zarządzania. 
2. Problemy nowoczesnych finansów. 
3. Problemy współczesnego marketingu. 
Publikacja jest próbą podsumowania wyników badań prowadzonych w kil-

ku ośrodkach naukowych w Polsce, a także sformułowania postulatów kiero-
wanych do wszelkich organizacji gospodarczych.  

Celem opracowania jest wskazanie znaczenia kierunków i procesów roz-
wojowych w zarządzaniu, finansach i marketingu. Autorzy odnoszą się do róż-
nych kwestii – od bardzo ogólnych, po rozwiązania szczegółowe. Wskazane są 
zarówno trendy występujące we współczesnej gospodarce, jak i instrumenty 
realizacji zaplanowanych zmian. 

Całość problematyki ujęto w cztery części, pozwalające odnieść się do 
wybranych problemów występujących w obszarach zarządzania, finansów 
i marketingu.  

W pierwszej części zawarto artykuły obejmujące problematykę gospodarki 
we współczesnym świecie, w części drugiej – instrumenty i działania marketin-
gowe. Część trzecia obejmuje artykuły związane z tematyką relacji w marketin-
gu i zarządzaniu, zaś ostatnia dotyczy aspektów marketingu w sektorze publicz-
nym i organizacji non profit. 

Autorzy zdają sobie sprawę, że ograniczona objętość i charakter materia-
łów pozwoliły jedynie na zasygnalizowanie ważnych problemów, istotnych 
z punktu widzenia zarówno teoretycznego, jak i empirycznego. Autorzy mają 
jednak nadzieję, że zaprezentowana problematyka stanie się inspiracją do dal-
szych dyskusji, polemik i badań.  

 
dr hab. Grażyna Rosa prof. US 
redaktor Zeszytu 
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FINANSOWANIE AMERYKAŃSKIEGO SMALL BUSINESSU 
W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO 

 
 

Wprowadzenie  

Jednym z podstawowych elementów warunkujących istnienie i rozwój 
small businessu jest dostęp do źródeł finansowania. Mimo dobrze rozwiniętego 
rynku kapitałowego, system bankowy w Stanach Zjednoczonych odgrywa klu-
czową rolę w zaopatrywaniu małych przedsiębiorstw w kredyt. Ponad sześć-
dziesiąt procent tych przedsiębiorstw korzysta z tradycyjnego sposobu finanso-
wania, to jest pożyczek bankowych, leasingu bankowego czy też kredytów od-
nawialnych. Z kredytowania udzielonego przez sektor bankowy korzysta około 
2/3 amerykańskich małych firm1. 

Dobra kondycja oraz rozwój sektora small businessu ma zasadnicze zna-
czenie i zależy między innymi od stanu wiedzy na temat stopnia zaspokojenia 
jego potrzeb kredytowych przez instytucje bankowe oraz informacji dotyczącej 
kredytodawców, którzy angażują się w finansowanie tego typu klientów na 
wielką skalę. Informacje tego rodzaju pozwalają przedsiębiorstwom na oszczęd-
ność czasu i podjęcie bardziej efektywnych działań zmierzających do zaciąg-
nięcia nowych kredytów. Kredytodawcy, uzyskując dane na temat popytu na 
usługi finansowe i jego podaży dla sektora small businessu, mogą natomiast 

                                                           
1  Financial Services Used by Small Businesses: Evidence from the 2009 Survey of Small 

Business Finances, Federal Reserve Bulletin, October 2009, s. A166 SSBF. 

NR 659 2011 



Robert Rumiński 10

przyjąć odpowiednią strategię wobec funkcjonujących na rynku finansowym 
konkurentów. 

1. Kapitał dla small businessu – organizacja rynku 

Rynek kapitału pieniężnego dla small businesssu w USA składa się z wielu 
mniejszych rynków o zróżnicowanej wielkości, rozproszonych w szeroko za-
kreślonych obszarach geograficznych, z różną liczbą uczestników na każdym 
z nich, zarówno po stronie korzystających z finansowania, jak i instytucji po-
średnictwa finansowego oferujących finansowanie. Podobnie zorganizowany 
jest rynek bankowy dla small businessu, gdzie miliony właścicieli małych firm 
aktywnie uczestniczą w rynku kart kredytowych klientów korporacyjnych  
i gdzie mniejsze grupy kredytodawców i kredytobiorców są uczestnikami tysię-
cy poszczególnych małych lokalnych rynków finansowych. 

Większość rynków pieniężnych dla small businessu ma charakter miej-
scowy. Funkcjonują na nich lokalne instytucje finansowe dostarczające fundu-
szy pieniężnych, to jest lokalni kredytodawcy czy też oddziały instytucji po-
średnictwa finansowego o zasięgu międzystanowym. Wyznacznikiem powiązań 
pomiędzy lokalnymi rynkami zasilanymi często przez regionalne lub krajowe 
aktywa finansowe jest poziom konkurencji panujący na każdym z nich. 

2. Dostęp do kapitału 

Perturbacje na rynku finansowym miały bezpośredni wpływ na dostęp 
small businessu do kapitału pieniężnego. Odnotowano zacieśnienie standardów 
kredytowania w przypadku kredytów na działalność handlową oraz produkcyj-
ną, z jednoczesnym spadkiem popytu na tego rodzaju finansowanie2. 

Mimo dotychczasowych doświadczeń i praktyk, jakie miały miejsce pod-
czas wcześniejszych recesji, nastąpił również zdecydowany spadek liczby pro-
gramów pożyczkowych poręczanych przez Small Business Administration 
(SBA)3, spowodowany ograniczeniami wtórnego rynku kredytów gwarantowa-
nych przez tę instytucję. Korzystanie z jednego z flagowych programów SBA, 
czyli programu 7(a), ograniczono w 2008 roku o 40%, jeśli chodzi o wolumen 
kredytów (spadek o 20% w ujęciu wartościowym)4. Podczas gdy niektóre banki 
                                                           

2  www.federalreserve.gov/boarddocs/SnLoanSurvey/201002/ (2.12.2010). 
3  www.sba.gov/financialassistance/prospectivelenders/7a/lp/index.html (2.12.2010). 
4  The small business economy, A report to the president, United States Government Prin-

ting Office Washington 2009, s. 80. 
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wykazywały skłonność i gotowość do finansowania small businessu, inne mu-
siały stawić czoła poważnym perturbacjom finansowym wynikającym z nara-
stającej fali kryzysu. Do końca 2008 roku dostęp do kredytów dla wielu przed-
siębiorców stał się poważnym problemem.  

3. Funkcjonowanie small businessu w dobie kryzysu 

Rok 2009 był w dobie panującego w Stanach Zjednoczonych kryzysu fi-
nansowego okresem krytycznym dla amerykańskich małych przedsiębiorstw. 
Odpowiednia, dogłębna diagnoza kondycji tego sektora oraz możliwości pozy-
skania przez niego kapitału pieniężnego na dalszy rozwój jest kluczowa z punk-
tu widzenia nowych regulacji o charakterze finansowym, również nadzorczym, 
wprowadzanych w USA. Dostęp tej grupy przedsiębiorstw do kredytu banko-
wego jest kwestią pierwszorzędną. Opinie oraz wnioski dotyczące funkcjono-
wania small businessu, a w szczególności procesu pozyskiwania kapitału, są 
często formułowane na podstawie mało konkretnych, niepopartych danymi 
empirycznymi informacji o charakterze spekulacyjnym.  

Trwająca do dzisiaj recesja w USA zaczęła się pod koniec 2007 roku, 
a znamiennym wydarzeniem – zwiastunem nadchodzących zmian – był upadek 
banku Lehman Brothers5 we wrzeniu 2008 roku. Kryzys dotknął jednak sektor 
small businessu już na początku 2008 roku, a w szczególności w drugim kwar-
tale 2008 roku, kiedy to ograniczono dostęp przedsiębiorstw do finansowania za 
pomocą kredytu bankowego. Odnotowano wtedy 7% spadek wolumenu pobra-
nych między czerwcem 2007 a majem 2008 roku przez ten sektor kredytów6. 
Warunki funkcjonowania małych firm znacząco się pogorszyły. Szczególnie 
dotkliwy dla firm był znaczny spadek przychodów, którego na taką wielką skalę 
nie notowano od kilkudziesięciu lat. Problem z dostępem przedsiębiorstw do 
rynku kredytowego pod koniec 2008 i na początku 2009 roku związany był 
w znacznej mierze z perturbacjami we wspieranym przez rząd amerykański 
sektorze finansowym, a w szczególności z rynkiem wysoko przetworzonych 
papierów wartościowych (ABS7), w tym sekurytyzacji. 

Mimo znacznego ograniczenia akcji kredytowej banków większym prob-
lemem wydawał się nadal bardzo niski poziom przychodów przedsiębiorstw ze 
                                                           

5  http://topics.nytimes.com/top/news/business/companies/lehman_brothers_holdings_inc/ 
index.html (2.12.2010). 

6  www.fdic.gov/bank/statistical/index.html (2.12.2010). 
7  ABS – Asset Backed Securities. 
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sprzedaży towarów i usług oraz załamanie rynku nieruchomości. Problemy te 
występują w USA do chwili obecnej. Zdecydowany spadek wartości nierucho-
mości, które często w sposób bezpośredni wspomagały proces finansowania, 
stanowiąc zabezpieczenie udzielonego kredytowania oraz spadek przychodów 
w przypadku ponad połowy funkcjonujących na rynku firm, przyczyniły się do 
zdecydowanego pogorszenia się ich pozycji bilansowych. Następstwem tych 
procesów był spadek popytu podmiotów na finansowanie zewnętrzne, z uwagi 
na znaczny spadek ich zdolności kredytowej. W okresie od czerwca 2008 do 
maja 2009 roku liczba i zagregowana wartość kredytów dla sektora small busi-
nessu spadła odpowiednio z 16 do 4%8. Z danych makroekonomicznych oraz 
obserwowanych w ostatnim półroczu trendów wynika, że niewiele się w tej 
kwestii zmieniło. 

Inną poważną kwestią jest niepewność związana z prowadzeniem swojej 
działalności gospodarczej, którą wyraża co piąty przedsiębiorca (22%). Zaraz 
po tym pojawiają się wątpliwości dotyczące dostępności kredytów (8%) oraz 
zatrważający spadek wartości nieruchomości (również 8%)9. Wśród przedsię-
biorców mających problemy z uzyskaniem kredytu zdecydowana większość 
stanowczo wskazuje na niskie przychody ze sprzedaży, w mniejszym zaś stop-
niu na brak dostępności kredytów. 

W 2009 roku wiele instytucji bankowych podwyższyło poziom oprocen-
towania kredytów. W niemal 1/3 przypadków instytucje finansowe odnawiające 
linie kredytowe kredytobiorców małych firm zmieniły ich warunki finansowa-
nia na mniej korzystne.    

Zaobserwowano, że lepsze możliwości zaciągnięcia kredytu mają większe 
firmy oraz firmy funkcjonujące już od dłuższego czasu, również te z siedzibą 
w stanach, w których nie było dotychczas dużej liczby zajętych przez banki 
nieruchomości. Największa liczba negatywnych decyzji kredytowych instytucji 
finansowych dotyczyła wniosków kredytowych o dofinansowanie w celu po-
prawy płynności finansowej firmy (przepływów finansowych), choć składane 
wnioski kredytowe dotyczyły również odtworzenia lub modernizacji dotychcza-
sowych oraz zakupu nowych środków trwałych. 

Spadająca wartość nieruchomości, zarówno tych mieszkalnych, jak i użyt-
kowych, w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia akcji kredytowej 

                                                           
8  www.fdic.gov/regulations/resources/call/index.html (2.12.2010). 
9  www.gpoaccess.gov/eop/tables09.html (2.12.2010). 
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wobec małych podmiotów gospodarczych oraz do pogorszenia napiętych już 
relacji, w przypadku kredytów sklasyfikowanych do wyższych kategorii ryzyka, 
a szczególnie tych zagrożonych. 

Zdecydowana większość małych firm (ok. 95%) posiada nieruchomości 
zarówno mieszkalne, jak i o charakterze użytkowym. Jedna piąta przedsię-
biorstw korzysta z jednego lub większej liczby zabezpieczeń hipotecznych, 
które umożliwiają im finansowanie innej działalności gospodarczej, a około 
11% wykorzystuje nieruchomości jako przedmiot zabezpieczenia finansowania 
swoich przedsięwzięć gospodarczych. Co piąty przedsiębiorca posiada nato-
miast więcej niż jedną hipotekę na nieruchomości10. 

Istnieją jednak pewne pozytywne strony podejmowania przedsięwzięć gos-
podarczych w czasie kryzysu gospodarczego. Obecne legendy biznesu, takie jak 
FedEx, Intel, Microsoft, Charles Schwab11 czy też Southwest Airlines12, rozpo-
częły swoją działalność w okresie recesji gospodarczej lub na rynkach, na któ-
rych panował okresowy zastój. Osiemnaście z trzydziestu spółek związanych 
z Dow Jones Industrial Average13, notowanych na Giełdzie Papierów Wartoś-
ciowych w Nowym Jorku i na rynku NASDAQ, zostało utworzonych w okresie 
recesji lub w okresie bessy giełdowej. Pionierzy, którzy założyli te podmioty 
gospodarcze, jak i wszyscy inni, podejmujący działalność w takim okresie, ko-
rzystali z tych samych, specyficznych dla zakładania firm w kryzysie, korzyści, 
to jest niższych kosztów, mniejszej konkurencji, łatwego dostępu do kadry pra-
cowniczej czy też mniejszej presji związanej z intensywnym rozwojem14. 

4. Polityka regulatorów wobec small businessu 

Wielu decydentów, w tym instytucji kreujących politykę państwa wobec 
amerykańskich małych przedsiębiorstw, mylnie identyfikuje podstawowe źródła 
ich problemów. Skutkuje to budowaniem i realizacją nieodpowiedniej polityki 
oraz planów wsparcia gospodarczego. Również reakcje właścicieli małych firm 
są dowodem na to, że Small Business Administration15, jednostka nadzorująca 
                                                           

10 www.census.gov/compendia/statab/cats/banking_finance_insurance/real_estate_rental_ 
and_leasing.html. 

11  www.schwab.com/public/schwab/home/welcomep.html. 
12  www.southwest.com/about_swa/press/factsheet.html#About the Company. 
13  www.djaverages.com. 
14  V. Wadhwa, Start-ups: The upside of a downturn, „Business Week” 11.07.2008, s. 15. 
15  www.sba.gov/aboutsba/index.html. 
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oraz wspomagająca sektor small businessu, oraz kongres amerykański nie ro-
zumieją do końca tego sektora. Oprócz niskiego poziomu przychodów proble-
mem jest również niepewność przedsiębiorców. Ostatnie wydarzenia związane 
z rynkiem nieruchomości mają również zasadniczy wpływ na proces finanso-
wania firm – przedsiębiorcy nie chcą lub też często nie mogą zaciągać kredy-
tów. Dostęp do kredytów jest na końcu listy problemów, choć nie jest on oczy-
wiście przedsiębiorcom obojętny. Władze i organizacje wspomagające small 
business nie zrobiły nic, aby wpłynąć na zwiększenie przychodów w firmach. 
Starano się natomiast zwiększyć dostęp firm do kredytów poprzez poszerzenie 
palety oferowanych w ramach współpracy z SBA kredytów16.  

Zakładając, że w pewnym momencie przychody ze sprzedaży przedsię-
biorstw zaczną rosnąć, podobnie jak zapotrzebowanie na nowe kredyty, znacz-
nie ważniejszą kwestią będącą przedmiotem rozważań twórców polityki gospo-
darczej wobec sektora small businessu stanie się dostępność kredytów.   

Po tym, jak wydano setki miliardów na poprawę sytuacji gospodarczej, 
z miernym z resztą efektem, podstawowym pytaniem, jakie zadają sobie decy-
denci kreujący politykę gospodarczą, jest to, czy należy bezpośrednio stymulo-
wać sprzedaż, pozostawiając przedsiębiorców w dalszej niepewności związanej 
z przyszłymi warunkami gospodarowania, czy też podjąć działania w kierunku 
zwiększenia ich pewności działania i pozwolić, aby dzięki temu przedsiębiorcy 
sami podejmowali odpowiednie kroki w celu generowania większych przycho-
dów. Sami właściciele małych firm mają na ten temat podzielone zdania. 

Konsekwencją wcześniejszej porażki władz w kwestii postawienia właś-
ciwej diagnozy nurtujących sektor small businessu problemów oraz udzielenia 
mu właściwej pomocy jest obserwowany w gospodarce pewnego rodzaju du-
alizm w pogarszających się zagregowanych danych, gdzie duże firmy odnoto-
wują wzrost i poprawę ich kondycji gospodarczej, podczas gdy małe podmioty 
pozostają pogrążone w kryzysie. Wobec powyższego dwukrotna zdecydowana 
korekta poziomu wzrostu PKB w trzecim kwartale bieżącego roku w miarę 
nadchodzących z rynku danych miała swoje uzasadnienie. 

 
 
 
 

                                                           
16  www.sba.gov/financialassistance/prospectivelenders/7a/index.html (2.12.2010). 
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Podsumowanie 

Przez cały 2009 rok amerykańskie małe przedsiębiorstwa walczyły o prze-
trwanie. Recesja wymusiła na wielu z nich ograniczenie działalności gospodar-
czej, przejście w swoisty stan wegetacji oraz oczekiwania na poprawę warun-
ków ekonomicznych. Niestety, niektóre z firm nie potrafiły przetrwać tego 
okresu i musiały zostać zlikwidowane. Z drugiej strony jednak, dla wielu osób 
załamanie gospodarcze stworzyło nowe możliwości rynkowe i okazję do rozpo-
częcia własnej działalności gospodarczej, rozwoju nowych kierunków działal-
ności oraz zaistnienia na rynkach, z których część podmiotów zniknęła 
w związku z bankructwem lub zmianą profilu działalności. Niektóre z tych no-
wo powstałych przedsiębiorstw przyczyniają się do kreacji nowych rynków 
poprzez stwarzanie nowych potrzeb oraz innowacyjnych sposobów ich zaspo-
kajania. Przedsiębiorczość, w najlepszym tego słowa znaczeniu, po raz kolejny 
okazuje się najlepszym środkiem do wyjścia z panującej recesji gospodarczej17. 

Amerykańska gospodarka odbije się wkrótce od dna, a dotychczasowe do-
świadczenia wskazują na to, że kluczową rolę w tym procesie odegra small 
business. Funkcjonujące już na rynku przedsiębiorstwa oraz stojący za nimi 
przedsiębiorcy mogą wykorzystać swoje doświadczenia z okresu kryzysu do 
przeprowadzenia ponownej analizy realizowanych dotychczas modeli bizneso-
wych i wyboru odpowiednich nowych strategii ekspansji, które będą generowa-
ły nowe źródła przychodów w nowych, lepszych realiach gospodarczych.  

Postęp technologiczny oraz innowacje są źródłem kreowania nowych po-
mysłów biznesowych, przyczyniających się do rewitalizacji amerykańskiej gos-
podarki, zachowując jej globalną konkurencyjność. Handel międzynarodowy 
stanowi ścieżkę, którą także mogą podążać małe firmy, eksploatując rynki eks-
portowe czekające na dobra i usługi amerykańskiego small businessu. Ponadto 
kreatywność przedsiębiorców pozwoli na zidentyfikowanie nowych okazji wy-
nikających ze zmian demograficznych, nowych trendów rynkowych czy też 
pojawiających się nowych potrzeb rynkowych klientów. Prawdopodobieństwo 
powstania wielu nowatorskich, rewolucyjnych przedsięwzięć gospodarczych 
w okresie recesji gospodarczej w USA jest wysokie. 

 
 

                                                           
17  C. Schramm, R.E. Litan, The end of American capitalism?, „The Journal of the American 

Enterprise Institute”, 6.02.2009, s. 4.  
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SMALL BUSINESS FINANCING IN THE LIGHT OF RECESSION 
 – THE CASE OF THE U.S. 

 
 

Summary 
 
There are over 20 million small businesses in the United States. Enterprises of this 

size are dominant in well developed and developing free market economies and largely 
contribute to the GDP creation. They actively take part in shaping markets, lower the 
level of unemployment and contribute to the high level of competition. One of the key 
elements that contribute to the development of small businesses is their access to finan-
cing. This article is devoted to the issues of the American small business development 
with special emphasis on the current problems faced by entrepreneurs in the light of the 
financial crisis. Conducting business activity with uncertainty and exceptionally high 
risk due to the economic downturn resulting from the recession has not been easy. The 
structure of the financial market for small business is presented. Moreover, the policy 
towards small business sector in the United States is discussed. 

Translated by Robert Rumiński 
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BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE  
W SFERZE HANDLU W POLSCE  

W OKRESIE SPOWOLNIENIA GOSPODARCZEGO 
 
 

1. Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych w handlu na tle gospo-
darki 

W roku 2008 odnotowano najwyższy w latach 1995–2009 poziom inwe-
stycji w sferze handlu (rys. 1), chociaż wskutek spowolnienia rozwoju gospo-
darczego Polski zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2007 dynamika inwe-
stowania. Spadek w sferze handlu był silniejszy (o 14,4 punktów procentowych 
w stosunku do 2007 roku) niż w całej gospodarce (o 9,7 punktów procento-
wych) i ostatecznie w roku 2008 dynamika inwestowania w sferze handlu była 
na poziomie odnotowanym dla całej gospodarki Polski (rys. 2).  

Udział inwestycji handlowych w nakładach inwestycyjnych ogółem w go-
spodarce w latach 2006–2008 w zasadzie nie zmieniał się i wynosił około 10%. 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), dotyczące nakładów na 
środki trwałe przedsiębiorstw w sekcji handel i naprawy, potwierdzają, że han-
del jest wrażliwą sferą gospodarki, dynamicznie reagującą na zmiany koniunk-
tury gospodarczej. 
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Rys. 1. Nakłady inwestycyjne w sekcji handel i naprawy w latach 1995–2008, ceny 

bieżące 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Pol-

skiej, GUS, Warszawa 1996–2009. 
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Rys. 2. Dynamika nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej ogółem oraz  
w sekcji handel i naprawy (ceny stałe); rok poprzedni = 100,0 

Źródło: jak pod rys. 1. 
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W 2009 roku w grupie przedsiębiorstw handlowych powyżej 9 pracują-
cych osób odnotowano spadek nakładów na inwestycje, który był silniejszy niż 
w całej gospodarce1. Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej ogółem 
wyniosły 108 764 377 zł – i stanowiły 89,2% stanu z roku 2008, a dla sekcji 
handel i naprawy kształtowały się na poziomie 12 528 757 zł, stanowiąc 82,2% 
nakładów z poprzedniego roku2. O zmniejszeniu w 2009 roku skali inwestowa-
nia w sferze handlu zadecydował bardzo silny spadek nakładów na środki trwa-
łe w handlu hurtowym i komisowym (wydatki na inwestycje stanowiły 71,4% 
z roku 2008). W handlu detalicznym wydatki na inwestycje przedsiębiorstw 
powyżej 9 osób pracujących spadły do poziomu 90,6% z ubiegłego roku.  

Z analizy dynamiki nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ogółem 
i przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego wynika, że te ostatnie sil-
niej reagują na zmiany koniunktury gospodarczej (tabela 1). Dynamika nakła-
dów inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 
roku w porównaniu z rokiem 2007 wyniosła 108,6% wobec dynamiki 113,3% 
dotyczącej przedsiębiorstw ogółem w kraju, a od 2007 roku udział nakładów 
inwestycyjnych poniesionych przez zagraniczne przedsiębiorstwa w nakładach 
inwestycyjnych ogółem w gospodarce Polski zaczął spadać (39,2% w 2007 
roku; 37,6% w 2008 roku). Jest to wynikiem światowego kryzysu gospodarcze-
go i ograniczania inwestowania przez międzynarodowe przedsiębiorstwa.  

Według danych GUS, nakłady na środki trwałe poniesione w 2009 roku 
przez przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym powyżej 9 osób pracujących 
ogółem w kraju stanowiły 85,2% nakładów z roku 2008. W sekcji handel i na-
prawy spadek nakładów inwestycyjnych tej grupy przedsiębiorstw był jeszcze 
silniejszy i wyniósł 83,5% stanu z roku 2008. Zmniejszenie nakładów związane 
było przede wszystkim z ograniczeniem inwestowania w sferze handlu hurto-
wego (wydatki na inwestycje stanowiły tylko 61,2% z roku 2008). W handlu 
detalicznym nakłady inwestycyjne stanowiły 99,7% z roku 2008 i koncentrowa-
ły się na kończeniu inwestycji rozpoczętych w okresie dobrej koniunktury go-
spodarczej. 

 
 
 

                                                           
1  Dane za 2009 rok dotyczące nakładów inwestycyjnych obejmujących wszystkie podmio-

ty gospodarcze ukażą się w grudniu 2010 r. 
2  Dane specjalnie zamawiane w Głównym Urzędzie Statystycznym. 
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Tabela 1 

Dynamika nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ogółem w kraju  
oraz przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, ceny bieżące 

Lata Mln zł 

Udział inwestycji 
z kapitałem 

zagranicznym 
(%) 

Dynamika 
rok poprzedni 

=100 

2006  
Ogółem przedsiębiorstwa 
Przedsiębiorstwa z udziałem 
kapitału zagranicznego 

 
154 880 

 
66 098 

 
100,0 

 
42,7 

 
118,2 

 
120,0 

2007 
Ogółem przedsiębiorstwa 
Przedsiębiorstwa z udziałem 
kapitału zagranicznego 

 
191 714 

 
75 128 

 
100,0 

 
39,2 

 
123,8 

 
113,7 

2008 
Ogółem przedsiębiorstwa 
Przedsiębiorstwa z udziałem 
kapitału zagranicznego 

 
217 260 

 
81 607 

 
100,0 

 
37,6 

 
113,3 

 
108,6 

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, 
Warszawa 2006–2009; Działalność gospodarcza z udziałem kapitału zagra-
nicznego 2006–2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. 

 
 
Podmioty z kapitałem zagranicznym w latach 2000–2006 miały średnio 

około 60% udział w inwestycjach ogółem w sekcji handel i naprawy. Rekordo-
wy był rok 2007 z 79,6% udziałem. Jednak od 2007 roku udział przedsiębiorstw 
z kapitałem zagranicznym na pozyskanie środków trwałych w nakładach inwe-
stycyjnych ogółem w sekcji handel i naprawy zmniejszył się i w roku 2008 
wyniósł 56,2% (rys. 3). Niezależnie od odnotowanego spadku udziału inwesty-
cji zagranicznych koncernów handlowych w inwestycjach ogółem w sferze 
handlu trzeba uznać, że zagraniczne sieci mają wysoki udział we wzroście ma-
jątku trwałego oraz wdrażaniu postępu technologicznego w sektorze handlu 
w Polsce. Na rysunku 4 przedstawiono dynamikę nakładów inwestycyjnych 
ogółem w sekcji handel i naprawy oraz przedsiębiorstw z udziałem kapitału 
zagranicznego.  
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Rys. 4. Dynamika nakładów inwestycyjnych ogółem w sekcji handel i naprawy oraz 

przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (rok poprzedni = 100,0) 
Źródło: jak pod rys. 1. 

 
 
Załamanie inwestycji zagranicznych w 2007 roku było skutkiem niepew-

ności odnośnie do warunków inwestowania wynikających z wprowadzenia 
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Ustawy z dnia 11 maja 2007 roku o lokalizacji wielkopowierzchniowych obiek-
tów handlowych (DzU, nr 127, poz. 880), ograniczającej możliwości rozwoju 
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Wprawdzie ustawa została 
uznana przez Trybunał Konstytucyjny jako niezgodna z Konstytucją, ale do 
czasu jej uchylenia część inwestorów ograniczyła inwestycje. Dynamicznie 
wznowiono je w 2008 roku. Wzrost nakładów inwestycyjnych poniesionych 
przez przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego był silniejszy 
(121,1%) niż odnotowany dla całej sekcji handel i naprawy (110,4%), przy 
czym w 2008 roku dynamika inwestowania w sekcji handel i naprawy była – 
jak już wskazywano – niższa w porównaniu z rokiem 2007. 

2. Struktura nakładów inwestycyjnych w handlu 

W wydatkach inwestycyjnych do połowy lat 90. ubiegłego wieku domi-
nowały nakłady na maszyny i urządzenia oraz narzędzia, co związane było 
z dynamicznym rozwojem krajowego handlu detalicznego i hurtowego. Po roku 
1995, kiedy intensywnie zaczęły inwestować w naszym kraju zagraniczne sieci 
handlowe, wzrósł w strukturze rzeczowej nakładów inwestycyjnych w sferze 
handlu udział wydatków na budynki i budowle (przekraczały 50%). W latach 
2005–2008 ich udział nieco zmniejszył się i wynosił 44–46%, a nakładów in-
westycyjnych na środki transportu wynosił około 20–22% (tabela 2). 

Skutki pogorszenia koniunktury gospodarczej pojawiają się w sferze hand-
lu z pewnym opóźnieniem, które wynika z około dwuletniego cyklu inwesty-
cyjnego dużych inwestycji, takich jak wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 
czy centra dystrybucyjne i logistyczne. W roku 2008 w stosunku do 2007 
zmniejszył się udział nakładów na maszyny i urządzenia oraz środki transportu 
w wyniku większej koncentracji środków na kończeniu rozpoczętych inwestycji 
budowlanych. 

W strukturze nakładów inwestycyjnych w sekcji handel i naprawy przewa-
żają wydatki na handel hurtowy i komisowy, przy czym w roku 2008 w porów-
naniu z rokiem poprzednim, zmniejszył się udział wydatków inwestycyjnych 
w handlu hurtowym, a wzrósł w handlu detalicznym. W latach 2006–2008 od-
notowano zmniejszającą się w skali roku dynamikę angażowanych środków na 
inwestycje, która w handlu hurtowym zmniejszyła się ze 132,4% do 105,7%, 
a w handlu detalicznym – ze 118,9% do 115,3% (zob. tabela 3). 
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Tabela 2 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w sekcji handel i naprawy, ceny bieżące 
Ogółem W tym: 

budynki  
i budowle 

maszyny, urządzenia 
i narzędzia środki transportu Lata mln zł % 

w mln zł w % w mln zł w % w mln zł w % 
1995 3805 100,0 1368 35,9 1446 38,0 949 24,9 
2000 14 224 100,0 7273 51,1 4339 30,5 2448 17,2 
2001 12 286 100,0 6081 49,5 4134 33,6 1750 14,2 
2002 11 636 100,0 4682 40,2 4244 36,5 2625 22,6 
2003 10 536 100,0 4154 39,4 3490 33,1 2840 26,9 
2004 11 887 100,0 4961 41,7 3876 32,6 3010 25,3 
2005 13 600 100,0 6368 46,8 4404 32,4 2802 20,6 
2006 15 086 100,0 7003 46,4 4644 30,8 3384 22,4 
2007 19 155 100,0 8468 44,2 6575 34,3 4064 21,2 
2008 21 472 100,0 10 077 46,9 7221 33,6 4116 19,2 

Źródło: Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 1996–2008. 
 
 

Tabela 3 

Nakłady inwestycyjne w handlu hurtowym i detalicznym 
Handel i naprawy 

ogółem W tym: 

handel hurtowy 
i komisowy 

handel detaliczny 
i naprawy 

Lata 
mln zł % 

mln zł procent mln zł procent 
2000 14 250 100,0 6493 45,6 5960 41,8 
2006 15 093 100,0 6786 45,0 6359 42,1 
2007 19 155 100,0 9124 47,6 7691 40,2 
2008 21 472 100,0 9710 45,2 9086 42,3 
2008/2007 (%) 110,4 x 105,7 x 115,3 x 
2007/2006 (%) 124,8 x 132,4 x 118,9 x 

Źródło: jak pod tabelą 2. 
 
 
W handlu hurtowym wydatki inwestycyjne rozkładają się w podobnych 

proporcjach na budynki i budowle oraz maszyny i urządzenia (36–38%),  
a udział środków transportu jest niższy i wynosi około 23–26% ogółu wydat-
ków inwestycyjnych na środki rzeczowe w sekcji handel i naprawy. Natomiast 
w handlu detalicznym przeważają wydatki na budynki i budowle (52–56%), 
a wydatki na maszyny i urządzenia stanowią około 1/3 ogółem wydatków in-
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westycyjnych w handlu detalicznym. Udział wydatków na środki transportu jest 
w handlu detalicznym w porównaniu z wydatkami w handlu hurtowym o poło-
wę niższy, co wynika z różnych funkcji pełnionych przez handel detaliczny 
i handel hurtowy, który pełni funkcje usługowe wobec przedsiębiorstw deta-
licznych (tabela 4). 

 
Tabela 4 

 Nakłady inwestycyjne w handlu hurtowym i detalicznym  
na środki trwałe, ceny bieżące 

W tym: 
budynki 

i budowle 
maszyny, urzą-

dzenia techniczne środki transportu Sekcja handel 
i naprawy 

Nakłady 
ogółem 
(mln zł) mln zł % mln zł % mln zł % 

Handel hurtowy  
i komisowy 
2007 rok 
2008 rok 

 
 

9124 
9710 

 
 

3351 
362 

 
 

36,7 
37,4 

 
 

3337 
3760 

 
 

36,6 
38,7 

 
 

2404 
2281 

 
 

26,3 
23,5 

Handel detalicz-
ny, naprawa arty-
kułów do użytku 
osobistego 
i domowego 
2007 rok 
2008 rok 

 
 
 
 
 

7691 
9086 

 
 
 
 
 

4012 
5164 

 
 
 
 
 

52,2 
56,8 

 
 
 
 
 

2724 
2886 

 
 
 
 
 

35,4 
31,8 

 
 
 
 
 

943 
1027 

 
 
 
 
 

12,3 
11,3 

Źródło: jak pod tabelą 2. 
 
 
W 2000 roku 50,7% przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym poniosło 

wydatki na pozyskanie aktywów trwałych, przy czym udział wydatków na no-
we środki trwałe wyniósł 58,3%. W latach 2007–2008 udział firm inwestują-
cych w środki trwałe był wyższy niż w roku 2000, ale w roku 2008 zmniejszył 
się w stosunku do roku 2007, na co wpływ miało osłabienie tempa rozwoju 
gospodarczego kraju. W latach 2007–2008 blisko 3/4 zagranicznych firm hand-
lowych ponoszących nakłady inwestycyjne lokowało je w nowych środkach 
trwałych (tabela 5). Było to odzwierciedleniem realizowanej przez te firmy 
polityki organicznego rozwoju firmy, koncentrującej się na inwestycjach 
w duże nowoczesne obiekty handlowe. Świadczy o tym wysoka w latach 2007–
2008 wartość nakładów inwestycyjnych – średnio 3,6–4,0 mln zł na 1 podmiot. 
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Tabela 5 

 Wydatki w sekcji handel i naprawy poniesione przez podmioty z kapitałem zagranicznym 
na pozyskanie aktywów trwałych Polsce w latach 2000, 2007–2008  

(mln zł, ceny bieżące) 

Wydatki inwestycyjne ogółem W tym 
na nowe środki trwałe 

Lata 
Liczba 

podmio-
tów mln zł rok poprzedni 

=100,0 

wydatki  
na 1 podmiot  

w mln zł 
mln zł % 

2000 2358 1023,8 100,0 4,3 5965,0 58,3 
2007 2781 9965,2 82,9 3,6 7324,3 73,5 
2008 3044 12070,9 121,1 4,0 9118,2 75,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w latach: 2000, 2007, 2008, GUS, Warszawa. 

 
Więcej niż 95% nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez zagraniczne 

przedsiębiorstwa handlowe skoncentrowanych jest w grupie firm powyżej  
9 osób pracujących (tabela 6). 

  
Tabela 6 

 Wydatki w sekcji handel i naprawy poniesione na pozyskanie aktywów trwałych  
przez różnej wielkości podmioty z kapitałem zagranicznym, w mln zł, ceny bieżące 

Nakłady na inwestycje Lata i podmioty mln zł struktura (%) rok poprzedni = 100,0 
2006 rok 
Ogółem 
Do 9 pracujących 
10 i więcej pracujących 

 
12021,6 
329,9 

11691,7 

 
100,0 
2,7 

97,3 

 
168,1 
157,9 
168,4 

2007 rok 
Ogółem 
Do 9 pracujących 
10 i więcej pracujących 

 
9965,2 
435,0 

9530,2 

 
100,0 
4,4 

95,6 

 
82,9 
131,9 
81,5 

2008 rok 
Ogółem 
Do 9 pracujących 
10 i więcej pracujących 

 
12 070,9 

526,2 
11 544,7 

 
100,0 
4,4 

95,6 

 
121,1 
120,9 
121,1 

2009 rok 
Ogółem 
Do 9 pracujących 
10 i więcej pracujących 

 
 
. 

6413,5 

 
 
. 
 

 
 
. 

55,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność gospodarcza podmiotów z kapi-
tałem zagranicznym w latach: 2000, 2007, 2008… 
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W latach 2000–2009 zmieniała się struktura nakładów inwestycyjnych 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego według sfery działalności 
handlowej (tabela 7). W 2000 roku dominowały nakłady na handel hurtowy, 
a w ostatnich latach na detaliczny, zwłaszcza w centra handlowe. Według da-
nych z firmy Cushman & Wakefield, całkowite zasoby nowoczesnej po-
wierzchni handlowej w Polsce wyniosły 9 345 000 m2 na koniec 2009 roku, 
z czego 72,9% stanowiły centra handlowe, 19% magazyny handlowe i parki 
handlowe, 0,9% centra wyprzedażowe, a 7,2% inne obiekty handlowe3. 

 
Tabela 7 

Struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego 
powyżej 9 osób pracujących w podziale na handel hurtowy i detaliczny w 2000 roku 

oraz w latach 2005–2009 

W tym: 
Lata Nakłady ogółem w sekcji 

handel i naprawy handel hurtowy 
i komisowy 

handel detaliczny,  
naprawy 

2000 100,0 53,6 23,7 
2005 100,0 39,7 52,9 
2006 100,0 41,5 51,0 
2007 100,0 – – 
2008 100,0 46,1 49,5 
2009* 100,0 33,8 58,9 

*  Dotyczy przedsiębiorstw powyżej 9 osób pracujących. 
Nie sumuje się do 100,0 ponieważ nie obejmuje wszystkich kierunków wydatkowania środków 

Źródło: obliczenia własne na podstawie specjalnie zamawianych danych GUS. 

3. Wpływ zagranicznych inwestycji na handel detaliczny 

Analiza danych statystycznych, wyników badań empirycznych oraz ob-
serwacji funkcjonowania handlu w Polsce wskazuje na znaczący wpływ inwes-
tycji zagranicznych na sieć detaliczną w Polsce. Są to przede wszystkim jakoś-
ciowe zmiany. Wprawdzie udział punktów sprzedaży należących do przedsię-
biorstw z kapitałem zagranicznym w liczbie sklepów ogółem w kraju nie jest 
duży (9755 sklepów, tj. 2,6% w 2009 roku), ale w porównaniu z krajowymi są 
to jednostki przeciętnie blisko 11-krotnie większe. W 2009 roku wśród polskich 
sklepów tylko 1,4% miało powierzchnię sprzedażową powyżej 400 m2, a wśród 

                                                           
3  10 lat POHiD. Dekada handlu – dekada POHiD 2000–2010, Polska Organizacja Handlu 

i Dystrybucji, Warszawa 2010, s. 52. 
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firm własności zagranicznej – 39,1%. W 2009 roku średnia powierzchnia 
sprzedażowa sklepów własności krajowej wyniosła 67,5 m2, a własności zagra-
nicznej 723,5 67,5 m2. 

Sklepy własności zagranicznej funkcjonujące na polskim rynku działają 
w sieciach, z których większość ma zasięg ogólnopolski. Natomiast charaktery-
styczną cechą handlu krajowego są małe sklepy niezależne, choć w ostatnich 
latach dynamicznie zachodzą procesy integracyjne firm krajowych, w wyniku 
których powstają sieci handlowe. W grupie przedsiębiorstw zagranicznych blis-
ko 1/5 firm ma powyżej 20 sklepów, a wśród sklepów z kapitałem krajowym – 
jedynie 0,13% (tabela 8). Pokazuje to dysproporcje w posiadanych zasobach 
rzeczowych obu grup przedsiębiorstw. 

 
Tabela 8 

Struktura przedsiębiorstw prowadzących w 2009 roku sprzedaż detaliczną  
według liczby posiadanych sklepów i własności kapitału 

Liczba posiadanych sklepów Przedsiębiorstwa według 
własności kapitału do 2 skle-

pów 3–10 11–20 powyżej  
20 sklepów 

Przedsiębiorstwa krajowe (%) 97,99 1,65 0,23 0,13 
Przedsiębiorstwa zagraniczne (%) 43,33 28,72 7,95 20,00 

Źródło: jak pod tabelą 7. 
 
 
W 2009 roku w porównaniu z rokiem 2008 odnotowano wzrost liczebno-

ści sklepów (o 25%) i łącznej powierzchni sprzedażowej (o 11,5%) należącej do 
zagranicznych przedsiębiorstw handlowych, podczas gdy zmniejszyła się za-
równo liczebność sklepów własności krajowej (o 4,1%), jak i ich powierzchnia 
sprzedażowa (o 0,9%) – tabela 9.  

Spadek liczby sklepów z kapitałem rodzimym dotyczy przede wszystkim: 
– najmniejszych sklepów spożywczych z wąskim asortymentem, z jedną 

kasą (92% sklepów) i niemających wydłużonego czasu pracy, 
– sklepów wielobranżowych, które nie potrafiły dostosować oferty asor-

tymentowo-usługowej do wymagań rynku lokalnego4. 
Konkurencja ze strony zagranicznych sieci handlowych wymusza działa-

nia przedsiębiorcze i innowacyjne w grupie rodzimych przedsiębiorstw hand-

                                                           
4  Ibidem, s. 53. 
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lowych, które inwestują w nowoczesne obiekty handlu detalicznego (super-
markety i hipermarkety, centra handlowe, convenience stores) oraz hurtowego 
(centra dystrybucyjne i logistyczne), a także nowe rozwiązania w zakresie ob-
sługi i komunikowania się z klientami.  

 
Tabela 9 

 Dynamika liczebności i powierzchni sprzedażowej sklepów własności krajowej  
i zagranicznej (rok poprzedni = 100,0) 

Sklepy własności Wyszczególnienie krajowej zagranicznej 

dynamika liczebności sklepów (rok poprzedni = 100,0) 
2007 93,5 114,9 
2008 103,7 115,3 
2009 95,9 125,3 
dynamika powierzchni sprzedażowej (rok poprzedni = 100,0) 

2007 96,5 104,8 
2008 106,5 127,3 
2009 99,1 111,5 

Źródło: jak pod tabelą 7. 
 
 
Według deweloperów, w latach 2010–2011 powstawać będzie jednak zde-

cydowanie mniej nowoczesnych powierzchni sprzedażowych niż w latach mi-
nionych. Na koniec 2009 roku w budowie pozostawało 580 tys. m2 powierzchni 
handlowej, a około 500 tys. m2 było w planach inwestycyjnych przedsiębiorstw. 
Szacuje się, że podaż w latach 2010–2011 spadnie do poziomu około 600 tys. m2 

w skali roku.  
Eksperci przewidują, że w najbliższych dwóch latach – w efekcie coraz 

silniejszej konkurencji w handlu – może pojawić się więcej niż dotychczas in-
westycji modernizacyjnych, polegających na: 

– powiększaniu powierzchni wolno stojących hipermarketów do formatu 
centrum handlowego (na przykład rozbudowa obiektów Tesco Gliwice 
czy E. Leclerc Ursynów Warszawa), 

– redukcji w śródmiejskich centrach handlowych powierzchni najemców 
z branży spożywczej – z powierzchni hipermarketu do supermarketu. 
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE SPHERE OF TRADE IN POLAND 
IN THE PERIOD OF ECONOMIC SLOWDOWN 

 
 

Summary 
 
In her article, the author presents the scale and structure of investments in the 

sphere of trade, with a particular consideration of foreign direct investment (FDI). The 
analysis covers the period of 2000–2009, focusing on developments in the level and 
structure of investing by foreign trade enterprises in 2007–2009. There are presented the 
quantitative and qualitative changes, which have occurred in the retail trade owing to 
FDI. The grounds for the analysis were data of the Central Statistical Office (including 
those specially ordered) and results of the article author’s own research.  

Translated by Stanisław Kasperec 
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TENDENCJE AKCEPTACJI ZMIAN CEN 
W MIĘDZYNARODOWYCH KOLEJOWYCH  

PRZEWOZACH PASAŻERSKICH 
 
 

Wprowadzenie 

Ceny usług przewozowych są ważnym narzędziem gry ekonomicznej. 
Przewoźnikom, świadczącym międzynarodowe usługi w przewozach osób, 
zależy między innymi na zaakceptowaniu przez klientów zmiany cen propono-
wanych przez tych przewoźników. W niniejszym artykule podjęto próbę nakre-
ślenia uwarunkowań i czynników, które warunkują taką akceptację. 

1. Istota teorii cen w transporcie kolejowym 

Ogólnie cenę można zdefiniować, w sposób najprostszy i w dużej mierze 
intuicyjny, jako „ilość pieniędzy, za którą można nabyć jednostkę towaru, dobra 
lub usługi”1. Cena sprzedaży to iloraz, który w najprostszym przypadku przed-
stawia ilość pieniędzy, którą kupujący musi przygotować w celu nabycia okre-
ślonej ilości danego dobra (lub usługi), co prezentuje poniższa zależność2: 

 

                                                           
1  Nowy leksykon PWN, PWN, Warszawa 1998, s. 257. 
2  L. Müller-Hagedorn, Handelsmarketing, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2005,  

s. 256–265. 

NR 659 2011 
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ilość pieniądza, którą nabywca powinien przekazać sprzedawcy cena = ilość dobra (usługi), którą powinien otrzymać nabywca 
 
Pod pojęciem cena rozumie się również wartość dobra bądź usługi obo-

pólnie określoną przez obie strony transakcji handlowej. Początkowo cena była 
wyrażana w towarach, przy wymianie naturalnej lub barterowej, później 
w jednostkach monetarnych, w pieniądzu. W zależności od postaci transakcji, 
cena może przybierać różne określenia i formy, w tym również za świadczone 
usługi. W przypadku, gdy nabywca kupuje określone dobro lub usługę3, można 
mówić o cenie sensu stricto, na przykład opłata za mieszkanie bądź inny lokal 
nosi miano czynszu. Wynagrodzenie jest ceną pracy, a stopa procentowa ceną 
transakcji bankowych. Natomiast zestawienie cen biletów autobusowych, kole-
jowych bądź lotniczych określa się także jako taryfę za usługi transportowe. 
Wszystkie te ceny stanowią cenę sensu largo. Zwykle producent produktu usta-
la taką cenę, która pokrywałaby koszty produkcji, dystrybucji i sprzedaży łącz-
nie z uczciwym zarobkiem za trud i ryzyko4. Przyjęta cena oddziałuje zarówno 
na decyzje konsumenta, jak i wytwórcy. 

Produkcja usług transportowych odbywa się w przestrzeni, na określonej 
drodze przewozu, także międzynarodowego. Odległość przewozu wpływa więc 
bezpośrednio na wzrost wielkości kosztów produkcji usługi transportowej, co 
można przedstawić następująco w formie matematycznej5: 

 
Kp = a + b * l, 

gdzie:  
Kp – koszt przewozu 1 pasażera na określoną odległość,  
a – koszt niezależny od odległości przejazdu, zwany kosztem operacji 

(początkowych i końcowych), przypadający na 1 pasażera (wielkość 
stała), 

                                                           
3  Należy dodać, że produktem są wszystkie dobra materialne i usługi, które można zaofe-

rować nabywcom do konsumpcji, użytkowania lub dalszego przerobu; jest to cokolwiek, co może 
być zaoferowane komuś w celu zaspokojenia jego potrzeb lub pragnień. Szerzej zob. A. Smalec, 
Polityka produktu i innowacji produktowych, w: Podstawy marketingu. Problemy na dziś i jutro, 
red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 151. 

4  Szerzej zob. G. Karasiewicz, Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997,  
s. 14–22; Ph. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005, s. 475–494.  

5  W. Grzywacz, Taryfy transportowe, WKŁ, Warszawa 1985, s. 155–156; G. Rosa, Usługi 
transportowe. Rynek – konkurencja – marketing, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Szczecin 2006, s. 39–41. 
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b – koszt przemieszczenia 1 pasażera na odległość 1 km, zwany kosztem 
zależnym od odległości, 

l – odległość przewozu w kilometrach. 
 
Ta zależność matematyczna wskazuje na zróżnicowanie odległościowe, 

degresywne, co w praktyce przejawia się obniżaniem cen i kosztów jednostko-
wych przewozu. Rodzaj zróżnicowania odległościowego oraz jego intensyw-
ność wynika z przyjętej przez przewoźnika polityki taryfowej.  

Zestawienie cen za usługi transportu drogowego czy kolejowego zwykle 
określa się jako taryfę za usługi transportowe. Ceny tych usług powinny obej-
mować również koszty zewnętrzne transportu, ponoszone przez społeczeństwo 
w rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstw transportowych6. Inter-
nalizacja kosztów zewnętrznych powinna dotyczyć kosztów między innymi 
zajmowania powierzchni ziemi przez infrastrukturę transportową, zanieczysz-
czenia powietrza, hałasu oraz kongestii i wypadków. Ta grupa kosztów jak do-
tychczas nie jest zwykle ponoszona przez usługobiorców na rynku usług trans-
portowych.  

Cenę za kolejową usługę transportową, czyli kolejową taryfę przewozową, 
możemy określić jako ustalony lub stosowany przez przewoźnika i podany do 
publicznej wiadomości usystematyzowany zbiór danych określających: 

– wysokość stawek albo opłat za przewóz osób lub przesyłek, a także wy-
sokość opłat za usługi dodatkowe świadczone przez przewoźnika, 

– sposób oraz warunki stosowania tych stawek i opłat, 
– inne dane potrzebne do obliczania należności za przewóz (np. nomen-

klaturę towarów, spis stacji, wykaz odległości)7. 

2. Ogólna charakterystyka międzynarodowej taryfy pasażerskiej 

W przewozach międzynarodowych, w tym również wewnątrzunijnych, 
stosowane są taryfy międzynarodowe, stanowiące wynik porozumienia między 
przewoźnikami kolejowymi z zainteresowanych krajów. Taryfy międzynaro-
                                                           

6  B. Pawłowska, Koszty zewnętrzne w transporcie, w: Koszty i opłaty w transporcie,  
red. M. Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, s. 47–51.  

7  Na podstawie: Z. Mika, Taryfy kolejowe, WKŁ, Warszawa 1967, s. 13; P. Małek, Eko-
nomika transportu, PWE, Warszawa 1977, s. 402; S. Podwysocki, R. Stawrowski, Koszty, taryfy 
i wyniki finansowe kolei, WKŁ, Warszawa 1970, s. 51. O aspekcie prawnym pojęcia taryfy zob. 
W. Górski, Prawo przewozowe, WKŁ, Warszawa 1971, s. 36–38. Użyte w pracy określenia „tary-
fa przewozowa” lub „taryfa transportowa” uważane są za synonimy.  
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dowe utworzone na podstawie tych porozumień nosiły zwykle nazwę „wspólna 
międzynarodowa taryfa na przewóz...”. Opłaty za przewóz osób w relacjach 
unijnych na przykład Polska–Niemcy i Polska–Austria były zamieszczone we 
Wspólnej międzynarodowej taryfie na przewóz osób (TCV)8, opartej na posta-
nowieniach Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)9.  

Opłaty jednostkowe przewoźników pasażerskich w Polsce, Austrii i we 
Francji według taryfy TCV oraz ich zróżnicowanie odległościowe zaprezento-
wano w tabeli 1. Na ich podstawie można stwierdzić, że przewoźnicy kolejowi 
w tych krajach stosują ceny degresywne, gdyż stawka za 1 pkm przewozu male-
je wraz ze wzrostem odległości przewozowej. Należy zauważyć, że PKP Inter-
city stosuje najniższe stawki taryfowe dla każdej odległości przewozu. Opłata 
taryfowa przewoźnika ÖBB przy przewozie 1 osoby na odległość 40 km wynosi 
8,80 EUR i jest najwyższa spośród badanych opłat na podstawie zeszytów  
III taryfy TCV analizowanych kolei dla tej odległości przejazdu. W porówny-
walnej cenie (9,00 EUR) w Polsce odległość przewozu wynosi 80 km i jest ona 
dwukrotnie wyższa niż w Austrii. Dla odległości 220 km w Polsce cena biletu 
wynosi 19,40 EUR i może być porównywana z ceną biletu na odcinku austriac-
kim dla odległości 100 km, a na odcinku francuskim – 140 km przejazdu.  

Specyfiką cen taryfowych za usługi przewozowe jest ich charakter, zarów-
no detaliczny, gdyż są one stosowane przy przejeździe pojedynczej osoby, jak 
i hurtowy, ponieważ znajdują zastosowanie również przy jeździe wielu podróż-
nych, także zorganizowanych w grupy, na przykład ceny taryfowe turystyczne. 
Ceny te mają zwykle zastosowanie przy masowych i powtarzalnych transak-
cjach kupna i sprzedaży usług, także w przewozach międzynarodowych. Publi-
kowane taryfy wprowadzają uproszczenie i ład przy zakupie usług transporto-
wych, gdyż uniemożliwiają negocjowanie ich wysokości, co stwarza stabiliza-
cję na rynku tych usług, a przewoźnikowi umożliwia planowanie wpływów 
z tytułu sprzedaży swych produktów. 

Z punktu widzenia usługodawcy, którym jest spółka PKP Intercity, najko-
rzystniejszą sytuacją byłoby pełne wykorzystanie miejsc, oferowanych w po-
ciągach uruchamianych przez tego przewoźnika, przy możliwie wysokiej cenie. 
W realiach rynkowych jednakże decyzja o skorzystaniu z usług PKP Intercity 
                                                           

8  TCV – franc. Tarif commun international pour le transport des voyageurs; obecnie taryfa 
ta nosi nazwę: Międzynarodowe szczególne warunki przewozu (SCIC). 

9  DzU 2007, nr 100, poz. 674 i 675; COTIF – franc. Convention relative aux transports 
internationaux ferroviaires. 
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podejmowana jest przez usługobiorcę. Podróżny – na podstawie informacji 
zawartych w ofercie przewozowej oraz stosownie do własnych preferencji – 
dokonuje wyboru, dotyczącego nie tylko tego, czy skorzysta z pociągu tego 
przewoźnika, ale również jakiej kategorii będzie to pociąg i której klasy wagon.  

 
Tabela 1 

Opłaty jednostkowe przewoźników kolejowych według taryfy TCV  
oraz ich zróżnicowanie odległościowe w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia  

w Polsce, Austrii i Francji 
Polska Austria Francja Odległość 

(km) EUR/1pas % EUR/1pas % EUR/1pas % 
40 5,80 1,11 8,80 0,29 8,00 0,31 
60 7,40 1,42 12,20 0,40 10,80 0,41 
80 9,00 1,72 15,20 0,50 13,60 0,52 

100 10,60 2,03 19,00 0,62 16,40 0,63 
140 14,60 2,79 24,40 0,80 21,60 0,83 
180 17,00 3,25 29,20 0,96 26,00 0,99 
220 19,40 3,71 34,00 1,11 30,40 1,16 
260 21,80 4,17 37,60 1,23 34,60 1,32 
320 24,20 4,63 46,40 1,52 40,60 1,55 
360 25,40 4,86 49,20 1,61 44,20 1,69 
400 26,60 5,09 52,60 1,72 47,80 1,83 
480 28,20 5,40 57,00 1,87 54,80 2,10 
600 30,60 5,86 63,80 2,09 – – 
760 35,40 6,78 69,60 2,28 – – 
1000 42,60 8,15 – – – – 

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne10: 
Polska – 522,49 EUR (2005 rok), 
Austria – 3 056,08 EUR (2006 rok), 
Francja – 2 614,05 EUR (2006 rok). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zeszytów II i III taryfy TCV przewoźników 
z Polski, Austrii i Francji; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (21.08.2009). 

 
 
Przewoźnik wywiera wpływ na wybór dokonywany przez potencjalnego 

pasażera, oferując określoną usługę o pewnych charakterystycznych cechach, 
takich jak punktualność, bezpieczeństwo, taniość czy też wygoda podróży. Jed-
nym z najważniejszych czynników, mających wpływ na decyzję konsumenta 

                                                           
10  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przemysłu i usług – pracownicy za-

trudnieni na pełen etat w przedsiębiorstwach zatrudniających 10 i więcej pracowników; dane na 
podstawie http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (21.08.2009). 
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danej usługi (usługobiorcy) jest jej cena. Zmiana ceny wywołuje zmianę popytu 
na oferowany produkt, a w dłuższym okresie – również dostosowanie podaży ze 
strony przewoźnika kolejowego. 

3. Poziomy akceptacji zmian cen przez pasażerów w przewozach między-
narodowych 

Do tej pory nie przeprowadzano w kolejowym transporcie pasażerskim 
szczegółowego badania elastyczności cenowej klientów-pasażerów. Badanie 
takie wykonane zostało od sierpnia do października 2010 roku w pociągach 
spółki PKP Intercity, kursujących w następujących relacjach międzynarodo-
wych: 

– Warszawa–Berlin (BWE), 
– Warszawa–Wiedeń (Sobieski), 
– Warszawa–Praga (Praha), 
– Kraków–Hamburg (Wawel). 
Zebrano 839 ankiet, z czego ze względu na błędy usunięto 100, a za pod-

stawę do badań przyjęto 739 prawidłowo wypełnionych formularzy. Badaniu 
marketingowemu podlegało warunkowanie akceptacji wzrostu cen, a także po-
ziom akceptacji podwyżki o określonej wysokości. 

Na pytanie, czy byłby/byłaby Pan/Pani gotowy/gotowa zapłacić 20% wię-
cej, gdyby: 

– pociąg jechał krócej o 30 min,   
– byłoby więcej połączeń w ciągu dnia,  
– byłaby lepsza obsługa i serwis barowy (Internet, prasa, darmowy poczę-

stunek), 
– na trasie jeździłby nowoczesny skład, 
– w żadnym z tych przypadków, 

aż 25% ankietowanych pasażerów (rys. 1) wskazało, że pociąg powinien jechać 
krócej o 30 minut, przy czym wiele odpowiedzi było opatrzonych komenta-
rzem, że skrócenie czasu podróży powinno być większe niż 30 minut. Sugero-
wano, że minimalnym skróceniem czasu podróży, mogącym usprawiedliwić 
podwyżkę cen przewozu o 20%, jest 1 godzina. Należy oczywiście wziąć pod 
uwagę, że badaniu podlegali pasażerowie pociągów kursujących w relacjach 
międzynarodowych, a zatem podróżujący najczęściej wiele godzin na duże od-
ległości. Niemalże równie ważny dla pasażerów jest nowoczesny tabor przewo-
zowy, gwarantujący zwiększony komfort podróży. Jednocześnie należy zauwa-
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żyć, że aż 25% ankietowanych nie jest gotowych zaakceptować tak dużej pod-
wyżki, niezależnie od zaoferowanych warunków. 
 

 

pociąg jechał krócej o 
30 min
25%

byłoby więcej połączeń 
w ciągu dnia 

15%byłaby lepsza obsługa i 
serwis barowy (Internet, 

prasa, darmowy 
poczęstunek)

13%

na trasie jeździłby 
nowoczesny skład

22%

w żadnym z tych 
przypadków

25%

 
 

Rys. 1. Czy byłby/byłaby Pan/Pani gotowy/gotowa zapłacić 20% więcej, gdyby... 
Źródło: opracowanie własne.  

 
 
Pytania, określające elastyczność cenową podróżnych, tworzą grupę, opar-

tą na wskazaniu, jaki poziom podwyżki cen (do 5 zł, 6–10 zł, 11–15 zł,  
16–25 zł, 26–35 zł, 36–45 zł czy ponad 46 zł) jest dla danego pasażera prak-
tycznie nieodczuwalny, odczuwalny, ale jeszcze możliwy do zaakceptowania, 
lub też odczuwalny i nie do zaakceptowania.  

Na pytanie: proszę powiedzieć, o ile złotych mogłyby wzrosnąć ceny bile-
tów za usługi międzynarodowe oferowane przez PKP Intercity, aby uznał(a) je 
Pan(i) za praktycznie nieodczuwalne, 28% badanych pasażerów wskazało prze-
dział do 5 zł, 19% przedział 6–10 zł, a 27% – 11–15 zł (rys. 2). Kumulując te 
przedziały i przyjmując zasadę, że akceptujący podwyżkę o 6–10 zł akceptują 
również wzrost ceny do 5 zł, można dojść do wniosku, że aż 74% ankietowa-
nych byłoby skłonnych do zaakceptowania podwyżki od 11 zł do 15 zł, co sta-
nowi wzrost cen za przejazd o około 9–13%. 

Analizując kolejny przedział elastyczności cenowej, a mianowicie pod-
wyżki odczuwalnej, ale jeszcze możliwej do zaakceptowania (rys. 3), można 
zauważyć, że granica akceptacji przesuwa się wzwyż, a mianowicie aż 26% 
badanych pasażerów pociągów relacji międzynarodowych wskazało przedział 
cen 11–15 zł za maksymalny, ale wciąż możliwy do zaakceptowania, 20% – na 
podwyżkę o 16–25 zł, a 17% na wzrost cen aż o 26–35 zł. Dokonując ponownie 
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kumulacji, można więc zauważyć, że 87% badanych byłoby w stanie zaakcep-
tować podwyżkę w wysokości 26–35 zł, co stanowi wzrost cen nawet  
o 25–33%. 

 
 

 

do 5 zł 
28%

6-10 zł 
19%

16-25 zł 
13%

11-15 zł 
27%

26-35 zł 
9%

36-45 zł 
3% ponad 46 zł

1%

 
 

Rys. 2. Proszę powiedzieć, o ile złotych mogłyby wzrosnąć ceny biletów za usługi 
międzynarodowe oferowane przez PKP Intercity, aby uznał(a) je Pan(i) za 
praktycznie nieodczuwalne? 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 
 

 

do 5 zł 
15%

16-25 zł 
20%

6-10 zł 
9%

ponad 46 zł
4%

36-45 zł 
9%

26-35 zł 
17%

11-15 zł 
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Rys. 3. Proszę powiedzieć, o ile złotych mogłyby wzrosnąć ceny biletów oferowanych 

przez PKP Intercity, aby uznał(a) je Pan(i) za odczuwalne, ale jeszcze możliwe 
do zaakceptowania?  

Źródło: opracowanie własne.  
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Ostatnie pytanie z zakresu elastyczności cenowej, zadane w trakcie bada-
nia ankietowego, dotyczyło podwyżki odczuwalnej i nie do zaakceptowania 
(rys. 4). Tutaj aż 34% ankietowanych wskazało podwyżki ponad 46 zł jako 
nieakceptowalne, 13% poziom 36–45 zł, a 19% poziom 26–35 zł. Po skumulo-
waniu można powiedzieć, że 66% ankietowanych nie zaakceptuje podwyżki 
o ponad 26 zł.  

 
 

 do 5 zł 
8%

11-15 zł 
10%

26-35 zł 
19%

36-45 zł 
13%

ponad 46 zł
34%

6-10 zł 
4%

16-25 zł 
12%

 
 

Rys. 4. Proszę powiedzieć, o ile złotych mogłyby wzrosnąć ceny biletów oferowanych 
przez PKP Intercity, aby uznał(a) je Pan(i) za odczuwalne i nie do zaakcepto-
wania? 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Jak wynika z powyższych danych, przedziały nakładają się i to, co dla  

części pasażerów jest podwyżką na poziomie nadal akceptowalnym, dla innych 
przekracza już ten poziom. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę fakt, że bar-
dzo wielu pasażerów (35% ankietowanych) podróżuje w celach służbowych 
i nie ponosi bezpośrednio kosztów podróży. Wpływa to na przesunięcie pozio-
mu akceptacji wzwyż, a zatem najbardziej prawdopodobne są raczej niższe ze 
wskazanych przedziałów podwyżek w badaniu elastyczności cenowej. 
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Wnioski 

Z rozważań zawartych w niniejszym artykule można wyprowadzić nastę-
pujące wnioski: 

1. W związku z rynkiem usługobiorcy oprócz cen sztywnych u przewoź-
ników międzynarodowych zaczynają się pojawiać ceny negocjowane 
(szczególnie w przejazdach grupowych). 

2. Pasażerowie pociągów międzynarodowych są skłonni zaakceptować 
4–13% zmiany cen in plus, pod warunkiem zachowania godziwej ja-
kości usług. 

3. Wraz z próbą zwiększenia cen za przewozy międzynarodowe o ponad 
26 zł maleje znacznie liczba pasażerów akceptujących tego typu pod-
wyżki cen biletów. 

4. Podróżni w czasie badań byli skłonni zapłacić za podróż o 20% więcej 
pod warunkiem, że pociąg pojedzie o 30 minut krócej, będzie jeździł 
nowoczesny skład, w pociągu będzie oferowany lepszy serwis i tym 
podobne. 

 
 
 

TENDENCIES OF APPROVAL OF CHANGES IN PRICES  
IN INTERNATIONAL TRAIN PASSENGER TRANSPORTS 

 
 

Summary 
 
The article presents trends in acceptance of price changes in international rail pas-

senger transport, with first the theory of prices in rail transport, and secondly marketing 
research. The results of marketing research, which was done in August, September and 
October 2010 in international rail passenger transport show, what level of price increase 
is perceived as unnoticeable, noticeable but acceptable and noticeable and unacceptable, 
as well as conditions, which would make a 20% price increase acceptable for passen-
gers.  

Translated by Daria Mendyk 
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ZASTOSOWANIE SKALI SIMALTO 
DO KSZTAŁTOWANIA CECH PRODUKTU  
NA PRZYKŁADZIE PRACY DZIEKANATU 

 
 

Wprowadzenie 

Do napisania niniejszego artykułu skłonił autora niewielki dorobek krajo-
wego piśmiennictwa w odniesieniu do skali SIMALTO. W polskiej literaturze 
poświęconej badaniom marketingowym można doszukać się kilku wzmianek na 
temat tej skali1, natomiast brakuje publikacji bezpośrednio o niej traktujących. 
Jednocześnie można znaleźć doniesienia mówiące o stosowaniu tej skali 
w praktyce profesjonalnych firm badawczych, prowadzących działalność w na-
szym kraju2. Ponadto z obserwacji autora wynika, że jest to skala, do której 
badacze odwołują się zarówno na konferencjach naukowych, jak i w swoich 
pracach. W związku z tym przyjęto, że celem artykułu jest zaprezentowanie 
skali SIMALTO i przedstawienie jej zastosowania na przykładzie kształtowania 
wybranych cech obsługi studentów przez dziekanat. 

Struktura pracy wyniknęła z podjętego celu. Najpierw scharakteryzowano 
skalę SIMALTO, a następnie ją skonstruowano na przykładzie usługi, jaką jest 
                                                           

1  Np. A. Sagan, Skale jako podstawowy instrument pomiaru w badaniach satysfakcji i lo-
jalności, w: Analiza satysfakcji i lojalności klientów, StatSoft Polska, Kraków 2003, s. 35–37;  
P. Hague, Badania marketingowe. Planowanie, metodologia i ocena wyników, Wydawnictwo 
Helion, Gliwice 2002, s. 165–166. 

2  B. Durka, Jak zbadać satysfakcję, „Brief” maj 2001, s. 70–71. 

NR 659 2011 
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obsługa studentów przez dziekanat. Zbudowaną skalę użyto w badaniu ankie-
towym, którego wyniki posłużyły do wyciągnięcia wniosków w zakresie kształ-
towania pracy dziekanatu. Na podstawie przeprowadzonego badania wyciągnię-
to wnioski dotyczące stosowania rozpatrywanej skali.  

1. Charakterystyka skali SIMALTO 

Powszechnie stosowana nazwa skali, w postaci skrótowca SIMALTO, bie-
rze się z anglojęzycznego jej określenia simultaneous multi-attribute level tra-
de-off. Do utworzenia tego akronimu wykorzystano pierwsze litery wyrazów 
składających się na tę angielską nazwę. Na tej podstawie skalę tę określa się też 
jako skalę równoczesnych kompromisów wieloatrybutowych, jednak nie jest to 
forma często używana. Ma ona tę zaletę, że oddaje istotę skali, którą jest okreś-
lenie cech produktu na podstawie kompromisowych decyzji podejmowanych 
przez nabywców. Istotą tego kompromisu jest powiązanie ze sobą preferencji 
odnośnie do rozpatrywanych cech produktu. Zakłada się, że jeśli nabywca de-
cyduje się na większe spełnienie jego preferencji w odniesieniu do jednej cechy 
produktu, to może się to odbyć kosztem zmniejszenia stopnia spełnienia jego 
preferencji dotyczących drugiej jego cechy. 

Skonstruowanie skali wymaga określenia zestawu cech produktu, które są 
istotne z punktu widzenia nabywcy. Następnie przy każdej z tych cech należy 
określić zbiór dopuszczalnych wariantów, które nazywane są potencjalnymi 
poziomami cechy. Cechy te wraz z ich dopuszczalnymi poziomami mogą być 
zaprezentowane na tak zwanej siatce SIMALTO (ang. SIMALTO grid), którą 
często wykorzystuje się do przedstawienia wyników badania. W odniesieniu do 
każdej cechy prosi się nabywcę o wskazanie poziomu produktu, który: 

– jest dla niego nie do przyjęcia, 
– obecnie on otrzymuje, 
– chciałby on otrzymywać od „idealnej” firmy. 
Zdiagnozowanie pierwszego z podanych poziomów dotyczącego każdej 

cechy pozwala na wskazanie nieakceptowanych przez potencjalnych nabywców 
wariantów analizowanych cech. Jeśli ujęta w badaniu cecha jest mierzona przy-
najmniej na skali porządkowej, to wskazany w tym przypadku przez responden-
tów poziom cechy jest jednocześnie granicą intensywności, której nie należy 
przekraczać. Powyżej tej granicy występują poziomy, które – w mniejszym 
bądź większym stopniu – potencjalni nabywcy są w stanie zaakceptować. Wy-
znaczenie drugiego poziomu, obecnie otrzymywanego, w zakresie każdej cechy 
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wskazuje, jak potencjalni nabywcy postrzegają dostarczany im produkt. Nato-
miast określenie trzeciego poziomu pozwala na zbudowanie koncepcji idealne-
go produktu. Jeśli dana cecha jest mierzona w skali porządkowej, to między jej 
poziomem otrzymywanym a poziomem idealnym zazwyczaj powstaje pewna 
wyrwa, którą określa się jako lukę satysfakcji. 

Ponadto skala SIMALTO pozwala na zdiagnozowanie tak zwanych priory-
tetów ulepszeń. Chodzi w tym przypadku o stwierdzenie, na ile ważna jest re-
dukcja luki satysfakcji – o ile taka występuje – w zakresie danej cechy. Można 
to określić na kilka sposobów. Jeden z nich polega na przyporządkowaniu do 
różnych poziomów rozpatrywanych cech określonych liczb punktów. Przejście 
z jednego poziomu na inny w zakresie danej cechy pociąga za sobą określone 
koszty, które wynikają z różnicy punktów między tymi poziomami. Respondent 
otrzymuje do dyspozycji pewną liczbę punktów i jego zadaniem jest podział tej 
liczby między preferowane przez niego priorytety ulepszeń odnośnie do każdej 
cechy, z uwzględnieniem kosztów tych ulepszeń (wynikających z wcześniej 
wspomnianej różnicy między poziomami cechy). Inne rozwiązanie dotyczące 
określenia priorytetów ulepszeń polega na wskazaniu przez respondenta ważno-
ści redukcji ewentualnych luk satysfakcji, na przykład poprzez użycie skali 
rangowej lub skali stałych sum. 

Ze względu na sposób konstrukcji skali SIMALTO można mówić o jej 
dwóch podstawowych zastosowaniach. Z jednej strony skala ta służy pomiaro-
wi satysfakcji nabywców z obecnie otrzymywanego produktu. Będą o tym 
świadczyły luki satysfakcji określone w zakresie każdej z rozpatrywanych cech 
produktu i ważności tych luk wyrażone jako priorytety ulepszeń. Im większa 
i ważniejsza dla nabywców jest luka związana z daną cechą, tym mniejsza jest 
ich satysfakcja w tym zakresie. Z drugiej zaś strony, skala SIMALTO służy 
kształtowaniu cech produktu. Priorytety ulepszeń dostarczają informacji o tym, 
które cechy należy kształtować, zaś luki satysfakcji – w jaki sposób. Ze wzglę-
du na to drugie zastosowanie, skalę tę wykorzystuje się w zakresie kształtowa-
nia nowych produktów. 

2. Kształtowanie wybranych aspektów obsługi studentów przez dziekanat 

Praca dziekanatu polega przede wszystkim na obsłudze studentów. Jest 
tam załatwianych wiele różnych spraw. Już na samym początku studiów może 
okazać się, że studenta czeka wizyta w dziekanacie związana z odbiorem indek-
su. W trakcie studiów tych kontaktów z dziekanatem może być wiele i mogą 
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one dotyczyć: wyboru przedmiotów obieralnych, załatwienia niektórych spraw 
socjalnych (np. złożenie podania o stypendium czy o akademik), rozliczenia 
sesji czy też załatwienia spraw związanych z dyplomowaniem (np. złożenie 
pracy lub karty obiegowej). W związku z tym z punktu widzenia studenta po-
ziom usług świadczonych przez dziekanat jest istotny. 

Do przeprowadzenia badania ankietowego z zastosowaniem skali SI-
MALTO wybrano kilka cech charakteryzujących pracę dziekanatu, które, zda-
niem autora, są ważne dla studentów i jednocześnie mogą być kształtowane. 
Jest to pięć następujących cech: 

– przeciętny czas oczekiwania w kolejce na obsługę w dziekanacie, 
– przeciętny czas poświęcony na załatwienie sprawy w dziekanacie, 
– uprzejmość personelu w dziekanacie w trakcie obsługi studentów, 
– częstość błędów i pomyłek popełnianych przez personel dziekanatu, 
– terminy otwarcia dziekanatu. 
W nawiązaniu do tych cech sformułowano problemy badawcze, mogące 

być rozwiązane na podstawie danych pochodzących ze skali SIMALTO, w po-
staci następującej sekwencji pytań: 

1. Które poziomy badanych cech są nie do przyjęcia dla studentów? 
2. Na których poziomach tych cech są obecnie świadczone usługi dzie-

kanatu? 
3. Jakie są idealne dla studentów poziomy rozpatrywanych cech? 
4. Jakie są priorytety ulepszeń studentów w zakresie tych cech? 
Przedmiotem badania były usługi świadczone przez dziekanat określonego 

wydziału jednej z trójmiejskich uczelni. W dziekanacie tym studenci obsługi-
wani są w godzinach otwarcia dziekanatu w sposób ciągły przez jedną osobę, 
w pomieszczeniu specjalnie do tego wydzielonym. W tym miejscu można zała-
twić wszelkie sprawy studenckie. W danym momencie na tym stanowisku może 
być obsługiwana jedna osoba, zaś pozostali studenci chcący załatwić jakąś 
sprawę oczekują w kolejce na obsługę przed dziekanatem. 

Na metodykę badania złożyły się trzy następujące metody: 
– pomiaru zmiennych, 
– zbierania danych, 
– analizy danych. 
Instrument pomiarowy w postaci kwestionariusza ankietowego składał się 

z dwóch pytań. Pierwsze z nich było pytaniem złożonym, za pomocą którego 
diagnozowano trzy kluczowe poziomy w zakresie skali SIMALTO – to znaczy 
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poziom idealny, otrzymywany i nie do przyjęcia – w odniesieniu do rozpatry-
wanych pięciu cech opisujących pracę dziekanatu. Co do każdej z tych cech 
najpierw określono od pięciu do sześciu potencjalnych poziomów, które przed-
stawiono w tabeli 1. W zestawieniu tym zaprezentowano wspomnianą wcześ-
niej siatkę SIMALTO i podano w nim skrócone nazwy rozpatrywanych zmien-
nych, które wyróżniono kapitalikami. Nazwy te będą używane przy opisie ana-
lizy danych oraz prezentowaniu wyników i wniosków z badania. Zadaniem 
respondentów było wskazanie interesujących nas poziomów w zakresie każdej 
cechy, z wyjątkiem poziomu otrzymywanego w odniesieniu do terminów 
otwarcia dziekanatu. W tym ostatnim przypadku dni i godziny otwarcia dzieka-
natu były znane, stąd wskazano je respondentom w kwestionariuszu. W tym 
pytaniu rozdźwięk między poziomem otrzymywanym a idealnym wskazywał 
lukę satysfakcji studenta w odniesieniu do danej cechy.  

Drugie pytanie w kwestionariuszu dotyczyło określenia priorytetów ulep-
szeń. Pytanie to zbudowano w skali stałych sum. Poproszono w nim responden-
tów o podział kwoty 100 złotych między pięć rozpatrywanych cech pracy dzie-
kanatu, tak aby ten podział odzwierciedlał stopień ważności redukcji ewentual-
nej luki satysfakcji dotyczącej każdej cechy.  

Do zebrania danych użyto ankiety audytoryjnej, którą przeprowadzono na 
próbie 49 studentów studiów stacjonarnych. W badaniu wzięli udział studenci 
uczący się na tym wydziale trójmiejskiej uczelni, którego usługi były przedmio-
tem badania. Dobór próby był nielosowy i można go określić jako przypadko-
wy. Dane zabrano w czerwcu 2010 roku. 

Do analizy danych zebranych na podstawie pytania pierwszego użyto ta-
kich miar położenia, jak mediana i dominanta. Medianę wykorzystano do za-
gregowania odpowiedzi respondentów w zakresie następujących zmiennych: 
czas oczekiwania w kolejce, czas załatwienia sprawy, uprzejmość personelu 
oraz częstość błędów i pomyłek. Wynika to stąd, że te cechy były mierzone na 
poziomie porządkowym. Terminy otwarcia dziekanatu mierzono na skali nomi-
nalnej, stąd do agregowania odpowiedzi respondentów użyto dominanty. 
W przypadku drugiego pytania, które służyło do określenia priorytetów ulep-
szeń za pomocą skali stałych sum, do zagregowania odpowiedzi respondentów 
użyto średniej arytmetycznej. Taką średnią wyznaczono dla każdej z pięciu 
cech ujętych w tym pytaniu i przedstawiała ona, jak ważna jest dla responden-
tów redukcja luk satysfakcji występujących w zakresie danej cechy. 
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Tabela 1  

Siatka SIMALTO – cechy i ich poziomy 
CZAS OCZE-

KIWANIA 
W KOLEJCE 

(MIN) 

< 2 2–5 5–10 10–20 20–30 > 30 

CZAS ZAŁA-
TWIENIA 

SPRAWY (MIN) 
< 2 2–5 5–10 t 10–15 > 15 

UPRZEJMOŚĆ 
PERSONELU 

bardzo  
nieuprzejmy nieuprzejmy ani uprzejmy, ani 

nieuprzejmy uprzejmy bardzo uprzejmy 

CZĘSTOŚĆ 
BŁĘDÓW  

I POMYŁEK 
bardzo często często rzadko bardzo rzadko brak 

TERMINY 
OTWARCIA 

pn. 
wt. 
śr. 
czw. 
pt. 

8–15 
8–15 
8–15 
8–15 
8–15 

pn. 
wt. 
śr. 
czw. 
pt. 
so. 

8–15 
8–15 
8–15 
8–15 
8–15 
8–15 

pn. 
wt.
śr. 
cz. 
pt. 
so. 

  8–16 
  8–16 
  8–18 
  8–16 
10–18 
  8–16 

pn. 
wt. 
śr. 
cz. 
pt. 
so. 

9–16 
9–16 
9–18 
9–16 
9–18 
9–16 

pn. 
wt. 
śr. 
cz. 
pt. 
so. 
nd. 

  9–16 
  9–16 
  9–18 
  9–16 
  9–18 
  9–16 
10–13 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Uzyskane wyniki w odniesieniu do pierwszego pytania kwestionariusza 

przedstawiono na siatce SIMALTO w tabeli 2. Na tej siatce dla każdej z rozpa-
trywanych cech wyróżniono zagregowane wyniki w zakresie interesujących nas 
poziomów – to znaczy mediany w odniesieniu do pierwszych czterech cech 
i dominanty w przypadku ostatniej cechy. Poziom nie do przyjęcia, otrzymywa-
ny i idealny odpowiednio wyróżniono.  

Wyniki przedstawione w tabeli 2 pozwalają na udzielenie odpowiedzi na 
trzy pierwsze z postawionych pytań badawczych. Okazuje się, że nie do przyję-
cia dla badanych studentów jest sytuacja, w której czas oczekiwania w kolejce 
do dziekanatu przekracza 30 minut, czas załatwienia sprawy wynosi od 10 mi-
nut do 15 minut, personel dziekanatu jest bardzo nieuprzejmy, jego błędy i po-
myłki zdarzają się bardzo często, zaś dziekanat jest otwarty dla studentów od 
poniedziałku do piątku w godzinach od ósmej do piętnastej. Natomiast w opinii 
badanych studentów obecnie otrzymywana przez nich usługa dziekanatu wy-
gląda następująco: czas oczekiwania w kolejce wynosi od 10 minut do 20 mi-
nut, czas załatwienia sprawy kształtuje się w przedziale od 2 minut do 5 minut, 
personel dziekanatu jest neutralny pod względem uprzejmości wobec studentów 
(ani nieuprzejmy, ani uprzejmy), natomiast błędy i pomyłki tegoż personelu 
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występują rzadko. Jeśli zaś chodzi o poziom otrzymywany w zakresie terminów 
otwarcia dziekanatu, to – zgodnie z tym co powiedziano wcześniej – był on 
podany w kwestionariuszu i jest zaznaczony w tabeli 2. Z kolei parametry ide-
alnej usługi oferowanej przez dziekanat, zdaniem badanych studentów, są na-
stępujące: 

– czas oczekiwania w kolejce powinien wynieść od 2 minut do 5 minut, 
– dana sprawa powinna być załatwiona w dziekanacie w czasie do 2 mi-

nut, 
– personel dziekanatu powinien być bardzo uprzejmy w trakcie obsługi, 
– błędy i pomyłki personelu nie powinny się pojawiać, 
– dziekanat powinien być otwarty we wszystkie dni tygodnia, włączając 

niedzielę, w godzinach, które wyróżniono w tabeli 2 pogrubieniem. 
 

Tabela 2 

Wyniki uzyskane na rozpatrywanych poziomach każdej cechy 
CZAS OCZEKI-
WANIA W KO-
LEJCE (MIN) 

< 2 2–5 5–10 10–20 20–30 > 30 

CZAS ZAŁA-
TWIENIA SPRA-

WY (MIN) 
< 2 2–5 5–10 10–15 > 15 

UPRZEJMOŚĆ 
PERSONELU 

bardzo nie-
uprzejmy nieuprzejmy 

ani uprzejmy, 
ani nieuprzej-

my 
uprzejmy bardzo 

uprzejmy 

CZĘSTOŚĆ  
BŁĘDÓW 

I POMYŁEK 
bardzo często często rzadko bardzo rzadko brak 

TERMINY  
OTWARCIA 

pn. 
wt. 
śr. 
czt. 
pt. 

8–15 
8–15 
8–15 
8–15 
8–15 

pn. 
wt. 
sr. 
czt. 
pt. 
so. 

8–15 
8–15 
8–15 
8–15 
8–15 
8–15 

pn. 
wt. 
śr. 
czt. 
pt. 
so. 

  8–16 
  8–16 
  8–18 
  8–16 
10–18 
  8–16 

pn. 
wt. 
śr. 
czt. 
pt. 
so. 

9–16 
9–16 
9–18 
9–16 
9–18 
9–16 

pn. 
wt. 
śr. 
cz. 
pt. 
so. 
nd. 

  9–16 
  9–16 
  9–18 
  9–16 
  9–18 
  9–16 
10–13 

Uwaga: kursywą wyróżniono poziom nie do przyjęcia, podkreśleniem – otrzymywany, pogrubie-
niem – idealny. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Dodatkowo można zauważyć, że w przypadku cech porządkowych poziom 

otrzymywany znajduje się zawsze pomiędzy poziomem nie do przyjęcia a po-
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ziomem idealnym. Z jednej strony jest to pozytywna sytuacja, gdyż poziom 
otrzymywany przewyższa poziom nie do przyjęcia każdej z tych cech i znajduje 
się w tolerowanym przez badanych studentów obszarze obniżenia satysfakcji. 
Z drugiej jednak strony dystans występujący między poziomem idealnym 
a otrzymywanym świadczy o tym, że sytuacja nie jest idealna i należy rozważyć 
możliwości kształtowania rozpatrywanej usługi. Jeśli chodzi o terminy otwarcia 
dziekanatu, która to zmienna nie ma charakteru porządkowego, można jedynie 
zauważyć, że poziom otrzymywany nie pokrywa się ani z poziomem nie do 
przyjęcia, ani też z poziomem idealnym. 

W celu uzyskania odpowiedzi na czwarte pytanie badawcze wykorzystane 
zostaną dane zebrane na podstawie drugiego pytania z kwestionariusza. Wyniki 
w odniesieniu do priorytetów ulepszeń, w postaci średnich arytmetycznych 
kwot, przedstawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3  

Priorytety ulepszeń 

Cecha Średnia arytmetyczna (zł) 
Czas oczekiwania w kolejce 30,4 
Częstość błędów i pomyłek 21,5 
Uprzejmość personelu 17,6 
Czas załatwienia sprawy 16,4 
Terminy otwarcia 14,2 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z tabeli 3 wynika, że zdecydowanie najważniejsza dla respondentów jest 

redukcja luk występujących w zakresie czasu oczekiwania w kolejce do dzieka-
natu. Około 1/3 dysponowanej kwoty (sto złotych) respondenci przeznaczyliby 
na tę redukcję. Na drugim miejscu znalazło się zredukowanie luk pojawiających 
się w odniesieniu do częstości błędów i pomyłek. Na tę redukcję badani prze-
znaczyliby około 1/5 danej im kwoty. Natomiast w odniesieniu do pozostałych 
trzech cech otrzymane średnie arytmetyczne były na zbliżonym poziomie. 
W związku z tym możemy powiedzieć, że na redukcję luk w zakresie każdej 
z tych cech – to znaczy uprzejmości personelu, czasu załatwienia sprawy i ter-
minów otwarcia dziekanatu – respondenci przeznaczyliby tylko około 1/6 kwo-
ty, którą mieli do dyspozycji. Należy zauważyć, że ulepszenia w zakresie tych 
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trzech ostatnich cech są około dwa razy mniej ważne niż ulepszenia dotyczące 
czasu oczekiwania w kolejce. 

Rezultatów niniejszego badania ankietowego nie można uogólniać ze 
względu na nielosowy dobór próby oraz jej stosunkowo niewielką liczebność. 
Jednakże na podstawie uzyskanych wyników zostaną zaproponowane wnioski 
praktyczne odnośnie do rozpatrywanej usługi w celu zademonstrowania, jak 
wyniki badania z wykorzystaniem skali SIMALTO mogą być użyte do kształ-
towania cech produktu. 

Na podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonej ankiety można za-
proponować wiele wniosków praktycznych dotyczących ulepszeń rozpatrywa-
nej usługi. Wyniki ankiety wyraźnie wskazują, że szczególnego rozważenia 
wymaga zredukowanie luki satysfakcji w zakresie czasu oczekiwania w kolejce 
do dziekanatu. Jednym z możliwych rozwiązań jest otwarcie drugiego stanowi-
ska do obsługi studentów, które niekoniecznie musiałoby być czynne w sposób 
ciągły. Prawdopodobnie wystarczyłoby uruchamianie tego stanowiska w okre-
sach szczytowych obciążeń dziekanatu przez studentów, na przykład w czasie 
rozliczania sesji i składania indeksów do dziekanatu. Na drugim miejscu należa-
łoby podjąć kwestię zredukowania błędów i pomyłek popełnianych przez per-
sonel dziekanatu. W tym przypadku najpierw trzeba byłoby określić jakiego 
rodzaju błędy są najczęściej popełniane i zdiagnozować przyczyny ich wystę-
powania. Następnie doprowadzić do ich wyeliminowania na przykład poprzez 
opracowanie odpowiednich procedur i przeszkolenie personelu w zakresie prze-
strzegania ich. Ostatnią kwestią, jednak mniej ważną od poprzednich, jest do-
prowadzenie do zwiększenia uprzejmości personelu, skrócenie czasu załatwia-
nia danej sprawy i większe dostosowanie terminów otwarcia dziekanatu do 
oczekiwań studentów. W odniesieniu do dwóch pierwszych cech można zapro-
ponować wprowadzenie odpowiednich bodźców motywujących lub przeszkole-
nia personelu. Natomiast kwestia zmiany terminów otwarcia dziekanatu być 
może będzie wymagała zatrudnienia w dziekanacie dodatkowej osoby lub 
uzgodnienia z obecnym personelem dziekanatu dodatkowego wynagrodzenia za 
nadgodziny. 

Podsumowanie 

Skalę SIMALTO należy uznać za przydatną w diagnozowaniu satysfakcji 
nabywców z danego produktu i kształtowaniu jego cech. Jej istotną zaletą jest 
określenie trzech krytycznych poziomów każdej badanej cechy produktu, to 
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znaczy poziomu nie do przyjęcia, otrzymywanego i idealnego. W ten sposób 
można wskazać obszar tolerowany przez nabywców, który występuje pomiędzy 
poziomem nie do przyjęcia a poziomem idealnym w przypadku cech mierzo-
nych przynajmniej na poziomie porządkowym. Jednocześnie można sprawdzić, 
czy poziom otrzymywany znajduje się w obszarze tolerowanym. Dodatkowo 
skala pozwala na wyznaczenie priorytetów ulepszeń, które świetnie nadają się 
do ukierunkowania przyszłych prac rozwojowych produktu. Ważność redukcji 
luk satysfakcji i poziomy idealne jednoznacznie określają kierunek zmian cech 
rozpatrywanego produktu. Zaletą skali jest również to, że ograniczenie liczby 
cech i ich poziomów ujętych w badaniu nie wynika z samej skali (np. sposobu 
przetwarzania danych), lecz znajduje się ono po stronie respondenta. Będzie 
ono wynikało z możliwości i chęci udzielenia przez niego pożądanych informa-
cji. Ograniczenia skali wynikają z natury mierzonych cech. Niektóre cechy pro-
duktu mogą być mierzone tylko na skali nominalnej, gdyż przesądza o tym ich 
charakter. Wówczas nie można wskazać obszaru tolerowanego, można tylko 
stwierdzić, czy poziom otrzymywany pokrywa się, bądź nie, z pozostałymi 
poziomami. Wyniki uzyskane z badania opartego na skali SIMALTO – zazwy-
czaj przedstawiane na siatce skali – pozwalają na wyciągnięcie wielu praktycz-
nych wniosków dotyczących badanego produktu. 

 
 
 

SIMALTO APPLICATION OF THE SCALE FOR SHAPING FEATURES 
ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE DEANERY 

 
Summary 

 
In this paper we characterized SIMALTO scale by describing its essence, con-

struction and applications. Then with reference to several characteristics of work of 
dean’ office we develop the scale and conduct a survey among students by using it. This  
allows us to demonstrate the following issues: construction of the scale, a way of data 
analysis and presentation of results obtained with help of it, drawing practical conclu-
sions coming from results received from the scale. In the ending we tried to point out 
some advantages and disadvantages of SIMALTO scale. 

Translated by Dariusz Dąbrowski  
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ETYCZNE ASPEKTY BADAŃ MARKETINGOWYCH  
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1. Etyka badań rynku – pojęcie i kluczowe dokumenty 

Etyka badań rynku to zasady, wartości i normy postępowania, jakich prze-
strzegają badacze (wszyscy członkowie zespołu prowadzącego badania), wyko-
nując zadania i czynności na każdym etapie badania – przy projektowaniu, re-
alizacji badań i komunikowaniu wyników, ale także przed wykonaniem badań 
i po ich wykonaniu. Badacz etyczny to taki badacz, który ma wiedzę o etycz-
nych zasadach postępowania i czuje się zobowiązany do ich przestrzegania oraz 
bierze na siebie odpowiedzialność za konsekwencje swojej działalności1. Wielu 
menedżerów marketingu stoi na stanowisku, że to, co dopuszczalne prawem, 
jest również etyczne2. W dziedzinie badań marketingowych nie trudno jednak 
o przykłady działań, które są zgodne z prawem, ale zdecydowanie nie są etycz-
ne (będzie o nich mowa w dalszej części artykułu).  

W celu uniknięcia zgodnych z prawem, ale nieetycznych działań, organi-
zacje zrzeszające badaczy na całym świecie tworzą i publikują specjalne kodek-
sy postępowania, wdrażane i respektowane przez ich członków w sposób do-
browolny. Pierwszy Kodeks postępowania w badaniach marketingowych i spo-

                                                           
1  Badania rynku. Metody zastosowania, red. Z. Kędzior, PWE, Warszawa 2005, s. 210. 
2  G.A. Churchill, Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Nau-

kowe PWN, Warszawa 2002, s. 71, 94. 

NR 659 2011 
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łecznych opublikował ESOMAR w 1948 roku. Obecna wersja jest czwartym 
wydaniem kodeksu opracowanego przez Międzynarodową Izbę Handlową 
(ICC) i ESOMAR pod nazwą Międzynarodowy kodeks badań rynku i badań 
społecznych ICC/ESOMAR3. Kodeks ten określa minimalne standardy postę-
powania etycznego, których powinni przestrzegać wszyscy badacze i klienci. 
Należy stosować go zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz bardziej ry-
gorystycznymi standardami lub zasadami, które mogą obowiązywać na danym 
rynku. Informację o takich wymaganiach udostępnia ESOMAR4.  

Jednym z kroków podejmowanych w celu rozwiązania etycznego proble-
mu w badaniach marketingowych, jakim jest obecnie kwestia badań niskiej 
jakości, są inicjatywy organizacji badawczych, jak na przykład inicjatywa 
OFBOR stworzenia Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów i przyznawa-
nia certyfikatów spełniającym jakościowe wymagania firmom badawczym. 
W programie tym ujęte zostały polskie standardy jakości badań rynku i opinii 
społecznej w terenie. PKJPA jest programem kompleksowym, opracowanym na 
podstawie międzynarodowego standardu IQCS (Interviewer Quality Control 
Scheme) dlatego respektowanie jego zaleceń, podobnie jak w przypadku kodek-
su ESOMAR, czyni polskie badania rynku i opinii porównywalnymi z bada-
niami prowadzonymi w innych krajach i zbliża je do wzorów światowych5. 

2. Obszary nieetycznych zachowań podmiotów procesu badawczego 

Nieetyczne zachowania podmiotów procesu badawczego zachodzą w na-
stępujących obszarach: 

– pomiędzy firmami badawczymi a ich klientami, 
– pomiędzy badaczami a respondentami, 
– pomiędzy firmami badawczymi a ich podwykonawcami, 
– pomiędzy badaczami w komórkach badawczych przedsiębiorstw a me-

nedżerami zlecającymi badanie. 
W artykule skoncentrowano się na etyce w badaniach marketingowych 

z perspektywy firmy realizującej badania, w związku z tym w tej i kolejnej czę-
ści artykułu zwrócono uwagę na te obszary, które dotyczą takich firm.  

                                                           
3  www.ptbrio.pl/files/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf. 
4  Ibidem. 
5  Badania rynku..., s. 201; strona internetowa organizacji OFBOR, www.ofbor.pl/index. 

php?i=pkjpa&id=1&pg=1. 
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Problemy etyczne w pierwszym z obszarów wynikać mogą z winy zarów-
no firmy badawczej, jak i jej klientów. Klienci firm badawczych zarzucają im 
między innymi6: 

– wykorzystywanie niewiedzy klienta i zastosowanie przesadnie wyszu-
kanych, często niepotrzebnie skomplikowanych metod badawczych lub 
prowadzenie niepotrzebnych badań, 

– zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników, 
– nieodpowiednie komunikowanie się przy użyciu technicznej, niejasnej  

terminologii, powodujące trudności w zrozumieniu przekazu i zakłopo-
tanie klienta, 

– prezentowanie danych w mało przejrzystych i niejasnych, a nawet 
wprowadzających w błąd raportach z badań (np. przez prezentowanie 
niekompletnych wyników),  

– małą praktyczną przydatność wyników badań, nie zawsze uzasadniającą 
poniesione na badania wydatki, 

– zbytnie koncentrowanie się na wyjaśniającej funkcji badań kosztem 
wniosków dotyczących konkretnych działań lub odwrotnie – niepo-
trzebne wtrącanie się do procesów decyzyjnych, 

– za długi czas realizacji badania uniemożliwiający odpowiednie wyko-
rzystanie wyników badań w praktyce.  

Firmy badawcze zarzucają swoim klientom przede wszystkim7: 
– wykorzystywanie wyników badań w sposób nieetyczny, 
– wymuszanie przez nich danych personalnych respondentów (aby na 

przykład przesyłać na adres respondenta materiały reklamowe, doko-
nywać prezentacji telefonicznych oferty handlowej, udostępniać dane 
innym podmiotom, zwłaszcza firmom telemarketingowym). 

Kodeks ICC/ESOMAR reguluje wiele z przedstawionych kwestii. Przy-
kładowo badacze, zgodnie z zaleceniami kodeksu, raportując wyniki badania 
rynku, mają wyraźnie oddzielić wyniki badań, interpretację tych wyników przez 
                                                           

6  Por. P.E. Green, D.S. Tull, G. Albaum, Research for Marketing Decisions, Prentice-Hall, 
Englewood Cliffs 1988, s. 22; J.G. Keane, Some Observations on Marketing Research in Top 
Management Decision Making „Journal of Marketing” 1969, No. 33, s. 13; A. Parasuraman, 
Marketing Research, Addison-Weslay, Reading 1986, s. 25–26, cyt. za: E. Duliniec, Badania 
marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1999, s. 183–184; S. Kaczmarczyk, Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 
2002, s. 340; www.bbm.com.pl/7-etyczne-aspekty.html (16.11. 2008). 

7  Por. www.bbm.com.pl/7-etyczne-aspekty.html (16.11.2008); www.ptbrio.pl/files/Mie-
dzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf. 
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badacza oraz oparte na nich rekomendacje. Ponadto mają być zawsze przygo-
towani do udostępnienia informacji technicznej dla oceny rzetelności opubli-
kowanych wyników8. Zgodnie z kodeksem, badacze mogą zakomunikować 
klientowi dane umożliwiające identyfikację respondenta tylko wówczas, gdy 
krajowe przepisy tego nie zakazują, a respondent wyraźnie tego zażądał lub 
udzielił zgody po uzgodnieniu, że udzielenie informacji nie będzie bezpośred-
nim powodem skierowanej do respondenta aktywności handlowej9 (określonej 
w innym artykule kodeksu10). Z kolei klient firmy badawczej, zgodnie z zalece-
niami zawartymi w kodeksie, przed publikacją wyników badania powinien po-
prosić o konsultację badacza odnośnie do formy i zawartości publikacji wyni-
ków. Klient i badacz dzielą odpowiedzialność za to, by opublikowane wyniki 
nie były mylące11. 

W pierwszym z omawianych obszarów, dotyczącym relacji pomiędzy fir-
mą badawczą a jej klientem, mogą powstać szczególnie trudne do rozwiązania 
problemy natury etycznej. Dotyczą one między innymi nieujawniania wyników 
badań zrealizowanych dla jednego klienta innemu w sytuacji, gdy ma on po-
dobne potrzeby badawcze, nieujawniania respondentom tożsamości firmy zle-
cającej badanie na jego życzenie lub celowego wprowadzania respondentów 
w błąd, ze względu na obawę przed wypaczeniem odpowiedzi przez responden-
tów i pośrednie przekazywanie informacji konkurentom. Dotyczy to szczegól-
nie badań projekcyjnych i eksperymentów, ale także niektórych wywiadów, 
ankiet, obserwacji. Kwestia ukrytego celu jest szczególnie trudna, jeśli chodzi 
o obserwację uczestniczącą. Jednak respondenci mają prawo wiedzieć, kto zle-
cił badanie12. W przypadku tego typu dylematów podejmujący decyzje muszą 
uwzględnić wszystkie okoliczności danej sytuacji decyzyjnej i podjąć decyzję 
na podstawie analizy korzyści i kosztów, jakie mogą ponieść ich klienci, re-
spondenci i społeczeństwo.  

Szczególnie poważne problemy natury etycznej dotyczą relacji firma ba-
dawcza–respondenci, przede wszystkim łamania praw respondentów, choć i oni 

                                                           
8  www.ptbrio.pl/files/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf. 
9  Ibidem. 
10  Według tego artykułu kodeksu, badanie rynku ma być wyraźnie odróżnione i oddzielone 

od aktywności nie-badawczych, w tym aktywności handlowej skierowanej do indywidualnych 
osób (np. reklamy, promocji sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej). Ibidem. 

11  Ibidem. 
12  G.A. Churchill, op.cit., s. 89. 
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potrafią zachować się nieetycznie. W pierwszym przypadku chodzi przede 
wszystkim o łamanie praw do bezpieczeństwa, informacji i wyboru. Pierwsze 
z praw respondentów łamane jest przez naruszane anonimowości uczestnika 
badania, narażanie go na stres, stawianie pytań szkodzących interesowi respon-
dentów, użycie w badaniu specjalnego sprzętu, na przykład ukrytych kamer. 
Nieprzestrzeganie drugiego prawa przejawia się angażowaniem uczestników do 
badania bez przekazania im odpowiednich informacji. Prawo do wyboru łamane 
jest z kolei przez przymuszanie respondentów do udziału w badaniach i nękanie 
ich13.  

Zgodnie z zasadami etyki, badacze powinni podejmować wszelkie racjo-
nalne środki w celu chronienia respondentów przed szkodą lub niepożądanymi 
bezpośrednimi następstwami ich udziału w badaniu. Jeśli dane osobowe są 
przekazywane stronie trzeciej, należy ustalić, czy stosuje ona co najmniej rów-
norzędne środki bezpieczeństwa. Według jednej z zasad kodeksu, respondenci 
powinni być też informowani o użyciu w celu badawczym technik obserwacji 
lub sprzętu rejestrującego, o ile nie są one jawnie użyte w miejscach publicz-
nych. Na życzenie respondenta zapis lub odpowiednia jego część mają być 
zniszczone lub usunięte. Fundamentalną zasadą etyki badań jest też dobrowol-
ność udziału w nich. Jak określono w kodeksie, „współpraca respondentów jest 
dobrowolna (na każdym etapie badania) (...)”14. Co szczególnie ważne, badacz 
powinien też podjąć odpowiednie działania, by respondenci rozumieli swoje 
liczne prawa i mogli z nich korzystać15. 

Nieetyczne działania ze strony respondentów z kolei to nieujawnianie na 
przykład współpracy z rekrutującym („dogadania się” z nim i uczestniczenia 
w badaniu, mimo niespełniania określonych dla respondentów warunków, co 
wpływa na uzyskiwanie zafałszowanych danych)16. Jak wynika z wypowiedzi 
D. Maison17, zdarza się też, że respondenci deklarują używanie innych produk-
tów niż używają w rzeczywistości, a nawet zakładają peruki, żeby nie można 
było poznać, że niedawno uczestniczyli w innym badaniu fokusowym.  
                                                           

13  A.M. Tybout, G. Zaltman, Ethics in Marketing Research: Their Practical Relevance, 
„Journal of Marketing Research” listopad 1974, s. 357–368, cyt. za: G. Churchil, op.cit., s. 80–82. 

14  www.ptbrio.pl/files/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf; 
G.A. Churchill, op.cit., s. 80–88. 

15  www.ptbrio.pl/files/Miedzynarodowy_Kodeks_Badan_Rynku_i_Badan_Spolecznych.pdf. 
16  A.M. Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 

1999, s. 73. 
17  Rozmowa opublikowana w czasopiśmie „Brief” 2008, nr 107/8 (przeprowadzona przez 

G. Kiszluk i K. Jerin). 
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O trzecim z wspomnianych w tej części artykułu obszarze problemów 
etycznych, ze względu na jego małą popularność w literaturze przedmiotu, bę-
dzie mowa w kolejnej, empirycznej części artykułu.  

3. Etyczne problemy firmy badawczej w relacjach z klientami i respon-
dentami18 

Firma, której dotyczą podjęte w tej części pracy rozważania, ma dobrze 
rozwiniętą sieć ankieterską i współpracuje z kilkunastoma funkcjonującymi 
w Polsce firmami badawczymi, realizując ilościowe i jakościowe badania, za-
równo wśród konsumentów, jak i firm. W ciągu roku realizuje kilkaset projek-
tów. Najczęściej zlecanymi firmie badaniami są: pretesty reklam, wywiady 
fokusowe, indywidualne wywiady w domach respondentów i przedsiębior-
stwach, wywiady z lekarzami, badania typu tajemniczy klient. 

W ramach wywiadu z właścicielem firmy starano się dowiedzieć:  
– czym dla właściciela firmy jest etyka badań rynku, 
– jaki jest stosunek właściciela firmy do zaleceń zawartych w kodeksie 

ICC/ESOMAR,  
– w jakiego rodzaju badaniach pojawiają się największe problemy etycz-

ne i w jakich relacjach powstają najczęściej,  
– jakiego typu problemy etyczne występują w relacjach firmy realizującej 

badanie i agencji badawczej (zlecającej realizację podwykonawcom),  
– jakie dylematy etyczne występują w relacjach z respondentami,  
– jak firma dba o ochronę ich interesów,  
– czy respondenci są informowani o swoich prawach,  
– czy zdarzają się w badaniach ankietowych pytania szczególnie przez re-

spondentów nielubiane, krępujące,  
– w jaki sposób jest sprawdzana rzetelność pracy ankieterów. 

Poniżej zaprezentowano opinie właściciela firmy odnoszące się do poszczegól-
nych, wymienionych powyżej pytań badawczych. 

Według właściciela firmy etyka to „możliwość spoglądania rano do lustra 
i posiadanie świadomości, iż to, co w życiu czynimy, jest zgodne z powszechnie 
obowiązującymi zasadami”. Ponieważ firmy badawcze są zobowiązane do 
                                                           

18  Przytoczone w tej części artykułu informacje stanowią opracowanie autorki na podstawie 
informacji pochodzących z wywiadu z właścicielem firmy zajmującej się realizacją i koordynacją 
projektów badawczych, przeprowadzonego przez A. Rydel w 2010 roku w ramach pracy magis-
terskiej Etyczne aspekty badań marketingowych, zrealizowanej pod kierunkiem naukowym autor-
ki artykułu. Ze względu na brak zgody nazwy firmy nie ujawniono.  
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przestrzegania kodeksu ESOMAR, realizacja każdego projektu, od samego 
zamówienia poprzez wybór metody badawczej, przygotowanie narzędzi badaw-
czych aż po realizację, powinna opierać się na zasadach kodeksu. W firmie 
każdy ankieter, nim przystąpi do pracy, jest z nim zapoznawany, zaś projekty, 
które naruszają jego zasady, są odrzucane.  

Za najbardziej problematyczne etycznie uważane jest badanie metodą „ta-
jemniczy klient”. Coraz więcej jednak firm zleca takie badania, chcąc sprawdzić 
jakość pracy swoich pracowników. Problem etyczny tkwi nie tylko w manipu-
lowaniu obserwowaną osobą i wprowadzaniu jej celowo w błąd, ale także 
w wykorzystywaniu w badaniu dyktafonów czy ukrytej kamery, które są już 
powszechnie używane w tego typu badaniach. Firmy, zlecając badanie metodą 
„tajemniczy klient” agencjom badawczym, powinny posiadać zgodę swoich 
pracowników na nagrywanie, w większości przypadków nie jest to jednak prze-
strzegane. Co ciekawe, nie wszyscy ankieterzy chcą brać udział w tego typu 
badaniach. 

Badaniami, które przysparzają także sporo problemów etycznych, są bada-
nia ad hoc. Rodzą one konflikty w obszarze firma badawcza – firma realizująca 
badanie, ponieważ bywają one nieprzygotowane lub niedopracowane od strony 
technicznej, narzędzia badawcze dostarczane są koordynatorowi „pięć minut” 
przed szkoleniem ankieterów i często jest tak, iż czytając instrukcję na głos 
ankieterom, on sam się z nią dopiero zapoznaje.  

Większość realizowanych przez firmę badań nie poprzedzają badania pilo-
tażowe, które powinny być przeprowadzone przez przyjmującą zlecenie agencję 
na około 10% założonej próby. Często mają też miejsce błędy w kwestionariu-
szach ankiet czy wywiadów. Pociąga to za sobą problemy realizacyjne. Nieste-
ty, zgłaszanie takich błędów do instytutów badawczych nie pociąga za sobą 
wstrzymania badania. To koordynatorzy badań poprawiają zaistniałe błędy 
i tłumaczą ankieterom, jak stosować dane narzędzie pomiarowe, żeby ich unik-
nąć.  

Często zdarza się, że firmy badawcze, celem zdobycia jak najlepszego 
klienta, zgadzają się na kryteria, które z punktu widzenia praktycznej realizacji 
są niemożliwe do osiągnięcia (w jednych z badań ankieter po udaniu się do 
około 200 mieszkań nie znalazł osoby spełniającej podyktowane kryteria). 
W tym wypadku informacja przekazana przez firmę o niemożliwości zrealizo-
wania badania przy podanych założeniach doprowadziła do ich modyfikacji. 
Rzadko jednak udaje się „wywalczyć zmianę kryteriów”. Zgłoszenie problemu 
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do instytutu nie przynosi zwykle efektów. Ankieterzy skłaniani są raczej do 
nieuczciwych zachowań lub sami decydują się na to, ze względu na brak moż-
liwości zrealizowania badań przy podanych założeniach.  

Często zdarza się, że osoba, która przygotowuje badanie, jest osobą zupeł-
nie niekompetentną, nieposiadającą odpowiedniego wykształcenia. Zdarzają się 
też zamówienia, których celem jest zdobycie danych respondentów. Firma (bę-
dąca podmiotem tej części artykułu) odmawia realizacji takich projektów. 

Jednym z dylematów etycznych pomiędzy firmą realizującą badania a re-
spondentami jest nieujawnianie respondentom celu badania. Z takimi sytuacja-
mi analizowana firma styka się na przykład w przypadku pretestów reklam, 
przed którymi osoby rekrutujące respondentów przeprowadzają wywiady, nie 
mogąc informować ich, iż biorą udział w preteście reklamy (informacja zostaje 
udzielona respondentowi dopiero na koniec badania), a nawet wprowadzają 
respondenta w błąd, tłumacząc, że uczestniczy w teście programu telewizyjne-
go, który może być nadawany w telewizji w przyszłości.  

Ankieterzy analizowanej firmy są odpowiednio szkoleni i podczas realiza-
cji badań informują respondentów o ich prawach. Zawsze jest przestrzegane 
prawo do odmowy odpowiedzi lub też odmowy uczestnictwa w badaniu na 
każdym jego etapie. 

Prezesa firmy zapytano także o pytania krępujące respondentów. Według 
niego, w kwestionariuszach ankiet czy też wywiadów często zdarzają się pyta-
nia, które są dla respondenta niezręczne. Przydziela się wówczas do realizacji 
badania bardziej doświadczonych ankieterów. Jednym ze stosowanych rozwią-
zań jest też wyposażanie ankieterów w koperty, które są wręczane responden-
tom wraz z ankietą. Respondent zaznacza odpowiedzi, zakleja kopertę i oddaje 
ankieterowi.  

Jednym z problemów badawczych była również kwestia sprawdzania rze-
telności pracy ankieterów. Taka kontrola realizowana jest w firmie po każdym 
badaniu. Dział kontroli sprawdza rzetelność pracy ankieterów poprzez rozmowę 
telefoniczną z respondentem. Terenowa kontrola pracy ma jednak miejsce 
w rzadkich przypadkach.  

Podsumowanie 

Każda firma badawcza, jak wszystkie inne działające na konkurencyjnym 
rynku firmy, pragnie pozyskiwać jak najlepsze zlecenia i mieć jak najwięcej 
klientów. Godzi się więc na warunki klientów, nawet jeśli nie są one łatwe, 
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etyczne, a czasem w ogóle możliwe do realizacji (np. czasowo). Intensywna 
konkurencja między firmami badawczymi, niestety o głównie cenowym charak-
terze, prowadzi też do innych negatywnych zachowań firm badawczych, jak 
zatrudnianie niekompetentnych pracowników, projektujących zawierające błędy 
i nieścisłości narzędzia pomiarowe czy realizujących badania w nierzetelny 
sposób. Potwierdzają to liczne opinie osób zainteresowanych rynkiem badań 
marketingowych w Polsce, prezentowane między innymi w Katalogu PTBRiO 
2009, jak i prezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań. Tworzy to 
„nieciekawy” obraz współczesnego rynku badań marketingowych, budzi wąt-
pliwości dotyczące publikowanych wyników badań oraz wpływa na brak zaufa-
nia do badaczy wśród potencjalnych respondentów. Skutecznym rozwiązaniem 
wydają się bardziej rygorystyczne przepisy prawne, propagowanie i szukanie 
sposobów motywowania do skrupulatnego przestrzegania przez wszystkie firmy 
badawcze standardów etycznych zawartych w kodeksie ICC/ESOMAR, uczest-
nictwa we wspierających podnoszenie jakości badań programach (na przykład 
PKJPA), będących gwarancją jakości badań i etyki badawczej, jako źródła nie-
podważalnych korzyści dla wszystkich uczestników badań.  
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Summary 

 
The aim of the article is to present the ethical problems which appear in the pro-

cess of marketing research, taking into a special account the point of view of the com-
pany which realizes the research. In the article the secondary sources of information 
have been applied as well as the results of the primary research realized under the scien-
tific guidance of the author of the article. 
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Wprowadzenie 

Komunikowanie to nieodłączny element funkcjonowania każdej organiza-
cji. Zarówno publika wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji, oczekuje, że bę-
dzie ona podejmować dialog budujący mosty ponad podziałami, wyjaśniający 
nieporozumienia, burzący stereotypy. Wszystko po to, aby wzajemne relacje 
oparte były na wartościach powszechnie uznanych za istotne, czyli na wiary-
godności, zaufaniu, zrozumieniu. Opierając komunikację na tych wartościach, 
można myśleć o wypracowaniu długofalowych relacji, które będą podwaliną 
pod strategie sukcesu oraz kapitałem na wypadek sytuacji kryzysowych. 

1. Social media w strukturze Internetu 

Obszar social media (media społeczne, SM) nierozerwalnie związany jest 
z zagadnieniem Web 2.0. Po raz pierwszy termin Web 2.0 został użyty w 2004 
roku1, dla podkreślenia nowych możliwości oferowanych przez usługi interne-
towe. Usługi te były stosowane wcześniej, być może jednak bez pełnej świado-
mości ich możliwości. Termin Web 2.0 definiowany jest na wielu płaszczy-

                                                           
1  R. Brown, Public relations and social media. How to use social media and web 2.0  

in communications, Kogan Page Ltd, London and Philadelphia 2009, s. 1. 
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znach. Z jednej strony, to modne i nowe inicjatywy internetowe2, z drugiej, to 
filozofia organizacji przestrzeni internetowej, fenomen społeczny, nowa jakość 
wykorzystywania Internetu, wreszcie – to nowe technologie i możliwości in-
formatyczne Sieci. Omawiając Web 2.0, często wskazuje się na cechy technicz-
ne, społeczne i wizualne3. Często też, mówiąc o Web 2.0, prowadzi się dyskurs 
poprzez porównanie lub wskazanie różnic w stosunku do Web 1.04. 

Z punktu widzenia osób prowadzących działania public relations za po-
mocą instrumentów Web 2.0, najbardziej istotną kwestią jest fakt, że zmienia 
się rola odbiorców w procesie komunikacyjnym. Następuje przejście od bierne-
go obserwatora do czynnego współtwórcy lub twórcy. Ta interakcja staje się 
wyznacznikiem stosowania komunikacji dwukierunkowej, podstawą prowadze-
nia dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrz-
nym. 

Włodzimierz Gogołek podkreśla, że „tę nową fazę WWW5 zainicjował 
społeczny fenomen – „społeczne media” (social media) – jakim stał się udział 
indywidualnych osób w samodzielnym tworzeniu i dystrybucji produktów in-
formacyjnych za pośrednictwem Internetu”6. Czy jednak rzeczywiście tak jest? 
Czy internauci korzystają z możliwości tworzenia contentu? Czy może nadal 
pełnią role „odtwórców”, które z pewnością są łatwiejsze, nie wymagają znacz-
nego zaangażowania i ujawniania swojego stanowiska? 

Social media, tłumaczone na język polski jako media społeczne, charakte-
ryzują się kilkoma istotnymi cechami, a mianowicie umożliwiają użytkowni-
kom publikację swoich poglądów i opinii, służą współdzieleniu zasobów, są 
nastawione na współtworzenie lub kooperację oraz na budowanie i podtrzymy-
wanie relacji, jak również na komunikację i dyskusję oraz na bieżące informo-
wanie i odnoszenie się do aktualności7. 

                                                           
2  S.D. Kotuła, Web 2.0 – współczesny paradygmat Internetu, w: Oblicza Internetu. Archi-

tektura komunikacji sieci, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Elblągu, Elbląg 2007, s. 183. 

3  http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (1.07.2010). 
4  T. O’Reilly, What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Ge-

neration of Software, http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html (13.06.2007). 
5  Fazę Web 2.0. 
6  W. Gogołek, Technologie informacyjne mediów, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, War-

szawa 2006, s. 18. 
7  Szerzej zob. D. Kaznowski, Podział i klasyfikacja social media, http://networkeddigital. 

com/2010/05/10/podzial-i-klasyfikacja-social-media/ (3.07.2010). 
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Media społeczne dysponują, poprzez model Web 2.0, szerokim wachla-
rzem środków przekazu – począwszy od tekstu, który dominował w przekazach 
początku Internetu, poprzez obrazy, wideo czy audio. Wszystkie te środki po-
wodują, że interakcja staje się głębsza, sposób przekazu wyraźniejszy, a budo-
wanie relacji prostsze i przyjemniejsze dla internautów. 

Odnosząc się do obszaru social media wykorzystywanych w biznesie, naj-
częściej wskazuje się trzy zasady stosowania ich w praktyce8: 
1. Social media umożliwiają dialog. 
2. Przedsiębiorstwa nie mogą kontrolować rozmowy, ale mogą na nią wpły-

wać. 
3. Wpływ jest podłożem, na którym zbudowane są wszystkie, realne z bizne-

sowego punktu widzenia, relacje.  

2. Aktywność internautów w obszarze social media 

Jak wynika z powyższego, ideą mediów społecznych jest interakcja, ale 
w praktyce okazuje się, że tylko część internautów pozostających w obszarze 
social media decyduje się na tworzenie contentu. Pozostali przyjmują inne role 
„interaktywne”.  

Badania przeprowadzone przez Forrester Research, Inc. pozwoliły wy-
odrębnić grupy pełniące określone role w obszarze social media. Celem badań 
była analiza zachowań społecznych na rynku technologii, a w konsekwencji 
udało się stworzyć profil użytkowników, zamiast ich segmentacji. Wynika to 
stąd, że osoby najaktywniejsze w social media (umieszczone na wyższych po-
ziomach drabiny – rys. 1) wypełniają także role widoczne na niższych jej 
szczeblach, przez co profile częściowo pokrywają się. 

 
 

                                                           
8  L. Safko, D.K. Brake, The Social media bible: tactics, tools, and strategies for business 

success, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2009, s. 5. 
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Zmienia statusy na swoich profilach w serwisach społecznościowych*  
Zamieszcza statusy na mikroblogu Twitter*  

Tworzy swojego bloga 
Publikuje na swojej stronie internetowej 
Tworzy treści wideo, które zamieszcza w internecie 
Tworzy treści audio/muzyk, które zamieszcza w Internecie 
Pisze artykuły i komentuje je 

Ocenia i komentuje w internecie produkty i usługi 
Komentuje blogi 
Włącza się do rozmowy na forach internetowych 
Edytuje artykuły w wiki 

Korzysta z RSS 
Dodaje tagi do stron internetowych i zdjęć 

Utrzymują profile w różnych serwisach społecznościowych 
Odwiedza strony serwisów społecznościowych 

Czyta blogi 
Słucha podcastów 
Ogląda pliki wideo zamieszczone przez innych 
użytkowników 
Czyta posty na forach internetowych 
Czyta rankingi klienckie 

Żadne z powyższych 

* Poszczególne grupy uczestniczą w co najmniej jednej  
z wymienionych aktywności miesięcznie, poza grupą Rozmówców, 
która uczestniczy w przynajmniej jednej z wymienionych 
aktywności raz w tygodniu. 

Źródło: North American Technographics Online Benchmark Survey, Q2 2010 (US) 

Źródło: Forrester Research, Inc. 

Drabina aktywności w mediach społecznych 

Twórcy  
(Creators) 

23% 

Rozmówcy 
(Conversationalists) 

31% 

Krytykujący 
(Critics) 

33% 

Kolekcjonerzy 
(Collectors) 

19% 

Fasadowi 
społecznościowcy 

(Joiners) 
59% 

Widzowie 
(Spectators) 

68% 

Bezczynni 
(Inactives) 

19% 

 
 

Rys. 1. Profile użytkowników w obszarze social media według ich aktywności  
(II kwartał 2010) 

Źródło: http://forrester.typepad.com/groundswell/ (6.10.2010).  
 
 
Poszczególne grupy konsumentów, przedstawione na rys. 1, związane są 

z aktywnością internautów w obszarze social media. Klienci zaliczani do „Cre-
ators” (grupa „Twórców”) jest grupą najbardziej aktywną. To właśnie ta grupa 
prowadzi blogi, redaguje własne strony internetowe, tworzy treści i wypełnia 



Zarządzanie komunikacją organizacji w obszarze social media 67

Sieć różnego rodzaju contentem – wideo, audio, pisze artykuły i komentuje je. 
Niższą aktywność ma grupa „Conversationalists” (grupa „Rozmówców”), która 
zmienia statusy na swoich profilach w serwisach społecznościowych, zamiesz-
cza statusy na mikroblogu Twitter. Odrębną grupą są „Critics” (grupa „Kryty-
kujących”), oceniający i komentujący w Internecie dobra i usługi, komentujący 
blogi, włączający się w rozmowy na forum internetowym, edytujący artykuły 
w Wiki. W przestrzeni social media funkcjonuje także grupa określana przez 
autorów badania jako „Collectors” (grupa „Kolekcjonerów”), która głównie 
korzysta z RSS i dodaje tagi do postów i zdjęć. Jest to ostatnia grupa, która 
wykonuje jakiekolwiek czynności mogące być identyfikowane z aktywnością 
własną. Kolejne grupy: „Joiners” (grupa „Fasadowych społecznościowców), 
„Spectators” (grupa „Widzów”) oraz „Inactives” (grupa „Bezczynnych”) są 
użytkownikami biernymi, wykazującymi swą aktywność jedynie w formie od-
twórczej. Grupa „Fasadowych społecznościowców”9 utrzymuje profile w róż-
nych serwisach społecznościowych, swą aktywność wyraża także poprzez od-
wiedzanie stron serwisów społecznościowych. Do grupy „Widzów” zaliczone 
zostały osoby wykazujące aktywność poprzez czytanie blogów, słuchanie pod-
castów, oglądanie wideo innych użytkowników, czytanie postów na forach, 
czytanie rankingów klienckich czy czytanie tweedów, zaś grupa „Bezczynnych” 
nie jest związana z żadną dotychczas wymienionych czynności. 

Wyniki raportu odnośnie do drugiego kwartału 201010 roku (rys. 2) są zbli-
żone do wartości uzyskanych w czwartym kwartale 2009 roku. Najbardziej 
aktywne grupy internautów oscylują wokół wartości 23–33% ogółu badanych. 
Wśród internautów-użytkowników social media „Twórcy” stanowią 23% bada-
nej grupy (porównując wyniki badań otrzymane w roku 2009 do 2008, zauwa-
żono przyrost internautów w tym profilu z 16% do 24%11), „Rozmówcy” sta-
nowią około 31% (w roku 2008 grupa ta nie była wyodrębniona), a grupa „Kry-
tykujących” 33% ogółu badanych (w roku 2009 – 37%).  

Grupy o średniej aktywności w obszarze social media, a mianowicie: „Ko-
lekcjonerzy”, „Fasadowi społecznościowcy” i „Widzowie”, zgromadziły odpo-
wiednio 19, 59 i 68% publiczności (w roku 2009 wartości te były bardzo po-

                                                           
9  Dla przejrzystości od tego momentu w artykule nazwy grup będą wykorzystywane 

w polskim tłumaczeniu nazw. 
10  http://forrester.typepad.com/groundswell/ (6.10.2010). 
11 www.slideshare.net/fordrm/delaware-conference-on-volunteerism-social-media-primer 

(25.07.2010). 
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dobne i wyniosły: 20, 59 i 70%). Grupa internautów o najniższej aktywności  
– „Bezczynni” – stanowi 19% populacji (2009 rok – 17%, 2008 rok – 25%). 

 
 

 
 

Rys. 2. Profile użytkowników w obszarze social media (II kwartał 2010 r.). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://forrester.typepad.com/groundswell/ 
 (6.10.2010). 

 
 
Analizując dynamikę, można zauważyć, że przyrost uczestników profilu 

„Twórców” jest znacznie mniej dynamiczny niż profilu „Fasadowych społecz-
nościowców”, co może oznaczać, że internauci chętnie próbują zaistnieć po-
przez social media, ale brakuje im chęci, odwagi, pomysłu, aby funkcjonować 
o krok dalej niż założenie profilu w serwisie społecznościowym czy bierna ob-
serwacja. Siłą mediów społecznych, na podstawie badań Forrester Research, 
Inc., są wciąż internauci-konsumenci, a nie internauci tworzący content. Z ba-
dań Forrester Research, Inc. wynika, że internauci nadal pozostają w strefie 
konsumentów, nie angażując się w tworzenie zawartości Sieci. Niska aktyw-
ność internautów upatrywana jest przez M. Gladwella w więziach, które łączą 
społeczności internetowe. Według niego więzi te są zbyt słabe, aby uruchomić 

społecznościowcy 
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aktywność internautów, sprowokować ich do działania nie tylko w świecie wir-
tualnym, ale również, a może przede wszystkim, w „realu”12. 

 
 

 
 

Rys. 3. Dynamika zmian użytkowników w obszarze social media (II kwartał 2007  
 – II kwartał 2010) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://forrester.typepad.com/groundswell/ 

(6.10.2010); www.slideshare.net/allanwhite/social-media-101-slides-full?src= 
related_normal&rel=2960398 (6.10.2010); http://forrester.typepad. com/gro-
undswell/2010/01/conversationalists-get-onto-the-ladder.html (25.07.2010). 

3. Komunikowanie a wspólnota Sieci 

Wyniki badań Forrester Research, Inc. dotyczące aktywności internautów 
w obszarze social media wpisują się w dyskusje socjologiczne początków ko-
mercyjnego Internetu. Wtedy to, z jednej strony, przestrzegano przed Interne-
tem jako narzędziem, które dążyć będzie do destrukcji więzi społecznych świata 
realnego, z drugiej zaś, upatrywano w Internecie szansę na podtrzymywanie 
tych więzi. Wówczas, na początku lat 90. ubiegłego wieku, istotny głos w dys-
kusji zabrał Howard Rheingold, który w swej książce Virtual Communities13 
                                                           

12  J. Sosnowska, Czy przez Facebook staliśmy się nudni?, „Gazeta Wyborcza” 6.10.2010, 
dodatek „Teleinformatyka”, s. 4. 

13  Książka została wydana w 1993 r. 
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twierdził, że Internet umożliwia tworzenie się nowych wspólnot, które skupiają 
ludzi wokół wspólnych wartości i zainteresowań14. Rheingold pisał także, iż 
owe społeczności nie pozostaną jedynie w sferze świata wirtualnego, ale będą 
mogły rozwijać się „w fizyczne spotkania, przyjacielskie przyjęcia i materialne 
wsparcie dla członków ich wirtualnej wspólnoty”15. Z drugiej strony grono 
sceptyków powątpiewało w sensowność inwestowania we wspólnoty online, 
gdyż według nich nie dawały one szans na stworzenie realnych wspólnot, 
a wręcz przeciwnie – mogły służyć alienacji, ucieczkom od życia realnego16. 
Wątpliwości odnośnie do funkcjonowania wspólnot w przestrzeni Internetu 
skutkowały pojawianiem się kolejnych prac, w których rozważano szanse na 
wykorzystanie ich potencjału w zorganizowanych działaniach. Znamienne wy-
daje się jedno z pytań postawionych przez B. Wellmana i M. Gulia w Net sur-
fers dont’ ride alone: Virtual communities as communities17, a mianowicie czy 
wirtualne społeczności są rzeczywistymi społecznościami. 

Wellman i Gulia pokazali, że większość wirtualnych wspólnot specjalizuje 
się i dywersyfikuje, przekształcając się po pewnym czasie „w miejsca zapew-
niania osobistego wsparcia, zarówno materialnego, jak i emocjonalnego”18. 
Pokazali także, że nie wolno analizować tymi samymi metodami wspólnot wir-
tualnych i rzeczywistych (fizycznych), gdyż funkcjonują one na różnych po-
ziomach rzeczywistości. Wellman podkreślał, że społeczności wirtualne zorga-
nizowane są w przeważającej części na tak zwanych więziach słabych, ale na 
tyle dynamicznych, że zdolnych do podtrzymywania interakcji i generowania 
wzajemności. 

Ideę słabych więzi19 podtrzymuje również M. Castells, według którego 
sieć szczególnie intensywnie sprzyja rozwijaniu więzi słabych, które są uży-
teczne w dostarczaniu informacji oraz otwieraniu możliwości niskim kosztem. 
Według E. Bendyka, „słabe więzi są o wiele bardziej znaczące, gdyż działają 
jak kluczowe połączenia spajające sieć społeczną, pozornie luźne kontakty 
otwierają nierzadko dostęp do informacji z innych grup społecznych o różnej od 
                                                           

14  M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 
s. 362. 

15  Ibidem. 
16  Taki pogląd wyznawali np. Mark Slouka czy Dominique Wolton. Za: ibidem, s. 363. 
17  http://citeseerx.ist.psu.edu (3.10.2010). 
18  M. Castells, op.cit., s. 364. 
19  Ibidem, s. 365. 
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naszej pozycji społecznej”20. Co ciekawe zaobserwowano dowody wzajemnego 
wspierania się w sieci osób połączonych słabymi więziami. Fakt ten warto 
uwzględniać przy konstruowaniu strategii komunikowania w Internecie, szcze-
gólnie w obszarze usług pozwalających łączyć użytkowników w różnorakie 
sieci, gdyż poprzez łączenie się osób o odmiennych cechach społecznych (stąd 
m.in. „więzi słabe”) można kolportować komunikaty do grup znacznie liczniej-
szych niż pierwotnie prognozowane.  

M. Castells, odnosząc się do systemu komunikacyjnego generującego rze-
czywistość wirtualną, stwierdził, że „jest to system, w którym sama rzeczywis-
tość (tzn. materialna/symboliczna egzystencja ludzi) jest całkowicie schwytana, 
w pełni zanurzona w wirtualnym układzie obrazów, w świecie wyobraź-sobie- 
-że, w którym pozory nie tylko znajdują się na ekranie, za pośrednictwem któ-
rego komunikuje się doświadczenie, lecz stają się tym doświadczeniem”21. Da-
lej Castells wyjaśnia: „ze względu na jego22 istnienie, wszystkie rodzaje przeka-
zów w nowym typie społeczeństwa funkcjonują w trybie binarnym: obec-
ność/nieobecność w multimedialnym systemie komunikacyjnym. Tylko obec-
ność w tym zintegrowanym systemie umożliwia komunikowalność i uspołecz-
nienie przekazu. Wszystkie inne przekazy są redukowane do indywidualnych 
wyobrażeń lub do coraz bardziej marginalizowanych subkultur utrzymujących 
kontakty twarzą w twarz. Z perspektywy społeczeństwa, komunikacja oparta na 
elektronice (zapośredniczona typograficznie, audiowizualnie albo komputero-
wo) jest komunikacją”23. Konkludując, zauważa, że „nowy system komunika-
cyjny radykalnie przekształca przestrzeń i czas, fundamentalne wymiary ludz-
kiego życia. To, co lokalne, zostaje uwolnione od swych kulturowych, histo-
rycznych, geograficznych znaczeń i ponownie zintegrowane w funkcji sieci lub 
w kolaże obrazów, wytwarzając przestrzeń przepływów, która zastępuje prze-
strzeń miejsc. Czas zostaje wymazany w nowym systemie komunikacyjnym, 
gdyż przeszłość, teraźniejszość i przyszłość można zaprogramować tak, aby 
wchodziły ze sobą w interakcje w jednym przekazie”24. 

                                                           
20  M. Szpunar, Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Interne-

cie, w: Oblicza Internetu. Architektura komunikacji sieci, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, Elbląg 2007, s. 100. 

21  M. Castells, op.cit., s. 378. 
22  Tu: nowego systemu komunikacji. 
23  M. Castells, op.cit., s. 379. 
24  Ibidem, s. 380. 
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4. Zarządzanie wirtualnymi sieciami 

Zarządzanie wirtualnymi sieciami powinno być zorganizowane wokół kil-
ku wartości. Podstawową jest interaktywność, która w paradygmacie Web 2.0 
oznacza personalizowanie treści i indywidualizowanie oferty oraz komuniko-
wanie konwersacyjne polegające na wymianie informacji i szybkim ich łącze-
niu25 w myśl słów Paula Millera: „Web 1.0 prowadziła ludzi do informacji, Web 
2.0 prowadzi informację do ludzi”26. Interaktywność stanowi kluczowy motyw 
w zarządzaniu komunikacją organizacji w przestrzeni social media, gdyż wy-
pełnia postulat komunikacji dwukierunkowej, tak pożądanej w realizacji działań 
komunikacyjnych. Ważny jest nie tylko przekaz płynący z organizacji do jej 
otoczenia, ale również – a może wręcz przede wszystkim – odpowiedź otocze-
nia, reakcja zwrotna mająca wpływ na kolejne etapy komunikowania. Zarzą-
dzanie komunikacją w obszarze social media polega na umiejętnym prowadze-
niu rozmowy w taki sposób, aby nawiązać dialog dający zrozumienie, szacunek, 
wiarygodność i zaufanie obu jego stronom. Niezwykle istotne jest, aby prowa-
dząc dialog, używać retoryki właściwej obszarowi social media, a język dosto-
sować do grupy, z którą prowadzona jest komunikacja. Ważne jest inspirowanie 
społeczności organizacji do dialogu, aktywnego uczestnictwa w jej życiu, zapo-
znawania się z przekazami. 

Zarządzanie komunikacją z otoczeniem organizacji w obszarze social me-
dia to także reorganizacja czasu pracy27. Mimo iż polscy internauci w przewa-
żającej mierze wykorzystują Internet podczas standardowego czasu pracy, to 
obserwując social media widać, że aktywność internautów nie gaśnie w godzi-
nach wieczornych, nocnych czy podczas czasu wolnego (wakacje, święta i tym 
podobne). Stąd też, aby skutecznie zarządzać komunikacją, warto czasowo 
zdywersyfikować osoby zajmujące się tym obszarem, co zapewni organizacji 
kontrolę nad komunikatami pojawiającymi się w SM, przez co zapewni ciągłość 
interakcji z odbiorcami, jak również może stać się zabezpieczeniem przed po-
tencjalną sytuacją kryzysową. Dywersyfikacja osób obsługujących obszar so-
cial media może być również środkiem pomocnym w zarządzaniu sytuacją kry-
zysową. W momencie, gdy ważne jest reagowanie w odpowiednim momencie, 

                                                           
25  S.D. Kotuła, op.cit., s. 185. 
26  N. Rahiman, Web 2.0, a Social Phenomen Beyond Technology, http://blog.niyas. 

com/?p=4 (1.10.2010). 
27  D. Kaznowski, Strategia w social media, http://networkeddigital.com/ (5.10.2010). 
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przesunięcie osób pracujących w standardowych godzinach pracy w przestrzeń 
dotychczas wolną, może być efektywnym rozwiązaniem. 

Zarządzanie komunikacją w obszarze social media to także koordynacja 
komunikacji social media z pozostałymi kanałami komunikacyjnymi wykorzys-
tywanymi przez organizację. Zintegrowana komunikacja nie może być pustym 
frazesem, ale strategią organizacji na zarządzanie komunikatami opuszczający-
mi ją. Tak jak media tradycyjne (prasa, radio, telewizja) wspierają się nowymi 
mediami, tak nowe media, aby funkcjonować, w znacznej mierze wykorzystują 
potencjał swoich poprzedników. Różnicą jest to, że reguły postępowania są 
inne. Wynikają one z odmiennego środowiska, innych instrumentów, sposobów 
oddziaływania. Z jednej strony koordynacja i integracja kanałów komunikacyj-
nych organizacji (zarówno w obszarze social media, jak i ogólnie instrumentów 
internetowych z mediami tradycyjnymi) pozwala na zwielokrotnienie intensyw-
ności przekazów, z drugiej zaś pozwala uniknąć niebezpieczeństw związanych 
z nieporozumieniami pomiędzy odrębnymi działami organizacji przygotowują-
cymi odrębne części strategii. Brak komunikacji pomiędzy członkami organiza-
cji realizującymi działania w obszarze social media z grupą odpowiedzialną za 
tradycyjne media relations może prowadzić do niespójności przekazu, ale także 
być ogniskiem zapalnym sytuacji kryzysowej.  

Biorąc pod uwagę wyniki badań Forrester Research, Inc przytoczone po-
wyżej, można być optymistą w zakresie możliwości realizacji strategii komuni-
kacyjnych w obszarze social media. Co prawda grupa internautów najbardziej 
aktywnych („Twórcy”, „Rozmówcy”, „Krytykujący”), na których organizacjom 
powinno najbardziej zależeć, gdyż są w stanie najszybciej podjąć dialog z orga-
nizacją, nie jest jeszcze zbyt liczna. Silnie natomiast zaznaczone są grupy 
o średniej aktywności, a mianowicie „Fasadowi społecznościowcy” i „Widzo-
wie”, co powinno rodzić optymizm, gdyż członkowie tychże wirtualnych spo-
łeczności prowadzą aktywność odtwórczą, co przy odpowiedniej konstrukcji 
strategii komunikacyjnej pozwala dotrzeć z przekazem (rys. 3). 

Podsumowanie 

Zarządzanie komunikacją organizacji w przestrzeni social media nie jest 
łatwe. Problemy wynikają przede wszystkim z faktu, że instrumenty pojawiają-
ce się w owej przestrzeni rodzą się na naszych oczach. Stąd brak doświadczeń, 
wypracowanych metodologii, przykładów prezentujących dobre i złe praktyki 
na podstawie bazy wiedzy. Całość strategii polega więc na zręcznym dostoso-
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wywaniu instrumentów social media do potrzeb organizacji oraz takim kon-
struowaniu strategii komunikacyjnej organizacji, aby spełnić paradygmaty  
Web 2.0 z punktu widzenia komunikowania.  
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Wprowadzenie 

Cechą współczesnego otoczenia rynkowego instytucji kultury jest rosnąca 
złożoność oraz szybkość zmian, które w konsekwencji sprawiają, że zwiększa 
się niepewność działania. Ponadto coraz trudniej jest przenieść lub wprost za-
stosować zdobyte wcześniej doświadczenia w nowych sytuacjach na rynku 
kultury. Do zwiększenia trafności reakcji na zachodzące w otoczeniu zmiany 
przyczynia się stosowanie przez instytucje świadczące usługi kulturalne orien-
tacji marketingowej. Celem artykułu jest ukazanie roli orientacji marketingowej 
w zarządzaniu instytucjami kultury i w ich rozwoju. Artykuł został oparty na 
studiach literaturowych, obserwacjach własnych oraz wynikach badania o cha-
rakterze ilościowym, ukazujących sposób rozumienia i zakres stosowania mar-
ketingu w instytucjach kultury w Polsce. Badanie zostało zrealizowane techniką 
CAWI w grudniu 2007 roku. Zastosowano dobór próby celowo-kwotowy, wy-
korzystując ogólnopolską bazę adresów mailowych instytucji kultury. Z punktu 
widzenia grup respondentów badaniem objęto dyrektorów naczelnych, dyrekto-
rów / kierowników artystycznych, kierowników działu marketingu / promocji / 
sprzedaży oraz pracowników działu marketingu, a także właścicieli instytucji 
kultury. Ostateczne wyniki opracowano na próbie 159 instytucji kultury. Reali-
zację techniczną badania powierzono Instytutowi Badania Rynku i Opinii Spo-
łecznej IMAS International.  
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1. Funkcje instytucji świadczących usługi kulturalne 

Rozwój sektora usług kulturalnych wywołuje wiele pozytywnych konse-
kwencji. Należy je analizować zarówno w kontekście jednostki będącej konsu-
mentem usług kulturalnych, serwicyzacji i dematerializacji konsumpcji, jak 
również z perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturyzacji gospo-
darki. W długim okresie konsumpcja dokonywana tylko w wymiarze material-
nym może ograniczać psychospołeczny rozwój jednostek i zmniejszać aktyw-
ność ludzi wyrażającą się w angażowaniu się w sprawy społeczne. Zdaniem 
R.D. Putmana, główną przyczyną redukcji kapitału społecznego w USA były 
zmiany społeczno-kulturowe, a zwłaszcza w strukturze amerykańskiej rodziny 
oraz w sposobach spędzania czasu wolnego1. Formy spędzania czasu wolnego, 
które izolują ludzi, nie sprzyjają bowiem rozwojowi kapitału społecznego. Na-
tomiast budowaniu integralnie związanego z kapitałem społecznym zaufania 
w stosunkach międzyludzkich służą między innymi aktywne formy uczestnic-
twa w kulturze.  

Przejawem rosnącego znaczenia sektora kultury, w tym usług kultural-
nych, jest rozwój miast czy dzielnic kreatywnych. Tendencję tą obrazuje mię-
dzy innymi przykład Wielkiej Brytanii, w której takie miasta, jak Liverpool, 
Birmingham, Newcastle oraz Belfast, mają swoje dzielnice kreatywne. W kon-
sekwencji rozwój sfery kultury przekłada się na wzrost przychodów, które osią-
gają miasta czy regiony. Szacuje się, że w przypadku Edynburga przychody 
związane z odbywającymi się w tym mieście festiwalami muzycznymi, teatral-
nymi oraz literackimi wynoszą ponad połowę rocznych przychodów miasta.  

W związku z tym należy zwrócić uwagę na użyteczność koncepcji marke-
tingowej i jej instrumentów w pobudzaniu potrzeb konstruktywnych, potrzeb 
wyższego rzędu, które stymulują rozwój zdematerializowanej i zhumanizowa-
nej konsumpcji, mającej istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia jednost-
ki, jak również rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Określenie roli marketingu w rozwoju usług kulturalnych wymaga 
uwzględnienia kwestii związanych ze źródłami oraz sposobami finansowania 
kultury. Wśród charakterystycznych dla wielu krajów europejskich tendencji 
finansowania kultury należy wskazać na: 

                                                           
1  A. Matysiak, Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we 

Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 70–74. 
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– duży udział środków publicznych w finansowaniu kultury mimo pro-
rynkowego nastawienia występującego w tych krajach,  

– rosnące znaczenie samorządów w rozdysponowywaniu środków pub-
licznych przeznaczanych na kulturę i związaną z tym decentralizacją 
zarządzania sferą kultury, 

– włączanie do procesu rozdziału środków publicznych różnego typu rad 
i instytucji trzeciego sektora w celu uzyskania społecznego nadzoru 
nad wykorzystaniem środków publicznych, 

– traktowanie finansowania kultury jako długoterminowej inwestycji za-
równo o charakterze społecznym, jak i ekonomicznym, 

– zwiększające się znaczenie zasady współfinansowania kultury ze środ-
ków publicznych i prywatnych,  

– rozwój finansowania pośredniego przez tworzenie systemu zachęt 
o charakterze fiskalnym2. 

Z punktu widzenia sformułowanego we wstępie celu artykułu, istotne jest 
również zwrócenie uwagi na zmiany ilościowe, które dokonały się na rynku 
kultury w latach 1990–2009. Wyrażają się one między innymi: 

– zmniejszeniem liczby bibliotek – zmalała ona z 10 269 w 1990 roku 
do 8591 w 2005 roku, w 2008 roku ich liczba zmniejszyła się do 8420 
bibliotek, a w 2009 roku uległa zmniejszeniu o kolejne 28 placówek, 

– rozwojem od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku działal-
ności mini- i multipleksów, któremu towarzyszy znaczące zmniejsze-
nie liczby kin innego typu – w analizowanym okresie zlikwidowano 
ponad 60% kin; w 2008 roku liczba kin stałych wynosiła 483, a w roku 
kolejnym – 448, 

– liczbą teatrów i instytucji muzycznych, która po wzrostowej tendencji 
obserwowanej w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku uległa po 
2000 roku nieznacznemu zmniejszeniu (w 1990 roku wynosiła 143, 
w 1999 roku – 190, w 2005 roku 181, a w roku 2009 – 186), 

– utrzymywaniem się od 1999 roku na względnie stałym poziomie licz-
by filharmonii, oper i operetek, 

– rozwojem muzeów i galerii sztuki – w 1990 roku swoje zbiory udo-
stępniało 563 muzeów i 174 galerii sztuki, natomiast liczby te w 2005 
roku odpowiednio wynosiły: dla muzeów – 690, dla galerii sztuki – 

                                                           
2  D. Ilczuk, W. Misiąg, Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Insty-

tut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2003, s. 15–23.  
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292, natomiast w 2008 roku funkcjonowało 743 muzeów i 331 galerii 
sztuki, a w roku 2009 ich liczba wzrosła do 774 muzeów i 346 galerii 
sztuki3. 

Zmiany te uwarunkowane są z jednej strony procesem transformacji sys-
temowej, urynkowieniem kultury, procesem globalizacji czy też przemianami 
zachowań odbiorców oferty kulturalnej, a z drugiej przemianami zachodzącymi 
wewnątrz samej kultury. 

2. Istota i użyteczność koncepcji marketingowej w zarządzaniu instytu-
cjami świadczącymi usługi kulturalne 

Zgodnie z podejściem marketingowym wymiana wartości między instytu-
cją kultury a odbiorcami jej oferty powinna być ekwiwalentna i umożliwiać obu 
stronom realizację celów. Instytucje kultury oferują dobra i usługi oraz nieroze-
rwalnie związane z nimi doznania i wrażenia, a także dążą do tworzenia z kon-
sumentami więzi. Natomiast konsumenci oferują uwagę, czas, zaufanie i lojal-
ność wobec instytucji kultury, a także przeznaczają na zakup produktów kultury 
środki finansowe. Zatem wymiana dotyczy zarówno wartości materialnych, jak 
i wartości niematerialnych (tj. więź, zaufanie, lojalność), które odgrywają bar-
dzo dużą rolę, ponieważ umożliwiają tworzenie długotrwałych, partnerskich 
relacji. Rodzaj i zakres realizowanych w instytucjach kultury działań marketin-
gowych zależy w dużej mierze od specyfiki grupy osób, do której te działania 
są kierowane. Można wyróżnić następujące grupy odbiorców: 

– osoby, które nie odczuwają potrzeby uczestnictwa w kulturze, nie mają 
rozbudzonych zainteresowań kulturalnych, 

– osoby, które wyrażają skłonność do uczestnictwa w kulturze, lecz re-
zygnują z partycypacji kulturalnej, na przykład ze względu na bariery 
przestrzenne, czasowe, 

– konsumenci kultury.  
Każda z tych grup wymaga odrębnego podejścia i wykorzystania odmien-

nego zestawu instrumentów marketingowych. W przypadku pierwszej grupy 
osób wyzwaniem dla instytucji kultury staje się rozbudzanie potrzeb kultural-
nych i kształtowanie pozytywnych postaw wobec uczestnictwa w kulturze. 

                                                           
3  W. Łagodziński, Szanse i zagrożenia uczestnictwa w kulturze w latach 1990–2003 

w świetle wyników badań Głównego Urzędu Statystycznego, Seria Raporty, Analizy, Opinie, 
Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2004, s. 38, 42, 44, 46; Bank Danych Lokalnych, GUS, 
www.stat.gov.pl. 
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Oprócz działań z zakresu animacji kulturalnej znajdują tutaj zastosowanie in-
strumenty komunikacji marketingowej stosowane w celu zmiany nastawienia 
do partycypacji kulturalnej. Z kolei wśród działań adresowanych do osób wyra-
żających skłonność do uczestnictwa w kulturze, lecz rezygnujących z tego ze 
względu na bariery przestrzenne, czasowe, szczególną rolę odgrywa kształto-
wanie użyteczności czasu i miejsca, czyli zwiększanie dostępności produktów 
kultury. Istotną i zróżnicowaną grupę, do której także kierowane są działania 
marketingowe, stanowią konsumenci kultury. W tym przypadku szczególnie 
stosuje się instrumenty służące kształtowaniu lojalności klientów i budowaniu 
z nimi więzi4. 

Złożoność sektora kultury, w którym obok podmiotów sfery publicznej 
i organizacji non-profit występują firmy prywatne, a specyfika oferowanych 
dóbr i usług wynika nie tylko z potrzeb odbiorców, ale także twórców, jak rów-
nież wielość pełnionych przez produkty sfery kultury ról sprawiają, że zakres 
stosowania koncepcji marketingu przez instytucje kultury jest zróżnicowany. 

Cel i zakres stosowania orientacji marketingowej w sferze kultury zależy 
od tego, do jakiego typu instytucji kultury koncepcja ta jest adaptowana. Po-
dział podmiotów sfery kultury może być dokonywany ze względu na: sposób 
tworzenia dzieła i stopień zorientowania na potrzeby odbiorcy lub twórcy, artys-
ty. Biorąc pod uwagę sposób tworzenia dzieła, podmioty kultury dzielą się na 
te, które kreują produkty o unikatowym i oryginalnym charakterze oraz na zaj-
mujące się reprodukcją dzieł, istniejących w wielu egzemplarzach. Można rów-
nież klasyfikować podmioty oferujące produkty kultury ze względu na to, czy 
koncentrują się w większym stopniu na aktualnych potrzebach odbiorców, czy 
raczej na potrzebach ekspresji twórców.  

Koncepcja marketingowa znajduje zastosowanie nie tylko w instytucjach 
kultury, które dążą głównie do zaspokojenia potrzeb odbiorców, ale także 
w instytucjach zorientowanych przede wszystkim na potrzeby artysty i tworze-
nie unikatowych, oryginalnych dzieł sztuki. W drugim przypadku, kiedy pod-
mioty kultury nadrzędne znaczenie przypisują dziełu i jego twórcy, celem jest 
znalezienie dla kreacji artysty właściwego odbiorcy5. Niejednokrotnie wiąże się 
                                                           

4  M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 
2008, s. 38–48. 

5  Kultura w gospodarce rynkowej. Problemy adaptacji marketingu, red. K. Mazurek- 
-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa–Wrocław 1997, 
s. 92–93; M.P. Mokwa, W.M. Dawson, E.A. Prieve, Marketing the Art, Praeger Publishers Inc., 
New York 1980, s. 286. 
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to z uświadamianiem potrzeb oraz upowszechnianiem, promowaniem nowych 
form artystycznych. 

Niezależnie od przyjętej przez podmiot kultury orientacji oraz misji stoso-
wanie marketingu wymaga poznawania i uwzględniania preferencji konsumen-
tów dotyczących na przykład elementów materialnych oferty, form dystrybucji 
czy czasu świadczenia usług kultury. Adaptacja orientacji na klienta w sferze 
kultury powinna przyczynić się do kształtowania pozytywnych postaw wobec 
produktów kultury, w tym wobec dzieł, których zrozumienie wymaga od kon-
sumenta szczególnych kompetencji kulturowych, a także do unowocześniania 
sposobów tworzenia, udostępniania i prezentacji dóbr i usług kultury kierowa-
nych do konkretnych odbiorców6. 

3. Sposób postrzegania i zakres stosowania marketingu w instytucjach 
świadczących usługi kulturalne w świetle wyników badania ankietowego 

Przeprowadzone badanie ankietowe wskazuje na to, że badani menedże-
rowie i dyrektorzy zarządzający instytucjami kultury doceniają rolę marketingu 
w osiąganiu celów i realizacji misji instytucji kultury, gdyż 78% z nich podkreś-
la, że „marketing jest potrzebny, ponieważ ułatwia pozyskiwanie odbiorców”. 
Tylko 3% menedżerów kultury wyraża pogląd, że „marketing odwraca uwagę 
od prawdziwej sztuki w dążeniu do komercjalizacji”, a 1% badanych uważa, że 
„marketing naraża instytucję kultury na niepotrzebne koszty”. Jednocześnie 
prawie co piąty badany uważa, że „marketing jest potrzebny, ponieważ wspiera 
proces sprzedaży”. Ponadto należy dodać, że służby marketingowe istnieją tyl-
ko w co drugiej badanej instytucji kultury. Najczęściej są to działy promocji lub 
działy reklamy, co świadczy o skoncentrowaniu działań marketingowych na 
tym właśnie instrumencie. Z deklaracji respondentów wynika, że zdecydowana 
większość (77%) instytucji kultury ma sformułowaną misję, co stanowi punkt 
wyjścia w określaniu strategii działania na rynku. Co trzeci badany wskazywał 
w odpowiedzi na pytanie dotyczące elementów misji na propagowanie kultury 
i sztuki. Na drugim miejscu, według częstości wskazań, znalazły się elementy 
edukacyjne, a w dalszej kolejności znajdowała się wartość, jaką jest kształto-
wanie wrażliwości artystycznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, a także pobudza-

                                                           
6  T. Smoleń, Rola marketingu w kreowaniu popytu na dobra kultury, w: Ekspansja czy re-

gres marketingu?, red. E. Duliniec, L. Garbarski, J. Mazur, M. Strzyżewska, W. Wrzosek, PWE, 
Warszawa 2006, s. 529. 
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nie i rozwijanie twórczych postaw. Jednak dopiero od spełniania misji zależy 
faktyczna rola instytucji kultury w kreowaniu rozwoju cywilizacyjnego.  

W tym miejscu należy zaznaczyć, że rola marketingu wyraża się między 
innymi w ułatwianiu realizacji misji instytucji kultury. Wdrażanie zasad orien-
tacji marketingowej wiąże się z formułowaniem strategii i planu marketingowe-
go. Tymczasem tylko co druga badana instytucja kultury deklaruje posiadanie 
strategii. Mając na uwadze, że prowadzenie badań marketingowych jest kolejną 
z zasad stosowania marketingu, należy podkreślić, że tylko 30% badanych in-
stytucji kultury z nich korzysta. Prowadzenie badań marketingowych zależy 
między innymi od istnienia w instytucjach kultury służb marketingowych. Od-
setek instytucji kultury, które zlecają lub same prowadzą badania i jednocześnie 
posiadają służby marketingowe, jest czterokrotnie większy niż odsetek tych 
instytucji kultury, które korzystają z badań marketingowych, lecz nie mają wy-
odrębnionych struktur marketingowych. Należy jednak podkreślić, że nawet 
w przypadku tej pierwszej grupy instytucji kultury z badań marketingowych 
korzysta mniej niż co druga instytucja kultury. Główną przyczyną rezygnacji 
z realizowania badań marketingowych we własnym zakresie lub zlecania ich 
agencjom badawczym jest brak środków finansowych. Na tę barierę wskazuje 
55% badanych instytucji kultury, a w opinii co piątego respondenta powodem 
rezygnacji z badań marketingowych są zbyt wysokie koszty ich prowadzenia. 
Z punktu widzenia pożądanych kierunków zmian dotyczących zwiększenia 
zakresu stosowania marketingu w instytucjach kultury, w tym prowadzenia 
badań marketingowych, niekorzystne jest to, że 34% badanych instytucji kultu-
ry nie odczuwa potrzeby prowadzenia takich badań. W tej grupie instytucji kul-
tury większość stanowią te, które nie mają struktur marketingowych7. 

Istotnym wyznacznikiem stosowania podejścia marketingowego jest rów-
nież kierowanie działań marketingowych do precyzyjnie wyznaczonego lub 
wyznaczonych segmentów rynku. W tym kontekście należy podkreślić, że nie-
mal co piąta badana instytucja kultury nie stosuje segmentacji rynku, ponieważ 
adresuje ofertę do całego rynku i nie różnicuje prowadzonych przez siebie dzia-
łań marketingowych. Wśród badanych podmiotów rynku kultury odsetek tych, 
które mają służby marketingowe, wynosi 17,3% i jest nieco niższy niż w przy-
padku instytucji kultury, które takich służb nie posiadają. Ponad 60% instytucji 
kultury mających służby marketingowe różnicuje swoją ofertę, a 22,2% prowa-
                                                           

7  K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska, Stosowanie marketingu w instytucjach kultury, 
„Marketing i Rynek” 2009, nr 3, s. 19–26. 
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dzi działania marketingowe skoncentrowane na wybranym segmencie rynku.  
W przypadku instytucji kultury, w których nie ma służb marketingowych, od-
setki te wynoszą odpowiednio 48,7 oraz 32,1% (por. rys. 1).  
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Rys. 1. Różnicowanie oferty przez instytucje kultury a występowanie w ich struktu-
rach organizacyjnych służb marketingowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego.  
 
 
Z uwagi na rolę marketingu w rozwoju usług kulturalnych, istotne jest po-

znanie obszarów, w których, zdaniem osób zarządzających instytucjami kultury, 
powinien zwiększyć się zakres stosowania marketingu. O tym, że rola marke-
tingu w zarządzaniu instytucjami kultury nie jest właściwie definiowana, 
świadczy to, że tylko w co piątej instytucji kultury występuje potrzeba zwięk-
szenia zakresu prowadzenia badań oczekiwań klientów. Znacznie częściej po-
trzeba ta wyrażana jest w instytucjach kultury, w których istnieją służby marke-
tingowe. Większość, bo co druga z badanych instytucji kultury, widzi celowość 
rozszerzenia zakresu działań reklamowych, a co trzecia dostrzega potrzebę 
większej koncentracji na kształtowaniu relacji z klientami, sponsorami i me-
diami. Także dostrzeganie roli mediów oznacza wzrost świadomości marketin-
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gowej w zakresie kształtowania wizerunku organizacji. Kierując się tymi prze-
słankami, jak również potrzebami finansowymi, menedżerowie podkreślają 
celowość kształtowania relacji z władzami miasta i regionu. Znacznie rzadziej 
wskazują natomiast na potrzebę budowania lepszych relacji z wolontariuszami 
oraz z lobbystami i władzami centralnymi. Należy również zauważyć, że w in-
stytucjach kultury, w których występują służby marketingowe, znacznie częś-
ciej podkreślana jest konieczność zwiększenia znaczenia działań z zakresu mar-
ketingu wewnętrznego. Na potrzebę kształtowania relacji z pracownikami 
zwraca uwagę ponad 12% instytucji kultury posiadających służby marketingo-
we oraz tylko 1,3% instytucji kultury, w których nie ma służb marketingowych. 
Obrazują to dane przedstawione na rysunku 2.  
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Rys. 2. Obszary, w których powinien zwiększyć się zakres stosowania marketingu 

w instytucjach kultury, a występowanie w ich strukturach organizacyjnych 
służb marketingowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania ankietowego. 

 25,9% 
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Podsumowanie 

W podsumowaniu należy podkreślić, że istnieje potrzeba zwiększenia za-
kresu stosowania marketingu w polskich instytucjach świadczących usługi kul-
turalne. Rolę marketingu w kreowaniu sukcesu rynkowego dobrze obrazuje 
przykład działań marketingowych zrealizowanych przy wprowadzaniu na rynek 
filmu pt. „Madagaskar”. Realizacja strategii pozwoliła zbudować świadomość 
oraz zainteresowanie filmem, co w konsekwencji przełożyło się na sukces frek-
wencyjny filmu, który wyprzedził takie produkcje, jak „Gwiezdne Wojny” 
i „Harry Poter”. Cele marketingowe, a także grupę docelową oraz sposób reali-
zacji działań marketingowych i osiągnięte efekty przedstawiono w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Zastosowanie działań marketingowych  
przy wprowadzaniu na rynek filmu pt. „Madagaskar” 

Wyzwania i cele marketingowe 
Wyzwaniem było zbudowanie świadomości oraz zainteresowania filmem, którego premiera 
odbyła się w lipcu, czyli w miesiącu wakacyjnym, charakteryzującym się mniejszą frekwencją 
na seansach filmowych. Wśród celów działań marketingowych należy w szczególności wska-
zać na: 
– wywołanie rozgłosu wokół filmu i wykreowanie wizerunku filmu „Madagaskar” jako filmu 

co najmniej tak interesującego, jak film pt. „Shrek”,  
– pozyskanie 260 tys. widzów podczas pierwszego weekendu, 570 tys. widzów w ciągu 

pierwszych 14 dni, 820 tys. w ciągu pierwszych 28 dni i 1 mln widzów do końca roku 
Grupa docelowa 

Grupę docelową stanowiły osoby w wieku 4–49 lat, mieszkające w dużych miastach. Grupa 
została podzielona na trzy podgrupy, tj. dzieci w wieku 4–12 lat, młodzież w wieku 13–18 lat 
oraz osoby dorosłe do 49. roku życia  

Realizacja działań marketingowych 
W komunikacji marketingowej zostali wyeksponowani główni bohaterowie filmowi. Reklama 
zewnętrzna stanowiła element łączący wszystkie działania i skierowana była do trzech grup 
docelowych. W kampanii wykorzystano również architekturę miejską, na przykład wejście do 
stacji metra „Centrum” w Warszawie. Prowadzono także działania z zakresu reklamy niestan-
dardowej – z okien wagonu metra wystawały głowy głównych bohaterów filmu. Kampania 
realizowana była również w telewizji, prasie, Internecie i w radiu, w którym wykorzystano 
przewodni motyw muzyczny z filmu. Media dobierane były na podstawie dopasowania jako-
ściowego, uwzględniającego podział grupy docelowej na trzy podgrupy. Ponadto zorganizo-
wano konkurs w przedszkolach związany z tematyką filmu  

Efekty 
Sformułowane cele zostały zrealizowane, gdyż podczas pierwszego weekendu film obejrzało 
280 468 widzów, a w pierwszych 14 dniach – 643 201 widzów. Z kolei po 28 dniach film 
widziało 946 884 osób. Do końca roku film obejrzało 1 360 356 widzów. Pod względem 
sprzedanych biletów film zajął drugie miejsce w 2005 roku i wyprzedził takie produkcje, jak 
„Gwiezdne Wojny” i „Harry Poter” 

Źródło: opracowano na podstawie: The Effie Awards 2006, SAR, Warszawa 2006, 
s. 234–237.  
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Przechodzenie od sposobu zarządzania zorientowanego na produkt do za-
rządzania, w którym uwzględniane są potrzeby i preferencje odbiorców oferty 
kulturalnej8, wyraża się w szczególności w:  

– dążeniu do zindywidualizowanego traktowania odbiorców, 
– dostosowywaniu czasu świadczenia usług do oczekiwań konsumentów 

kultury, 
– przywiązywaniu bardzo dużego znaczenia do budowania lojalności 

odbiorców, 
– stymulowaniu odbiorców do autentycznego i twórczego uczestnictwa 

w kulturze. 
Właściwie rozumiana i wdrażana koncepcja marketingowa powinna z jed-

nej strony umożliwić instytucjom kultury realizację ich celów, a z drugiej stro-
ny – przyczynić się do wzrostu partycypacji kulturalnej i satysfakcji uczestni-
ków kultury, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju jednostki 
i rynku usług kulturalnych.  

 
 
 

ROLE OF MARKETING IN THE DEVELOPMENT  
OF CULTURAL SERVICES 

 
Summary 

 
The development of cultural services sector inflicts several positive consequences 

which should be analyzed both in terms of consumer of the cultural service, serviciza-
tion and dematerialization of consumption as well as from the perspective of socio-
economic development and culturization of the economy. The aim of this article is to 
show the role of marketing orientation in managing of cultural institutions and shaping 
their development. The article also presents trends in the financing of culture which 
make the interest in marketing usage in cultural institutions growing. The marketing 
concept is applicable not only in the cultural institutions that seek primarily to meet the 
needs of customers, but also in institutions primarily oriented to the needs of the artist 
and to creation of new, unique and original works of art. In the latter case, the aim is to 
find for the artist’s creation suitable customer. This paper has been based on literature 
study, own observations and on the results of quantitative studies. 

Translated by Krystyna Mazurek Łopacińska and Magdalena Sobocińska 

                                                           
8  A. Gilmore, Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006, s. 142. 
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ANALIZA WARTOŚCI REPUTACJI ORAZ MOCY MARKI 
NA PODSTAWIE RANKINGU MAREK POLSKICH 

 
 

Wprowadzenie 

Znaczenie marki w rozwoju działań marketingowych jest bezsporne. „Jako 
początek regularnego nadawania marek w Europie przyjmuje się rok 1723, kie-
dy Królewska Manufaktura Porcelany w Miśni uznała monogram K.P.M. oraz 
przejęte z herbu Saksonii dwa skrzyżowane miecze za znak swoich wyrobów”1. 
Marka to nazwa, termin, znak, symbol, rysunek lub kombinacja tych elementów 
stworzona bądź opracowana w celu oznaczenia produktu (lub usługi) oraz jego 
odróżnienia od oferty konkurentów2.  

Image (wizerunek) marki odnosi się do jej odbiorcy (nabywcy), do sposo-
bu, w jaki postrzega markę otoczenie, zaś tożsamość marki odnosi się do jej 
właściciela, do relacji wewnętrznych. Podmiot kształtuje więc tożsamość marki, 
której zadaniem jest określenie znaczenia, zamiaru i powołania marki. Wizeru-
nek jest tworzony jako synteza wszystkich sygnałów emitowanych przez markę 
(nazwa marki, znaki graficzne, produkty, reklama, sponsoring itp.). Jest rezulta-
tem wydobywania przez konsumenta znaczenia tych sygnałów i ich interpreta-

                                                           
1  Por. J. Kall, Silna marka, PWE, Warszawa 2001, s. 11.  
2  Ph. Kotler, G. Armstrong, Principles of Marketing, Prentice Hall International, London 

1989, s. 248. 

NR 659 2011 
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cji. Wizerunek opisuje sposób, w jaki określeni odbiorcy wyobrażają sobie 
markę. 

Istota tożsamości marki wynika z odpowiedzi na następujące pytania: na 
czym polega indywidualność marki, jakie są długofalowe plany i ambicje mar-
ki, co stanowi o jej spójności, jakie są wartości tworzące markę, jakie są jej 
znaki rozpoznawcze. Marka jest więc wyznacznikiem wartości produktu, 
wpływa na wielkość sprzedaży i rynku konsumentów. W artykule poddano 
analizie wybrane kategorie związane z marką – wartość reputacji marki oraz jej 
moc. Celem rozważań jest analiza przeobrażeń rynku polskich marek, analiza 
rankingów w różnych kategoriach, ocena przyczyn zmian na tym rynku. Wyniki 
analizowanych badań pochodzą z Rankingu najcenniejszych polskich marek3.   

1. Wartość marki 

Łączna wartość najcenniejszych polskich marek wzrosła w ciągu ostatnich 
dwóch lat o 22%, co potwierdza siłę polskiej gospodarki, która przeszła przez 
globalny kryzys dużo łatwiej niż reszta Europy. Metodyka rankingu „Rzecz-
pospolitej” obejmuje wyniki finansowe i rolę marki w decyzjach zakupowych 
konsumentów. Wartość najdroższych 100 marek, według rankingu BrandZ, 
przekroczyła 2 biliony dolarów. Istotnym spostrzeżeniem może być fakt, że 
silne marki są odporne na wahania koniunktury i zyskują na wartości także 
w czasie kryzysu. Systematycznie też w rankingach rośnie pozycja nowych 
technologii. Do najcenniejszych marek niezmiennie należą: Google, IBM, Ap-
ple i Microsoft. Według rankingu Interbrand, na pierwszym miejscu jest Coca- 
-Cola, a w dalszej kolejności marki IT: IBM, Microsoft, Google. Różnice w wy-
nikach rankingów zależą od przyjętej metodologii badawczej. Jednak dominu-
jący wpływ na pozycję marek ma rozmiar prowadzonej działalności gospodar-
czej.  

Łączna wartość 330 najcenniejszych polskich marek osiągnęła prawie  
61 mld zł, co oznacza wzrost o 3 mld w stosunku do 2009 roku. Tytuł najcen-
niejszej marki należy od kilku lat do Orlenu (por. tabela 1).  

 
 
 
 

                                                           
3  Ranking najcenniejszych polskich marek, „Rzeczpospolita”, dodatek „Marki polskie”, 

2 grudnia 2010. 
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Tabela 1  

Zdobywcy tytułu najcenniejszej marki w poszczególnych latach 
2010 2009 2008 2007 2006 

ORLEN ORLEN ORLEN ORLEN TP SA 

Źródło: A. Błaszczak, Kotwica w trudnych czasach, w: Ranking najcenniejszych pol-
skich marek..., s. 4. 

 
 
Podstawowym kryterium doboru marek do rankingu jest miejsce ich naro-

dzin – Polska. Do powstania rankingu wykorzystano metodę opłat licencyjnych 
(powszechnie stosowaną na świecie – relief from royalty). Istotą tej metody są 
hipotetyczne opłaty, jakie może ponieść użytkownik marki, jeśli będzie korzy-
stał z marki na podstawie umowy licencyjnej. Opłaty takie ustalane są w relacji 
do przychodów ze sprzedaży netto. Wartości obliczono przez zsumowanie 
zdyskontowanych przyszłych opłat licencyjnych (po opodatkowaniu). 

 
Tabela 2  

Ranking marek według wartości 

Lp. Nazwa marki 

Wartość 
marki  

w 2010 
roku 

(mln zł) 

Wartość 
marki  

w 2009 roku 
(mln zł) 

Zmiana 
wartości 

marki 
(%) 

2010/2009 

Pozycja 
2009 
rok 

Branża 

1. Orlen 3794 3648 4 1 paliwo 
2. PKO Bank Polski 3644 3161 15 2 banki 
3. PZU 2830 2823 0 3 ubezpie-

czenia 
4. Telekomunikacja 

Polska 
1813 2084 –13 4 telekomu-

nikacja 
5. Era 1479 1584 7 5 telekomu-

nikacja 
6. Biedronka 1350 953 42 9 sprzedaż 

detaliczna 
żywności 

7. TVN 1322 1088 21 8 telewizja 
8. Bank Pekao 1297 1548 –16 6 banki 
9. Plus 1084 1193 – 9 7 telekomu-

nikacja 
10. Bank BPH 1065 316 236 48 banki 

Źródło: M. Ankiewicz, Koniec długiej serii markowych zwyżek, w: Ranking najcenniej-
szych polskich marek..., s. 5. 
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W rankingu „Rzeczpospolitej” z 2010 roku aż 188 marek zyskało na war-
tości, ale też 142 straciły. Pierwsza piątka najcenniejszych polskich marek osią-
gnęła wartość 13,6 mld zł, przy wzroście wartości o 2%. Największą zwyżkę 
zanotował Bank BPH, nieco mniejszą Getin Bank, Play, Netia, Smyk oraz Her-
bapol. Największego skoku w rankingu dokonał Bank BPH, z 48. pozycji na 
10., zmiana na plus wartości marki wyniosła 236%.  

Wiele marek popełniło błąd zaniechania i tym samym ich pozycja w ran-
kingach drastycznie spadła bądź nie ma ich na rynku. Należą do nich takie mar-
ki, jak Pewex, EB, Frugo, 10,5, Swarzędz, Galeria Centrum. Są to marki, które 
jeszcze 10 lat temu wydawały się bardzo mocne, bezkonkurencyjne. Ich porażki 
wynikają często z błędów komunikacyjnych, braku pomysłu na strategię, zanie-
chania rozwoju marki (np. Pewex, Moda Polska, Cepelia, Baltona, Orbis 
Travel). Najbardziej spektakularną porażkę dostrzegają specjaliści w marce EB, 
liderze rynku piwa z połowy lat 90. ubiegłego wieku. Marka ta zmieniła podej-
ście polskich konsumentów do piwa, które stało się dzięki niej modnym napo-
jem. Za bardzo jednak wyprzedziła rynek, była zbyt nowoczesna4.  

2. Moc marki 

Moc marki jest miarą efektywności zarządzania – relacją jej wartości do 
wielkości rocznej sprzedaży5. W rankingu mają szanse wszystkie marki, ponie-
waż nie jest tu istotny rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. Prestiż 
natomiast jest wskaźnikiem pokazującym relatywne oceny użytkowników pre-
stiżu marek w danej kategorii. Oceniają oni, jakim prestiżem cieszy się dana 
marka na tle innych marek tego typu dostępnych na rynku. 

Kolejny wskaźnik – postrzegana jakość – pokazuje relatywne oceny użyt-
kowników postrzeganej jakości marek, która jest osądem konsumentów na te-
mat ogólnej doskonałości i wyższości marki. Nie zawsze jest to ocena obiek-
tywna, zależy od osobistych odczuć konsumenta. Często różni się od jakości 
rzeczywistej. Klienci oceniają produkt na podstawie subiektywnych odczuć, 
sygnałów, symboli. W przypadku, kiedy jakość trudno jest ocenić z braku od-
powiednich kryteriów, głównym sygnałem jakości może być cena dobra. 

                                                           
4  Por. A. Błaszczak, Niewykorzystane szanse i porażki, w: Ranking najcenniejszych pol-

skich marek…, s. 12. 
5 M. Ankiewicz, Kryzys osłabił wiele marek, w: Ranking najcenniejszych polskich ma-

rek…, s. 14. 
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Świadomość marki oznacza jej znajomość. W badaniu wykorzystuje się 
dwie miary: pamięć wspomaganą i pamięć spontaniczną. Świadomość marki 
zwiększa prawdopodobieństwo, że marka będzie brana pod uwagę przy zakupie 
wyrobu. 

 
Tabela 3 

Zdobywcy tytułu Najmocniejsza Marka w poszczególnych latach 

Kategoria 2010 2009 2008 2007 2006 
Słodycze i lody Wedel Wedel Wedel 
Pozostałe produkty 
żywnościowe 

Pudliszki Pudliszki Bebiko 
Wedel Wedel 

Napoje bezalkoholo-
we 

Żywiec 
Zdrój 

Żywiec 
Zdrój 

Żywiec 
Zdrój 

Napoje alkoholowe Tyskie Tyskie Żywiec 

Żywiec 
Zdrój 

Żywiec 
Zdrój 

Odzież i obuwie Reserved Reserved Wólczanka 
Pozostałe produkty 
niespożywcze 

Apart Apart Apart 

Kosmetyki i higiena Luksja Dr Irena 
Eris 

Luksja 

Wólczanka Apart 

Media  
i wydawnictwa 

TVN TVN TVN RMF FM 

Telekomunikacja Era Era Era POP 

TVN 

Handel Allegro.pl 
Usługi  Nk.pl 

Allegro.pl Allegro.pl Sphinx  

Finanse PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP 

Źródło: A. Błaszczak, Kotwica w trudnych czasach, w: Ranking najcenniejszych pol-
skich marek..., s. 4. 

 
 
W dalszej części zostaną przedstawione szczegółowe rankingi w wymie-

nionych kategoriach. Pierwsze miejsce w kategorii słodycze od lat zajmuje 
marka Wedel, która bardzo intensywnie inwestuje w budowanie marki. Kolejne 
– Wawel i Goplana – plasują się na zbliżonym poziomie, odległym od lidera. 

Jak wynika z informacji przedstawionych w tabeli 4, nieco inaczej kształ-
tują się oceny w takich kategoriach, jak postrzegana wartość, postrzegana ja-
kość, prestiż czy świadomość marki.  
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Tabela 4 

Słodycze i lody 

Lp. Nazwa 
marki 

Moc 
marki 
2010 

Moc 
mar-

ki 
2009 

Siła 
marki 

(0–100) 

Postrze-
gana 

wartość 
(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Postrze-
gana 

jakość 
(0–100) 

Świa-
domość 
marki 

(0–100) 
1. Wedel 855 846 81 62 94 93 88 
2. Wawel 673 676 61 62 83 82 61 
3. Goplana 664 667 60 66 74 77 69 
4. Solidarność 660 653 60 60 80 81 51 
5. Koral 640 653 69 70 77 79 75 
6. Zielona 

Budka 623 610 67 66 81 81 63 
7. Mieszko 613 639 55 60 74 77 43 
8. Jutrzenka 609 623 55 69 69 74 46 
9. Lajkonik 605 589 65 72 83 85 56 
10. Odra 576 586 52 62 70 73 22 
11. Terrawita 557 589 50 57 66 68 40 
12. Grycan 476 451 62 56 82 83 32 

Źródło: K. Kucharczyk, Czekoladowy nestor nie do pobicia, w: Ranking najcenniej-
szych polskich marek..., s. 15. 

 
Tabela 5 

Produkty żywnościowe 

Lp. Nazwa 
marki 

Moc 
marki 
2010 

Moc 
marki 
2009 

Siła 
marki 

(0–100) 

Postrze-
gana 

wartość 
(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Postrze-
gana 

jakość 
(0–100) 

Świa-
domość 
marki 

(0–100) 
1. Pudliszki 683 682 75 62 87 87 84 
2. Sokołów 650 663 71 58 87 86 74 
3. Olej Ku-

jawski 643 645 70 57 85 85 66 
4. Hortex 

(mrożonki) 638 666 69 57 88 85 76 
5. Łowicz 638 640 69 65 84 84 73 
6. Bakoma 630 644 68 71 81 82 73 
7. Bobovita 620 647 67 65 88 86 77 
8. Morliny 617 622 67 56 83 83 67 
9. Łaciate 612 639 66 62 82 84 67 
10. Bebiko 608 620 65 66 85 86 85 
11. Szyma-

nowska 587 573 63 63 83 84 25 
12. Krakus 

(wędliny) 585 603 63 55 85 83 54 

Źródło: B. Drewnowska, Moc wyciśnięta z pomidorów, w: Ranking najcenniejszych 
polskich marek..., s. 16–17. 
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Wśród pozostałych produktów żywnościowych do najsilniejszych zaliczo-
no Pudliszki, Sokołów i Olej Kujawski, Hortex, Łowicz, Bakomę i Bobovitę. 
Najwyższą postrzeganą wartość osiągnął Łowicz, prestiż – Hortex i Bobovita, 
a najwyższą świadomość marki – Bebiko. W tabeli 6 przedstawiono ranking 
napojów alkoholowych.  

 
Tabela 6 

 Napoje alkoholowe 

Lp. Nazwa marki 
Moc 
marki 
2010 

Moc 
mar-

ki 
2009 

Siła 
marki 

(0–100) 

Po-
strze-
gana 

wartość 
(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Postrze-
gana 

jakość 
(0–100) 

Świa-
domość 
marki 

(0–100) 

1. Tyskie 624 630 65 67 83 81 82 
2. Żywiec 615 613 64 58 85 81 80 
3. Lech 597 591 62 59 79 79 78 
4. Warka 582 574 60 67 78 77 70 
5. Żubrówka 580 – 60 67 78 78 65 
6. Żołądkowa 

Gorzka 558 – 57 68 72 73 63 
7. Pan Tadeusz 555 – 57 52 83 83 50 
8. Żubr 554 544 57 70 72 71 70 
9. Sobieski 540 – 55 56 74 73 60 
10. Gin Lubuski 516 – 52 52 75 76 33 
11. Redds 505 495 51 48 68 66 54 
12. Soplica 502 – 51 56 70 69 49 

Źródło: B. Drewnowska, Śląska ikona podbija Polskę, w: Ranking najcenniejszych 
 polskich marek..., s. 17–18. 

 
 
Wśród napojów alkoholowych największą moc ma Tyskie, Żywiec i Lech, 

czyli piwo. Przeciętny Polak wypija około 85 litrów piwa rocznie, choć od 
dwóch lat popyt lekko spada. Dopiero na piątym miejscu uplasowała się wódka 
– Żubrówka. W przypadku tego rankingu pozostałe kategorie układają się po-
dobnie. W tabeli 7 przedstawiono ranking napojów bezalkoholowych. 
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Tabela 7 

Napoje bezalkoholowe 

Lp. Nazwa marki 
Moc 

marki 
2010 

Moc 
marki 
2009 

Siła 
marki 

(0–100) 

Postrze-
gana 

wartość 
(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Pos-
trze-
gana 

jakość 
(0–100) 

Świado-
mość 
marki 

(0–100) 

1. Żywiec Zdrój 726 728 72 63 88 87 84 
2. Tymbark 720 691 72 64 87 87 80 
3. Hortex (soki) 700 696 70 56 89 87 77 
4. Kubuś 645 649 63 72 84 85 64 
5. Fortuna 619 620 60 56 80 80 66 
6. Cisowianka 618 625 60 76 75 74 71 
7. Nałęczowianka 606 616 59 63 78 75 68 
8. Garden 594 589 58 61 73 74 61 
9. Muszynianka 591 589 57 67 72 74 53 
10. Kropla Beskidu 588 601 57 61 77 74 59 
11. Tarczyn 554 535 53 60 73 75 42 
12. Zbyszko 546 553 52 61 66 66 51 

Źródło: B. Drewnowska, Woda z Żywca dystansuje konkurentów, w: Ranking najcen-
 niejszych polskich marek..., s. 18. 

  
 
Największą moc mają Żywiec Zdrój, Tymbark, Hortex, Kubuś, Fortuna. 

Największą postrzeganą wartość osiągnęła Cisowianka. Woda jest trzecim naj-
popularniejszym napojem w Polsce. Według agencji badawczej Nielsen, Polacy 
wydają na nią około 2,5 mld zł rocznie. Najwięcej Polacy wydają na soki, nek-
tary i napoje – ponad 3,8 mld zł. Liderem rynku jest grupa Maspex, do której 
należą Kubuś i Tymbark. W tabeli 8 przedstawiono ranking w zakresie odzieży 
i obuwia. 

Największą moc mają marki Reserved, Gatta i Wólczanka – liderzy na 
polskim rynku. Ranking przedstawia konkurencję marek „starych”, o bogatej 
tradycji i historii, oraz marek „nowych”, które są dość krótko na rynku, walcząc 
z powodzeniem o czołowe miejsca w rankingach, na przykład Diverse, Mouse, 
Tatuum. Czołowe miejsca w rankingu zajmują marki odzieżowe. Pierwsza 
obuwnicza marka – Gino Rossi – znajduje się dopiero na 13. miejscu (poza 
prezentowaną tabelą). W tabeli 9 przedstawiono ranking mocy marek kosmety-
ków i środków higieny. 
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Tabela 8 

Odzież i obuwie 

Lp. Nazwa 
marki 

Moc 
marki 
2010 

Moc 
marki 
2009 

Siła 
marki 

(0–100) 

Postrze-
gana 

wartość 
(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Postrzega-
na jakość 
(0–100) 

Świa-
domość 
marki 

(0–100) 
1. Reserved 546 574 60 54 77 77 40 
2. Gatta 535 551 59 57 81 84 24 
3. Wólczanka 533 559 58 50 81 80 42 
4. Bytom 517 530 56 56 78 79 22 
5. Diverse 516 533 56 54 78 77 30 
6. Atlantic 514 550 56 53 77 77 29 
7. House 509 529 55 52 77 75 18 
8. Tatuum 500 534 54 47 80 73 29 
9. Top Secret 499 514 54 56 73 75 36 
10. Vistula 498 536 54 48 81 78 26 
11. Cropp 498 528 54 55 75 75 14 
12. Ochnik 492 506 53 50 77 79 32 

Źródło: A. Kazimierczak, Polska moda w światowym stylu, w: Ranking najcenniejszych 
polskich marek..., s. 19. 

 
Tabela 9 

Kosmetyki i higiena 

Lp. Nazwa 
marki 

Moc 
marki 
2010 

Moc 
marki 
2009 

Siła 
marki 

(0–100) 

Postrze-
gana 

wartość 
(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Postrze-
gana 

jakość 
(0–100) 

Świado-
mość 
marki 

(0–100) 
1. Luksja 557 562 57 73 72 74 54 
2. Ziaja 540 552 55 71 74 76 47 
3. Dr Irena 

Eris 526 570 53 50 81 79 37 
4. Soraya 517 554 52 56 76 74 46 
5. Colodent 516 534 52 70 65 68 48 
6. AA 508 522 51 62 76 78 29 
7. Lirene 492 535 49 52 76 75 28 
8. Ingot 490 526 49 53 75 77 20 
9. Polsilver 482 503 48 62 64 65 44 
10. Joanna 482 503 48 68 66 69 38 
11. Bambino 470 471 47 77 68 70 44 
12. Bella 423 443 65 75 77 79 55 

Źródło: A. Błaszczak, Popularność służy mocy, w: Ranking najcenniejszych polskich 
marek..., s. 21. 
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Największą moc mają marki: Luksja, Ziaja, Dr Irena Eris. Największą siłę 
i postrzeganą wartość natomiast ma marka Bella, największy prestiż ma 
Dr Irena Eris, postrzeganą jakość – Bella i Dr Irena Eris, a najwyższą świado-
mość marki – Bella. W zestawieniu widać, że najmniejsze spadki odnotowały 
marki popularne, masowe i niedrogie, które mają atrakcyjną relację postrzega-
nej wartości do ceny. W tabeli 10 przedstawiono ranking mocy marek w hand-
lu. 

 
Tabela 10 

 Handel 

Lp. Nazwa marki 
Moc 
marki 
2010 

Moc 
marki 
2009 

Siła 
marki 

(0–100) 

Po-
strze-
gana 
war-
tość 

(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Po-
strze-
gana 

jakość 
(0–100) 

Świa-
do-

mość 
marki 

(0–100) 

1. Allegro.pl 508 504 67 95 87 84 81 
2. Royal Collection 444 450 47 50 79 77 17 
3. Merlin.pl 415 404 53 62 74 74 21 
4. Agito.pl 393 368 50 58 67 72 8 
5. Boti 343 325 53 52 73 71 21 
6. Komputronik 206 210 55 55 80 78 31 
7. Komfort 190 195 50 60 77 79 36 
8. Karen Notebook 190 – 50 55 79 79 9 
9. Biedronka 108 106 69 96 70 72 91 
10. RTV EURO 

AGD 100 98 63 62 79 81 62 
11. CCC 96 97 67 61 71 73 64 
12. Empik 89 87 63 55 89 86 62 

Źródło: P. Mazurkiewicz, Aukcyjny potentat wygrywa, w: Ranking najcenniejszych 
polskich marek..., s. 22–23. 

 
 
Największą moc mają marki Allegro.pl, Royal Collection, Merlin.pl. Naj-

większy prestiż i postrzeganą jakość ma Empik. Allegro.pl, za którego pośred-
nictwem odbywa się połowa handlu internetowego Polsce, zdecydowanie poko-
nał tradycyjne sklepy. Allegro.pl ma już około 12 mln użytkowników, a według 
prognoz, w roku 2010 za pośrednictwem serwisu mają być sprzedane towary za 
7,3 mld zł. Obroty całego handlu internetowego wyniosą około 15,5 mld zł.  
Można więc zaryzykować stwierdzenie, że przyszłość handlu to w dużej mierze 
Internet. W tabeli 11 przedstawiono ranking marek w kategorii Usługi.  



Analiza wartości reputacji oraz mocy marki... 97

Tabela 11 

 Usługi 

Lp. Nazwa marki 
Moc 

marki 
2010 

Moc 
marki 
2009 

Siła 
marki 
(0–100) 

Postrze-
gana 

wartość 
(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Po-
strze-
gana 

jakość 
(0–100) 

Świa-
do-

mość 
marki 
(0–100) 

1. Nasza-Klasa.pl 468 – 61 84 80 76 82 
2. Open Finance 456 459 50 50 75 68 18 
3. Expander 443 420 48 46 72 67 15 
4. Sphinx 441 468 64 57 75 78 54 
5. Triada 393 390 44 44 74 70 23 
6. Dominium Pizza 388 386 55 53 70 69 29 
7. Itaka 386 395 43 53 72 70 25 
8 Coffee Heaven 382 357 54 48 79 78 25 
9. Alfa Star 373 348 42 43 74 66 15 
10. Lotto 293 305 54 59 78 73 58 
11. Dom Develop-

ment 262 262 53 39 84 75 12 
12. J.W. Construk-

tion 252 232 50 41 73 67 9 

Źródło: T. Boguszewicz, Marka pod ostrzałem, w: Ranking najcenniejszych polskich 
marek..., s. 23. 

 
 
W rankingu zwycięża portal społecznościowy nk.pl, najbardziej popularna 

społeczność sieci. W pierwszej dziesiątce znalazły się dwie firmy – doradcy 
finansowi, trzy biura podróży, sieć restauracji oraz kawiarni, firmy deweloper-
skie i finansowe. W tabeli 12 przedstawiono ranking marek finansowych. 

PKO Bank Polski po raz kolejny zdobył tytuł najmocniejszej rodzimej 
marki w finansach. Od pięciu lat jest liderem w rankingu. Prestiżowy magazyn 
„The Banker” wycenił markę PKO BP na ponad miliard dolarów, czyli około 
2,9 mld zł. W 2010 roku wartość marki wzrosła do 3,64 mld zł. Bank ma długo-
letnią tradycję i rozległą sieć placówek. Ma ponad 1,2 tys. oddziałów własnych 
i 2 tys. agencji. Na trzecim miejscu znalazła się największa polska firma ubez-
pieczeniowa – PZU. 
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Tabela 12 

Marki finansowe 

Lp. Nazwa 
marki 

Moc 
marki 
2010 

Moc 
marki 
2009 

Siła 
marki 
(0–100) 

Postrze-
gana 

wartość 
(0–100) 

Prestiż 
(0–100) 

Postrze-
gana 

jakość 
(0–100) 

Świa-
domość 
marki 

(0–100) 
1. PKO 

Bank 
Polski 514 524 57 57 77 71 80 

2. ING Bank 
Śląski 477 471 53 53 77 71 61 

3. PZU 472 479 63 51 81 75 79 
4. Bank 

Mille-
nium 451 424 49 50 73 68 54 

5. Lukas 
Bank 445 421 49 54 73 69 60 

6. Bank 
Pekao 444 449 48 54 69 67 60 

7. Bank 
Zachodni 
WBK 436 436 48 53 71 66 45 

8. Bank 
BPH 415 380 45 51 70 62 39 

9. mBank 412 448 45 57 68 63 35 
10. Kredyt 

Bank 391 388 42 46 67 62 38 
11. BGŻ 380 377 41 46 63 62 35 
12. Multibank 378 389 40 43 64 58 30 

Źródło: M. Krześniak, Moc narodowego czempiona bankowości, w: Ranking najcen-
niejszych polskich marek..., s. 25. 

Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza wykazała, że liderami na polskim rynku są głów-
nie marki z tradycją, które dbają o stałe kształtowanie wizerunku, przywiązują 
wagę do działań promocyjnych. Do najmocniejszych polskich marek należą: 
Orlen, PKO Bank Polski, PZU, Telekomunikacja Polska, Era, Biedronka, TVN, 
Bank Pekso, Plus, Bank BPH. Najcenniejszą marką od pięciu lat jest Orlen. 
Metodologia zastosowana w analizowanym rankingu zawiera pewne uprosz-
czenia, co powoduje, że profesjonalna wycena, bardziej precyzyjną metodą, 
mogłaby dać inne wyniki. Różnice pomiędzy markami są często niewielkie. 
Analizie poddano marki konsumenckie, ich wartość nie odzwierciedla więc 
sprzedaży kierowanej do klientów instytucjonalnych.  
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ANALYSIS OF THE VALUE OF REPUTATION AND BRAND POWER BASED  
ON THE RANKING OF POLISH BRANDS 

 
Summary 

 
The article analyzes the selected categories associated with the brand: the value of 

the brand’s reputation and its power. The aim of the paper is an analysis of the market 
transformation of Polish brands, the analysis of rankings in various categories, evalua-
ting the causes of changes in the market. The results of the analyzed studies come from 
the Ranking of the most valuable Polish brands. 

Translated by Joanna Rosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grażyna Rosa 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 

PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW 
I MARKETINGU NR 18 

 
 
 
 
TOMASZ SONDEJ 
Uniwersytet Szczeciński 
 
 

SPONSORING W POLSKIM SPORCIE  
EKSPONOWANY W TELEWIZJI 

 
 

Wprowadzenie 

Komunikacja marketingowa firm w Polsce wymaga zaawansowanych 
form docierania do odbiorcy z uwagi na liczbę informacji przekazywanych po-
tencjalnym klientom i całemu otoczeniu rynkowemu. Jedną z tych form jest 
sponsoring1, który pozwala na bardziej subtelne komunikowanie odbiorcom 
wiadomości o istnieniu firmy, marki i tym podobnych. Sponsoring jest najczęś-
ciej traktowany jako składnik public relations, rzadziej jako oddzielny instru-
ment komunikacji marketingowej2. Najpopularniejszą dziedziną sponsoringu 
jest sport, który w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych generuje ponad 
75% wydatków na sponsoring. 

W Polsce na sponsoring w sporcie zwracają uwagę zwłaszcza te firmy, 
które mają problemy z przekazem informacji na rynku reklamowym (np. nadają 
już dużo reklam, ich reklamy są ograniczone przepisami prawnymi, nie mogą 
się przebić do odbiorcy w natłoku innych reklam) oraz te, które poszukują  

                                                           
1  „Sponsoring polega na finansowym lub rzeczowym wspieraniu różnych dziedzin życia 

w celu osiągnięcia własnych celów marketingowych czy komunikacyjnych”, Komunikowanie się 
w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 140.  

2  Jako element public relations wymienia go na przykład Philip Kotler, w: Ph. Kotler, 
Marketing, Rebis, Poznań 2005, i Maciej Rydel, w: Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, 
ODDK, Gdańsk 2001, s. 22. 
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alternatywnych form komunikacji. Chcą one przekazać szerokiemu gronu po-
tencjalnych odbiorów informację o swoim istnieniu i oddziaływać na budowę 
pozytywnego wizerunku firmy. Rynek sponsoringu sportowego prezentowane-
go w telewizji3 osiąga wartość niemal 1,75 mld zł mierzoną czasem ekspozycji 
marek i przeliczaną na wartość analogicznego czasu reklamowego przy tej sa-
mej oglądalności programów (rys. 1). 
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Rys. 1. Wartość sponsoringu sportowego na rynku telewizyjnym w Polsce w latach 

2000–2009 
Źródło: Sponsoring sportowy 2009..., s. 1. 

 
 
Należy podkreślić, że w okresie 10 lat wartość sponsoringu sportowego 

eksponowanego w telewizji wzrosła ponad dziewięciokrotnie. 
Najczęściej eksponowane w telewizji marki w sponsoringu sportowym 

w latach 2007–2009 przedstawiono na rysunkach 2–4. 

                                                           
3  „Badanie opiera się na monitoringu wystąpień poszczególnych marek w następujących 

stacjach tv: TVP1, TVP2, TVP3 pasmo wspólne, TV Polonia, TVN, TVN24, TVN TURBO, 
Polsat, Polsat Sport,TV4. Monitorowane są programy sportowe (w tym wiadomości), w których 
pokazywane są imprezy polskie bądź z udziałem polskich sportowców. Notowane są marki eks-
ponowane na polskich zawodnikach i polskie marki eksponowane na zagranicznych zawodni-
kach. Bez wyjątków monitorowani są główni sponsorzy imprez organizowanych w Polsce”, 
Sponsoring sportowy 2009, www.pentagon-research.com/userfiles/file/newsleter_roczny2009. 
pdf, s. 7. 
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Rys. 2. Najczęściej eksponowane marki w 2007 roku 
Źródło: na podstawie danych Raport sponsorzy sportu – podsumowanie 2007 roku, 

www.pentagon-research.com/userfiles/file/newsleter_roczny2007.pdf, s. 2. 
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Rys. 3. Najczęściej eksponowane marki w 2008 roku 
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy w 2008 roku, www.pentagon- 

-research.com/userfiles/file/newsleter_roczny2008.pdf, s. 2. 
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Rys. 4. Najczęściej eksponowane marki w 2009 roku 
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy 2009..., s. 4. 

 
 
Liderami na rynku sponsoringu sportowego eksponowanego w telewizji są 

przede wszystkim takie marki, jak Plus GSM, Adidas i Lotos, które utrzymywa-
ły się w czołówce marek w ciągu trzech lat pomiędzy 2007 a 2009 rokiem. 

Obecność audycji w programach telewizyjnych z udziałem ekspozycji ma-
rek sponsorów sportu w latach 2007–2009 przedstawiono na rysunku 5. 

Liderami wartości ekspozycji sponsorów sportu są kanały o największej 
oglądalności (nadawane drogą naziemną), na które wydano koncesje ogólnopol-
skie (TVP1, Polsat, TVP2). Wyjątkiem jest kanał Polsat Sport dostępny drogą 
satelitarną i kablową. Przewagę mają kanały telewizji publicznej (TVP1, TVP2, 
TVP INFO, TVP Sport, TV Polonia) nad nadawcami komercyjnymi Grupy 
Polsat Cyfrowy (programy zawierające w nazwie Polsat) czy ITI (programy 
zawierające w nazwie TVN). 
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Rys. 5. Liczba ekspozycji sponsorów sportu w latach 2007–2009 
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy 2009..., s. 5. 
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Rys. 6. Wartość ekspozycji sponsorów sportu w latach 2007–2009 w mln zł 
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy 2009…, s. 5. 
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Strukturę udziału najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącznej 
wartości mediowej na rynku sponsoringowym w latach 2007–2009 przedsta-
wiają rysunki 7, 8, 9. 
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Rys. 7. Udział najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącznej wartości medio-

wej na rynku sponsoringowym w 2007 roku 
Źródło: na podstawie danych Raport sponsorzy sportu – podsumowanie 2007 roku..., s. 5. 
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Rys. 8. Udział najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącznej wartości medio-

wej na rynku sponsoringowym w 2008 roku 
Źródło:  na podstawie danych Sponsoring sportowy w 2008 roku..., s. 6. 
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Rys. 9. Udział najpopularniejszych dyscyplin sportowych w łącznej wartości medio-

wej na rynku sponsoringowym w 2009 roku 
Źródło: na podstawie danych Sponsoring sportowy 2009..., s. 5. 

 
 
Większy udział w rynku mają: 
– gry zespołowe, które na całym świecie cieszą się dużym zainteresowa-

niem widzów, 
– dyscypliny indywidualne, w których Polacy odnoszą sukcesy na skalę 

światową bądź europejską.  
Największy udział wśród najpopularniejszych dyscyplin sportowych 

w łącznej wartości mediowej na rynku sponsoringowym ma piłka nożna. Jest to 
jeden z wyjątków wśród dyscyplin zaprezentowanych na rysunku, ponieważ 
polska reprezentacja i drużyny klubowe w tej dyscyplinie sportu od wielu lat 
nie odnoszą sukcesów na arenie międzynarodowej. Pozycja piłki nożnej wynika 
głównie z jej popularności w Polsce, a nie z wyników drużyn oraz z masowości 
widowni telewizyjnej oglądającej mecze.  

Drugą dyscypliną obecną w rankingu, a słabo związaną z sukcesami pol-
skich zawodników w badanym okresie, jest kolarstwo szosowe. Jego pozycja na 
rynku sponsoringowym wynika przede wszystkim z organizacji ważnej dla tej 
dyscypliny imprezy, jaką jest wyścig Tour de Pologne. Jest to impreza relacjo-
nowana w ogólnopolskich programach telewizyjnych, o szerokim nagłośnieniu, 
co sprawia, że ma wysoką oglądalność i przyciąga wielu sponsorów. 
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Podsumowanie 

Najbardziej wartościowe z punktu widzenia sponsoringu są duże imprezy 
sportowe oraz wydarzenia z udziałem polskich zawodników odnoszących suk-
cesy na arenach międzynarodowych. Jednocześnie na wartość ekspozycji marek 
sponsorów wpływa miejsce emisji telewizyjnej. Emisja w programach ogólno-
polskich, powszechnie dostępnych, daje szanse dotarcia do szerszego grona 
odbiorców niż w kanałach tematycznych, dostępnych odpłatnie oraz drogą sate-
litarną lub kablową. Jest to zgodne z tendencją oglądalności programów telewi-
zyjnych, nie tylko z okazji wydarzeń sportowych, ale także jako mediów infor-
macyjno-rozrywkowych. 

 
 
 
SPORTS SPONSORSHIP IN POLAND EXHIBITED ON TELEVISION 

 
 

Summary 
 

In Poland, especially those companies are interested in sporst sponsorship, which 
intend to introduce themselves to the wide range of potential costumers and build a 
positive image of the company. The most valuable for sponsors are big sport events 
where Polish sportsmen are highly successful. Moreover, the value of sponsors’ brand 
exposure is affected by the following factors; 

– if the event is broadcasted by terrestrial, satellite or cable television, 
– the type of program: nationwide or thematic, 
– access to the channel: available to the public or payable. 

 

Translated by Joanna Rosa 
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Wprowadzenie 

System Timeshare prawie od 40 lat jest postrzegany jako forma turystyki, 
którą trudno skwalifikować. Według ogólnie przyjętych definicji turystyki, sys-
tem ten nie jest nigdzie zaliczany. Do tej pory takiej formy nie ujęto w żadnych 
statystykach. Idea Timeshare powstała w Stanach Zjednoczonych, a obecnie 
obszarem działania obejmuje niemal cały świat. 

W Europie dopiero pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia zaczęto postrze-
gać, że ta forma zupełnie nie różni się od dotychczasowych sposobów organiza-
cji ruchu turystycznego. System ten polega na samodzielnym wyborze i organi-
zacji wyjazdu, praktycznie bez pośrednictwa biur podróży. Klienci mają do 
dyspozycji katalogi cen, a wybierając miejsce (z 94 krajów świata), sami doko-
nują rezerwacji zarówno na pobyt, jak i na przejazd. Organizacją, która pomaga 
w załatwieniu formalności jest Resort Kondominium International (RCI)1, pro-
wadzący statystyki oraz sondaże na temat wyjazdów, organizujący szkolenia, 
konferencje oraz zajmujący się wydawnictwem na temat systemu Timeshare. 
RCI współpracuje również z wieloma organizacjami światowymi, jak WTO 
(Światowa Organizacja Turystyki), WTTC (Światowa Rada Turystyki i Podró-
ży), AH&MA (Amerykańskie Zrzeszenie Hoteli i Moteli) oraz OTE (Europej-
                                                           

1  RCI – Międzynarodowe Zrzeszenie Ośrodków Turystycznych. 
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ska Organizacja ds. Timeshare). Przynależność do tych organizacji to zobowią-
zanie RCI do przestrzegania procedur handlowych i zachowania standardów 
etycznych. RCI w swojej działalności musi dostosować się również do istnieją-
cych lokalnych, krajowych i międzynarodowych uregulowań prawnych, chro-
niących praw swoich klientów. 

Według danych RCI, z formy Timeshare korzysta ponad 3 mln rodzin na 
świecie, system skupia około 4000 ośrodków turystycznych na całym świecie, 
a w ciągu roku RCI przeprowadza średnio około 1,7 miliona rezerwacji2. Każdy 
z członków systemu sam wybiera ośrodek i termin podróży. 

Niniejsze opracowanie jest próbą prezentacji przedstawienia ogólnych za-
sad funkcjonowania systemu Timeshare oraz usług RCI jako organizacji obsłu-
gującej ten system. Podjęto również próbę oceny usług RCI przez osoby korzy-
stające z usług tej organizacji. Publikacji dotyczących usług RCI jest niewiele. 
Do zrealizowania celów opracowania wykorzystano więc głównie źródła inter-
netowe (rozwój systemu Timeshare, oferta RCI), dzienniki ustaw oraz badania 
własne metodą ankiety. 

1. Istota funkcjonowania systemu Timeshare oraz próba jego zdefiniowania 

System Timeshare polega na zakupie jednostek mieszkalnych na ściśle 
określony czas w celu wypoczynku. Zakup ten jest możliwy w jednym z wielu 
ośrodków na świecie, w którym prowadzona jest sprzedaż. Zakup jest wyraźnie 
określony jeśli chodzi o liczbę tygodni, termin, kraj oraz pełną nazwę ośrodka. 
Udział w systemie polega na tym, że najpierw ktoś buduje obiekt (na przykład 
hotel na Wyspach Kanaryjskich), następnie sprzedaje go, ale w dość nietypowy 
sposób – dzieli na poszczególne jednostki mieszkalne i tygodnie. Każdy apar-
tament staje się własnością tylu osób, ile korzysta z niego w ciągu roku. W sys-
temie wymiany wakacyjnej (obsługiwanym przez RCI) każdy właściciel apar-
tamentu ma prawo przebywania w swoim apartamencie tak długo, jak długo jest 
jego właścicielem w określonej porze roku. Wraz z zakupem jednostki właści-
ciel ma prawo do korzystania z wszelkich przywilejów wynikających z posia-
dania własności wakacyjnej oraz członkowstwa w RCI. Dzięki działalności RCI 
członkowie, niezależnie od kraju pochodzenia, mogą wymieniać się swoją włas-
nością i wyjeżdżać w różne miejsca świata. 

                                                           
2  www.rsi.com (3.06.2010). 
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System Timeshare trudno zdefiniować w prosty sposób, jest wiele aspek-
tów, które należy uwzględnić. Słowo Timeshare pochodzi z języka angielskiego 
i na przykład w informatyce oznacza podział czasu. Zasadą podziału czasu jest 
równomierne i częste obdzielanie dostępem do procesora wszystkich procesów, 
tak aby użytkownicy nie zauważali opóźnień wynikających z obecności innych 
użytkowników3. Odwołanie się do takiego rozumienia Timeshare jest logiczne, 
ponieważ wyraża ono główną ideę funkcjonowania systemu i czasowego, spra-
wiedliwego dzielenia możliwością zakwaterowania swoich klientów. Podobne 
rozumienie pojęcia timesharingu (lub Timeshare), spotykamy w innych dzie-
dzinach niż informatyka, ogólnie rzecz biorąc, jest to czas dzielony, czyli prawo 
do korzystania na przykład z nieruchomości lub innych rzeczy przez określony 
okres w ciągu roku4. 

Można spotkać definicje systemu Timeshare, określające go jako własność 
wakacyjną, system, w którym klient kupuje w pełni umeblowany i wyposażony 
apartament wakacyjny (zazwyczaj na trzy tygodnie) za ułamek kosztów posia-
dania apartamentu czy domku letniskowego5. Timeshare to pomysł wymiany 
wakacyjnej polegający na zainwestowaniu w zakup jednego lub więcej tygodni 
wakacji w wybranym obiekcie należącym do systemu. 

W prawie polskim Timeshare podlega prawu ustawy o ochronie nabyw-
ców i podporządkowujemy go przepisowi, że jest to umowa co najmniej na 
3 lata, na podstawie której klient otrzymuje od przedsiębiorcy prawo do korzy-
stania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każ-
dym roku oraz zobowiązuje się do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowego wyna-
grodzenia6. 

Podsumowując, Timeshare można zdefiniować jako podział czasu wolne-
go potrzebnego do wypoczynku na określoną liczbę tygodni i zakup w tym celu 
jednostki mieszkalnej w wybranym miejscu i obiekcie.  

Niewątpliwie podróżowanie w systemie Timeshare jest turystyką w rozu-
mieniu dosłownym – wyjazdu ze swojego miejsca stałego zamieszkania na 
określony czas w celu rekreacyjnym czy wypoczynkowym. Nie jest jednak 
traktowana w statystykach ruchu turystycznego, gdyż miejscem zamieszkania 
                                                           

3  Z. Płoski, Słownik encyklopedyczny. Informatyka, PWE, Warszawa 1999, s. 10. 
4  www.reporter.pl (6.04.2010). 
5  www.alco.home.pl/timeshare.htm (6.09.2010). 
6  Ustawa z dnia 13 lipca 2000 roku o ochronie nabywców prawa do korzystania z budynku 

lub pomieszczenia mieszkalnego (DzU, nr 74, poz. 855). 



Marzena Wanagos 112 

w podróży nie jest ogólnodostępna baza noclegowa, lecz własność prywatna. 
Cechy wynikające z funkcjonalności tej formy podróży przekonują, że należy 
traktować podróżujących w systemie Timeshare jak turystów, a usługi związane 
z ich obsługą zaliczyć do usług turystycznych. 

2. Powstanie i rozwój systemu Timeshare  

Rozwój Timeshare można podzielić na cztery etapy. Począwszy od lat 60. 
ubiegłego stulecia, kiedy to idea systemu powstała z powodu spadku zaintere-
sowania wyjazdami zagranicznymi. Hotele zaczęły odczuwać pogłębiającą się 
recesję na rynku turystycznym, zwłaszcza w Europie. Idea Timeshare narodziła 
się w Europie, ale początki jego funkcjonowania to obszar Stanów Zjednoczo-
nych.  

W latach 60. ubiegłego wieku przedsiębiorczy hotelarze z Alp zaczęli 
w reklamie posługiwać się hasłem „Nie musisz wynajmować pokoju! Kup sobie 
hotel! Wyjdzie taniej”. I tak francuskie i szwajcarskie firmy wprowadziły moż-
liwość wykupu apartamentów na określoną liczbę tygodni7. Na początku lat 70. 
Timeshare stał się bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek 
z jedną różnicą – klienci nie chcieli kupować produktu, który ograniczał ich 
wybór na wakacyjny wyjazd (to samo miejsce co roku). W 1974 roku w India-
napolis została założona pierwsza organizacja wymiany wakacyjnej RCI, dzięki 
której możliwa jest wymiana między właścicielami apartamentów, a co za tym 
idzie, możliwy jest wybór miejsca wypoczynku. Idea deponowania swojego 
„tygodnia” żeby wymienić go na porównywalny tydzień w innym obiekcie 
w innym miejscu, była wówczas ideą rewolucyjną i przyniosła spektakularny 
sukces na rynku8. 

W 1975 roku RCI afiliowało pierwszy ośrodek i dokonało pierwszej wy-
miany. Do końca tego roku RCI zrzeszało już 35 ośrodków, miało ponad 
1000 członków i potwierdziło 236 wymian. Natomiast w 1976 roku RCI zało-
żyło swoją pierwszą filię zagraniczną w Meksyku, a w 1977 roku drugą w Lon-
dynie (w 1989 roku przeniesiona do Kettering). Bardzo dynamiczny rozwój 
potwierdza fakt, że w 1990 roku RCI dysponowało już 2357 obiektów oferują-
cych ponad 4 miliony właścicieli. Timeshare rozwija się z ogromną szybkością 
– stały wzrost odnotowuje się w Stanach Zjednoczonych i w Europie, pojawiły 

                                                           
7  www.alco.home.pl/timeshare.htm (9.06.2010). 
8  www.rci.com/history (25.07.2010). 



Specyfika systemu Timeshare oraz ocena jego oferty w RCI 113

się nowe rynki, jak Indie, Europa Wschodnia, Chiny. Wymiana wakacyjna 
w systemie Timeshare to obroty rzędu miliardów dolarów rocznie, liczba obiek-
tów to ponad 4000 na całym świecie. Zajmują się tym wielcy turystyczni poten-
taci, jak Hilton, Sheraton, Marriott, Disney, Hyatt, Western i Radisson,  
a w Europie ponadto De Verte, Stasik, Barratt i Wimpel w Wielkiej Brytanii, 
Metro w Niemczech, Club Meditarrenee i Arcadian we Francji, Banco Bilbao 
Vizcaya i Sol Hotel w Hiszpanii, Allegro i Grupa Berlusconi we Włoszech oraz 
Banco Commercial Portugues w Portugalii. Właściciele timesharingu pochodzą 
z ponad 190 krajów, największa ich liczba z USA (47%), mieszkańcy USA 
mają też największą liczbę ośrodków – ponad 1500, co daje około 37% ogółu9. 

3. Produkty Timeshare w RCI i ich dystrybucja10  

RCI zajmuje się obsługą klientów systemu Timeshare. Jest to filia Pendant 
Corp, światowego dostawcy usług dla klientów indywidualnych i korporacyj-
nych. W 2000 roku dochody RCI wynosiły 433 miliony dolarów. Na świecie 
istnieją obecnie 52 biura regionalne zajmujące się obsługą klientów. Główna 
siedziba jest w USA w Indianapolis, natomiast centrala europejska – w Kette-
ring Parkway w Anglii11. 

W systemie Timeshare nie ma podziałów narodowościowych ani raso-
wych. Każdy może stać się właścicielem jednostki wakacyjnej. Ponadto za po-
średnictwem RCI dla każdego bez ograniczeń są dostępne wizy, bez składania 
dodatkowych dokumentów. Wystarczy z potwierdzeniem rezerwacji zgłosić się 
do ambasady, gdzie pracownicy automatycznie wydają wizy. Jest to wiza turys-
tyczna, bez prawa pracy. Aby zachęcić do podróżowania, również do Stanów 
Zjednoczonych, prawo wizowe dla właścicieli Timeshare zostało uproszczone. 
Przyjęto zasadę, że korzyści wynikające z podróżowania, to korzyści dla właś-
cicieli ośrodków i kraju docelowego. 

RCI ma kilka produktów zakupu własności wakacyjnej w zależności od 
potrzeb klientów. Ich dostępność uzależniona jest od ośrodka. Ułatwia to póź-
niejszą obsługę właścicieli, ponieważ każdy produkt rządzi się innymi prawami 
oraz posiada odrębną specyfikę. Mamy do czynienia z następującymi możliwo-
ściami zakupu własności wakacyjnej: 

                                                           
9  www.rci.com/history (25.07.2010). 
10  Na podstawie oferty ze stron internetowych RCI – www.rci.com. 
11 www.rci.com/history (25.07.2010). 
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1. Tydzień stały (Fixe Week) – apartament do wykorzystania w konkretnym 
tygodniu roku. 

2. Tydzień zmienny (Floating Week) – dowolny tydzień zarezerwowany do 
wykorzystania w określonym sezonie. 

3. Cząstkowy (Fractional) – własność jest sprzedawana w kilkutygodniowych 
pakietach, zwykle 3–5 tygodni w ciągu roku. Opcja ta dotyczy najbardziej 
popularnych miejscowości, na przykład narciarskich. 

4. Kluby wakacyjne (Vacation Clubs) – zamiast kupować Timeshare w apar-
tamencie określonej wielkości w konkretnym ośrodku, członkowie klubu 
wakacyjnego kupują możliwość wykorzystania różnych apartamentów 
w różnych ośrodkach należących do klubu. Niektóre kluby działają w sys-
temie punktowym. 

5. System punktowy (Points System) – oferuje on właścicielowi największą 
elastyczność. Kupuje on punkty, które następnie wykorzystuje jako walutę 
wymienną na rezerwację apartamentów różnej wielkości, w różnych sezo-
nach, na różną ilość tygodni. Punkty można także zamienić na inne produk-
ty wakacyjne, takie jak bilety wakacyjne, hotele, czy wynajem samocho-
dów. 
Niezależnie od wybranego produktu, RCI posiada jedną zasadniczą cechę 

– każdy z właścicieli (członków) ma jednakowy poziom obsługi. Każdy z pro-
duktów przedstawia inną formę wymiany. Najszersza oferta przedstawiona jest 
dla właścicieli tygodnia stałego, dla właścicieli tygodnia zmiennego tylko te 
miejsca, które są w danym momencie dostępne, a w przypadku pakietów trzy- 
i czteroletnich dostępne są ośrodki, które mają podpisaną umowę na przyjmo-
wanie właśnie takich właścicieli. 

Jednym z produktów RCI jest system punktowy. Pozwala on na przelicza-
nie własności na punkty w zależności od wielkości apartamentu, położenia 
ośrodka, sezonu, popularności ośrodka. Punkty mogą być wymieniane na inny 
tydzień, inny ośrodek lub inne produkty wakacyjne. Taka forma własności jest 
zbliżona do tygodnia stałego z tą różnicą, że każdy ośrodek na świecie posiada 
inną wartość punktową. Właściciel apartamentu o mniejszej wartości punktowej 
nie może wymienić go na apartament w innym ośrodku o większej wartości 
punktowej. 

Na podobnej zasadzie odbywa się wymiana najlepszych ośrodków w sys-
temie, czyli tak zwanej Złotej Korony. Właściciele apartamentów w tych obiek-
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tach mają pierwszeństwo w wymianie, jak również możliwość wymiany bły-
skawicznej, czyli w ciągu 48 godzin przed wyjazdem na wakacje.  

Każdy członek RCI co kwartał otrzymuje nowe wydanie magazynu „Holi-
day”, który zawiera opisy podróży i informacje na temat wszystkich nowych 
ośrodków i form wypoczynku, liczne wskazówki przydatne w trakcie podróżo-
wania oraz wykaz ofert specjalnych. Jedną z przykładowych ofert specjalnych 
jest podróż pociągiem „Orient Expres” po południowej Afryce. Wagony po-
dzielone są na jednostki mieszkalne, a cały pociąg może pomieścić maksymal-
nie do 50 osób. Trasa zaczyna się w Cape Town, a kończy w Johannesburgu. 
Oferta zawiera liczne atrakcje, jak zwiedzanie parku narodowego „Kruger Na-
tional Park”, safari oraz okolicznych wiosek zamieszkałych przez rdzennych 
mieszkańców tych obszarów.  

Członkowstwo w RCI daje możliwość dzielenia wymiany wakacyjnej z ro-
dziną i przyjaciółmi. Wystarczy złożyć wniosek do RCI o wymianę lub tydzień 
dodatkowy dla gościa, a RCI wydaje dla niego certyfikat. Gość traktowany jest 
na takich samych prawach jak właściciel. Może korzystać ze wszystkich praw 
i przywilejów, na przykład pełnego serwisu w hotelu czy tańszych biletów lot-
niczych. 

RCI posiada również ofertę tak zwanych tygodni bonusowych. Mechanizm 
polega na tym, że:  

– ma się tyle tygodni do wykorzystania w danym roku, ilu jest się właści-
cielem, 

– można kumulować dane tygodnie na lata późniejsze,  
– można wykorzystać te tygodnie po promocyjnej, bardzo niskiej cenie,  
– są to tygodnie wskazane przez RCI, a ich wykaz dostępny jest w Inter-

necie dla członków.  
Cena tygodni bonusowych uzależniona jest od kraju docelowego, wielko-

ści apartamentu oraz standardu obiektu. Prawo własności jednostki wakacyjnej 
z punktu widzenia polskiego prawa jest jasno określone. Timeshare uzyskuje się 
poprzez zapłatę składki umożliwiającej „nabycie udziału” w zakresie korzysta-
nia z nieruchomości. Ponadto wymagana jest coroczna opłata członkowska. 
Zapłata składki członkowskiej stanowi kwotę zakupu jednostki wakacyjnej. 
Kwota ta jest różna, w zależności od danego apartamentu i jego lokalizacji. 
Przeciętnie waha się między 5 tys. a 20 tys. euro – rozbieżność wynika ze stan-
dardu obiektu i sezonu. Natomiast opłata członkowska jest to opłata eksploata-
cyjna danego ośrodka wpłacana bezpośrednio do komórki administrującej da-
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nym ośrodkiem. Opłata ta jest uzależniona od wielkości apartamentu. Umowa 
timesharowa powinna zawierać12:  

– imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy, 
– określenie charakteru prawa korzystania z nieruchomości, 
– dokładny opis nieruchomości i jej położenia, 
– wskazanie usług dodatkowych (wywóz śmieci, woda, prąd i tym po-

dobne), 
– określenie warunków korzystania z urządzeń wspólnych (na przykład 

basen, sauna), 
– określenie zasad zarządzania nieruchomością oraz ponoszenia kosztów 

jej utrzymania, napraw i remontów, 
– określenie wysokości ryczałtowego wynagrodzenia za nabycie prawa 

oraz podstaw obliczania innych należności, 
– informacje o prawie nabywcy do odstąpienia od umowy w formie pi-

semnego oświadczenia w określonym terminie. 
Umowa powinna być sporządzona zgodnie z wolą nabywcy w języku 

urzędowym państwa, który osoba ta zamieszkuje lub którego jest obywatelem. 
Opłata eksploatacyjna za apartament płacona jest na koniec każdego roku 

rozrachunkowego za rok przyszły. Opłaty te wynoszą od 200 do 500 euro. 
W koszt tej opłaty wchodzą: sprzątanie, remonty, korzystanie z infrastruktury 
ośrodka, podatki, ubezpieczenie i tym podobne. Ogólne zasady opłat określa 
umowa i wynikają one z zasad przyjętych w tak zwanej Konstytucji Klubu. 

Po zakupie jednostki właściciel nabywa pełne prawa do korzystania 
z usług RCI, czyli w głównej mierze wymiany. Karta członkowska z odpowied-
nim numerem oraz nazwiskiem jest ważna maksymalnie pięć lat, ale może być 
ważna również jeden rok lub trzy lata. Właściciele w systemie Timeshare mają 
prawo korzystać ze swojego ośrodka (którego tygodnie wykupili) bez pośred-
nictwa RCI, w tym przypadku wystarczy telefon lub e-mail do recepcji i po-
twierdzenie przyjazdu. 

RCI umożliwia powrót do systemu wymiany tym, którzy przerwali cy-
kliczne wyjazdy wakacyjne i chcą po jakimś czasie znowu korzystać z usług. 
Wystarczy zgłosić ten fakt, pokryć niezbędne koszty i przywrócić członkow-
stwo. W przypadku, kiedy klienci chcą przedłużyć członkowstwo, należy wy-

                                                           
12  Ustawa z dnia 13 lipca 2000 roku o ochronie nabywców... 
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pełnić odpowiedni formularz bądź zgłosić to telefonicznie lub e-mailem do 
biura obsługi klienta. 

RCI pobiera opłaty za swoje usługi związane z wymianą wakacyjną. Wy-
sokość tych opłat jest zróżnicowana ze względu na miejsce zamieszkania klien-
ta (np. Europa Wschodnia ma najniższe, preferencyjne stawki, co wynika ze 
względów promocyjnych i chęci popularyzacji systemu w tej części świata). 
Pierwszy rok opłat ma stawkę obniżoną (ok. 50% w stosunku do następnego 
roku członkowstwa).  

Pomimo dość wysokich kosztów członkowskich w RCI, większość właści-
cieli w systemie Timeshare decyduje się na korzystanie z usług wymiany – bli-
sko 10 mln osób z całego świata. Korzyści z przynależności do RCI obejmują 
głównie: 

– możliwość wymiany obiektów na całym świecie (ok. 4000 ośrodków) 
– RCI prowadzi 24-godzinny monitoring tych miejsc oraz ich wyko-
rzystania, 

– możliwość uzyskania „certyfikatu gościa” dla członka rodziny lub 
przyjaciół, 

– możliwość korzystania z licznych bonusów i ofert specjalnych. 
W Polsce w systemie Timeshare uczestniczy obecnie około 5000 człon-

ków klubu, a jego początki to koniec lat 90. ubiegłego stulecia13. Niestety, nie 
zyskał on takiej aprobaty i zaufania, jak w Stanach Zjednoczonych.  

4. Próba oceny usług RCI  

Wyniki przedstawione poniżej są rezultatem badania ankietowego prze-
prowadzonego na klientach RCI. W badaniu podjęto próbę oceny usług RCI, 
wskazania jego wad oraz oceny satysfakcji z uczestniczenia w systemie Times-
hare. 

Dobór próby był przypadkowy, badanie prowadzone były wiosną 2010 ro-
ku (marzec–maj). Przebadano 168 osób korzystających z usług RCI w systemie 
Timeshare. Badanie przeprowadzono w sposób pośredni, przy pomocy Interne-
tu (kwestionariusz wysłano 300 osobom). W kwestionariuszu zadano 10 pytań, 
które pozwoliły na ogólną ocenę satysfakcji klientów. Pytania były pytaniami 
zamkniętymi. 

 

                                                           
13  www.rci.com (10.10.2010). 
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Wyniki przedstawiają się następująco: 
1. Większość badanych, bo 63%, przyznała, że w systemie jest dłużej niż trzy 

lata, tylko 8% korzystało w bieżącym roku z usług RCI po raz pierwszy. 
2. Ponad połowa (78%) badanych przyznała aż 8 punktów i więcej (w skali od 

1 do 10, gdzie 1 to najniższa ocena, a 10 najwyższa) w ogólnej ocenie jako-
ści obiektu, w którym przebywali, tylko 5% dało ocenę niższą niż 5 punk-
tów. 

3. Ponad połowa (56%) badanych preferuje wyjazdy z rodziną, są to głównie 
osoby w przedziale wiekowym 25–45 lat (80% z tego przedziału wiekowe-
go). Pozostałe osoby preferują wyjazdy z przyjaciółmi (30%), a tylko 14% 
badanych najchętniej podróżuje samotnie. 

4. Większość badanych oceniła swoje wakacje jako udane (96%), tylko 4% 
respondentów nie była zadowolona z wakacji – jako przyczynę niezadowo-
lenia najczęściej wskazywali problemy w organizacji wyjazdu związane 
z samodzielną rezerwacją transportu. 

5. Najczęściej wybierane kierunki podróży to Wyspy Kanaryjskie, Afryka 
Północna i wyspy Morza Karaibskiego – ponad 90% ankietowanych wybie-
ra wakacje w ciepłych krajach w okresie wakacyjnym i tuż przed wakacja-
mi. 

6. Badani respondenci ocenili (w skali czterostopniowej – bardzo dobry, do-
bry, dostateczny, niedostateczny) działalność RCI na ocenę bardzo dobrą 
(49%) i dobrą (38%). 4% badanych oceniło na ocenę niedostateczną, 9% na 
ocenę dostateczną. Respondenci wskazywali jako ujemną stronę działalno-
ści RCI wysokie opłaty, długie terminy rezerwacji, niedostępność wybra-
nych przez siebie miejsc. 

7. Większość ankietowanych uważa, że system Timeshare spełnił ich oczeki-
wania na organizację wakacji (87%). Sami najczęściej decydowali się na 
wejście do systemu poprzez polecenie przez znajomych i chętnie poleciliby 
ten system innym swoim znajomym (60%). Zaledwie 9% ankietowanych 
żałuje decyzji wejścia do systemu, a tylko 13% nie poleciłoby innym swoim 
znajomym. 
Podsumowując wyniki badania, można stwierdzić, że system Timeshare 

spełnia oczekiwania klientów i większość z nich jest zadowolona ze współpracy 
z RCI. Wszyscy ankietowani uznali, że ten system i usługi RCI zaliczyć należy 
do turystyki, choć organizacja wyjazdów i zasady uczestnictwa są dość nie-
typowe. 
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Podsumowanie 

System Timeshare działa już od kilkudziesięciu lat i swoją działalnością 
obejmuje cały świat. Najwięcej klientów znajduje się w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie jest to bardzo popularna forma organizacji wypoczynku. Wymianą 
uczestników systemu zajmuje się RCI – stowarzyszenie osób należących do 
systemów. RCI świadczy usługi, które ułatwiają korzystanie z wielu ośrodków 
w różnych lokalizacjach i różnym czasie właścicielom Timeshare. Klientom, 
którzy korzystają z usług RCI, odpowiada ta forma udogodnień, lecz nie są 
zadowoleni z wysokich opłat i długich okresów rezerwacji. System ten ma duże 
szanse dalszego rozwoju dzięki otwieraniu się wielu rynków świata. 

 
 
 

SYSTEM TIMESHARE – ITS SPECIFICITY AND EVALUATION  
OF PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF SERVICE RCI 

 
Summary 

 
The sudden development of tourism caused, that on the market constantly new re-

leases are appearing, including new types of services. System Timeshare came into 
existence already in years 60. of last century, but only recently came to the Polish mar-
ket up with its products. RCI is an example of the organization that offers products in 
the system Timeshare. Characteristics of such activity and the taken attempt of the eva-
luation of the products are supposed to move closer rules and the specificity of func-
tioning of this system. 

Translated by Marzena Wanagos 
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ZNACZENIE CZYNNIKA LUDZKIEGO W USŁUGACH 
– SPOJRZENIE Z PERSPEKTYWY KRYZYSU 

 
 

Wprowadzenie 

Jak powiedział Franklin D. Roosevelt „(...) Jedyną rzeczą, której musimy 
się bać, jest sam strach, bezimienny, bezzasadny, niczym nieusprawiedliwiony 
terror, paraliżujący działania, które należy podjąć”1. Te słowa można odnieść do 
sytuacji kryzysowej w Polsce. Kiedy na świecie nasilały się sygnały o kryzysie 
i jego skutkach, polscy przedsiębiorcy i konsumenci, na co wskazywały wyniki 
badań2, nie odczuwali jego skutków. Wielu żywiło nadzieję, że kryzys nas omi-
nie szerokim łukiem. Wręcz podkreślano, że media, szeroko rozpisując się na 
temat kryzysu, rozpowszechniając go wśród przedsiębiorców, przyczyniają się 
do rozgrzeszania decyzji związanych z cięciami, a przede wszystkim z ograni-
czaniem stanu zatrudnienia. Skutki światowego kryzysu gospodarczego, 
                                                           

1 Po zaprzysiężeniu i objęciu najwyższego urzędu w marcu 1933 r. F.D. Roosevelt rozpo-
czął realizację programu nowego ładu (New Deal), który odnosił się do ważnych obszarów życia 
społeczno-gospodarczego i obejmował m.in. reformę systemu bankowego, walkę z bezrobociem 
poprzez wprowadzenie na dużą skalę robót publicznych oraz zmianę przepisów pozwalających na 
tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację społeczną. Por. http://historia.gazeta.pl/historia/ 
1,99552,6674586,Wielki_kryzys_1929_r_.html (10.02.2011).  

2  Por. Reakcje polskiego konsumenta na kryzys gospodarczy, red. nauk. T. Słaby, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009; Menadżerowie a kryzys gospodarki światowej, http://www. 
egospodarka.pl/37715,Menadzerowie-a-kryzys-gospodarki-swiatowej,1,39,1.html (10.02.2011). W ba-
daniach, przeprowadzonych na zlecenie grupy BPI przez francuski ośrodek badania opinii – BVA 
w grudniu 2008, wzięło udział 7600 menedżerów z 14 krajów, w tym z Polski.  

NR 659 2011 
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wprawdzie z opóźnieniem, jednak dotknęły zarówno polskich przedsiębiorców, 
jak i polskich konsumentów.  

Strach jest niewątpliwie najgorszym doradcą. Potrzebne są działania reali-
stycznie oceniające sytuację i poszukiwanie wyjścia z trudności, jeżeli one za-
istniały. Jak pokazało życie, wielu Polaków w okresie kryzysu, wbrew pogar-
szającej się sytuacji gospodarczej, podejmowało decyzję o podjęciu działalności 
gospodarczej. Obszarem, gdzie poszukiwano szansy na zaistnienie na rynku, 
były usługi. 

Usługi są specyficzną sferą działalności gospodarczej. Z uwagi na ich ce-
chy, a głównie niematerialność, bezpośredni kontakt pracowników (usługodaw-
ców) z klientem (usługobiorcą) podczas świadczenia usługi, ważność empatii 
w budowaniu relacji z klientami czynnik ludzki ma szczególne znaczenie.  

1. Zmiany w liczbie pracujących w usługach w latach 2005–2009 

Na koniec 2009 roku wśród ponad 3,7 mln podmiotów gospodarczych za-
rejestrowanych w rejestrze REGON ponad 2,8 mln podmiotów (76%) stanowiły 
przedsiębiorstwa usługowe (w 2007 roku – 76,4%)3. Prawie 38% ogólnej liczby 
zarejestrowanych podmiotów usługowych stanowiły przedsiębiorstwa z sekcji 
„Handel i naprawa pojazdów samochodowych” (według PKD 2007), w dalszej 
kolejności podmioty prowadzące działalność w sekcjach: „Działalność profe-
sjonalna, naukowa i techniczna” – prawie 11%, „Transport i gospodarka maga-
zynowa” – ponad 9%, „Obsługa rynku nieruchomości” – 6,5%, „Działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa” – 4,6%, „Zakwaterowanie i gastronomia” – 
4,2%.  

Z uwagi na podjętą problematykę na uwagę zasługują zmiany w liczbie za-
trudnionych w latach 2008–2009 na tle roku 2005 (tabela 1). 

W latach 2005–2009 liczba pracujących w usługach zwiększyła się o po-
nad 7300 tys. osób. Przełożyło się to na wzrost udziału sektora usług  
(o 1,4 punktu procentowego) w liczbie pracujących w gospodarce narodowej. 
Największy udział wykazuje sekcja „Handel i naprawa pojazdów samochodo-
wych” (ponad 16%), najmniejszy – sekcja „Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją” (ponad 1,0%). Należy zauważyć, że w 2009 roku w sto-
sunku do roku poprzedniego (a zatem w okresie narastającego kryzysu) liczba 
pracujących w usługach zmalała o 4,6 tys. osób. Największy ubytek pracowni-

                                                           
3  Rynek wewnętrzny 2009, GUS, Warszawa 2010. 
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ków (prawie 60 tys. osób) dotyczył sekcji „Handel i naprawa pojazdów samo-
chodowych”. Zdecydowanie mniejszy spadek zatrudnionych odnotowano 
w sekcjach: „Transport i gospodarka magazynowa”, „Działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa”, „Administracja i działalność wspierająca”, „Pozostałe usłu-
gi”. Inne sekcje wykazały wzrost liczby zatrudnionych.  

 
Tabela 1 

Zmiany w liczbie i strukturze pracujących według sekcji PKD 2007 w latach 2005, 
2008–2009 

Pracujący 
(tys.) 

Udział w liczbie  
pracujących Sekcja według PKD 2007 

2005 2008 2009 2005 2008 2009 
Gospodarka ogółem 12 890,7 14 037,2 13 842,9 100,0 100,0 100,0 
W tym usługi 7 237,5 7 970,2 7 965,6 56,1 56,8 57,5 
Handel i naprawa pojazdów 
samochodowych 2 068,5 2 287,2 2 229,5 16,0 16,3 16,1 
Transport i gospodarka ma-
gazynowa  633,1 733,2 712,9 4,9 5,2 5,1 
Zakwaterowanie i gastro-
nomia 219,4 274,7 281,4 1,7 2,0 2,0 
Informacja i komunikacja 183,2 233,1 238,6 1,4 1,7 1,7 
Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa 296,6 348,0 343,1 2,3 2,5 2,5 
Obsługa rynku nieruchomo-
ści 174,2 192,7 189,1 1,3 1,4 1,4 
Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 408,2 472,6 473,9 3,2 3,4 3,4 
Administracja i działalność 
wspierająca 327,2 374,5 367,0 2,5 2,7 2,7 
Administracja publiczna, 
obrona narodowa, obowiąz-
kowe ubezpieczenie spo-
łeczne 871,4 919,0 964,5 6,8 6,5 7,0 
Edukacja 1043, 0 1 058,1 1 074,4 8,1 7,5 7,8 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 689,0 728,9 740,0 5,3 5,2 5,3 
Działalność związana z kul-
turą, rozrywką i rekreacją 130,9 145,8 152,4 1,0 1,0 1,1 
Pozostała działalność usłu-
gowa 192,8 202,4 198,8 1,5 1,4 1,4 

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny RP 2010, GUS, Warszawa, Rok LIII, s. 138–139. 
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2. Czynnik ludzki a kryzys 

Należy zgodzić się z podejściem, że kryzys jest właściwym czasem, żeby 
przedsiębiorcy zastanowili się, dokąd zmierza ich firma i do podjęcia decyzji, 
jakie kroki należy podjąć, by zakładany cel osiągnąć. To czas na refleksję, jakie 
działania mogą wzmocnić pozycję firmy na rynku i jakie działania pozwolą na 
szybki zwrot zainwestowanych środków. 

W obliczu kryzysu, przedsiębiorcy szukają oszczędności i racjonalizacji 
kosztów działania. Jednocześnie trzeba pamiętać, że sprawne funkcjonowanie 
firmy usługowej wymaga dobrej pracy wykonywanej przez cały personel firmy, 
a szczególnie osoby uczestniczące w procesie świadczenia usługi. W obszarze 
decyzji dotyczącej kształtowania strategii funkcjonowania firmy na rynku waż-
ne miejsce zajmuje zatem czynnik ludzki, stanowi on bowiem istotny element 
przewagi konkurencyjnej4. 

Badania przeprowadzone przez Katedrę Poziomu Życia i Konsumpcji 
Szkoły Głównej Handlowej w 2005 roku wśród przedsiębiorstw usługowych 
jednoznacznie wskazały na rolę czynnika ludzkiego w budowaniu pozycji firmy 
na rynku (rys. 1). 

Wobec znaczenia czynnika ludzkiego w usługach, należy zastanowić się 
nad decyzją zwalniania pracowników. Proces ten nasilił się od końca 2009 roku 
przy uzasadnieniu, że wobec kryzysu jest to konieczność. Może warto wnikli-
wiej przeanalizować sytuację firmy, zastanowić się i rozważyć pewne kwestie 
i rozwiązania przedstawione na rysunku 2. 

Należy pamiętać, że w usługach człowiek tworzący kapitał ludzki to naj-
cenniejszy zasób firmy. Również w czasach kryzysu, a może szczególnie wte-
dy, ważne jest budowanie marki pracodawcy.  

Większe bezrobocie, jako następstwo kryzysu gospodarczego, nie może 
wiązać się ze spadkiem dbałości o pracowników. Wręcz przeciwnie, w czasach 
kryzysu firmy usługowe powinny prowadzić politykę trwałego wiązania pra-
cowników. W trudnych warunkach rynku pracy jest to łatwiejsze zadanie.  

 

                                                           
4  Szerzej na temat roli personelu w firmie usługowej z punktu widzenia marketingu zob. 

A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer, Kraków 2006, 
s. 256–270. 
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Rys. 1. Czynniki przewagi konkurencyjnej (% wskazań) 
Źródło: Raport z badania Konsument w strategiach marketingowych firm usługowych – 

nowe tendencje i wyzwania, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji SGH, War-
szawa 2005. 

 
W dobie kryzysu 

 
cięcia i co dalej? 

 
 

Gdzie można zrobić cięcia, 
żeby nie zagrozić rozwojowi? 

 Diagnoza sytuacji – 2–3 lata 
będą trudne. 

   
Trafna diagnoza pracowników 
i kandydatów do pracy. 

 Poszukaj oszczędności w swo-
jej firmie – może outsourcing? 

Może szkolić przewodnika, 
który przekaże wiedzę innym? 

 Jakie kompetencje będą po-
trzebne? 

   
Nie zwalniaj w kryzysie!  Nie należy przestać inwesto-

wać w ludzi. 
 

   
  Życie toczy się dalej !!! 

Rys. 2.  Kryzys a decyzje dotyczące pracowników 
Źródło: opracowanie własne. 



Anna Dąbrowska 128 

Na znaczeniu zyskuje marketing wewnętrzny, który jest elementem zarzą-
dzania i działań marketingowych. Można go odnieść do czterech obszarów  
(rys. 3).  

 
 
  

 
 

MARKETING 
 

WEWNĘTRZNY 
lepszy dialog w pracownikami 

nie czynić obietnic bez pokrycia 

dbanie o nastroje pracowników 

optymalizacja działań 

 
 

Rys. 3. Podstawowe obszary marketingu wewnętrznego 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Nastroje pracowników przekładają się na kontakt z klientami, jakość ob-

sługi i jakość wyświadczonej usługi. Pracownik zestresowany, niepewny jutra, 
nie może sprawnie funkcjonować, myśleć o firmie w kategoriach sukcesu. 
Usługa, jak już wspomniano, jest nie tylko niematerialna, ale też trudniej, jeśli 
w ogóle, poddaje się standaryzacji. Oznacza to, że od umiejętności, empatii, 
zaangażowania pracownika zależy efekt końcowy usługi, zadowolenie klienta, 
a w efekcie jego lojalność.  

Firmy usługowe działające w wielu branżach, to firmy mikro i małe za-
trudniające do kilku czy kilkunastu osób i utrzymanie pełnego zespołu jest wa-
runkiem sprawnego funkcjonowania firmy, sprawnego realizowania świadczeń 
usługowych i obsługi klienta. Często właśnie ze względu na personel klienci są 
lojalni wobec firmy. Dobrze postrzegany personel może zatrzymać dotychcza-
sowych klientów i przyciągnąć nowych. A zatem właściciele i menedżerowie 
firm powinni szukać cięcia kosztów w innych obszarach albo rozważyć spraw-
dzone pomysły na biznes w czasach kryzysu.  

Jednym z wyraźnie zauważalnych już trendów w firmach usługowych jest 
rosnące zainteresowanie outsourcingiem. Rosnąca popularność outsourcingu 
dotyczy głównie sfery płacowo-kadrowej.  

z
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Innym sposobem może być franchising, który w usługach rozwija się bar-
dzo dynamicznie. Według najnowszego raportu firmy doradczej PROFIT sys-
tem, w 2009 roku, mimo spowolnienia gospodarczego, na polskim rynku po-
wstało ponad 5,5 tys. przedsiębiorstw na licencji franczyzowej. Eksperci szacu-
ją, że w 2010 roku może powstać blisko 70 nowych systemów, a liczba punk-
tów franczyzowych może przekroczyć 37 tys. (rys. 4). Sieci franczyzowe dzia-
łają w usługach gastronomicznych, ubezpieczeniowych i bankowości, edukacji, 
usługach dla klientów indywidualnych, usługach dla biznesu, usługach fryzjer-
skich i kosmetycznych, nieruchomości, turystycznych, w doradztwie prawnym 
i gospodarczym. 

 
 

17 260
18 660

20 690 22 280
26 640

32 248
37 000

1.01.2004 1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007 1.01.2008 1.01.2009 2010 -
prognoza  

 
Rys. 4. Liczba sklepów i punktów usługowych prowadzonych przez franczyzobiorców 
Źródło: http://franchising.pl/aktualnosci/raporty/ (25.09.2010). 

 
 
Jak twierdzi Michał Wiśniewski, dyrektor działu doradztwa w PROFIT 

system, „dekoniunktura na rynku pracy skłania część ambitnych osób do zało-
żenia własnej firmy. Inwestycja w biznes na licencji jest bezpieczniejsza. Niesie 
bowiem mniejsze ryzyko porażki. Biznes jest oparty bowiem na sprawdzonym 
pomyśle, funkcjonuje pod marką rozpoznawalną przez odbiorców i poddany 
jest rygorom określonym w umowie franczyzowej. Problemem okresu stagnacji 
jest jednak spadek możliwości inwestycyjnych potencjalnych franczyzobior-
ców. Dotyczy to zwłaszcza dostępu do kredytów bankowych”5. 
                                                           

5  http://profitsystem.pl/wlasna-firma-to-jest-to (24.10.2010). 
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Warto rozważyć sugestie oferowane na portalach serwisowych dla przed-
siębiorców, co należy zrobić, żeby przetrwać trudny okres związany z kryzy-
sem6: 
1. Realnie oceń sytuację firmy (potencjał) i rynku (potrzeby klientów i popyt, 

zmiany).  
2. Określ jasno swoje przywództwo, będzie to na wagę złota dla twojej firmy.  
3. Bądź kreatywny i poszukuj nowych innowacyjnych rozwiązań, nie daj się 

zaskoczyć konkurencji. Innowacje mogą dotyczyć produktu, technologii  
(na przykład oferowanie e-usług), marketingu, organizacji. Monitoruj 
wszystkie działania. Ważne jest pozytywne myślenie7. 

4. Maksymalnie wykorzystuj informacje z rynku, korzystaj z badań marketin-
gowych i analizuj rynek. Wykorzystaj Internet. Informacja – szybka i rze-
telna – jest bezcenną wartością współczesnej firmy. 

5. Ceń każdego klienta. Pamiętaj, że jest on nie tylko odbiorcą produktu, ale 
pełni też rolę opiniotwórczą.  

6. Postaw na jeden flagowy produkt usługowy i intensywnie promuj go, nawet 
jeżeli na razie słabo się sprzedaje.  

7. Określ tak zwany koszyk kosztów minimum i koszyk zamówień minimum.  
8. Zamiast obniżać cenę, daj lepszy produkt. Poszerz ofertę. Wprowadź pro-

dukty komplementarne. Staraj się podnosić lub utrzymać wysoki poziom 
jakości obsługi. 

9. Przemyśl działania reklamowe. Zrezygnuj z najdroższych reklam, a także 
drogich wystaw i prezentacji, jeżeli nie przynoszą one spodziewanych efek-
tów. Popraw swój PR. 

10. Lepiej i skuteczniej komunikuj się z pracownikami na każdym szczeblu 
firmy.  

11. Zidentyfikuj „słabe ogniwa” firmy, uwolnij energię wśród pracowników, 
pozwól im na aktywność, pomysłowość i kreatywność. Rozwiń ducha 
współpracy w firmie8. 

12. Przeanalizuj listę płac, nie podejmuj pochopnych decyzji w sprawie reduk-
cji zatrudnienia, szczególnie dotyczy to dobrych, fachowych pracowników 

                                                           
6  Opracowanie zmodyfikowane, http://infookno.pl/Jak_przetrwac_kryzys_cz.II (20.10.2010). 
7  I. Toman, Jak budować Multi Level Marketing, Internet Busines Partner Sp. z o.o., Leg-

nica 2010. 
8  Szerzej zob. D.H. Master, Zarządzanie firma usług profesjonalnych, Helion, Gliwice 

2006. 
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i obniżania wynagrodzeń. Pamiętaj, że wynagrodzenie jest elementem za-
rządzania kompetencjami pracowników9. 

13. Sprawdź i przeanalizuj postępy i poczynania konkurencji. Zdefiniuj słabe 
i mocne strony firmy na tle konkurencji. 

14. Postaraj się przewidzieć wpływ kryzysu na firmę. Zweryfikuj wszystkie 
plany inwestycyjne. Opracuj co najmniej 2 scenariusze działania „na dziś 
i na jutro”. Nie pomijaj jednak planów rozwoju firmy. 

15. Wnikliwie oceń i przeanalizuj sytuację finansową firmy. Mądrze korzystaj 
z kredytów, na przykład kupieckiego. Unikaj zatorów płatniczych. 

16. Łącz się w klastry lub kooperuj nawet z konkurencją (współpraca jest ko-
nieczna lub nieodzowna). Rozważ na przykład udział w sieci (w systemie 
franczyzowym), która lepiej zabezpieczy interesy firmy. 

17. Monitoruj plany marketingowe i kondycję konkurencji. W określonej sytua-
cji warto rozważyć możliwość ich przejęcia.  
Jak wspomniano, ważne jest budowanie marki pracodawcy. Marka jest 

jednym z częściej używanych słów w zarządzaniu firmą. W klasycznym ujęciu 
marka oznacza nazwę, pojęcie, znak, symbol, rysunek melodię lub kombinację 
tych elementów stworzoną lub opracowaną w celu oznaczenia usługi (produktu) 
oraz jej wyróżnienia od ofert konkurentów10. Marka jest swoistą metaforą, która 
służy wyjaśnieniu i zrozumieniu złożonego zjawiska11. W przypadku usług 
szczególne znaczenie w budowaniu marki firmy czy produktu przypisywane 
jest pracownikom. Jak zauważa K. Wojtaszczyk, by przedsiębiorstwo miało 
silną markę jako pracodawca, powinno kojarzyć się z tym, że oferuje ciekawą 
i interesującą pracę oraz że ludzie mogą darzyć je zaufaniem. Firmę legitymują-
cą się tymi cechami nazywa się dziś pracodawcą z wyboru12. 

Pracodawca z wyboru, podejmując decyzje w sferze personalnej, patrzy 
z perspektywy zatrudnionego, dlatego13:  

                                                           
9  Szerzej zob. J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie 

pracowników, Difin, Warszawa 2008, rozdz. 5. 
10  H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1999, s. 61. 
11  M. Baskin, M. Earls, Brand New Brand Thinking: Brought to Life by 11 Experts who 

DO, Kogan Page Publishers 2002, s. 12. 
12  K. Wojtaszczyk, Od marki do marki pracodawcy z wyboru, „E-mentor” 2009, nr 1. 
13  L.A. Berger, D.R. Berger, The Talent Management Handbook: Creating Organizational 

Excellence by Identifying, Developing, and Promoting Your Best People, McGraw-Hill Profes-
sional, New York 2003, s. 258; R. Zemke, C. Raines, B. Filipczak, Generations at Work: Manag-
ing Clash of Veterans, Boomesr, Xers and Nexters In Your Workplace, AMACOM Div American 
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– zawsze docenia pracowników i inwestuje w ich rozwój,  
– oferuje możliwość dokonywania wyboru miejsca pracy w obrębie da-

nej organizacji,  
– proponuje ciekawą pracę,  
– stwarza zatrudnionym szanse na uczenie się i karierę,  
– zapewnia bezpieczeństwo,  
– stawia na pracowników wiedzy (badaczy, naukowców, inżynierów 

i specjalistów IT),  
– zaspokaja potrzeby związane z równowagą pomiędzy życiem zawo-

dowym i osobistym,  
– wynagradza za wkład pracy oraz zapewnia konkurencyjne płace 

i świadczenia.  
Wobec powyższego można powiedzieć, że z kryzysem nie można wiązać 

spadku dbałości o pracowników. Wręcz przeciwnie, w czasach kryzysu firmy 
usługowe powinny prowadzić politykę trwałego wiązania pracowników – jest to 
łatwiejsze niż w czasach prosperity. Potrzebny jest także dialog z pracownika-
mi, przekazywanie rzetelnych informacji, jaka jest sytuacja firmy, jakie przewi-
duje się działania celem przetrwania trudnego okresu. Takie informacje mają 
wpływ na nastroje pracowników, a te w usługach mają wpływ na jakość nie 
tylko produktu usługowego, ale i budowanie relacji partnerskich z klientami. Na 
pewno niedopuszczalne są działania polegające na składaniu obietnic bez po-
krycia, bowiem wówczas pracodawca bardzo łatwo może stracić zaufanie.  

3. Rola kształcenia się w czasach kryzysu 

Kryzys gospodarczy w mocny sposób przypomina, że rola kształcenia się 
przez całe życie ma walory w każdej sytuacji. G. Becker, odnosząc się do sze-
roko rozumianych inwestycji w człowieka, stwierdza, że jest to „ogół działań, 
które wpływają na przyszły pieniężny i fizyczny dochód przez powiększanie 
zasobów w ludziach”14. 

Wiedza jest siłą napędową współczesnego świata, jest współcześnie pod-
stawowym zasobem ekonomicznym, który zmienia w zasadniczy sposób struk-

                                                           
Mgmt Assn, New York 2000, s. 179; M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 356, za: K. Wojtaszczyk, op.cit. 

14  G. Becker, Human Capital in theoretical and empirical analysis, with special reference 
to education, New York 1975, s. 62. 



Znaczenie czynnika ludzkiego w usługach... 133

turę społeczną, tworzy nowe siły społeczne i ekonomiczne, a także nową poli-
tykę15. 

Jak zauważono, co potwierdziły dane GUS, spowolnienie gospodarcze 
kreuje działania oszczędnościowe, wielu przedsiębiorców ograniczyło liczbę 
zatrudnionych. Można założyć, że ogranicza się także inwestowanie w kapitał 
ludzki. Według Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, obroty firm szkoleniowych 
w 2009 roku, w porównaniu z rokiem 2008, spadły średnio o 30%, a w najbar-
dziej dotkniętych kryzysem firmach – do 60%16.  

Z danych Eurostatu dotyczących kształcenia ustawicznego wynika, że 
w 2009 roku w Polsce odsetek osób w wieku 25–64 lata kształcących się lub 
podnoszących swoje kwalifikacje wynosił 4,7% i należał do jednych z najniż-
szych w krajach Unii Europejskiej. Dla przykładu w Danii odsetek uzupełniają-
cych swoją wiedzę i kwalifikacje wynosił 31,6%, Szwecji 22,2%, w Finlandii 
21%, w krajach o znacznie niższym poziomie rozwoju, a więc w Bułgarii, zale-
dwie 1,4%, w Rumunii – 1,5%. Średnia dla Unii Europejskiej to 9,3%, a UE-15 
– 10,8%17. 

Z badań prowadzonych wśród firm usługowych wynika, że przedsiębior-
stwa często miały problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników 
przed kryzysem18, a zatem pracownicy posiadający wysokie umiejętności są 
potrzebni do wyjścia z kryzysu. Trzeba się bowiem zgodzić z poglądem, że 
gospodarka, która wychodzi z recesji, nigdy nie jest taka sama, jak wcześniej. 
Rośnie konkurencja, zmieniają się firmy i oferowane przez nie produkty, 
a zmiany te wymagają nowych kwalifikacji. 

Według prognozy do 2015 roku w 27 krajach Unii Europejskiej19 zatrud-
nienie w usługach rynkowych zwiększy się o 20%, a w Polsce nawet o 30%. 
Spadnie zatrudnienie w rolnictwie, średnio w Unii o 20%, a w Polsce nawet 
o 27%. W państwach europejskich przemysł zanotuje nieznaczny, bo 1,3%, 

                                                           
15  Zob. P. Drucker, Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 1999, s. 42. 
16  M. Gawrychowski, Firmy szkoleniowe zarobią w 2009 roku o 30 proc. mniej, Gazeta 

Prawna.pl, 14 grudnia 2009, r. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/378632,firmy_szkolenio-
we_zarobia_w_2009_roku_o_30_proc_mniej.html (8.10.2010). 

17  Life-long learning, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (20.09.2010). 
18  Por. A. Dąbrowska, Rozwój rynku usług w Polsce – uwarunkowania i perspektywy, Szko-

ła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008, s. 119. 
19  Profesje z przyszłością, Informacja prasowa portalu rynekpracy.pl, http://www.rynek 

pracy.pl/pliki/dla_prasy/4.pdf (4.02.2009). 
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spadek zatrudnionych. W Polsce między 2006 a 2015 rokiem liczba pracują-
cych w przemyśle zwiększy się o około 17%. Jednocześnie globalny rynek, 
potrzeba wypoczynku i zagospodarowania wolnego czasu wpłyną na rozwój 
obszaru związanego z turystyką, rozrywką i rekreacją. Coraz większą rzeszę 
odbiorców będą miały usługi świadczone przez środki masowego przekazu, 
przy wykorzystaniu technik telewizyjnych nowej generacji i Internetu. Prze-
miany cywilizacyjne i szybsze tempo życia wzmagają popyt na różnego rodzaju 
doradców, organizatorów czy osoby wyręczające członków gospodarstwa do-
mowego lub pomagające im w codziennych obowiązkach. 

Według badań „Newsweeka”, w branży usługowej największe znaczenie 
będą miały usługi teleinformatyczne, a także turystyka, gastronomia i hotelar-
stwo. W cenie będzie także edukacja, której znaczenie wzrośnie proporcjonalnie 
do miejsca wysokich technologii w polskiej gospodarce20. Zmiany te wymagają 
odpowiednio przygotowanego i wykształconego personelu zarówno osób, które 
już pracują, jak i tych, które będą wchodziły na rynek pracy. 

Podsumowanie 

Sektor usług, podobnie jak przemysł czy rolnictwo, nie jest odporny na 
kryzys i mimo dominacji w gospodarkach rynkowych krajów wysoko rozwinię-
tych gospodarczo, przedsiębiorstwa usługowe borykają się z różnymi proble-
mami. Jak wynika z raportu Kształcenie się w czasach kryzysu, przedstawione-
go przez portal Nowoczesna firma.pl, kraje UE coraz większą wagę przywiązu-
ją do kapitału ludzkiego. Rezultaty badania przeprowadzonego wśród państw 
członkowskich wskazują, że podejmowane są inwestycje w kapitał ludzki, by 
zachować istniejącą europejską pulę umiejętności, a także podnieść jej jakość. 
Niektóre z państw członkowskich zwiększyły budżet na kształcenie i szkolenie, 
a przynajmniej utrzymały go na dotychczasowym poziomie21. Na przykład 
w szkolenia chce inwestować Francja, na Cyprze pracodawcy mogą starać się 
o subsydia szkoleniowe w branży turystycznej, Irlandia w sektorach zagrożo-
nych wprowadziła program pilotażowy wsparcia dla firm, w których pracowni-
cy pracują przez trzy dni w tygodniu i szkolą się przez dwa, rząd węgierski 
pokrywa koszt szkoleń dla pracowników pracujących we wszystkich sektorach 
                                                           

20  M. Rabij, Najbardziej poszukiwane zawody najbliższej przyszłości, Newsweek.pl 
(26.01.2010). 

21  Kształcenie się w czasach kryzysu, http://kadry.nf.pl/Artykul/10869/Ksztalcenie-sie-w- 
-czasie-kryzysu/kapital-ludzki-rozwoj-kadr-rynek-szkolen-szkolenie-zespolu/ (20.09.2010). 
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gospodarki w wymiarze 2 1/2 dnia w tygodniu, Niemcy utworzyły fundusz na 
szkolenie pracowników zatrudnionych na krótkoterminowe umowy o pracę, 
Rumunia wprowadziła subsydia dla pracowników szkolących się w miejscu 
pracy, wynoszące od 60% do 80% dopuszczalnych kosztów zależnie od wielko-
ści firmy, Finlandia zwiększyła udział środków publicznych na współfinanso-
wanie działań szkoleniowych celem podnoszenia kwalifikacji pracowników, 
a Słowacja pomaga pracownikom zagrożonym bezrobociem poprzez wspieranie 
szkoleń umożliwiających pracownikom dostosowanie się do zmian w produkcji 
i nowych technologii.  

Dowodzi to, że działania związane z inwestowaniem w kapitał ludzki, 
szczególnie w sektorze usług, wymagają wsparcia przedsiębiorców ze strony 
rządu. Jest to także ważne wobec faktu, że chcąc mieć nowoczesne firmy usłu-
gowe, mogące konkurować na rynku krajowym i rynkach innych krajów Unii 
Europejskiej, co umożliwia liberalizacja rynku wewnętrznego usług, wymagana 
jest długofalowa polityka wspierająca szczególnie mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa (MMŚP)w budowaniu zaplecza kadrowego.  

 
 
 

MEANING OF THE HUMAN FACTOR IN SERVICES  
– LOOKING FROM A PERSPECTIVE OF THE CRISIS 

 
Summary 

 
The human factor is of particular importance in service companies. An immanent 

feature of service firms is the relationship between a satisfied employee and a satisfied 
customer. The crisis makes us look at this important company asset with great care and 
common sense. It is also the time when we should invest in our employee Forecasts for 
2015 point to an increasing importance of services in economic life. This will be the 
result of increased demand for services. The process of servicization of the economy 
and consumption is already observable. We need to be prepared for the circumstances, 
focusing on human resources, the most valuable asset of service companies. 

Translated by Alicja Fandrejewska 
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RELACJE USŁUGODAWCA–USŁUGOBIORCA  
NA RYNKU USŁUG HOTELARSKICH 

 
 

Wprowadzenie 

Dynamicznie rozwijająca się konkurencja na polskim rynku usług hotelar-
skich, szczególnie w ostatnim czasie, w perspektywie EURO 2012, powoduje, 
że ważnym elementem budowania pozycji konkurencyjnej są relacje. Za klu-
czowe, w kontekście koncepcji marketingu relacji, uważa się więzi z klientami. 
Stworzenie i utrzymywanie relacji ze stałymi klientami pozwala na utrzymanie 
się na rynku. Chcąc wykazać skuteczność działań podejmowanych w tym za-
kresie, przeprowadzono badania1 na wybranych hotelach Grupy Hotelowej Or-
bis, która, przy uwzględnieniu kryterium wielkości sieci hotelowych w Polsce, 
jest niekwestionowanym liderem na rynku2.  

1. Ocena relacji usługodawca–usługobiorca w wybranych hotelach Grupy 
Hotelowej Orbis  

Zgodnie z koncepcją marketingu relacji, u podstaw skutecznej działalności 
marketingowej leży tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z podmio-

                                                           
1  Badanie przeprowadzono na przełomie lat 2008 i 2009. 
2  A. Szafrański, Największe sieci w Polsce, „Hotelarz” 2007, nr 10, s. 1. 

NR 659 2011 
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tami funkcjonującymi w otoczeniu bliższym3 przedsiębiorstwa. Za kluczowe 
relacje, będące w centrum zainteresowania tej koncepcji, uznaje się relacje 
z klientami. Sieć powiązań4 budowana z partnerami w biznesie powinna się 
koncentrować wokół relacji budowanych z usługobiorcami. Z tego też względu 
badaniu poddano właśnie ten rodzaj relacji. Oceny relacji budowanych przez 
personel hotelowy z gośćmi dokonano na podstawie badań ankietowych.  

W tabeli 1 zamieszono wyniki z pytania dotyczącego relacji gościa z pra-
cownikami hotelu, na podstawie których można dokonać bezpośredniej oceny 
więzi pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą. Ocena nawiązanych relacji zosta-
ła dokonana przez klientów badanych hoteli. Jak widać, respondenci pozytyw-
nie ocenili swoje więzi z pracownikami hotelu, z którego usług korzystali 
w czasie realizacji badania. Brak jest ocen negatywnych („złe”, „bardzo złe”).  

 
Tabela 1 

Ocena relacji gościa z pracownikami hotelu 

P4 Liczność Skumulowana 
liczność % Skumulowany  

% 
Bardzo dobre 70 70 35,0 35,0 
Dobre 106 176 53,0 88,0 
Ani dobre, ani złe 24 200 12,0 100,0 
Złe 0 200 0 100,0 
Bardzo złe 0 200 0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych zrealizowanych w ramach 
Umowy nr 1288/B/H03/2008/34 o realizację projektu badawczego promotor-
skiego nr NN115 128834. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3  Por. Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Wydawnictwo Politechniki 

Gdańskiej, Gdańsk 2005; Ph. Kotler, F. Bliemel, Marketing – Management. Analyse, Planung, 
Umsetzung und Steuerung, Poeschel Verlag,  Stuttgart 1992, s. 669; M. Rydel, S. Ronkowski, 
Marketing partnerski, „Marketing i Rynek” 1995, nr 9, s. 5.  

4  M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing. Bringing quality, cus-
tomer service, and marketing together, Butterworth – Heinemann Ltd, Oxford 1994, s. 4; 
W. Grudzewski, K. Gałczyński, T. Sarniak, Marketing powiązań, „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 1998, nr 1, s. 7–10. 
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Prawie 90% badanych oceniło swoje relacje z personelem hotelu jako 
„bardzo dobre”  i „dobre”. Jako „dobre” określiła je ponad połowa badanych. 
Wyniki te świadczą o wysokiej jakości relacji usługodawca – usługobiorca 
w badanych hotelach. Powyższe wyniki przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Ocena relacji gościa z pracownikami hotelu 
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1. 

 
 
Sam fakt, że goście hotelowi pozytywnie ocenili relacje stworzone z nimi 

przez personel badanego hotelu, nie świadczy jeszcze o skuteczności podejmo-
wanych działań. O tym, czy stosowanie koncepcji marketingu relacji w tworze-
niu więzi z klientami pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej świadczy 
to, czy klient oceniający pozytywnie jakość stworzonej z nim relacji będzie 
chciał powrócić do danego hotelu lub innego obiektu sieci. Wykazaniu tej za-
leżności poświęcono dalsze etapy badań, z których wybrane wyniki przedsta-
wiono w kolejnej części niniejszego opracowania. 

2. Wpływ jakości relacji klient–pracownik na ponowny wybór hotelu 

W tabeli 2 zaprezentowano wyniki dotyczące pytania, jak, zdaniem re-
spondentów, jakość relacji z pracownikami hotelu wpływa na jego ponowny 
wybór.  
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Tabela 2  

Wpływ jakości relacji z pracownikami hotelu na ponowny jego wybór  

P5 Liczność Skumulowana 
liczność % Skumulowany 

% 
Bardzo duży 73 73 36,5 36,5 
Duży 97 170 48,5 85,0 
Ani duży, ani mały 24 194 12,0 97,0 
Mały 3 197 1,5 98,5 
Bardzo mały 1 198 0,5 99,0 
Nie ma wpływu 2 200 1,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych zrealizowanych w ramach 
Umowy nr 1288/B/H03/2008/34 o realizację projektu badawczego promotor-
skiego nr NN115 128834. 

 
 
Jak widać, aż 85% respondentów jest zdania, że jakość relacji z pracowni-

kami hotelu ma istotny wpływ na jego ponowny wybór (rys. 2).  
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Rys. 2. Wpływ jakości relacji z pracownikami hotelu na ponowny jego wybór  
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2. 

 
 
Dane pokazują, że jakość relacji gości z pracownikami jest istotnym czyn-

nikiem decydującym o ponownym wyborze. Te wyniki pokrywają się z odpo-
wiedziami respondentów dotyczącymi jakości relacji (rys. 1). Zaledwie 3% 
respondentów jest zdania, że wpływ jakości relacji z pracownikami hotelu na 
jego ponowny wybór jest znikomy lub że takiego wpływu nie ma. 
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Chcąc sprawdzić, czy wysoka ocena relacji z pracownikami badanego ho-
telu „przekłada się” na chęć jego ponownego wyboru, zestawiono w tabeli 3 
dwa pytania z kwestionariusza (P4 i P2). Pytanie 4 brzmiało: „Jak ocenia 
Pan/Pani swoje relacje z pracownikami hotelu?”. Treść pytania 2 była następu-
jąca: „Czy wybrał(a)by Pan/Pani ponownie ten hotel?”. 

 
Tabela 3 

 Ocena relacji z pracownikami hotelu a ponowny wybór hotelu 

P4/P2 
P4 P2 P2 P2 Wiersz 

  tak ani tak, ani nie nie  
Liczba bardzo dobre 62 4 1 67 
Procent z wiersza 92,54 5,97 1,49  
Procent z całości 31,63 2,04 0,51 34,18 
Liczba dobre 71 31 3 105 
Procent z wiersza 67,62 29,52 2,86  
Procent z całości 36,22 15,82 1,53 53,57 
Liczba ani dobre, ani złe 12 10 2 24 
Procent z wiersza 50,00 41,67 8,33  
Procent z całości 6,12 5,10 1,02 12,24 
Liczba ogół grup 145 45 6 196 
Procent z całości 73,98 22,96 3,06  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych zrealizowanych w ramach 
Umowy nr 1288/B/H03/2008/34 o realizację projektu badawczego promotor-
skiego nr NN115 128834. 

 
 
Wśród respondentów, którzy „bardzo dobrze” oceniają swoje relacje 

z pracownikami, ponad 90% jest zdecydowanych na ponowny wybór hotelu. 
Ponad 2/3 gości hotelowych, którzy „dobrze” ocenili swoje relacje z persone-
lem, jest skłonnych ponownie wybrać badany hotel. W przypadku osób ocenia-
jących badane relacje jako: „ani dobre ani złe”, jedynie połowa zadeklarowała 
chęć ponownego skorzystania z usług danego hotelu. Zauważalna jest zatem 
zależność między oceną przyznaną relacjom z pracownikami hotelu a chęcią 
ponownego skorzystania ze świadczonych przez nich usług hotelarskich. Im 
wyżej są oceniane więzi z pracownikami, tym większy odsetek respondentów 
deklaruje chęć ponownego skorzystania z usług badanego hotelu. 



Edyta Gołąb-Andrzejak 142 

Zależność zaobserwowaną w powyższym przypadku można spróbować po-
twierdzić poprzez zestawienie P5 i P2 (tabela 4). Pytania te dotyczyły odpo-
wiednio: 

– P5 – wpływu jakości relacji z pracownikami hotelu na jego ponowny 
wybór, 

– P2 – deklaracji ponownego wyboru hotelu. 
Skoro ocena jakości relacji z pracownikami ma duży wpływ na ponowny wybór 
hotelu, to znaczna część badanych gości powinna być skłonna ponownie wy-
brać dany hotel. Ponadto powinna być zauważalna zależność między stopniem 
wpływu jakości relacji na ponowny wybór hotelu a deklaracją wyboru hotelu. 

 
Tabela 4 

Stopień wpływu jakości relacji na ponowny wybór hotelu  
a rzeczywista decyzja o wyborze 

P5/P2 P5 P2 P2 P2 Wiersz 

  tak ani tak, ani nie nie  
Liczba bardzo dużym 62 8 2 72 
Procent z wiersza 86,11 11,11 2,78  
Procent z całości 31,63 4,08 1,02 36,73 
Liczba dużym 67 24 3 94 
Procent z wiersza 71,28 25,53 3,19  
Procent z całości 34,18 12,24 1,53 47,96 
Liczba ani dużym, ani małym 13 10 1 24 
Procent z wiersza 54,17 41,67 4,17  
Procent z całości 6,63 5,10 0,51 12,24 
Liczba małym 1 2 0 3 
Procent z wiersza 33,33 66,67 0,00  
Procent z całości 0,51 1,02 0,00 1,53 
Liczba bardzo małym 1 0 0 1 
Procent z wiersza 100,00 0,00 0,00  
Procent z całości 0,51 0,00 0,00 0,51 
Liczba nie ma wpływu 1 1 0 2 
Procent z wiersza 50,00 50,00 0,00  
Procent z całości 0,51 0,51 0,00 1,02 
Liczba ogół grup 145 45 6 196 
Procent z całości 73,98 22,96 3,06  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych zrealizowanych w ramach 
Umowy nr 1288/B/H03/2008/34 o realizację projektu badawczego promotor-
skiego nr NN115 128834. 
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Dane zamieszczone w tabeli 4 potwierdzają przedstawione przypuszcze-
nia. Im wyższe przekonanie o wadze relacji w podejmowaniu decyzji o ponow-
nym wyborze hotelu, tym większa liczba respondentów deklaruje chęć ponow-
nego wyboru hotelu. Taka sama tendencja występuje w przypadku pozostałych 
wariantów odpowiedzi w pytaniu o ponowny wybór obiektu hotelowego. Im 
niższa „waga” przypisana roli jakości relacji z pracownikami przy podejmowa-
niu decyzji o ponownym wyborze, tym większa liczba respondentów „waha 
się” (odpowiedź „ani tak ani nie”) lub jest przekonana, że nie wybierze danego 
hotelu. 

Jako ostatnią – w kontekście omawianego zagadnienia – poddano analizie 
tabulację dwudzielczą (tabela 5), sporządzoną dla pytań dotyczących oceny 
relacji z pracownikami (P4) oraz znaczenia jakości relacji w procesie podejmo-
wania decyzji o ponownym wyborze hotelu (P5). 

 
Tabela 5 

Ocena relacji z pracownikami hotelu a zdanie respondentów  
na temat wpływu jakości relacji z pracownikami hotelu na jego ponowny wybór 

P4/P5 P4 P5 P5 P5 P5 P5 P5 Wiersz 

 

 bardzo 
dużym 

dużym ani du-
żym, ani 
małym 

małym bardzo 
małym 

nie ma 
wpływu 

 

Liczba bardzo 
dobre 42 26 2 0 0 0 70 

Procent z wiersza 60,00 37,14 2,86 0,00 0,00 0,00 – 
Procent z całości 21,00 13,00 1,00 0,00 0,00 0,00 35,00 
Liczba dobre 28 61 12 2 1 2 106 
Procent z wiersza 26,42 57,55 11,32 1,89 0,94 1,89  
Procent z całości 14,00 30,50 6,00 1,00 0,50 1,00 53,00 

Liczba 
ani 
dobre, 
ani złe 

3 10 10 1 0 0 24 

Procent z wiersza 12,50 41,67 41,67 4,17 0,00 0,00 – 
Procent z całości 1,50 5,00 5,00 0,50 0,00 0,00 12,00 

Liczba ogół 
grup 73 97 24 3 1 2 200 

Procent z całości 36,50 48,50 12,00 1,50 0,50 1,00 – 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych zrealizowanych w ramach 
Umowy nr 1288/B/H03/2008/34 o realizację projektu badawczego promotor-
skiego nr NN115 128834. 
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Zestawienie to potwierdza wcześniejsze przypuszczenia. Osoby, które wy-
soko oceniły swoje relacje z pracownikami hotelu („bardzo dobre” i „dobre”), 
twierdzą, że mają one istotny wpływ na ponowny wybór obiektu (prawie 80% 
udzielonych odpowiedzi). Spośród osób „bardzo dobrze” oceniających relacje 
z personelem, ponad 97% uważa, że wpływ jakości relacji na decyzję o ponow-
nym pobycie w hotelu jest „bardzo duży” lub „duży”. Wśród gości hotelowych 
„dobrze” oceniających swoje więzi z personelem hotelowym liczba ta wynosi 
prawie 84%. Można zatem zauważyć, że im wyższa była ocena przyznana rela-
cjom, tym wyżej oceniano ich wpływ na ponowny wybór hotelu.  

Podsumowując, można stwierdzić, że badani goście hotelowi (usługobior-
cy) wysoko oceniają swoje relacje z pracownikami hotelu (usługodawcami). 
Świadczy to dobrze o jakości obsługi i realizacji założeń związanych z tworze-
niem i kształtowaniem relacji z klientami i pozytywnie wpływa na ocenę jako-
ści usługi hotelarskiej, a w efekcie na decyzję o ponownym wyborze danego 
obiektu hotelowego.  

Podsumowanie 

Jakość relacji nawiązywanych z klientami hotelu ma bezpośredni wpływ 
na podejmowaną przez nich decyzję o jego ponownym wyborze. Działając na 
rynku usług hotelarskich, należy kłaść duży nacisk na budowanie relacji z gość-
mi hotelowymi, które będą satysfakcjonujące dla obydwu stron. Należy przy 
tym pamiętać, że jakość relacji jest jednym z elementów składających się na 
jakość świadczonych usług hotelarskich. Jest to element niezwykle istotny  
i w dodatku trudny do naśladowania przez konkurencję. Może zatem stanowić 
narzędzie pozwalające na skuteczne konkurowanie na rynku usług hotelarskich. 
Wobec tego, konieczne staje się systematyczne monitorowanie poziomu jakości 
więzi budowanych z klientami. 
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RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF AND CUSTOMERS  
ON THE HOTEL SERVICES MARKET 

 
Summary 

 
The paper deals with issues of relationships built on the hotel services market 

between customers and employees of hotels. On the basis of research made by the  
author of this article, created the relationships was assessed. Efforts were made to de-
monstrate the impact of the quality of relationships in the desire to return to the hotel. 
The study was conducted on customers of selected Orbis Hotel Group – the largest hotel 
group in Poland and Central Europe. 

Translated by Edyta Gołąb-Andrzejak 
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Wprowadzenie 

Podejmowanie decyzji rynkowych jest zawsze związane z określonym ry-
zykiem, a przedsiębiorstwo powinno minimalizować to ryzyko poprzez pozna-
wanie swoich klientów. Dokładne zrozumienie rynku i potrzeb konsumentów 
decyduje o możliwości stworzenia poszukiwanej przez nabywcę wartości, a tak-
że o zaspokajaniu potrzeb klientów i dzięki temu budowaniu z nimi głębokich 
relacji. Dlatego firmy prowadzą badania, analizują postawy klientów, zbierają 
o nich jak największą liczbę informacji, dzięki czemu mogą oferować coraz 
lepszą, bo oczekiwaną przez klientów, ofertę. 

1. Cele badań marketingowych 

Badania i analizy rynkowe mogą dotyczyć preferencji obecnych i poten-
cjalnych klientów, ich szczegółowych potrzeb i oczekiwań w zakresie interesu-
jącego firmę fragmentu rynku, zmian w ich zachowaniach, potencjału rynku czy 
działań konkurencji. Wyniki i ich analiza pozwalają odpowiedzieć na pytanie, 
jak wygląda rynek, jakie można wyróżnić grupy klientów (segmenty), jaki mają 
potencjał, w które z nich warto inwestować. Dzięki pozyskanej w ten sposób 
wiedzy firma może podejmować konkretne działania, przy okazji minimalizując 
ryzyko ich niepowodzenia. Badania dostarczają także informacji o pojawiają-

NR 659 2011 
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cych się lukach rynkowych w odniesieniu do badanej populacji czy wyróżnio-
nych segmentów. Jeżeli zaspokojenie zaistniałej potrzeby okaże się dla firmy 
opłacalne, to może w ten sposób wyprzedzić konkurencję poprzez wprowadze-
nie innowacyjnego produktu. Również dzięki badaniom rynku można zweryfi-
kować trafność pojawiających się pomysłów na udoskonalenie oferty. Jeżeli nie 
pozyskają one akceptacji badanych, firma może uniknąć ponoszenia kosztów 
wprowadzania na rynek nietrafionych pomysłów1.  

Można wykorzystać badania ilościowe lub też jakościowe. Gdy firma ma 
wielu klientów i zależy jej na poznaniu opinii większości z nich, łatwiej prze-
prowadzić badanie ilościowe w formie ankiety. Formularz ankiety jest standar-
dowy, dzięki czemu wyniki z poszczególnych ankiet można porównywać  
i uogólniać. Metody jakościowe wydają się bardziej odpowiednie, jeśli firma 
chce poznać opinie wybranych, kluczowych klientów. Można wówczas zasto-
sować formę wywiadu indywidualnego. 

Zasadniczym celem badań marketingowych w marketingu relacji jest zro-
zumienie potrzeb i postępowania nabywców, szczególnie tych określanych jako 
strategiczni dla firmy (rys. 1).  

 
 

 Klienci Transakcje Baza wiedzy 
(własna)  

o klientach 
i transakcjach

Badania  
i analizy własne 

oraz agencji 
badawczych 

Zestawienie: 
segmentów i strategii 

postępowania 

Zestaw oddziaływań w postaci 
np. marketingu mix 

 
 

Rys. 1. Zależność procesów: transakcyjnego, badawczego i analityczno-decyzyjnego 
w marketingu relacji 

Źródło: E. Błońska, op.cit. 
 
 
Jak wynika z rysunku 1, posiadanie firmowej bazy danych to dostęp do 

źródła bardzo cennych, z punktu widzenia firmy, informacji. Dzięki rozwojowi 
                                                           

1  E. Błońska, Badania rynku w tworzeniu strategii CRM, „Marketing w Praktyce” 2002,  
nr 2, s. 15. 
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nowoczesnych technologii możliwe jest przetwarzanie zgromadzonych danych 
w wielu różnorodnych przekrojach. Przekształceniu danych w informacje, a na-
stępnie w wiedzę, którą można wykorzystać, służą określone analizy. Na przy-
kład dzięki przeprowadzeniu analizy wartości klientów można dokonać seg-
mentacji klientów na podstawie stopnia ich atrakcyjności dla firmy. Dzięki te-
mu wyznacza się klientów szczególnie cennych z punktu widzenia aktualnych 
bądź potencjalnych zysków i otacza ich programem budującym lojalność. 
Z drugiej strony taka analiza wykaże także klientów, z którymi relacje są dla 
firmy deficytowe. Na tej podstawie firma może podjąć działania ograniczające 
generowanie kosztów lub opracować program zwiększenia zyskowności tych 
relacji. W tabeli 1 zaprezentowano przykładowe analizy, które można wykonać 
na podstawie danych wewnętrznych firmy. 

 
Tabela 1  

Wybrane rodzaje analiz klientów na podstawie informacji wewnętrznych firmy 

Rodzaj analizy Sposób wykonania Cel 
A. PROSTE ANALIZY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ 

Częstotliwość 
zakupu 

analiza raportów kasowych zaproponowanie nowych warunków 
współpracy, rabaty na najczęściej 
nabywane produkty 

Jednorazowa 
wielkość zakupu 

analiza raportów kasowych umożliwienie lepszego planowania 
zakupów, obsługi posprzedażowej 

Udział zakupów 
poszczególnych 
klientów w portfe-
lu produktów 

analiza raportów kasowych 
i analiza sprzedaży 

różnicowanie sposobu obsługi, pro-
duktów, cen i tak dalej w celu lepsze-
go dopasowania do potrzeb klientów 

Data ostatniego 
zakupu 

raport sprzedaży wzmożenie działań wobec klientów,  
z którymi firma miała ostatnio kontakt, 
lub próba odnowienia starych relacji 

Liczba rekomen-
dacji 

raport sprzedaży, udzielone 
rabaty z tytułu rekomendacji 

zbadanie stopnia identyfikacji klienta  
z firmą 

Okres współpracy analiza sprzedaży wyszukanie najdłużej i najkrócej 
współpracujących klientów 

B. ZŁOŻONE ANALIZY ZWIĄZANE ZE SPRZEDAŻĄ 
Analiza koszyko-
wa 

analiza grup produktów ku-
powanych jednocześnie lub 
w określonych sekwencjach 

efektywne rekomendowanie produk-
tów klientom (np. cross selling), 
zwiększanie skuteczności sprzedaży 

Analiza RMF analiza dotychczasowej wiel-
kości i częstotliwości zakupu 

skuteczniejsze docieranie do klientów 
gotowych do dokonania zakupu 

Analiza możliwo-
ści rozwoju klienta 

analiza sytuacji, w której 
znajduje się klient (np. młody 
człowiek po studiach), i zwią-
zanych z nią nowych potrzeb 

planowanie działań marketingowych 
związanych z rozwojem klienta 
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C. ANALIZY Z ZAKRESU OBSŁUGI KLIENTA 
Analiza lojalności 
klientów 

modelowanie czynników od-
powiedzialnych za odejście 
klientów, identyfikowanie klien-
tów potencjalnie zaintereso-
wanych ofertą konkurencji 

podejmowanie działań mających na 
celu ściślejsze przywiązanie klienta do 
firmy, stabilizacja portfela klientów 

Analiza zadowole-
nia klientów 

określanie zmian poziomu 
zadowolenia w czasie 

podnoszenie poziomu satysfakcji 
klienta, wydłużanie okresu współpracy 

Analiza punktów 
zwrotnych w re-
lacjach z klientem 

identyfikacja takich momen-
tów w relacji klient–firma, 
które w istotny sposób zmieni-
ły tę relację 

przewidywanie i dostosowywanie się 
do zmian zachowań klientów, aktywne 
wpływanie na relację 

D. ANALIZY ZWIĄZANE Z SEGMENTACJĄ 
Analiza ABC klien-
tów 

identyfikacja klientów klu-
czowych, średnio i najmniej 
atrakcyjnych 

ocena atrakcyjności poszczególnych 
klientów i dostosowanie nakładów 
marketingowych do poszczególnych 
grup, a w rezultacie wzrost rentowno-
ści firmy 

Analiza wartości 
klienta (LTV) 

analiza klientów pod kątem 
dochodowości współpracy  
z nimi na podstawie danych 
historycznych i prognozy 

wykrycie klientów według stopnia ich 
dochodowości dla firmy, a dzięki temu 
lepsze planowanie wydatków marke-
tingowych 

Wielowymiarowa 
segmentacja klien-
tów 

identyfikacja segmentów ryn-
ku 

lepsze dopasowanie oferty do potrzeb 
poszczególnych grup klientów, więk-
sza efektywność działań marketingo-
wych 

Modelowanie 
predyktywne 

grupowanie klientów w celu 
podniesienia skuteczności 
wnioskowania, identyfikacja 
kluczowych czynników mają-
cych wpływ na klienta 

zmniejszenie liczby pytań, jakie zada-
wane są klientowi, a w efekcie zwięk-
szenie poczucia prywatności klienta 

E. ANALIZY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ 
Badanie odpowie-
dzi na kampanie 
reklamowe 

analiza reakcji poszczegól-
nych klientów na kampanie 
reklamowe 

planowanie kampanii i bieżące mody-
fikowanie trwających kampanii, aby 
najefektywniej osiągnąć cele komuni-
kowania 

Analiza wykorzy-
stania kanałów elek-
tronicznych 

badanie wykorzystywanych 
przez klienta kanałów komu-
nikacji 

wykrywanie ścieżek nawigacji klien-
tów, a w efekcie zwiększanie efektyw-
ności ich wykorzystania, zmiany w ich 
udostępnianiu 

Źródło: E. Frąckiewicz, E. Rudawska, Analiza informacji o klientach jako podstawa 
zarządzania relacjami z klientem, „Marketing i Rynek” 2005, nr 7, s. 23–24. 

 
 
Przeprowadzanie tego typu analiz deklaruje 90% badanych przez E. Frąc-

kiewicz i E. Rudawską banków i hoteli. Zebrane dane pokazują, że struktura 
klientów banków jest dość zrównoważona: 28% banki zaliczyły do klientów 
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strategicznych, prawie 37% do średnio atrakcyjnych, a 35% do mało atrakcyj-
nych2. 

2. Interakcje z nabywcami jako szansa na pozyskanie informacji 

Również każda interakcja z klientem jest szansą na uzyskanie informacji 
na temat potrzeb i opinii o ofercie firmy. Nabywca zapytany o opinię ma wra-
żenie, że jest dla firmy ważny, skoro firma pyta się o jego zdanie. Warto od 
klientów dowiedzieć się następujących rzeczy3: 

– jakimi kryteriami kieruje się klient podczas dokonywania wyboru do-
stawcy, 

– do jakich celów jest mu potrzebny produkt i kto z niego korzysta  
(kto jest użytkownikiem), 

– jakie niedogodności ujawniają się podczas jego użytkowania (co nale-
żałoby zmienić), 

– jakie są rzeczywiste potrzeby nabywcy (i w jakim stopniu produkt je 
zaspokaja) i co można by wprowadzić do oferty firmy. 

Dzięki ścisłej współpracy z gronem zaufanych klientów można zastąpić 
szeroko zakrojone badania rynku dokładnym wsłuchiwaniem się w ich opinie. 
Może być to sposób tańszy, a zarazem bardziej efektywny4. Dzięki temu można 
poznać rzeczywiste potrzeby strategicznych klientów, a nie anonimowych kon-
sumentów. Zazwyczaj klienci mogą być źródłem dogłębnej wiedzy o rynku. 
Poznanie potrzeb segmentów docelowych pozwala skomponować optymalną 
ofertę sprzedaży produktów, zgodną z pojawiającymi się potrzebami i oczeki-
waniami strategicznych grup klientów. Jeżeli firma będzie w stanie ich w pełni 
usatysfakcjonować, to bardzo prawdopodobne jest, że również nowi nabywcy 
o podobnym profilu będą zadowoleni. 

Badania marketingowe strategicznych grup klientów mogą dostarczyć 
wiedzy na temat ich lojalności w stosunku do firmy, a także pokazać strukturę 
i siłę tego zjawiska. Można posłużyć się indeksami lojalności, które określą 
poziom lojalności klienta (np. wysoki, średni, niski) i na tej podstawie przypo-

                                                           
2 E. Frąckiewicz, E. Rudawska, op.cit., s. 23–24. 
3  Por. J. Światowiec, Determinanty rozwoju więzi długookresowych, „Marketing i Rynek” 

2001, nr 1, s. 18. 
4  F. Newell, Lojalność.com. Zarządzanie relacjami z klientami w nowej erze marketingu 

internetowego, IFC Press, Kraków 2002, s. 33. 
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rządkują go do określonej kategorii (np. lojalny, ambiwalentny i nielojalny)5. 
Dzięki takim badaniom firma dowiaduje się, których klientów trzeba otoczyć 
szczególną opieką, by nie przeszli do konkurencji. Można również dowiedzieć 
się, co powoduje zachowania nielojalne i czemu klienci rozważają skorzystanie 
z oferty rywali rynkowych. Taka wiedza jest źródłem pomysłów na ulepszenie 
oferty firmy, tak aby była ona dobra albo nawet lepsza niż inne oferty na rynku.  

3. Badanie poziomu obsługi klienta 

W marketingu relacji sposób obsługi klienta jest często określany jako 
podstawa do wytworzenia się rzeczywistej więzi z firmą. Dlatego systematycz-
ne badanie jakości obsługi i wypełniania standardów przez personel jest ko-
niecznością. Sposobem na miarodajne i obiektywne badanie jakości obsługi 
klienta jest zastosowanie metody tajemniczy klient (mystery shopper). Badanie 
to jest szczególnie popularne w Stanach Zjednoczonych, skąd się wywodzi. 
W Polsce często wykonywane jest w sieciach hipermarketów, salonach samo-
chodowych, sieciach restauracji czy sklepach odzieżowych. Idea tej metody 
polega na wysłaniu do punktów sprzedaży i obsługi klienta osób przeszkolo-
nych, by wcieliły się w klientów i oceniły zachowanie personelu. Możliwa jest 
także telefoniczna lub internetowa wersja badania. Tajemniczy klienci dokonują 
oceny pracowników w wystandaryzowanej ankiecie i wyniki przekazują do 
agencji prowadzącej badanie. Dzięki takiej formule wyniki są obiektywne, bo 
dokonywane we wszystkich placówkach według jednego schematu, a dodatko-
wo sprawdzane są również reakcje personelu na sytuacje problematyczne typu 
niezadowolony, rozdrażniony czy uparty klient.  

Dzięki takiej formule możliwa staje się weryfikacja aktualnie funkcjonują-
cych w firmie standardów obsługi, a także określenie poziomu realizacji zało-
żeń programu obsługi przez pracowników. Badanie zwykle prowadzi się w fir-
mach cyklicznie, aby monitorować zmiany zachodzące w czasie. Za pomocą 
tego badania można oceniać także kryteria skuteczności, takie jak szybkość 
reagowania na zapytania, telefoniczne kontakty z klientami, sposób rozwiązy-
wania problemów oraz – ogólnie – umiejętność dbania o klienta (np. uprzej-
mość i usłużność personelu)6. Zdaniem K. Opolskiego, badanie typu tajemniczy 
klient jest rodzajem audytu jakościowego i umożliwia przewidywanie ryzyka 
                                                           

5 E. Błońska, op.cit., s. 16. 
6 N. Hill, J. Alexander, Pomiar satysfakcji lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2003, s. 298–299. 
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i unikanie błędów w przyszłości. Badanie to pozwala na dokonanie analizy jak 
jest i jak być powinno (aspekt analityczny) oraz jak jest i dlaczego jest inaczej 
(aspekt operacyjny)7. W opinii autorki badanie typu tajemniczy klient ma sens 
wówczas, gdy badana jest jakość obsługi z perspektywy klienta – to znaczy 
ocenie poddawane są te elementy, które są rzeczywiście najistotniejsze dla 
klientów. Ocenie poddawana powinna być również sfera emocjonalna procesu 
obsługi, na przykład nastawienie pracownika (przyjazne, obojętne, niechętne 
itd.). Badanie to pozwala na ocenę procesu obsługi klienta z zewnątrz i spraw-
dzenie, jak realizowane są standardy obsługi przez zatrudnionych w firmie.  

4. Badanie zadowolenia klientów a badanie poziomu dostarczania wartości 

Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku badania satysfakcji klientów cieszyły 
się w USA ogromną popularnością. Wynikało to z przeświadczenia, że warun-
kiem wystarczającym do wytworzenia lojalności klienta jest jego pełna satys-
fakcja. Celem była poprawa jakości produktu i obsługi, tak by wyróżnić się na 
tle konkurencji. Początkowo rzeczywiście firmy mogły w ten sposób osiągnąć 
przewagę konkurencyjną. Jednak wraz z upływem czasu coraz więcej przedsię-
biorstw wprowadzało systemy kompleksowej poprawy jakości. Rezultatem jest 
to, że obecnie większość produktów obecnych na rynku ma porównywalną ja-
kość. Dlatego badanie satysfakcji klienta nie daje miarodajnego wyniku, jeżeli 
chodzi o jego lojalność. Okazuje się, że można być usatysfakcjonowanym, 
a jednak odejść do konkurencji. Dodatkowo typowe badanie satysfakcji klienta 
nie daje odpowiedzi na pytanie, co należy zrobić, by poprawić funkcjonowanie 
firmy na tle konkurencji. W tabeli 2 zestawione zostały dwa rodzaje badań pod 
kątem zadowolenia i dostarczania wartości dla klienta. 

Analizy wartości dla klientów mają za zadanie poprawienie konkurencyj-
ności danej firmy w celu przyciągnięcia i utrzymania klientów docelowych. 
Dlatego firma powinna kierować się dostarczaniem wartości dla klienta i prze-
prowadzać analizy pod tym kątem. Pomiar zadowolenia klienta może dać firmie 
odpowiedź na pytanie, jak oceniają nabywcy ofertę firmy i czy są zadowoleni, 
a jeśli nie, to co warto poprawić. Jednakże skupienie uwagi jedynie na posiada-
nych nabywcach powoduje zawężenie perspektywy do obszaru własnej działal-
ności. Badania wartości dla klienta obejmują swoim zakresem także klientów 
                                                           

7  K. Opolski, Mystery shopping – badanie poziomu obsługi klientów banku, w: Kapitał 
wiedzy o kliencie banku – źródła pozyskiwania i sposób wykorzystania, materiały konferencyjne, 
Warszawa, grudzień 2009, s. 10–11. 
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konkurencji, dzięki czemu firma pozyskuje wiedzę o tym, dlaczego nabywcy 
wybierają inne marki i co powoduje ich wyższą ocenę. Badanie przez pryzmat 
korzyści dla klienta pozwala na zasadzie benchmarkingu na dostrzeżenie moc-
nych punktów oferty rywali rynkowych, które warto naśladować.  

 
Tabela 2 

 Porównanie badań zadowolenia i wartości dla klienta 

Kryterium Zadowolenie klientów Wartość dla klienta 
Respondenci klienci firmy, ostateczni użytkownicy klienci firmy i klienci konkurencji, 

ostateczni użytkownicy i decydenci 
Cel badania ocena działania firmy ocena działania firmy i kluczowych 

konkurentów 
Badany 
obszar 

odpowiedź na pytanie, czy jestem 
zadowolony z oferty firmy 

dostrzeganie różnic w konkurencyj-
nych ofertach, decyzja, którego do-
stawcę wybiorę 

Perspektywa 
oceny 

perspektywa historyczna stan obecny i przyszły 

Reakcja 
firmy 

ciągłe ulepszanie obsługi klienta, 
naprawa niedociągnięć i błędów 
zauważonych przez klientów 

stworzenie konkurencyjnej strategii 
marketingowej, stworzenie lepszej 
i odróżniającej od konkurencji oferty 
pod kątem dostarczania wartości 

Działania taktyczne, odzwierciedlają głównie 
inicjatywę firmy 

strategiczne, odzwierciedlają wszyst-
kie inicjatywy konkurencji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Gale, Zadowolenie to nie wszystko, „Mar-
keting Serwis” 1998, nr 4. 

 
 
Najnowsze badania satysfakcji klienta są uzupełniane o aspekty relacji, ja-

kie ma on z firmą, czy jest do niej przywiązany. Wartościową propozycję po-
miaru relacji ma firma Synovate – jest to model CustomerCommitments. Do-
starcza on informacji, które pozwalają zarządzać strategią firmy na poziomie 
trzech wymiarów: relacji z klientem, strategicznego zarządzania wartością fir-
my oraz zarządzania procesami (jakością)8. W pierwszym etapie badane jest 
przywiązanie klientów do produktów danej firmy, na podstawie ich deklarowa-
nych zachowań (czy będą nadal kupować produkty marki A, czy planują zwięk-
szać swoje wydatki na markę A, czy zamierzają polecać firmę – markę A zna-
jomym). W drugim etapie badane są rzeczywiste relacje, jakie nabywcy mają 
z firmą. Badani oceniają jakość produktu i obsługi klientów w firmie, określają 

                                                           
8  W. Kupiec, Przywiązanie ponad lojalność, „Marketing w Praktyce” 2004, nr 1, s. 34–37. 
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stosunek do marki i to, czy wypróbowaliby konkurencyjne marki, gdyby zapro-
ponowano im dodatkowe wartości. Na podstawie uzyskanych wyników, podzie-
lić można nabywców na pięć grup w zależności od siły relacji łączących ich 
z firmą. Dzięki temu predykcja przyszłych zachowań nabywców jest o wiele 
bardziej dokładna, niż gdyby tylko analizować poziom ich satysfakcji z kontak-
tów z firmą. 

Podsumowanie 

Regularnie prowadzone badania marketingowe mogą umożliwić firmie9: 
a) stworzenie systemu tak zwanego wczesnego ostrzegania – wykrycie 

przyczyn niezadowolenia nabywców i szybkie ich wyeliminowanie; 
b) identyfikację słabych stron oferty produktowej – pozwalają poznać 

elementy oceniane przez klientów negatywnie, zanim wpłyną one  
w istotny sposób na wyniki sprzedaży; 

c) identyfikację słabych stron procesu obsługi klienta – pozwalają ocenić 
sposób postrzegania oferty konkurencji i na tym tle zobaczyć silne 
i słabe strony oferty firmy. 

Poznanie oczekiwań klientów, ich sposobu postrzegania oferty firmy, jest 
podstawą procesu budowania z nimi relacji. Bez takiej wiedzy firmy mogą in-
tuicyjnie próbować budować stosunki partnerskie z klientami, ale w efekcie 
prawdopodobieństwo sukcesu jest dużo mniejsze. Może się okazać, że firma 
zaoferuje kosztowne nagrody za lojalność i będzie kładła nacisk na dodatkowe 
atrakcje dla klientów, podczas gdy poziom obsługi klienta jest niski i powoduje 
odpływ stałych nabywców. 

 
 

 
THE POSSIBILITIES OF USING MARKETING RESEARCH  

IN RELATIONSHIP MARKETING 
 

Summary 
 
The article presents the possibilities of using marketing research to build rela-

tionships with customers. The data already contained in the corporate database may be 
                                                           

9 T. Olejniczak, M. Ankiel-Homa, Praktyczne metody pomiaru satysfakcji klientów, „Mar-
keting w Praktyce” 2004, nr 8, s. 25–28. 
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used to a variety of analysis, becoming a source of valuable knowledge for managing 
the company. The article also presents examples of marketing research, such as custo-
mer satisfaction surveys, mystery shopping, customer value research and comprehensi-
ve way to measure the value of relationships with the company, in the context of their 
usage to increase the knowledge about the company’s strategic clients. 

Translated by Izabela Ostrowska 
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RELACJE UCZELNI Z RYNKIEM PRACY  
Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTÓW 

 
 

Wprowadzenie 

Współczesne strategie działania uczelni powinny wzmacniać znaczenie 
absolwentów jako ważnych interesariuszy otoczenia uczelni, poprzez budowa-
nie, utrwalanie i rozwijanie więzi absolwentów z uczelnią. Przemiany na rynku 
pracy powinny zaś skutecznie wpływać na strategie działania szkół wyższych 
w kierunku lepszego dostosowania profili kształcenia oraz umiejętności i kwali-
fikacji przyszłych absolwentów do wymagań środowiska pracy. Konieczność 
współdziałania szkolnictwa wyższego ze środowiskiem pracy podkreśla świa-
towa deklaracja UNESCO, w której zapisano, że w zmieniającej się gospodarce, 
coraz częściej opartej na wiedzy i jej zastosowaniach oraz na szerokim wyko-
rzystaniu informacji, należy umacniać istniejące i tworzyć nowe więzy szkół 
wyższych z rynkiem pracy1. Niniejszy artykuł omawia zagadnienia dotyczące 
przyszłości absolwentów polskich uczelni w kontekście wymagań rynku pracy 
oraz tendencji w kształceniu na poziomie wyższym w polskich uczelniach  
w ostatnich dwudziestu latach (1990–2010). Unikanie odpowiedzialności za 
losy absolwentów na rynku pracy może prowadzić do wielu niekorzystnych 

                                                           
1  Artykuł 7 deklaracji UNESCO Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania, 

Światowa Konferencja w Paryżu, 5–9 października 1998 roku. 

NR 659 2011 
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zjawisk, w tym wzrostu widocznego już bezrobocia w grupie osób z wyższym 
wykształceniem czy też emigracji młodych ludzi w poszukiwaniu pracy odpo-
wiadającej uzyskanej wiedzy i kwalifikacjom. 

1. Główne rynki działania uczelni 

Badacze sektora szkolnictwa wyższego wyraźnie wskazują na formułowa-
nie się nowego modelu uczelni, który można nazwać modelem nowoczesnym, 
a nawet bardziej radykalnie – modelem przedsiębiorczej uczelni. Uczelnia 
przedsiębiorcza to instytucja wielowymiarowa, działająca w wielu obszarach, 
poszukująca nowych szans i aktywnie współtworząca swoją przyszłość. To 
organizacja cechująca się elastycznością w dostosowaniu do zmieniających się 
uwarunkowań rynku edukacji i badań, wciąż szukająca nowych przewag konku-
rencyjnych. W szczególności zaś uczelnia jako organizacja nowoczesna i przed-
siębiorcza cechuje się budowaniem pożądanych relacji z otoczeniem (tzw. inte-
resariuszami – ang. stakeholders) oraz profesjonalizacją zarządzania uczelnią 
w różnych obszarach jej działania (finanse, ludzie, infrastruktura, B + R).  

Ważnym atrybutem przedsiębiorczej uczelni jest orientacja rynkowa2. 
Oznacza ona, że rynek, a ściślej mówiąc – mechanizm rynkowy, przyjmuje się 
jako istotne kryterium decyzji bieżących i rozwojowych uczelni. W tym kontek-
ście dla uczelni podstawowe znaczenie mają trzy rynki:  

– rynek pracy – jako docelowe miejsce i zbiór wymogów dla absolwen-
tów uczelni, a także jako źródło pozyskiwania kadr; 

– rynek usług edukacyjnych – jako przestrzeń nieuniknionego konkuro-
wania z innymi podmiotami, przy czym konkurowanie to odbywa się 
na trzech głównych płaszczyznach: ofert, cen oraz marki (renomy) 
uczelni; 

– rynek badań naukowych i innowacji – jako miejsce poszukiwań adre-
satów i partnerów dla badań naukowych wykonywanych przez uczel-
nie.  

Dla praktyki działania uczelni oznacza to wymóg utrzymywania ścisłych 
relacji z wymienionymi rynkami, prowadzenia dwustronnej komunikacji, bada-
nia i monitorowania rynków, a także prowadzenia szeroko pojętych działań 
marketingowych. 

                                                           
2 Szerzej na ten temat zob. Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Plu-

ta-Olearnik, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 51–56. 
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Niniejszy artykuł koncentruje się na pierwszym z wymienionych rynków 
działania uczelni – czyli rynku pracy. W praktyce często obserwujemy, że 
przejście absolwentów szkoły wyższej na rynek pracy jest procesem skompli-
kowanym, a badacze tego zjawiska podkreślają, że jest ono zdeterminowane 
następującymi czynnikami: capability, czyli posiadaniem odpowiednich kwali-
fikacji (potwierdzonych dyplomem), suitability, czyli dopasowaniem do wyma-
gań danego zawodu, danej pracy, acceptability, czyli dostosowaniem do ocze-
kiwań pracodawcy, rynku pracy. Od wielu lat przedmiotem badań są zwłaszcza  
oczekiwania pracodawców dotyczące pożądanych cech absolwenta szkoły wyż-
szej. Na przykład w świetle badań prowadzonych w krajach Unii Europejskiej 
absolwentów powinny cechować następujące przymioty: 

– elastyczność, 
– kreatywność,  
– samodzielność w rozwiązywaniu problemów, 
– chęć rozwoju osobowego, samokształcenia, 
– komunikatywność, znajomość różnych kultur i języków obcych, 
– umiejętność pracy w zespole, 
– odpowiedzialność, 
– przedsiębiorczość, 
– umiejętności niezbędne w różnych dyscyplinach, na przykład znajo-

mość nowych technologii. 
Oczekiwania środowiska pracy dotyczące niezbędnych cech i umiejętności 

absolwentów uczelni wydają się w ostatnich latach dość stabilne i koncentrują 
się na: posiadanej wiedzy, uzupełnionej umiejętnościami społecznymi, komuni-
kacyjnymi i profesjonalnymi (tj. związanymi z konkretnym stanowiskiem)3. 

Ocena działań uczelni z perspektywy jej absolwentów powinna niewątpli-
wie stać się przedmiotem cyklicznych i profesjonalnie prowadzonych badań. 
Jak bowiem ukazują rezultaty badań ekspertów (z lat 2008–2009), faktyczna 
aktywność uczelni w tym obszarze jest niewystarczająca4. Najsłabszą stroną jest 
brak uporządkowanej i systematycznej obserwacji losów absolwentów, a także 
relatywnie niska aktywność uczelni w zakresie budowy trwałych związków 
z pracodawcami (np. wspólne rady i konwenty, współpraca w ramach organiza-
cji środowiskowych, organizowanie wykładów menedżerów). Co ciekawe, we 
                                                           

3 Za: A. Orczykowska, Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy, „Nauka i Szkolnic-
two Wyższe” 2006, nr 2/28, s. 49. 

4  Przedsiębiorcza uczelnia..., s. 75–76. 
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wspomnianych badaniach najlepiej wypadły oceny dotyczące planów studiów 
(kierunki studiów i specjalności), które – zdaniem kierownictwa uczelni (rekto-
rów) – coraz lepiej uwzględniają zmienne warunki rynku pracy. 

2. Rynek pracy dla absolwentów uczelni 

Z badań przeprowadzonych w krajach rozwiniętych wynikają złożone re-
lacje między edukacją na poziomie wyższym a rynkiem pracy. Na złożoność 
analiz i ocen tego zjawiska mają wpływ następujące czynniki: 

a) zróżnicowanie oferty programowej studiów, to jest funkcjonowanie 
obok siebie programów o charakterze ogólnym, skierowanych na 
kształtowanie osobowości oraz programów specjalistycznych, kładą-
cych nacisk na kształtowanie kompetencji; różne są też związki oby-
dwu programów z wymaganiami rynku; 

b) zróżnicowanie relacji między rezultatami edukacji a zatrudnieniem, 
wynikających ze stosowania różnych mechanizmów zapewnienia ja-
kości w szkolnictwie wyższym i ich związku z wymaganiami rynku, 
uznawania przez rynek dyplomów różnych uczelni, studiów i kwalifi-
kacji formalnych oraz określania na tej postawie wynagrodzenia za 
pracę, warunków pracy i rozwoju kariery zawodowej5. 

Badacze rynku pracy podkreślają zgodnie, że wykształcenie wyższe nie 
gwarantuje dziś otrzymania pracy, ale szanse jej uzyskania są większe dla ab-
solwenta uczelni. Przechodzenie absolwentów szkół wyższych na rynek pracy 
przebiega różnie – może oznaczać uzyskanie pracy, dalsze dokształcanie bądź 
bezrobocie i bierność.  

W Polsce w latach 90. ubiegłego wieku, podobnie jak wówczas w krajach 
Unii Europejskiej, bezrobocie osób z wyższym wykształceniem nie stanowiło 
większego problemu. Natomiast sytuacja uległa zmianie i w ostatnich kilku 
latach coraz liczniejsze roczniki absolwentów uczelni pojawiają się na rynku 
pracy, przy jednoczesnym wzroście liczby osób poszukujących pracy i zmniej-
szającej się liczbie miejsc pracy. W 2010 roku aż 190 tys. absolwentów szkół 
wyższych pozostaje bez pracy, co stanowi ponad 9% ogółu zarejestrowanych 
bezrobotnych w Polsce. 

W świetle powyższego powstaje pytanie o prognozy zmian podaży i popy-
tu na pracę, mogące służyć kształtowaniu polityki rynku pracy oraz systemu 
                                                           

5 E. Drogosz-Zabłocka, B. Mickiewicz, Kierunki kształcenia a rynek pracy, „Nauka  
i Szkolnictwo Wyższe” 2003, nr 1/21, s. 131. 
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kształcenia w Polsce na poziomie wyższym. Prognozy te pozwoliłyby na przy-
kład na dokonywanie – z odpowiednim wyprzedzeniem – zmian w strukturze 
kształcenia, tak aby uniknąć kształcenia na kierunkach, na które w przyszłości 
nie będzie popytu na rynku pracy. Niestety, obecnie w Polsce nie stosuje się 
szczególnej metodologii prognozowania zapotrzebowania na pracę według 
kwalifikacji, a prowadzone badania nie mają charakteru systemowego i długo-
okresowego.  

Jak wynika z analizy liczby studentów na poszczególnych kierunkach stu-
diów, nadal dominują kierunki ekonomiczne i pedagogiczne, a rekrutacja na nie 
trwa, mimo że absolwenci poprzednich lat mają problemy z podjęciem pracy 
zgodnie z kwalifikacjami. Co trzeci student w krajach OECD studiuje nauki 
społeczne, biznes bądź prawo, a w Polsce wskaźnik ten jest jeszcze wyższy, 
gdyż studia te wybiera czterech na dziesięciu studiujących. Jednak niektóre 
prognozy popytu przewidują dalszy rozwój miejsc dla specjalistów z zakresu 
biznesu, choć rosną oczekiwania pracodawców odnośnie do cech osobowo-
ściowych i umiejętności, w jakie wyposażeni są absolwenci. 

Badania potwierdzają, że poza wszechstronnym przygotowaniem meryto-
rycznym pracodawcy oczekują wielu innych umiejętności od nowych kadr oraz 
ukształtowania osobowościowego. Na przykład w odniesieniu do absolwentów 
szkół biznesowych oczekuje się: 

– umiejętności radzenia sobie ze skomplikowanymi procesami zacho-
dzącymi w gospodarce, 

– umiejętności szybkiego rozeznania zmian następujących w nowoczes-
nych systemach zarządzania, 

– otwartości i gotowości do pracy zespołowej, 
– sprawnego posługiwania się wszystkimi dostępnymi narzędziami z za-

kresu techniki informacyjno-komunikacyjnych. 
Jak widać z powyższego zestawienia, wykształcenie wyższe nie może być 

ukierunkowane wyłącznie na przekazanie wiedzy, ale też musi kształtować 
określone postawy i umiejętności oczekiwane i aprobowane przez pracodaw-
ców. Ważne staje się ustalenie, ile w toku studiów powinien student otrzymać 
wiedzy, a ile starań powinno się przeznaczyć na rozwój osobowości absolwenta 
uczelni. 

Jak zauważono już wcześniej, wykształcenie wyższe nie jest obecnie do-
stateczną gwarancją zapewnienia sobie dobrej pozycji na rynku pracy Zagroże-
nie bezrobociem w Polsce, podobnie jak we wszystkich krajach OECD, zależy 
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od poziomu wykształcenia – im wyższy poziom wykształcenia, tym mniejsze 
ryzyko pozostawania bez pracy.  

Kształcenie stało się w okresie ostatnich kilkunastu lat sposobem dostoso-
wywania się młodych ludzi do zmian na rynku pracy oraz przewidywanego 
zapotrzebowania na pracowników. Podnoszenie poziomu wykształcenia było 
też inspirowane przez politykę edukacyjną państwa oraz intensywny rozwój 
oferty szkolnictwa niepublicznego. Zwiększona skłonność do nauki była rów-
nież wynikiem coraz bardziej ograniczonych szans zaistnienia na rynku pracy. 
Są to główne źródła obecnych problemów z uzyskaniem  przez absolwentów 
szkół wyższych, w tym zwłaszcza kierunków biznesowych i pedagogicznych, 
pracy na polskim rynku.  

Badacze tendencji zmian rynku pracy i usług edukacyjnych w Polsce 
wskazują następujące działania, które mogą usprawnić wzajemne dopasowanie 
rynku usług edukacyjnych i rynku pracy. Oto przykładowe zalecenia: 

– uruchomienie solidnego, systematycznego i pogłębionego badania po-
pytu na pracę oraz upowszechniania wyników tych badań, 

– umacnianie takiego systemu finansowania studiów, który zmniejszy 
barierę finansową w rozwijaniu studiów drogich (np. kierunki tech-
niczne), 

– preferowanie rozwiązań umożliwiającym studentom nie tylko naby-
wanie wiedzy teoretycznej, ale również nabycie umiejętności prak-
tycznych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że w Polsce brak jest mechanizmów 
dostosowujących system edukacji na poziomie wyższym do wymagań rozwija-
jącej się gospodarki, opartych na prognozach zachowań edukacyjnych studen-
tów i gospodarstw domowych oraz sytuacji na rynku pracy. Inną kwestią pozo-
staje dylemat, w jakim stopniu popyt edukacyjny powinien determinować kie-
runki edukacji na poziomie wyższym. Oczywiście, uczelnie muszą reagować na 
zapotrzebowanie zgłaszane przez potencjalnych studentów, ale problem jest 
głębszy, gdyż dotyczy również świadomości osób podejmujących studia odno-
śnie do przydatności rynkowej profilu ich przyszłego wykształcenia. Równo-
cześnie jednak współczesne tempo zmian społeczno-gospodarczych skłaniać 
będzie absolwentów uczelni do stałego uzupełniania wiedzy i podnoszenia lub 
wręcz zmiany kwalifikacji, czyli do elastycznego reagowania na zmieniające się 
wymogi otoczenia. Z pewnością następować będzie dalszy dynamiczny rozwój 
nowych technologii wymuszający na wszystkich uczestnikach rynku edukacji 
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coraz większy zakres korzystania z dostępnych technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych. Jest to jedyna droga prowadząca społeczności lokalne, na-
rodowe i społeczność europejską w kierunku społeczeństwa i gospodarki opar-
tej na wiedzy. 

3. Absolwenci szkół wyższych w Polsce – tendencje zmian w świetle statys-
tyki publicznej 

Głównym źródłem informacji o absolwentach polskich szkół wyższych 
jest Główny Urząd Statystyczny, który gromadzi podstawowe informacje, bazu-
jąc na obowiązkowo sporządzanych sprawozdaniach6. Na ich podstawie GUS 
przetwarza dane i wydaje w III kwartale każdego roku publikację Szkoły wyższe 
i ich finanse, zawierającą dane statystyczne za poprzedni rok. Poniżej omówio-
no charakterystyczne zmiany w liczbie i strukturze absolwentów zachodzące 
w długim okresie, to jest w latach 1990–2010. Na ich podstawie możliwa jest 
ocena tendencji tych zmian z perspektywy oczekiwań pracodawców w Polsce 
oraz europejskiego rynku pracy. Jak wspomniano wcześniej, liczba i struktura 
absolwentów polskich uczelni powinna odpowiadać zgłaszanym wymogom 
rynku pracy, a koordynowanie oczekiwań tego rynku i możliwości „dostarcze-
nia” na rynek odpowiednich absolwentów wymaga wyprzedzenia w czasie od-
powiadającego cyklowi kształcenia absolwentów na określonych kierunkach 
i specjalnościach. Problem dostosowania w czasie podaży absolwentów do po-
pytu na ich pracę podnoszony jest od wielu lat, jednak w praktyce efekty, jakie 
obserwujemy, nie są zgodne z oczekiwaniami rynku pracy i mogą prowadzić 
w krótkim czasie do wzrostu bezrobocia w tej grupie wiekowej lub skłaniać do 
podejmowania pracy niezgodnej z wyuczonym zawodem i nabytymi kwalifika-
cjami. W dalszej części omówimy więc główne zjawiska, jakie możemy zaob-
serwować w analizowanym okresie i ich skutki dla przyszłych pracowników 
i ich pracodawców. 

Jak wynika z danych w tabeli 1, w Polsce odnotowuje się każdego roku 
stały wzrost liczby absolwentów szkół wyższych. W odniesieniu do roku bazo-
wego 1990/1991 liczba absolwentów tego poziomu szkolnictwa wzrosła 
o 383 671, to jest o 784,2%. Od roku akademickiego 2000/2001 do 2005/2006 
mieściła się w granicach od 300 tys. do 399 tys., natomiast w kolejnym roku 
                                                           

6 Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (DzU, nr 88, poz. 439, 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27.11.2008 r. w sprawie programu 
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2009 (DzU, nr 221, poz. 1436). 
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akademickim przekroczyła już 400 tys. i stale rośnie, osiągając w roku 2009 
blisko 440 tys. absolwentów. 

 
Tabela 1 

Liczba absolwentów szkół wyższych w latach 1990–2009* 

Rok akademicki 1990/1991 1995/1996 2000/2001 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Liczba absolwen-
tów  56 078 89 027 303 966 393 968 410 107 420 942 439 749 

* Do roku 2000 dane o absolwentach z roku kalendarzowego; dane łącznie z cudzoziemcami. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 roku, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010, s. 27. 

 
 
Niewątpliwą determinantą takiego przyrostu absolwentów w Polsce jest 

dynamiczny rozwój szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w obszarze powstawania 
szkół niepublicznych, które umożliwiły społeczeństwu szeroki dostęp do kształ-
cenia7. 

 
Tabela 2 

Liczba absolwentów szkół wyższych według uczelni publicznych i niepublicznych 
Rok akade-

micki 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Liczba ab-
solwentów 
ogółem  391 465 100% 393 968 100% 410 107 100% 420 942 100% 439 749 100% 
W tym 
uczelni 
publicznych 262 238 66,99% 263 124 66,79% 265 468 64,73% 266 096 63,21% 282 186 64,17% 
W tym 
uczelni 
niepublicz-
nych 129 227 33,01% 130 844 33,21% 144 639 35,27% 154 846 36,79% 157 563 35,83% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 roku, 
s. 147; Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku, s. 139; Szkoły wyższe i ich fi-
nanse w 2007 roku, s. 104, Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 roku, s. 106; 
Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 roku, s. 108. 

 
 

                                                           
7 Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, red. M. Pluta-Olearnik, Difin, War-

szawa 2009, s. 34. 
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Jeżeli przyjrzymy się strukturze absolwentów szkół wyższych według po-
działu na uczelnie publiczne i niepubliczne, to nie odnotujemy znaczących 
zmian w ostatnich 5 latach. W dalszym ciągu przeważają absolwenci publicz-
nych szkół wyższych – 2/3 absolwentów pochodzi z uczelni publicznych, a 1/3 
z niepublicznych. Ukazuje to przeważający potencjał kształceniowy szkolnic-
twa wyższego publicznego, który utrzymuje się od wielu lat na niezmiennym 
poziomie, mimo dynamicznego przyrostu liczby niepublicznych szkół wyż-
szych. 

 
Tabela 3 

Liczba absolwentów szkół wyższych według rodzaju ukończonych studiów 
Rok akademicki 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 
Liczba absol-
wentów ogółem  391 465 100% 393 968 100% 410 107 100% 420 942 100% 439 749 100% 
W tym studia 
pierwszego stop-
nia (SPS) 177 809 45,42% 177 749 45,12% 191 662 46,73 % 206 744 49,11% 215 973 49,11% 
W tym studia 
magisterskie 
(SMJ, SDS) 213 656 54,58% 216 219 54,88% 218 445 53,27% 214 198 50,89% 223 776 50,89% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 roku, 
s. 148; Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku, s. 177; Szkoły wyższe i ich fi-
nanse w 2007 roku, s. 105; Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 roku, s. 107; 
Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 roku, s. 109. 

 
 
Jak pokazano w tabeli 3, w analizowanym okresie 5 lat następuje nasyca-

nie rynku pracy absolwentami studiów zawodowych, przy jednoczesnym 
zmniejszającym się udziale absolwentów studiów magisterskich. W rezultacie, 
w roku 2009 absolwentów z tytułem zawodowym magistra jest blisko 51%,  
a z tytułem zawodowym licencjata już 49% ogółu absolwentów.  

Niezmiennie w przeciągu 5 lat przeważają absolwenci studiów niestacjo-
narnych. Stanowią oni 53,99% ogółu absolwentów w Polsce. Jednakże na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, że od roku bazowego 2004/2005 do roku 
2008/2009 liczba absolwentów studiów stacjonarnych wzrosła o około 6 punk-
tów procentowych, natomiast na studiach niestacjonarnych uległa o tyle samo 
obniżeniu.  
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Tabela 4 

Liczba absolwentów szkół wyższych według formy ukończonych studiów 
Rok akade-

micki 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Liczba 
absolwen-
tów ogółem 391 465 100% 393 968 100% 410 107 100% 420 942 100% 439 749 100% 
W tym 
studia 
stacjonarne 156 758 40,04% 167 390 42,49% 182 105 44,40% 188 561 44,80% 202 330 46,01% 
W tym 
studia 
niestacjo-
narne 234 707 59,96% 226 578 57,51% 228 002 55,60% 232 381 55,20% 237 419 53,99% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 roku, 
s. 147; Rocznik statystyczny RP 2009 rok, s. 363; Rocznik statystyczny RP 2007 
rok, s. 361. 

 
Tabela 5  

Liczba absolwentów szkół wyższych w Polsce według województw* 

 Ranking województw Absolwenci 2004/05 Absolwenci 2008/09 

Lp. województwo liczba % liczba % 
 ogółem 388 542 100,00 436 549 100,00 

1. mazowieckie 75 116 19,33 78 455 17,97 
2. wielkopolskie 34 367 8,85 44 553 10,21 
3. małopolskie 33 087 8,52 41 755 9,56 
4. śląskie 42 465 10,93 41 265 9,45 
5. dolnośląskie 31 483 8,10 36 566 8,38 
6. łódzkie 24 323 6,26 32 026 7,34 
7. lubelskie 21 599 5,56 25 242 5,78 
8. pomorskie 18 769 4,83 23 007 5,27 
9. kujawsko-pomorskie 17 994 4,63 20 718 4,75 

10. podkarpackie 17 136 4,41 18 547 4,25 
11. zachodniopomorskie 18 879 4,86 17 117 3,92 
12. warmińsko-mazurskie 11 005 2,83 14 736 3,38 
13. świętokrzyskie 16 590 4,27 13 458 3,08 
14. podlaskie 10 362 2,67 12 014 2,75 
15. opolskie 8347 2,15 9968 2,28 
16. lubuskie 7020 1,81 7122 1,63 

* Dane o absolwentach w podziale na województwa nie zawierają informacji dotyczących szkół 
resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 roku, 
s. 185–203; Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku, s. 177–194; Szkoły wyższe 
i ich finanse w 2007 roku, s. 130–144; Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 ro-
ku, s. 132–147. 
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W analizowanym okresie niezmiennym liderem w liczbie absolwentów 
szkół wyższych w Polsce jest województwo mazowieckie, chociaż warto za- 
uważyć, że w roku akademickim 2008/2009 odnotowało niewielki 0,13% spa-
dek liczby absolwentów w stosunku do roku poprzedniego.  

Procentowy spadek liczby absolwentów w roku akademickim 2008/2009 
w odniesieniu do poprzedniego roku odnotowano również w następujących 
województwach: śląskim (0,64%), podlaskim (0,57%), świętokrzyskim 
(0,27%), pomorskim (0,15%), zachodniopomorskim (0,15%), warmińsko- 
-mazurskim (0,13%), podkarpackim (0,08%) i lubuskim (0,03%). 

Natomiast procentowy wzrost liczby absolwentów odnotowały takie wo-
jewództwa jak: wielkopolskie (0,50%), opolskie (0,48%), lubelskie (0,35%), 
małopolskie (0,34%), łódzkie (0,33%) i kujawsko-pomorskie (0,14%). 

W województwie dolnośląskim udział liczby absolwentów w roku akade-
mickim 2007/08 i 2008/09 do ogólnej liczby absolwentów w Polsce nie uległ 
zmianie i wynosi 8,38% (bez szkół resortu obrony narodowej i resortu spraw 
wewnętrznych i administracji). Jak wynika z tabeli 5 na 16 województw Dolny 
Śląsk znajduje się na piątym miejscu według liczby absolwentów szkół wyż-
szych w Polsce.  

 
Tabela 6 

Absolwenci szkół wyższych według grup kierunków studiów (%) 
Absolwenci według grup kierunków (udział %) 

Kierunki 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 
1 2 3 4 5 6 

Ekonomiczne i administracyjne 31,3 27,1 25,9 25,7 25,8 
Pedagogiczne  15,6 15,2 15,0 15,2 15,9 
Społeczne  14,7 14,7 15,0 14,8 14,5 
Humanistyczne* 7,1 8,4 8,3 8,1 8,2 
Medyczne  3,6 4,8 5,5 6,4 6,6 
Inżynieryjno-techniczne  5,4 5,4 5,4 5,1 4,9 
Usług dla ludności  3,0 3,3 3,6 3,7 3,8 
Informatyczne  4,0 4,4 4,1 3,7 3,5 
Produkcji i przetwórstwa  1,0 2,2 2,4 2,6 2,6 
Biologiczne** 2,2 2,3 2,3 2,3 2,1 
Architektury i budownictwa  2,0 2,1 2,3 2,1 2,0 
Rolnicze, leśne i rybactwa  1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 
Prawne  2,2 2,1 1,9 1,8 1,7 
Fizyczne*** 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 
Artystyczne  0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 
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1 2 3 4 5 6 

Dziennikarstwa i informacji  0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 
Ochrony środowiska  1,2 1,1 1,2 1,2 1,0 
Matematyczne i statystyczne  0,7 0,8 0,9 0,9 0,8 
Usług transportowych  0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
Ochrony i bezpieczeństwa  0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 
Weterynaryjne  0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Opieki społecznej  0,1 0 0 0 0 

* Humanistyczne łącznie z teologią. 
**  Biologiczne, w tym specjalności: botanika, biochemia, toksykologia, genetyka, zoologia. 
***  Fizyczne, w tym astronomia, fizyka, chemia, geologia, geografia. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 roku, 
s. 28; Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku, s. 29; Szkoły wyższe i ich finan-
se w 2007 roku, s. 23; Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 roku, s. 22. 

 
 
Poszczególne grupy kierunków studiów pod względem liczby absolwen-

tów zajmują te same pozycje. Od lat najwięcej jest absolwentów kierunków 
ekonomicznych i administracyjnych oraz pedagogicznych, społecznych i huma-
nistycznych. W roku akademickim 2008/09 największy odsetek absolwentów 
odnotowano odpowiednio na kierunkach: ekonomicznych i administracyjnych 
(25,8%), pedagogicznych (15,9%), społecznych (14,5%) oraz humanistycznych 
(8,2%), a także medycznych (6,6%). Natomiast najmniej studentów ukończyło 
kierunki: weterynaryjne (0,1% ogółu), ochrony i bezpieczeństwa (0,2% ogółu), 
usług transportowych (0,6% ogółu) oraz matematyczne i statystyczne (0,8% 
ogółu). 

Jak wynika ze szczegółowej analizy danych, w roku akademickim 
2007/2008 ponad połowa absolwentów z tytułem zawodowym magister ukoń-
czyła następujące grupy kierunków studiów: artystyczne (60,1%), prawne 
(100%), fizyczne (66,7%), matematyczne i statystyczne (70,1%), inżynieryjno- 
-techniczne (66,8%), architektury i budownictwa (60,3%), weterynaryjne 
(100%). 

W najliczniejszej grupie kierunków ekonomicznych i administracyjnych 
procentowy odsetek absolwentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia 
(z tytułem zawodowym licencjat, inżynier) i absolwentów po studiach drugiego 
stopnia oraz magisterskich jednolitych (z tytułem zawodowym magistra) oscy-
luje w granicach 50%.  
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W latach 2005–2010 odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie 
pracy z dyplomem szkoły wyższej wzrósł prawie o połowę. Na początku 2005 
roku wynosił 4,74%, natomiast w 2010 roku już 9,10%. Przykładowo na Dol-
nym Śląsku rejestrowane bezrobocie kształtuje się w granicach 8,5–7,5% i ma 
ono tendencję malejącą. Inaczej kształtuje się struktura procentowa ludzi bezro-
botnych z wykształceniem wyższym. W tym przypadku tendencja ma charakter 
rosnący. W 2005 roku odsetek bezrobotnych absolwentów uczelni wynosił 
4,17%, a w marcu 2010 roku przekroczył już 8%. 

 
Tabela 7 

Bezrobocie rejestrowane w Polsce i na Dolnym Śląsku a wykształcenie wyższe  
(w tysiącach osób) 

Wyróżnienie I kw. 2005 I kw. 2006 I kw. 2007 I kw. 2008 I kw. 2009 I kw. 2010 

Bezrobocie  
w Polsce ogó-
łem   3052,6 100% 2822,0 100% 2232,5 100% 1702,2 100% 1758,8 100% 2076,7 100% 
W tym z wy-
kształceniem 
wyższym 144,8 4,74% 149,0 5,28% 131,3 5,88% 116,3 6,83% 142,8 8,12% 188,9 9,10% 
Bezrobocie na 
Dolnym Ślą-
sku 261,3 8,56% 236,2 8,37% 174,0 7,79% 126,2 7,41% 140,0 7,96% 164,7 7,93% 
W tym z wy-
kształceniem 
wyższym 10,9 4,17% 11,0 4,66% 9,1 5,23% 7,7 6,10% 9,8 7,00% 13,5 8,20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2010 r., 
GUS Warszawa, czerwiec 2010, s. 48; Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 
2009 r., s. 48; Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2008 r., s. 48; Bezrobocie 
rejestrowane I–IV kwartał 2007 r., s. 48; Bezrobocie rejestrowane I–IV kwar-
tał 2006 r., s. 48. 

 
Podsumowując przedstawione wyniki analiz statystycznych, należy wska-

zać na następujące zjawiska ważne dla przyszłości absolwentów polskich 
uczelni oraz samych uczelni:  
1. Szeroki dostęp do kształcenia na poziomie wyższym powoduje stały wzrost 

liczby absolwentów. W roku akademickim 2008/2009 szkoły wyższe opuś-
ciło 439,7 tys. absolwentów. Na rynku pracy dominują absolwenci publicz-
nych szkół wyższych. 

2. Każdego roku zbliżony jest odsetek (ok. 50%) absolwentów z tytułem za-
wodowym magister (osoby po studiach magisterskich jednolitych i drugie-
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go stopnia) oraz z tytułem inżynier lub licencjat (osoby po studiach pierw-
szego stopnia). 

3. Na rynku pracy przeważają absolwenci studiów niestacjonarnych, co jest 
wynikiem większej dostępności (cenowej, czasowej) tej formy studiów na 
rynku usług edukacyjnych. 

4. Liderem w Polsce w kształceniu na poziomie wyższym jest województwo 
mazowieckie. W roku akademickim 2008/2009 w 9 województwach odno-
towano spadek liczby absolwentów, w 6 wzrost, tylko w 1 województwie 
liczba utrzymała się na tym samym poziomie w stosunku do roku ubiegłe-
go. 

5. Największą popularnością w Polsce cieszą się 4 grupy kierunków studiów: 
ekonomiczne i administracyjne, pedagogiczne, społeczne i humanistyczne. 

6. Absolwenci z tytułem zawodowym magistra przeważają ilościowo nad 
absolwentami z tytułem zawodowym inżynier, licencjat w następujących 
grupach kierunków studiów: artystyczne, prawne, fizyczne, matematyczne 
i statystyczne, inżynieryjno-techniczne, architektury i budownictwa oraz 
weterynaryjne. 

7. Wykształcenie wyższe nie gwarantuje obecnie zatrudnienia. Bezrobocie 
w Polsce wśród osób po studiach w badanym okresie wzrosło o połowę. 
W I kwartale 2010 roku wynosi 9,10% ogółu bezrobotnych. Na Dolnym 
Śląsku bezrobotnych osób z wyższym wykształceniem stale przybywa. Nie-
stety dane GUS nie dostarczają informacji, które kierunki studiów generują 
relatywnie najwyższe bezrobocie w Polsce w grupie absolwentów szkół 
wyższych. 

Zakończenie 

Wydaje się, że pomimo wielu przedsięwzięć inicjowanych przez minister-
stwo nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce nadal brak jest mechanizmów 
dostosowujących system edukacji do systemu społeczno-gospodarczego, opar-
tych na prognozach zachowań studentów i gospodarstw domowych oraz sytua-
cji na rynku pracy. Nadal aktualny pozostaje dylemat, w jakim stopniu popyt 
edukacyjny powinien determinować kierunki kształcenia na poziomie wyż-
szym. Oczywiście uczelnie muszą reagować na zapotrzebowanie zgłaszane 
przez potencjalnych studentów, ale problem jest głębszy, gdyż dotyczy również 
poziomu świadomości osób podejmujących studia odnośnie do przydatności 
rynkowej profilu ich przyszłego wykształcenia. Równocześnie jednak współ-
czesne tempo przeobrażeń społeczno-gospodarczych skłaniać będzie absolwen-
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tów uczelni do stałego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji oraz ich 
zmiany, w kierunku elastycznego reagowania na wymogi otoczenia. Niewąt-
pliwie rozwój edukacji na poziomie wyższym, a także badań naukowych uczel-
ni, sprzyja rozwojowi społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, to jednak 
losy zawodowe absolwentów uczelni stają się ważnymi czynnikami istnienia 
i rozwoju uczelni w przyszłości. Warto tutaj wskazać mechanizm charakteryzu-
jący dobre amerykańskie uniwersytety. Uczelnie amerykańskie są wymieniane 
często jako wzór efektywnej współpracy z przemysłem w zakresie transferu 
technologii. Główne mechanizmy transferu technologii z uczelni do biznesu 
wykorzystywane na Uniwersytecie Stanforda obejmują między innymi absol-
wentów uczelni, zasilających „swoją” uczelnię. Szczególnie preferowaną formą 
takiej współpracy jest rozwój firm odpryskowych na bazie zasobów technolo-
gicznych i kadrowych uczelni oraz współpraca z dużymi firmami. Potencjał 
polskich uczelni sprzyja realizacji nowoczesnego, opartego na relacjach współ-
pracy modelu związków uczelni z pracodawcami, a jego realizacja w dalszej 
perspektywie powinna zaowocować silnymi powiązaniami uczelni z gronem jej 
absolwentów oraz pracodawcami. 

 
 
 

RELATIONS OF THE COLLEGE  
WITH THE LABOUR MARKET FROM A PERSPECTIVE OF GRADUATES 

 
Summary 

 
The dynamics and character of changes occurring in the environment of learning 

sector players force the latter to adjust their development strategies accordingly. The 
higher education establishments are currently facing new dilemmas that reflect the re-
quirement of endowing students with knowledge seek for by employers in the sectors of 
economy. The last part of article describes state and change trends in graduates of hig-
her education field in Poland. Presented data were compiled using CSO. Data show that 
number of people with tertiary education has been rising and most of them has finished 
public higher education institutions. The labour market is dominated by people with 
tertiary education who attended part time programmes, mainly economy, administra-
tion, humanities, social and education science. The results  of the analysis prove that 
education doesn’t ensure good work. In researched period the unemployment among 
graduates in Poland has risen two times.  

Translated by Anna Krajewska-Smardz 
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STRUKTURA ALOKACJI ZASOBÓW  
W KSZTAŁTOWANIU WARTOŚCI DLA KLIENTA  

– PODEJŚCIE ŚRODKÓW-CELÓW 
 
 

Wprowadzenie 

Wartość dla klienta (value for the customer) stanowi jedną z podstawo-
wych kategorii poznawczych w marketingu relacji. W podejściach do jej defi-
niowania i pomiaru można wyróżnić cztery podstawowe nurty. Pierwszy, naj-
częściej podejmowany w pomiarze wartości dla klienta, jest zakorzeniony 
w tradycji ekonomicznej, według której wartość dla klienta jest relacją między 
postrzeganymi korzyściami (ekonomicznymi lub społecznymi) a kosztami (poś-
więceniem) konsumenta (wyrażonymi poprzez cenę, czas, wysiłek czy odczu-
wane ryzyko)1. Warta zauważenia w tym nurcie jest również propozycja  
C. Groonrosa, który podkreśla dynamiczny i relacyjny charakter wartości dla 
klienta. Ujmuje on ją w relacji postrzeganej wartości epizodów kontaktu rela-
cyjnego (total episode value) i postrzeganej wartości przez konsumenta (custo-
mer perceived value) w stosunku do pośrednich i bezpośrednich kosztów rela-
cji2.   

                                                           
1  W.B. Dodds, K.B. Monroe, D. Grewal, The effect of price, brand and store information 

on buyers product evaluations, „Journal of Marketing Research” 1991, No. 28, August, s. 307–312. 
2  A. Ravald, C. Gronroos, The value concept and relationship marketing, „European Jour-

nal of Marketing” 1996, No. 30(2), s. 19–30. 

NR 659 2011 
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Drugi nurt w pomiarze wartości dla klienta wynika z tradycji badań nad 
postrzeganą jakością usług i opiera się na koncepcyjnym modelu „luk jakości” 
wynikających z „behawioralnego” spojrzenia na kształtowanie wartości dla 
klienta. Do najczęściej spotykanych skal w tym nurcie należą skale wartości – 
realizacji (Importance-Performance Analysis – IPA), realizacji – satysfakcji 
(Performance-Satisfaction Analysis – PSA) czy oczekiwań – realizacji 
(Expectation-Performance Analysis – EPA)3.    

Trzeci nurt, blisko związany z poprzednim, traktuje wartość dla klienta nie 
jako relację między postrzeganiem a oczekiwaniami, ale wielowymiarowy kon-
strukt związany z postrzeganiem przez konsumenta określonych wymiarów 
propozycji oferty4. Pomiar wartości dla klienta jest odniesiony najczęściej do 
wymiaru funkcjonalnego (np. postrzegana jakość, trwałość) i afektywnego  
(estetyka, ekskluzywność, pobudzenie emocjonalne). Przykładem skal pomiaru 
poszczególnych wymiarów postrzeganej wartości dla klienta jest skala  
PERVAL opracowana przez J.C. Sweeneya i G. Soutara. Uwzględnia ona za-
równo wymiary funkcjonalne, takie jak cena (value-for money) i postrzegana 
jakość, oraz społeczne i emocjonalne5. Inną skalą w tym nurcie jest skala  
SERV-PERVAL J. Petricka służąca do posprzedażowej oceny wartości usług. 
Wartość ta jest odzwierciedlana za pomocą wskaźników obejmujących postrze-
ganą jakość usługi, odczucia emocjonalne występujące w procesie usługowym, 
cenę usługi, koszty (poświęcenie) psychiczne i reputację usługodawcy6. Podob-
ną do niej jest skala GLOVAL, autorstwa J. Sancheza, składająca się z 24 pozy-
cji mierzących pozakupową postrzeganą wartość produktu7. W ujęciach tych 
pomiar wartości dla klienta jest związany z analizą postrzeganej wartości wy-
różnionych wymiarów produktu dokonywaną za pomocą metody konfirmacyj-
nej analizy czynnikowej.  

                                                           
3  A. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship marketing. Creating stakeholder 

value, Butterworth, Heineman, Oxford 2008. 
4  R.B. Woodruff, Customer value: the next source of competitive advantage, „Journal  

of the Academy of Marketing Science” 1997, No. 25(2), s. 139–153. 
5  J.C. Sweeney, G. Soutar, Consumer perceived value: the development of multiple item 

scale, „Journal of Retailing” 2001, Vol. 77, No. 2, s. 203–220. 
6  J. Petrick, Development of multidimensional scale for measuring the perceived value  

of service, „Journal of Leisure Research” 2002, No. 34(2), s. 119–134. 
7  J. Sanchez, LL.J. Callarisa, R.M. Rodrıguez, M.A. Moliner, Perceived value of the pur-

chase of a tourism product, „Tourism Management” 2006, No. 27(4). 
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Czwarte podejście, które jest układem odniesienia w niniejszym artykule, 
traktuje wartość dla klienta jako relację zachodzącą między hierarchią środków- 
-celów wynikającą z posiadania przez konsumenta ograniczonych zasobów 
ekonomicznych, fizycznych i psychologicznych. Podejście to wynika z teorii 
hierarchicznego układu środków-celów konsumenta. Wartość dla klienta jest 
w tym ujęciu ujmowana jako siła związku zachodzącego między postrzeganymi 
przez konsumenta istotnymi, z punktu widzenia jego wyborów, cechami i włas-
nościami produktu a korzyściami (konsekwencjami) z nich wypływającymi. 
Konsekwencje te mogą być traktowane przez konsumenta jako środki do reali-
zacji celów na dalszym (bardziej abstrakcyjnym) poziomie wynikającym z po-
dzielanego systemu wartości konsumenta.  

Analiza wartości dla klienta w koncepcji łańcucha środków-celów wynika 
z założeń dotyczących teorii ludzkiego działania. Podstawowe założenia tej 
teorii są następujące8:  

a) działania jednostek wynikają z pożądanych przez te jednostki celów 
i wykorzystania środków, za pomocą których będą one chciały osiągać 
założone cele;  

b) jednostki wybierają te cele, które są możliwe do osiągnięcia za pomo-
cą określonych ograniczonych środków będących do dyspozycji;  

c) środki posiadane przez jednostki są zasobami rzadkimi i ich ilość jest 
ograniczona w stosunku do celów, których realizacji mają służyć; 

d) za pomocą danych zasobów można realizować jedne cele przy jedno-
czesnej rezygnacji z innych; 

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

mentów, wynikający z ich systemu wartości osobowych (podzielanych idei 
i przekonań stanowiących pożądany i względnie trwały cel ich działań), które 
kształtują uszeregowanie celów, będących podstawą oceny środków i rzadkich 
zasobów wykorzystywanych do ich realizacji. Wartościowanie zasobów jest 
więc funkcją wartościowania celów wynikających z systemu przekonań konsu-
mentów9.  
                                                           

8  W teorii działania przyjęto założenia teoretyczne szkoły austriackiej w ekonomii (L. Von 
Mises) oraz teorii funkcjonalistycznej w socjologii (T. Parsons).  

9  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 marketin-
gowy. Stąd, należałoby raczej w tym kontekście mówić o koncepcji „wartości od klienta” (value 
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1. Preferencje alokacji zasobów konsumenta  

Ocena struktury celów została dokonana za pomocą skali porównań para-
mi celów alokacji zasobów (konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie) oraz 
poziomu realizowanych celów (cele funkcjonalne i statusowe). Na rysunku 1 
przedstawiono skalę przedziałową hierarchii celów opracowaną na podstawie 
metody ocen porównawczych Thurstone’a. Metoda ocen porównawczych Thur-
stone’a pozwala na zbudowanie jednowymiarowej metrycznej skali preferencji na 
podstawie danych o preferencjach uzyskanych z wykorzystaniem skali porównań 
parami. Metoda ta nosi też nazwę modelu V ocen porównawczych Thurstone’a, 
który wraz z modelem III Thurstone’a i modelem Takane-Thurstone’a, jest naj-
częściej stosowanym podejściem w pomiarze preferencji i efektów wartościowań 
i wyrażenia ich w postaci jednowymiarowej zmiennej ukrytej. Taki sposób ujęcia 
preferencji wymaga spełnienia pewnych założeń10:  

– preferencje ujawnione na podstawie wyborów z par porównywanych 
marek produktów mają charakter ciągły (ciągły proces dyskryminacyj-
ny), 

– w ramach danej pary obiektów wybór danego obiektu jest dokonany 
na zasadzie maksymalizacji ciągłych preferencji dotyczących porów-
nywanych marek, 

– rozkład ukrytych i ciągłych preferencji w populacji jest normalny,  
– preferencje są niezależne od siebie i mają wspólne źródło wariancji, 
– prawdopodobieństwo nieprzechodnich preferencji jest różne od zera,  
– rozkład błędów pomiaru jest normalny, a błędy są wzajemnie nie-

zależne. 
Skala porównań parami obok prostej skali rangowej jest najczęściej wyko-

rzystywaną skalą służącą do gromadzenia danych o preferencjach. W odróżnieniu 

                                                           
(derived) from the customer). Perspektywa ta jest bliska orientacji w marketingu relacji tzw. 
Service-Dominant Logic S.L. Vargo i R.F. Lusch. Systemy celów i ich wartościowania w teorii 
środków-celów są najczęściej związane z koncepcjami domen motywacyjnych Schwartza, skalą 
RVS i skalą LOV. Odnoszą się one do kategorii związanych z następującymi wartościami: przy-
jemnością – powiązaną bezpośrednio z fizjologiczną gratyfikacją, bezpieczeństwem – związanym 
z podstawowymi potrzebami bezpieczeństwa i spokoju Maslowa, osiągnięciami – potrzebą sza-
cunku społecznego i podziwu, zorientowaniem na siebie – potrzebą pewności siebie, świadomości 
swoich możliwości wyboru i podejmowania decyzji, dostosowaniem się – potrzebą respektowania 
norm społecznych, potrzebą troski o dobro innych i dojrzałością wynikającą z takich cech jak 
mądrość, doświadczenie, tolerancja, wiara we własne przekonania.  

10  C.H. Coombs, R.M. Dawes, A. Tversky, Wprowadzenie do psychologii matematycznej, 
PWN, Warszawa 1977. 
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od absolutnych skal ocen mają one charakter skal względnych i porównawczych, 
określających miejsce danego obiektu ze względu na inny analizowany obiekt. 
Skale rangowe ze względu na swoją konstrukcję uwzględniają jedynie preferencje 
przechodnie i nie pozwalają na uwzględnienie nieprzechodnich preferencji (jeżeli 
A jest preferowane nad B i B nad C, to zawsze A jest preferowane nad C, co jest 
uwzględniane w uporządkowaniu rangowym A – 1, B – 2, C – 3).  

Skala porównań parami umożliwia również identyfikację preferencji nie-
przechodnich, bowiem każda para marek jest porównywana niezależnie, co po-
zwala na ocenę sytuacji, w której A jest preferowane nad B, B jest preferowane 
nad C, a C jest preferowane nad A. W skali porównań parami dla n porównywa-
nych marek, wszystkich porównań jest n(n–1)/2, a liczba par nieprzechodnich 
wynosi n!. Podstawowe etapy w metodzie ocen porównawczych są następujące11: 
1. Wybór zbioru porównywanych marek. 
2. Określenie sposobu prezentacji: skala rangowa, porządkowanie marek, skala 

porównań parami. Ostatnia skala jest najbardziej uniwersalnym sposobem 
identyfikacji preferencji, ponieważ wyniki skali rangowej lub porządkowania 
zawsze można przedstawić w postaci porównania parami, natomiast odwrot-
na procedura jest możliwa jedynie w przypadku par przechodnich.  

3. Zestawienie ocen porównań: proporcje odpowiedzi wskazujących na prefe-
rowane marki w danej kolumnie nad marką w wierszu. Macierz quasi- 
-symetryczna ze wskaźnikami powyżej i poniżej przekątnej dopełniającymi 
się do jedności.  

4. Stworzenie tablicy rozkładu zmiennej standaryzowanej Z odczytanych z ta-
blicy rozkładu normalnego z wartościami dodatnimi dla marek dominujących 
i ujemnymi dla ich dominowanych odpowiedników poniżej przekątnej.  

5. Obliczenie średniej wartości Z dla każdej kolumny. 
6. Centrowanie wartości Z przyjmując za układ odniesienia markę (kolumnę) 

o najniższej średniej.  
7. Przedstawienie jednowymiarowej skali na osi graficznej. 

Analiza struktury wartości dla klienta jest dokonana na podstawie ogólno-
polskich badań empirycznych przeprowadzonych w Katedrze Analizy Rynku 
i Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na próbie 

                                                           
11  J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Badania marketingowe. 

Metody i oprogramowanie komputerowe, Fogra, Kraków 1991, s. 82–83. 
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212 respondentów12. Ocena preferencji alokacji zasobów została dokonana na 
podstawie skali porównań parami, w której respondenci mieli za zadanie wy-
brać bardziej preferowany cel alokacji rzadkich zasobów. Surowe dane zostały 
wykorzystane w modelu ocen porównawczych Thurstone’a przedstawionego na 
rysunku 1.  

 
 

Struktura preferencji wartości
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Cele statusowe konsumpcji

Cele statusowe oszczedzania 

Cele funkcjonalne inwestowania 

Cele funkcjonalne konsumpcji i oszczedzania
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Inwestowanie

Konsumpcja

Oszczędzanie

Cele statusowe inwestowania

Cele statusowe konsumpcji

Cele statusowe oszczędzania 

Cele funkcjonalne inwestowania 

Cele funkcjonalne konsumpcji i oszczędzania 

 
 

Rys. 1. Struktura wartościowań celów konsumpcji, oszczędności i inwestowania 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Z rysunku wynika, że zdecydowanie najważniejszym celami działań kon-

sumenta są cele funkcjonalne konsumpcji i oszczędzania. Mają one właściwie 
takie samo znaczenie w strukturze wartościowań konsumentów. Podkreślają 
znaczenie konsumpcji funkcjonalnej zorientowanej na użyteczność produktu 
oraz celów oszczędzania związanych z zapewnieniem poczucia bezpieczeństwa. 
Na trzecim miejscu (również relatywnie blisko poprzednich celów) znajdują się 
funkcjonalne cele inwestowania konsumenta (zapewnienie bezpieczeństwa  
                                                           

12  Badania przeprowadził zespół w składzie: dr K. Baścik, dr J. Białynicka-Birula, dr D. Fa-
tuła, dr M. Łapczyński, dr J. Mirek, dr G. Plichta, dr hab. A. Sagan, dr inż. J. Stobiecka,  
dr R. Węgrzyn. 
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w dalszym okresie). Stosunkowo mało istotne są cele statusowe, chociaż 
względnie najważniejszy jest statusowy cel inwestowania (wyróżnienie się 
wśród innych, pozytywny obraz siebie wśród innych). Z punktu widzenia alo-
kacji zasobów rzadkich będących do dyspozycji konsumenta (pieniądza i czasu) 
najważniejszym celem alokacji zasobów jest oszczędzanie, w drugiej kolejności 
inwestowanie i konsumpcja. 

2. Relacje typu środek-cel w obszarze konsumpcji, oszczędzania i inwes-
towania  

Identyfikacja łańcuchów środków-celów w analizie wartości dla klienta 
został dokonany na podstawie odpowiednich stwierdzeń skali Likerta13. Analiza 
stwierdzeń określających relacje typu środki-cele w zakresie konsumpcji po-
zwoliła na określenie podstawowych łańcuchów relacji między kierunkami 
alokacji zasobów oraz czynników kształtujących cele konsumpcji.  

2.1. Alokacja rzadkich zasobów konsumenta 

Na rysunku 2 przedstawiono średnie wartości ocen dla stwierdzeń określa-
jących preferowane kierunki alokacji posiadanych zasobów rzadkich (pieniądza 
i czasu) przez badanych. Zgodnie z oczekiwaniami podstawowym celem aloka-
cji zasobów jest konsumpcja (średnie wartości ocen poszczególnych powiązań 
przedstawiono na strzałkach). Warto zauważyć, że w kontekście konsumowania 
produktów alokacja czasu ma dla badanych konsumentów nieco wyższą war-
tość niż zasoby gotówkowe. Oznacza to, że konsumenci są skłonni poświęcić 
więcej pieniędzy w celu możliwości zrealizowania potrzeb konsumpcyjnych „tu 
i teraz”. 

 
 
 

                                                           
13  Stwierdzenia skali (L) obejmowały swoją treścią cztery bloki zagadnień: blok 1 aloka-

cja zasobów: L1 – zasoby finansowe –> konsumpcja, L2 – zasoby finansowe –> oszczędzanie, 
L3 – czas –> konsumpcja, L4 – czas –> inwestowanie, L5 – czas –> oszczędzanie, L6 – zasoby 
finansowe –> oszczędzanie; blok 2 konsumpcja: L7 – dobra materialne –> funkcje, L8 – dobra 
materialne –> status, L9 – obsługa klienta –> funkcje, L10 – innowacje –> status, L11 – innowa-
cje –> funkcje, L12 – obsługa klienta – > status; blok 3 oszczędzanie: L13 – zasoby rzeczowe –> 
funkcje, L14 – zasoby osobowe –> funkcje, L15 – zasoby finansowe –> status, L16 – zasoby 
rzeczowe –> status, L17 – zasoby finansowe –> funkcje, L18 – zasoby osobowe – >status; blok 4 
inwestowanie: L19 – inwestycje rzeczowe –> funkcje, L20 – inwestycje rzeczowe –> status, L21 
– inwestycje finansowe –> status, L22 – inwestycje finansowe –> funkcje. 
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Pieniądze Czas

Konsumpcja

Oszczędzanie

Inwestowanie

4.
53

3.93

3.77

4.75

3.13

4.2
2

 
  
Rys. 2. Alokacja zasobów konsumenta 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Krytycznym czynnikiem w procesie inwestowania jest czas, jest on o wiele 

ważniejszym środkiem osiągania celów inwestycyjnych niż zasoby gotówkowe. 
W obszarze oszczędzania, podstawowym zasobem osiągania tych celów są za-
soby pieniężne konsumenta.  

Podsumowując wyniki alokacji zasobów, należy więc podkreślić rolę cza-
su w realizacji celów konsumpcyjno-inwestycyjnych oraz rolę pieniądza w osią-
ganiu celów konsumpcyjno-tezauryzacyjnych.  

2.2. Struktura środków-celów w obszarze konsumpcji  

Podstawowe relacje między środkami a celami konsumpcji przedstawiono 
na rysunku 3. W obszarze środków konsumpcji wybrano trzy podstawowe wy-
miary: dostępne, aktualne produkty istniejące na rynku (dobra i usługi), ogół 
wspierających sprzedaż czynności obsługowych (obsługa) oraz wymiar inno-
wacji technologicznych (innowacje).  

Jak wynika z rysunku 3, podstawowymi celami konsumpcji są cele funk-
cjonalne (np. użyteczność, jakość czy bezpieczeństwo użytkowania produktu). 
Średnie wartości ocen wskazują, że środkami realizacji celów funkcjonalnych 
są przede wszystkim dostępne na rynku produkty oraz innowacje technologicz-
ne (w nieco mniejszym stopniu obsługa okołosprzedażowa klienta, która jednak 
silniej odnosi się do wartości funkcjonalnych niż statusowych). 
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Produkty Obsługa Innowacje

Cele funkcjonalne
konsumpcji Cele statusowe

konsumpcji

5.
93

3.7
1

4.18
3.3

7

4.26

3.
65

 
 

Rys. 3. Środki i cele konsumpcji 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Również w strukturze względnie mniej ważnych celów statusowych naj-

silniejsze znaczenie mają dotychczasowe produkty i nowinki technologiczne. 
Podsumowując układy relacji w strukturze konsumpcji, należy podkreślić, że 
dominują w niej cele związane z osiąganiem funkcjonalnych wartości „niż-
szych” poprzez bieżącą konsumpcję znanych i istniejących już na rynku pro-
duktów.  

2.3. Struktura środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania 

Przyjmując założenie o zintegrowanym podejściu do analizy wartości dla 
klienta, ich źródłem są również produkty i usługi związane z oszczędzaniem 
i inwestowaniem. W strukturze ograniczonych zasobów (środków oszczędzania 
i inwestowania) konsumenta wyróżniono zasoby rzeczowe, osobowe i finanso-
we. Rzeczowe zasoby oszczędzania wynikają z dbałości konsumenta o posiada-
ne już dobra (konserwacja, pielęgnacja w celu przedłużenia ich żywotności), 
zasoby osobowe to przede wszystkim oszczędzanie energii życiowej, dbanie 
o zdrowie i dobrą kondycję psychofizyczną, a zasoby finansowe dotyczą głów-
nie lokat bankowych i pieniądza gotówkowego przechowywanego w domach. 
W przypadku inwestowania do zasobów rzeczowych należą dobra o znacznej 
wartości (kruszce, dzieła sztuki itp.), a zasoby finansowe obejmują papiery war-
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tościowe dużego ryzyka. Relację środki-cele w strukturze decyzji o oszczędza-
niu i inwestowaniu zaprezentowano na rysunkach 4 i 5.  

 
 

 

Zasoby rzeczowe Zasoby osobowe Zasoby finansowe

Cele funkcjonalne
oszczędzania Cele statusowe

oszczędzania

5.
65

4.6
1

5.84
5.4

3

4.17

5.
59

 
 

Rys. 4. Środki i cele konsumpcji 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
W ocenie respondentów oszczędzanie w obszarze dóbr (dbanie o rzeczy, 

przedłużanie ich żywotności) i zasobów osobowych (zdrowie, dobra kondycja 
finansowa i psychiczna) ma przede wszystkim wymiar funkcjonalny. Cele sta-
tusowe są względnie silniejsze w zakresie zasobów osobowych (wizerunek 
osobisty związany ze zdrowiem i dobrą kondycją psychiczną). Natomiast 
oszczędzanie pieniężne jest silniej związane z celem statusowym i konsumpcją 
odroczoną w zakresie dóbr luksusowych. 

Środki inwestowania finansowego mają w ocenie badanych głównie 
aspekt funkcjonalny (realokacja zasobów i powiększanie bogactwa). Nieco 
wyższa ocena inwestycji rzeczowych (złoto, dzieła sztuki) odnosi się do celów 
statusowych. Warto zauważyć, że w porównaniu do ocen środków-celów kon-
sumpcji i oszczędności decyzje w zakresie inwestowania charakteryzują się 
względnie niższymi ocenami respondentów.  
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Inwestycje rzeczowe Inwestycje finansowe

Cele funkcjonalne
inwestowania

Cele statusowe
inwestowania

3.18 3.3
3 3.62 3.

39
 

 
Rys. 5. Środki i cele inwestowania 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Omawiając wyniki tych analiz, należy jednak podkreślić, że choć stosowa-

no do oceny struktur środków-celów pytania wskaźnikowe, to dominacja celów 
funkcjonalnych wynikać może w pewnej części z efektu nastawienia odpowie-
dzi respondenta (niechęć respondentów do wskazywania wartości ostentacji 
i pozycji społecznej poprzez konsumpcję produktów).  

3. Analiza ścieżkowa łańcuchów środków-celów  

Podstawowym modelem odzwierciedlającym zależności wynikające z po-
dejścia środków-celów jest ścieżkowy model zintegrowanych relacji zachodzą-
cych między sferą zasobową konsumentów, celami i środkami konsumpcji, 
oszczędzania i inwestowania. Analiza relacji ścieżkowych zachodzących mię-
dzy poszczególnymi blokami łańcucha środków-celów została przeprowadzona 
za pomocą modelu cząstkowych najmniejszych kwadratów ze zmiennymi ukry-
tymi (latent variables partial least squares, partial least squares – path mode-
ling).  
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Podejście to stanowi alternatywny sposób modelowania struktur ukrytych 
w stosunku do klasycznych modeli równań strukturalnych (structural equation 
models). W porównaniu do klasycznych modeli strukturalnych podejście to ma 
bardziej eksploracyjny charakter (jest częściej stosowane zarówno do poszuki-
wania teorii, jak i zestawu predyktorów najsilniej wyjaśniających bloki zmien-
nych zależnych). Stosuje się je raczej w fazie budowy teorii niż jej konfirmacji, 
większy nacisk jest położony na predykcję zjawisk (wyjaśnienie wariancji 
zmiennych zależnych) niż na jakość dopasowania modelu do danych, charakte-
ryzuje się także słabszymi wymogami związanymi ze statystycznymi założe-
niami modelu (np. dużą liczebnością próby i wielowymiarowym rozkładem 
normalnym zmiennych wskaźnikowych). Metoda ta jest bardziej elastyczna 
w zastosowaniach, pozwala na wprowadzanie do analiz zarówno refleksyjnych, 
jak i formatywnych wskaźników zmiennych ukrytych i charakteryzuje się 
mniejszymi problemami w procedurze szacowania parametrów modelu14. Do 
analizy został wykorzystany program LVPLS 1.815.  

Charakter skal pomiarowych wykorzystywanych w identyfikacji łańcu-
chów środków-celów poszczególnych analizowanych układów ma głównie 
postać wskaźników formatywnych. Na rysunku 6 przedstawiono model struktu-
ralny zależności między wymiarami wartości osobowych konsumentów wy-
odrębnionych na podstawie skali LOV16, zasobami konsumenta alokowanymi 
między konsumpcję, oszczędności i inwestycje oraz łańcuchami środków-celów 
na poszczególnych poziomach alokacji zasobów. Wymiary wartości (życie peł-
ne wrażeń, szacunek dla siebie i przyjaźń) identyfikowane poprzez wskaźniki 
refleksyjne są rezultatem zastosowania eksploracyjnej analizy czynnikowej, 
a kolejne poziomy zmiennych ukrytych są określane za pomocą wskaźników 
formatywnych, które mogą posiadać różną siłę i kierunek związku z danym 
wymiarem. Za pomocą strzałek przedstawione zostały zależności regresyjne 
między poziomem wartości osobowych, kierunkami alokacji i strukturą środ-
ków-celów w obszarze konsumpcji, oszczędzania i inwestowania zasobów kon-
sumenta17.  
                                                           

14  M. Tenenhaus, V.E. Vinzi, Y-M. Chatelin, C. Lauro, PLS Path Modeling, „Computa-
tional Statistics & Data Analysis” 2005, No. 48, s. 159–205. 

15  D. Temme, H Kreis, L. Hildebrandt, PLS Path Modeling – A Software Review, „SFB 649 
Discussion Paper” 2006/086, http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de (11.02.2010). 

16  Do budowy i estymacji modelu zastosowany został program Smart PLS.  
17  Oznaczenia zmiennych: 1/ alokacja zasobów: L1 – zasoby finansowe – konsumpcja, 

L2 – zasoby finansowe – oszczędzanie, L3 – czas – konsumpcja, L4 – czas – inwestowanie,  
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Rys. 6. Struktura modelu środków-celów  
Źródło: opracowanie własne na podstawie programu SmartPLS. 

 
 
Analiza czynnikowa wartości osobowych konsumentów z listy LOV 

ujawniła trzy podstawowe wymiary wartości. Pierwszy wymiar związany jest 
głównie z życiem pełnym wrażeń (SPW), samorealizacją (SA) i poszukiwaniem 
przyjemności (PZ). Drugi wymiar odnosi się do poczucia indywidualnego sza-
cunku dla siebie (SDS) i bezpieczeństwa (B). Trzeci wymiar dotyczy kwestii 
przyjaźni (P) i dobrych stosunków z innymi (DSI). Ocena wpływu tych wymia-
rów wartości na sferę konsumpcji, oszczędzania i inwestowania ukazuje 
względnie silniejszy wpływ wartości związanych z życiem pełnym wrażeń na 
środki oszczędzania (r = 0,32), a wartości odnoszących się do dobrych stosun-
ków z innymi na środki konsumpcji (r = 0,23). W relacjach typu środki-cele 
                                                           
L5 – czas – oszczędzanie, L6 – zasoby finansowe – oszczędzanie, 2/ konsumpcja: L7 – dobra 
materialne – funkcje, L8 – dobra materialne – status, L9 – obsługa klienta – funkcje, L10 – inno-
wacje – status, L11 – innowacje – funkcje, L12 – obsługa klienta – status, 3/ oszczędzanie:  
L13 – zasoby rzeczowe – funkcje, L14 – zasoby osobowe – funkcje, L15 – zasoby finansowe – 
status, L16 – zasoby rzeczowe – status, L17 – zasoby finansowe – funkcje, L18 – zasoby osobo-
we – status, 4/ inwestowanie: L19 – inwestycje rzeczowe – funkcje, L20 – inwestycje rzeczowe – 
status, L21 – inwestycje finansowe – status, L22 – inwestycje finansowe – funkcje. 
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konsumpcji, oszczędzania i inwestowania, można zauważyć ujemne powiązanie 
środków oszczędzania i inwestowania z celami statusowymi (r = –0,05 oraz  
r = –0,13), a dodatnie z celami funkcjonalnymi (r = 0,19, oraz r = 0,08). Środki 
konsumpcji wpływają dodatnio zarówno na cele funkcjonalne i statusowe kon-
sumpcji (r = 0,20, oraz r = 0,13).  

Podsumowanie 

Analiza wartości dla klienta w zintegrowanym układzie relacji środków 
i celów konsumpcji, oszczędzania i inwestowania pozwala na zrozumienie kie-
runków alokacji rzadkich zasobów konsumenta i ocenę źródeł wartości obejmu-
jących powyższe obszary działania jednostek na rynku. Ocena struktury warto-
ści ma charakter wielopoziomowy i obejmuje ocenę preferencji celów związa-
nych z alokacją zasobów konsumenta, łańcuchów środków-celów wyrażonych 
za pomocą odpowiednich skal Likerta oraz zmiennych ukrytych określających 
wymiary środków oraz funkcjonalnych i statusowych celów konsumpcji, 
oszczędzania i inwestowania.    

 
 
 
THE STRUCTURE OF RESOURCES’ ALLOCATION IN CREATION  

OF VALUE FOR THE CUSTOMER – MEANS-END APPROACH 
 
 

Summary 
 
The aim of the paper is an identification of consumer’s resource allocation in the 

area of consumption, savings, and investments and the analysis of value for the custo-
mer sources on integrated market. The measurement of allocation structures is based on 
methodological perspective of means-end underlying its relational character. Within this 
framework value for the customer is regarded as an internactional effect of perceived 
offer propositions (means) and goals hierarchy that is defined by decision maker. Mea-
surement the intensity of means-end relations is based of Likert-type scales. Dependen-
cies between the dimensions of the relations are analyzed by partial least squares model 
with latent variables.  
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Wprowadzenie 

W literaturze przedmiotu coraz więcej uwagi poświęca się znaczeniu zaso-
bów niematerialnych, takich jak image czy kultura organizacyjna, dla osiągania 
przez firmy długofalowego sukcesu. Szczególnie ważną rolę odgrywa ona 
w sukcesie firm działających na rynku usług, co jest związane z cechami tej 
działalności. W artykule skoncentrowano uwagę na znaczeniu kultury organiza-
cyjnej dla pozycjonowania firm handlowych. Bazę teoretyczną dla prowadzo-
nych rozważań stanowi nurt analizy zewnętrznej budowania trwałej przewagi 
konkurencyjnej. Zostały one zilustrowane przykładami dwóch firm handlo-
wych, Wal-Mart i Home Depot, posiadających silną kulturę organizacyjną, któ-
ra przyczyniła się znacząco do zdobycia pozycji, jaką obecnie posiadają na ryn-
ku. 
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1. Kultura organizacyjna w wyróżniającym pozycjonowaniu oferty  
na rynku  

Kultura organizacyjna jest różnie definiowana w zależności od sposobu 
postrzegania organizacji1. B. Fryzel definiuje ją jako „zbiór zasad i wartości 
obowiązujących w danej społeczności organizacyjnej w sposób naturalny, opi-
sujących postawy, stosunki międzyludzkie, a także styl funkcjonowania organi-
zacji, wytworzonych w drodze ewolucji organizacji i jej dostosowań do otocze-
nia oraz mających cechy zarówno zmiennej wewnętrznej, która przez sztuczne 
modyfikowanie w procesach zarządzania legitymuje istnienie organizacji oraz 
może przesądzać o posiadaniu przez nią przewagi konkurencyjnej, jak i będą-
cych środowiskiem dla procesów zarządzania”2.   

Ze względu na złożoność pojęcia kultury organizacyjnej w miejsce jej de-
finicji wskazuje się kategorie zjawisk, które obejmuje. Znajdują się wśród nich3: 

– wartości cenione przez organizację, na przykład zadowolenie klientów 
(organizacje mniej lub bardziej przyjazne klientom), 

– wzorce i normy, czyli gotowe schematy zachowań, 
– symbole podkreślające poczucie wspólnoty.  
Kultura opisuje charakterystyki zachowań tworzący trwały schemat, przez 

który idee i image mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie i z jednej 
grupy do drugiej. Definicja ta wskazuje na trzy ważne kwestie4. Po pierwsze, 
transfer zachowań nie jest kwestią genetyczną, ale dokonuje się poprzez inte-
rakcje między członkami grupy. Po drugie, zgodnie z teorią Benedicta, różne 
elementy kultury tworzą relatywnie stabilny, harmoniczny system i z tego 
względu każdy schemat kulturowy jest w miarę trwały i trudny do zmiany. Po 
trzecie, idee i image, będące częścią kultury, wyznaczają kierunki akceptowal-
nych zachowań. 

Kultura organizacyjna jest istotna we wszystkich typach organizacji, lecz 
szczególnie jest ona ważna dla organizacji usługowych. Jest to konsekwencją 

                                                           
1  Dyskusję nad tym zagadnieniem można znaleźć m.in. w książce B. Fryzel, Kultura 

a konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Warszawa 2004, s. 20–31. 
2  Ibidem, s. 23. 
3 A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, D. Latusek, Współczesne spojrzenie na kulturę organi-

zacji, „E-mentor” 2009, nr 3. 
4  P. Haggett (1975, s. 238), za A.M. Wison, Understanding Organizational Culture and 

the Implications for Corporate Marketing, „European Journal of Marketing” 2001, Vol. 35,  
No. 3/4. 
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cech usług: niematerialności, nierozdzielczości i różnorodności. Pierwsza wy-
mieniona cecha w praktyce oznacza, że nie można ich zobaczyć, dotknąć, spró-
bować przed tym, jak zostaną zakupione. W rezultacie konsumenci często po-
dejmują decyzje zakupowe, bazując tylko na wizerunku organizacji je świad-
czącej. Kultura organizacji ma znaczący udział w tworzeniu tego wizerunku na 
równi z osobistym kontaktem z usługodawcą. 

Usługi nie można oddzielić od świadczącej ją osoby. Usługodawca, mając 
bezpośredni kontakt z usługobiorcą, przy pomocy instrumentów marketingu 
interakcyjnego może wykształcać trwałe postawy lojalności wśród nabywców, 
co przekłada się na długofalowe zyski.  

Z uwagi na fakt, że nie jest możliwa całkowita standaryzacja procesu 
świadczenia usługi i kontrolowanie osób zaangażowanych w jej świadczenie, 
firmy poszukują najlepszych sposobów jej zapewnienia. Jednym z najlepszych 
(jeżeli nie najlepszym) jest stworzenie kultury organizacyjnej, która ją promuje.  

W procesie świadczenia usługi następuje bezpośredni kontakt usługobior-
cy z usługodawcą. Zachowanie personelu firmy usługowej w procesie świad-
czenia usługi może wzmacniać lub osłabiać efekty marketingu zewnętrznego. 
Potwierdzają to wyniki badań, których celem była analiza oceny jakości świad-
czonych usług5. Wskazują one na fakt, że przyczyną niespełniania przez firmy 
usługowe oczekiwań nabywców jest rozbieżność między tym, co jest klientom 
obiecywane w procesie komunikacji, a działaniami personelu podczas świad-
czenia usługi. Abstrakcyjny charakter produktu usługowego sprawia, że działa-
nia marketingowe mogą podnosić oczekiwania nabywców, dotyczące jego jako-
ści powyżej możliwości jej dostarczenia przez usługodawcę, a to w konsekwen-
cji prowadzi do braku postaw lojalności wśród nabywców. Czynnikiem pozwa-
lającym na minimalizowanie tego typu problemów jest stworzenie odpowied-
niej kultury organizacyjnej, która powinna być brana pod uwagę przy planowa-
niu i zarządzaniu działaniami marketingowymi. 

Również R. Normann podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa kultura or-
ganizacji w działaniach personelu usługowego6. Świadczenie usług jest spo-
łecznym procesem, w którym personel jest kierowany przez przekonania, nor-

                                                           
5  A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry, A Conceptual Model of Service Quality and 

Its Implications for Future Research, „Journal of Marketing” 1985, Vol. 49, s. 49–50; 
A. Parasuraman, V.A. Zeithaml, L.L. Berry, SERVQUAL – a Multiple Item Scale for Measuring 
Consumer Perception of Service Quality, „Journal of Retailing” 1988, Vol. 64, No. 1, s. 12–40. 

6  R. Normann, Service Management, John Wiley & Sons, Chichester 1991. 
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my i wartości istniejące w organizacji. Personel sprzedażowy jest twarzą orga-
nizacji i wykorzystanie tej twarzy zależy od zrozumienia kultury organizacyj-
nej.  

Wszystkie powyższe stwierdzenia odnoszą się także do handlu detaliczne-
go. Organizacje handlowe działają w sferze usług, co wiąże się z nawiązywa-
niem bezpośrednich kontaktów z klientami. Z tego względu one również po-
winny zwrócić szczególną uwagę na kształtowanie kultury organizacyjnej. Sto-
sunki panujące w przedsiębiorstwie oraz wartości, którym hołduje kierownic-
two i pracownicy, znajdują bowiem odzwierciedlenie w traktowaniu klientów, 
co z kolei decyduje o możliwościach wykształcania wśród nich długofalowych 
postaw lojalności i tym samym wielkości sprzedaży.  

W organizacjach usługowych, w tym w przedsiębiorstwach detalicznych, 
znajduje zastosowanie tak zwana kultura usługowa7. Może ona stać się zarówno 
podstawą sukcesu organizacji, jak i przyczyną jej porażki. Jej cechą jest to, że 
pracownicy firm mają pełną swobodę w rozwiązywaniu problemów klientów 
w sposób, który uważają za odpowiedni. Wynika to z założenia, że w firmach 
usługowych są to osoby najlepiej poinformowane o potrzebach nabywców. 
W tej kulturze pracownicy są szkoleni tak, aby służyć nabywcom i rozwiązy-
wać problemy klientów w sposób aktywny.  

2. Kultura organizacji w wyróżniającym pozycjonowaniu oferty przedsię-
biorstwa handlu detalicznego  

Wyróżniające pozycjonowanie oferty przedsiębiorstwa jest kluczowe dla 
osiągania przewagi konkurencyjnej. W teorii zarządzania strategicznego zwraca 
na to uwagę M. Porter. Znaczenie i zasady pozycjonowania są również przed-
miotem rozważań na gruncie teorii marketingu. 

Michael Porter, twórca podstaw metodologicznych tworzenia przewagi 
konkurencyjnej w nurcie analizy zewnętrznej, w swoich pracach Competitive 
Strategy i Competitive Advantage, wydanych odpowiednio w 1980 i 1985 roku8, 
koncentrował się przede wszystkim na analizie otoczenia determinującej atrak-
cyjność sektora. W swoich późniejszych publikacjach z lat 90. ubiegłego wieku, 
zwraca uwagę na fakt, że atrakcyjność sektora określa tylko potencjalne możli-
                                                           

7  T. Bauer, B. Erdogan, Organizational Behavior: a Management Challenge, Flat World 
Knowledge Inc., USA 2009, s. 349.  

8  M. Porter, Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, 
The Free Press, New York 1980; tenże, Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985. 
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wości realizacji w nim zysków, natomiast osiągnięcie przewagi konkurencyjnej 
zależy od posiadania klarownej strategii wykorzystującej te zyski i na tworzeniu 
tejże koncentruje swoją uwagę9. Podstawowym założeniem przy formułowaniu 
tej strategii jest to, że żadna firma „nie może być wszystkim dla wszystkich”, co 
w praktyce oznacza, że musi się ona wyróżnić na rynku, rezygnując z pewnych 
elementów konkurowania na rzecz innych. W ten sposób zajmuje ona określo-
ną, unikalną pozycję będącą rezultatem wykonywania innych niż konkurenci 
czynności lub wykonywania podobnych czynności w odmienny sposób. 

Analiza źródeł sukcesów firm handlowych działających obecnie na skalę 
międzynarodową, takich jak Wal-Mart, Ikea, Home Depot, Carrefour czy 
Ahold, wskazuje, że mają one silną kulturę organizacyjną10. Wspiera ona pozy-
cjonowanie tych firm na rynku i sprzyja rozwojom procesów innowacyjnych. 

Firma Wal-Mart – obecnie największa firma detaliczna na świecie – zdo-
była przewagę konkurencyjną, konsekwentnie stosując strategię konkurowania 
niską ceną. Strategia ta była wspierana przez kulturę organizacyjną, której 
przewodnim motywem jest obniżanie kosztów11. Pozwoliło to firmie, pomimo 
stosunkowo dużych rozmiarów, zachować konkurencyjność, gdyż menedżero-
wie mają dużą elastyczność, która umożliwia im reagowanie na działania kon-
kurentów poprzez obniżanie cen. Utrzymanie przewagi konkurencyjnej opartej 
na niskich kosztach wymagało nieustannego wprowadzania innowacji. Innowa-
cjom tym sprzyjała kultura organizacyjna.  

Home Depot – amerykański detalista typu category killer działający 
w segmencie DIY (do it yourself) – jest znany jako mający silną kulturę organi-
zacyjną, która wspiera wyróżnianie firmy od konkurentów poziomem obsługi 
nabywców. Kultura ta ma korzenie w początkach działalności tego przedsię-
biorstwa, które weszło na rynek, uruchamiając wielkopowierzchniowe sklepy 
oferujące szeroki i stosunkowo głęboki asortyment artykułów do majsterkowa-
nia i remontu mieszkań. Powstała ona na fali wzrostu zainteresowania Amery-
kanów wykonywaniem samodzielnie różnych prac domowych. Adresaci oferty 

                                                           
9  M. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001. 
10  Siłę kultury organizacyjnej określa się najczęściej przez jej wyrazistość (silne kultury 

jednoznacznie określają, co jest dobre, a co złe), stopień upowszechnienia (kultura silna poprzez 
wzorce orientacji i systemy wartości kieruje zachowaniami większości członków organizacji), 
głębokość zakorzenienia (na ile kulturowe wzorce stały się elementem składowym codziennych 
działań, silna kultura jest niezmienna w dłuższym okresie).  

11  S.J. Arnold, Lessons learned from the world’s Best retailers, „International Journal  
of Retail & Distribution Management”, Bradford 2002, Vol. 30, No. 11/12. 
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nie mieli jednak doświadczenia w tego typu działaniach i dlatego firma musiała 
uruchomić specjalne punkty obsługi, w których mogli zasięgnąć rady i pomocy 
ze strony wykwalifikowanych pracowników. Kultura organizacyjna Home De-
pot jest określana jako „kultura przyjazna dla ludzi” (ang. People friendly cultu-
re).  

Wysoki poziom usług świadczonych nabywcom stał się źródłem przewagi 
konkurencyjnej Home Depot. Jak zauważa Crawford, „istotą fenomenalnego 
sukcesu Home Depot nie jest szerokość i głębokość asortymentu oferowanych 
towarów, ale to, że doradcy klienta są w pewien sposób ekspertami i potrafią 
rozmawiać językiem wykonawców, mechaników i konsumentów”12. Potwierdza 
to szybki rozwój przedsiębiorstwa Home Depot, które wyróżnia się od rywali 
rynkowych tym właśnie atrybutem konkurowania13. Stanowi ono dobry przy-
kład organizacji lepiej niż konkurenci wykształcającej wśród klientów długofa-
lowe postawy lojalności14. Pomimo że jest to detalista typu category killers, 
doradcy klienta zawsze są do dyspozycji nabywców, poświęcając im wiele cza-
su i uwagi. W przedsiębiorstwie tym wartość klienta mierzy się bowiem warto-
ścią transakcji, jakie zostaną dokonane w przyszłości, jeżeli stanie się on lojal-
nym klientem, a nie wartością transakcji jednorazowej.  

Zapewnienie nabywcom wysokiego poziomu świadczonych usług wymaga 
od Home Depot naboru osób nastawionych przyjaźnie do klientów, przy czym 
preferowane jest posiadanie przez nich doświadczenia w sprzedaży materiałów 
budowlanych. W tym celu stosowane są wyrafinowane techniki rekrutacji, a na-
stępnie pracownicy przechodzą systematyczny proces szkoleń.  

Dzięki podejmowanym działaniom Home Depot stał się symbolem firmy 
dbającej o swoich konsumentów – mówi się nawet, że nie tylko dba o zaspoko-
jenie ich potrzeb, ale wręcz ma obsesję na ich punkcie15. 

Kultura organizacyjna wykształcona przez Home Depot jest dobrą ilustra-
cją zasad kultury usługowej, w której pracownicy mają za zadanie służenie 

                                                           
12  F. Crawford, Speaking the Language of the Consumer, „Chain Store Age”, Dec. 2000. 
13  W latach 1992–1997 roczny przyrost sprzedaży w Home Depot był na poziomie 37%, 

tym samym trzykrotnie przewyższając średnią w branży, natomiast stopa zwrotu z zainwestowa-
nego kapitału akcjonariuszy (ROE – return on equity) wynosiła średnio 26% – dwa razy więcej 
niż wynosiła średnia w branży. M. Treacy, F. Wiersema, The Discipline of Market Leaders, Addi-
son-Wesley Publishing Company, Inc., Massachusetts, New York 1997, s. 18. 

14  Ibidem, s. 40. 
15  P. Kotler, G. Armstrong, Marketing, An Introduction, Prentice Hall, Upper saddle River, 

New Jersey 1999, s. 3–4. 
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klientom radą i pomocą. Oni nie sprzedają towarów, lecz edukują nabywców, 
poświęcając im tak dużo czasu, jak jest to wymagane dla pełnego objaśnienia 
danego zagadnienia. Doradcy klienta są zachęcani do przejawiania inicjatywy. 
Mają oni swobodę w zakresie dokonywania zmian, aby zakupy stały się dla 
nabywców przyjemnym doświadczeniem16. Kultura usługowa ma również za-
stosowanie w innych firmach, takich jak Wal-Mart, konkurujących zasadniczo 
pod względem ceny. W firmie Wal-Mart wiadomo, że dla klientów liczą się 
„przeżycia”, a w tworzeniu tych przeżyć duże znaczenie ma kontakt z uprzej-
mymi i przyjaźnie nastawionymi pracownikami placówek17. Wysoki poziom 
usług oznacza szybkie i chętne akceptowanie zwrotów bez zadawania zbędnych 
pytań. Ustanowienie zasad uczciwości, traktowanie konsumentów z szacunkiem 
i zdobywanie ich zaufania owocuje wykształceniem postaw lojalności. 

3. Tworzenie kultury organizacyjnej 

Podwaliny kultury organizacyjnej tworzą najczęściej założyciele firm, tak 
jak w przypadku Marksa & Spencera – Michael Marks18. To jego osobowość 
zadecydowała o późniejszych stosunkach między zarządzającymi a pracowni-
kami i w ich grupie. Twórcą podstawowych zasad kultury Home Depot był 
Bernie Marcus, uznawany za postać charyzmatyczną. Kultura ta „wyróżniała się 
duchem przedsiębiorczości i skłonnością do podejmowania ryzyka, zaangażo-
waniem na rzecz konsumentów, współpracowników, firmy i społeczności lo-
kalnej, awersją do wszystkiego, co pachnie biurokracją lub hierarchią”19. 

Podobnie było w przypadku Wal-Marta, gdzie twórca tego przedsiębior-
stwa – Sam Walton – od początku istnienia firmy aż do swojej śmierci, pomimo 
osiągniętego sukcesu, żył raczej skromnie. W 1962 roku ustanowił trzy podsta-
wowe zasady, które wykorzystywał w zarządzaniu firmą: 
1. Szanuj każdego człowieka. 
2. Służ klientowi. 
3. Dąż do perfekcji. 

Sam Walton miał zwyczaj osobistego odwiedzania sklepów należących do 
sieci i rozmawiania nie tylko z przedstawicielami kadry kierowniczej, ale także 
                                                           

16  Service equals sales, „Incentive” 1992, Vol. 167, No. 3. 
17  M. Treacy, F. Wiersema, op.cit., s. 38. 
18  Ibidem, s. 100. 
19  R. Charan, Home Depot’s Bluprint for Culture Change, „Harvard Business Review”, 

April 2006. 
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z pracownikami sklepów. Zjawiał się zwykle niezapowiedziany i nagradzał 
pracowników za innowacyjność i dobrą pracę20. Kierownikom sklepów pozo-
stawiał dużą swobodę z zarządzaniu podległymi im placówkami, lecz równo-
cześnie rozliczał ich z podjętych decyzji – każdy ze sklepów musiał stanowić 
„centrum zysku”. Szacunek okazywany pracownikom przekładał się na ich 
zaangażowanie w wykonywane zadania i znajdował odzwierciedlenie w wyso-
kim poziomie kultury organizacyjnej. 

Podstawowe idee i wartości firmy muszą być przekazywane pracownikom. 
Bernie Marcus już podczas otwarcia pierwszego sklepu uznał stworzenie rynku 
DIY za podstawowy cel działania firmy. Był on skutecznie realizowany poprzez 
„danie przeciętnemu Kowalskiemu wiedzy i wiary w to, co robi własnymi rę-
kami, nie tylko jeżeli chodzi o drobne przeróbki, ale także w zakresie dużych 
remontów czy wykonywania mebli”21. 

Silny wpływ założycieli firmy i wartości przez nich wyznawanych staje się 
dla organizacji problemem, kiedy – z różnych względów – przestają oni nimi 
kierować. Bez ich silnej osobowości trudno jest wdrażać tak konsekwentnie 
ustanowione przez nich zasady, mające często nieformalną postać. Tak stało się 
w przypadku Wal-Mart po śmierci Sama Waltona, co miało negatywny wpływ 
na wizerunek firmy22. 

Receptą na to może stać się sformalizowanie pewnych elementów kultury. 
Podstawowa wartość powinna być odzwierciedlona w misji, jak ma to miejsce 
w firmie Wal-Mart, w której wyrażona została hasłem: „Oszczędzajmy pienią-
dze ludzi, aby mogli oni żyć lepiej”23. Wartości firmy komunikowane pracow-
nikom i klientom to: 

– troska o klienta, 
– troska o partnera (pracownika), 
– posiadanie produktów oznaczonych marką producenta w niskich ce-

nach. 

                                                           
20  D. Gross i redaktorzy „Forbes Magazine”, Forbes o największych sukcesach w świecie 

biznesu, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999, s. 223–239. 
21  J. Arlen, Home Depot at 25, „Home Channel News” 2004, Vol. 30, No. 18, s. 4, 18–22. 
22  M. Małkowska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie handlowym na przy-

kładzie Wal-Mart Stores, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym. Zadania i studia przy-
padków, red. M. Sławińska, J. Mikołajczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 
Poznań 2003. 

23  T. Bauer, B. Erdogan, op.cit., s. 358. 
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Ważną rolę w tworzeniu kultury organizacyjnej odgrywają symbole. Wal- 
-Mart wykorzystuje symbole i zachowania symboliczne, aby wzmocnić swój 
nacisk na kontrolę kosztów i utrzymywanie kontaktu z konsumentami. Kopiarki 
zainstalowane w pomieszczeniach zarządu firmy mają kubeczki, do których 
wrzucane są należności za kopie robione w celach prywatnych. Tradycyjnie 
w każdą sobotę rano pracownicy zdają relację ze środków, jakie podjęli w celu 
bieżącej kontroli kosztów.  

Kultura organizacji handlowych jest instytucjonalizowana poprzez formal-
ne szkolenia, wydawnictwa wewnętrzne i tak zwane najlepsze praktyki; Wal- 
-Mart posiada Guiding Principles, podczas gdy w Home Depot SA są to Core 
Values.  

Rutyna dotyczy zarówno obsługi nabywców, jak i pracowników. W Home 
Depot w sytuacji, gdy nabywca spyta doradcę o to, gdzie znajduje się jakiś pro-
dukt w sklepie, ten powinien go doprowadzić do tego miejsca, a nie tylko ogra-
niczyć się do jego wskazania. Edukacji konsumentów sprzyjają tematyczne 
seminaria i warsztaty dotyczące problematyki remontów czy aranżacji ogrodów 
organizowane przez firmę. 

Rutyna Home Depot wykształcona w zakresie zarządzania zasobami ludz-
kimi to między innymi długi proces szkoleń. Nowo zatrudnieni przechodzą 
początkowo jednotygodniowe szkolenie obejmujące zarówno historię i podsta-
wowe wartości firmy, jak i kwestie techniczne. Opisy produktów znajdują się 
w specjalnych wydawnictwach, które muszą oni przestudiować, a następnie 
zdać egzaminy testowe sprawdzające ich wiedzę z tego zakresu. Odbywają też 
krótkie staże w różnych działach, aby lepiej poznać funkcjonowanie całej firmy.  

Home Depot była również znana jako firma, która nie stosowała prowizji 
od sprzedaży, nawet jako elementu płacy pracowników, co jest stosunkowo 
powszechną praktyką w firmach handlowych. Uważano bowiem, że system 
prowizyjny sprzyja zachowaniom oportunistycznym i może się zdarzyć, że do-
radcy nie będą poświęcali wystarczająco dużo czasu klientowi lub że będą mu 
doradzać zakup droższych produktów, podczas gdy tańsze są wystarczająco 
dobre dla spełnienia określonej funkcji. 

Kultura organizacyjna powinna ewoluować wraz z rozwojem firmy, bo 
gdy to nie następuje, to na pewnym etapie rozwoju firmy staje się ona nieade-
kwatna, co zmniejsza efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im jest 
ona silniejsza i im większe ma znaczenie, tym bardziej znaczące mogą być 
skutki braku dostosowań. Tak stało się w przypadku Home Depot, gdzie kultura 
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oparta na wzajemnym zaufaniu i braku hierarchicznych struktur stała się barierą 
wzrostu firmy na początku bieżącego stulecia24. Dalszy rozwój Home Depot 
wymagał bowiem informatyzacji, która przy istniejących zasadach zarządzania 
była niemożliwa.  

Zakończenie 

Kultura organizacyjna stanowi ważny atut konkurowania firm handlo-
wych. Proces tworzenia kultury organizacyjnej rozpoczyna się z chwilą utwo-
rzenia firmy i niezależnie od woli ich założycieli, pewne schematy działań (nie 
zawsze korzystne) są w nich utrwalane. Z tego względu ważne jest, aby proces 
ten był ukierunkowany i kontrolowany. Obecnie niektóre polskie firmy wypra-
cowały już własną kulturę organizacyjną, a inne są dopiero na początku tej dro-
gi. Niezależnie od tradycji wiele polskich firm charakteryzuje nadal: 

– brak lub niewielka liczba szkoleń personelu, 
– brak podstawowych wartości istotnych dla osiągnięcia przewagi, ta-

kich jak szacunek dla klienta, które byłyby zakorzenione w firmie. 
Sytuacja ta musi ulec zmianie, jeżeli firmy te chcą skutecznie konkurować 

na rynku. Tymczasem firmy detaliczne, pod presją obniżania kosztów, zamiast 
inwestować w pracowników, dokonują zwolnień, ograniczają nakłady, również 
– a może przede wszystkim – te przeznaczone na szkolenia. Redukcje powodują 
zerwanie istniejących więzi, a obniżanie płacy realnej demotywuje i wpływa na 
obniżenie poziomu obsługi klienta. W rezultacie następuje poprawa krótkoter-
minowego wyniku finansowego kosztem uzyskania znaczącej pozycji na rynku 
w przyszłości. 

 
 
 

ORGANIZATIONAL CULTURE IN CREATING THE COMPETITIVE EDGE  
OF TRADING COMPANIES. POSITIONAL APPROACH 

 
Summary 

 
The paper deals with the problem of organizational culture importance for the suc-

cess of retail companies. This problem is analyzed in the framework of environment 

                                                           
24  R. Charan, op.cit. 
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theory of developing the sustainable competitive advantage. Definitions, dimensions of 
the organizational culture as well as service culture which is characteristic for service 
companies, is presented. The importance of organizational culture for the distinctive 
positioning, some aspects of its development and the cases when it can become the 
barrier of further development are illustrated by the examples of Wal-Mart and Home 
Depot. 

Translated by Grażyna Śmigielska 
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ORIENTACJA MARKETINGOWA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH  

– GŁÓWNE CECHY 
 
 

Wprowadzenie 

Dynamiczny rozwój ilościowy organizacji pozarządowych w ostatnim 
trzydziestoleciu w Polsce i na świecie utrwalił ich pozycję ekonomiczną jako 
podmiotów świadczących usługi społeczne. Sposoby tworzenia tych organiza-
cji, cechy zorganizowania, źródła finansowania oraz ich odpowiedzialność spo-
łeczna odpowiadają warunkom i potrzebom współczesnych społeczeństw. To 
powoduje, że organizacje te przed firmami biznesu angażowane są w proces 
realizacji rządowej polityki społecznej w skali regionalnej, kraju, a nawet świa-
ta. 

Organizacje pozarządowe są inicjowane przez społeczeństwo w segmen-
tach rynku ujawniających pilne potrzeby, których rynek może nie być w stanie 
zaspokoić lub też potrzebujących może nie być stać na ich zaspokojenie. Inicja-
torami ich tworzenia są członkowie społeczeństwa, którzy dostrzegają koniecz-
ność rozwiązywania problemów społecznych (w formie świadczenia usług, 
niesienia pomocy, zmian zachowań) i potrafią doprowadzić do ich rozwiązania.  

Identyfikowanie potrzeb społecznych i podejmowanie działań w celu ich 
zaspokojenia jest także zadaniem firm, organizacji komercyjnych czy instytucji 
publicznych. Nie ma bowiem czynników uniemożliwiających oferowanie takich 
samych usług przez te trzy podmioty. Natomiast to, co różni je między sobą, to 
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granica skali działania, którą w przypadku organizacji komercyjnych wyznacza 
popyt i siła nabywcza społeczeństwa, dla instytucji publicznych to fundusz pub-
liczny przeznaczony na ten cel i określony w ustawie budżetowej, a w przypad-
ku organizacji pozarządowych – skłonność społeczeństwa do  dobroczynności. 
Działania organizacji społecznych wyznaczają więc potrzeby społeczne w po-
wiązaniu z akceptacją społeczeństwa i dobroczynnym wspieraniem tych dzia-
łań.  

Społeczna i ekonomiczna ranga funkcjonowania organizacji społecznych 
we współczesnych gospodarkach przejawia się nie tylko w świadczeniu usług 
i zaspokajaniu potrzeb, ale także w kreowaniu postaw społecznej odpowiedzial-
ności i dobroczynnych wśród społeczeństwa. Z tych cech wynika ścisłe uzależ-
nienie funkcjonowania tych organizacji od zdiagnozowanych potrzeb społecz-
nych i warunków środowiska ekonomicznego, społecznego, prawnego i poli-
tycznego, w którym one funkcjonują. To powoduje, że sposób ich działania, 
pomimo że jest zmienny i podlega wpływom czynników zewnętrznych, ukie-
runkowany jest na zaspokojenie potrzeb społecznych. Oznacza to, że centralne 
miejsce w tych organizacjach zajmują potrzebujący, dla których te organizacje 
podejmują działania, a darczyńcy oferują swoją pomoc i wsparcie. Takie uza-
leżnienie realizacji celów organizacji od hojności społeczeństwa wyznacza po-
trzebę przyjmowania orientacji rynkowej w ich działaniach.  

Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych cech orientacji rynkowej 
tych organizacji w aspekcie adaptacji koncepcji marketingu w procesach świad-
czenia usług i gromadzenia funduszy na działalność. 

1. Organizacje pozarządowe – główne cechy 

Różnorodność form zorganizowania prywatnych organizacji non profit 
(NGOs – organizacji pozarzadowych), a także odmienne warunki ekonomiczne, 
społeczne, polityczne i prawne ich funkcjonowania w poszczególnych krajach 
powodują, że nie została dotychczas wypracowana jednoznaczna definicja tych 
organizacji. Prezentowane w literaturze socjologicznej, ekonomicznej czy 
prawnej ujęcia tych podmiotów różnią się nie tyle prezentacją ich cech, ile kry-
teriami kwalifikowania poszczególnych form ich zorganizowania. W efekcie 
wyróżniane zbiory tych organizacji nie są jednolite, co może utrudniać prowa-
dzenie badań porównawczych w ujęciu przestrzennym i dynamicznym. Konse-
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kwencją tego jest także stosowanie różnego ich nazewnictwa1. Przykładowe 
nazwy to: organizacje non profit, organizacje pozarządowe, organizacje spo-
łeczne, organizacje obywatelskie, organizacje trzeciego sektora, organizacje 
woluntarystyczne czy organizacje wspólnych korzyści2. Jednak pomimo roz-
bieżności w nazewnictwie, w literaturze dość powszechnie przyjmuje się defi-
nicję zaproponowaną przez L. Salomona i H. Anheiera w 1997 roku3 mówiącą, 
że organizacje pozarządowe (NGOs – non governmental organizations) to nie-
komercyjne (non profit, niedochodowe) podmioty rynku usług społecznych, 
które tworzone są w wyniku inicjatywy obywatelskiej, niezależnie od admini-
stracji państwowej4. Podstawowymi cechami tak ujętych organizacji są5: 

– utrwalona formalna struktura organizacyjno-prawna,  
– niezależność od administracji terenowej i rządowej,  
– niekomercyjny cel, to znaczy brak nastawienia na zysk i podział nad-

wyżek przychodów między członków organizacji,  
– autonomiczność i samorządność,  
– dobrowolność członkostwa i udzielania pomocy.  

Wyjaśnienie powyższych cech zaprezentowano w tabeli 1. 
Rozszerzoną definicję organizacji non profit, która odpowiada przedsta-

wionemu ujęciu i jednocześnie akcentuje ich cele, zaproponował A. Sargeant, 
wskazując, że „(...) za organizacje non profit uważa się takie, które służą po-
prawie ogólnego poziomu życia społeczeństwa dzięki zebraniu i redystrybucji 
odpowiednich zasobów oraz dostarczeniu dóbr fizycznych i usług. Celem ist-
nienia takich organizacji nie jest osiąganie zysków lub korzyści dla nich sa-
mych, toteż nie dystrybuują one zysków lub nadwyżek między udziałowców 

                                                           
1  R.C. Franco, Defining the Nonprofit Sector: Portugal, Working Paper nr 43, The Johns 

Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. Centre of Civil Society Studies, Baltimore, Sep-
tember 2005, s. 2. 

2  P.J. DiMaggio, H.K. Anheier, The sociology of Nonprofit Organizations and Sectors, 
„Annual Review of Sociology” 1990, Vol. 16, s. 138. 

3  L. Salomon, H. Anheier, Defining the Nonprofit Sektor: A Cross-National Analysis, 
Manchester University Press, Manchester 1997, cyt. za R.C. Franco..., s. 23. 

4  B. Iwankiewicz-Rak, Marketing Organizacji niedochodowych, AE, Wrocław 1997, s. 15; 
M. Krzyżanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2000, s. 10. 

5  L.M. Salamon, H.K. Anheier i inni, Global Civil Society. Dimensions of the Non Profit 
Sector, The Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, Baltimore 1999, s. 3 i n. 
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lub członków. Mogą jednak zatrudniać personel i angażować się w przedsię-
wzięcia generujące zysk, mające im pomóc w wypełnianiu ich misji”6.  

 
Tabela 1 

Cechy organizacji pozarządowych (NGOs) 
Cechy Opis 

Utrwalona formalna struktura orga-
nizacyjno-prawna − zorganizowanie 
(organized) 

Organizacje mają formalną strukturę i działają zgod-
nie z przepisami prawa dla danego rodzaju podmiotu 
(np. fundacji, stowarzyszeń, związków, komitetów 
obywatelskich) 

Niezależność od administracji tere-
nowej i rządowej – prywatna  włas-
ność (private) 

Założycielem jest prywatna osoba lub grupa osób 
korzystająca z prywatnych funduszy założycielskich. 
Organizacje te są niezależne od administracji rządo-
wej 

Niekomercyjny cel, to znaczy brak 
nastawienia na zysk i podział nadwy-
żek przychodów między członków 
organizacji, brak dystrybucji zysku  
(non-profit-distributing) 

Żadna nadwyżka finansowa generowana przez orga-
nizację nie może być dystrybuowana do założycieli, 
właścicieli czy członków organizacji, ale powinna być 
przeznaczona na realizację zadań statutowych i misji 

Autonomiczność i samorządność,  
(self-governing) 

Organizacje non profit posiadają wewnętrzne proce-
dury zarządzania i nie są kontrolowane ani zależne od 
zewnętrznych innych podmiotów 

Dobrowolność członkostwa i udzie-
lania pomocy (voluntary) 

Współpraca członków i interesariuszy z organizacją 
odbywa się na zasadach dobrowolności, co oznacza 
często społeczną (nieodpłatną) pracę na rzecz organi-
zacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie R.C. Franco, op.cit., s. 23 i n. 
 
 
W Polsce, w 2003 roku, w Ustawie o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie7, doprecyzowano definicję organizacji pozarządowych, gdzie 
ujęte są jako „(...) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w ro-
zumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia 
zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utwo-
rzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z za-
strzeżeniem ust. 4”, w którym zostały wymienione podmioty, które nie mogą 
prowadzić działalności pożytku publicznego, tj. partie polityczne, związki za-
wodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których 
                                                           

6  A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna wydawnicza, Kraków 2004, 
s. 17. 

7  Art. 3, ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (DzU, nr 96, poz. 873). 
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jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialne-
go, fundacje utworzone przez partie polityczne, spółki działające na podstawie 
przepisów o kulturze fizycznej. Ustawa ta (art. 6) wskazuje także, że statutowa 
działalność organizacji pozarządowej obejmująca działalność pożytku publicz-
nego może być odpłatna lub bezpłatna, przy czym dochód z działalności od-
płatnej powinien służyć realizacji zadań publicznych lub celów statutowych 
organizacji. Postanowienia omawianej ustawy nie są w sprzeczności z przyję-
tymi także w innych krajach kryteriami wyróżniania tych organizacji. W bada-
niach statystycznych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w Pol-
sce przyjęto definicje podmiotów sektora organizacji non profit za Salamonem 
i Anhaierem8. 

Przedstawione pojęcia organizacji pozarządowych, pomimo że akcentują 
różne ich cechy, to ogólnie podkreślają ich funkcje jako dostarczycieli dóbr 
publicznych, a więc świadczeniodawców usług społecznych. Eksponowanie 
tych funkcji umiejscawia te organizacje wśród podmiotów rynku usług społecz-
nych i determinuje ich zachowania rynkowe. 

2. Identyfikacja uwarunkowań orientacji rynkowej organizacji pozarzą-
dowych 

Współczesne warunki gospodarowania mają wpływ na zmiany sposobu 
działania organizacji społecznych. Obecnie organizacje społeczne obok świad-
czenia usług, głównie pod presją czynników, takich jak informatyzacja, globali-
zacja i integracja9, realizują także funkcje rzecznicze i stają się promotorami 
wartości społecznych, doprowadzając do zmian społecznych, rozwoju społecz-
nej odpowiedzialności biznesu i podejmowania działań w skali międzynarodo-
wej. W wypełnianiu zadań organizacje te przyjmują trzy sposoby działania, 
które determinują ich strategie dotyczące kreowania oferty i gromadzenia fun-
duszy. Zaprezentowano je w tabeli 2. 

 
 
 

                                                           
8  Handbook on Non-Profit Institutions In the System of National Accounts. Statistics Divi-

sion, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, New York 2003, cyt. za Sektor 
non-profit w Polsce, Departament Badań Społecznych, GUS, Warszawa 2009, s. 3. 

9 H.G. Berkema, J.A.C. Baum, A. Mannix, Management Challenges in a New Time, 
„Academy of management Journal” 2002, Vol. 45, No. 5, s. 916 (JSTOR). 
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Tabela 2  

Trzy strategie działań organizacji pozarządowych 

Rodzaj organizacji Sposób działania 
Innowacyjne, promotorzy zmian 
(Policy Advance) 

Aktywność dotyczy głównie rzecznictwa, lobbingu ukie-
runkowanego na sprawy polityczne, gospodarcze, politykę 
zrównoważonego rozwoju 

Kontrolujące działania rządu 
(Civic Nonpofit – Watch Dog) 

Kontrolują działania rządu, promują i rozwijają między-
sektorowe relacje, przekazują informacje do społeczeń-
stwa i aktywizują je 

Pomostowe (Bridges Policy Im-
plementers) 

Organizacje usługowe, które współpracują z rządem, 
kontraktują usługi i są finansowane ze środków publicz-
nych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Kluver Drapal, Disguising Social 
Change: The Role of Nonprofit Organizations as Protective Masks for Citizen 
Participation, „Administrative Theory & Praxis” 2004, Vol. 26, No. 3, s. 317.  

 
 
W Polsce organizacje pozarządowe przyjmują, wskazane w tabeli 2, pozy-

cje strategiczne. Należy jednak podkreślić rysującą się tendencje wzrostu liczby 
organizacji tak zwanych pomostowych, finansowanych z funduszy publicznych. 
Wynika to z realizacji funkcji partycypacyjnej administracji rządowej, co prze-
kłada się na różne formy współpracy, a nawet partnerstwa instytucji publicz-
nych z organizacjami społecznymi. Widać to na przykładzie zmian struktury 
źródeł finansowania tych organizacji (tabela 3). 

 
Tabela 3 

Struktura przychodów organizacji pozarządowych w Polsce w latach 2003–2007 (%) 
Przychody  Przychody  Przychody  Źródło finansowania 2003 2005 2007 

Środki publiczne 33 42 57 
Własna działalność zarobkowa 26 20 10 
Filantropia (poza 1%) 13 12 14 
Majątek własny, kapitał 3 9 4 
Wsparcie innych organizacji 6 2 6 
Składki członkowskie 8 7 5 

Źródło: M. Gumkowska, J. Herbst, P. Radecki, Kondycja sektora pozarządowego  
w Polsce – raport z badania 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 
2010, za: J. Herbst, Sector „in statu descendi”? O relacjach między sektorem 
pozarządowym i administracją publiczną w Polsce, „Trzeci Sektor” 2010,  
nr 20, s. 22. 
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Przedstawione dane wskazują, że podstawowymi źródłami finansowania 
organizacji pozarządowych w 2007 roku były środki publiczne i filantropia. 
Natomiast prowadzenie własnej działalności gospodarczej jako źródło finanso-
wania traci na znaczeniu. Okazuje się, że obecnie łatwiej jest organizacjom 
aspirować o granty rządowe, które stabilizują ich finansową sytuację, pomimo 
że uzależniają działania organizacji od decyzji administracji rządowej, niż po-
dejmować ryzykowne i kosztowne zbiórki funduszy. Wzrost skali finansowania 
działań NGOs ze środków publicznych, choć wydaje się zagrożeniem dla nieza-
leżności tych organizacji, można traktować jako wyznacznik przemian związa-
nych z rozwojem relacji między państwem a sektorem pozarządowym10, co jest 
obserwowane także w innych krajach. Dobitnie przedstawił to D. Cameron – 
premier Wielkiej Brytanii, który wezwał do budowania z pomocą rządu silnego 
społeczeństwa (big society)11. Tendencję taką potwierdzają też wyniki badań 
przeprowadzonych w USA12.   

Uzależnienie przedmiotu i skali działań prowadzonych przez NGOs od 
efektywnie zgromadzonego funduszu powoduje, że organizacje te w procesach 
pozyskiwania funduszy rozwojowych kierują się aspiracjami i potrzebami spo-
łeczeństwa, podporządkowując im także swoją ofertę. W tabeli 4 przedstawiono 
zależność między przedmiotem działań organizacji a strukturą źródeł finanso-
wania. 

Z przedstawionych danych wynika, że z przychodów ze sprzedaży usług 
finansowana jest działalność organizacji profesjonalno-korporacyjnych (88%) 
oraz świadczących usługi w zakresie kultury (65%). Natomiast z funduszy pub-
licznych finansowana jest najczęściej działalność w zakresie ochrony zdrowia 
(51%) oraz pomocy społecznej (44%). Z kolei przychody z filantropii są źró-
dłem finansowania głównie działań w skali międzynarodowej. Prezentowane 
zestawienie akcentuje znaczenie przychodów ze sprzedaży usług jako źródła 
finansowania działań organizacji pozarządowych. Jest to przejaw urynkawiania 
działań organizacji społecznych. 

 

                                                           
10  J. Herbst, op.cit., s. 24. 
11 „The truth is we need a government that helps to build a big society” – przemówienie 

D. Camerona w dniu 19 lipca 2010 roku, źródło: BBC News UK Politics, //www.bbc.co. 
uk/news/uk-10680062 (21.07.2010). 

12  J. Andreoni, A.A. Payne, Do the Grants to Private Charities Crowd out Giving Or 
Fund-Raising?, „The American Economic Review” 2003, Vol. 93, No. 3, s. 792–812 (EBSCO). 
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Tabela 4 

Przedmiot działań a źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych (%) 

Wyszczególnienie Sprzedaż 
usług  

Środki 
publiczne  Filantropia 

Reprezentowanie interesów zawodowych 88 6 5 
Kultura 65 20 15 
Działalność rozwojowa 57 31 11 
Edukacja 50 39 11 
Ochrona środowiska  43 30 28 
Rzecznictwo 42 34 24 
Pomoc społeczna 37 44 19 
Zdrowie 36 51 12 
Działalność międzynarodowa 29 35 36 

Źródło: J.J. Wygnański, Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy 
konieczność, Stowarzyszenie Klon/Jawor 2008, s. 12. 

 
 
O procesie ekonomizacji tych organizacji i upodobnianiu się do firm ko-

mercyjnych świadczy także tendencja wzrostu liczby pracowników etatowych 
w miejsce personelu społecznego (woluntarystycznego). Przyczyną tego jest 
potrzeba zabezpieczenia profesjonalności w oferowaniu usług, co jest wymaga-
ne przez korzystających z nich, ale także przez instytucje (np. publiczne) kon-
traktujące i finansujące ich świadczenie. W Polsce 2008 roku 29% organizacji 
zatrudniało (niezależnie od formy zatrudnienia) płatny personel. Dodatkowo 
14% organizacji korzystało z płatnej pracy na zasadzie jednorazowych umów 
cywilno-prawnych. Oznacza to, że w omawianym roku 142 tys. osób wykony-
wało płatną pracę, z czego 100,4 tys. osób uznało ją za główne miejsce zatrud-
nienia. Przedstawione szacunki wskazują, że zatrudnienie w NGOs w Polsce 
stanowi około 0,7% zatrudnienia w gospodarce narodowej poza rolnictwem 
(zob. tabela 5)13.  

Przedstawione dane dokumentują fakt przejmowania przez organizacje po-
zarządowe zachowań firm komercyjnych, co przejawia się odchodzeniem od 
często spontanicznych działań społecznych na rzecz ich organizowania. Jest to 
ważną przyczyną adaptacji orientacji marketingowej i kształtowania jej cech 
zależnych od specyfiki sfery społecznej, w której organizacje te funkcjonują. 

 

                                                           
13 M. Gumkowska, J. Herbst, P. Radecki, Podstawowe fakty o organizacjach pozarządo-

wych, raport z badania 2008, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 12 i n. 
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Tabela 5 

Szacunki dotyczące zatrudnienia w stowarzyszeniach i fundacjach w Polsce  
na podstawie badań Stowarzyszenia Klon/Jawor z lat 2004–2008 

Rok Liczba pracowników Liczba pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty 

2004 99 674 45 916 
2006 114 422 64 412 
2008 141 986 71 850 

Źródło: M. Gumkowska, J. Herbst, P. Radecki, Podstawowe fakty o organizacjach 
pozarządowych..., s. 50. 

3. Orientacja marketingowa organizacji pozarządowych 

W literaturze orientacja marketingowa organizacji jest utożsamiana 
z orientacją rynkową lub na klienta14 i oznacza „(...) przygotowanie właściwych 
badań marketingowych dotyczących obecnych i przyszłych potrzeb klientów 
oraz względnych możliwości zaspokojenia tych potrzeb przez jednostki konku-
rencyjne; integrację informacji i rozpowszechnianie jej we wszystkich działach; 
skoordynowane zaplanowanie i przebieg działania w strategicznej odpowiedzi 
na okazje rynkowe”15. Tak rozumianą orientację marketingową organizacji po-
zarządowych cechuje16: 

– pierwszeństwo interesu publicznego nad własnym (organizacji, kon-
sumenta, darczyńcy), 

– antycypacja potrzeb społeczeństwa (obecnych i przyszłych), ocena 
stanu ich zaspokojenia i zadowolenia konsumentów, 

– dostarczanie oczekiwanych pod względem jakości usług poprzez gwa-
rantowanie fachowości, profesjonalizmu i kompetencji w procesie 
świadczenia usług, 

– kultura organizacji obejmująca niesformalizowany system wartości, 
przyjęty i aprobowany w danej organizacji, który tworzy klimat pracy 

                                                           
14  R.C. Mulyanegara, Market Orientation and Brand Orientation from Customer Perspec-

tive an Empirical Examination in the Non-Profit Sector, „International Journal of Business and 
management” 2010, Vol. 7, No. 7, s. 14 i n. 

15  A. Sarqeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2004, s. 51. 

16  J.N. Sheth, User Orieented Marketing for Nonprofit Organizations, w: D.C. Hammack, 
D.R. Young, Non-profit Organizations in a Market Economy, Jossey-Bass Publishers, San Fran-
cisco 1993, s. 387.  
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(urealnia się ona przez postawy, kompetencje, aktywność oraz zaanga-
żowanie pracowników i kierownictwa organizacji), 

– przystosowanie struktury organizacyjnej do funkcji rynkowych po-
przez tworzenie komórek marketingowych i komercyjnych linii pro-
duktu,  

– odpowiedzialność i wrażliwość na oczekiwania klientów w procesie 
dostarczania im potrzebnych produktów,  

– zasoby informacji (tworzenie i rozbudowa systemu informacji podpo-
rządkowanego decyzjom rynkowym),  

– system wynagrodzeń uwzględniający cele organizacji i jednocześnie 
preferencje pracowników, fundatorów i korzystających z usług. 

Orientacja marketingowa organizacji pozarządowych oznacza przeplatanie 
się interesów organizacji z interesem korzystających z jej usług i działalności, 
a także wspomagających je (finansowo, pracą, poparciem) oraz całego społe-
czeństwa, które odbiera zewnętrzne efekty17 funkcjonowania tych organizacji. 
Sukces adaptacji tej orientacji polega na umiejętności takiego połączenia włas-
nych celów organizacji z osobistymi pracowników, a także osób wspomagają-
cych je i korzystających z usług, aby się one wzajemnie uzupełniały.  

Specyfikę orientacji marketingowej organizacji pozarządowych w porów-
naniu do firm komercyjnych można przedstawić na przykładzie procedury bu-
dowy strategii marketingowej, która obejmuje procesy identyfikacji potrzeb 
i działań ukierunkowanych na ich zaspokojenie. Na rysunku 1 pokazano, że 
pięć etapów formułowania działań marketingowych jako strategii jest ze sobą 
powiązane logicznie i metodycznie (wzajemnie się warunkują). 

Etap I wymaga od organizacji pozarządowych nie tylko zbadania warun-
ków wewnętrznych, w których funkcjonuje, oraz wszystkich uczestników w jej 
otoczeniu, ale także zidentyfikowania potrzeb i oceny możliwości ich zaspoko-
jenia. Jego rezultatem jest podjęcie decyzji dotyczącej misji, przedmiotu działa-
nia i celów strategicznych organizacji (etap II).  

W etapie III konstruowania strategii marketingowej następuje podział na 
dwa odrębne, ale wzajemnie warunkujące się nurty. Jeden, podporządkowany 
realizacji celów „statutowych” organizacji, jest skierowany na zaspokojenie 
potrzeb korzystających z jej usług, to znaczy na klientów. Drugi ma na celu 
                                                           

17  Efekty zewnętrzne to skutek konsumpcji dóbr publicznych oferowanych  przez organiza-
cje pozarządowe (non profit) dotyczących osób niezaangażowanych bezpośrednio w proces tej 
konsumpcji (zob. teoria dóbr publicznych). 
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zaspokojenie potrzeb fundatorów, wolontariuszy i całego społeczeństwa, czego 
materialnym wyrazem jest gromadzenie zasobów warunkujących funkcjonowa-
nie organizacji i akceptacja opinii publicznej. 

 
 

Kontrola efektów

Legenda:
ścieżka celów statutowych
ścieżka obsługi fundatorów

III etap

IV etap

V etap

Realizacja
(podział i uruchamianie środków)

Formułowanie marketingu mix

I etap

II etap

Analiza środowiska marketingowego

Formułowanie celów strategicznych 
i misji organizacji

wewnętrznegozewnętrznego

 

 
 
Rys. 1. Proces budowy strategii marketingowej 
Źródło: opracowanie własne. 



Barbara Iwankiewicz-Rak 212 

Nakreślone dwie drogi realizacji misji i celów instytucji non profit mają 
więc swój początek w etapie formułowania celów strategicznych oraz wyodręb-
nienia i oceny segmentów rynku. Ta dualność postępowania wyraźnie uwidacz-
nia się w procesie formułowania marketingu mix, czyli w III etapie. Inne kryte-
ria mają bowiem zastosowanie przy doborze kompozycji instrumentów oddzia-
ływania marketingowego na segmenty klientów, inne zaś na fundatorów i wo-
lontariuszy, samą organizację i konkurencję. Dwutorowość w formułowaniu 
strategii marketingowej w organizacjach niedochodowych ma miejsce także 
w fazie jej wdrażania (IV etap), kiedy to duże znaczenie ma właściwy dobór 
kadr, zaangażowanie wolontariuszy i fundatorów oraz motywowanie i zorgani-
zowanie pracy. Natomiast etap V obejmuje pomiar i kontrolę uzyskanych efek-
tów, ujawnia też odstępstwa od realizacji celów. Wymienione dwa ostatnie eta-
py konstruowania strategii są zewnętrznym przejawem działań i miejsca tych 
organizacji na rynku. Tu następuje weryfikacja i ocena skuteczności przedsię-
wzięcia, sprawności i efektywności użycia instrumentów marketingu mix, 
a przede wszystkim stopnia zaspokojenia potrzeb i interesów klientów, fundato-
rów, wolontariuszy i społeczeństwa, efektywności indywidualnej i społecznej.  

Właściwości orientacji marketingowej organizacji pozarządowych ujaw-
niają się także w adaptacji instrumentów marketingu mix. W tabeli 6 przedsta-
wiono cechy instrumentów marketingu tych organizacji w porównaniu do spe-
cyfiki ich zastosowań w instytucjach publicznych i podmiotach komercyjnych. 

 
Tabela 6  

Instrumenty marketingu w organizacjach świadczących usługi społeczne 
Instrumenty 
marketingu 

mix 

Komercyjne  
przedsiębiorstwa 

Publiczne  
instytucje 

Organizacje  
pozarządowe 

1 2 3 4 

Produkt atrakcyjna rynkowo 
oferta usług o du-
żym popycie i nis-
kim koszcie świad-
czenia 

usługi publiczne, brak 
samodzielności  
w kształtowaniu ofer-
ty; zakres świadczenia 
usług określany odpo-
wiednimi ustawami 

dwa rodzaje produktów: sta-
tutowy i pozastatutowy (dzia-
łalność gospodarcza); oferta 
usług zgodna z oczekiwania-
mi społeczeństwa, nieatrak-
cyjna dla sektora komercyj-
nego, ale ważna dla społe-
czeństwa; wielkość i struktura 
oferty zależy także od kondy-
cji finansowej organizacji 
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1 2 3 4 
Cena poziom cen wynika  

z kalkulacji ekonomicz-
nej i popytu 

brak ceny, zasady 
odpłatności ustalane 
zewnętrznie i zawarte 
w aktach prawnych; 
stosowane są różne 
formy częściowej 
odpłatności za usługi 
lub refinansowanie 
wydatków poniesio-
nych przez konsu-
mentów 

brak ceny; ustalane są 
różne poziomy i formy 
odpłatności za korzystanie 
z usług w celu ograniczenia 
marnotrawstwa i gro-
madzenia funduszy, głów-
nie w ramach działalności 
pozastatutowej (gospodar-
czej); warunkiem oferowa-
nia usług nieodpłatnie jest 
zgromadzenie odpowied-
niego poziomu funduszy 
(bottom line) 

Promocja możliwość wykorzysty-
wania całego spektrum 
instrumentów promocji  
z zachowaniem zasad 
etyki i prawa 

działania promocyjne 
finansowane są  
z funduszy publicz-
nych, co ogranicza ich 
zakres 
 
 

brak funduszy ogranicza 
działania promocyjne  
i koncentruje je na edukacji 
społeczeństwa, fundraisin-
gu i pozyskiwaniu wolonta-
riuszy; często koszty pro-
mocji pokrywane są przez 
sponsorów zewnętrznych; 
duże znaczenie public 
relations i promocji „z ust 
do ust” 

Dystrybucja bezpośrednie i pośrednie 
kanały sprzedaży usług; 
atrakcyjna marketingo-
wo aranżacja „miejsca” 
oferowania usług 

bezpośrednie i po-
średnie kanały ofero-
wania usług; wyposa-
żenie „miejsca” 
świadczenia usług 
standardowe, gdyż są 
uwarunkowane ogra-
niczonymi fundusza-
mi publicznymi 

bezpośrednie i pośrednie 
kanały oferowania usług; 
celem aranżacji  „miejsca” 
świadczenia usług jest 
uzyskanie efektu wiary-
godności działań organiza-
cji w środowisku korzysta-
jących z usług, fundatorów, 
sponsorów i wolontariuszy 

Proces usługo-
wy 

eksponowanie wysokiej 
jakości procesu usługo-
wego; przekraczanie 
oczekiwań nabywców 

przestrzeganie przyję-
tych procedur  
i norm jakościowych; 
standaryzacja proce-
dur świadczenia usług 

eksponowanie empatii, 
uczciwości i chęci niesienia 
pomocy czy rozwiązania 
problemu korzystających  
z usług; jawność ponoszo-
nych kosztów i struktury 
wydatków 

Dowody fi-
zyczne 

dokumenty, certyfikaty 
potwierdzające jakość 
świadczonych usług, 
uzasadniające także po-
ziom ich cen 

kwalifikacje persone-
lu, wyniki akredytacji, 
rankingi 

efekty dotychczasowej 
działalności; marka; pa-
troni, sponsorzy; rozgłos 
medialny 

Personel kwalifikacje, umiejęt-
ność i sprawność świad-
czenia usług wysokiej 
jakości; kariera zawo-
dowa 

kwalifikacje, kariera 
zawodowa, umiejęt-
ność świadczenia 
usług o jakości zgo-
dnej z przyjętymi 
standardami 

charyzma, umiejętność 
pracy zespołowej, partner-
stwo, bezinteresowność, 
silne poczucie misji, lojal-
ność i integracja z celami 
organizacji i sposobami ich 
realizacji 

Źródło: opracowanie własne. 
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Przedstawione cechy instrumentów marketingu podmiotów świadczących 
usługi społeczne ukazują zróżnicowane warunki działania i adaptacji marketin-
gu w przedsiębiorstwach komercyjnych, instytucjach publicznych i organiza-
cjach pozarządowych. Dowodzą one temu, że forma organizacyjna podmiotu 
usług, determinuje orientację marketingową i cechy marketingu mix, a przede 
wszystkim różnicuje możliwości wykorzystania instrumentów rynkowych  
i mechanizmu rynkowego w działaniach organizacji komercyjnych i non pro-
fit18.  

Zakończenie 

Przedstawione w artykule główne cechy zachowań rynkowych organizacji 
pozarządowych są ważnymi czynnikami różnicującymi podejście rynkowe pod-
miotów komercyjnych i non profit. To bezpośrednio przekłada się na różnice 
w określaniu celów działania i posługiwania się instrumentami marketingu mix. 
Ma to także wpływ na kryteria oceny skuteczności przyjmowania orientacji 
marketingowej i podejmowanych działań marketingowych, które w przypadku 
organizacji pozarządowych i publicznych mają głównie wymiar społeczny, 
a dla przedsiębiorstw komercyjnych ekonomiczny. 

 
 
 

MARKETING ORIENTATION OF NGOS – MAIN FEATURES 
 

Summary 
 
The article presents the main features of marketing orientation of NGOs, 

indicating differences in comparison to commercial enterprises and public institutions. 
It also identified key developmental factors that determine the need for adaptation of 
marketing by NGOs and have an impact on the specific features of their conduct in the 
market. 

Translated by Barbara Iwankiewicz-Rak 

                                                           
18  Por. J. Daw, Cause Marketing for Nonprofits, John Wiley& Sons, New Jersey 2006,  

s. 7 i n. 
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ZNACZENIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
 

1. Istota i znaczenie komunikacji marketingowej w jednostkach samorzą-
du terytorialnego 

Jednostki samorządu terytorialnego działają w warunkach gospodarki 
określanej jako globalna, cyfrowa, sieciowa oraz gospodarki wiedzy. Zmienia 
się zatem myślenie i modyfikowane są działania, w którym główną rolę odgry-
wa informacja1. Istotnymi przesłankami zmian sposobu działania samorządów 
terytorialnych są również2: 

– urynkowienie gospodarki (utworzenie wyodrębnionych przestrzennie 
jednostek terytorialnych), 

– system zarządzania państwem (decentralizacja decyzji alokacyjnych 
i dyspozycji funduszami publicznymi), 

– świadomość i zdolność artykulacji lokalnych interesów ekonomicz-
nych i społecznych, a także odmienności kulturowych. 

Obecnie samorządy, mimo formalnych ograniczeń, są postrzegane jako ak-
tywne podmioty, uczestnicy rynku. Jednostki samorządu terytorialnego są sa-
                                                           

1  Por. N. Kirov, Co Internet zmienia w relacjach między firmą a otoczeniem?, „Master  
of Business Administration” 2004, No. 4(69), s. 11–12. 

2  E. Zeman-Miszewska, Kreowanie konkurencyjności regionów przez samorządy teryto-
rialne, w: Marketing terytorialny: możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, red. H. Szulce, 
M. Florek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 135. 

NR 659 2011 
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modzielne, mają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za podejmo-
wane działania. Nasilająca się konkurencja między samorządami, rywalizacja 
przede wszystkim o inwestycje, turystów, kwalifikowane kadry przyczyniły się 
do zwiększenia roli komunikacji. Komunikowanie wywodzi się z łacińskiego 
słowa communis (wspólny) i oznacza dążenie do stanu łączności (wspólnoty)  
z kimś, wzajemne porozumiewanie się, przekazywanie informacji, umiejętno-
ści, pojęć i tym podobnych. Dla większości podmiotów problemem nie jest 
kwestia, czy komunikować, ale co powiedzieć, komu i jak często3. Za pomocą 
odpowiednio dobranych narzędzi i kanałów komunikacji samorządy powinny 
dostarczać jasne, spójne i przekonujące przesłanie dotyczące całej oferty4. Kla-
syczny model procesu komunikacji składa się z pewnych elementów. Dwa 
skrajne podmioty tego procesu to nadawca i odbiorca, jego kluczowe funkcje to 
kodowanie, odkodowanie, odpowiedź oraz sprzężenie zwrotne, zaś podstawowe 
instrumenty to przekaz i kanał. Ostatnim elementem tego procesu są zakłóce-
nia5. W praktyce można wyróżnić wiele czynników utrudniających odbiór ko-
munikatu zgodnie z oczekiwaniami nadawcy. Liczne zakłócenia oraz natłok 
informacji występuje przede wszystkim w środowisku odbiorcy.  

Komunikacja marketingowa jest dialogiem podmiotu z otoczeniem ryn-
kowym. Powinna przyczyniać się do rozwiązywania i utrzymywania partner-
skich stosunków z uczestnikami rynku. Podstawowe funkcje komunikacji w sa-
morządach są identyczne, jak w innych podmiotach, czyli można wyróżnić 
funkcję informacyjną, pobudzającą czy konkurencyjną. Na zarządzanie komu-
nikacją składają się następujące elementy6: 

– rozpoznanie, co stanowi przewagę konkurencyjną danego podmiotu 
i jakie cechy należy przede wszystkim komunikować otoczeniu, 

– rozpoznanie, kto powinien być głównym odbiorcą komunikatów, 
– planowanie działań komunikacji marketingowej, 
– nadzór nad procesem komunikacji, 
– kontrola skutków i korygowanie planów komunikacji. 

                                                           
3  Ph. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 573.  
4  Kompendium wiedzy o marketingu, red. H. Mruk, B. Pilarczyk, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2006, s. 21. 
5  B. Pilarczyk, Komunikacja jako element marketingu, w: H. Mruk, Komunikowanie się 

w biznesie, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, s. 7. 
6  Komunikacja marketingowa, red. M. Rydel, ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 20. 
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Komunikacja marketingowa obejmuje zatem identyfikację głównych od-
biorców komunikatów, planowanie działań, dobór narzędzi oraz kontrolę jako-
ści i skutków procesu komunikacji. Formy, techniki i style komunikowania są 
uwarunkowane tym, do kogo jest kierowany przekaz komunikacyjny, czyli kto 
jest odbiorcą informacji. Komunikacja jednostek samorządu terytorialnego sku-
pia się na odbiorcach7:  

a) wewnętrznych (mieszkańcy, przedsiębiorstwa istniejące na obszarze 
gminy, instytucje lokalne i regionalne, pracownicy i działacze samo-
rządu terytorialnego) – jest to podstawowy rynek docelowy, gdyż po-
trzeby i pragnienia tych podmiotów wyznaczają charakter innych dzia-
łań8; 

b) zewnętrznych (między innymi inwestorzy, turyści, gminy sąsiednie, 
organizatorzy konferencji, podmioty rynku finansowego, krajowego 
i zagranicznego, organizacje i agendy rządowe).  

W celu odniesienia sukcesu rynkowego należy zatem oddziaływać marke-
tingowo zarówno na adresatów zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Grupy od-
biorców komunikacji marketingowej w samorządach są bardzo zróżnicowane, 
co wymaga dokładnego zrozumienia ich potrzeb i dostosowania do nich działań 
marketingowych, w tym komunikacyjnych. Władze samorządowe muszą two-
rzyć swoiste podstawy do wmontowania w system funkcjonowania swych in-
stytucji „swoistego czujnika marketingowego”, jakim jest okresowe badanie 
potrzeb i oczekiwań różnych grup adresatów9. Komunikacja wymaga uczestnic-
twa dwóch stron: jednej, która przekazuje informacje, drugiej – która je odbiera. 
Komunikacja to proces polegający na wzajemnym przekazywaniu treści10. Od-
biorca informacji staje się jednocześnie nadawcą kolejnych treści. Bardzo istot-
na jest zarówno treść, jak i relacje między rozmówcami. Bardzo ważne jest, aby 
treści były zrozumiałe dla wszystkich zainteresowanych stron. Poprawna ko-
munikacja pomiędzy samorządami a ich odbiorcami jest podstawą budowy 

                                                           
7  Por. m.in. A. Szromnik, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Klu-

wer Polska, Kraków 2007, s. 32–34. 
8  Por. K. Walsh, Marketing In Local Government, Longman, London 1989. 
9  T. Domański, Marketing terytorialny – wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing tery-

torialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Centrum Badań i Studiów Francuskich 
Uniwersytetu Łódzkiego, red. T. Domański, Łódź 1997, s. 21. 

10  J. Blythe, Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002, s. 14. 
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zdrowych zasad demokracji i przekłada się na sprzyjający klimat, który jest 
ważnym uwarunkowaniem rozwoju danego regionu. 

2. Internet jako medium komunikacyjne 

Jednym z kanałów komunikacyjnych jest Internet. Jest to stosunkowo no-
wy sposób dotarcia do odbiorcy za pomocą obrazu, grafiki, tekstu i dźwięku. 
Dzięki interaktywnej komunikacji z otoczeniem możliwe jest nawiązanie ści-
ślejszych powiązań z klientami, zatem rynek internetowy sprzyja rozwojowi 
marketingu relacji, który uważany jest za nowy paradygmat marketingu11. Inte-
raktywność stwarza okazję do kreowania wielostronnego dialogu. Dla wielu 
podmiotów sieć internetowa stała się miejscem zaistnienia na rynku. Samorządy 
często jednak nie doceniają komunikacji interaktywnej. Internet charakteryzuje 
się następującymi cechami12: 

– umożliwia dwukierunkową, a nawet wielokierunkową komunikację 
w czasie rzeczywistym,  

– stanowi relatywnie tani kanał przekazu, 
– ma globalny zasięg, 
– umożliwia dostosowanie treści przekazu do oczekiwań indywidualne-

go odbiorcy i monitorowanie jego reakcji, 
– ułatwia konsumentowi pozyskiwanie i selekcję informacji oraz komu-

nikowanie się z innymi uczestnikami rynku. 
Proces komunikacji w Internecie jest przełamaniem dotychczasowego 

schematu działania, gdzie występuje jeden nadawca i na ogół bezosobowy od-
biorca komunikatu. Pozwala na wysoką indywidualizację przekazu, tak aby 
dostosować i skierować go do pojedynczego odbiorcy. Umożliwia personaliza-
cję przekazywanych treści. Za pomocą cookies oraz formularzy, w których od-
wiedzający podają swoje dane, serwis internetowy może w łatwy sposób ziden-
tyfikować odbiorcę i dynamicznie dostosować swoją ofertę. Internet wymusza 
aktywne poszukiwanie informacji, funkcjonuje 24 godziny na dobę w ciągu 
całego roku, docierając jednocześnie do wielu użytkowników na całym świecie. 
Internet stanowi dla samorządów niewątpliwie źródło wielu korzyści, takich jak 
wzrost zainteresowania danym regionem, jego ofertą, pozyskanie inwestorów, 
większą akceptację pomysłów czy rozwiązań wprowadzanych przez samorządy. 

                                                           
11  M. Pańkowska, Relationship Marketing, „Organizacja i Kierowanie” 1999, nr 2, s. 40. 
12  Internet w marketingu, red. A. Bajdak, PWE, Warszawa 2003, s. 14. 
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Umożliwia nie tylko zindywidualizowanie treści przekazu, ale także i czasu, 
w którym dociera on do odbiorcy.  

Komunikacja w Internecie cechuje się także hipermedialnością, które 
oznacza kombinację połączenia hipertekstu z zasadami multimediów. Dzięki 
temu medium można badać rynek, co umożliwia lepsze zaspokojenie potrzeb 
odbiorców i efektywniejsze komunikowanie się z nimi. Dynamiczna komunika-
cja i możliwość prowadzenia dialogu sprzyjają budowaniu więzi z produktem 
i marką oraz ustaleniu warunków akceptowanych przez obie strony. Internet 
pozwala także na szybką i efektywną wymianę informacji z innymi działami. 
W porównaniu do innych form komunikacji pozwala na różne jej kombinacje. 
Możliwa jest zarówno komunikacja pomiędzy dwiema stronami – osobami  
(np. chat, e-mail), jak również wieloma osobami jednocześnie (strona WWW, 
chat, IRC, społeczności internetowe, grupy dyskusyjne). Internet umożliwia 
komunikację w czasie rzeczywistym. 

Internet zapewnia dostęp do olbrzymich zasobów informacyjnych, co mo-
że być też czasem utrudnieniem ze względu na ich zbyt dużą liczbę. Wszelkie 
dane wskazują na to, że Internet jest najszybciej rozwijającym się medium na 
świecie. Do najczęściej wymienianych wad Internetu można zaliczyć między 
innymi ograniczoność dostępu (np. z powodu niedorozwoju sieci łączy komu-
nikacyjnych czy też ograniczeń sprzętowych), niechęć konsumentów do płace-
nia za dostęp do informacji, niska jakość niektórych oferowanych stron WWW, 
trudność w badaniu i precyzyjnym określaniu zachowań internautów13. Istotne 
znaczenie w komunikacji w sieci mają z pewnością strony internetowe WWW 
oraz poczta elektroniczna (e-mail).  

3. Wybrane formy komunikacji stosowane w Internecie przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

Pomimo rosnącej liczby prezentacji samorządów lokalnych, znaczna część 
z nich jest raczej wynikiem mody na Internet niż próbą odpowiedzi na podsta-
wowe pytania: dla kogo i w jakim celu robiona jest ta prezentacja. W przypadku 
niektórych samorządów Internet traktowany jest bowiem wyłącznie jako jedno-
stronny mechanizm informacyjny. Efektywność interaktywnej komunikacji 
powinna być oceniana przez pryzmat przydatności dla całej organizacji oraz 
poszczególnych grup odbiorców. Należy pamiętać też o tym, że Internet jako 
                                                           

13  T. Smoleń, Wady internetowego marketingu, „Marketing w Praktyce” 1997, nr 4,  
s. 50–52. 
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medium komunikacyjne w swojej istocie podlega szybkiemu rozwojowi, czyli 
pojawia się coraz więcej różnorodnych form komunikacji. W Unii Europejskiej 
zainicjowana została inicjatywa eEurope, której celem jest stworzenie admini-
stracji on-line, umożliwiającej polepszenie efektywności działania administracji 
samorządowej w zakresie świadczenia usług, uproszczenie załatwiania spraw 
urzędowych, a także uzyskiwania informacji na ich temat. Z tego względu urzę-
dy mają obowiązek stosowania BIP, co umożliwia zainteresowanym osobom 
dostęp do informacji o procedurach obowiązujących w sprawach, które je inte-
resują. W Unii Europejskiej pojęcie eGovernement jest przede wszystkim anto-
nimem biurokratycznego funkcjonowania administracji publicznej. Zatem wi-
tryny internetowe urzędów jednostek samorządu terytorialnego mają głównie 
charakter komunikacyjny, promocyjny i fakultatywny, zaś stworzone z mocy 
ustawy Biuletyny Informacji Publicznej (BIP) cechuje przede wszystkim obli-
gatoryjność oraz pełnią funkcje informacyjne związane z prezentacją zakresu 
działalności i kompetencji organów samorządowych. Niestety, niektóre samo-
rządy ograniczają się wyłącznie do obowiązkowego zamieszczania informacji 
w BIP, nie tworząc platformy komunikacyjnej poprzez własną stronę WWW. 

Przekaz informacji często następuje tylko dzięki tradycyjnemu serwisowi 
WWW. Na stronach WWW samorządy prezentują swoje walory turystyczne, 
gospodarcze, bogactwo oferty inwestycyjnej oraz usługowej. W działaniach 
komunikacyjnych ważną rolę odgrywa logo gminy, którym najczęściej jest herb 
gminy i slogan reklamowy. Należy pamiętać, że jeśli dany użytkownik trafi na 
stronę WWW gminy czy regionu, to znaczy, że jest już z reguły zainteresowany 
ofertą; nie trzeba go zatem zachęcać. To, czego teraz będzie potrzebował, to 
właśnie bliższa informacja. Jeżeli jej nie znajdzie, a zamiast niej zobaczy te 
same ogólnikowe hasła, co w telewizji czy na ulotkach, wtedy uzyskany efekt 
będzie wręcz odwrotny do zamierzonego – potencjalny klient zniechęci się do 
przedstawianej oferty danej gminy.  

Cenne wydaje się również takie zaprojektowanie stron, by uzyskanie każ-
dej informacji było w miarę proste i naturalne. Przykładem może być witryna 
Polic (rys. 1). Ten oficjalny serwis internetowy gminy Police (www.police.pl) 
jest źródłem informacji o działaniach samorządu, planowanych inwestycjach, 
bezpieczeństwie, planie zagospodarowania przestrzennego, finansach, historii, 
turystyce i o wszystkich istotnych sprawach dla mieszkańców. Jest przejrzysty 
i czytelny, każdy może łatwo znaleźć interesujące go informacje. 
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Rys. 1. Witryna główna Polic 
Źródło: www.police.pl/pcms.aspx?smid=73 (10.02.2011). 

 
 
Elementem przyciągającym może być pewna dynamiczność stron (nie-

stwarzająca jednak wrażenia chaosu), a mianowicie pojawiające się nowe wia-
domości, ciekawostki, które sprawiają, że pomimo stałego charakteru witryny, 
niezbędnego do stworzenia pewnego wizerunku, użytkownicy będą odwiedzać 
serwis nie tylko wtedy, gdy czegoś będą poszukiwać, ale również dla przyjem-
ności. Potencjalny odbiorca musi zauważać, że dana strona „żyje”, gdyż ma 
wtedy świadomość, że ktoś się nią zajmuje i że informacje na niej zawarte są 
aktualne. Turyści powinni znaleźć w serwisie nie tylko zdjęcia krajobrazów, ale 
również rozkład jazdy pociągów i autobusów, adresy (najlepiej z adresami  
e-mail) bazy noclegowej, gastronomicznej, informacji turystycznej, plan i mapy 
okolicy, opis szlaków i najciekawszych miejsc w gminie, jej krótką historię 
(z istniejącymi podaniami czy legendami), kalendarium imprez organizowanych 
na terenie gminy i tym podobne. Przydatne dla potencjalnego turysty będą rów-
nież informacje dodatkowe, na przykład prognoza pogody.  

Część samorządów traktuje jednak witryny internetowe jak zwykłe ulotki 
reklamowe, które przygotowuje się raz, a potem, gdy nakład się wyczerpie, 
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można o nich zapomnieć. Niestety, w przypadku witryn niezbędna jest stała 
aktualizacja, tym bardziej, że informacje na stronie WWW można aktualizować, 
gdy zachodzi taka potrzeba. Serwis WWW jest bowiem wizytówką dostępną 
wszędzie i dla każdego. Dzięki Internetowi można również wykorzystywać 
wiele wersji językowych serwisu umożliwiających dotarcie do klientów na ca-
łym świecie14. Polskie samorządy jednak niezbyt często to robią. 

Strona WWW powinna być istotnym elementem budowy wizerunku gmi-
ny, nie tylko na zewnątrz, ale także wśród lokalnej społeczności. Niestety, 
większość urzędów oferuje jednostronną komunikację przez udostępnianie in-
formacji lub wymaganych formularzy. Jednym z głównych celów tworzenia 
strony internetowej powinno być dostarczenie przejrzystych i konkretnych in-
formacji odbiorcom gminy. Jednak, aby była ona narzędziem kształtowania 
wizerunku, rozbudzania popytu na usługi turystyczne, komunikacji z obecnymi 
i potencjalnymi odbiorcami, turystami, mieszkańcami, inwestorami, musi speł-
niać określone warunki. Portale internetowe mają dwie główne grupy poten-
cjalnych odbiorców. Pierwsza grupa to mieszkańcy, którzy poszukują informa-
cji użytecznych w codziennym życiu, na przykład rozkłady jazdy komunikacji 
miejskiej, godziny funkcjonowania urzędów, jak również informacji o wyda-
rzeniach w danym regionie, podejmowanych inicjatywach. Druga grupa to oso-
by z zewnątrz, którzy poszukują informacji ze względów prywatnych (np. przy-
jazd na urlop) lub biznesowych (m.in. poszukiwanie partnerów, nowych tere-
nów pod inwestycje). Obie te grupy poszukują więc innych informacji.  

Niezbędne staje się uwidocznienie adresu e-mail, aby zainteresowane oso-
by mogły skontaktować się z urzędem i dzięki temu przesłać swoje uwagi. 
W ten sposób samorząd pozyskuje cenne źródło informacji o potrzebach i ocze-
kiwaniach odwiedzających. Dla każdego samorządu powinno być zatem istotne 
analizowanie uwag i opinii nadsyłanych przez odwiedzających stronę, dzięki 
czemu istnieje możliwość natychmiastowego podejmowania kroków poprawia-
jących wizerunek. Często wykorzystuje się również mailing. Szczególne zna-
czenie w internetowej komunikacji ma poczta elektroniczna, która umożliwia 

                                                           
14  Szerzej zob. A. Smalec, Witryna internetowa i poczta e-mailowa – narzędzia komunika-

cji gminy z jej odbiorcami, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie, Instrumenty. W kierunku 
zintegrowanej komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Szczecińskiego nr 473, Ekonomiczne Problemy Usług nr 12, t. II, Szczecin 2007,  
s. 214–219. 
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otrzymanie informacji zwrotnej od użytkowników. Ogromną popularność pocz-
ty elektronicznej zapewniają jej następujące cechy15: 

– szybkość komunikacji, 
– prosta obsługa, 
– natychmiastowe sprzężenie zwrotne, 
– niski koszt przesyłki, 
– powszechność, 
– możliwość przesyłania różnego typu danych, 
– możliwość powielania informacji. 
Zbliżoną formą jest wysyłka wiadomości pocztą elektroniczną (direct  

mail). Ważne jest tu stworzenie odpowiedniej listy odbiorców i sprzedanie 
usługi korzystania z niej firmom chcącym przekazać pocztą wiadomości o swo-
ich produktach. Direct mail jest elektroniczną wersją katalogów wysyłkowych. 
Można także za jego pomocą przesyłać życzenia klientom, zaproszenia, na 
przykład do udziału w konkursach czy loteriach, czy informować ich o ważnych 
wydarzeniach dla gminy. Niestety, można spotkać się również ze spamem, czyli 
otrzymanym listem mającym charakter reklamowy, rozesłanym do wszystkich 
(lub znacznej części) odbiorców, których adresy zostały zdobyte w inny sposób 
niż zwrotny kontakt od zainteresowanego klienta (np. wszyscy uczestnicy grup 
dyskusyjnych). Jest to przesłanie informacji o danym produkcie do grupy użyt-
kowników niezainteresowanych nimi16. 

Niektóre gminy prowadzą statystykę odwiedzin. Dzięki umieszczeniu 
licznika odwiedzin można kontrolować, w jaki sposób podejmowane działania 
promocyjne przyczyniły się do zwiększenia wizyt na stronie. Jego bardziej roz-
budowane funkcje pozwalają również określić, jakie podstrony są najczęściej 
odwiedzane, a tym samym dostarczają wiedzy o tym, jakie informacje na temat 
gminy są najczęściej poszukiwane. Dużym ułatwieniem dla mieszkańców  
(i innych internautów) jest umieszczenie na stronie WWW wyszukiwarki potra-
fiącej odnaleźć w serwisie podane słowa lub frazy.  

Należy pamiętać, że koniecznie trzeba odpowiadać na pytania internautów 
i to najlepiej codziennie. Serwisy gminne traktowane są przede wszystkim jako 

                                                           
15  T. Maciejowski, Firma w Internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Eko-

nomiczna, Kraków 2004, s. 85. 
16  Szerzej zob. Obroń się przed spamem!, przegląd programów antyspamowych, „Internet 

Standard” 2001, nr 5. 
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narzędzie promocji oraz komunikowania z mieszkańcami. Nie wystarczy jednak 
samo stworzenie i posiadanie witryn. Należy jeszcze sprawić, aby spełniały one 
stawiane przed nimi cele. Z tego względu Stowarzyszenie „Miasta w Interne-
cie” organizuje corocznie konkurs „Złota@” na najlepsze polskie internetowe 
witryny samorządowe, którego celem jest wyłonienie i promowanie serwisów 
przyczyniających się do rozwoju eGovernment w Polsce. Oprócz zawartości 
merytorycznej bardzo ważna dla celów komunikacyjnych jest również szata 
graficzna. Uwypuklenie atrakcji danego regionu, ich ciekawa ekspozycja, multi-
medialność nie tylko kształtują wizerunek regionu, ale często bywają formą 
reklamy skierowaną do osób spoza danego regionu.  

Jednym ze sposobów oddziaływania na klienta jest umożliwienie wysyła-
nia ze strony kartek z życzeniami do bliskich. Odwiedzający wybiera kartkę 
i wysyła ją do bliskiej osoby, która, poinformowana o tym za pomocą poczty  
e-mail, odwiedza stronę danego regionu i „odbiera” otrzymaną kartkę. Przykła-
dem gminy oferującej taką możliwość jest Gryfino (rys. 2). Można wybrać inte-
resującą kartkę, dobrać kolor, znaczek i rodzaj czcionki.  

Niektóre samorządy publikują własną elektroniczną gazetkę lub czasopis-
mo. Istotnego znaczenia nabierają blogi, fora, poradniki, portale społeczno-
ściowe i tym podobne, które pomagają konsumentom odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości – również te formy coraz częściej wykorzystują samorządy. 
Internet umożliwia wymianę informacji pomiędzy ludźmi mieszkającymi 
w różnych częściach świata, dając możliwość swobodnej wymiany zdań i opi-
nii. Wykorzystywany jest marketing wirusowy, polegający na „zarażaniu” ko-
lejnych osób daną informacją, poszerzając w ten sposób zasięg „infekcji” 
w sposób wykładniczy. Mogą to być rozsyłane zdjęcia, krótkie listy czy nawet 
plotki.  
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 Wybierz kartkę 

Wybierz zdjęcie z zamieszczonej poniżej galerii pocztówek. Po kliknięciu na miniaturę otworzy się 
powiększenie i krótki opis zdjęcia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  Dodaj znaczek

Dodaj znaczek z przedstawionych poniżej. Znaczek upiększy Twoją kartkę. 

 

 

 

  
 

 Wpisz dane - swoje i odbiorcy

Sprawdź dwukrotnie poprawność wprowadzonych danych, abyśmy nie mieli problemu z 
dostarczeniem kartki. 

Twoje imię i nazwisko lub pseudonim: *
Twój adres e-mail:

Nazwisko, imię lub pseudonim odbiorcy: *
*Adres e-mail odbiorcy: *

 Wpisz tytuł / treść kartki

Poniżej wpisz tytuł i treść swojej kartki. Pamiętaj, że piszesz kartkę, a nie wypracowanie. Zbyt długie 
wiadomości mogą źle wyglądać w podglądzie. 

Tytuł: * 
Treść:

*  
 W ybie rz kolo r cz cio n k i 

 

 

   

 W ybie rz czc ion kę  
 T im es  N e w  R om a n

 

Aria l V erd a n a  T ahom a Co m ic  S a ns M s

 Po d pisz ka rtkę

N p.:  "Koc ham , T om ek"  lub  "Poz dr ow ien ia  z nasz e j gm in y" 

P odp is :
 Zo b acz kartkę  w  p od lądz ie

Klikn ij p r zycisk  'p o d gląd ' aby zobac zyć , ja k  w yg ląda  T w o ja  k artk a . T w o ja  k a rtk a  n ie  będ zie  w ys łana , 
dopóki n ie  klikn iesz na  p rzy cisk u  'w yś li j ka rtkę ' ze  s tro ny podg lądu .  
Jeś l i  c hces z z acząć  od  now a w yb ie rz 'w yczyść ' 

*po la  o bo w iązko w e  

    
 

Rys. 2. Strona służąca do wysyłania kartek gminy 
Źródło: www.gryfino.e-kartki.info/ (10.02.2011). 
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Bardzo istotnymi formami komunikacji są także serwisy społecznościowe, 
społeczności internetowe skupiające zainteresowanych odpowiednią tematyką. 
Jednymi z najbardziej znanych są zagraniczne serwisy MySpace lub Facebook, 
albo polskie Grono.net lub Nasza-Klasa17. Serwisy tego typu z jednej strony 
umożliwiają wymianę poglądów, a z drugiej – nawiązywanie nowych znajomo-
ści lub odnajdywanie dawnych znajomych. Samorządy mogą tworzyć społecz-
ność wokół swojego regionu, miejsca. Posiadanie takiej społeczności emocjo-
nalnie związanej z danym regionem to istotna szansa. Członkowie wymieniają 
się opiniami, podają nowe pomysły, przekazują wiele informacji. Są też bar-
dziej wiarygodni. Odbiorcami wszelkiej komunikacji są też blogerzy czy dzien-
nikarze obywatelscy. Bloga mogą też prowadzić władze samorządowe, przykła-
dem jest blog prowadzony przez prezydenta Poznania. 

Aby zwiększyć częstotliwość trafienia na daną stronę gminy, należy po-
móc przypadkowi. Adres strony warto zgłosić w portalach internetowych  
(np. www.onet.pl, www.arena.pl. www.wp.pl, www.interia.pl), opublikować na 
listach dyskusyjnych, ogłosić w lokalnych i regionalnych mediach, powiadomić 
o otwarciu strony wszystkich potencjalnych odbiorców, adres strony powinien 
znaleźć się również na wszystkich pismach urzędowych czy wizytówkach rad-
nych, zarządu i pracowników administracyjnych. 

Podsumowanie 

Władze samorządowe powinny zachęcać do komunikacji i stwarzać wa-
runki do porozumienia za pomocą przekazywanych informacji. Obecnie władze 
samorządowe rosną w siłę  właśnie dzięki komunikowaniu się, dyskusjom i zro-
zumieniu wzajemnych potrzeb. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach 
usprawniania swoich działań coraz częściej wykorzystują różnorodne narzędzia 
w sieci. Jest ich coraz więcej, w artykule zasygnalizowano tylko niektóre. Sa-
morządy tworzą portale i dzięki temu medium dążą między innymi do uspraw-
nienia procesu obsługi interesantów, na przykład mieszkańców (elektroniczne 
formularze), inwestorów, obniżają koszty funkcjonowania niektórych działów 
czy departamentów, budują pozytywny wizerunek wśród swoich odbiorców, 
dostarczają informacji o regionie i swojej ofercie.  

                                                           
17  Szerzej zob. A. Smalec, Wykorzystanie społeczności internetowych w komunikacji mar-

ketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania podmiotów na 
konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 595, Ekonomiczne Problemy Usług nr 55, Szczecin 2010, s. 579–588. 
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MEANING OF THE INTERNET IN THE MARKETING COMMUNICATION 
OF SELF-GOVERNMENT UNITS 

 
Summary 

 
In the article issues of using the Internet in the marketing communication of self-

government units were brought up. A role of this medium was emphasized as well as 
they pointed at chosen forms. In twenty-four hours of the information society self-
government bodies cannot because limit their action only for placing the information on 
web pages. A many-sided communication with recipients is important. 

Translated by Leszek Gracz 
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1. Współczesne przemiany w zarządzaniu publicznym  

Problematyka zarządzania organizacjami publicznymi jest przedmiotem 
rozważań teoretycznych i koncepcyjnych już od wielu lat. Z reguły, aby oddać 
charakter dzisiejszych przemian w zakresie organizacji sposobu zawiadywania 
sprawami publicznymi, autorzy starają się nawiązywać do – już historycznego – 
tak zwanego modelu weberowskiego, nazywanego modelem idealnej biurokra-
cji1. Weber wykazywał tam, że biurokratyczny model organizacji administra-
cyjnej z technicznego punktu widzenia zapewnia najwyższy poziom efektywno-
ści i w tym sensie stanowi najbardziej racjonalny sposób sprawowania kontroli. 

                                                           
1  Został on zaprezentowany w 1922 roku w dziele pt. Wirtschaft Und Gesellschaft. Grun-

driss der verstehenden Soziologie. M. Weber opisał w nim model idealnej biurokracji, który, jak 
zaznaczył, stanowi integralny składnik władzy racjonalnej. Wśród najważniejszych cech modelu 
Weber wymienił ciągłość sprawowania funkcji urzędowych podlegających określonym regułom, 
określony zakres kompetencji obejmujących: a) pełnienie funkcji przydzielonych w ramach upo-
rządkowanego podziału pracy; b) zapewnienie sprawującemu urząd należytej władzy, tak żeby 
był w stanie wypełniać te funkcje; c) jasne określenie koniecznych środków przymusu i jedno-
znaczne określenie warunków ich stosowania, organizacja urzędów miała charakter hierarchicz-
ny, reguły dotyczące postępowania urzędów miały charakter zasad technicznych albo norm, 
członkowie kadry administracyjnej winni być całkowicie oddzieleni od własności środków pro-
dukcji i administrowania. Por. J. Hausner, Zarządzanie publiczne. Podręcznik akademicki, Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008, s. 13–14. 

NR 659 2011 
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Niewątpliwie model ten przewyższa inne formy organizacyjne pod względem 
precyzji działania, stabilności, ścisłej dyscypliny i lojalności.  

Model weberowski, z punktu widzenia zwierzchników organizacji, zapew-
nia najwyższy stopień przewidywalności wyników oraz wykazuje wyższość 
pod względem efektywności. Jak pisze J. Hausner, znalazł on dodatkowe uza-
sadnienie w teorii administracji F.W. Taylora, zgodnie z którą racjonalność 
organizacji miała zapewnić maksymalne uproszczenie i standaryzację działań2. 
Tak jak model taylorowski w organizacjach gospodarczych, tak model webe-
rowski w administracji publicznej z czasem okazał się przydatny tylko w ogra-
niczonym stopniu. Praktyka wykazała, że posiada on liczne wady, a dodatkowo 
zmiany w otoczeniu organizacji publicznych powodują, że organizacje te, aby 
być efektywne, muszą w większym zakresie je uwzględniać. Wśród wad mode-
lu weberowskiego warto wymienić następujące3:  

a) rozproszenie władzy i odpowiedzialności, wynikające z wąskiej spe-
cjalizacji i indywidualizacji zadań;  

b) powstanie wewnątrzorganizacyjnych monopoli, które czynią organiza-
cję mało przejrzystą;  

c) brak współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi, który powo-
duje dodatkowe koszty i opóźnienia decyzyjne;  

d) samoobsługiwanie się biurokracji, która kieruje się własnymi kryte-
riami oceny wyników pracy; 

e) eksternalizacja kosztów i brak społecznej kontroli nad działaniami biu-
rokracji.  

Praktyczne wykorzystywanie modelu weberowskiego owocowało wzro-
stem zjawiska korupcji. Poszczególne komórki organizacyjne były zdezinte-
growane, koncentrowano się na formalnych procedurach, działania jednostek 
organizacyjnych podporządkowane były interesom pracowników, a nie obywa-
teli.   

Zarządzanie w administracji publicznej ulegało zmianie już od zakończe-
nia II wojny światowej, kiedy to w wielu państwach zachodnich zmieniały się 
warunki jej funkcjonowania. Wprowadzany tam nowy ład społeczny impliko-
wał konieczność dostosowania struktur administracyjnych. Warto zwrócić uwa-
gę na zjawiska decentralizacji państwa i rozwój samorządności terytorialnej, 
                                                           

2  Ibidem, s. 14–15. 
3  F. Dupuy, Czemu tak trudno reformować administrację publiczną?, w: Rząd przyszłości, 

Urząd Służby Cywilnej, Warszawa 2002, s. 219–220, cyt. za: J. Hausner, op.cit., s. 33. 
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które wywarły niewątpliwy wpływ na współczesne podejścia do zarządzania  
w sektorze publicznym.  

Jak pisze B. Kożuch, zarządzanie publiczne jako szczegółowa dyscyplina 
naukowa pojawiło się w latach 80. XX wieku4. Wydzielenie tej stosunkowo 
nowej dyscypliny to zasługa badaczy amerykańskich, którzy zwracali uwagę na 
interdyscyplinarność zarządzania w instytucjach publicznych, gdzie obok kla-
sycznego zarządzania należało uwzględnić wpływ innych nauk, takich jak teoria 
organizacji, administracja publiczna, politologia, ekonomia, prawo administra-
cyjne5. Ze względu na potrzebę coraz większej otwartości państw, regionów 
i miast na współpracę międzynarodową autor proponuje dodać jeszcze jedną 
dziedzinę, z której może czerpać zarządzanie publiczne – stosunki międzynaro-
dowe.  

Popularne w ciągu ostatnich trzech dekad tak zwane nowe zarządzanie pub-
liczne (ang. New Public Management – NPM) wywodzi się z teorii ekonomii 
(między innymi teorii wyboru publicznego, teorii interesariuszy, teorii kosztów 
transakcyjnych) oraz doświadczeń wyniesionych z zarządzania w sektorze pry-
watnym. Reformy podejmowane w tym nurcie opierają się na mechanizmach 
i instrumentach charakterystycznych właśnie dla organizacji sektora prywatne-
go. Warto dodać, że NPM w ostatnich kilku latach zaczęło rozwijać się również 
w Polsce, czego dowodem są publikacje poświęcone tej problematyce6.  

W krajach wysoko rozwiniętych odnotowuje się jednak sygnały, że kon-
cepcja NPM nie jest idealna i wymaga weryfikacji, zwłaszcza w obliczu dyna-
micznych zmian otoczenia instytucji publicznych. Jej autorzy nie zastanawiali 
się bowiem czemu służy konkretna instytucja publiczna oraz jak wpływa na 
korzyści różnych interesariuszy. NPM koncentrowało się na polepszaniu 
sprawności organizacji publicznej oraz redukcji kosztów, a nie na jej rzeczywi-
stych efektach dla interesariuszy. Kładziono nacisk na optymalizowanie procesu 
dostarczania usług publicznych, wykorzystując techniki z sektora prywatnego. 
Nie uwzględniano, że instytucje publiczne są często wytwórcą różnych usług, 
a nie tylko ich bardziej lub mniej sprawnym dystrybutorem. Mimo wymienio-
                                                           

4  B. Kożuch, Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnic-
two Placet, Warszawa 2004, s. 43. 

5  Ibidem, s. 48. 
6  Wymienić tu można m.in. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie teryto-

rialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005; J. Bober, 
S. Mazur, B. Turowski, M. Zawicki, Rozwój Instytucjonalny. Poradnik dla samorządów teryto-
rialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2004. 
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nych niedoskonałości NPM jest nadal liczącym się paradygmatem w admini-
stracji publicznej7. 

Christopher Koliba, Jack W. Meek oraz Asim Zia w książce Governance 
Networks in Public Administration and Public Policy dokonują interesującej 
klasyfikacji ewolucji paradygmatów dotyczących administracji publicznej. Po 
klasycznej administracji publicznej (model weberowski) wymieniają New Pub-
lic Management, o którym wyżej wspomniano. Następnie partycypacyjne za-
rządzanie publiczne (collaborative public management), a jako najbardziej 
współczesne – współzarządzanie sieciami publicznymi (governance network 
administration)8. Oba wyżej wymienione są inspirowane koncepcją governan-
ce. W dalszej części opracowania postarano się możliwie szeroko zaprezento-
wać tą koncepcję, również pod kątem możliwości jej wykorzystania w zarzą-
dzaniu instytucjami publicznymi, a szczególnie samorządowymi.  

2. Geneza i istota governance 

Wyróżniającą cechą koncepcji governance9 w odniesieniu do organizacji 
publicznych jest koncentrowanie się na sprawności rządzenia czy zarządzania 
publicznego. Pojęcie public governance zaczęło się pojawiać już w latach 70., 
a w praktycznych działaniach w latach 90. XX wieku. Warto jednak podkreślić, 
że w tym pierwszym okresie znajdowało ono zastosowanie przede wszystkim 
w działaniach organizacji międzynarodowych. Uważany za jednego z prekurso-
rów koncepcji governance Bank Światowy definiuje ten termin jako procesy 
i instytucje służące podejmowaniu decyzji i sprawowaniu władzy w danym 
kraju (lub organizacji międzynarodowej). Eksperci Banku Światowego ekspo-
nują tu trzy główne elementy governance10: 

– proces wyboru, monitoringu i wymiany rządów, 
– zdolność administracyjna do formułowania i implementowania polityk 

publicznych i zapewniania dobrej jakości usług publicznych, 

                                                           
7  L.E. Lynn, Public Management: A Concise History of the Field, w: The Oxford Hand-

book of Public Management, red. E. Ferlie, L.E. Jr Lynn, Ch. Pollitt, Oxford University Press, 
Oxford 2005, s. 43–44. 

8  Ch. Koliba, J.W. Meek, A. Zia, Governance Networks in Public Administration and Pub-
lic Policy, CRC Press – Taylor and Francis Group, USA 2010, s. 191. 

9  W opracowaniu terminy governance i public governance używane będą zamiennie. Przy-
jęto, że oba odnoszą się do instytucji publicznych.  

10  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej), 
Koncepcja „Good Governance” – refleksje do dyskusji, Warszawa 2008, s. 6. 
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– udział obywateli w pracach instytucji administracyjnych, które zarzą-
dzają politykami społecznymi i gospodarczymi. 

Według Banku Światowego governance, a właściwie tak zwane good 
governance, to zdrowe zarządzanie rozwojem, wymagające ustanowienia norm 
i instytucji gwarantujących przewidywalne i klarowne ramy działalności pub-
licznej, wymuszające odpowiedzialność trzymających władzę za jej sprawowa-
nie11. Do zasad „dobrego rządzenia” zalicza się najczęściej otwartość, partycy-
pację, rozliczalność, efektywność oraz spójność. Spotykane w polskiej literatu-
rze tłumaczenie terminu public governance jako „rządzenie publiczne” nie 
w pełni oddaje treść tej koncepcji. Autor opowiada się tu za terminem współ-
rządzenie czy współzarządzanie, które mocniej eksponują potrzebę partycypa-
cyjno-partnerskiego modelu sprawowania władzy oraz zawiadywania sprawami 
publicznymi. Pośród różnych podmiotów publicznych to samorządy terytorialne 
– wydaje się – posiadają największą możliwość wykorzystania takiego modelu 
zarówno w praktyce sprawowania władzy, jak i zarządzania rozwojem. 

Terminu governance jako pierwszy w kontekście administracji publicznej 
użył w latach 70. ubiegłego wieku H. Cleveland12. Od tego czasu rozumienie 
tego terminu niewiele się zmieniło, a sama koncepcja, jak już wspominano, 
staje się coraz bardziej popularna. Cleveland prognozował, że struktury organi-
zacji nie będą już przypominać hierarchicznych piramid z realną władzą na ich 
wierzchołku. Ewoluują one w kierunku systemów przeplatających się sieci, 
charakteryzujących się mniejszą kontrolą, bardziej rozproszoną władzą, wielo-
ma centrami decyzyjnymi. Proces podejmowania decyzji stanie się bardziej 
złożony, wezmą w nim udział zarówno podmioty wewnątrz, jak i na zewnątrz 
organizacji. Będą to podmioty uważające się za współodpowiedzialne za okre-
ślone działania. Fakt spłaszczania struktur organizacyjnych determinuje rozwój 
kolegialnych systemów sprawowania władzy z wykorzystaniem konsultacji 
społecznych. Im większej wagi sprawy leżą w kompetencji danej organizacji, 
tym bardziej powinno się rozpraszać realną władzę oraz zwiększać liczbę osób, 
których udział w procesie podejmowania decyzji jest pożądany. Cleveland 
twierdził już blisko 40 lat temu, że narastające problemy będą wymagały zaan-

                                                           
11  W. Mikułowski, Nauka administracji, zarządzanie publiczne i paradygmat rządzenia  

publicznego, w: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, red. B. Kożuch, T. Markowski, Fun-
dacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005, s. 65–67. 

12  H. Cleveland, The Future Executive: A Guide for Tomorrow’s Manager, Harper & Row, 
New York 1972, s. 3–15. 
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gażowania wielu liderów partycypujących w podejmowaniu decyzji, pochodzą-
cych zarówno z organizacji publicznych, jak i prywatnych. W stosunkowo krót-
kim czasie jego prognozy doczekały się realizacji. Dotyczyło to szczególnie 
krajów o rozwiniętej demokracji. W innych krajach, takich jak na przykład Pol-
ska, ich realizacja dokonuje się dopiero teraz.  

W literaturze przedmiotu autorzy nagminnie używają terminu governance 
jako synonimu takich terminów, jak public management i public administra-
tion13. Wydaje się, że autorzy ci poddali się powszechnej modzie na governance 
i nadmiernie, w nieuzasadniony sposób, poszerzyli znaczenie tego pojęcia. 
Współczesne przemiany w naukach o zarządzaniu pokazują coraz większą rolę 
optymalizacji procesów zarządczych poprzez kształtowanie właściwych relacji 
organizacji z jej otoczeniem podmiotowym. Pozwala to na skuteczne pozyski-
wanie potencjałów pozostających w dyspozycji innych podmiotów. Można to 
czynić z obustronną korzyścią i realizować ważne dla ich interesariuszy przed-
sięwzięcia.  

Warto przytoczyć kryteria, na podstawie których autor dokonał rozróżnie-
nia takich terminów, jak rządzenie i zarządzanie i które w kontekście governan-
ce pojawiają się nadal często. Pierwszy z nich będziemy odnosić do władzy 
wybieranej w demokratycznych wyborach (np. prezydent miasta, zarząd woje-
wództwa), zaś drugi będzie powiązany z realizacją zadań publicznych powie-
rzonych tak zwanym menedżerom publicznym (np. dyrektorom wydziałów czy 
departamentów odpowiednich urzędów). Aby idea governance została skutecz-
nie wdrożona w życie, należy pamiętać, że partycypacyjne podejście powinno 
być zastosowane na obu wspomnianych poziomach. Wykorzystywanie koncep-
cji governance sprawia, że administracja publiczna zaczyna w coraz większym 
zakresie dostrzegać mieszkańca, obywatela, przedsiębiorcę, czyli te podmioty, 
dla służenia którym została powołana i o których dobro ma dbać. Podobnego 
odkrycia, ale w sektorze przedsiębiorstw, dokonano kilkadziesiąt lat temu, kie-
dy na piedestał wyniesiono klienta i jego potrzeby. Orientację przedsiębiorstwa 
na klienta nazwano wtedy marketingiem.  

W dalszej części opracowania będziemy eksponować wysoki poziom par-
tycypacji społecznej jako najbardziej właściwe rozumienie pojęcia governance 
w odniesieniu do instytucji publicznych. Zostanie to rozwinięte przy okazji 
omawiania pojęć „współdziałanie” i „partnerstwo”, które nawiązują do praktyki 
                                                           

13  H.G. Frederickson, K.B. Smith, The Public Administration Theory Primer, CO: West-
view Press, Boulder 2003.  
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partycypacyjnego zarządzania publicznego. Wcześniej nawiążemy do dwóch 
podejść teoretycznych (teoria reżimów – regime theory; teoria sieci – network 
theory), przez pryzmat których interpretowana jest koncepcja governance.   

3. Governance a teoria reżimów 

Należy zgodzić się z H.G. Federicksonem, że podstawowe elementy kon-
cepcji public governance są podobne do tych wymienionych w teorii reżimów 
międzynarodowych14. Dorobek wspomnianej teorii jest stosunkowo bogaty 
i może się okazać przydatny dla rozwoju koncepcji governance w odniesieniu 
do instytucji publicznych. Teoria reżimów międzynarodowych mieści się w ra-
mach politycznych aspektów stosunków międzynarodowych, gdzie podmiotami 
są poszczególne państwa prowadzące określoną politykę. Reżimy to forma in-
stytucji międzynarodowych15. 

Reżimy międzynarodowe, według S. Krasnera, to zasady, normy i proce-
dury decyzyjne, wokół których następuje zbieżność oczekiwań podmiotów  
w określonej dziedzinie stosunków międzynarodowych16. Będą to przykładowo 
zasady wolnego handlu ustalone przez Światową Organizację Handlu czy  
– w dziedzinie ochrony środowiska – tak zwany Protokół z Kioto, czyli uzupeł-
nienie do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej zmian klima-
tu. Reżimy charakteryzują się specyficznymi cechami17. Tradycyjnie stosunki 

                                                           
14  H.G. Frederickson, Whatever Happened to Public Administration? Governance, Gover-

nance Everywhere, w: The Oxford Handbook of Public Management, red. E. Ferlie, L.E. Lynn Jr., 
Ch. Pollitt, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 293. 

15  Instytucje międzynarodowe to zespoły trwałych, chociaż dynamicznych, przybierających 
różne formy i zawierających kolektywnie zaakceptowane wzorce zachowań, konstrukcji społecz-
nych. Służą one zapewnianiu powtarzalności i interakcji uczestników stosunków międzynarodo-
wych w określonych dziedzinach, a przez to przyczyniają się do ich porządkowania i stabilizacji 
w poliarchicznym środowisku międzynarodowym. Procesy instytucjonalizacji stosunków mię-
dzynarodowych mogą przybierać różne formy, a ich zakres stale się poszerza. Najbardziej znane 
formy to: 1) Formalne organizacje międzynarodowe; 2) Reżimy międzynarodowe jako wynego-
cjowany ład z wyraźnie określonymi zasadami; 3) Zwyczaje międzynarodowe jako niesformali-
zowane i niezhierarchizowane instytucje, por. M. Pietraś, Reżimy międzynarodowe, w: Między-
narodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 187. 

16  S. Krasner, Structural causes and regime consequences: regimes as intervening va-
riables, w: International Regimes, Ithaca 1983, s. 1–2. 

17  Do specyficznych cech reżimów międzynarodowych należą: rozwój współpracy w od-
niesieniu do wąskich, precyzyjnie określonych ich obszarów (np. ochrona środowiska, zbrojenia, 
gospodarka); niski poziom sformalizowanych struktur reżimów (komisje, komitety lub inne orga-
ny, które nadzorują proces wykonywania uzgodnionych regulacji); ustanawiane są procedury 
weryfikacji reżimów (sprawozdania z wykonania przyjętych regulacji, konferencje przeglądowe); 
reżimy służą kształtowaniu zachowań kooperacyjnych państw; funkcjonują tam, gdzie ich inte-
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międzynarodowe dotyczą państw i ich agend. Rosnąca różnorodność uczestni-
ków stosunków międzynarodowych i ich statusów sprawia jednak, że instytu-
cjonalizacji zaczynają podlegać interakcje między podmiotami niepaństwowy-
mi lub relacje na styku państwo – inne podmioty publiczne i podmioty niepu-
bliczne, prowadząc jednocześnie do tworzenia nowych form instytucji między-
narodowych w postaci powiązań sieciowych. 

Warto odnotować, że teoretyczną podstawą dla adaptacji teorii reżimów 
w odniesieniu do potrzeb miast stała się teoria reżimów miejskich (urban regi-
mes theory18). Teoria ta wyjaśnia mechanizmy polityki lokalnej. Wychodzi ona 
od obserwacji, że wyzwania rozwojowe narzucają konieczność współpracy 
między sektorem publicznym i prywatnym. Samorząd terytorialny musi w coraz 
większym stopniu współpracować z innymi podmiotami i starać się osiągać 
swoje cele poprzez inne organizacje. Różne grupy łączą wysiłki, by osiągnąć 
wspólne cele. Teoria reżimów zwraca uwagę na warunki, które muszą być speł-
nione, by taka koalicja wykonała swoje zadanie. Za twórcę tej teorii uważa się 
C. Stona, który w 1989 roku, wykorzystując własne doświadczenia, wydał 
książkę nawiązującą do zarządzania miastem Atlanta19.  

4. Governance a teoria sieci 

Coraz więcej autorów odnosi koncepcję governance do teorii sieci20. 
Governance jako zarządzanie siecią powiązań (network management) koncen-
truje się na koordynowaniu polityki współtworzonej przez cały system powią-
zanych ze sobą organizacji. Podejście to już od przeszło trzech dekad jest 
przedmiotem prac naukowych, których liczba, zwłaszcza w ostatnich latach, 
znacznie wzrosła21.  

                                                           
rakcje wtłoczone są w ramy przyjętych regulacji i wynikają ze wspólnych decyzji, M. Pietraś, 
op.cit., s. 189.  

18  Szerzej zob. C. Stone, Regime politics: Governing Atlanta 1946–1988, Lawrence: Uni-
versity Press of Kansas, 1989, s. 3–6. 

19  Ibidem. 
20  Zob. Managing Complex Networks – Strategies for the Public Sector, red. W.J.M. Kic-

kert, E.-H. Klijn, J.F.M. Koppenjan, SAGE Publications, London 1997; S. Goldsmith,  
W.D. Eggers, Governing by Network – The New Shape of the Public Sector, Brookings Institution 
Press, Washington D.C. 2004. 

21  Por. R. Agranoff, Managing Within Networks – Adding Value to Public Organizations, 
Georgetown University Press, Washington D.C. 2007; Ch. Koliba, J.W. Meek, A. Zia, Gover-
nance Networks in Public Administration and Public Policy, CRC Press – Taylor & Francis 
Group, USA 2010. 
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Podejście interorganizacyjne zakłada, że otoczenie każdej organizacji 
składa się z innych podmiotów. Aby przetrwać, czy rozwijać się, organizacja 
będzie potrzebowała zasobów od innych organizacji. Organizacje wchodzą 
zatem w relacje wymienne między sobą, w wyniku czego powstają wzajemne 
zależności, czyli sieć powiązań. Teoria interorganizacyjna zwraca szczególną 
uwagę na powiązania pomiędzy organizacjami oraz na strategie podejmowane 
przez te organizacje w celu wywierania wpływu na proces wymiany22. Procesy 
polityki mogą być widziane jako zbiór gier podjętych między aktorami. W ra-
mach tych gier każdy z różnorodnych aktorów ma swój sposób postrzegania 
natury problemu czy innych aktorów w obrębie sieci, posiada także własne, 
pożądane rozwiązania problemu. Na bazie tych wyobrażeń aktorzy kształtują 
optymalne dla siebie strategie. To, jaki będzie wynik gry, zależy od interakcji 
strategii podjętych przez różnych graczy. Warto podkreślić, że na strategie te 
wpływ wywierają postrzeganie poszczególnych aktorów, ich siła, rozkład zaso-
bów pomiędzy aktorów tworzących sieć oraz zasady sieci23.  

Niewątpliwie współczesne zarządzanie publiczne polega na uczestnictwie 
organizacji publicznych w sieciach koordynacji. Jak piszą Klijn i Koppenjan, 
rządy (na różnych szczeblach) mają tu do wyboru kilka sposobów postępowa-
nia24: 

a) unikać uczestnictwa w takich sieciach, starając się jednostronnie na-
rzucić innym podmiotom swoje idee i cele;  

b) włączać się do sieci, aby poprzez współpracę z innymi podmiotami re-
alizować swoje zadania; 

c) pełnić w sieciach rolę menedżerską, aby ukierunkować ich działanie 
na rozwiązywanie określonych problemów;  

d) tworzyć nowe sieci. 
Zarządzanie siecią koncentruje się głównie na polepszeniu współpracy 

pomiędzy tworzącymi ją aktorami. W literaturze wyróżnia się dwa rodzaje stra-
tegii zarządzania sieciami – zarządzanie interakcjami w sieci (process manage-

                                                           
22  Por. J.K. Benson, A Framework for Policy Analysis, w: Interorganisational Co-

ordination: Theory, Research, and Implementation, red. D.L. Rogers, D.A. Whetten, Iowa State 
University Press, Iowa 1982. 

23  E.H. Klijn, J.F.M. Koppenjan, Public Management and Policy Networks. Foundations 
of network approach to governance, „Public Management: An International Journal of Research 
and Theory” 2000, Vol. 2, Issue 2, s. 135–158. 

24  Ibidem.  
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ment) i zarządzanie instytucjonalnymi cechami sieci (network constitution)25. 
Zarządzanie siecią wydaje się zadaniem wymagającym wiedzy o sieci oraz sze-
rokich kompetencji, na przykład w zakresie negocjowania. Menedżer sieci nie 
jest dyrektorem czy centralnym aktorem, ale raczej mediatorem czy stymulato-
rem pewnych działań. Niekoniecznie musi to być rola, którą piastuje tylko jeden 
aktor.  

W podejściu sieciowym z reguły przyjmuje się, że aktorzy publiczni nie 
powinni odgrywać dominującej roli. Zwraca się uwagę na równość aktorów. 
Trudno się z tym do końca zgodzić, bowiem rządzący na różnych szczeblach 
władzy posiadają unikalne zasoby do swojej dyspozycji oraz działają w celu 
osiągnięcia specyficznych celów. Władza publiczna, czy to na poziomie kraju, 
regionu czy miasta, zajmuje specjalną pozycję, która nie może być zastąpiona 
przez innych aktorów. Na tę pozycję składają się takie zasoby, jak wysokie 
budżety, liczna kadra, posiadana infrastruktura, dostęp do mass mediów, mono-
pol na użycie siły oraz demokratyczna legitymizacja. Dostęp do tych zasobów 
daje rządzącym znaczącą siłę. Z drugiej jednak strony, tacy aktorzy mają wiele 
ograniczeń wynikających z ich specyfiki. 

5. Zarządzanie partycypacyjne w  działaniach samorządów terytorialnych 

Koncepcja governance, o czym już pisaliśmy, najczęściej utożsamiana jest 
z partycypacyjnym podejściem do sprawowania rządów. W kontekście samo-
rządów terytorialnych termin ten będzie odnosił się przede wszystkim do ak-
tywności ich organów wykonawczych. Przykładowo na szczeblu podstawowej 
jednostki samorządu terytorialnego odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent 
powinien współrządzić, czyli zidentyfikować lokalnych partnerów społecznych 
i gospodarczych, stworzyć struktury sieciowe lub przystąpić do istniejących 
i odpowiednio nimi zarządzać. R. Agranoff i M. McGuire interpretują gover-
nance na poziomie lokalnym jako zdolność do współdziałania (collaboration) 
jednostki lokalnej zarówno w relacjach poziomych, jak i pionowych26. Autorzy 
ci przeprowadzili interesujące badania oraz zaproponowali wiele modeli relacji 
pionowych i poziomych, w jakie powinny wchodzić władze miast. Problematy-
ka ta zasługuje na dalsze badania, w szczególności w krajach o odmiennych 
                                                           

25 Szerzej zob. E.H. Klijn, J.F.M. Koppenjan, C.J. Termeer, Managing Networks in the 
Public Sector, „Public Administration” 1995, No. 73(3), s. 437–454. 

26  R. Agranoff, M. McGuire, Collaborative Public Management. New Strategies for Local 
Governments, Georgetown University Press, Washington D.C. 2003, s. 20–21. 
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strukturach samorządowych oraz warunkach otoczenia. Governance, jak już 
wspominaliśmy, nie odnosi się jedynie do rządzenia, ale również do zarządza-
nia publicznego. Funkcje te realizują menedżerowie publiczni (dyrektorzy wy-
działów, dyrektorzy departamentów), od których aktywności, skłonności do 
współdziałania i profesjonalizmu działań zależy wdrażanie, często tylko dekla-
rowanego, partycypacyjnego stylu sprawowania rządów.   

W ostatnich latach, w krajach o dojrzałej demokracji, obserwuje się ten-
dencję do cedowania uprawnień i władzy innym podmiotom uczestniczącym 
w rozwoju gospodarczym obszaru. Argumentuje się, że sukces lokalnego i re-
gionalnego rozwoju gospodarczego jest bezpośrednio związany z siłą zdolności 
instytucjonalnej danego obszaru. Samorząd terytorialny stanowi autonomiczny 
element rządzenia w państwie. Jest to system złożony. Pełni w zakresie swoich 
kompetencji różne funkcje systemu rządzenia i posiada wyodrębnione do tego 
struktury (organy i jednostki organizacyjne). Pionierem zmian zorientowanych 
na usprawnienie administracji samorządowej w Europie była Wielka Brytania, 
w której można zaobserwować wprowadzenie bardzo dojrzałych rozwiązań. 
Obserwuje się tam na przykład odciążanie administracji lokalnej i przekazywa-
nie zadań podmiotom prywatnym lub specjalnym zewnętrznym agencjom27. 
Władze lokalne są motywowane do stawania się przedsiębiorczym samorzą-
dem. Rośnie rola partnerstwa lokalnego/regionalnego władzy samorządowej 
z bogatym zestawem podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych.  

Partnerstwo w kontekście rozwoju lokalnego/regionalnego jest terminem, 
który w trakcie ostatniej dekady zyskał na znaczeniu również w Polsce. Warto 
zatem nieco przybliżyć zarówno sam termin, jak i uwarunkowania rozwoju 
procesu partnerstwa. Autor definiuje tu partnerstwo jako: „trwały, długookre-
sowy związek między podmiotami, oparty na wymianie informacji i wzajem-
nym zaufaniu oraz na dzieleniu się wspólnymi korzyściami, a także ewentual-
nym ryzykiem”. Warto zwrócić uwagę na trwałość i długookresowość, które 
można nazwać ważnymi kryteriami uznania współpracy podmiotów za partner-
stwo. Za cechy konieczne tego związku podmiotów można uznać wzajemne 
zaufanie, korzyści oraz wspólnie ponoszone ryzyko. Właśnie ta wzajemna za-
leżność, można by powiedzieć „na dobre i na złe”, czyni z partnerstwa związek 

                                                           
27  D.C. Gibbs, A.E.G. Jonas, S. Reimer, D.J. Spooner, Governance, institutional capacity 

and partnerships in local economic development: theoretical issues and empirical evidence from 
the Humber Sub-region, Royal Geographical Society (with The Institute of British Geographers) 
2001, s. 104. 
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o szczególnym charakterze, który dopóki podmioty będą posiadały wzajemnie 
pożądane zasoby, dopóty będzie trwał i umacniał się. Niewątpliwie sprzyja 
temu ostatniemu regularna wymiana informacji i kontakty bezpośrednie osób 
reprezentujących podmioty.  

Warto zauważyć, że partnerstwo ma swoje zalety i wady. Dobrze opisuje 
je A. Sobolewski, pokazując równocześnie, że lista zalet jest znacznie dłuższa28. 
Znajdują się na niej między innymi łączenie zasobów, wiedzy, umiejętności. 
Partnerzy wnoszą również doświadczenie i odmienny punkt widzenia. Zdaniem 
wspomnianego autora, partnerstwo umożliwia przygotowanie rzeczowej analizy 
potrzeb i szans rozwojowych terytorium oraz stwarza możliwość uzyskania 
przewagi konkurencyjnej dla danej społeczności lokalnej. Partnerstwo, dzięki 
wspólnym dyskusjom i konsultacjom, przynosi lepsze rozpoznanie i zrozumie-
nie sytuacji danego obszaru, jego potencjału i problemów. Łączenie zasobów to 
również łączenie zasobów finansowych, którymi dysponują partnerzy. Pozwoli 
ono na realizację większych, efektywniejszych projektów. Partnerstwo umożli-
wia odpolitycznienie procesu podejmowania decyzji oraz aktywizację dotych-
czas biernych podmiotów. Wprowadza szczególne formy demokracji lokalnej, 
tworząc warunki do szerszej debaty społecznej i zwiększania możliwości po-
dejmowanych działań29.   

Niestety, partnerstwo ma też pewne wady. Na pierwszym miejscu należy 
wymienić czasochłonność organizowania i długi okres karencji, czyli oczeki-
wania na pierwsze jego rezultaty. Ograniczeniem jest także potrzeba posiadania 
silnego lidera, zarówno instytucjonalnego, jak i personalnego. Nie zawsze bo-
wiem osoby zajmujące wysokie stanowiska w organach samorządu terytorial-
nego posiadają odpowiednie cechy przywódcze, co nie sprzyja pełnemu wyko-
rzystaniu potencjału partnerskich struktur. Partnerstwo niesie też ryzyko po-
wstania zamkniętej grupy partnerów, którzy zżyci we wzajemnej symbiozie nie 
dopuszczają do współpracy innych podmiotów. Niebezpieczeństwo stanowi 
także dążenie do nadmiernego poszerzania zakresu kompetencji partnerstwa. 
Koordynowanie działań może wtedy przynieść skutki przeciwne do zamierzo-
nych30. Partnerstwo zamiast działać jak katalizator rozwoju, wchłania w siebie 

                                                           
28  A. Sobolewski, Partnerstwo dla rozwoju, „Dialog” 2006, nr 12, s. 44–48. 
29  J. Duriasz-Bułhak, R. Milewski, Partnerstwo w rozwoju lokalnym, Fundacja Wspomaga-

nia Wsi, Warszawa 2003, s. 9. 
30  Ibidem, s. 18. 
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wszelkie dotychczasowe inicjatywy. W efekcie poza nim tworzy się społeczna 
pustka.  

Podsumowanie 

Prowadzone rozważania wskazują na nowe wyzwania, jakie stają przed za-
rządzaniem w organizacjach publicznych. Rosnąca złożoność ich otoczenia oraz 
wielość zadań powodują, że zawiadywanie sprawami publicznymi wymaga 
dostosowania stylu rządzenia i zarządzania do tej rzeczywistości. Pojawienie się 
i wzrost akceptacji koncepcji governance rozpoczęło procesy współczesnych 
zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej. Są one szczególnie potrzeb-
ne w samorządach terytorialnych, ale i trudne do wdrożenia. Władze lokalne 
i regionalne muszą przekonać się do współrządzenia i współzarządzania jako do 
skutecznych sposobów działania na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców 
i starać się właśnie na takim podejściu budować kapitał społeczny miasta czy 
regionu w długim okresie.  
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Wprowadzenie 

Dynamicznie zmieniające się burzliwe otoczenie kształtujące współczesne 
ramy funkcjonowania uczestników rynku kreuje zróżnicowane rodzaje ryzyka, 
wobec którego podmioty te przyjmują niejednorodne postawy i strategie działa-
nia1. Szczególną kategorią jednostek gospodarki narodowej są podmioty sektora 
publicznego, których misja i mechanizm funkcjonowania wyróżnia je na tle 
sektora prywatnego2.  

W dobie procesów decentralizacji samorząd terytorialny jest integralną 
częścią sektora publicznego, a gminy tworzące jego podstawowy szczebel reali-
zują zadania i świadczą usługi niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
wspólnot lokalnych. Aktywności gmin towarzyszą określone rodzaje ryzyka3, 
                                                           

1  B. Guziejewska, Szoki dochodowe w finansach samorządu terytorialnego – przykład sa-
morządu województwa łódzkiego, w: Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego. 
Zagadnienia wybrane, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 
Poznań 2010, s. 86. 

2  Sektor publiczny a sektor prywatny w państwie wzajemne relacje organizacyjne i finan-
sowe, w: Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, red. B. Filipiak, J. Węcławski, Difin, 
Warszawa 2007, s. 112–113. 

3  M. Poniatowicz, Specyfika zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym ze szczególnym 
uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego, w: Podmioty sektora finansów publicznych 
wobec ryzyka i niepewności, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Po-
znaniu nr 26, Poznań 2010, s. 130. 
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które, w zależności od rodzaju oraz specyfiki gminy, determinują rynkowy mo-
del jej zachowań. Celem artykułu jest identyfikacja i parametryzacja modeli 
zachowań gmin w zmiennych warunkach otoczenia.  

1. Współczesne trendy i czynniki kształtujące otoczenie gmin  

Otoczenie, w którym funkcjonują gminy, zmienia się systematycznie  
i ewoluuje od momentu reaktywacji szczebla samorządu gminnego. Dokonujące 
się zmiany zachodzą zarówno w otoczeniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym 
jednostek terytorialnych, a ich intensywność wymaga od nich właściwych reak-
cji i podejmowania działań prewencyjnych pozwalających zminimalizować 
ryzyko negatywnego oddziaływania4.  

Współczesne otoczenie gmin ma charakter niestabilny i nieprzewidywal-
ny. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim procesy, takie jak glo-
balizacja, integracja, decentralizacja oraz konsolidacja, dokonujące się w ra-
mach struktur gospodarczych poszczególnych państw na świecie. Zjawiska 
towarzyszące oraz pochodne wskazanych procesów determinują utrwalanie 
i rozwój powiązań oraz zależności o charakterze ponadpaństwowym, jakie po-
wstają pomiędzy poszczególnymi uczestnikami globalnego rynku.  

W warunkach otwartej gospodarki globalnej stopień złożoności powiązań 
systemów gospodarczych, politycznych czy prawnych pozostaje bardzo wysoki. 
Ma to określone konsekwencje dla autonomii oraz swobody działania w ramach 
gospodarek poszczególnych krajów współpracujących i funkcjonujących  
w określonych strukturach polityczno-gospodarczych. Dotyczy to w szczegól-
ności państw członkowskich, stowarzyszonych w ramach zróżnicowanych 
ugrupowań i organizacji, których szczególną formą jest Wspólnota Europejska.  

Wskazane procesy mają swoje odzwierciedlenie w zmianach, jakie doko-
nują się na płaszczyźnie jednostek samorządu terytorialnego. Europejski wy-
miar regulacji dotyczący koncepcji organizacji i funkcjonowania jednostek 
szczebla samorządowego przedstawiony został w zapisach Europejskiej Karty 
Samorządu Lokalnego5 oraz Europejskiej Karty Samorządu Regionalnego. Sa-
                                                           

4  M. Tomaszewski, Budżet zadaniowy jako instrument formalizacji procesu zarządzania 
ryzykiem w sektorze publicznym, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów pub-
licznych, t. 2, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Wrocław 2009, s. 344. 

5  T. Famulska, Podatkowe zasilanie budżetów lokalnych w krajach Unii Europejskiej,  
w: Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, red. L. Patrzałek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Bankowej w Poznaniu, Poznań 2009, s. 29–30. 



Modelowe odwzorowanie strategicznych zachowań gmin... 245

morząd gminy w swojej działalności korzysta także z szerokiego dorobku 
prawno-organizacyjnego Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno regulacji obli-
gatoryjnych, odzwierciedlonych w przepisach prawa krajowego dostosowanych 
do wymogów stawianych w danej sferze regulacji przez Unię Europejską (mię-
dzy innymi ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej), jak i dobrych praktyk, które mają 
charakter fakultatywny i stanowią źródło wiedzy na temat właściwego działania 
i postępowania w określonych dziedzinach oraz sytuacjach (między innymi 
koncepcja partnerstwa publiczno-prywatnego6). 

Ważnym czynnikiem kształtującym działania współczesnych gmin jest 
czynnik ekonomiczny, którego wpływ przejawia się w poszukiwaniu sposobów 
zwiększania efektywności funkcjonowania jednostek publicznych. W celu po-
prawy parametrów gospodarki finansowej gminy coraz częściej decydują się na 
wdrożenie instrumentów zarządczych. Dotyczy to przede wszystkim metod 
budżetowania7 (dominuje budżetowanie zadaniowe), koncepcji planowania 
wieloletniego oraz sposobów zwiększania efektywności wydatkowania środków 
publicznych poprzez monitorowanie i ewaluację. Instrumenty wykorzystywane 
w przypadku obu kategorii ukierunkowane są na weryfikację zasadności i rezul-
taty wydatkowania środków publicznych stosujących je jednostek. Rozwój ryn-
ku finansowego sprzyja także zwiększaniu możliwości i różnorodności rozwią-
zań dotyczących zewnętrznych źródeł finansowania gmin, co zwiększa ela-
styczność ich działania, ale może prowadzić również do nadużyć. Odpowiedzią 
na rosnące zagrożenie ze strony kreatywnej księgowości mogą być rozwijające 
się rozwiązania w zakresie nadzoru finansowego, kontroli zarządczej oraz audy-
tu w jednostkach sektora publicznego8. 

Zmianom podlega również model funkcjonowania urzędów gmin oraz 
pracy osób w nich zatrudnionych. Znajdują tutaj zastosowanie instrumenty poli-
tyki jakości (księga jakości, normy, certyfikaty, uchwały). 

                                                           
6  A. Kopańska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych. 

Czynniki rozwoju w Polsce, w: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. D.A. Ha-
łaburda, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, s. 25–34. 

7  G. Kozuń-Cieślak, Budżetowanie w jednostkach samorządu terytorialnego – reorientacja 
z administrowania na zarządzanie, „Finanse Komunalne” 2010, nr 9, s. 5–17. 

8  M. Jastrzębska, Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego 
i jego związki z kontrolą zarządczą i audytem wewnętrznym, „Finanse Komunalne” 2010, nr 7–8, 
s. 5–17. 
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Czynnikiem inicjującym procesy zmian jest także konkurencja (głównie 
jeśli chodzi o kapitał finansowy) rozwijająca się pomiędzy gminami, stymulo-
wana oddziaływaniem czynnika społecznego (rosnące oczekiwania społeczno-
ści lokalnych determinują konieczność zwiększania jakości usług komunal-
nych).  

Oddziaływanie każdego z wymienionych czynników kreuje określone ry-
zyko, które gminy powinny potrafić zidentyfikować oraz przeciwdziałać mu 
stosując właściwe rozwiązania. 

2. Modele funkcjonowania gmin w warunkach zmieniającego się otoczenia 

W zależności od nastawienia władz lokalnych wobec ryzyka opracowywane 
są strategie działania uwzględniające założenia zróżnicowanych modeli zachowań 
rynkowych. W literaturze przedmiotu, w zależności od charakteru i rodzaju stra-
tegicznych działań gmin, wyróżnia się trzy modele ich zachowań: model zacho-
wawczy, model poszukiwania szans w otoczeniu oraz model kreowania rozwoju9. 
Odwzorowanie założeń poszczególnych modeli i odniesienie ich do warunków 
funkcjonowania polskich gmin dowodzi, że działania podejmowane przez wiele 
z nich zaklasyfikować można do modelu zachowawczego (rys. 1).  

Model zachowawczy obejmuje działania prewencyjne zapewniające za-
chowanie jednakowych warunków funkcjonowania jednostce w długim czasie. 
Gminy realizujące ten model działania charakteryzuje stabilna sytuacja finan-
sowa z tendencją do wzrostu zobowiązań, brak jasno określonej strategii rozwo-
ju, kontynuowanie podjętych wcześniej zadań i powielanie wzorców zachowań 
w sytuacjach ryzykownych (brak procesu doskonalenia metod i działań). Za-
chowanie gmin scharakteryzowane w ramach modelu zachowawczego nie za-
pewnia tym jednostkom możliwości długookresowego rozwoju.  

W modelu zachowawczym w strukturze wydatków gminy dominują krót-
koterminowe wydatki bieżące, które ze względu na ograniczoność środków 
budżetowych oraz zdeterminowany prawnie charakter (wydatki sztywne stano-
wią przeważającą grupę wydatków bieżących) „wypierają” wydatki inwesty-
cyjne10. Struktura finansowania wydatków gmin w tym modelu bazuje na środ-

                                                           
9  B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk, Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, 

procesy, Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 130. 
10  M. Zioło, Wpływ spowolnienia gospodarczego na gospodarkę finansową gmin w Polsce 

– próba oceny, w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, red. T. Juja, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 141, Poznań 2010, s. 284–285. 
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kach transferowych w postaci dotacji i subwencji ogólnej. Gminy realizujące 
ten model działania to przede wszystkim gminy wiejskie, które posiadają ogra-
niczone możliwości kreowania dochodów własnych. Gminy wiejskie mają ty-
powo rolniczy profil działania oraz ograniczony potencjał endogeniczny, wobec 
czego pozyskiwanie dochodów własnych z tytułu udziałów w podatkach do-
chodowych (PIT i CIT) oraz wpływów z podatków i opłat lokalnych pozostaje 
utrudnione. Gminy wiejskie zasadniczo cechuje odpływ z ich obszaru wykwali-
fikowanej ludności aktywnej zawodowo oraz przedsiębiorców, którzy, poszuku-
jąc możliwości rozwoju i lepszego standardu funkcjonowania, przenoszą się do 
dużych gmin, zazwyczaj miejskich z lepszą ofertą usług.  
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Rys. 1. Model zachowawczy 
Źródło: opracowanie własne. 
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Brak strategii, wizji, misji oraz celów działania jednostek stosujących mo-
del zachowawczy nie wymaga od nich wdrażania i utrzymywania systemu ob-
serwacji otoczenia. Władze gminy realizujące model zachowawczy podejmują 
decyzje w trybie doraźnym nie poprzedzonym wnikliwymi analizami przy-
szłych trendów. Podejmowanie decyzji podyktowanych potrzebą chwili (roz-
wiązywanie problemów w momencie ich powstania) skutkuje krótkotrwałym 
charakterem ich oddziaływania. Decyzje podejmowane ad hoc nie dają możli-
wości wyeliminowania potencjalnych zagrożeń czy usunięcia przyczyn istnieją-
cych problemów. Ich oddziaływanie koncentruje się tylko na pozornym rozwią-
zywaniu problemów poprzez niwelowanie ich negatywnych skutków, nie za-
pewnia jednak trwałego, kompleksowego rozwiązania strategicznego danego 
problemu.  

Model poszukiwania szans w otoczeniu bazuje na wysoko rozwiniętym 
systemie monitoringu otoczenia, właściwym diagnozowaniu trendów zachodzą-
cych w nim zmian oraz prognozowaniu przyszłych zjawisk. Gminy najczęściej 
wykorzystują zróżnicowane narzędzia wspierające wskazane działania. Do tych 
instrumentów należą między innymi zrównoważona karta wyników, model 
logiczny i benchmarking wyników11. Główne wyróżniki typowe dla modelu 
poszukiwania szans w otoczeniu przedstawiono na rysunku 2.  

Model poszukiwania szans w otoczeniu wymaga od zarządzających zna-
jomości technik analizy i przetwarzania informacji oraz wysokich nakładów 
zapewniających możliwość sprawnego weryfikowania i analizowania danych 
napływających z otoczenia. Poprawna i sprawna weryfikacja oraz umiejętność 
zredagowania prawidłowej diagnozy oraz trafnego określenia przyszłych tren-
dów i kierunków zmian pozwala jednostkom terytorialnym utrzymać osiągnięty 
poziom rozwoju i stwarza możliwość doskonalenia podejmowanych działań 
prorozwojowych. Zapewnia także stabilne funkcjonowanie jednostki terytorial-
nej w średnim i długim okresie. Gminy realizujące model poszukiwania szans 
w otoczeniu cechuje:  

– stabilna sytuacja finansowa z tendencją do jej pogarszania przy nie-
sprzyjających warunkach otoczenia (dominacja zagrożeń nad szansa-
mi), 

                                                           
11  Szerzej zob. A. Podgórniak-Krzykacz, M. Wojciechowski, Monitorowanie sprawności 

administracji samorządowej – przegląd instrumentów pomiaru osiągnięć, w: Rozwój lokalny 
i regionalny. Znaczenie wsparcia udzielanego przez jednostki samorządu terytorialnego, red. 
B. Filipiak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 31, Poznań 2010, s. 76. 
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– polityka inwestycyjna ograniczona do realizacji zadań wybranych, naj-
częściej kontynuowanych, 

– brak właściwej strategii i wizji działania (odczuwalna jest potrzeba ich 
zmiany), 

– działanie ukierunkowane na identyfikację i wykorzystywanie szans 
w otoczeniu, 

– wdrożony system monitoringu otoczenia.  
 
 

Cechy

stan zasobów własnych
gminy

warunki
funkcjonowaania, stan

otoczenia

charakter polityki
dochodowej gminy

zadawalający stan
majątku komunalnego

ograniczone dochody
własne, konieczność

poszukiwania
zewnętrznych źródeł

otoczenie burzliwe
kreujące szanse

i zagrożenia

charakter polityki
inwestycyjnej gminy

polityka marketingowa

system monitoringu
otoczenia

inicjatywy inwestycyjne
pod wpływem

nadażających się szans

nieskuteczna wizja i
strategia działania

charakter i tryb
podejmowanych decyzji

złożony system
obserwacji otoczenia

decyzje krótkookresowe,
doraźne

Potencjalne skutki
realizacji  modelu

niska dynamika
przyrostu majątku i

innowacji

wykorzystywanie szans
minimalizowanie

zagrożeń

kontrolowany
wzrastający  stan

zobowiązań

zwalczanie negatywnych
trendów poprzez próby
aktywizacji działania

działania doraźne,
uzależnione od szans

selekcjonowanie i
wykorzystywanie szans

w otoczeniu

decyzje skuteczne
jedynie w wybranym

zakresie działań

Potencjalne możliwości
przeciwdziałaniaWyróżniki

hierarchizowanie
zagrożeń i

przeciwdziałanie im

analiza stanu majątku i
podnoszenie jego

wartości

konieczność
aktywizowania

dochodów własnych

wdrożenie
kompleksowych

inicjatyw inwestycyjnych

konieczność poprawy
wizji i strategii działania

kontrola i modernizacja
istniejącego systemu
obserwacji otoczenia

decyzje kompleksowe
oparte na lateralnym

myśleniu

 
 

Rys. 2. Model poszukiwania szans w otoczeniu 
Źródło: opracowanie własne. 
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Wdrożenie tego modelu wymaga znacznego zaangażowania zasobów bę-
dących w dyspozycji gminy w procesie pozyskiwania informacji. Warunkiem 
sukcesu jest również systematyka działania w sferze monitorowania, gromadze-
nia i przetwarzania informacji12. Podstawą identyfikacji szans w otoczeniu jest 
sprawnie działający system jego obserwacji oraz umiejętność właściwego wy-
korzystania narzędzi predykcji.  

Trzeci z modeli zachowań – model kreowania rozwoju – jest najbardziej 
pożądanym modelem funkcjonowania gminy. Zakłada on dynamiczny rozwój 
jednostki w długim okresie (rys. 3). Jego wdrożenie w praktyce wymaga właś-
ciwego określenia wizji i misji rozwoju13 oraz ich realizacji z wykorzystaniem 
wszystkich możliwych instrumentów ekonomicznych. Model ten docelowo 
doprowadzić ma do podniesienia stopnia konkurencyjności jednostki i zwięk-
szenia jej potencjału rozwojowego14. Wyróżnikami modelu kreowania rozwoju 
są: 

– dobra kondycja finansowa gminy, 
– jasno określona strategia działania oraz towarzyszące jej polityka 

i programy działania, 
– rozwinięty system monitoringu otoczenia i ewaluacja, 
– dynamiczny charakter polityki inwestycyjnej, 
– wysoki stopień zaangażowania władz lokalnych w realizację przyję-

tych zamierzeń, 
– znaczne możliwości kreowania dochodów własnych (wysoki stopień 

ich różnorodności) poprzez wykorzystanie instrumentów polityki do-
chodowej. 

 
 
 
 
 

                                                           
12  A. Mempel-Śnieżyk, Zarządzanie w aspekcie rozwoju lokalnego, w: Samorząd teryto-

rialny w zintegrowanej Europie, red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego nr 489, Ekonomiczne Problemy Usług nr 14, Szczecin 2008, s. 250. 

13  A. Sztando, Wzorzec procedury budowy strategii rozwoju jednostki samorządu teryto-
rialnego, w: Rozwój lokalny i regionalny…, s. 104. 

14  D. Niegowska, Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej, w: Gospodarka lo-
kalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu  
nr 205, Poznań 1992, s. 87. 



Modelowe odwzorowanie strategicznych zachowań gmin... 251

Cechy

stan zasobów własnych
gminy

warunki
funkcjonowania,  stan

otoczenia

charakter polityki
dochodowej  gminy

majątek komunlny
nowoczesny, o niskim

stopniu zużycia

tendencja do zaciągania
zobowiązań  na

finansowanie  rozwoju

otoczenie burzliwe
kreujące szanse

i zagrożenia

charakter polityki
inwestycyjnej gminy

polityka   marketingowa

system monitoringu
otoczenia

aktywna polityka
inwestycyjna

skonkretyzowana wizja
 i strategia działania

charakter i tryb
podejmowanych decyzji

złożony system
obserwacji otoczenia

decyzje długookresowe
poprzedzone analizami

Potencjalne skutki
wdrożenia

modelu

wysoki wskaźnik
przyrostu majątku i

innowacyjności

harmonijny rozwój
koordynowanie szans
niwelowanie zagrożeń

samodzielna polityka
finansowa

maksymalizowanie
potrzeb inwestycyjnych

gminy

działania
perspektywiczne z

elementami predykcji

kontrola otoczenia   w
możliwym obszarze

decyzje skuteczne
ukierunkowane na

efektywną realizację
zadań

Potencjalne możliwości
przeciwdziałaniaWyróżniki modelu

strategia elastyczna
dostosowana do trendów

w otoczeniu

analiza stanu majątku,
przeciwdziałanie jego

zużyciu

stałe aktywizowanie
dochodów własnych

poszukiwanie nowych
inicjatyw inwestycyjnych

konieczność
uelastyczniania wizji i

strategii działania

kontrola i modyfikacja
istniejącego systemu
obserwacji otoczenia

decyzje kompleksowe
oparte na lateralnym

myśleniu

 
Rys. 3. Model kreowania rozwoju  
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Gminy realizujące strategie zakładające dynamiczny rozwój w długim 

okresie cechuje wysoka dynamika działań inwestycyjnych. Realizowanie długo-
letnich programów inwestycyjnych łączy się z koniecznością ponoszenia zwią-
zanych z nimi wydatków. Gminy rozwijające się i kreujące rozwój lokalny cha-
rakteryzuje wysoki udział przychodów (o zróżnicowanym charakterze) 
w strukturze finansowania zadań inwestycyjnych. 

Model kreowania rozwoju w związku z systematycznie wydatkowanymi 
w ramach polityki inwestycyjnej środkami finansowymi wymaga racjonalizacji 
dotychczas ponoszonych wydatków. Konieczne jest dokonywanie analiz z za-
kresu efektywności podstawowej działalności gminy i szukanie możliwości 
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zwiększania skuteczności wydatkowanych środków. W ramach realizacji mode-
lu kreowania rozwoju dochodzić może do nawiązywania współpracy pomiędzy 
sąsiadującymi gminami celem dywersyfikacji ryzyka wynikającego z realizo-
wanych inwestycji oraz partycypacji w ponoszeniu wydatków inwestycyj-
nych15. W modelu tym gminy często wykorzystują formułę partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego w celu zwiększenia efektywności podejmowanych inwe-
stycji i alokacji związanego z nimi ryzyka. 

3. Modele strategicznych zachowań gmin a nastawienie decydentów wobec 
ryzyka 

Wybór i realizacja działań podjętych w ramach przedstawionych modeli 
zachowań gminy uzależniony jest od postawy zarządzających i decydentów 
lokalnych wobec ryzyka. Najczęściej spotykane nastawienie wobec ryzyka da 
się usystematyzować w trzech kategoriach, określanych jako stochastyczna 
dominacja pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia16.  

 
Stochastyczna dominacja pierwszego stopnia  

Zakłada racjonalne rozpoznanie i ocenę ryzyka przez decydenta dokonują-
cego wyboru wariantu decyzyjnego poprzez oszacowanie prawdopodobieństwa 
jego zaistnienia i oddziaływania na realizację założonego celu. W przypadku 
wariantów decyzji o analogicznym poziomie prawdopodobieństwa zajścia da-
nego zdarzenia decydent dokonuje wyboru cechującego się wyższym stopniem 
oddziaływania na realizację danego zamierzenia (aktywna postawa wobec ryzy-
ka charakterystyczna dla decydentów w modelu kreowania rozwoju).  

 
Stochastyczna dominacja drugiego stopnia 

Wariant ten cechuje niechęć decydentów do podejmowania ryzyka 
z jednoczesnym jego unikaniem. Opisana postawa decydentów stroniących od 
ryzyka prowadzi do regresu w działalności gospodarczej, której zawsze towa-
rzyszy ryzyko. Brak jakichkolwiek działań skoncentrowanych w ramach zarzą-
dzania ryzykiem prowadzi do utraty konkurencyjności i w rezultacie zdolności 
funkcjonowania w warunkach wolnego rynku (unikanie ryzyka, postawa cechu-
jąca zachowania decydentów w modelu zachowawczym). 

                                                           
15  K. Fabiańska, J. Rokita, Przedsiębiorczość, ryzyko, struktury, Warszawa 1991, s. 49.  
16  T. Witkowski, Decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem, WNT, Warszawa 2000, s. 378.  
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Stochastyczna dominacja trzeciego stopnia 
Wzrastająca skłonność do podejmowania ryzyka w działalności gospodar-

czej widoczna jest w postawach decydentów jedynie przy ekwiwalentnym po-
ziomie osiąganych wyników ekonomicznych. Wysokiemu poziomowi ryzyka 
towarzyszyć musi wysoka stopa zwrotu z realizowanych zamierzeń inwestycyj-
nych (akceptowanie ryzyka, właściwe dla decydentów reprezentujących model 
poszukiwania szans w otoczeniu).  

Konkurencyjność gmin jest częściowo zależna od nastawienia władz 
gminnych do ponoszenia ryzyka. Kalkulacja ryzyka w działalności gminy jest 
szczególnie istotnym elementem z uwagi na fakt, że są to podmioty sektora 
samorządowego finansowane ze środków publicznych.  

Podsumowanie 

Zachowania strategiczne gmin funkcjonujących w zmiennych warunkach 
otoczenia pozostają zróżnicowane w zależności od rodzaju i specyfiki działania 
danej jednostki terytorialnej. W zależności od typu gminy (wiejska, miejsko- 
-wiejska, miejska, miasto na prawach powiatu) oraz zewnętrznych uwarunko-
wań jej działania możliwe jest zaistnienie trzech modeli strategicznych zacho-
wań gminy: modelu zachowawczego, modelu poszukiwania szans w otoczeniu 
oraz modelu kreowania rozwoju. 

Model zachowawczy zapewnia jedynie krótkotrwałe przetrwanie w zmie-
niającym się otoczeniu. Model ten cechuje się bierną postawą władz lokalnych 
wobec ryzyka, zawiera rozwiązania doraźne, krótkookresowe. Antagonistyczne 
modele (model poszukiwania szans w otoczeniu oraz model kreowania rozwo-
ju) różnią się założeniami i efektami realizacji podejmowanych działań. Ukie-
runkowane są na realizację zadań długookresowych, uwzględniających umiar-
kowany i podwyższony poziom ryzyka towarzyszącego jednostce na każdym 
etapie jej funkcjonowania. W zróżnicowanym stopniu zapewniają gminie 
zwiększenie potencjału rozwojowego i szanse na zwiększenie pozycji konku-
rencyjnej.  

Każdy z wymienionych modeli stanowi kolejny etap w kreowaniu proce-
sów rozwojowych na poziomie lokalnym. Modele te mają charakter sekwencyj-
ny i następują po sobie w zależności od potencjału jednostki terytorialnej i wa-
runków otoczenia, w którym funkcjonuje. 
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MODELS MAPPING STRATEGIC BEHAVIOR OF MUNICIPALITIES  
IN THE CHANGEABLE SURROUNDING 

 
Summary 

 
The article attempts to model the behavior of municipalities in the changeable sur-

rounding. The basis for differentiation of the strategic behavior of the municipalities 
were endogenous and exogenous factors affecting the decisions of self – government 
entities, influencing on the nature of risk of their policy of revenue and expenditure, and 
thus affected on the final results and their development. Depending on the level of mu-
nicipal development, local capacity and the level of activity three models of strategic 
behavior were distinguished. Having taken into account upon mentioned criteria the 
models have been arranged as: a conservative model, model of exploration of opportu-
nities in the surrounding and model of creating of development. 

Translated by Magdalena Zioło 
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