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WSTĘP 
 
W obecnej rzeczywistości normą staje się stosowanie instrumentów marke-

tingowych prawie w kaŜdej dziedzinie. WaŜne jest, aby były to działania prze-
myślane i systematyczne. Podmioty muszą brać pod uwagę zmieniające się 
otoczenie i stosować nowoczesne narzędzia zarządzania. NaleŜy podkreślić, Ŝe 
konsument ma coraz większe wymagania, oczekuje często indywidualnego 
podejścia. Z tego względu wzrasta rola personelu i tworzenia relacji partner-
skich. Istotna jest równieŜ społeczna odpowiedzialność biznesu. 

Niniejsza publikacja Zeszytów Naukowych jest próbą przybliŜenia tej bar-
dzo róŜnorodnej tematyki. Składa się z czterech głównych części, do których 
naleŜą: 

1. Instrumenty marketingowe w działalności przedsiębiorstw. 
2. Nowoczesne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem. 
3. Personel i kreowanie relacji z otoczeniem. 
4. Społeczna odpowiedzialność biznesu. 
Redaktorzy składają wszystkim Autorom artykułów podziękowanie za pod-

jęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań naukowych. Opubliko-
wane materiały zapewne wzbogacą polski rynek wydawniczy w obszarze sze-
roko rozumianego marketingu.  

 
GraŜyna Rosa, Agnieszka Smalec, Leszek Gracz 
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Streszczenie  

Czas, jako wymiar decyzji nabywców instytucjonalnych, jest słabo poznanym aspektem ich 
zachowań. Dotyczy to w szczególności ich orientacji czasowej, tj. deklarowanej skłonności (lub 
świadomości), Ŝe konkretny zakup implikuje konieczność pozostania z konkretnym dostawcą 
przez dłuŜszy czas. O ile deklaratywny czas pozostawania z dostawcą nie pozwala na precyzyjne 
prognozowanie czasu rzeczywistego, istnieją przesłanki pozwalające na określenie, czy nabywca 
pozostanie z dostawcą dłuŜej, czy nie. Do przesłanek takich naleŜą: rodzaj decyzji zakupu, wyso-
kość inwestycji czy poziom postrzeganego ryzyka i zaleŜności od dostawcy. Zachowania nabyw-
ców z perspektywy czasu plasują się w kontinuum pomiędzy dwoma wzorcami zachowań  
– „stracony na zawsze” oraz „zawsze [jakiś] udział”.  

Wprowadzenie 

Czas jest istotnym aspektem relacji między nabywcami a dostawcami na 
rynku, przede wszystkim w sytuacji, gdy przynajmniej jedna ze stron oczekuje 
jakieś formy dłuŜszego związku lub długookresowego zaangaŜowania. Czas 
konceptualizowany jest w literaturze przedmiotu w róŜny sposób, np. jako czas 
trwania relacji nabywcy z dostawcą lub cykl Ŝycia nabywcy w przedsiębior-
stwie. W najprostszym rozumieniu czas postrzegany jest przez pryzmat powta-
rzania zakupów, tj. okresu, w jakim nabywca korzysta z oferty konkretnego 
dostawcy. Ten aspekt z kolei wiąŜe się z zagadnieniem lojalności nabywców. 
Czas ostatecznie jest takŜe istotnym aspektem koncepcji wartości nabywcy.  
W matematycznych formułach pomiaru wartości parametr czasu przewaŜnie 
uwzględniany jest jako horyzont czasowy prognozy (tak wartości nabywcy, jak 
i jego kapitału).  

Z perspektywy relacji nabywca-dostawca czas moŜna interpretować rów-
nieŜ jako moment interakcji, tj. optymalny odstęp pomiędzy poszczególnymi 
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kontaktami, charakteryzujący się najwyŜszym prawdopodobieństwem poŜąda-
nej reakcji nabywcy na bodziec marketingowy dostawcy. Z perspektywy za-
gadnienia orientacji czasowej nabywcy aspekt ten ma drugorzędne znaczenie.  

Czas, jako aspekt procesów decyzyjnych nabywców i decyzji marketingo-
wych dostawców, jest zasadniczo ignorowany w literaturze1. ZałoŜenia doty-
czące czasu mają fundamentalne znaczenie, poniewaŜ mają one istotny wpływ 
na wybory dokonywane przez obu uczestników relacji. Wybory te odnoszą się 
do tak zasadniczych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku jak 
alokacja zasobów, priorytetyzacja działań, a takŜe wybór momentu ich inicjo-
wania i finalizowania2. Wśród nielicznych opracowań na uwagę zasługuje praca 
M. Kutschkera i innych, którzy analizowali wymiar czasu w kontekście strategii 
marketingowej na rynkach międzynarodowych3. Autorzy ci zidentyfikowali 
podstawowe wymiary czasu, wśród których istotne znaczenie ma aspekt okre-
ślony jako czas trwania (ang. duration)4. Czas trwania najczęściej rozumiany 
jest jako długość występowania konkretnego stanu lub zjawiska5. Z perspekty-
wy relacji nabywcy z przedsiębiorstwem zasadnicze znaczenie ma czas, w ja-
kim nabywca dokonuje zakupów, rozpoczynający się przewaŜnie w momencie 
inicjowania działań marketingowych mających na celu pozyskanie nabywcy,  
a kończący się definitywnym odejściem nabywcy od dostawcy. Czas trwania 
ma dwa zasadnicze wymiary: horyzont czasowy i tzw. pusty czas6. 

Horyzont czasowy jest najczęściej definiowany jako długi lub krótki okres, 
pojęcie występujące często w literaturze, jednak nieprecyzyjne i relatywne.  
W literaturze nie moŜna znaleźć zadowalającej i definitywnej odpowiedzi na 
pytanie, ile trwa konkretny okres, co wynika nie tyle ze względności tych pojęć 
(podobnie zresztą jak względności samego pojęcia i percepcji czasu), ile z ich 
silnych uwarunkowań kontekstualnych. Horyzonty czasowe mają istotne zna-
czenie w procesach planowania strategicznego przedsiębiorstw, jak i – prawdo-
podobnie – w określaniu poziomu skuteczności ich działań. „Pusty czas”  

                                                                 
1 L. Quintens, P. Matthyssens, Involving the process dimension of time in case-based research, 

„Industrial Marketing Management” 2010, No. 39, s. 91–99.  
2 P. Harley, E. Mossakowski, A selective review of time assumptions in strategy research, 

„Academy of Management Review” 2000, No. 25, s. 796–812. 
3 M. Kutschker, I. Bäurle, Three + one: Multidimensional strategy of internationalization, 

„Management International Review” 1997, No. 37 (2), s. 103–125. M. Kutschker, I. Bäuerle,  
S. Schmidt, International evolution, international episodes, and international epochs: Implica-
tions for managing internationalization, „Management International Review” 1997, No. 37 (2), 
Special Issue, s. 101–124.  

4 M. Kutschker, I. Bäurle, Three + one…, s. 103–125. 
5 L. Quintens, P. Matthyssens, Involving the process…, s. 91–99. 
6 Ibidem. 
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(ang. empty time) moŜna zdefiniować jako okresy, w których dane zjawisko nie 
występuje. W kontekście zachowań nabywców jest to czas, w którym nabywca 
nie dokonuje zakupów. Nabywcy mogą planować czas pozostawania w związku 
z dostawcą, tj. korzystania z jego oferty, jednak bardziej realistycznym załoŜe-
niem wydaje się przyjęcie, Ŝe mają oni jakieś oczekiwania odnośnie do tego 
czasu, które mogą deklarować. RóŜnica między oczekiwaniami a rzeczywistym 
czasem ponawiania zakupów u konkretnego dostawcy jest pochodną wielu 
czynników i moŜna zaryzykować stwierdzenie, Ŝe jest immanentną cechą inte-
rakcji podmiotów rynku. 

Orientacja czasowa nabywcy, określana niekiedy jako jego horyzont cza-
sowy, jest najczęściej definiowana jako skłonność nabywcy instytucjonalnego 
do zaangaŜowania się w długotrwałą relację z dostawcą, tj. kontynuowania ko-
rzystania z jego oferty w długim okresie7. Definicja ta sugeruje, Ŝe orientacja 
czasowa nabywcy ma charakter czysto deklaratywny, który moŜe znacząco 
róŜnić się od stanu rzeczywistego, na co uwagę zwróciła juŜ B. Jackson8. De-
klaratywny charakter tej kategorii sugeruje, Ŝe do pewnego stopnia moŜna ją 
tłumaczyć jako przeświadczenie nabywców, iŜ konkretne zakupy implikują 
konieczność korzystania z oferty konkretnego dostawcy przez dłuŜszy czas.  
W realiach rynkowych róŜnice pomiędzy zachowaniami deklarowanymi a rze-
czywistymi mogą być tak znaczne, Ŝe mogą one czynić te pierwsze zupełnie 
pozbawionymi wartości prognostycznych. MoŜna jednak wskazać pewne uwa-
runkowania kontekstualne, odnoszące się do konkretnej sytuacji zakupu czy 
relacji nabywca-dostawca, które pozwalają zarówno dostawcom, jak i nabyw-
com prognozować konsekwencje ich decyzji z perspektywy czasu. Orientacje 
czasowe są pochodną kilku czynników: cech nabywanych dóbr lub usług, kosz-
tów zmiany dostawcy czy teŜ istotności zakupu z perspektywy strategii bizne-
sowej nabywcy. W najprostszym ujęciu moŜna wyróŜnić orientacje długo-  
i krótkookresową, wyznaczające skrajne punkty kontinuum zachowań nabyw-
ców w kontekście czasu. Między tymi ekstremami plasują się stany czy teŜ 
orientacje pośrednie, których róŜnorodność odzwierciedla realia zachowań na-
bywców na rynku. Nabywca instytucjonalny moŜe, jak się wydaje, wykazywać 
róŜne orientacje czasowe względem róŜnych produktów czy sytuacji zakupu. 
MoŜna spekulować równieŜ o występowaniu jakieś ogólnej orientacji, właści-
wej dla konkretnej organizacji, a wynikającej z panującej w niej kultury. Orien-
                                                                 

7 E. Anderson, B. Weitz, Determinants of Continuity in Conventional Industrial Chanel Dyads, 
„Marketing Science” 1989, No. 8, s. 310–323.  

8 B. Jackson, Winning and Keeping Industrial Customers, Lexington Books, D.C. Heath and 
Company, Lexington, Massachusetts/Toronto 1985, s. 35–93.  
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tacja ta moŜe być jednak drugorzędna, tj. moderowana przez czynniki kontek-
stualne towarzyszące konkretnej decyzji zakupu.  

Znajomość orientacji czasowej nabywcy jest, zdaniem S. Ganesana, klu-
czową przesłanką w wyborze działań marketingowych na rynku dóbr i usług 
zaopatrzeniowych9. Cechy charakterystyczne rynku dóbr i usług zaopatrzenio-
wych, w szczególności mniejsza liczebność nabywców, o których konkurują 
dostawcy, a takŜe wielkość realizowanych zakupów i ich wartość sprawiają, Ŝe 
na rynku tym pojedynczy nabywca staje się szczególnie waŜnym zasobem do-
stawcy. Relatywnie dłuŜszy czas korzystania przez nabywców z oferty dostaw-
ców, jak i konieczność zaangaŜowania przez dostawcę niekiedy znacznych za-
sobów w proces obsługi nabywcy sprawiają, Ŝe tego ostatniego dostawca po-
strzega jako rodzaj szczególnej, długoterminowej inwestycji. Wielkość nakła-
dów na poszczególnych nabywców zaleŜeć więc powinna w jakiś sposób od 
czasu, w jakim dostawca spodziewa się realizować zwroty z poniesionych na-
kładów, co moŜna interpretować jako prognozowany czas utrzymywania na-
bywcy. Nabywca instytucjonalny dokonuje zakupów o znacznej wartości  
i wielkości. Zarówno w literaturze akademickiej, jak i publikacjach skierowa-
nych do praktyków powszechnie uznaje się istnienie prawidłowości wyraŜa-
nych w postaci reguł „80/20” (lub pokrewnych, takich jak „90/10” czy 
„70/30”). WyraŜają one znaczenie względnie małej grupy nabywców, którzy 
generują dominującą część przychodów (lub sprzedaŜy) dostawcy. Nabywcy 
spoza tej małej grupy mogą być takŜe źródłem istotnego wolumenu sprzedaŜy 
i/lub przychodów, jednak jest on nieproporcjonalny do ich liczebności. Nabyw-
ca instytucjonalny moŜe generować takŜe korzyści o niematerialnym charakte-
rze, takie jak pomysły czy pomoc w procesie tworzenia i testowania nowych 
produktów, pomagać w szkoleniu sprzedawców, słuŜyć demonstracją produk-
tów wobec potencjalnych nabywców i dostarczać informacji. W sytuacji, gdy 
coraz większy nacisk kładzie się na skuteczność działań przedsiębiorstwa, nie-
ustanny wzrost kosztów działań marketingowych i intensyfikacja konkurencji 
sprawiają, Ŝe konieczna jest maksymalizacja zwrotów z inwestycji w działania 
marketingowe. Z tych choćby względów moŜliwe kierunki czy wzory zacho-
wań nabywców instytucjonalnych w długim okresie są istotną przesłanką inwe-
stycyjnych decyzji dostawcy.  

Istotą problemu określenia orientacji czasowej nabywcy jest nie tyle, jak się 
wydaje, rozbieŜność między czasem deklarowanym a rzeczywistym, ale okre-

                                                                 
9 S. Ganesan, Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, „Journal 

of Marketing” 1994, Vol. 58, s. 1–19.  
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ślenie ukierunkowania orientacji czasowej nabywcy. Orientacja czasowa na-
bywcy instytucjonalnego wiąŜe się z wzorcami jego zachowań w czasie. Jest to 
zagadnienie stosunkowo mało poznane, a nieliczne opracowania mają charakter 
przewaŜnie koncepcyjny. 

Z perspektywy rozwaŜań nad orientacją czasową nabywcy szczególnie 
przydatna jest koncepcja wzorców zachowań przedstawiona przez B. Jackson, 
która zidentyfikowała i opisała dwa modele zachowań nabywców instytucjo-
nalnych z uwzględnieniem ich stosunku do długookresowego zaangaŜowania  
w związek z dostawcą: model zachowania „stracony na zawsze” (ang. Lost-for-
Good) i „zawsze [jakiś] udział” (ang. Always-a-Share)10.  

Model zachowania nabywcy „straconego na zawsze”  

Model zachowania nabywcy instytucjonalnego „straconego na zawsze” 
opiera się na załoŜeniu, Ŝe nabywca instytucjonalny ponawia zakupy produktu  
z jakiejś kategorii w czasie, korzystając w konkretnym momencie z oferty tylko 
jednego dostawcy (czas pozostawania nabywcy z dostawcą nie jest precyzyjnie 
określony). Zachowanie takie wynika z wysokich postrzeganych kosztów zmia-
ny dostawcy. Nabywca charakteryzuje się relatywnie niewielką skłonnością do 
poszukiwania nowego dostawcy lub zmiany dotychczasowego. Jeśli nabywca 
zdecyduje się zmienić dostawcę, powinno się uwaŜać go jako straconego na 
zawsze. Z perspektywy dostawcy oznacza to, iŜ koszty powrotu nabywcy są 
bardzo wysokie, a odzyskanie utraconego nabywcy równowaŜne jest z sytuacją 
pozyskiwania. Nazwa tego modelu podkreśla skalę utraty nabywcy. Tak długo 
jednak, jak nabywca korzysta z oferty dostawcy, ten ostatni korzysta ze swo-
istego prawa wyłączności obsługi nabywcy w relatywnie długim czasie. Jak-
kolwiek skrajne, zachowanie tego rodzaju nie musi być nierealistyczne. Charak-
teryzuje ono postępowanie nabywców na rynkach dóbr i usług zaopatrzenio-
wych takich jak cięŜki sprzęt budowlany, silniki czy usługi audytu finansowe-
go.  

Nabywca „stracony na zawsze” zmienia dostawcę niechętnie, a decyzja ta 
podejmowana jest względnie długo i jest efektem złoŜonego procesu decyzyj-
nego. MoŜna ją utoŜsamić z decyzją nową w modelu klas zakupu. Powodem 
zmiany moŜe być zarówno brak satysfakcji z oferty aktualnego dostawcy, jak  
i przeświadczenie, Ŝe nie jest on w stanie zaspokoić złoŜonych potrzeb nabywcy 
w przyszłości (np. nie dysponuje odpowiednią technologią). Orientacja czasowa 
nabywcy zachowującego się zgodnie z tym modelem ukierunkowana jest na 

                                                                 
10 B. Jackson, Winning and Keeping…, s. 13–33.  
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długi okres, a róŜnica między oczekiwanym (deklaratywnym) a rzeczywistym 
czasem pozostawania z dostawcą jest niewielka. MoŜna spekulować, w jakim 
zakresie nabywca w tej konkretnej sytuacji jest świadom, Ŝe wiąŜe się z do-
stawcą na dłuŜszy czas, ale jednocześnie moŜna zakładać, Ŝe świadom jest 
przynajmniej natury produktu i sposobu korzystania z niego, a pośrednio – ko-
nieczności korzystania z oferty jednego dostawcy przez dłuŜszy czas.  

Model zachowania „zawsze [jakiś] udział”  

Model zachowania nabywcy instytucjonalnego „zawsze [jakiś] udział” 
opiera się równieŜ na załoŜeniu, Ŝe nabywca powtarza zakupy produktu z ja-
kiejś kategorii w czasie. W danym momencie korzysta on jednocześnie z oferty 
wielu dostawców. Nabywcy relatywnie łatwo jest zmienić źródło zarówno czę-
ści, jak i całości dostaw. Implikuje to prawdopodobieństwo, Ŝe udziały po-
szczególnych dostawców w portfelu zakupów nabywcy mogą się zmieniać, 
jednak okresowe zmniejszenie zakupów nie oznacza utraty nabywcy. Koszty 
zmiany dostawcy, postrzegane przez nabywcę, są relatywnie niskie. Dostawca 
moŜe odzyskać nabywcę przy pomocy działań marketingowych, ale nie ma 
wyłączności na obsługę nabywcy w danym momencie (jednocześnie będąc 
„zablokowanym” przez innych dostawców). Działania marketingowe, które 
mogą skłonić nabywcę do powtórnych zakupów, ukierunkowane są na utrzy-
mywanie nabywcy. Zachowania nabywców instytucjonalnych ujęte w tym mo-
delu charakteryzują postępowanie podmiotów na rynkach np. prostych surow-
ców, standardowych części zapasowych, materiałów biurowych czy usług ku-
rierskich. Zachowanie „zawsze [jakiś] udział” moŜe przybrać dwie specyficzne 
formy: „zawsze [jakiś] udział w długim okresie” oraz „zawsze [jakiś] udział  
w danym momencie”.  

Zachowanie „zawsze [jakiś] udział w długim okresie” polega na tym, Ŝe 
nabywca korzysta z oferty jednego dostawcy dla kaŜdego indywidualnego za-
kupu, jednak w długim okresie obsługuje go wielu dostawców. Dostawca tym 
samym utrzymuje jednych nabywców, tracąc innych. W przypadku zachowania 
„zawsze [jakiś] udział w danym momencie” nabywca dokonuje zakupu u wielu 
dostawców jednocześnie. Oznacza to, Ŝe dostawca ma zawsze jakiś udział  
w portfelu zakupów nabywcy, którego zamówieniu, w sensie ilościowym, nie 
jest w stanie sprostać jeden dostawca. Zachowania tego rodzaju moŜna obser-
wować na rynkach, np. stali czy surowców spoŜywczych. Zmiany dostawcy są 
relatywnie łatwe i szybkie i mają charakter decyzji rutynowych lub zmodyfiko-
wanych. Nabywcę moŜna pozyskać lub utrzymać korzyściami takimi jak niŜsze 
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ceny czy dogodne warunki dostawy (które B. Jackson określa mianem „szyb-
kich”). Korzyści te obniŜają przychody dostawcy i mogą zmniejszać oczekiwa-
ną rentowność lub wartość nabywcy, podwaŜając zasadność angaŜowania się 
dostawcy w relację z nabywcą. Preferencja nabywcy względem „szybkich” 
korzyści niekoniecznie musi podwaŜać zasadność inwestowania w takiego na-
bywcę, który moŜe dokonywać zakupów przez długi czas. Utrzymanie takiego 
nabywcy zaleŜy nie tyle od zdolności dostawcy do zaspokojenia przyszłych 
potrzeb nabywców czy rozwijania oferty zgodnie z ewolucją tych potrzeb, ale 
raczej od moŜliwości oferowania atrakcyjnego pakietu „szybkich” korzyści, 
niekoniecznie trudnych czy kosztownych do zaoferowania. Długookresowy 
związek dostawca – nabywca ma charakter serii transakcji, wynikających  
z krótkookresowych potrzeb i szybkich decyzji nabywcy. Wartość nabywcy lub 
jego rentowność w tej sytuacji niekoniecznie musi być niezadowalająca. Do-
stawca moŜe zdobyć wystarczająco duŜą znajomość specyficznych potrzeb 
nabywcy, aby móc je zaspokajać w efektywny sposób, koncentrując się – selek-
tywnie – przede wszystkim na tym, co jest atrakcyjne w danym momencie per-
spektywy nabywcy i ograniczając inne działania marketingowe.  

Prawdopodobieństwa utrzymania nabywcy zachowującego się zgodnie  
z powyŜszym wzorcem jest niskie. Korzystając z wielu źródeł zaopatrzenia 
jednocześnie, moŜe on podejmować próby wygrywania jednego dostawcy prze-
ciwko drugiemu, negocjując obniŜki cen, lepsze warunki dostawy, dłuŜsze 
okresy kredytowania i inne „szybkie” korzyści. Zachowania takiego nie moŜna 
interpretować wyłącznie jako przejawu oportunizmu; moŜe być ono efektem 
kierowania się względami bezpieczeństwa (lub redukcji ryzyka). Skumulowa-
nym efektem takiego postępowania moŜe być intensyfikacja konkurencji ceno-
wej prowadząca do spadku marŜ dostawców, a w rezultacie do obniŜenia warto-
ści takich nabywców.  

Omówione powyŜej modele zachowań nabywców instytucjonalnych kon-
stytuują przeciwległe, skrajne bieguny kontinuum zachowań nabywców.  
W realiach rynkowych większość nabywców będzie zajmowała pozycje po-
średnie. Dostawcy zasadniczo nie mają wpływu na umiejscowienie nabywców 
w kontinuum zachowań, mają jednak moŜliwość dokonywania selekcji poten-
cjalnych nabywców pod kątem tych zachowań, które bardziej mogą odpowia-
dać ich moŜliwościom.  

Nabywcy zachowujący się zgodnie z modelem „zawsze [jakiś] udział” nie 
wydają się atrakcyjni, poniewaŜ ich wartość obniŜa się w czasie (w wyniku 
presji na obniŜkę cen). Prawidłowość ta moŜe sugerować, Ŝe z perspektywy 
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dostawcy lepszą inwestycją, tj. pozwalającą uzyskiwać większą wartość, są 
nabywcy zachowujący się zgodnie z modelem „utracony na zawsze”. Oznacza 
to, Ŝe dostawcy powinni dąŜyć do jak najdłuŜszego utrzymywania nabywcy, 
którego będą wyłącznymi oferentami. Logika ta, zgodna zresztą z poglądami 
głoszonymi przez „szkołę marketingu relacyjnego”, nie jest jednak wolna od 
wad. Zaspokajanie potrzeb lojalnych nabywców moŜe być trudniejsze i bardziej 
kosztowne niŜ obsługa nabywców zachowujących się zgodnie z modelem 
„zawsze [jakiś] udział”. Nabywcy instytucjonalni, bez względu na to, do które-
go modelu ich przypiszemy, zwracają uwagę zarówno na doraźne (cena), jak  
i na długookresowe korzyści (zadowalająca jakość produktu). Utrzymanie na-
bywcy „utraconego na zawsze” wymaga od dostawcy inwestowania w obydwa 
te obszary. Oznacza to relatywnie wyŜsze koszty obsługi nabywcy, obniŜające 
jego wartość. Świadomość zaleŜności od jednego dostawcy moŜe czynić na-
bywcę wraŜliwym na wszelkie niedociągnięcia z jego strony, a takŜe nietole-
rancyjnym na jakiekolwiek działania dostawcy, które uzna on za niezadowala-
jące. Utrzymywanie takiego nabywcy implikuje konieczność utrzymywania 
stałego poziomu jakości oferty i wysokich standardów obsługi nabywcy. Pozy-
skanie i utrzymywanie nabywców zachowujących się zgodnie z modelem „utra-
cony na zawsze” jest trudne i kosztowne. Na rysunku 1 przedstawiono kontinu-
um zachowań nabywców instytucjonalnych, z uwzględnieniem czynników 
sprzyjających ukierunkowaniu zachowania w którymś z kierunków tego konti-
nuum.  

 
Rys. 1. Modele zachowań nabywców instytucjonalnych a orientacja czasowa  

Źródło: opracowanie własne na podstawie B. Jackson, Winning and Keeping Industrial Custom-
ers, Lexington Books, D.C. Heath and Company, Lexington, Massachusetts/Toronto, 
1985, s. 72.  

Orientacja długookresowa 
Model zachowania „utracony na 

zawsze” 
 

Wysokie postrzegane koszty 
zmiany dostawcy  
Znaczące inwestycje, głównie  
w środki trwałe, personel i zmia-
ny proceduralno-procesowe 
Wysokie postrzegane ryzyko  
i zaleŜność 
Wysoka istotność zakupu z per-
spektywy strategii biznesowej, 
perspektywy operacyjnej i/lub 
osobistej  
Koncentracja na technologii lub 
dostawcy  

Orientacja krótkookresowa 
Model zachowania „zawsze 

[jakiś] udział” 
 

Niskie postrzegane koszty 
zmiany dostawcy 
Niewielkie lub nieistotne 
inwestycje 
Niskie postrzegane ryzyko  
i zaleŜność 
Mała istotność zakupu  
Koncentracja na produkcie 
lub osobie 



Orientacja czasowa nabywców instytucjonalnych 19 

Omówione modele zachowań nabywców instytucjonalnych wiąŜą się z róŜ-
nymi orientacjami czasowymi nabywców. Skłonność nabywcy instytucjonalne-
go do korzystania z oferty jednego dostawcy w długim okresie (lub brak tej 
skłonności i w efekcie unikanie wiązania się z dostawcą) zaleŜą od takich czyn-
ników jak postrzegane koszty zmiany dostawcy, wysokość inwestycji w środki 
trwałe, procedury i personel, istotność zakupu z perspektywy nabywcy, poziom 
postrzeganego ryzyka i zaleŜność od dostawcy. Determinanty te naleŜą do naj-
częściej wskazywanych w literaturze, ale w większości ich wpływ nie został 
poddany badaniom empirycznym.  

W literaturze przedmiotu determinanty powyŜsze sprowadza się niekiedy do 
pojęcia zaleŜności. Jest ona pochodną przede wszystkim wysokości inwestycji 
transakcyjnych11. NaleŜy je rozumieć jako róŜnego rodzaju koszty ponoszone 
przez nabywców i dostawców, a wynikające z wiąŜącej ich relacji. Z perspek-
tywy nabywcy są to wszelkie inwestycje, jakie musi on ponieść w związku  
z korzystaniem z oferty dostawcy. Z perspektywy dostawcy są to wszystkie 
nakłady, jakie ponosi on w celu pozyskania, a następnie utrzymania nabywcy. 
Dostawcy mogą, poprzez zmuszenie nabywcy do poniesienia wysokich inwe-
stycji koniecznych do korzystania z ich oferty, doprowadzić do „zamknięcia 
nabywcy”, który pozostaje z dostawcą przede wszystkim z powodu wysokich 
kosztów zmiany i chęci zdyskontowania poniesionych nakładów. ZaleŜność od 
dostawcy, będąca sama w sobie źródłem ryzyka, moŜe przyjmować zarówno 
realną postać faktycznej zaleŜności od jednego źródła dostaw w jakimś czasie, 
jak i przeświadczenia, niekonieczne mającego związek z sytuacją rzeczywistą. 
W sytuacji długookresowych związków między nabywcami i dostawcami na 
rynku dóbr i usług zaopatrzeniowych istnieje spory obszar niepewności obydwu 
stron relacji: z jednej strony dostawca nie jest pewien orientacji czasowej na-
bywcy, tj. na ile moŜe on liczyć na związek długookresowy, z kolei nabywcy 
nie do końca są w stanie przewidzieć konsekwencje swoich decyzji, tj. zakres 
rzeczywistej zaleŜności od dostawcy.  

 

TIME ORIENTATION OF INDUSTRIAL CUSTOMERS 
 

Summary 
 
Little is known about time orientation and behavioral patterns of industrial customers from 

the perspective of time. Time orientation is defined as declared or anticipated duration of relation-
ship that industrial customers expect to occur in result of their choice of a supplier. Although it is 

                                                                 
11 S. Ganesan, Determinants…, s. 1.  
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difficult to predict how long customer will remain with supplier, their behavior displays some 
general patterns in time. Moreover, the nature of purchase, investment levels and risk perception 
may affect the expected and real duration of their relationship with suppliers. These universal 
patterns are „always-a-share” and „lost-for-Good”.  
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BEZPOŚREDNICH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI śYWNOŚCI 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto problematykę przesłanek i perspektyw rozwoju bezpośrednich kanałów 
dystrybucji Ŝywności. Jako wyznaczniki szans rozwoju omawianej formy sprzedaŜy przyjęto 
charakterystyki dotyczące udziału sprzedaŜy bezpośredniej w zbycie produktów, oczekiwań 
producentów w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia własnych kanałów jak równieŜ 
opinii w sprawie planów rozwijania tej działalności w przyszłości. Przeprowadzone analizy 
wskazują, Ŝe bezpośrednie kanały dystrybucji spełniają oczekiwania producentów Ŝywności i są 
waŜnym i poŜądanym kanałem zbytu produktów, a pozytywne doświadczenia z prowadzenia 
sprzedaŜy bezpośredniej skutkują planami przedsiębiorców rozwijania tej działalności w przy-
szłości. 

Wprowadzenie 

Decyzje dotyczące kształtu projektowanych kanałów sprzedaŜy wymagają 
precyzyjnego określenia zadań polityki dystrybucyjnej danego producenta, gdyŜ 
uŜyteczność poszczególnych kanałów z punktu widzenia realizacji specyficz-
nych zadań rynkowych w określonych warunkach moŜe być róŜna. W sytuacji 
rynkowej, której wyznacznikami są: z jednej strony ciągłe przeobraŜenia syste-
mu gospodarczo-społecznego i nasilająca się konkurencja, z drugiej zaś ewolu-
ująca struktura podmiotowa przemysłu i handlu, działania producentów w sfe-
rze dystrybucji skierowane są na róŜnicowanie i ciągłe doskonalenie stosowa-
nych kanałów sprzedaŜy. Nadal nie są to bowiem kanały, które producentom 
zapewniałyby wystarczającą skuteczność w docieraniu z produktami do rynków 
docelowych, a funkcjonującym pośrednikom handlowym oczekiwane rezultaty 
z prowadzonej działalności. Sytuacja taka, będąc źródłem rozlicznych konflik-
tów między producentami a pośrednikami handlowymi, dostarcza jednocześnie 
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impulsów do poszukiwania nowych rozwiązań w tym zakresie1. Jednym z ta-
kich rozwiązań jest uruchamianie własnych kanałów sprzedaŜy dla swoich pro-
duktów. Za tworzeniem bezpośrednich kanałów dystrybucji przemawia fakt, Ŝe 
wraz z wyeliminowaniem pośredników handlowych następuje zbliŜenie się 
producenta i pośrednika. Do najwaŜniejszych korzyści z tego płynących zaliczyć 
naleŜy: 

– pełną kontrolę producenta nad zbytem, cenami wytworzonych produk-
tów i poziomem usług świadczonych finalnym nabywcom, 

– szybki, bezpośredni, niezakłócony, dwukierunkowy przepływ infor-
macji rynkowych między producentem a jego klientami, 

– moŜliwość szybkiego dostosowania oferty rynkowej do zmian popytu  
w obsługiwanym segmencie rynku, 

– skrócenie czasu przepływu produktów od wytwórców do finalnych na-
bywców, 

– relatywnie szybszy przepływ płatności za zakupione produkty, 
– realizację przez producenta pełnego zysku z tytułu sprzedaŜy produk-

tów, 
– moŜliwość nawiązania trwalszych więzi z klientami i ukształtowanie 

grupy lojalnych nabywców2. 
Niniejsze opracowanie zawiera próbę określenia przesłanek i perspektyw 

rozwoju dystrybucji bezpośredniej na rynku Ŝywności. Źródłem prezentowa-
nych wyników są badania własne przeprowadzone w III kwartale 2010 r. na 
grupie 72 małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i prze-
twórstwem Ŝywności z terenu województwa podkarpackiego.  

Znaczenie bezpośrednich kanałów sprzedaŜy w dystrybucji Ŝywności 

Jedno z najwaŜniejszych zadań, jakie w systemie marketingowym pełni 
dystrybucja, sprowadza się do zapewnienia zbytu wytworzonych w przedsię-
biorstwie produktów. Opisywane w literaturze przedmiotu i potwierdzone wy-
nikami badań empirycznych zjawiska wskazują, Ŝe producenci wykorzystują  
w celu sprzedaŜy swoich produktów róŜne kanały dystrybucji. Miarą znaczenia, 
jakie poszczególne z nich odgrywają w zbycie produkcji oraz jakie są perspek-
tywy ich rozwoju, jest ich znaczenie dla przedsiębiorstwa. Miarę oceny atrak-
cyjności poszczególnych kanałów sprzedaŜy moŜna wyrazić: 

                                                                 
1 B. Słomińska, Kształtowanie kanałów dystrybucji jako narzędzia konkurowania producentów, 

„Marketing i Rynek” 2003, nr 2, s. 24.  
2 M. Jeznach, Podstawy marketingu Ŝywności, SGGW, Warszawa 2007, s. 79. 
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– zainteresowaniem poszczególnymi kanałami sprzedaŜy wyraŜone liczbą 
przedsiębiorstw wykorzystujących poszczególne rozwiązania, 

– udziałem danego kanału sprzedaŜy w zbycie wyrobów danej firmy, 
– innymi korzyściami wynikającymi z prowadzenia sprzedaŜy za pośred-

nictwem danego kanału dystrybucji.  
Z badań prowadzonych przez autora artykułu wynika, Ŝe waŜnym kanałem 

zbytu produktów Ŝywnościowych wytwarzanych przez małe i średnie przedsię-
biorstwa z województwa podkarpackiego jest dystrybucja bezpośrednia, za 
pośrednictwem której firmy te zbywają ponad 20% swojej produkcji (rys. 1).   
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Rys. 1. Udział dystrybucji bezpośredniej w sprzedaŜy produktów Ŝywnościowych realizowanej 

przez sektor MŚP 

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Skala wykorzystania bezpośrednich kanałów sprzedaŜy uzaleŜniona jest od 
wielkości przedsiębiorstwa. Największe znaczenie omawiany kanał zbytu od-
grywa w strukturze dystrybucji mikroprzedsiębiorstw, które za pośrednictwem 
tego kanału zbywają prawie 1/3 wytworzonej produkcji. Wraz ze wzrostem 
wielkości przedsiębiorstw obserwuje się zmniejszanie udziału sprzedaŜy reali-
zowanej za pośrednictwem własnych kanałów. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe 
nawet w przypadku firm średnich, które omawianym kanałem zbywają najmniej 
spośród wszystkich analizowanych firm, udział ten jest znaczący i sięga blisko 
1/10 ogółu sprzedaŜy.  

DuŜe znaczenie funkcjonowania własnych kanałów sprzedaŜy potwierdza 
fakt, Ŝe z grupy przebadanych przedsiębiorstw 69,9% prowadzi dystrybucję 
wykorzystując własne kanały zbytu. Na uwagę zasługuje przy tym brak znaczą-
cych róŜnic między wielkością przedsiębiorstwa a faktem posiadania własnych 



Kazimierz Cyran 24 

kanałów sprzedaŜy. Wnioskować moŜna zatem, Ŝe bezpośrednie kanały sprze-
daŜy przynoszą korzyści zarówno mikro, małym jak i średnim przedsiębior-
stwom.  

Przesłanki organizacji bezpośrednich kanałów dystrybucji  

RozwaŜania dotyczące perspektyw rozwoju bezpośrednich kanałów sprze-
daŜy poprzedzić naleŜy analizą przesłanek, jakimi kierują się przedsiębiorcy 
przy uruchamianiu sprzedaŜy bezpośredniej. Wynikają one bowiem z oczeki-
wań, jakimi kierują się przedsiębiorcy przy uruchamianiu własnych kanałów 
sprzedaŜy. KaŜdy producent decydując się na wybór kanału dystrybucji, rozwa-
Ŝa charakterystyczną dla siebie i analizowanego kanału dystrybucji kombinację 
czynników, które mają wpływ na jego decyzje wyboru.  

W celu zidentyfikowania głównych przesłanek, które miały wpływ na to, Ŝe 
firmy zdecydowały się i prowadzą sprzedaŜ bezpośrednią, poproszono respon-
dentów o ocenę znaczenia wybranych czynników, które o tym zadecydowały. 
Do oceny znaczenia wybranych czynników przedstawiono respondentom skalę 
ocen od 0 – czynnik nie ma Ŝadnego znaczenia do 5 – czynnik ma bardzo duŜe 
znaczenie (rys. 2). 
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0 – nie ma Ŝadnego znaczenia,              1 – ma bardzo małe znaczenie,              2 – ma małe znaczenie,  
3 – ma średnie znaczenie, 4 – ma duŜe znaczenie, 5 – ma bardzo duŜe znaczenie 
 
Rys. 2. Znaczenie wybranych czynników jako determinantów prowadzenia sprzedaŜy bezpośred-

niej 

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Z przedstawionych rezultatów badań wynika, Ŝe spośród pięciu ocenianych 
czynników, respondenci wskazali, Ŝe jeden z nich odegrał duŜe znaczenie,  
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a trzy kolejne miały co najmniej średni wpływ na decyzje o prowadzeniu sprze-
daŜy bezpośredniej. Czynnikiem najwyŜej ocenionym okazała się moŜliwość 
reagowania na postulaty konsumentów i zmiany ich preferencji. Na drugim 
miejscu wskazana została moŜliwość promocji firmy, jaką stwarzają własne 
sklepy, a następnie wzrost wielkości sprzedaŜy.  

Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, Ŝe przedsiębiorcy nie kierują się w swo-
ich działaniach tylko i wyłącznie czysto ekonomicznymi korzyściami, jakie 
mogą wynikać z przejmowania marŜy pośredników i wzrostu wielkości sprze-
daŜy. Trudno jednak nie traktować najwyŜej ocenionych czynników jako tych, 
które nie mają związku z korzyściami ekonomicznymi, zakładając, Ŝe przy 
prowadzeniu sprzedaŜy bezpośredniej niejako „za darmo” producent promuje 
firmę i pozyskuje informacje o konsumentach i ich preferencjach. Działania 
takie w istotny sposób wpływają na obniŜenie kosztów związanych z nakładami 
na promocję i badania rynkowe.  

Przedstawione ogólne oceny znaczenia prezentowanych czynników prze-
biegają odmiennie w odniesieniu do róŜnych form sprzedaŜy bezpośredniej  
(rys. 3). 
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0 – nie ma Ŝadnego znaczenia,              1 – ma bardzo małe znaczenie,              2 – ma małe znaczenie,  
3 – ma średnie znaczenie, 4 – ma duŜe znaczenie, 5 – ma bardzo duŜe znaczenie 
 
Rys. 3. Znaczenie wybranych czynników jako determinantów prowadzenia sprzedaŜy bezpośred-

niej według róŜnych jej form 

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Przedstawione wyniki badań wskazują na istotne róŜnice w ocenie znacze-
nia czynników, które zadecydowały o uruchomieniu i prowadzeniu sprzedaŜy 
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bezpośredniej w wymienionych formach. Okazuje się, Ŝe przedsiębiorcy decy-
dujący się na uruchamianie sklepów i stoisk firmowych oraz prowadzenie 
sprzedaŜy obwoźnej oczekują wyŜszych korzyści z tytułu wzrostu wielkości 
sprzedaŜy, niŜ ma to miejsce w przypadku dostaw bezpośrednich czy sprzedaŜy 
na targowiskach. Równie duŜe rozbieŜności obserwuje się przy analizie korzy-
ści, jakich oczekują producenci z tytułu realizowanych marŜ handlowych.  
W tym przypadku większych profitów spodziewają się przedsiębiorcy prowa-
dzący sprzedaŜ w sklepach firmowych, na targowiskach i bazarach oraz w for-
mie sprzedaŜy obwoźnej. Pytani producenci wskazują równieŜ na to, Ŝe istotny 
wpływ na decyzje wyboru form sprzedaŜy bezpośredniej wywierają zachowania 
konkurencji. ZauwaŜalne jest to szczególnie w odniesieniu do nowych form tej 
sprzedaŜy, jakimi są stoiska firmowe, bezpośrednie dostawy do konsumenta czy 
sprzedaŜ obwoźna. Uwagę zwracają niskie oceny spodziewanych korzyści  
z tytułu promocji firm przez punkty sprzedaŜy detalicznej funkcjonujące na 
terenie targowisk i bazarów. Związane jest to zapewne z niskim standardem 
urządzenia i wyposaŜenia placów handlowych, na terenie których firmy prowa-
dzą sprzedaŜ. Jak wspomniano wcześniej, waŜnym determinantem prowadzenia 
sprzedaŜy bezpośredniej jest moŜliwość reagowania na postulaty konsumentów 
co do zmiany ich preferencji. Oczekiwania te w największym stopniu dotyczyły 
dostaw bezpośrednich do konsumenta i sprzedaŜy w sklepach firmowych. Szan-
se na pozyskanie informacji o wymaganiach konsumentów niŜej ocenili respon-
denci, którzy prowadzą sprzedaŜ na targowiskach i bazarach oraz stoiskach 
firmowych. 

Oprócz wskazanych wcześniej róŜnic dotyczących znaczenia tych samych 
czynników, w odniesieniu do poszczególnych form sprzedaŜy bezpośredniej, 
zauwaŜyć moŜna równieŜ rozbieŜności, jakie występują między przedsiębior-
cami reprezentującymi róŜne działy produkcji Ŝywności (rys. 4).  

Z uzyskanych opinii wynika, Ŝe dla producentów mięsa i jego przetworów 
większe znaczenie niŜ dla piekarzy odgrywają czynniki związane z korzyściami 
ekonomicznymi dotyczącymi sprzedaŜy, do których zaliczyć naleŜy wzrost 
sprzedaŜy i chęć uzyskania wyŜszych marŜ handlowych. Producenci branŜy 
mięsnej wyŜej oceniają korzyści w postaci promocji, jaka moŜe być prowadzo-
na za pośrednictwem własnych kanałów zbytu. Producenci pieczywa w swoich 
opiniach wyŜsze znaczenie przypisują z kolei konieczności podąŜania za konku-
rencją, jak teŜ korzyściom związanym z pozyskiwaniem informacji o konsu-
mentach i ich preferencjach. 
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Rys. 4. Ocena wpływu, jaki wymienione czynniki wywierały na decyzje prowadzenia sprzedaŜy 

bezpośredniej w grupie przetwórców mięsa i producentów pieczywa 

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Analiza czynników determinujących uruchamianie własnych kanałów 
sprzedaŜy wskazuje na róŜnorodne oczekiwania, jakie w stosunku do tej sprze-
daŜy zgłaszają przedsiębiorcy. Stopień zaspokojenia tych oczekiwań moŜe 
wpływać z kolei na perspektywy rozwoju sprzedaŜy bezpośredniej w przyszło-
ści. W celu weryfikacji podstaw do wnioskowania o perspektywach rozwoju 
własnych kanałów sprzedaŜy poproszono przedsiębiorców o ocenę stopnia 
spełnienia oczekiwań stawianych sprzedaŜy bezpośredniej (rys. 5).  

Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe w ponad 80% badanych przypadków korzy-
ści ze sprzedaŜy bezpośredniej spełniają oczekiwania przedsiębiorców. Ponad 
1/3 badanych przyznaje, Ŝe uzyskane rezultaty w duŜym stopniu spełniają ich 
oczekiwania, a zaledwie 2% pytanych nie satysfakcjonują rezultaty prowadze-
nia dystrybucji bezpośredniej. Stosunkowo duŜy odsetek przedsiębiorców 
(12%) nie ma wyrobionego zdania w tym zakresie.  

Ocena stopnia zadowolenia z efektów, jakie w opinii pytanych przedstawi-
cieli firm przyniosła sprzedaŜ bezpośrednia, w duŜym stopniu uzaleŜniona jest 
od wielkości przedsiębiorstw, które reprezentowali respondenci (rys. 6). 
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Rys. 5. Ocena stopnia, w jakim sprzedaŜ bezpośrednia spełniła oczekiwania przedsiębiorców  

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 
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Rys. 6. Ocena stopnia, w jakim dystrybucja bezpośrednia spełniła oczekiwania przedsiębiorców 
reprezentujących przedsiębiorstwa o zróŜnicowanej wielkości 

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Uzyskane w wyniku sprzedaŜy bezpośredniej rezultaty w najniŜszym stop-
niu spełniły oczekiwania przedstawicieli najmniejszych przedsiębiorstw. Odse-
tek wyraźnie zadowolonych z efektów tej sprzedaŜy respondentów jest w tej 
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grupie najniŜszy, przy jednocześnie najwyŜszym udziale niezadowolonych. 
Zjawisko staje się o tyle zaskakujące, Ŝe w tej grupie firm sprzedaŜ ta odgrywa 
największy udział w zbycie spośród wszystkich badanych przedsiębiorstw. 
Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstw obserwuje się poprawę zadowole-
nia z uzyskiwanych efektów prowadzenia sprzedaŜy bezpośredniej. Korzyści 
płynące z tych działań dla przedsiębiorstw średnich są na tyle wyraźne, Ŝe Ŝa-
den z przedstawicieli tych firm nie przyznał się, iŜ zawiódł się na takim rozwią-
zaniu. Jest to prawdopodobnie rezultat wpływu skali obrotu na osiągnięte ko-
rzyści. 

Perspektywy rozwoju bezpośrednich kanałów sprzedaŜy 

Pozytywne doświadczenia przedsiębiorców związane z prowadzeniem dys-
trybucji bezpośredniej znajdują swoje odzwierciedlenie w planach dotyczących 
rozwijania bezpośrednich kanałów sprzedaŜy (rys. 7).   
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Rys. 7. Opinie producentów dotyczące zamiarów uruchomienia w przyszłości nowych punktów 

sprzedaŜy bezpośredniej  

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Uczestniczący w badaniu przedsiębiorcy w przewaŜającej części zaintere-
sowani są rozwijaniem w przyszłości własnych kanałów dystrybucji. Na podję-
cie takich działań zdecydowanych w momencie badania było blisko 20% pyta-
nych, a zaledwie 3,1% zdecydowanie przyznało, Ŝe nie będzie rozbudowywać 
własnych kanałów sprzedaŜy. Największą grupę (44,3%) stanowili przedsię-
biorcy, którzy rozwaŜają wprawdzie rozbudowę własnego systemu dystrybucji, 
ale nie są jeszcze do końca pewni swoich decyzji. Na uwagę zasługuje jednak 
fakt, Ŝe udział zastanawiających się nad uruchomieniem własnych punktów 
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sprzedaŜy był o ponad połowę wyŜszy niŜ tych, którzy raczej nie planują po-
dejmować takich działań.  

Ocena perspektyw rozwoju bezpośrednich kanałów sprzedaŜy w duŜym 
stopniu determinowana jest wielkością przedsiębiorstwa (rys. 8). 
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Rys. 8. Opinie producentów dotyczące zamiarów uruchomienia w przyszłości nowych punktów 
sprzedaŜy bezpośredniej z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa 

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Największe zainteresowanie uruchamianiem własnych kanałów sprzedaŜy 
przejawiają małe przedsiębiorstwa. Ponad 65% właścicieli tych firm planuje 
rozwijać sprzedaŜ bezpośrednią własnych wyrobów, z czego ok. 24% podjęło 
juŜ taką decyzję. Zamiar zwiększania omawianej sprzedaŜy rozwaŜa równieŜ 
podobny odsetek firm średnich, przy czym udział wyraźnie zdecydowanych na 
takie działania był duŜo niŜszy i wyniósł zaledwie 7,1%. śaden z przedstawicie-
li firm średnich nie wykluczył jednak kategorycznie szans na rozwijanie sprze-
daŜy bezpośredniej, chociaŜ udział opinii negatywnych na temat takiej formy 
był najwyŜszy spośród wszystkich badanych grup przedsiębiorstw. Na perspek-
tywy rozwijania sprzedaŜy bezpośredniej wskazują równieŜ przedstawiciele 
firm mikro, z których 16,2% zdecydowanych było na takie działania. Grupę 
mikroprzedsiębiorstw cechuje jednak największy udział wyraźnych przeciwni-
ków rozwijania tej sprzedaŜy. 
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Rozkład opinii na temat planów rozwoju dystrybucji bezpośredniej w przy-
szłości w duŜej mierze uzaleŜniony jest od tego, czy dane przedsiębiorstwo ma 
juŜ doświadczenia w organizowaniu własnych kanałów zbytu, czy teŜ urucha-
mianie własnych punktów byłoby dla niego zupełnie nowym wyzwaniem  
(rys. 9).  
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Rys. 9. Doświadczenia związane z prowadzeniem sprzedaŜy bezpośredniej a opinie przedsiębior-
ców na temat rozwijania tej działalności w przyszłości  

Źródło: obliczenia na podstawie badań własnych. 

Rysunek 9 potwierdza, Ŝe wykorzystanie bezpośrednich kanałów dystrybu-
cji do sprzedaŜy produktów Ŝywnościowych jest dobrym rozwiązaniem. Wyra-
zem tego są opinie na temat zamiarów rozwijania tej działalności w przyszłości. 
Szczególnie istotne wydają się opinie przedstawicieli producentów, którzy po-
siadają juŜ doświadczenia związane z prowadzeniem tej działalności. Bazując 
na zdobytych doświadczeniach, respondenci ci wyŜej oceniają korzyści, jakie 
niesie za sobą ta sprzedaŜ, niŜ dostrzegają to przedstawiciele firm nieprowadzą-
cych sprzedaŜy bezpośredniej. Świadczy o tym wyŜszy odsetek twierdzących 
opinii dotyczących planów rozwijania tej działalności. Z kolei przedsiębiorcy, 
którzy nie prowadzą sprzedaŜy bezpośredniej, częściej prezentują negatywne 
stanowisko dotyczące prowadzenia dystrybucji bezpośredniej w przyszłości. 
Brak wiedzy i doświadczenia tych przedsiębiorców na temat znaczenia oma-
wianych działań dla rozwoju firmy, przejawia się równieŜ w większym odsetku 
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przedsiębiorców niemających wypracowanego poglądu, dotyczącego korzyści 
płynących z prowadzenia sprzedaŜy bezpośrednio na rzecz konsumenta.  

Podsumowanie 

Przeprowadzona w opracowaniu ocena przesłanek organizowania dystrybu-
cji bezpośredniej produktów Ŝywnościowych, uzupełniona opiniami na temat 
zamiarów rozwijania tej działalności przez producentów w przyszłości potwier-
dza, Ŝe sprzedaŜ bezpośrednia Ŝywności będzie się rozwijać.  

Jeśli producenci wywiąŜą się z deklarowanych obietnic i będą uruchamiać 
nowe punkty dystrybucji  bezpośredniej, to w konsekwencji zwiększy się ich 
liczba, a zarazem dostępność dla konsumentów. Wzrost liczby firmowych pla-
cówek sprzedaŜy przyczyni się moŜe do wzrostu wolumenu zakupów dokony-
wanych bezpośrednio u producentów, a tym samym do wzrostu znaczenia bez-
pośrednich kanałów zbytu w realizowanej przez nich sprzedaŜy. Rozwój wła-
snych kanałów sprzedaŜy pozwoli producentom Ŝywności na przynajmniej czę-
ściowe uniezaleŜnienie się od pośredników handlowych i przejęcie kontroli nad 
dystrybucją swoich produktów. Połączenie wymienionych korzyści z moŜliwo-
ściami oddziaływania marketingowego na konsumenta, jakie daje ta forma 
sprzedaŜy, stanowi podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej podmio-
tów stosujących sprzedaŜ bezpośrednią.   

 
PREMISES AND PROSPECTS OF DIRECT CHANNELS  

OF FOOD DISTRIBUTION 
 

Summary 
 
The paper takes up a subject of premises and prospects of direct channels of food distribu-

tion. As determinants of growth opportunities of this form of sales were adopted: characteristics 
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WPŁYW CZYNNIKÓW SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH  
NA DZIAŁALNO ŚĆ OTWARTYCH FUNDUSZY  

EMERYTALNYCH 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono społeczno-polityczne przyczyny wprowadzenia w Polsce w 1999 
roku reformy emerytalnej. Dokonano równieŜ oceny funkcjonowania Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych na przestrzeni 11 lat. Przedstawiono ekonomiczne efekty działalności OFE dla człon-
ków funduszy, sektora publicznego oraz dla samych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych, 
będących właścicielami OFE. 

Wprowadzenie 

Idea instytucjonalnego systemu zabezpieczenia emerytalnego, z perspekty-
wy historii ludzkości, jest pomysłem dość młodym. Pojawiła się dopiero w do-
bie postępującej industrializacji, która miała miejsce pod koniec XIX wieku. 
Wówczas to na wniosek Otto von Bismarcka, w 1889 r., parlament Prus prze-
głosował ustawę wprowadzającą obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Mimo 
Ŝe w głównym zamierzeniu miało to być rozwiązanie tymczasowe, słuŜące za-
łagodzeniu wzrastającego niezadowolenia w sferach robotniczych, to zasadni-
cza koncepcja tego pomysłu bez większych zmian przetrwała do naszych cza-
sów. Opierała się ona na załoŜeniu solidaryzmu społecznego, według którego 
wszyscy obecnie pracujący mieli przekazywać 6% swoich zarobków do pań-
stwowego funduszu, z którego wypłacane były emerytury pracownikom powy-
Ŝej 70. roku Ŝycia1. Przy średniej długości Ŝycia w ówczesnej Europie wynoszą-
cej ok. 45 lat i powszechności ubezpieczenia emerytalnego, taka koncepcja 

                                                                 
1 Wiek emerytalny do 65 lat obniŜono dopiero w 1916 roku. 
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zapewniała nie tylko zbilansowanie się systemu, ale równieŜ generowała nad-
wyŜkę, stanowiącą istotne dochody państwa. Wraz z masową migracją ludności 
ze wsi do miasta, determinowaną m.in. wizją zabezpieczenia materialnego na 
starość, mechanizmy wprowadzone przez Bismarcka zapewniły nie tylko po-
prawę nastrojów społecznych, ale równieŜ istotnie wspomagały rozwój gospo-
darczy. To z kolei spowodowało wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń 
emerytalno-rentowych opartych na koncepcji Bismarcka w innych kapitali-
stycznych państwach świata.  

Wraz z wydłuŜaniem się średniej długości Ŝycia oraz spadkiem przyrostu 
naturalnego dotychczasowe rozwiązania zabezpieczenia emerytalnego oparte na 
systemie repatriacyjnym stawały się coraz większym obciąŜeniem dla budŜetów 
poszczególnych państw. Od końca XX wieku moŜna zauwaŜyć większe lub 
mniejsze, ewolucyjne lub rewolucyjne zmiany w systemie emerytalnym, które 
są wprowadzane przez poszczególne państwa. Na oparcie systemu emerytalne-
go na powszechnym i obowiązkowym systemie kapitałowym jako pierwsze 
państwo na świecie zdecydowało się Chile, na początku lat 80. ubiegłego wie-
ku2, następnie taki system wprowadziło kilka innych państw Ameryki Łaciń-
skiej. W Europie system oparty na koncepcji oszczędzania przez przyszłego 
emeryta na indywidualnym rachunku w funduszu emerytalnym jako pierwsze 
wprowadziły Węgry i Polska w 1998 r.  

Reforma emerytalna w Polsce 

Pomimo Ŝe za datę reformy emerytalnej w Polsce uwaŜa się rok 1998, to 
juŜ od początku lat 80. ubiegłego wieku pojawiały się wyraźne dąŜenia do 
wprowadzenia zmian w ówcześnie obowiązującym systemie emerytalnym. Do-
tyczyło to przede wszystkim oczekiwań dotyczących waloryzacji rent i emery-
tur tzw. starego portfela, które w wyniku braku wcześniejszej waloryzacji  
i istniejącej duŜej inflacji znacząco straciły na wartości. Równolegle pojawiły 
się równieŜ oczekiwania dotyczące większego powiązania wysokości otrzymy-
wanej emerytury z ilością faktycznie przepracowanych lat. Dopiero jednak  
w 1990 r. pojawił się pierwszy projekt reformy emerytalnej, sprowadzający się 
do waloryzacji „starego portfela” i ograniczony tylko do osób powyŜej 70. roku 
Ŝycia. Trzy lata później opracowana została tzw. Biała Księga Emerytalna, któ-
ra w sposób jednoznaczny przedstawiała problem starzejącego się społeczeń-
stwa oraz wynikającą z tego potrzebę głębokiej reformy systemu emerytalnego. 
Jednak dopiero w 1997 r. przegłosowano Ustawę o pracowniczych programach 

                                                                 
2 Konkurencja na rynku OFE, Komisja Nadzoru Finansowego, 2008, s. 5. 
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emerytalnych oraz Ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-
nych, natomiast rok później pozostałe z ustaw reformujących system emerytal-
ny. Od 1 stycznia 1999 r. oficjalnie obowiązuje w Polsce nowy system emery-
talny, którego idea opiera się na powiązaniu systemu repartycyjnego z syste-
mem kapitałowym. W ramach systemu repartycyjnego pozostawiono, jako je-
den z filarów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, którego zasadniczy cel dzia-
łalności nadal sprowadza się do finansowania świadczeń obecnych emerytów 
składkami osób obecnie pracujących. Zreformowano natomiast sposób określa-
nia wysokości emerytury wypłacanej przez ZUS. Jej wysokość ściśle ma być 
powiązana z wysokością składek zgromadzonych przez pracownika na indywi-
dualnym, wirtualnym subkoncie emerytalnym. Jako drugi filar systemu emery-
talnego zostały powołane Otwarte Fundusze Emerytalne, które w zamian za 
określone wynagrodzenie miały inwestować zebrane składki przyszłych emery-
tów na rynku kapitałowym. Zapewnić to miało relatywnie wyŜszą emeryturę niŜ 
tylko jej oparcie na świadczeniu otrzymywanym z ZUS. Pojawił się natomiast 
problem zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa nie tylko samych składek 
przekazanych OFE, ale równieŜ odpowiedniego poziomu zysku wypracowane-
go przez fundusz. Zapewniono to poprzez3: 

– pozbawienie funduszy emerytalnych zdolności upadłościowej oraz 
stworzenie prawnej separacji środków funduszu od środków zarządza-
jącego nim towarzystwa emerytalnego, 

– obwarowanie inwestycji funduszy licznymi limitami ilościowymi i in-
nymi ograniczeniami zmniejszającymi popyt na zbyt ryzykowne inwe-
stycje przy równoczesnym wprowadzeniu minimalnej stopy zwrotu, 

– zastosowanie wobec funduszy emerytalnych szczególnego nadzoru, 
obejmującego nadzór licencyjny oraz bieŜący nadzór nad działalnością 
lokacyjną i operacyjną. 

Sam kapitałowy charakter II filaru powoduje jednak, Ŝe duŜe znaczenie dla 
końcowego wyniku mają procesy inflacyjne, dekoniunktura w gospodarce oraz 
zdarzenia losowe mogące wystąpić po stronie ubezpieczonego (choroba, brak 
pracy), które istotnie zmniejszają zdolność oszczędzania4. 

 

 

                                                                 
3 Ibidem, s. 6. 
4 K. Ortyński, Metody kształtowania i charakter rozwoju trójfilarowego systemu ubezpieczenia 

emerytalnego w Polsce, w: Współczesne problemy ekonomiczne jako wyzwanie dla zmieniającej 
się gospodarki, red. Z. Kwaśnik, W. śukow, Radomska Szkoła WyŜsza, Radom 2010, s. 82. 
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Emerytura w tropikach 

Koncepcja reformy emerytalnej i oparcie jej o dwa obowiązkowe filary zy-
skała szeroką akceptację społeczno-polityczną. Jej zwolennikami były sfery 
rządowe, które w reformie upatrywały moŜliwość odciąŜenia budŜetu państwa  
z jednej strony, a z drugiej moŜliwość stymulowania gospodarki poprzez inwe-
stycje dokonywane przez OFE na rynku kapitałowym. Zwolennikami reformy 
emerytalnej były równieŜ prywatne podmioty, które w moŜliwości prowadzenia 
Otwartych Funduszy Emerytalnych upatrywały źródła pewnego i stałego przez 
wiele lat zysku, oraz pracownicy i funkcjonujące związki zawodowe, które na 
własnej skórze odczuwały skutki bankrutującego dotychczasowego systemu. 
Pomimo Ŝe zgodnie z załoŜeniami system oparty o dwa obowiązkowe filary  
w pełni ukształtuje się dopiero w 2035 r., to juŜ obecnie moŜna dokonać pierw-
szych ocen funkcjonowania zreformowanego systemu emerytalnego. U podstaw 
takiej oceny leŜy z jednej strony próba dokonania zmian w systemie przez sfery 
rządowe, wynikająca z potrzeb polityczno-gospodarczych, z drugiej zaś poja-
wienie się pierwszych wypłat emerytur z drugiego filaru.  

Oceniając funkcjonowanie zreformowanego systemu emerytalnego z punktu 
widzenia podmiotów prowadzących Otwarte Fundusze Emerytalne, naleŜy nie-
wątpliwie uznać minione jedenaście lat za bardzo dobry okres. Po niespotykanej 
nigdy wcześniej i trudnej do powtórzenia w przyszłości kampanii reklamowej 
prowadzonej na początku reformy przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne 
(PTE) liczba członków tych towarzystw juŜ po 15 miesiącach wyniosła ponad 
10 mln, a w kolejnych latach rosła średniorocznie o kolejne 450 tys. Szacuje 
się, Ŝe spośród osób, które 1 stycznia 1999 r. były w wieku 31–50 lat i miały 
prawo zadecydować, czy pozostają w dotychczasowym systemie opartym tylko 
na ZUS, czy teŜ przechodzą do nowego systemu, aŜ 7,7 mln osób zawierzyło 
prowadzonej wówczas przez PTE kampanii reklamowej, której głównym prze-
słaniem była wizja emerytury spędzanej na złotych piaskach tropikalnych plaŜ. 
W kaŜdym kolejnym roku z mocy samego prawa do systemu przystępują kolej-
ne roczniki, które wchodząc na rynek pracy, zwiększają źródło wpływających 
składek do OFE. Na rysunku 1 przedstawiono dynamikę łącznej liczby człon-
ków OFE. 
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Rys. 1. Liczba członków OFE (w mln osób – stan na koniec roku) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.ofe.135.pl/; www.igte.pl/; www.knf.gov.pl/. 

Ze względu na fakt, Ŝe polski rynek kapitałowy był w 1999 r. bardzo płytki, 
przy ustalaniu kształtu i zasad reformy emerytalnej pojawiła się koncepcja 
stworzenia określonych zachęt dla kapitału prywatnego, w tym zagranicznego, 
do rozpoczęcia działalności na rynku OFE. Ich głównym wyznacznikiem było 
stworzenie systemu określonych opłat, które OFE mogły pobierać od swoich 
członków, przede wszystkim dotyczy to opłaty za składkę, zarządzanie czy 
opłaty transferowej. W pierwszym okresie, tj. od początku funkcjonowania 
systemu do roku 2003, ustawodawca nie określił sposobu ustalania i maksymal-
nej wysokości pobieranej przez OFE opłaty członkowskiej, i zasadniczo w tym 
okresie oscylowała ona w granicach 7–8%, chociaŜ zdarzało się, Ŝe Fundusz 
pobierał od swoich członków nawet 10%. W 2003 r. po raz pierwszy wprowa-
dzono ustawowe ograniczenie wysokości pobieranej opłaty do maksymalnie 
7%, z zastrzeŜeniem, Ŝe od roku 2011 będzie ona corocznie obniŜana tak, aby  
w 2014 r. ukształtowała się na poziomie 3,5%. Jednak juŜ w roku 2009 dokona-
no kolejnej zmiany zasad ustalania maksymalnej wielkości prowizji, jaką mogą 
pobierać fundusze. Od 1 stycznia 2010 r. maksymalna dopuszczalna wysokość 
opłaty członkowskiej wynosi 3,5%. Dokonywane korekty wielkości maksymal-
nej opłaty członkowskiej wynikały przede wszystkich ze zbyt duŜych opłat 
pobieranych przez fundusze, które to opłaty nie znajdowały Ŝadnego ekono-
micznego uzasadnienia, szczególnie w sytuacji, kiedy juŜ w roku 2002 PTE 
odnotowały pierwszy zysk netto, a sumaryczny zysk z działalności za okres  
11 lat sięga 3,6 mld zł. Opłaty członkowskie pobierane od kaŜdej składki trafia-
jącej do OFE nie są jedynymi opłatami obciąŜającymi przyszłych emerytów. 
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PTE pobierają równieŜ opłaty za zarządzanie juŜ zgromadzonymi funduszami, 
które wynoszą 0,05% aktywów funduszu netto i są pobierane kaŜdego miesiąca. 
O ile w pierwszym okresie funkcjonowania OFE wartość pobranych opłat za 
zarządzanie nie stanowiła istotnej wielkości, to w 2010 r. była ona większa niŜ 
pobrane opłaty od składek. W sumie na przestrzeni 11 lat funkcjonowania sys-
temu działające na rynku OFE pobrały od swoich członków z tytułu opłat za 
składki oraz zarządzanie ponad 14 mld zł, wypłacając sobie w tym samym cza-
sie dywidendę w łącznej kwocie prawie 3 mld zł. Strukturę i dynamikę przy-
chodów, aktywów i wypłaconych dywidend przez PTE na tle otrzymanych 
składek w latach 1999-2010 przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Wybrane wielkości ekonomiczne opisujące działalność PTE w latach 1999–2010 

Rok 
Opłata od 

składki 
(mln zł) 

Opłata za 
zarządzanie 

(mln zł) 

Suma 
opłat 

(mln zł) 

Przekazane 
składki do 

OFE (mld zł) 

Aktywa 
netto OFE 

(mld zł) 

Wypłacone 
dywidendy 

(mln zł) 

1999 207,8 2,3 210,1 2,3 2,3 – 

2000 701,1 35,0 736,1 7,6 9,9 – 

2001 724,4 83,4 807,8 8,7 19,4 – 

2002 624,5 150,7 775,2 9,5 31,6 – 

2003 634,3 227,8 862,1 10,3 44,8 20,2 

2004 699,6 285,8 985,4 11,4 62,6 199,5 

2005 818,6 381,0 1199,6 14,0 86,1 302,4 

2006 960,2 491,1 1451,3 16,2 116,6 346,8 

2007 1056,5 586,6 1643,1 17,7 140,0 492,4 

2008 1225,7 585,7 1811,4 20,5 138,3 530,8 

2009 1302,2 639,7 1941,9 21,5 178,6 604,1 

2010 805,6 893,5 1699,1 22,4 221,3 487,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.portalemerytalny.pl/; www.knf.gov.pl/. 

Z punktu widzenia sfer rządowych ocena działalności obecnego systemu 
emerytalnego powinna być dokonana wielobiegunowo. Z jednej strony OFE 
miały odciąŜyć w przyszłości bankrutujący dotychczasowy repartycyjny system 
emerytalny, który przy zwiększającej się średniej długości Ŝycia, napływie na 
rynek pracy roczników niŜu demograficznego i stale zmniejszającym się przy-
roście naturalnym, stałby się zbyt duŜym obciąŜeniem dla budŜetu państwa. 
Polska w tym zakresie, wprowadzając reformy juŜ na początku 1999 r., zdecy-
dowanie wyprzedziła inne kraje Europy i świata, które obecnie zmagają się  
z tym problemem. Powiązanie wysokości przyszłej emerytury z wielkością 
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zgromadzonego w czasie lat pracy kapitału w II filarze miało równieŜ działać 
mobilizacyjnie na pracowników. To z kolei miało wywołać u bezrobotnych 
większą skłonność bardziej intensywnego i skutecznego poszukiwania zatrud-
nienia, a w przypadku pracujących w szarej sferze skłonić ich do legalizacji 
zatrudnienia. Wprowadzając nowy system, poprzez odpowiednie rozwiązania 
legalizacyjne, sfery rządowe zapewniły wykorzystanie zebranych w II filarze 
składek do wspierania gospodarki krajowej. Przyjęto m.in., Ŝe inwestując 
składki polskich obywateli, OFE mogą na zagraniczne rynki kapitałowe prze-
znaczyć tylko do 5% aktywów, przy limicie na akcje spółek na rynku krajowym 
do 40%5. Wprowadzając 5% limit na nabywanie akcji na rynkach zagranicz-
nych, przy świadomości bardzo płytkiego w 1999 r. krajowego rynku kapitało-
wego oraz perspektywie istotnych transferów finansowych z ZUS, rząd zamie-
rzał w pewny sposób wykorzystać OFE jako siłę napędową rozwoju Giełdy 
Papierów Wartościowych, zwłaszcza w perspektywie prywatyzacji planowa-
nych przez Skarb Państwa. Limit na zagraniczne walory w praktyce i tak okazał 
się niepotrzebny, poniewaŜ OFE niezbyt chętnie postrzegają zagraniczne rynki 
kapitałowe jako miejsce lokowania swojego kapitału. W ostatnich trzech latach 
inwestycje w zagraniczne papiery wartościowe stanowiły średnio 0,9% portfe-
la6. Oprócz postrzegania OFE jako siły zwiększającej popyt, a tym samym cenę 
emisyjną akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw, strona rządowa w pewnym 
zakresie sprowadziła działalność funduszy emerytalnych do nabywców emito-
wanych przez Skarb Państwa obligacji7. O ile udział obligacji i bonów skarbo-
wych zakupionych przez OFE w 2001 r. stanowił tylko 4,3% całości zadłuŜenia 
sektora finansów publicznych, to juŜ w 2008 roku udział ten wzrósł do 17,5%. 
Otwarte Fundusze Emerytalne wraz ze wzrostem wartości zgromadzonych ak-
tywów, poprzez wymóg posiadania określonego udziału obligacji w strukturze 
swoich aktywów, juŜ stają się i będą stawały się jeszcze bardziej istotnym part-
nerem dla Skarbu Państwa w zakresie finansowania jego potrzeb kredytowych. 
Zmiany udziału OFE w kapitalizacji Warszawskiej Giełdy Papierów Warto-

                                                                 
5 Szczegółowe informacje o wszystkich limitach inwestycyjnych OFE zawiera Rozporządzenie 

Rady Ministrów z 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego 
funduszu emerytalnego, jaka moŜe zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz 
dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emery-
talne, DzU 2004, nr 32, poz. 276. 

6 Informacje o działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie28.09.2007 
–30.09.2010, UKNF, Warszawa 2010. 

7 Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, DzU 
1998, nr 139, poz. 934, z późn. zm. 



Rafał CzyŜycki, Rafał Klóska 40 

ściowych oraz finansowaniu zadłuŜenia sektora publicznego zaprezentowano  
w tabeli 2. 

Tabela 2 

Struktura aktywów OFE w latach 2001–2008 

Rok 

Akcje Bony skarbowe i obligacje 

mld zł 
% akty-

wów 

Udział  
w kapitalizacji 

GPW w % 
mld zł 

% akty-
wów 

Udział w zadłuŜeniu 
sektora finansów pu-

blicznych w % 

2008 29,88 21,62 11,18 104,38 75,52 17,46 

2007 48,77 34,93 18,24 86,06 61,65 16,32 

2006 39,93 34,35 9,12 73,01 62,82 14,42 

2005 27,24 31,70 8,83 55,11 64,14 11,81 

2004 20,76 33,72 9,69 37,34 60,81 8,65 

2003 14,34 32,41 10,24 28,00 63,30 6,86 

2002 8,61 28,25 7,79 21,06 69,09 5,98 

2001 5,38 28,61 5,20 12,88 68,46 4,26 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.knf.gov.pl; www.stat.gov.pl/; www.gpw.pl/. 

Trzecią stroną oceniającą wprowadzoną w 1999 r. reformę emerytalną jest 
potencjalny beneficjent jej skutków, czyli przyszły emeryt. Pomijając obowiąz-
kowość przystępowania do II filaru osób, które przed 1999 rokiem miały poni-
Ŝej 31 lat, a w późniejszym czasie dopiero wchodziły na rynek pracy, to do zre-
formowanego systemu emerytalnego przyłączyło się dodatkowo ponad 7,7 mln 
osób w wieku 31–50 lat, które mogły pozostać w tzw. starym systemie.  
W głównej mierze osoby te decyzję o przystąpieniu do systemu kapitałowo- 
-repartycyjnego podjęły pod wpływem występującej wówczas intensywnej 
kampanii funduszy emerytalnych, ale równieŜ pod wpływem bardzo pozytyw-
nych opinii o przeprowadzanej reformie osób publicznych, polityków czy 
związków zawodowych. Zabrakło jednak rzetelnej i obiektywnej informacji, Ŝe 
wielkość otrzymywanej w przyszłości emerytury z II filaru będzie pochodną 
okresu składkowego (dla kobiet, które w 1999 r. miały 50 lat, to tylko 10 lat), 
wartości przekazywanych składek (do OFE przekazywanych jest obecnie 7,3% 
wynagrodzenia) oraz efektywności wybranego funduszu (średnia stopa zwrotu 
dla OFE od początku działalności wynosi ok. 200%). W obecnym modelu sys-
temu emerytalnego istotne znaczenie dla wysokości zgromadzonego w OFE 
kapitału ma równieŜ sytuacja na rynku kapitałowym, zwłaszcza tuŜ przed mo-
mentem przejścia na emeryturę. Szczególnie doświadczyły tego osoby, które 
jako pierwsze przeszły na emeryturę w 2009 r. i otrzymały z II filaru po kilka-
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dziesiąt zł8, co było spowodowane z jednej strony bardzo krótkim okresem 
członkowstwa w OFE, a z drugiej następstwem kryzysu na rynkach kapitało-
wych. Pierwszy okres działalności OFE nie był okresem przybliŜającym przy-
szłych emerytów do wypoczynku w przyszłości na plaŜach na Bermudach.  
W okresie 2001–2009 łączna średnia stopa zwrotu OFE ukształtowała się na 
poziomie 208,5%, jednakŜe średnia stopa zwrotu rocznych lokat bankowych 
była niewiele mniejsza i wyniosła 158,3%, natomiast pomimo ponad 50% prze-
ceny akcji w 2008 r. wartość WIG-u w roku 2009 stanowiła 224% wartości  
z roku 2001. Uwzględniając inflację, która w latach 2001–2009 wyniosła łącz-
nie 27,85%, realne stopy zwrotu wynoszą: 23,8% dla rocznych lokat banko-
wych, 63% dla OFE i 75% dla WIG-u. Kształtowanie się poszczególnych rocz-
nych stóp zwrotu na tle inflacji przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3 

Roczne stopy zwrotu OFE, WIG-u i lokat bankowych na tle inflacji w latach 2001–2009 (%) 

Rok OFE WIG Średnie oprocentowanie rocznych 
lokat bankowych Inflacja 

2001 13,9 –21,99 13,0 5,5 

2002 5,3 3,19 6,3 1,9 

2003 12,3 44,92 4,5 0,8 

2004 11,3 27,94 3,5 3,5 

2005 14,5 33,66 4,3 2,1 

2006 14,1 41,60 3,2 1,0 

2007 17,0 10,39 2,8 2,5 

2008 5,7 –51,07 3,6 4,2 

2009 –13,9 46,85 6,3 3,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://funduszeinwestycyjne.profeo.pl/blog/ 
view/12425/Pomocnik-inwestora-oprocentowanie-lokat-bankowych.html; 
www.gpw.pl/; www.stat.gov.pl/. 

Reforma reformy? 

Brak obiektywnej, pełnej i wielostronnej informacji przekazanej społeczeń-
stwu na początku wprowadzania reformy emerytalnej oraz ciągłe próby usta-
wowego zwiększania efektywności działalności OFE spowodowały, Ŝe obecnie 

                                                                 
8 Pierwszą osobą, która uzyskała świadczenia z nowego systemu, była 60-letnia kobieta, która 

będąc w OFE od początku reformy uzbierała kapitał w kwocie niespełna 6 tys. zł, co spowodowa-
ło, Ŝe w całości świadczenia emerytalnego w wysokości 917,80 zł wypłata z OFE wyniosła  
23,65 zł. Za: Bardzo niskie pierwsze emerytury, www.rzu.gov.pl/aktualnosci-z-rynku/ 
zabezpieczenieeEmerytalne2/Bardzo_niskie_pierwsze_emerytury_z_OFE__1697. 
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zdecydowana większość społeczeństwa nie próbuje juŜ nawet zrozumieć, o co 
chodzi w kolejnym sporze między OFE a rządem. Pomimo Ŝe większość człon-
ków OFE uwaŜa, iŜ fundusze źle lokują ich składki, to ponad 70% ankietowa-
nych równieŜ nie wierzy, Ŝe wprowadzenie w Ŝycie propozycji rządowej doty-
czącej przesunięcia 5% składki z OFE do ZUS pozytywnie wpłynie na wyso-
kość przyszłej emerytury9. Sama strona rządowa równieŜ nie ukrywa, Ŝe zasad-
niczą przyczyną dokonania kolejnych zmian w funkcjonującym juŜ systemie 
emerytalnym jest problem narastającego deficytu publicznego.  

Sceptycznie postrzegana jest takŜe propozycja stworzenia tzw. bezpieczne-
go subfunduszu C, lokującego środki finansowe przede wszystkim w obligacje. 
Zgodnie z załoŜeniami, w celu uniknięcia negatywnych skutków moŜliwej bes-
sy na rynku akcji, na 5 lat przed emeryturą do takiego subfunduszu obligatoryj-
nie przekazywany byłby cały zgromadzony kapitał przyszłego emeryta. Pro-
blematyczność takiego rozwiązania wynika z faktu, Ŝe nie moŜna wykluczyć 
pojawienia się bessy w okresie wcześniejszym, np. na 6-7 lat przed przejściem 
na emeryturę. Wówczas ostatnie 5 lat powinno jednak zostać wykorzystane nie 
na ochronę kapitału, ale na jego pomnoŜenie. Ze strony rządowej pojawia się 
jeszcze wiele innych propozycji zmian w obecnie obowiązującym kapitałowo 
-repartycyjnym systemie emerytalnym, których jednoznaczna ocena jest mocno 
utrudniona. Wynika to przede wszystkim z braku czasu na analizę skutków ich 
wprowadzenia, przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych. Efek-
tem tego moŜe być konieczność przeprowadzenia w przyszłości kolejnej refor-
my.  

 
INFLUENCE OF SOCIO-POLITICAL FACTORS ON THE ACTIVIT Y  

OF OPEN PENSION FUNDS 
 

Summary 
 
The paper presents the socio-political reasons for introducing the 1999 pension reform in 

Poland. It also makes an assessment of pension funds. The paper presents also the economic 
implications of activity of OFE (Open Pension Funds) for members of funds, public sector and for 
the PTEs (Universal Pension Companies), which own pension funds. 

                                                                 
9 Nielubiane i nieznane OFE, „Rzeczpospolita” z 20.01.2011. 
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Streszczenie  

Artykuł przedstawia koncepcję optymalizacji zadowolenia klientów z jakości świadczonych 
usług w obiektach hotelarskich o charakterze sanatoryjnym. Zbudowana koncepcja oparta jest na 
wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na terenie największego polskiego uzdrowiska 
w latach 2006–2009. W badaniu uczestniczyło 1347 osób, komercyjnych turystów, klientów koło-
brzeskich obiektów hotelarskich. 

Wprowadzenie 

W dobie olbrzymiej konkurencji w kaŜdej branŜy, w sektorze produkcyj-
nym, jak i usługowym, działania firmy mające na celu tylko sprzedaŜ towa-
ru/usługi klientowi wydają się mocno nielogiczne. „Firmy zmieniają sposób 
postrzegania swoich relacji z otoczeniem. Punkt cięŜkości działań marketingo-
wych podejmowanych przez firmę przesuwa się z dąŜenia do zawarcia transak-
cji na zbudowanie więzi klienta z firmą, weryfikowanej jego lojalnością”1. War-
tość produktu opartego na wiedzy, w przeciwieństwie do produktu materialne-
go, nie jest zdeterminowana kosztami jego wyprodukowania, ale przez wartość, 
jaką klient jej przypisze2. Ścisły związek między zadowoleniem klienta z zaku-

                                                                 
1 Ł. Sułkowski, R. Seliga, Zastosowanie wybranych elementów marketingu relacji w szkolnic-

twie wyŜszym, w: Szanse i zagroŜenia współczesnego marketingu, red. W. Deluga, J. Chotkowski, 
Wyd. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Koszalinie, Koszalin 2006, s. 227. 

2 G. Urbanek, Analiza determinantów kapitału klienta, „Marketing i Rynek” 2004, nr 4, s. 2. 
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pionych towarów i usług a jego lojalnością wobec firmy jest dziś dość oczywi-
sty, jednakŜe nie chodzi tu o samo zadowolenie, ale o jego poziom. Określenie 
„zadowolony” nie gwarantuje jeszcze lojalności klienta, „całkowicie zadowolo-
ny” lub „zachwycony” równieŜ nie, aczkolwiek jest zdecydowanie bardziej 
prawdopodobne, Ŝe w pełni zadowolony klient zostanie lojalny wobec firmy3. 
Od satysfakcji klienta do jego lojalności wobec firmy czy teŜ marki wiedzie 
droga poprzez zobowiązanie (firma działa w najlepszym interesie klienta), per-
sonalizację (firma okazuje, Ŝe rozumie i stara się wyprzedzać potrzeby klienta) 
oraz uwłasnowolnienie (relacja z firmą odbywa się na zasadach klienta i pod 
jego kontrolą)4. We współczesnej gospodarce klienci traktowani są na równi  
z pozostałymi składnikami kapitału firmy generującymi dochód, dlatego teŜ 
naleŜy nieustannie kontrolować poziom zadowolenia swoich klientów i nie 
myśleć, Ŝe ich lojalność jest czymś oczywistym5. 

Cel badania 

Omawiany w artykule przypadek spowodowany jest powstaniem sytuacji 
problemowej polegającej na spadku wykorzystania miejsc recepcyjnych po-
szczególnych obiektów i podwyŜszającą się równolegle ich podaŜą. Myślenie  
z wyprzedzeniem o przyszłości na poziomie organizacji – jaką jest obiekt hote-
larski – ukierunkowuje decydentów na wdraŜanie programów restrukturyzacji 
rozwojowej i niedopuszczenie do stanów „chorobowych” przedsiębiorstwa6. 
Myślenie to pozostaje w bezpośrednim związku z prakseologiczną dyrektywą 
antycypacji, czyli wykonywania czegoś poprzedzającego właściwe działania. 
Myślenie takie jest koniecznością w zarządzaniu hotelami, aby zapobiec pro-
blemom, które pojawią się w niedalekiej przyszłości7. 

Celem przeprowadzonego badania było ustalenie oraz analiza determinan-
tów wpływających na poziom zadowolenia klientów komercyjnych z pobytu  
w obiektach hotelarsko-sanatoryjnych. Przeanalizowano 1347 kwestionariuszy 
ankietowych. W celu stworzenia koncepcji optymalizacji zadowolenia klientów 
zbadano zaleŜności pomiędzy czynnikami wpływającymi na zadowolenie gości 
z pobytu sanatoryjnego na ogólny poziom zadowolenia. Badania były przepro-
wadzone w 13 hotelach, ośrodkach wypoczynkowych o charakterze sanatoryj-
                                                                 

3 J.J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, 
s. 174–175. 

4 G. Urbanek, Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność – łańcuch przyczynowo-skutkowy, 
„Marketing i Rynek” 2004, nr 6, s. 5.  

5 Ph. Kotler, Kotler o marketingu, Helion, Gliwice 2006, s. 200. 
6 Metody zarządzania, red. J.D. Antoszkiewicz, Poltex, Warszawa 2007, s. 125. 
7 Ibidem, s. 125. 
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nym oraz sanatoriach w Kołobrzegu i okolicach, w przedziale czasowym od 
lutego 2006 do lutego 2009. W badaniu wzięli udział turyści komercyjni, rów-
nieŜ kuracjusze niemieccy przebywający na kuracjach w kołobrzeskich obiek-
tach hotelarskich o charakterze sanatoryjnym. Liczba ankiet uzaleŜniona była 
od liczby gości przebywających w danym okresie w hotelu, a takŜe zaintereso-
wania gości tymi hotelami.  

ZauwaŜalne dysproporcje w liczbie turystów zarówno krajowych, jak i za-
granicznych odwiedzających miasto, w stosunku do liczby nowo powstałych  
i powstających nadal obiektów w strefie uzdrowiskowej miasta, budzą pewne 
niepokoje. Istnieje obawa, Ŝe duŜo istniejących, jak i nowo powstające obiekty, 
borykać się będą z problemem bardzo niskiego wykorzystania miejsc noclego-
wych, co skutkować moŜe licznymi niekorzystnymi rozwiązaniami gospodar-
czymi dla wielu obiektów, takimi jak skrócenie sezonu czy zmiana profilu 
klientów na pacjentów skierowanych na leczenie przez NFZ czy KRUS. Od 
organizacji prowadzących działalność gospodarczą oczekuje się korzystnych 
rezultatów, czyli pozytywnych wyników finansowych. Podstawowym zadaniem 
kierownictwa firmy jest osiągnięcie określonego wyniku. Diagnozowanie ist-
niejącego stanu oraz wyznaczanie właściwych probierzy sukcesu rozpoczyna 
istotne podejście menedŜerskie przy funkcjonowaniu, ocenianiu i restruktury-
zowaniu firmy. Zarządzający firmą muszą stale poszukiwać pomysłów dla do-
skonalenia współczesności i zawłaszczania przyszłości, zadając sobie ciągle 
pytania: Co robić, aby twoja firma odniosła sukcesy? Jakie czynniki decydują  
o sukcesie firmy?8. Z takimi problemami boryka się takŜe większość kołobrze-
skich obiektów hotelarskich. W obecnej chwili widać juŜ symptomy związane 
ze spadkiem wykorzystania bazy noclegowej. Wiele obiektów, aby ratować 
swój wynik finansowy, próbuje stosować róŜne taktyki marketingowe, jednakŜe 
takie działania przynoszą tylko krótkotrwałe efekty. Wieloletnie zaniedbania, 
związane z brakiem bądź ograniczoną rolą działów marketingu, spowodowały, 
Ŝe obiekty nie posiadają danych empirycznych dotyczących wykorzystania 
miejsc noclegowych na przestrzeni lat, dotyczących profilu klienta czy teŜ jego 
oczekiwań. Niektóre obiekty sporadycznie prowadziły badania nad poziomem 
satysfakcji klientów, jednak wyniki z nich albo były tylko powierzchownie 
przetwarzane, albo teŜ nie dokonywano Ŝadnej analizy. Taki stan rzeczy powo-
duje, Ŝe wiele obiektów stanęło w obliczu braku pomysłu na dalszą, bardziej 
efektywną działalność. 

                                                                 
8 J.D. Antoszkiewicz, Z. Pawlak, Techniki menedŜerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltex, 

Warszawa 2000, s. 13. 
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Przeprowadzone w okresie od lutego 2006 do lutego 2009 badanie pokaza-
ło, jak wiele czynników uwzględnia klient, oceniając ofertę obiektu hotelarskie-
go. Ukazało poziom dotychczasowego zadowolenia gości z oferty, a takŜe 
wskazało determinanty wpływające na zadowolenie klienta i dające moŜliwość 
sterowania poziomem zadowolenia, a co za tym idzie moŜliwość podwyŜszenia 
poziomu wykorzystania obiektów. Na globalny wynik firmy składają się 
wszystkie jej osiągnięcia oraz potknięcia. Rezultaty te wypracowują ludzie zor-
ganizowani w róŜnych zespołach: formalnych i nieformalnych9. W przypadku 
obiektu hotelarsko-sanatoryjnego są to: 

– kierownictwo obiektu oraz administracja, 
– dział marketingu, 
– dział gastronomiczny, 
– dział hotelarstwa, 
– dział medyczny, 
– dział techniczny. 
Trudność współczesnego zarządzania – oprócz codziennych utrudnień pły-

nących ze struktury organizacyjnej i zatrudnionych tam ludzi – wypływa z ko-
nieczności wprowadzania zmian. Firma, Ŝeby się rozwijać czy przede wszyst-
kim tylko przetrwać, musi się zmieniać. Trzeba zatem stale wprowadzać zmiany 
organizacji, zarządzania, metod motywacji, sposobów rozwiązywania proble-
mów czy technologii10. 

Zaproponowana koncepcja ma charakter uniwersalny, co daje jej moŜliwość 
asymilacji z kaŜdym obiektem, który pragnie podnieść poziom satysfakcji  
z oferowanych produktów, a co za tym idzie, zwiększenia liczby wykorzystania 
miejsc noclegowych. Koncepcja wskazuje na zmiany, jakich naleŜy dokonać we 
wszystkich działach związanych bezpośrednio z obsługą gościa hotelowego,  
a takŜe w strukturze organizacyjnej hoteli. 

Koncepcja optymalizacji zadowolenia klientów w poszczególnych działach 

W zaleŜności od formy własności obiektów, ich wielkości oraz świadomo-
ści właściciela, w ośrodkach zaobserwowano kilka róŜnych typów kieruj ących, 
sprawujących mniej lub bardziej autorytarną władzę w obiekcie: 

– właściciel obiektu jako menedŜer – jedyna decyzyjna osoba  
w strukturze, 

– prezes niewielkiej spółki jako menedŜer – jedyna decyzyjna osoba, 

                                                                 
9 Ibidem, s. 14. 
10 Ibidem, s. 14–15. 
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– osoba zatrudniona na stanowisku menedŜera/dyrektora obiektu – osoba 
współdecyzyjna wraz z właścicielem, delegująca zadania do 
kierowników poszczególnych działów lub w przypadku nierozbu-
dowanej struktury bezpośrednio do wykonawców, 

– prezes relatywnie duŜej spółki jako osoba zarządzająca – osoba  
o najwyŜszym stopniu decyzyjności, delegująca ograniczoną 
decyzyjność na dyrektorów poszczególnych działów. 

Taka róŜnorodność powoduje, Ŝe kaŜdy obiekt zarządzany jest w inny spo-
sób, jak równieŜ w róŜny sposób delegowane są zadania, do mniej lub bardziej 
rozbudowanych działów w strukturze organizacyjnej firmy. 

Zaprojektowane działania powodują, Ŝe kierownicy obiektów będą otrzy-
mywali większą ilość istotnych informacji, co skutkować będzie sprawniejszym 
ich działaniem. Informacje te docierać będą z marketingowego sytemu informa-
cji. Delegowanie większej liczby zadań do działu marketingu spowodować mo-
Ŝe zwiększenie efektywności zarządzania marketingowego. Bardzo istotną rze-
czą jest to, Ŝeby zadania kierownicze powierzone zostały osobom posiadającym 
określone przygotowanie zawodowe poparte doświadczeniem. Proponuje się, 
aby ośrodki dąŜyły do spłaszczenia swoich struktur organizacyjnych, co zwięk-
szy sprawność przepływu informacji. Według przeprowadzonych badań i stwo-
rzonej koncepcji optymalizacji, najwaŜniejszą rolą kierownictwa hoteli jest 
dbałość o jakość obsługi gościa hotelowego. Jakość obsługi na satysfakcjonują-
cym poziomie moŜliwa jest dzięki ciągłym szkoleniom, doskonaleniu personelu 
liniowego, a takŜe motywowaniu go do pracy na najwyŜszym poziomie. 

Konkretyzacja zmian to: 
– jedna osoba, z przygotowaniem zawodowym i doświadczeniem, 

zarządzająca hotelem, 
– wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne działy, 
– spłaszczenie struktur organizacyjnych, 
– usprawnienie procesu przepływu informacji, 
– delegowanie zadań związanych z kreowaniem oferty usług do działu 

marketingu, 
– zwiększenie uprawnień działu marketingu, 
– nacisk na ciągłe doskonalenie personelu liniowego w obsłudze gości, 
– uświadomienie personelowi jego istotnej, pierwszoplanowej roli  

w kreowaniu zadowolenia klienta, 
– skuteczne płacowe i pozapłacowe motywowanie personelu. 
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We wszystkich analizowanych obiektach do zadań działów marketingu 
naleŜy: 

– poszukiwanie nowych klientów, tak krajowych jak i zagranicznych, 
grupowych i indywidualnych, poprzez róŜne formy promocji, 

– aktywne prowadzenie sprzedaŜy, 
– rozliczanie/fakturowanie pobytów klientów biur podróŜy, 
– dokonywanie rezerwacji i wprowadzanie ich do systemu rezerwacy-

jnego, 
– monitorowanie stanu wykorzystania bazy noclegowej obiektu, 
– opracowywanie bądź zlecanie opracowania róŜnym firmom zewnę-

trznym, agencjom reklamowym, świadczącym profesjonalne usługi, 
wspomagające bieŜącą działalność firmy11, materiałów reklamowych 
oraz akcji promocyjnych12, 

– utrzymywanie stałych kontaktów z biurami podróŜy przysyłającymi 
klientów grupowych,  

– kontrola sprzedaŜy poprzez recepcję,  
– rozpatrywanie reklamacji i skarg gości. 
W niewielu obiektach ponadto: 
– istnieje pełen dział marketingu z przydziałem poszczególnych zadań,  
– istnieje kierownik działu marketingu,  
– w działach marketingu prowadzone są badania poziomu zadowolenia 

klienta,  
– dział marketingu dokonuje analizy danych zebranych w wyniku ba-

dania,  
– dział marketingu kształtuje nowe oferty. 
Jak widać, zakres działalności działu marketingu jest mocno ograniczony,  

w przypadku kilku kołobrzeskich obiektów, do aktywnej sprzedaŜy i rozliczania 
pobytu. To skutkuje małą swobodą działań marketingowych. W większości 
obiektów dział marketingu nie pełni kluczowej roli w działalności obiektu. 

Podczas prowadzenia działalności usługowej, oprócz prowadzenia trady-
cyjnego marketingu zewnętrznego, konieczne jest równieŜ stosowanie marke-
tingu wewnętrznego oraz interakcyjnego. Marketing zewnętrzny to zwykłe 
działania przedsiębiorstwa polegające na przygotowaniu usługi, określeniu jej 
ceny, sposobów dystrybucji i promocji. Marketing wewnętrzny dotyczy two-

                                                                 
11 H. Mruk, I.P. Rutkowski, Strategia produktu, PWE, Warszawa 1994, s. 177. 
12 Ph. Kotler, N. Rackham, S. Krishnaswamy, Ending the war between Sales & Marketing, 

„Harvard Business Review”, Special Double Issue, 2006, No. 7-8, s. 70. 
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rzenia relacji z wytwórcami usług – pracownikami. Marketing interakcyjny 
sprawia natomiast, Ŝe usługa dociera do klienta i obietnica zostaje spełniona lub 
teŜ nie13. Jako najwaŜniejszy dodać naleŜy marketing relacji.  

Rola działu marketingu według zakładanego modelu będzie bardziej rozbu-
dowana aniŜeli w większości zaobserwowanych przypadków. Oprócz standar-
dowych działań związanych z marketingiem zewnętrznym do obowiązków tego 
działu naleŜeć będzie prowadzenie Marketingowego Systemu Informacji (MSI), 
w którym gromadzone oraz przetwarzane będą dane na uŜytek decydentów. 
MSI ma słuŜyć minimalizacji niepewności działania14. Przed systemem stoi 
równieŜ jeden prosty cel, a mianowicie otoczenie potencjalnego klienta siecią 
absolutnie spójnej, w pełni zintegrowanej komunikacji, która popchnie go do 
zakupu15. MSI to trwałe i wzajemnie oddziaływujące struktury ludzi, urządzeń  
i procedur słuŜące zbieraniu, porządkowaniu, analizie, ocenie oraz upowszech-
nieniu informacji niezbędnych zarządzającym16. Dane te to rezultaty wielora-
kich badań tj.: 

– analiza rynku – analiza konkurencji, analiza trendów, antycypacja 
zjawisk rynkowych, 

– analiza portfela klientów – stałych oraz nowych – koszt utrzymania 
oraz straty pierwszych i drugich, 

– analiza bieŜących problemów zgłaszanych przez klientów, 
– analiza dodatkowych Ŝyczeń klientów,  
– analiza postaw pracowników – personelu liniowego, 
– analiza przeprowadzanych badań marketingowych – np. analiza jakości 

oferowanych usług, analiza oczekiwań klientów w stosunku do 
otrzymanej oferty. 

„W dziedzinie planowania informacja marketingowa umoŜliwia określenie 
celów, przewidywanie rezultatów róŜnych alternatyw strategicznych, wyzna-
czanie budŜetów adekwatnych do ponoszonych rezultatów”17. Na podstawie 
informacji z MSI dział marketingu sugeruje kierownictwu zmiany w strukturze 
produktu czy wręcz całkowitą zmianę produktu, tworzenie nowych produktów, 
zmiany cen, zmiany w doborze kanałów dystrybucji, działania zbliŜające usługę 

                                                                 
13 R. Furtak, Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003, s. 22. 
14 A. Grzesiuk, Marketing międzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 2007, s. 109. 
15 A. Davis, Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR, Rebis, Poznań 2008, s. 137. 
16 M. Sobocińska, Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, PWE, Warszawa 

2008, s. 57. 
17 K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 

1998, s. 46. 
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rzeczywistą do oczekiwań klienta, a tym samym do zadowolenia go. Koncepcja 
optymalizacji sugeruje równieŜ włączenie recepcji do działu marketingu. Uwa-
runkowane jest to ogromną wagą działu recepcyjnego w pozyskiwaniu bieŜą-
cych informacji od klientów dotyczących oferty obiektu, jakości obsługi oraz 
ogólnej oceny działalności hotelu dokonywanej na bieŜąco przez gości. Zwięk-
szenie roli recepcji, jako miejsca pierwszego kontaktu z gościem, poprzez 
usprawnienie pracy, zwiększenie liczby pracowników bądź stworzenia stanowi-
ska pracy dla consierge’a. Rola dodatkowego pracownika recepcji/consierge’a 
polegałaby na informowaniu gości o róŜnych wydarzeniach turystycznych, kul-
turalnych i rozrywkowych zarówno w hotelu, jak i w otoczeniu, sprzedaŜy bile-
tów na te wydarzenia i wycieczki, rezerwacji biletów lotniczych oraz autobu-
sowych, rezerwacji taksówek, zamawianiu kwiatów, natychmiastowym rozwią-
zywaniu problemów gości, łagodzeniu powstałych napięć, pomocy w róŜnych 
sytuacjach związanych z przebywaniem w hotelu. Praca tej osoby odciąŜa re-
cepcję, a co za tym idzie zwiększa jej sprawność przy wykonywaniu podsta-
wowych zadań, a takŜe nowo powstałych wynikających z wprowadzenia CRM. 
Kolejnym krokiem we wdraŜaniu koncepcji optymalizacji zadowolenia klien-
tów jest opracowanie jednolitych strojów słuŜbowych dla pracowników po-
szczególnych działów w celu ich identyfikacji i polepszenia wizerunku. 

Konkretyzacja zmian to: 
– stosowanie zasad i narzędzi marketingu relacji, 
– zwiększenie roli i swobody działań – empowerment, 
– usprawnienie stosowania marketingu zewnętrznego oraz wewnętrznego, 
– podział zadań w pionie marketingowym, 
– stworzenie MSI i ustanowienie osoby lub osób odpowiadających za 

MSI, 
– zbieranie danych ze wszystkich pionów w celu pozyskiwania informacji 

o sprawności budowania zadowolenia klienta z jakości świadczonych 
usług, 

– scalenie działalności recepcji z działalnością działu marketingu, 
– podwyŜszenie sprawności działania recepcji, 
– szkolenia językowe działu marketingu, recepcji oraz consierge’a, 
– usprawnienie przypływu informacji między recepcją, będącą sercem 

ośrodka, a innymi działami, 
– w duŜych obiektach zwiększenie zatrudnienia w recepcji lub/i stwo-

rzenie stanowiska consierge’a, w mniejszych obiektach uzupełnienie 
obowiązkami consierge’a pracy jednego z pracowników działu 
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marketingu, 
– wdroŜenie systemu CRM. 
W zaleŜności od obiektu dział gastronomiczny podlega kierowniko-

wi/dyrektorowi działu lub bezpośrednio kierownictwu obiektu, lub teŜ prowa-
dzony jest przez firmę zewnętrzną. W obu przypadkach do jego zadań naleŜy 
przygotowanie wszystkich posiłków serwowanych klientom, tych juŜ zawartych 
w cenie pobytu i dodatkowych zamawianych przez wewnętrznych i zewnętrz-
nych klientów obiektu. Dodatkowo częścią działu gastronomicznego są znajdu-
jące się na terenie obiektu kawiarnie oraz bary. JednakŜe te, jako odrębne jed-
nostki, bywają równieŜ zarządzane przez firmy zewnętrzne, zarówno w przy-
padku samodzielnego zarządzania działem Ŝywienia przez obiekt, jak i w przy-
padku pełnego lub częściowego outsourcingu. Personel działu gastronomiczne-
go nierzadko nie włada językiem obcym w ogóle lub włada, ale na mało zado-
walającym poziomie. 

Zaproponowana koncepcja wskazuje punkty, w których u klienta powstają 
róŜne uczucia związane z zadowoleniem bądź jego brakiem. Jedną z takich sfer 
jest gastronomia. WyobraŜenie klientów o niej, potrawach, bufetach i personelu 
w konfrontacji z rzeczywistością budzi róŜnorakie uczucia. Proponowany me-
chanizm zakłada zwiększenie roli personelu, jak równieŜ pewne usamodzielnie-
nie pracowników w kreowaniu oferty oraz realizacji załoŜeń, a co za tym idzie 
równieŜ oferty gastronomicznej. Zwiększenie zaangaŜowania pracowników  
w proces przygotowania, podania potraw, a takŜe w obsługę gościa, spowodo-
wać moŜe podwyŜszenie poziomu zadowolenia. Istotne jest podwyŜszenie stan-
dardu wykonywania wszelkich czynności od przygotowania potraw rozpoczy-
nając, przez ich podanie, obsługę klienta i na sprzątaniu sali jadalnej/restauracji 
kończąc. Personel gastronomiczny powinien przewidywać nawet najdrobniejsze 
potrzeby gościa, a takŜe wczuć się w jego rolę. Osoby starsze, a to właśnie one 
są w większości klientami tych obiektów, wymagają wielu ułatwień związanych 
ze spoŜywaniem posiłków. Przykładem moŜe być wydzielenie, niezauwaŜalne 
przez gości, kilku miejsc lub teŜ stolików dla osób niesprawnych na tyle, by 
obsłuŜyć się indywidualnie przy bufetach. Dla tych kilku osób obiekt moŜe 
przydzielić osobę, kelnerkę/kelnera, która słuŜyć będzie pomocą lub teŜ w pełni 
obsłuŜy potrzebujące tego osoby. Kolejnym przykładem jest kwestia dodatko-
wych odpłatnych napojów do posiłków. W wielu obiektach niemoŜliwe jest 
skonsumowanie innych niŜ te zawarte w cenie napojów, np. piwa lub wina do 
kolacji, w kilku obiektach konsumpcja taka jest moŜliwa – gdy klient w hotelo-
wym barze lub kawiarni sam dokona zakupu i sam dostarczy sobie poŜądany 
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trunek. W szanujących się obiektach napoje rozwoŜone są na wózkach, serwo-
wane gościom do stołu, i nie chodzi tu tylko o szacunek obiektu do samego 
siebie oraz jego gości, ale przede wszystkim wysokość przychodu, jaki moŜna 
wygenerować ze sprzedaŜy dodatkowych napojów np. do kolacji. Praktycy 
twierdzą, Ŝe ze sprzedaŜy dodatkowych napojów do kolacji pokryć moŜna koszt 
przygotowania kolacji wraz z uŜytymi produktami. Bardzo istotną rzeczą jest 
równieŜ estetyka, wizualne zaaranŜowanie sali jadalnej/restauracji, jak równieŜ 
estetyka podanych potraw. 

Konkretyzacja zmian w dziale gastronomicznym to zatem: 
– podwyŜszenie estetyki sali restauracyjnej, 
– podwyŜszenie estetyki podawania potraw, 
– podwyŜszenie walorów smakowych potraw, 
– urozmaicenie oferty, 
– usamodzielnienie personelu, 
– podwyŜszenie poziomu obsługi gościa w restauracji,  
– wprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi klienta z uwzględnieniem 

charakterystyki działalności obiektu, 
– wprowadzenie szkoleń językowych, 
– usprawnienie serwowania potraw i napojów oraz korzystania z bufetów, 
– wprowadzanie udogodnień dla gości, 
– antycypacja potrzeb. 
W zaleŜności od wielkości obiektu dział hotelarstwa jest mniej lub bar-

dziej rozbudowany. We wszystkich obiektach praca recepcji jest takŜe sprzęŜo-
na z tym działem. Mechanizm wynikający z niniejszego opracowania sprzęga 
jednak działalność recepcji z działalnością działu marketingu. W małych obiek-
tach dział hotelarstwa podlega bezpośrednio kierownictwu hotelu i składa się  
z kilku pracowników zajmujących się dbaniem o czystość w pokojach i w więk-
szości innych pomieszczeń. Dział składa się równieŜ zazwyczaj z pracowników 
recepcji. W większych obiektach mamy do czynienia z dyrektorem/kierow-
nikiem całego działu, kierownikiem pięter i pokojowymi oraz kierownikiem 
recepcji i pracownikami recepcji. Do zadań tego pionu naleŜy utrzymywanie 
pokojów w naleŜytej czystości, wymiana pościeli, ręczników oraz innych mate-
riałów niezbędnych w codziennej eksploatacji pokoju przez gościa. W większo-
ści personel odpowiadający za czystość nie posługuje się lub posługuje w stop-
niu bardzo ograniczonym językiem obcym i jest bardzo mało decyzyjny, co 
powoduje niekiedy nieporozumienia i zmusza gościa do zgłaszania problemów 
w recepcji. To przedłuŜa z kolei czas reakcji i czas oczekiwania klienta na roz-
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wiązanie problemu czy teŜ spełnienie jego Ŝyczenia. Jednym z podstawowych 
problemów dotyczących personelu odpowiedzialnego za czystość w pokojach 
jest natłok obowiązków w dniach zmiany turnusu, kiedy to pokojowe mają bar-
dzo mało czasu na wysprzątanie niekiedy większości hotelowych pokojów. 
Powodem tego jest wahadłowy system przyjazdów i wyjazdów gości, tak zwane 
bed to bed. Presja czasu wpływa niestety na jakość sprzątania. W większości 
obiektów praca tego personelu jest niedoceniana przez kierownictwo, jak poka-
zują wyniki badań, bardzo niesłusznie. 

Zaproponowana koncepcja kładzie nacisk na jakość i profesjonalizm obsłu-
gi gościa hotelowego. Kolejnym ogniwem, w którym pojawiają się reakcje go-
ścia, związane z satysfakcją lub jej brakiem, jest pokój hotelowy, zarówno jego 
wyposaŜenie, ergonomia, a takŜe panująca w nim czystość. W wielu przypad-
kach goście wchodzą w interakcje z personelem odpowiedzialnym za ten stan. 
Istotną rzeczą w tym obszarze jest  jego sprawność, dyskrecja, moŜliwość obda-
rzenia zaufaniem przez gości i kierownictwo obiektu, dokładność oraz komuni-
kacja z gośćmi. Pracownicy tego działu stanowią równieŜ część personelu li-
niowego. 

Konkretyzacja  zmian w dziale hotelarstwa to: 
– podwyŜszenie jakości sprzątania poprzez szkolenia personelu, 
– podwyŜszanie sprawności dokładności sprzątania poprzez zwiększanie 

liczby personelu w krytycznych momentach (zmiana turnusu), 
– podwyŜszenie jakości sprzątania poprzez stosowanie profesjonalnego 

sprzętu i środków, 
– podwyŜszenie poziomu dyskrecji sprzątania na danych piętrach  

w trakcie pobytu innych gości juŜ w hotelu (profesjonalne wózki), 
– zwiększenie uprawnień pokojowych (empowerment) do rozwiązywania 

drobnych problemów gości, np. wymiana ręcznika, prześcieradła, 
dodatkowa poduszka, dodatkowe wyposaŜenie pokoju, 

– motywowanie osób dbających o czystość pokoi i innych pomieszczeń, 
– stałe monitorowanie przez personel sprzątający stanu urządzeń  

i sprzętów w pokojach i powodowanie natychmiastowych napraw, 
– wprowadzenie szkoleń dotyczących kontaktów z klientem, uwzględ-

niających charakterystykę działalności obiektu oraz specyfikę branŜy, 
– wprowadzenie szkoleń językowych. 
Wszystkie obiekty hotelarskie o charakterze sanatoryjnym posiadają działy 

medyczne. W zaleŜności od wielkości obiektu w skład personelu medycznego 
wchodzą: lekarz lub kilku lekarzy, pielęgniarki, terapeuci oraz personel pomoc-
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niczy lub w przypadku małych obiektów tylko terapeuci. Kontakt z lekarzem 
goście mają tylko doraźny – na początku, końcu pobytu oraz w sytuacjach za-
groŜenia zdrowia lub Ŝycia. 

Do zadań personelu medycznego ogółem naleŜy: ogólna ocena stanu zdro-
wia pacjenta na podstawie własnego badania i/lub informacji dostarczonych 
przez klienta, wyznaczenie pakietu zabiegowego, zaplanowanie zabiegów, wy-
konanie zabiegów podstawowych i dodatkowych, świadczenie dodatkowych 
usług medycznych, pomoc doraźna w nagłych wypadkach. 

Większość analizowanych obiektów poszerzyła sferę usług medycznych  
o zabiegi Wellness i SPA, jak równieŜ o zabiegi medycyny niekonwencjonal-
nej. Oceniając poziom jakości badania lekarskiego oraz sposób jego przepro-
wadzenia, stwierdzić moŜna, Ŝe w większości obiektów, zwłaszcza tych duŜych, 
badanie lekarskie jest bardzo krótką, niekiedy tylko kilkuminutową rozmową  
z lekarzem, podczas której lekarz ocenia ogólny stan zdrowia klienta oraz ordy-
nuje rodzaje zabiegów do wykonania. Działanie takie nie wpływa dodatnio na 
zadowolenie klientów, którzy w większości przypadków oczekują starannego 
zapoznania się ze stanem ich zdrowia i wyjaśnienia dolegliwości oraz moŜli-
wych sposobów pomocy w leczeniu. Z obserwacji wynika, iŜ lekarze w niektó-
rych obiektach zapominają o relacji usługodawca – klient, i traktują gości 
obiektu tak, jak przyzwyczajeni byli traktować pacjentów w publicznych pla-
cówkach słuŜby zdrowia. Podobnie niestety wygląda sytuacja w relacjach gości 
z pozostałym personelem medycznym. Oceniając poziom i sposób wykonywa-
nia zabiegów, moŜna powiedzieć, Ŝe większość z nich, zwłaszcza w duŜych 
obiektach, wykonywana jest machinalnie, ze względu na duŜą ich liczbę, jaka 
jednego dnia wykonywana jest przez personel zabiegowy. 

Głównym celem przyjazdu gości do obiektów hotelarskich o charakterze 
sanatoryjnym jest poprawa stanu zdrowia. Dlatego teŜ bardzo waŜnym elemen-
tem w kształtowaniu oferty hotelowej jest właśnie dział medyczny. Na podsta-
wie prowadzonych badań stwierdza się, Ŝe konieczne stają się zmiany w obrębie 
kontaktów z klientem podczas badania lekarskiego i świadczenia usług me-
dycznych. Istotnym elementem jest indywidualne podejście do kaŜdego z gości, 
podwyŜszenie poziomu jakości świadczonych usług, a takŜe zwiększenie ilości 
informacji dotyczących wykonywanych zabiegów. KaŜdy z gości powinien 
czuć się wyjątkowo i odczuć, Ŝe jego osoba jest najwaŜniejsza w procesie 
świadczenia usługi. Istotną rzeczą jest takŜe sprawna komunikacja między go-
ściem a pracownikami tego działu, czego wskutek bariery językowej często 
brakuje, a biorąc pod uwagę wiek klientów oraz znaczenie wykonywanych za-
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biegów dla ich zdrowia, a czasami Ŝycia, sprawna komunikacja werbalna po-
winna być jednym z priorytetów w tym dziale. 

Konkretyzacja zmian w tym dziale to: 
– wprowadzenie szkoleń dotyczących obsługi klienta, przygotowanych 

zgodnie ze specyfiką branŜy, 
– większa elastyczność wśród lekarzy, 
– nastawienie personelu na zrozumienie potrzeb gościa, 
– zwiększenie liczby lekarzy prowadzących badania lekarskie na po-

czątku pobytu, mające na celu dokładniejsze przeprowadzenie badania 
gościa, 

– profesjonalizm, skrupulatność oraz miła atmosfera podczas badania 
lekarskiego, 

– wyjaśnienie zasadności przydzielonych na podstawie wywiadu 
procedur leczniczych, 

– odpowiednie, satysfakcjonujące gościa planowanie zabiegów, 
– wprowadzenie szkoleń językowych. 
Praca działu technicznego nie była bezpośrednio poddawana analizie, jed-

nak rzutuje na wszystkie wcześniej opisywane działy. Zadaniem pracowników 
tego działu jest utrzymywanie w sprawności infrastruktury całego hotelu.  
W zaleŜności od wielkości obiektu wśród pracowników tego działu wyróŜnia 
się, zwłaszcza w duŜych obiektach o rozbudowanej strukturze, konserwatorów, 
techników i ogrodników. W mniejszych ośrodkach większość zadań konserwa-
cyjnych, naprawczych, drobnych prac remontowych oraz prace w ogrodzie 
wykonuje jedna osoba. Wiele prac remontowych i naprawczych prowadzonych 
jest w czasie pobytu wielu klientów w obiekcie. Nie zawsze prace te są prowa-
dzone w sposób dyskretny, niezakłócający wypoczynku gości, co skutkuje nie-
zadowoleniem gościa. Pracownicy tego działu zasadniczo nie władają językiem 
obcym, nie widząc bezpośredniej przyczyny warunkującej konieczność jego 
znajomości. 

Konieczne jest usprawnienie pracy tego działu poprzez zastosowanie lub 
usprawnienie komunikacji wewnętrznej między recepcją/consierge’em a pra-
cownikami technicznymi. Specyfika ich pracy sprawia, Ŝe przemieszczają się 
wewnątrz budynku, dokonując w róŜnych miejscach remontów i napraw. Dlate-
go waŜne jest, aby posiadać z nimi stałą łączność w celu błyskawicznego re-
agowania na usterki zgłaszane przez gości bądź przez pokojowe. 

Wszelkie prace remontowe powinny być prowadzone w taki sposób, aby 
nie zakłócały wypoczynku gości, a goście powinni być o nich informowani  
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z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient powinien równieŜ otrzymać zadość-
uczynienie za niedogodności związane z prowadzonymi na terenie obiektu pra-
cami budowlanymi. W wielu sytuacjach pracownicy tego działu pełnią równieŜ 
rolę personelu liniowego, jednakŜe ich aktywność powinna być jak najmniej 
zauwaŜalna dla gości. W związku z dość częstymi kontaktami bezpośrednimi  
z klientami ośrodków, np. podczas drobnych napraw dokonywanych w poko-
jach, personel tego działu powinien zostać przeszkolony na okoliczność bezpo-
średnich kontaktów z gościem, w tym z klientem obcojęzycznym, i odpowied-
nio ubrany. 

Konkretyzacja zmian w dziale technicznym to: 
– zwiększenie skuteczności przepływu informacji między recep-

cją/consierge’em a pracownikami technicznymi, 
– zwiększenie sprawności, przyspieszenie usuwania usterek, 
– większa dyskrecja przeprowadzania napraw oraz remontów, 
– podwyŜszenie jakości poziomu kontaktów interpersonalnych między 

pracownikami technicznymi a gośćmi, 
– wprowadzenie szkoleń pracowników, dotyczących kontaktów z klien-

tem, uwzględniających charakterystykę działalności obiektu oraz specy-
fikę branŜy, 

– wprowadzenie szkoleń językowych. 

Podsumowanie 

Na podstawie analiz rynku kołobrzeskiego dotyczących liczby miejsc w ho-
telach o charakterze sanatoryjnym, a takŜe prognoz dla tego rynku wywniosko-
wać moŜna, Ŝe rokrocznie przybywać będzie nowych obiektów, a tym samym 
miejsc noclegowych. Na podstawie prowadzonych badań i zaproponowanej 
koncepcji optymalizacji zadowolenia moŜna stwierdzić, Ŝe nowe obiekty po-
winny przeprojektowywać swoje struktury z uwzględnieniem zmian w wyŜej 
wymienionych elementach. „Zmiana w organizacji dotyczy zawsze najbardziej 
newralgicznych, kluczowych obiektów, jakimi są ludzie”18. Powinny równieŜ 
dąŜyć do tworzenia obiektów o kameralnych warunkach, z indywidualną obsłu-
gą klienta, bliskich kontaktach personelu z gościem. Klient chce czuć się swo-
bodnie, chce być równieŜ traktowany indywidualnie i wyjątkowo. W duŜych 
obiektach, dysponujących duŜą liczbą miejsc, a tym samym skazujących gości 
na kompletną anonimowość, gdzie klient identyfikowany jest tylko za pomocą 
numeru pokoju, naleŜy sprowadzić proces obsługi gościa do takiego poziomu, 

                                                                 
18 J.D. Antoszkiewicz, Metody skutecznego zarządzania, Orgmasz, Warszawa 1996, s. 27. 
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aby czuł się on wyjątkowo, czuł się rozpoznawalny, aby jego potrzeby były 
szybko identyfikowane i zaspokajane. 

Kształtowanie wysokiego poziomu jakości, a co za tym idzie zadowolenia 
klienta jest procesem czaso- i pracochłonnym, wymagającym zaangaŜowania 
nie tylko kadry kierowniczej, ale wszystkich członków organizacji, a przede 
wszystkim pracowników „pierwszego kontaktu”, będących wizytówkami 
organizacji. BranŜa hotelarska jest o tyle specyficzna, Ŝe ogniwami personelu 
liniowego zdaje się być większość zatrudnionych w hotelu, z wyjątkiem ścisłej 
administracji przedsiębiorstwa. Dlatego teŜ, w związku z duŜą liczbą personelu 
odpowiedzialnego za bezpośrednie kontakty z klientem, kształtowanie wyso-
kiego poziomu jakości w hotelarstwie jest niezwykle trudne, ale nie nie-
moŜliwe. 

 
THE CONCEPT OF CHANGES INITIATION IN THE MANAGE-
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The paper presents the concept of optimization of customer satisfaction with service quality in 

the hotel and sanatorium facilities. The concept is based on the results of empirical studies con-
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MARKETING PRZYSZŁOŚCI –  
WYZWANIA DLA SIECI DETALICZNYCH 

 

 

 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest ukazanie kluczowych wyzwań marketingowych dla duŜych sieci deta-
licznych. Przyszłe trendy będą stymulowały dalszą internacjonalizację ich strategii. Przewaga 
konkurencyjna naleŜeć będzie przede wszystkim do tych sieci, których menedŜerowie potrafią 
lepiej przewidywać zmiany otoczenia i dobrze się do nich przygotowywać. Marketing przyszłości 
będzie potrzebował menedŜerów doskonale rozumiejących wymogi internacjonalizacji oraz pro-
cesu zarządzania zmianami. Powinni oni posiadać ogromną wiedzę o rynkach międzynarodowych 
oraz ich odrębnościach kulturowych. Równocześnie z uwagi na imitowanie strategii konkurentów 
marketing przyszłości moŜe prowadzić do bardzo silnego upodobnienia się do siebie róŜnych 
formatów i upowszechniania się rozwiązań hybrydowych. Kluczowym wyzwaniem pozostanie 
jednak relacja między handlem tradycyjnym oraz nowoczesnym handlem elektronicznym. Obie 
formy pozostaną komplementarne i będą adresowane do dwóch róŜnych kategorii konsumentów. 

Wprowadzenie 

Celem artykułu jest ukazanie kluczowych wyzwań marketingowych, jakie 
mogą pojawić się w przyszłości przed sieciami handlowymi. RozwaŜania te 
dotyczą przede wszystkim rynku polskiego, choć moŜna je odnosić takŜe do 
innych rynków naszego regionu oraz świata. Koncepcja marketingu przyszłości 
została tutaj potraktowana bardzo szeroko. Obejmuje ona zarówno aspekty stra-
tegiczne związane z zarządzaniem sieciami handlowymi, jak i obszar relacji 
zachodzących między sieciami a ich szeroko rozumianym otoczeniem. 

Artykuł jest oparty na załoŜeniu, Ŝe przewaga konkurencyjna sieci handlo-
wych wynikać będzie w przyszłości przede wszystkim z lepszego wyobraŜenia 
sobie przez ich menedŜerów prawdopodobnych scenariuszy zmian rynkowych. 
Pozycja rynkowa poszczególnych sieci detalicznych zaleŜeć więc będzie głów-
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nie od tego, którzy z ich kluczowych menedŜerów potrafią lepiej wyobrazić 
sobie przyszłościowy model rynku i następnie dostosować do tego modelu for-
mat sklepu oraz charakter relacji z otoczeniem. 

MenedŜerowie duŜych sieci handlowych, funkcjonujący równolegle na róŜ-
nych rynkach międzynarodowych, juŜ dzisiaj muszą sobie zadawać pytanie, na 
ile ich wyobraŜenia o przyszłości są realistyczne oraz w jaki sposób powinny 
one rzutować na przygotowanie się do antycypowanych zmian. Myślenie  
o marketingu przyszłości zakłada bowiem harmonijne połączenie umiejętności 
przewidywania kluczowych zmian otoczenia i jednoczesnego budowania mode-
li oraz formatów sieci detalicznych uwzględniających antycypowane zmiany. 

Zaproponowane w niniejszym artykule rozwaŜania opierają się więc z jed-
nej strony na ukazaniu kluczowych zmian zachodzących na rynku oraz prawdo-
podobnych strategicznych działań sieci handlowych w odniesieniu do tego ro-
dzaju zmian. 

Internacjonalizacja strategii sieci detalicznych 

Internacjonalizacja strategii duŜych sieci handlowych jest procesem nieod-
wracalnym. W przyszłości siła tego procesu będzie ulegać jeszcze dalszemu 
wzmocnieniu. Marketing przyszłości zakładać więc musi takie kształcenie oraz 
odpowiedni dobór menedŜerów sieci handlowych, którzy doskonale rozumieją 
wymogi oraz konsekwencje strategii internacjonalizacji. Myślenie o internacjo-
nalizacji powinno się tutaj harmonijnie łączyć z procesem zarządzania zmiana-
mi1. 

MenedŜerowie i szefowie marketingu przyszłości powinni posiadać ogrom-
ną wiedzę o róŜnych rynkach międzynarodowych oraz ich odrębnościach kultu-
rowych. Sieci handlowe przyszłości powinny być zaprojektowane od strony 
marketingowej jako firmy działające globalnie i otwarte na zmiany. MenedŜe-
rowie tych sieci powinni posiadać szeroką wiedzę interdyscyplinarną i być 
otwarci na zarówno specyfikę róŜnych kultur oraz róŜnych zachowań konsu-
mentów2. 

Kultura organizacyjna takich sieci powinna się cechować coraz większą 
otwartością na zmiany oraz gotowością do ciągłego uczenia się. Dalszy proces 
                                                                 

1 T. Domański, Strategie ekspansji sieci zagranicznych a modernizacja sfery handlu w Polsce. 
Pozytywne efekty przyspieszonej internacjonalizacji, w: Podmioty z udziałem kapitału zagranicz-
nego w sferze handlu w Polsce, red. U. Kłosiewicz-Górecka, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji  
i Koniunktur, Warszawa 2009, s. 17–24. 

2 T. Domański, Strategie internacjonalizacji duŜych sieci handlowych na polskim rynku. Nowe 
wyzwania dla marketingu międzynarodowego, w: Marketing międzynarodowy: Uwarunkowania  
i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. śbikowska, PWE, Warszawa 2010, s. 473–483. 
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internacjonalizacji będzie wymagał od firm przyszłości jeszcze większych zdol-
ności dostosowawczych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowe-
go. Nieumiejętność dostosowania się do specyfiki otoczenia międzynarodowe-
go moŜe być głównym źródłem poraŜki nawet najsilniejszych marek sieci han-
dlowych na największych rynkach (Chiny, USA, Japonia). Dotyczy to zarówno 
sieci handlowych, jak i sieci sklepów firmowych zarządzanych przez znanych 
markowych producentów. Przykładem mogą być chociaŜby niepowodzenia 
strategiczne na rynku chińskim amerykańskich sieci Home Depot czy sieci 
sklepów firmy Mattel, a takŜe poraŜki na rynku amerykańskim i japońskim 
francuskiej sieci Carrefour.  

Marketing przyszłości wymagać więc będzie od menedŜerów sieci handlo-
wych jeszcze większej otwartości na zmiany kulturowe i związane z nimi wy-
zwania nowych rynków3. 

Postępująca koncentracja rynku 

Marketing przyszłości będzie się równocześnie cechował koniecznością 
stawienia czoła mniejszej liczbie coraz większych konkurentów. W odniesieniu 
do duŜych sieci handlowych będziemy mieli do czynienia z dalszym nasilaniem 
się procesu koncentracji sieci. Liczba konkurentów będzie malała, lecz równo-
legle ich siła oraz pozycja rynkowa będzie rosła4. 

Marketing przyszłości będzie więc wymagał od sieci detalicznych ciągłego 
doskonalenia procesu strategii rozwoju w kontekście konkurencyjnego pozy-
cjonowania oferty wąskiej grupy dobrze im znanych i doskonale rozpoznanych 
konkurentów. NaleŜy spodziewać się równieŜ tego, Ŝe mniejsza liczba konku-
rentów oznaczać będzie lepszy monitoring oraz przewidywalność ich zacho-
wań. Mniejsza liczba podmiotów działających na rynku moŜe jednocześnie 
prowadzić do utrwalania się pewnych układów rynkowych oraz towarzyszących 
im podziałów rynku (petryfikacja określonej struktury konkurencyjnej na 
mniejszych rynkach). Konkurenci będą bowiem sobie lepiej znani, co moŜe 

                                                                 
3 D. Vianelli, Ch. Dianoux, T. Domański, J.L. Herrmann, In-Store Shopping Behavior:  

A Cross-Cultural Comparison in Italy, France and Poland, „Journal of East-West Business”, 
Market Entry and Operational Decision Making in East-West Business Relationships – Part II, 
Published by International Business Press, 2007, Vol. 13, No. 2/3, s. 115–142. 

4 J. Zentes, Reglementation, hard discount et guerre de des prix en Allemagne, w: Regle-
mentation et commerce en Europe: Les effects de la reglementation sur les strategies et les 
performances des enterprises, red. E. Colla, Vuibert, Paris 2008, s. 57–76; L. Pellegrini, Libertes 
ou contraintes dans le commerce italien? L’Etat contre les regions. w: Reglementation et 
commerce..., s. 95–122. 
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takŜe prowadzić do utrwalania się pewnych podziałów rynkowych między klu-
czowymi graczami.  

W kontekście strategicznych działań marketingowych moŜe to prowadzić 
do szerszego wykorzystania róŜnych form aliansów strategicznych między naj-
waŜniejszymi uczestnikami rynku oraz ich partnerami w kanałach rynku. 

W odniesieniu do rynku polskiego zmiany te oznaczać będą dalsze umac-
nianie pozycji najsilniejszych zagranicznych sieci, zwiększających konse-
kwentnie swój udział w rynku kosztem drobniejszych i bardziej rozproszonych 
na rynku konkurentów. Proces koncentracji rynku będzie szczególnie udziałem 
największych wielkopowierzchniowych zagranicznych sieci handlowych, co 
oznaczać będzie konsekwentne osłabianie pozycji drobnych i niezaleŜnych pol-
skich podmiotów handlowych5. 

Zmiana charakteru konkurencji 

Konkurencja rynkowa ulegać będzie dalszym konsekwentnym przemianom. 
Z punktu widzenia marketingu tego rodzaju sytuacja owocować moŜe coraz 
bardziej wyrazistym pozycjonowaniem oferty w stosunku do lepiej rozpozna-
nych konkurentów. Z drugiej jednak strony taka sytuacja moŜe takŜe dość para-
doksalnie doprowadzić do powszechnego stosowania strategii imitacji konku-
rentów. Proces ten moŜe nasilać się w przyszłości, gdyŜ paradoksalnie kaŜda  
z sieci moŜe dąŜyć do przejmowania najlepszych elementów strategii marketin-
gowych od swoich kluczowych konkurentów. Zamiast strategii dyferencjacji 
oferty marketing przyszłości moŜe prowadzić do rozwoju strategii imitacji kon-
kurentów i tym samym upodobnienia się ich oferty do obecnej na rynku. 

Benchmarking w połączeniu z powszechnie stosowanymi strategiami naśla-
downictwa wiodących konkurentów moŜe prowadzić do klonowania najlep-
szych rozwiązań. NaleŜy równocześnie pamiętać o tym, Ŝe przewaga konkuren-
cyjna w handlu jest nietrwała i dość łatwa do skopiowania przez konkurencję. 
W przyszłości moŜna się jedynie spodziewać jeszcze większego nasilenia się 
tych procesów. 

Ewolucja istniejących formatów sklepów 

Marketing przyszłości, co jest widoczne równieŜ dzisiaj, moŜe więc prowa-
dzić do bardzo silnego upodobnienia się do siebie róŜnych formatów zarządza-
nych przez duŜe sieci handlowe. Efektem tych działań moŜe być upowszech-

                                                                 
5 T. Domański, Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa 2005, s. 270. 
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nienie rozwiązań hybrydowych, będących swoistym kolaŜem, czyli mozaiką 
róŜnych elementów zapoŜyczonych z róŜnych formatów.  

Zjawisko to obserwuje się juŜ dzisiaj w przypadku duŜych sieci handlo-
wych w odniesieniu do strategii cenowych oraz strategii rozwoju marek wła-
snych. Proces ten od strony marketingowej oznacza, Ŝe kaŜda z sieci dąŜy do 
tego, aby jej oferta była w coraz szerszym stopniu konkurencyjna cenowo oraz 
aby zakres wykorzystania marek własnych ulegał ciągłemu poszerzaniu. 

Paradoksalnie marketing przyszłości moŜe opierać się na szukaniu odpo-
wiedzi na pytanie, jak stawić czoła strategiom imitacyjnym, gdyŜ większość 
elementów przewagi konkurencyjnej kaŜdej sieci nie ma charakteru trwałego  
i podlega silnemu naśladownictwu. Tak jak zaznaczono wcześniej, zjawisko to 
jest dość powszechne, a w przyszłości obok klasycznego handlu stacjonarnego 
moŜe się równieŜ rozszerzyć na sferę handlu elektronicznego.  

Strategie monoformatowe versus strategie multiformatowe 

MoŜliwość specjalizowania się w zakresie jednego formatu pozwala na 
szybszy rozwój sieci w skali całego rynku i na doskonalenie procesu zarządza-
nia jednym formatem strategicznym. Natomiast strategie wieloformatowe,  
z uwagi na silny proces dywersyfikacji portfela zarządzanych sklepów, para-
doksalnie zamiast stymulować proces wzrostu, często kreują dodatkowe pro-
blemy związane ze zbyt zróŜnicowaną gamą zarządzanych formatów sklepów. 
Zbyt zróŜnicowany portfel sklepów – zamiast generowania synergii – moŜe 
tworzyć bowiem dodatkowe bariery wzrostu związane z koniecznością zarzą-
dzania bardzo zróŜnicowaną wewnętrznie gamą sklepów (róŜne sieci; róŜne 
formaty). Nadmiernie zróŜnicowany portfel formatów stwarza równieŜ zagro-
Ŝenie w postaci kreowania niejasnego wizerunku sieci.  

Wydaje się, Ŝe w przyszłości jednym z kluczowych wyzwań marketingo-
wych będzie kreowanie spójnego wizerunku sieci. Spójność wizerunku sieci 
jest jednocześnie warunkiem jej wyrazistego pozycjonowania w świadomości 
nabywców6. Pewne róŜnice w wyrazistości pozycjonowania mogą wynikać 
takŜe z róŜnic otoczenia związanych ze strategią internacjonalizacji sieci i ko-
niecznością przystosowywania się do odmiennych warunków otoczenia. 

Problem ten pojawia się równieŜ w kontekście strategii rozwoju róŜnych 
sieci przez przejmowanie sieci konkurencyjnych (acquisition). Przejmowanie 

                                                                 
6 J. Trout, S. Rivkin, Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu, PWE, 

Warszawa 2011, s. 182. 
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konkurencji stwarza bowiem konieczność zarządzania nowymi obiektami i do-
stosowaniem ich do kultury organizacyjnej przejmującej je sieci. 

Marketing przyszłości w większym stopniu będzie musiał uwzględniać ten 
aspekt, gdyŜ w wielu krajach moŜliwości organicznego wzrostu będą coraz 
bardziej ograniczone, a strategia przejmowania konkurencji będzie jednym  
z najczęstszych modeli wzrostu w przyszłości. Wymagać to będzie od szefów 
marketingu zdobycia zupełnie nowych kompetencji w zakresie transformacji 
przejmowanych formatów i zdolności dostosowywania ich do nowej kultury 
organizacyjnej sieci. Ten typ strategii wymaga więc udoskonalenia mechani-
zmów dostosowawczych w obszarze marketingu oraz komunikacji marketin-
gowej. Mechanizm ten jest paradoksalnie znacznie bardziej czasochłonny aniŜe-
li budowanie nowych struktur oraz nowych formatów sklepów od podstaw. 
Proces transformacji przejmowanych obiektów wraz z ich pracownikami oraz 
kulturą organizacyjną będzie więc bardziej złoŜony aniŜeli kreowanie strategii 
od podstaw w nowych obiektach w ramach strategii rozwoju organicznego.  

W Polsce zjawiska te występowały juŜ w przeszłości, a w przyszłości mogą 
się jeszcze bardziej nasilać. Tempo rozwoju sieci stwarza bowiem presję na 
rozwój przez akwizycję, co jest zgodne z wcześniej akcentowanymi tendencja-
mi do wzrostu internacjonalizacji oraz koncentracji rynku. 

Handel elektroniczny versus handel tradycyjny 

Konsekwentny rozwój handlu elektronicznego będzie wymuszał stosowanie 
zupełnie nowych narzędzi marketingowych. Rozwój handlu elektronicznego 
będzie moŜliwy dzięki radykalnym zmianom zachowań młodej generacji kon-
sumentów. Przedstawiciele tej nowej generacji będą traktowali handel elektro-
niczny przede wszystkim jako kanał dostępu do produktów oferowanych po 
bardziej konkurencyjnych cenach. Wzrost zainteresowania handlem elektro-
nicznym wynikać będzie przede wszystkim z rosnącej wraŜliwości młodych 
konsumentów na cenę jako na decydującą zmienną wyboru kanału rynku, przy 
jednoczesnym dąŜeniu do wzrostu uŜyteczności czasu i miejsca zakupu.  

Czynnik oszczędności czasu obok czynnika ceny stanie się kluczowym wy-
znacznikiem zachowań nowej generacji konsumentów. Oba te czynniki będą się 
jednocześnie wiązały z poszukiwaniem produktów markowych oferujących 
nabywcom określony system gwarancji. 

Handel tradycyjny moŜe zmienić w przyszłości swoją funkcję, stając się de 
facto bardziej witryną do ekspozycji pewnych produktów oraz miejscem ich 
sensorycznego testowania aniŜeli miejscem zakupu produktów. Proces zakupu 
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produktów moŜe wyraźnie rozpaść się na dwie osobne fazy. Faza pierwsza bę-
dzie traktowana jako etap poznawania produktu i jego testowania w warstwie 
sensorycznej (dotyk, wygląd, zapach itp.), jej efektem powinno być dokonanie 
rozpoznania rynku oraz przygotowanie się do zakupu produktu. Druga faza 
będzie natomiast związana z handlem elektronicznym i polegać będzie na do-
konaniu ostatecznego zakupu za pośrednictwem wirtualnych kanałów dystrybu-
cji. Zjawisko to moŜe w konsekwencji prowadzić nawet do zmian w samych 
formatach sklepów, które będą mogły być mniejsze i słuŜyć bardziej atrakcyjnej 
ekspozycji produktu i budowaniu wokół niego czy teŜ całej marki określonej 
atmosfery oraz sumy pozytywnych wraŜeń i skojarzeń (marketing sensorycz-
ny/wraŜeniowy). W takim ujęciu handel tradycyjny stanie się jeszcze bardziej 
kanałem dystrybucji akcentującym narzędzia marketingu sensorycznego, pod-
czas gdy handel elektroniczny w coraz większym stopniu będzie kanałem do-
konywania rzeczywistych transakcji zakupu (wybór dostawcy, transfer płatno-
ści, inicjowanie procesów logistycznych). 

Handel elektroniczny będzie podlegał jednakŜe swoistej metamorfozie, wy-
korzystując najnowsze technologie cyfrowe w zakresie przekazu obrazu, identy-
fikacji wizualnej, co stwarzać będzie zupełnie nowe moŜliwości zastosowań dla 
strategii komunikacji marketingowej. Sfera wizualnej komunikacji marketin-
gowej w świecie wirtualnym będzie niewątpliwie tym elementem, który moŜe  
z czasem jeszcze bardziej marginalizować rolę handlu tradycyjnego. Atrakcyj-
ność wirtualnej komunikacji marketingowej za pośrednictwem technologii 3D 
moŜe dodatkowo zwiększyć zainteresowanie klientów handlem elektronicznym. 
Handel elektroniczny z punktu widzenia oczekiwań klientów będzie w sposób 
perfekcyjny łączył uŜyteczność czasu, miejsca i formy zakupu, z personalizacją 
podejścia do klienta oraz elementami marketingu sensorycznego (efekty wizu-
alne w technologii 3D w powiązaniu ze sferą dźwięku oraz animacji 3D). 
Wszystko to w wirtualnym bezpośrednim kontakcie klienta z produktem moŜe 
zwiększać komfort zakupu przy eliminowaniu tych elementów, które wyraźnie 
osłabiają uŜyteczność zakupu w handlu tradycyjnym (wydłuŜony czas zakupu, 
ograniczone godziny zakupu, podwyŜszone ceny zakupu itp.).  

Poszukiwanie rozwiązań hybrydowych 

Marketing przyszłości w odniesieniu do róŜnych formatów sklepów oraz 
strategii sieci handlowych będzie charakteryzował się wzrostem znaczenia roz-
wiązań hybrydowych. Przez rozwiązania hybrydowe naleŜy tutaj rozumieć two-
rzenie formatów sklepów, które w duŜym stopniu zapoŜyczają elementy innych 
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formatów i tym samym stają się swoistymi hybrydami, czyli formatami miesza-
nymi. Będziemy mieli więc tutaj coraz częściej do czynienia z rozwojem strate-
gii imitacyjnych polegających na szybkim przejmowaniu od konkurencji wy-
branych elementów strategicznych, które są istotne dla pozyskiwania nowych 
klientów lub pozyskiwania klientów dotychczasowych.  

Z uwagi na fakt, Ŝe źródła przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym 
są zwykle dość mało trwałe, moŜna zakładać, iŜ w przyszłości wiele sieci han-
dlowych będzie relatywnie szybko naśladowało swych konkurentów. Dotyczy 
to zarówno elementów koncepcji marketingowej wyróŜniających poszczególne 
formaty, jak i cenowych polityk marketingowych, merchandisingu, strategii 
dystrybucji, komunikacji marketingowej czy wreszcie polityki kreowania marki 
sieci i budowania jej wizerunku7. 

Nietrwałość przewagi konkurencyjnej w handlu będzie zmuszała sieci han-
dlowe do poszukiwania nowych narzędzi oraz metod kreowania lojalności na-
bywców wobec marki. Zjawisko to będzie miało ogromne znaczenie, zwłaszcza 
w sytuacji kiedy zachowania nabywców cechują się coraz bardziej słabnącą 
lojalnością i brakiem silnej identyfikacji z określonymi sieciami. 

Wydaje się jednak, Ŝe dąŜenie do coraz szerszego wykorzystywania roz-
wiązań hybrydowych będzie niewątpliwie tym elementem, który będzie charak-
teryzował strategie konkurencyjnych sieci handlowych. 

Budowanie nowej koncepcji bliskości z klientem 

Przyszłość marketingu to równieŜ poszukiwanie nowej koncepcji budowa-
nia bliskości z klientem8. Klient przyszłości to niewątpliwie człowiek niezaleŜ-
ny, akcentujący swe poczucie indywidualizmu oraz potrzebę podejmowania 
autonomicznych decyzji. Proces budowania bliskości z tego rodzaju klientem 
opierać się będzie przede wszystkim na elektronicznych formach zindywiduali-
zowanej komunikacji marketingowej. Będziemy mieli tutaj do czynienia z bli-
skością wirtualną, opartą na dobrej znajomości zachowań klienta. Klient wirtu-
alny to niewątpliwie klient monitorowany, którego zachowania są rejestrowane, 
którego preferencje mogą być równieŜ monitorowane. Klient wirtualny to jed-
nocześnie klient, z którym komunikacja marketingowa moŜe być indywiduali-
zowana i róŜnicowana w zaleŜności od wahań i zmian jego preferencji oraz 

                                                                 
7 T. Domański, Révolution commerciale, entre libéralisme et interventionnisme en Pologne,  

w: Réglementation et commerce..., s. 147–173. 
8 T. Domański, Bliskość między siecią handlową a klientem — wyzwania strategiczne, „Marke-

ting i Rynek” 2005, nr 1, s. 2–7. 
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zachowań. Sieć gwarantuje moŜliwość dokładnego monitorowania tych zacho-
wań. 

Indywidualizacja informacji przekazywanych klientowi drogą elektroniczną 
stwarza niewątpliwie wraŜenie budowania z nim nowego rodzaju relacji opartej 
na bardzo dyskretnym i dość pozornym poczuciu bliskości. W przyszłości, gdy 
tendencją będzie nadal zachowanie pewnych pozorów, takie pozorowane po-
czucie bliskości będzie jednak podstawą kreowania wzajemnych relacji z klien-
tem. Komunikacja wirtualna doskonale słuŜyć będzie budowaniu nowych form 
„pozorowanej lub iluzorycznej bliskości”. Warto jednocześnie podkreślić, Ŝe 
dla konsumentów młodego pokolenia ten typ iluzorycznej bliskości staje się 
swoistą normą i dominującym wyznacznikiem wzajemnych relacji. 

Budowanie silnych marek sieci handlowych 

Przyszłość marketingu sieci handlowych zaleŜeć będzie niewątpliwie od 
zdolności poszczególnych sieci do budowania silnych marek własnych (private 
labels)9. Proces ten wymagać będzie jednak od sieci coraz większych nakładów 
na marketing, a w szczególności na róŜne formy komunikacji marketingowej. 
Mówiąc o komunikacji marketingowej, naleŜy mieć na myśli zarówno działania 
prowadzone bezpośrednio w sklepie, jak równieŜ działania wirtualne (strona 
www oraz towarzyszące jej formy elektronicznego przekazu) czy wreszcie re-
klamę ogólnokrajową prowadzoną za pośrednictwem mediów.  

Marketing przyszłości będzie w tym zakresie niewątpliwie symbiozą dzia-
łań prowadzonych w zakresie strategii dystrybucji oraz strategii komunikacji 
marketingowej. Obie te osie strategii marketingowej będą kluczowe dla budo-
wania wyrazistej strategii marki10. 

Budowanie silnych marek sieci będzie jednocześnie spójne z procesami po-
stępującej internacjonalizacji ich strategii oraz z procesami koncentracji zacho-
dzącymi na rynku. Mniejsza liczba sieci powinna jednocześnie wyróŜniać się 
bardziej wyrazistą komunikacją marketingową, a zarazem bardziej wyrazistymi 
markami. 

W Polsce proces ten polegać będzie na rosnącym znaczeniu komunikacji 
ogólnokrajowej na temat marki, wynikającej z ekspansji poszczególnych sieci 
na terenie całego kraju i tym samym dostępności do szerokiej liczby potencjal-
nych nabywców. Budowanie silnych marek zaleŜeć będzie jednocześnie od 
                                                                 

9 T. Domański, Strategie rozwoju marki własnej na rynku polskim, „Handel Wewnętrzny. Mar-
keting, rynek, przedsiębiorstwo”, marzec-kwiecień 2005, nr 2 (295), s. 8–13. 

10 T. Domański, P. Bryła, Marketing produktów Ŝywnościowych. Wyzwania rynku europejskie-
go, PWE, Warszawa 2010. 
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budowania spójnego wizerunku sieci w ramach strategii mono- i wieloformato-
wych. 

Budowanie stabilnych relacji z otoczeniem 

Strategie marketingowe największych sieci handlowych, zwłaszcza handlu 
wielkopowierzchniowego, lecz równieŜ sieci sklepów średniopowierzchnio-
wych i mniejszych (dyskonta i sklepy sąsiedzkie), będą coraz bardziej nasta-
wione na budowanie silnych i stabilnych relacji z otoczeniem. Relacje te będą 
wyznacznikiem ich pozycji rynkowej oraz postrzegania ich działań w danej 
społeczności. W ramach tych relacji duŜego znaczenia nabierać będzie wymiar 
społecznej odpowiedzialności biznesu – CSR oraz budowanie systemu relacji  
z róŜnymi lokalnymi dostawcami i partnerami (dostawcy, firmy kooperujące, 
pracownicy, instytucje edukacyjne, instytucje samorządowe, instytucje poza-
rządowe). Budowanie tych relacji słuŜyć będzie zarówno uwiarygodnieniu stra-
tegii sieci, jak równieŜ zakorzenieniu się tych podmiotów w lokalnej społeczno-
ści. 

Podsumowanie 

W myśleniu o marketingu przyszłości sieci handlowych kluczową umiejęt-
nością jest przewidywanie zmian otoczenia. Antycypując kluczowe kierunki 
tychŜe zmian, naleŜy jednocześnie doskonalić umiejętność doskonalszego pla-
nowania działań strategicznych, będących marketingową odpowiedzią na te 
zmiany. 

W przypadku sieci handlowych – nastawionych głównie na działania krót-
ko- i średniookresowe – przyszłość stwarzać będzie niewątpliwie nową presję 
na wydłuŜanie horyzontu myślenia o rynku. Proces ten wymagać będzie jedno-
cześnie wykształcenia na poziomie centrali poszczególnych sieci handlowych 
nowej grupy ekspertów i menedŜerów, zdolnych do posługiwania się koniecz-
nymi w myśleniu strategicznym nowymi kategoriami. 

Istotna dla marketingu przyszłości będzie niewątpliwie sfera handlu elek-
tronicznego. To właśnie ona w ujęciu komplementarnym – jak równieŜ alterna-
tywnym w stosunku do handlu tradycyjnego – decydować będzie o przyszłości 
działań marketingowych. 

Marketing przyszłości będzie bowiem skierowany na obsługę nowej gene-
racji konsumentów, zorientowanych bardzo pragmatycznie, mocno wraŜliwych 
na cenę, o silnym poczuciu indywidualizmu i niezaleŜności oraz cechujących 
się brakiem lojalności wobec określonych marek oraz kanałów dystrybucji. 
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Równocześnie nowa generacja klientów będzie generacją lepiej rozpozna-
walną, której zachowania są rejestrowane w szerszym zakresie i mogą być 
przedmiotem bardziej zindywidualizowanych analiz. Pozwalać to będzie sie-
ciom handlowym, w większym stopniu niŜ dotychczas, na indywidualizację 
komunikacji marketingowej z klientem i tym samym na pełniejszy monitoring 
jego zachowań.  

Większy nacisk będzie mógł być połoŜony na analizę zachowań poszcze-
gólnych klientów oraz wybranych segmentów rynku, jak równieŜ na indywidu-
alizację procesu komunikacji z tymi klientami lub ich jednorodnymi segmenta-
mi o zbliŜonych oczekiwaniach rynkowych. 

 
MARKETING OF THE FUTURE — CHALLENGES  

FOR THE RETAILING CHAINS 
 

Summary 
 

The paper shows the future marketing challenges faced by big retailing chains. One should 
expect a reinforcement of internationalization of their strategy. The competitive advantage of the 
best retailing networks will rely on managers who will be able to anticipate future trends and are 
better prepared to face the marketing environment changes. Marketing of the future will entail 
that the managers have a good understanding of the requirements of the internationalization and 
the process of change management. They should have a considerable amount of knowledge about 
international markets and their cultural specificities. At the same time, due to an increasing use of 
imitation strategies, the marketing of the future may lead to a greater similarity of different retail-
ing formats and to the development of hybrid solutions. The main challenge will consist in a new 
relationship between the classical retailing formats and the modern electronic retailing (e-tailing). 
These both kinds of the retailing should remain complementary and target two separate categories 
of consumers. 
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AKTUALNE TENDENCJE ZARZ ĄDZANIA  
LOGISTYKĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

 

 

Streszczenie 

W artykule została przedstawiona rola systemu zarządzania wiedzą oraz nowoczesne syste-
my zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie, czyli MRPII, JIT i OPT. Został opisany model 
łańcucha wartości M.E. Portera jako narzędzie budowania strategii przedsiębiorstwa produkcyj-
nego. W wyniku badań przeprowadzonych na średnich i duŜych przedsiębiorstwach obszaru 
Pomorza Środkowego określono, w jakim stopniu realizowane są nowoczesne systemy logistycz-
nego zarządzania.  

Wprowadzenie 

W warunkach wszechobecnej konkurencji przedsiębiorstwa stają przed wy-
zwaniem, a konieczność ciągłych zmian staje się oczywista. Sukces przedsię-
biorstwa integralnie związany jest z jakością zarządzania rozumianego jako 
sztuka sterowania procesami i informacjami w organizacji, by osiągnąć zamie-
rzone cele w warunkach istniejących moŜliwości i ograniczeń oraz w zgodzie ze 
społeczną akceptacją działań gospodarczych. Efektywność procesu zarządzania 
logistyką zaleŜy głównie od posiadanych zasobów i wiedzy, gdyŜ to one pozwa-
lają dostrzec zmiany zachodzące w otoczeniu i dostosować do nich potencjał 
organizacji poprzez wdraŜanie systemów logistycznych. NaleŜy równieŜ 
uwzględnić przesunięcia czasowe, dostępność surowców, popyt, a takŜe wiary-
godność zebranych informacji o rynku i moŜliwościach produkcyjnych przed-
siębiorstwa. Wszelkie próby wdroŜenia nowoczesnych technologii wiąŜą się  
z duŜymi nakładami finansowymi, a takŜe otwartością na wiedzę i zmiany. 
Rozwijająca się logistyka przepływu informacji i zasobów wewnątrz przedsię-
biorstwa, ale równieŜ logistyka odpowiedzialna za przemieszczanie wyrobów  
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i dostarczanie ich do finalnych odbiorców powoduje wiele usprawnień w proce-
sach przedsiębiorstw. 

Rola systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie  

Specyfika wiedzy powoduje, Ŝe zarządzanie nią wymaga opracowania  
i wdroŜenia narzędzi odmiennych od tych, które słuŜyły zarządzaniu tradycyj-
nymi czynnikami produkcji. Proces zarządzania wiedzą zorientowany jest na 
wiedzę organizacyjną, lecz dla jego realizacji niezbędne jest angaŜowanie pozo-
stałych zasobów przedsiębiorstwa: ludzkich, rzeczowych, informacyjnych  
i finansowych. W procesie zarządzania wiedzą niezbędne jest realizowanie ty-
powych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, kierowania i kontroli1. 
Podstawą skutecznej realizacji wymienionych funkcji zarządzania, a zarazem 
narzędziem efektywnego, systemowego wykorzystania wiedzy przez przedsię-
biorstwo jest odpowiednio skonstruowany system zarządzania wiedzą. System 
zarządzania wiedzą powinien być zaprojektowany w sposób, który umoŜliwia 
jego uŜytkowanie przez całą organizację. Jego zadaniem jest przede wszystkim 
wykorzystanie istniejących zasobów wiedzy celem wspomagania procesu za-
rządzania strategicznego. Zastosowanie w procesie zarządzania strategicznego 
systemu zarządzania wiedzą zapewnia szybkie dotarcie do potrzebnej wiedzy, 
która stanowi dostęp do rozwiązań innowacyjnych oraz pozwala organizacji na 
szybką i sprawną adaptację. 

Tym samym system zarządzania wiedzą warunkuje wystąpienie trzech pod-
stawowych czynników decydujących o skuteczności i jakości strategii przedsię-
biorstwa, którymi są2: 
1. Pełna, aktualna, szybka i wiarygodna informacja oraz wiedza, która jest nie-

zbędna dla sprawności procesu decyzyjnego. 
2. Innowacyjność, która jest najlepszą formą konkurencji i oznacza strategicz-

ne przygotowanie zarówno nowej technologii, jak i nowych rozwiązań or-
ganizacyjnych. 

3. Sprawne wdroŜenie, które oznacza zarówno elastyczność i dynamizm dzia-
łalności organizacyjnej i jednocześnie utrzymanie równowagi pomiędzy 
nowymi rozwiązaniami a realnymi moŜliwościami przedsiębiorstwa. 
W efekcie wdroŜenia systemu zarządzania wiedzą następuje zwiększenie 

efektywności oraz skuteczności procesu, gdyŜ ułatwia on ocenę problemów 
                                                                 

1 B. Mikuła, Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji, „Ekonomika i Organizacja 
Przedsiębiorstwa” 2004, nr 1, s. 28. 

2 W. KieŜun, Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997,  
s. 263–264. 
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występujących przy podejmowaniu decyzji oraz wspomaga podejmowanie de-
cyzji strategicznych. Głównym zadaniem systemu jest wspomaganie zarządza-
jącego na wszystkich etapach procesu decyzyjnego, zaczynając od identyfikacji 
problemu, przez wybór odpowiednich danych, sugerowanie właściwych roz-
wiązań, a kończąc na ocenie róŜnych sposobów działania. Zastosowanie przez 
przedsiębiorstwo systemu zarządzania wiedzą implikuje wiele róŜnorodnych 
moŜliwości, poczynając od wspierania działalności operacyjnej, a w końcowym 
efekcie na wsparciu procesu podejmowania decyzji strategicznych. Włączenie 
systemu zarządzania wiedzą do systemu zarządzania przedsiębiorstwem 
usprawnia działania całej organizacji. Efektem systemu zarządzania wiedzą jest 
wyposaŜenie przedsiębiorstwa w narzędzie do natychmiastowego określenia 
problemu oraz przekształcenie myślenia strategicznego z czynności wykonywa-
nej od czasu do czasu w stały, powtarzalny proces. Proces wdraŜania systemu 
zarządzania wiedzą ma z załoŜenia charakter ewolucyjny, gdyŜ doskonalenie 
wymaga zmian o charakterze ciągłym w zakresie doskonalenia wszystkich wy-
miarów funkcjonowania organizacji. WdroŜenie systemu zarządzania wiedzą 
musi być wspomagane odpowiednim systemem zarządzania opartym na kapita-
le ludzkim. W organizacji opartej na idei humanizmu człowiek jest najwaŜniej-
szym podmiotem działań organizacji oraz punktem wyjścia do rozwoju i trwa-
łych sukcesów organizacji. Kapitał ludzki to przede wszystkim źródło innowacji 
i rozwoju. Jest on zintegrowany z pracownikiem, jego wiedzą, doświadczeniem 
i moŜliwościami działania w przedsiębiorstwie3. 

Podstawowym celem systemu zarządzania kapitałem ludzkim jest stworze-
nie w organizacji takich warunków, które umoŜliwiają osiągnięcie wyznaczo-
nych celów. Dzieje się to m.in. poprzez4: 

a) właściwy dobór personelu, 
b) kształtowanie indywidualnych i zbiorowych postaw oraz zachowań 

pracowników odpowiednich z punktu widzenia celów przedsiębiorstwa, 
c) integrację zasad polityki prowadzonej wobec zasobów ludzkich z pla-

nami rozwoju organizacji oraz umocnienie odpowiedniej kultury lub 
przeprowadzenie odpowiednich zmian, 

d) kształtowanie takich warunków pracy, które pozwolą na uwolnienie po-
siadanej przez pracowników energii, co wpłynie na ich zaangaŜowanie  
i kreatywność, 

                                                                 
3 D. Dziuba, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2000, s. 62. 
4 A. Stabryła, Podstawy zarządzania firmą, PWE, Warszawa–Kraków 1995, s. 109. 
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e) optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich w procesie pracy, 
f) utrzymywanie wysokiego poziomu sprawności zawodowej i psychofi-

zycznej pracowników w długim czasie. 
Wiedza, kwalifikacje i umiejętności pracowników w sposób istotny wpły-

wają na rozwój i pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Uświadomienie pracowni-
kom istnienia potrzeby osobistego rozwoju, uczenia się i podnoszenia kwalifi-
kacji oraz wzbudzanie w nich odpowiedzialności za efekty tych procesów przy-
czyniają się do wzrostu wiedzy w całym społeczeństwie. Proces przekształceń 
w systemie zarządzania kapitałem ludzkim powoduje, Ŝe zmianie ulega takŜe 
istota i sposób przywództwa. Model przywództwa opiera się na decentralizacji  
i dzieleniu się władzą, co oznacza włączenie się pracowników w proces podej-
mowania decyzji i rozwiązywania problemów, czego efektem jest zaangaŜowa-
nie i odpowiedzialność pracowników. Skuteczność zarządzania jest determino-
wana umiejętnością kształtowania struktury organizacyjnej, która jest dostoso-
wana do celów organizacji, wewnętrznych i zewnętrznych warunków jej funk-
cjonowania. Obecnie powstaje wiele nowych rozwiązań w zakresie struktur 
organizacyjnych. Zadaniem tych nowych struktur jest przede wszystkim zwięk-
szenie elastyczności działania, szybsze realizowanie strategii, eliminacja kosz-
townych rozwiązań administracyjnych oraz zmiana relacji pomiędzy przełoŜo-
nymi a pracownikami. 

Powstające obecnie koncepcje łączy wiele cech wspólnych, wszystkie za-
kładają, Ŝe nowa struktura organizacyjna powinna: 

a) być bardziej płaska, elastyczna i dynamiczna, 
b) umoŜliwiać budowanie bliskich i trwałych relacji z klientami, 
c) koncentrować się na tworzeniu unikalnych kompetencji, 
d) uznać wiedzę za podstawę rozwoju i budowania trwałej przewagi kon-

kurencyjnej. 
Struktura organizacyjna umiejętnie dostosowana do potrzeb i warunków 

funkcjonowania przedsiębiorstwa wpływa na wzrost efektywności funkcjono-
wania oraz tworzy warunki dla stałego i systematycznego pozyskiwania, two-
rzenia, gromadzenia i wykorzystania wiedzy w zarządzaniu logistyką. 

Nowoczesne koncepcje zarządzania logistyką – systemy 

Wzrost zaspokojenia potrzeb klientów i moŜliwości stworzone przez rozwój 
technologii powodują budowę nowych metod zarządzania produkcją przydat-
nych zarówno w regulacji całego procesu produkcyjnego poprzedzonego logi-
styką zaopatrzenia, jak i dostarczenie gotowych produktów klientowi dzięki 
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logistyce dystrybucji. Zarządzanie poziomem zapasów jest sensem istnienia 
łańcucha dostaw. Zainteresowanie zmniejszeniem poziomu zapasów w całym 
łańcuchu dostaw wynika z ich udziału w kosztach prowadzenia działalności 
gospodarczej. Firmy mogą w wielu przypadkach zmniejszyć koszty prowadze-
nia działalności gospodarczej i zwiększyć zwrot z inwestycji (ROI) lub z akty-
wów (ROA) poprzez obniŜenie poziomu zapasów. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe nakła-
dy na zapasy mogą powiększyć wartość dodaną przez obniŜkę kosztów produk-
cji czy transportu, a wpłynąć na zwiększenie sprzedaŜy poprzez lepszą obsługę 
klienta5. Kiedy powyŜsze działania nie są skoordynowane, poziom zapasów 
moŜe łatwo wzrosnąć bez poprawy obsługi klienta i obniŜki kosztów. W zakre-
sie sterowania zapasami, które mają szczególne znaczenie w zarządzaniu mate-
riałami, słuŜą systemy MRP (Material Requirements Planning), jak i w regula-
cji wąsko pojętego procesu produkcyjnego, np. metody OPT (Optimized Pro-
duction Technology) i JiT (Just-in-Time). Te nowe metody, zastosowane w za-
kładzie produkcyjnym, dostarczają licznych korzyści, choć wymagają kosztow-
nego sprzętu komputerowego, wykwalifikowanych kadr i wysokiego poziomu 
organizacji6. Jednak metodyka starych i nowych metod jest w większości 
wspólna: zasada bilansowania potrzeb i nakładów, metody sieciowe, techniki 
harmonogramowania.  

Dla bliŜszego zrozumienia złoŜonej struktury systemów logistycznych war-
to przedstawić za pomocą tabeli 1 analizę tych koncepcji według takich kryte-
riów, jak7: 

– charakterystyka strumienia dostaw, 
– charakterystyka ilościowa strumieni materiałowych w logistycznym 

systemie produkcji, 
– charakterystyka jakościowa strumieni materiałowych, 
– charakterystyka strumienia wyrobów finalnych. 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
5 J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 122. 
6 K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, PWE, Warszawa 2005, s. 258. 
7 L. Pacholski, W. Cempel, P. Pawlewski, Reengineering. Reformowanie procesów bizneso-

wych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 143 
–146. 
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Tabela 1 

Analiza koncepcji organizacji systemów logistycznych 

Koncepcja Charakterystyka strumienia dostaw 

MRP II 

Z zasady nie występuje korelacja między zapotrzebowaniem materiałowym 
poszczególnych zleceń a większością dostaw. Materiały kupowane są najczęściej 
w ilościach wynikających z ekonomiczności zakupu i transportu. Powoduje to 
tworzenie zapasów w magazynach materiałowych 

JiT 
Wielkość dostaw materiałów odpowiada albo zapotrzebowaniu poszczególnych 
zleceń, albo zapotrzebowaniu krótkookresowemu rzędu kilku dni. Powoduje to, 
Ŝe zapasy są albo minimalne albo zerowe 

OPT 
Wielkość dostaw materiałów do produkcji określana jest na róŜne sposoby.  
W zaleŜności od warunków produkcyjnych i organizacyjnych stosuje się roz-
wiązania właściwe dla MRPII lub JiT 

Koncepcja Charakterystyka ilościowa strumieni materiałowych w logistycznym  
systemie produkcji 

MRP II 

Partie elementów składowych wyrobów określane są podobnie jak wielkości 
serii wyrobów finalnych. Prowadzi to do okresowej produkcji niektórych ele-
mentów w wielkości większej niŜ wynika z zapotrzebowania, a więc do tworze-
nia zapasów. 
Długotrwałość cykli określana jest na podstawie pracochłonności. 
Zapas technologiczny wynika z wyliczonej długotrwałości cyklu wykonania. 
DąŜy się do duŜego wykorzystania zdolności produkcyjnej, nawet kosztem 
spowolnienia szybkości przepływu materiałów 

JiT 

Partie elementów odpowiadają dokładnie zapotrzebowaniu w kolejnych stop-
niach złoŜoności produktu. 
Cykle produkcyjne obejmują prawie wyłącznie okresy czynne. 
Zapas technologiczny w cyklu produkcyjnym jest minimalny, co wynika z mi-
nimalnej długości cyklu produkcyjnego. Nie tworzy się zapasów rezerwowych 

OPT 

Partie elementów składowych wyrobów są zmienne, zaleŜne od zapotrzebowania 
i wolnej w danej chwili zdolności produkcyjnej. Występuje zjawisko częściowe-
go awansowania wykonania niektórych partii, prowadzące do odkładania się 
robót w toku. 
Długotrwałość cyklu jest minimalizowana przez bardzo szczegółowe planowanie 
robót na wąskich przekrojach. 
Zapasy nie są planowane. DąŜy się do ich minimalizacji przez skracanie cykli 
wykonania. Wielkość zapasu technologicznego jest zmienna w czasie i tym 
większa, im większy jest bieŜący stan obciąŜenia. Nie tworzy się zapasów re-
zerwowych. 
DąŜy się do maksymalizacji zdolności produkcyjnej, co przy szczegółowym 
planowaniu przepływu produkcji na wąskich przekrojach nie powoduje spowol-
nienia przepływu materiałowego 

Koncepcja Charakterystyka jakościowa strumieni materiałowych 

MRP II 
Uwzględniane są tu przede wszystkim zaleŜności ilościowe, takie jak ilość  
i rozmiar zasobów. ZaleŜności jakościowe nie są brane pod uwagę. Zmiany 
lokalizacji i przeznaczenia zasobów nie są uwzględniane 

JiT 
Struktura strumieni materiałowych jest ustalona na etapie projektowania systemu 
i nie podlega zmianom 

OPT 
Teoretycznie moŜliwe są zmiany struktury strumieni materiałowych, ale OPT 
nie zajmuje się ich wprowadzaniem 
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Koncepcja Charakterystyka jakościowa strumieni wyrobów finalnych 

MRP II 
Wielkość partii wyrobów finalnych jest określana na podstawie zestawu podsta-
wowych modeli optymalizacyjnych. Generalnym kryterium przyjętym za pod-
stawę w kaŜdym z nich jest minimalizacja kosztu wykonania serii wyrobów 

JiT 
Wielkość zleceń odpowiada dokładnie wielkości zamówień składanych przez 
klientów. Nie tworzy się zapasów wyrobów finalnych 

OPT 
Wielkość partii wyrobów finalnych, czyli liczba wyrobów montowanych w ra-
mach poszczególnych zleceń, odpowiada wielkości zamówień składanych przez 
klientów. Nie tworzy się zapasów wyrobów gotowych 

Źródło: opracowanie na podstawie L. Pacholski. W. Cempel, P. Pawlewski, Reengineering. Re-
formowanie procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie, Wyd. Poli-
techniki Poznańskiej, Poznań 2009, s. 143–146. 

Dla kształtowania, a następnie wdroŜenia systemu logistycznego w praktyce 
działalności przedsiębiorstwa istotne jest przyjęcie realnego procesu postępo-
wania, opartego na załoŜeniach podejścia systemowego i rozpoznaniu oraz 
stworzeniu podstaw i mechanizmów realizacyjnych. Przygotowanie tego proce-
su, a zwłaszcza jego konsekwentna realizacja, jest zadaniem złoŜonym, wyma-
gającym wielu rozsądnych rozstrzygnięć zarówno w sensie decyzyjnym, jak  
i realizacyjnym. W celu ostatecznego zastosowania właściwych systemów logi-
stycznych niezbędna jest systematyczna identyfikacja wielu elementów i czyn-
ności oraz ich uporządkowanie w jednolity proces postępowania związany  
z rozpoznaniem moŜliwości i ograniczeń w kształtowaniu struktury systemów  
i ich wdraŜaniu8. Obecny rynek i wymogi strategii marketingowych wymagają 
zmian w prowadzeniu działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa. Konieczne 
jest odejście od strategii produkcji zorientowanej na wydajność, o wiele istot-
niejsze w planowaniu strategicznym staje się zorientowanie na płynny przepływ 
materiałów w zaleŜności od asortymentu produkcji, produkcję według zleceń 
klientów, w systemie ciągłym oraz w partiach uwzględniających potrzeby klien-
tów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Zmiany te podyktowane są nie 
tylko wymogami rynku, ale takŜe nową technologią. Osiągnięcie elastyczności 
procesów produkcyjnych jest moŜliwe w warunkach nowych rozwiązań infor-
macyjnych i kooperacyjnych. W ostatnich latach na potrzeby firm udostępniono 
juŜ planowanie zasobów produkcyjnych, zwane jako MRP II (Manufacturing 
Resource Planing). MRP II pozwala firmie dodatkowo zintegrować planowanie 
finansowe z podstawową działalnością logistyczną. MRP II wykorzystuje do 
planowania i zarządzania wszelkimi zasobami organizacji, przy czym metoda ta 
wykracza daleko poza zwykłe sterowanie zapasami czy nawet sterowanie pro-
dukcją, znajdując zastosowanie we wszystkich funkcjach planistycznych orga-

                                                                 
8 P. Blaik, Logistyka, PWE, Warszawa 2001, s. 84. 
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nizacji. Obecnie są wdraŜane coraz bardziej nowoczesne koncepcje, np. połą-
czenie koncepcji MRP II i JiT (zwanej MRP III), która moŜe określić kierunek 
rozwoju logistyki w produkcji i całej firmie. 

Procesy produkcyjne – zmiany w przedsiębiorstwach 

Proces produkcyjny jest to uporządkowany zespół działań (operacji, czyn-
ności), których celem jest wykonanie określonego wyrobu. Do procesu produk-
cyjnego w przedsiębiorstwie będą zaliczane wszystkie czynności, począwszy od 
pobrania surowców i materiałów wejściowych z magazynu przez czynności 
technologiczne, transportowe, kontrolne i konserwacyjne aŜ do przekazania 
gotowego wyrobu włącznie9. 

Warunkiem koniecznym istnienia procesu produkcyjnego jest przepływ lu-
dzi, materiałów, informacji. Model procesu produkcyjnego wymaga uprzednie-
go określenia przestrzeni obiektów, w której dany proces jest realizowany. KaŜ-
dy obiekt moŜe zostać scharakteryzowany dwiema zmiennymi – wielkością 
zuŜycia s oraz wielkością produkcji p. Zmienne te mogą przyjmować wartości 
odpowiadające sumarycznym przepływom obiektów w procesie w ciągu pew-
nego przedziału czasowego (model statyczny), mieć charakter strumienia  
w czasie (model dynamiczny). Aby zrozumieć proces produkcji, naleŜy zapo-
znać się z modelem łańcucha wartości opracowanego przez M.E. Portera. Mo-
del ten przedstawia w uproszczony sposób przedsiębiorstwo jako sekwencję 
działań (funkcji), układających się od fazy pozyskiwania surowców, materiałów 
i technologii poprzez przetwarzania ich w wyroby finalne i dostarczenie odbior-
cy. W łańcuchu wartości wyróŜniono funkcje podstawowe, zróŜnicowane w za-
leŜności od charakteru działalności przedsiębiorstwa i strategii firmy: logistykę 
wewnętrzną, działania operacyjne, logistykę zewnętrzną, marketing i sprzedaŜ, 
serwis10. Do realizacji funkcji podstawowych niezbędne jest wykonywanie dzia-
łań pomocniczych i doradczych. Do tych działań pomocniczych naleŜą m.in. 
zaopatrzenie, rozwój technologii, zarządzanie zasobami ludzkimi, infrastruktura 
firmy. Powiązanie działań podstawowych i pomocniczych wzmacnia moŜliwo-
ści rozwoju przedsiębiorstwa i jego większą efektywność. M.E. Porter stwier-
dził, Ŝe kaŜdy sektor jest ogniwem w łańcuchu wartości gospodarki, z kolei 
kaŜde przedsiębiorstwo jest w sektorze ogniwem łańcucha złoŜonego z dostaw-
ców, przedsiębiorstwa oraz odbiorców.  

                                                                 
9 K. Pasternak, Zarys zarządzania…, s. 92–93. 
10 M.E. Porter, Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wyd. 

Helion, Gliwice 2006, s. 68. 
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Główne funkcje, jakie pełni analiza łańcucha wartości w działalności przed-
siębiorstwa, to:  

– analiza koordynacji zewnętrznej, mająca na celu poprawę współpracy 
przedsiębiorstwa z dostawcami, odbiorcami, a takŜe konkurentami,  

– badanie funkcji przedsiębiorstwa w sferze zarządzania i sferze wyko-
nawczej oraz usprawnianie koordynacji pomiędzy nimi, 

– analiza kosztów i strat, które powstają w poszczególnych fazach, umoŜ-
liwiająca identyfikację ogniw odpowiedzialnych za nadmierne koszty, 

– opracowanie strategii naprawczej, a w konsekwencji strategii przewagi 
konkurencyjnej.  

Model łańcucha wartości jest skutecznym narzędziem budowania strategii 
przedsiębiorstwa, umoŜliwia identyfikację źródeł wszelkich niepowodzeń i su-
kcesów firmy. Jest odpowiedni zarówno dla firm działających w jednym sekto-
rze, jak i dla przedsiębiorstw zdywersyfikowanych, gdzie łańcuch wartości two-
rzy się dla kaŜdego sektora oddzielnie, a następnie buduje się łańcuch wartości. 
Proces produkcji nie jest łatwy do zaplanowania, gdyŜ trzeba bacznie obserwo-
wać zmieniające się otoczenie, potrzeby nabywców oraz moce produkcyjne, 
które przedsiębiorstwo posiada. W naukach o zarządzaniu wyróŜnić moŜna wie-
le struktur organizacyjnych usprawniających proces zarządzania organizacją. 
Biorąc pod uwagę sam proces produkcji, naleŜy powoływać się na schemat or-
ganiczny sieciowy. Pojawił się on w związku z rozwojem współpracy między 
organizacjami podejmującymi wspólne przedsięwzięcia, nazywanych aliansami 
strategicznymi. Istotą sieci jest to, Ŝe niezaleŜne podmioty powiązane ze sobą 
technologiami informatycznymi tworzą za kaŜdym razem inną konfigurację. 
KaŜda taka konfiguracja zwana jest spółką wirtualną. Proces produkcji ściśle 
związany jest z bazą logistyczną. Koordynacja tych dwóch sfer jest obecnie 
niezwykle waŜna. Osiąganie sukcesu rynkowego i dobre imię organizacji wy-
pracowane jest przez wszystkie sfery. Produkcja i logistyka wieńczą dzieło. 
Produkt posiadający wysoką jakość i terminowość jego dostarczenia są parame-
trami poŜądanymi przez zarządzających. 

Wyniki badań z wdraŜania nowoczesnych systemów logistycznych 

Grupę badawczą stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące działalność pro-
dukcyjną. Były to przedsiębiorstwa średnie i duŜe, gdyŜ przedsiębiorstwa małe 
mają uproszczoną strukturę produkcyjną. Przedsiębiorstw średnich przebadano 
70, z tego 43 z gminy Słupsk, pozostałe z Koszalina. DuŜe przedsiębiorstwa sta-
nowiły w badaniu 30%, czyli 30 przedsiębiorstw po równo z Koszalina i Słup-
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ska. Przedsiębiorstwa małe i mikro nie zostały wzięte pod uwagę, gdyŜ nie mają 
rozbudowanego systemu magazynowania. Przedsiębiorstwa, które wzięły udział 
w badaniu, mają swoją siedzibę na terenie Pomorza Środkowego. System za-
rządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach potraktowano jako spełnienie 
wymagań i oczekiwań klienta wewnętrznego (pracownika); pracownicy  
w przedsiębiorstwach średnich określili, i Ŝ tylko w 25% jest realizowany,  
a w 48% w przedsiębiorstwach duŜych. W przedsiębiorstwach badanych śred-
nich i duŜych w 100% został wdroŜony system MRP, jako jedyny. W tabeli 2 
przedstawiono systemy wdroŜone w przedsiębiorstwach Pomorza Środkowego. 

Tabela 2  

WdroŜone systemy logistyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych Pomorza Środkowego 
(w %) 

Wielkość firmy MRP SZW  JiT OPT 
Średnie 100 25 25 75 
DuŜe 100 48 62,5 75 

Źródło: opracowanie na podstawie na podstawie przeprowadzonych badań. 

W średnich przedsiębiorstwach system JiT działa tylko w 25%, a system 
OPT w 75%. W duŜych przedsiębiorstwach sytuacja wygląda znacznie lepiej 
JiT jest w 62,5%, a system procesu produkcyjnego w 75%. NaleŜy wspomnieć, 
Ŝe w przedsiębiorstwach duŜych w połowie są realizowane bardziej nowoczesne 
koncepcje MRP III powstałe z połączenia koncepcji MRP II i JiT. Praca przed-
siębiorstw w nowoczesnych systemach logistycznych daje przedsiębiorstwom 
szansę kontroli czasu realizacji wszystkich zamówień, a takŜe moŜliwość sza-
cunkowego określenia czasu realizacji przyszłych zleceń. Dla potencjalnego 
klienta oznacza to moŜność uzyskania wiarygodnej informacji dotyczącej przy-
bliŜonego czasu trwania konkretnego zamówienia. Przedsiębiorstwa określały 
czas realizacji zamówień, czyli dokładność w ustalaniu terminów realizacji 
zamówień klienta, co zostało przedstawione w tabeli 3.  

Tabela 3 

Ustalanie terminów realizacji zamówień klientów w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
Pomorza Środkowego (w %) 

Wielkość 
firmy 

Termin rea-
lizacji co do 

godziny 

Termin rea-
lizacji co do 

dnia 

Termin rea-
lizacji co do 

tygodnia 

Termin rea-
lizacji co do 
2 tygodni 

Nie ustala 
się 

Średnie 0 72,6 23,4 2,7 1,3 
DuŜe 7,1 74,9 16,7 0 1,3 

Źródło: opracowanie na podstawie na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Z udzielonych odpowiedzi wynika, Ŝe wśród przedsiębiorstw średnich 
72,6% określa termin realizacji zamówień z dokładnością do dnia. Drugą co do 
wielkości grupę stanowią przedsiębiorstwa ustalające terminy realizacji z do-
kładnością do tygodnia – 23,4%. Pozostałe średnie przedsiębiorstwa ustalają 
termin realizacji z dokładnością do dwóch tygodni. Wśród przedsiębiorstw du-
Ŝych 74,9% ustala termin realizacji zleceń z dokładnością co do dnia, 16,7%  
z dokładnością do tygodnia, natomiast 7,1% ustala realizację co do godziny. 
Wśród badanych przedsiębiorstw średnich 1,3% nie ustala terminu zleceń. Usta-
lenie terminu realizacji zamówień co do dnia daje moŜliwość sprawnej współ-
pracy z klientem. Staje się czynnikiem wpływającym znacząco na jakość ofe-
rowanych usług logistycznych. Przedsiębiorstwo, które jest w stanie jak najbar-
dziej precyzyjnie określić termin, w jakim zrealizuje napływające zamówienie, 
staje się dla klienta atrakcyjnym partnerem w łańcuchu wartości, daje mu ono 
szansę na zaplanowanie własnych działań logistycznych. 

Podsumowanie 

Aktualne tendencje zarządzania logistyką wskazują na wiele powiązań z in-
nymi obszarami działalności. Niepokoi niewielki procent wdraŜanych systemów 
zarządzania wiedzą w średnich i duŜych przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwa 
w znacznym stopniu wdraŜają nowoczesne systemy logistyczne jak MRP II, JiT 
i OPT, jak równieŜ nowoczesne koncepcje MRP III, które zostały wdroŜone  
w 50% badanych duŜych przedsiębiorstw. Takie działania są opłacalne z punktu 
widzenia finansów oraz obsługi klienta. WdroŜenie nowoczesnych systemów 
logistycznych w przedsiębiorstwach średnich i duŜych Pomorza Środkowego 
umoŜliwia zdobycie przewagi konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstw 
równieŜ Europy Zachodniej. Klienci coraz częściej wymagają konkretnego 
terminu dostawy, który powyŜsze systemy umoŜliwiają. Klienci są niezwykle 
świadomi operacji, jakie mają miejsce w danych przedsiębiorstwach i na rynku. 
Domagają się terminowego dostarczania produktów. Pragną je nabywać za 
moŜliwie najniŜszą cenę i w szerokiej dostępności w punktach sprzedaŜy. 
Klienci na uwadze mają równieŜ jakość. Aktualnie przedsiębiorstwa czynią 
inwestycje w systemy logistyczne, które pozwalają lepiej zarządzać nie tylko 
logistyką, lecz całym przedsiębiorstwem. Obecnie średnie i duŜe przedsiębior-
stwa produkcyjne z punktu widzenia klienta są bardziej konkurencyjne oraz 
świadczą usługi na wyŜszym poziomie ze względu na wdroŜenie aktualnych 
systemów logistycznych, które pozwalają na określenie czasu realizacji przy-
szłych zamówień. Przeprowadzone badania mogą stać się punktem wyjścia  
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i podstawą do opracowania uwarunkowań funkcjonowania zarządzania logi-
stycznego w średnich i duŜych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz stwo-
rzenia modelu zarządzania logistycznego w tychŜe przedsiębiorstwach.  
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CZYM JEST WIZERUNEK PRZEDSIĘBIORSTWA –  
PRÓBA ZDEFINIOWANIA 

 

 

 

Streszczenie  

Celem artykułu jest próba określenia, czym jest wizerunek przedsiębiorstwa. W literaturze 
przedmiotu pojawia się bardzo wiele sposobów rozumienia tego pojęcia, co więcej – pojęcie to 
jest nieco odmiennie rozumiane na gruncie poszczególnych dyscyplin nauki. Celem niniejszego 
opracowania jest próba opisu zjawiska poprzez dokonanie syntezy jego elementów składowych 
oraz zaproponowanie ujednoliconej terminologii. 

Pomimo iŜ pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa jest intuicyjnie zrozumiałe, 
to od początkowych badań poświęconych tej tematyce z okresu lat 1950–1970 
do czasów obecnych nie ma ostatecznej zgody co do definicji tego pojęcia  
i sposobu jego operacjonalizacji. Pomimo braku jednoznaczności pojęcia bada-
nia mu poświęcone są niezwykle istotne, gdyŜ wizerunek przedsiębiorstwa sta-
nowi cenny składnik aktywów o charakterze niematerialnym, którym firma 
musi zarządzać. Korzystny wizerunek przedsiębiorstwa moŜe zwiększyć sprze-
daŜ poprzez podnoszenie poziomu zadowolenia klienta oraz jego lojalności, 
poza tym przyciąga inwestorów i przyszłych pracowników. Dodatkowo reduku-
jąc efekty działań konkurencji, umoŜliwia przedsiębiorstwom osiąganie ponad-
przeciętnego zysku. 

Pojęcie wizerunku moŜna stosować nie tylko w odniesieniu do marek kor-
poracyjnych, lecz równieŜ do marek produktowych, obszarów geograficznych, 
wydarzeń i ludzi. G.R. Dowling definiuje wizerunek jako „zbiór znaczeń, na 
podstawie których dany przedmiot jest znany i za pomocą których ludzie go 
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opisują, zapamiętują i odnoszą się do niego”1. Zgodnie z tym punktem widze-
nia, wizerunek przedsiębiorstwa, czasem nazywany wizerunkiem firmy lub 
instytucji, to obraz kojarzony z nazwą organizacji. 

Pomimo iŜ panuje zgoda co do tej ogólnej definicji przedstawionej powy-
Ŝej, wskazuje się na dwa przeciwstawne punkty widzenia w momencie koncep-
tualizacji czy teŜ praktycznego stosowania pojęcia wizerunku przedsiębiorstwa. 
Pierwszy punkt widzenia odnosi się do literatury poświęconej organizacji i za-
rządzaniu, drugi zaś jest bliŜszy literaturze marketingowej. 

Z perspektywy organizacji i zarządzania wizerunek przedsiębiorstwa ozna-
cza sposób, w jaki – zdaniem członków przedsiębiorstwa – interesariusze  
z otoczenia zewnętrznego postrzegają firmę, lub sposób, w jaki kierownictwo 
firmy Ŝyczyłoby sobie, aby ich przedsiębiorstwo było postrzegane przez intere-
sariuszy. W obu przypadkach wizerunek przedsiębiorstwa to wewnętrzne prze-
konanie menedŜerów co do tego, jak osoby z zewnątrz postrzegają bądź powin-
ni postrzegać przedsiębiorstwo. Próby pomiaru wizerunku na gruncie takiego 
rozumienia mają na celu ustalenie, jak powinien wyglądać wizerunek poŜądany 
przez menedŜerów. 

Druga szkoła kładzie nacisk na zewnętrzny charakter wizerunku przedsię-
biorstwa. Wizerunek przedsiębiorstwa jest zatem sposobem postrzegania firmy 
przez osoby z otoczenia zewnętrznego. W konsekwencji, zamiast skupiać się na 
sposobie postrzegania przedsiębiorstwa przez jego członków, skupiamy się na 
sposobie postrzegania przedsiębiorstwa przez zewnętrznych interesariuszy, 
jakimi są klienci, udziałowcy, media, opinia publiczna itp. Odzwierciedla to 
niejako filozofię przyjętą przez naukę marketingu, która z załoŜenia koncentruje 
się na klientach i innych zewnętrznych interesariuszach. Stąd przyjęło się, Ŝe 
wizerunek przedsiębiorstwa odzwierciedla opinie, postawy, odczucia i skoja-
rzenia klientów i zewnętrznych interesariuszy na temat firmy.  

Tworzenie wizerunku w znacznym stopniu uzaleŜnione jest od komunika-
cji. W modelu zarządzania reputacją i wizerunkiem przedsiębiorstwa E.R. Gray 
i J.M.T. Balmer omawiają, jak toŜsamość przedsiębiorstwa tworzy jego wizeru-
nek poprzez szereg kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych przez przed-
siębiorstwo2. Poza komunikacją osobową i bezosobową kluczowym czynnikiem 
wpływającym na wizerunek przedsiębiorstwa są doświadczenia interesariuszy 
powstające w trakcie interakcji z przedsiębiorstwem. Ma to szczególne znacze-
                                                                 

1 G.R. Dowling, Managing your corporate images, „Industrial Marketing Management” 1986, 
Vol. 15, s. 109–115. 

2 E.R. Grey, J.M.T. Balmer, Managing corporate image and corporate reputation, „Long 
Range Planning” 1998, Vol. 31, No. 5, s. 695–702. 
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nie dla przedsiębiorstw usługowych, gdzie zachowanie pracowników odgrywa 
zasadniczą rolę w procesie świadczenia usługi, a w konsekwencji w kreowaniu 
opinii i postaw klientów. Z kolei R. Abratt i T.N. Mofokeng wyjaśniają, Ŝe atry-
buty tworzące wizerunek obejmują jakość, filozofię przedsiębiorstwa, pracow-
ników, logo firmy, kulturę organizacyjną, kampanie reklamowe, nazwę przed-
siębiorstwa oraz postawę sprzedawców3. 

Skojarzenia stanowiące wizerunek przedsiębiorstwa odnoszą się zarówno 
do cech materialnych, jak i niematerialnych. Przykładowo, P. Marineau uwaŜa, 
Ŝe wizerunek składa się zarówno z cech funkcjonalnych, jak i atrybutów psy-
chologicznych4. Podobnie J.T. Plummer do wizerunku przedsiębiorstwa wciela 
cechy funkcjonalne, fizyczne i emocjonalne przedsiębiorstwa5. Przyjmując ten 
punkt wyjścia, warto zauwaŜyć, Ŝe marka korporacyjna posiada więcej atrybu-
tów niematerialnych niŜ marka produktowa, która moŜe być mocniej kojarzona 
ze swojej natury z rzeczą o charakterze namacalnym, jakim jest fizyczny pro-
dukt. M.J. Hatch i inni autorzy podkreślają, Ŝe aby odróŜnić się od konkurencji 
w procesie zarządzania marką korporacyjną naleŜy znacznie bardziej koncen-
trować się na podkreśleniu wartości wyznawanych przez przedsiębiorstwo i na 
elementach o charakterze emocjonalnym, jako Ŝe celem wspomnianej dyferen-
cjacji jest określone wypozycjonowanie całego przedsiębiorstwa, a nie jego 
wyrobów czy usług6. Innymi słowy, zarządzając marką korporacyjną, staramy 
się wypozycjonować „twór” nieposiadający swojej formy fizycznej, nienama-
calny, jakim jest cała organizacja. Z powodu braku czy teŜ nikłej ilości cech 
fizycznych naleŜy koncentrować się na cechach o charakterze emocjonalnym. 

Tak jak sprecyzowanie pojęcia wizerunku przedsiębiorstwa nie jest łatwą 
sprawą, tak samo zmierzenie go jest równie skomplikowane. Na skutek braku 
panującej zgody co do szczegółowej definicji pojęcia wizerunku przedsiębior-
stwa powstało znaczne zamieszanie związane z jego wykorzystaniem i rozu-
mieniem, co jest widoczne w literaturze przedmiotu. Zamieszanie to nie dotyczy 
jedynie aspektów teoretycznych związanych z wizerunkiem, lecz ma ono swoje 
przełoŜenie na praktykę gospodarczą. Jak wynika z badań W. Olinsa, wizerunek 
przedsiębiorstwa był jedną z priorytetowych kwestii, którą zajmowali się mene-
                                                                 

3 R. Abratt, T.N. Mofokeng, Development and management of corporate image in South Afri-
ca, „European Journal of Marketing” 2001, Vol. 35, No. 3, s. 368–386. 

4 P. Martineau, The personality of the retail store, „Harvard Business Review” 1958, Vol. 32, 
October, s. 47–55. 

5 J.T. Plummer, How personality makes a difference, „Journal of Advertising Research” 1984, 
Vol. 23, December/January, s. 27–31. 

6 M.J. Hatch, M. Schultz, J. Williamson, Bringing the corporation into corporate branding, 
„European Journal of Marketing” 2003, Vol. 37, No. 7–8, s. 1041–1064. 
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dŜerowie, jednakŜe jak na ironię większość z nich deklarowała, Ŝe nie wie,  
w jaki sposób zarządzać, kontrolować ani nawet zdefiniować wizerunek przed-
siębiorstwa7. W konsekwencji braku jasno sprecyzowanego pojęcia wizerunku 
przedsiębiorstwa nie ma równieŜ jednomyślności co do elementów składowych 
wizerunku w literaturze nazywanych identity mix.  

Pomimo braku zasadniczych róŜnic pomiędzy teoretykami a praktykami  
w kwestii identity mix, rysuje się jednak drobna rozbieŜność w sposobie podej-
ścia do problemu. O ile praktycy są bardziej zainteresowani podejściem proce-
sowym i sposobem, w jaki poszczególne elementy na siebie oddziałują, o tyle 
teoretycy wydają się być bardziej zainteresowani samą strukturą lub teŜ tym, co 
wchodzi, a co nie, w skład wizerunku. 

Jak wcześniej wspomniano, pomimo występowania wielu definicji wize-
runku na uwagę, ze względu na swoją precyzję, zasługuje zaproponowana przez 
B. Moingeona i B. Ramanantsoa: „występowanie systemu charakterystyk po-
siadających swoje unikalne ułoŜenie tworzących niepowtarzalny wzór, dający 
przedsiębiorstwu specyfikę, stabilność oraz spójność”8. NaleŜy zatem zadać 
pytanie, czym będą wspominane charakterystyki czy teŜ cechy tworzące ów 
wzór, co będzie stanowiło tak zwany w literaturze przedmiotu identity mix? 

J. van Rekom definiuje strukturę wizerunku przedsiębiorstwa jako „samo-
prezentowanie organizacji, na które składają się informacje dostarczane przez 
samo przedsiębiorstwo w postaci jego zachowania, komunikacji oraz wykorzy-
stywanej symboliki, będące formami ekspresji”9. Podobnie C. van Riel i J. Bal-
mer definiują strukturę wizerunku przedsiębiorstwa jako „sposób, za pomocą 
którego wizerunek jest prezentowany w formie zachowania, komunikacji, jak  
i symboliki wewnętrznym i zewnętrznym publicznościom”10. 

Na rysunku 1 przedstawiono propozycję syntezy elementów składowych 
identity mix dokonaną w oparciu o wiele róŜnych klasyfikacji, które moŜna 
znaleźć w literaturze przedmiotu11. 

                                                                 
7 T.C. Melewar, E. Jenkins, Defining the corporate identity construct, „Corporate Reputation 

Review”, Spring 2002, Vol. 5, No. 1, s. 76. 
8 B. Moingeon, B. Ramanantsoa, An identity study of firm mergers: the case of a French sav-

ings bank, „Case Method Research and Application”, ed. H.E. Klein, Vol. VII, WACRA, Need-
ham, MA, 1995, s. 253–260. 

9 J. van Rekom, C.B.M. van Riel, B. Wierenga, Corporate identity. Van vaag concept naar 
hard feitenmateriaal, working paper, Corporate Communication Centre, Erasmus University, 
Rotterdam, 1991, w: T.C. Melewar, E. Jenkins, Defining the Corporate…, s. 80. 

10 C. van Riel, J. Balmer, Corporate identity: the concept, its measurement and management, 
„European Journal of Marketing” 1997, Vol. 31, No. 5–6, s. 340–355. 

11 C. van Riel, J. Balmer, Corporate identity…, s. 340–355; K. Schmidt, The Quest for Identity: 
Corporate Identity Strategies, Methods and Examples, Cassel, London 1995; J. Balmer, G. Soe-
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Rys. 1. Synteza elementów składowych identity mix 

Źródło: opracowanie własne na podstawie T.C. Melewar, E. Jenkins, Defining the Corporate 
Identity Construct, „Corporate Reputation Review”, Spring 2002, Vol. 5, No. 1, s. 81. 

C. van Riel definiuje komunikację korporacyjną jako „instrument zarządza-
nia, za pomocą którego wszystkie świadomie wykorzystywane formy komuni-

                                                                                                                                                             

nen, A new approach to corporate identity management, International Centre for Corporate Iden-
tity Studies, „European Journal of Marketing” 1998, Vol. 35 (8). 
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kacji wewnętrznej i zewnętrznej są maksymalnie skutecznie i efektywnie har-
monizowane, tak aby stworzyć korzystne podstawy dla relacji, od których 
przedsiębiorstwo jest zaleŜne”12. Komunikacja korporacyjna obejmuje swoim 
zasięgiem trzy rodzaje komunikacji. Pierwsza z nich to komunikacja wewnętrz-
na kierowana przez kierownictwo przedsiębiorstwa do interesariuszy wewnątrz 
organizacji. Za pomocą tego rodzaju komunikacji przekazywane są interesariu-
szom wewnętrznym informacje na temat celów i kierunków działania przedsię-
biorstwa. Drugi z rodzajów komunikacji składający się na komunikację korpo-
racyjną to komunikacja marketingowa. Zwykle przedsiębiorstwa przywiązują 
do niej najwięcej uwagi i przeznaczają na nią największe nakłady. Trzeci z ro-
dzajów komunikacji to komunikacja organizacyjna, na którą tradycyjnie składa-
ły się public relations oraz public affairs. Obecnie to tradycyjne podejście nie 
jest juŜ aktualne, gdyŜ komunikacja organizacyjna uległa znacznej fragmentacji, 
tak Ŝe wiele jej składowych przynaleŜy do róŜnych pionów funkcjonalnych  
w przedsiębiorstwie. Elementy komunikacji organizacyjnej moŜna znaleźć  
w pionie finansów czy teŜ zarządzania zasobami ludzkimi w postaci relacji  
z inwestorami bądź relacji z ugrupowaniami pracowników (ang. labor rela-
tions). 

Na skutek powyŜszego w literaturze przedmiotu pojawiła się dyskusja na 
temat korzyści integracji komunikacji korporacyjnej. JednakŜe integracja ko-
munikacji nie jest celem samym w sobie, lecz sposobem na rozwiązanie pro-
blemów z jej skutecznością i efektywnością. Tak więc integrację naleŜy tu ro-
zumieć jako integrację treści komunikatów wysyłanych przez organizację z róŜ-
nych komórek funkcjonalnych do interesariuszy, a nie jako próbę skupienia jej 
w rękach jednej komórki funkcjonalnej. 

Niewiele literatury poświęcone jest kwestii niekontrolowanej komunikacji. 
Wzmianki na jej temat pojawiają się jednak we wcześniej cytowanym juŜ opra-
cowaniu J. Balmera i G. Soenena13. Wskazują oni na wagę tej formy komunika-
cji, która zachodzi na styku pracownik – osoby spoza organizacji, czy teŜ doko-
nuje się w formie opracowań i raportów na temat przedsiębiorstwa, na które 
firma nie ma wpływu. Według cytowanych autorów w obecnych czasach, gdy 
przedsiębiorstwa poddawane są skrupulatnej lustracji dziennikarzy, mediów 
oraz najprzeróŜniejszych instytucji działających w obszarze regulacji rynku  
i ochrony konsumenta, moŜna przyjąć, Ŝe ten rodzaj komunikacji będący poza 
wpływem przedsiębiorstwa moŜe mieć znaczenie w tworzeniu obrazu przedsię-

                                                                 
12 C. van Riel, Principles of Corporate Communication, Prentice Hall, New York 1995, s. 26. 
13 J. Balmer, G. Soenen, A new approach to corporate identity management… 
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biorstwa w oczach zewnętrznych i wewnętrznych publiczności. Dodatkowo na 
komunikację niekontrolowaną składać się moŜe zachowanie partnerów przed-
siębiorstwa w łańcuchu tworzenia wartości, jak miało to miejsce w przypadku 
Nike, gdzie partnerzy biznesowi wykorzystywali dzieci do pracy w swoich za-
kładach. Współpraca z tego rodzaju partnerami i brak wyraźnych działań ze 
strony Nike, aby temu zapobiec, wywołały bardzo duŜą ilość niepochlebnej  
i niekontrolowanej komunikacji na temat firmy, doprowadzając do znaczących 
strat przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę ten przykład, jak równieŜ wiele in-
nych, o których w tym miejscu nie wspomina się, komunikacja niekontrolowa-
na, chociaŜ słabo opisana w literaturze przedmiotu, została uwzględniona  
w proponowanym identity mix przedsiębiorstwa. 

W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć stwierdzenia na temat wpływu lo-
kalizacji i architektury na wizerunek. Wagę tych dwóch elementów podkreśla 
równieŜ fakt, Ŝe wiele przedsiębiorstw stara się zdobyć jak najlepsze i najbar-
dziej prestiŜowe lokalizacje pod swoje siedziby celem stworzenia odpowiednie-
go wizerunku korporacyjnego.  

Dla wielu postronnych obserwatorów wizerunek jest utoŜsamiany z identy-
fikacją wizualną przedsiębiorstwa, czyli wszelkimi znakami, symbolami gra-
ficznymi, logo, wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwa. Mimo Ŝe identyfi-
kacja wizualna stanowi waŜny aspekt wizerunku przedsiębiorstwa, naleŜy pa-
miętać, iŜ jest jedynie jednym z wielu elementów składających się na wizeru-
nek. Na uwadze naleŜy mieć równieŜ fakt, Ŝe symbol, logo, znak graficzny sa-
me w sobie nie mają Ŝadnej wartości. Wartością jest natomiast reputacja, która 
jest z nimi utoŜsamiana.  

Wielu autorów podkreśla wagę działań i zachowania przedsiębiorstwa  
w kształtowaniu opinii na jego temat i w konsekwencji powstającym wizerunku 
przedsiębiorstwa wśród jego publiczności. Jak twierdzą B. Moingeon i B. Ra-
manantsoa, kaŜde przedsiębiorstwo wysyła do otoczenia pewne nieumyślne 
sygnały, które mają wpływ na to, jak jest przez nie postrzegane14. 

Na toŜsamość i wizerunek przedsiębiorstwa w znacznym stopniu wpływa 
zachowanie się kierownictwa. Dzieje się tak na skutek coraz większej liczby 
interakcji, do jakich dochodzi pomiędzy kierownictwem a interesariuszami, co 
wynika ze wzrastającego zainteresowania tych ostatnich toŜsamością przedsię-
biorstwa, jakimi wartościami się kieruje, jak odpowiada na występujące pro-

                                                                 
14 B. Moingeon, B. Ramanantsoa, Understanding corporate identity: the French school of 

thought, „European Journal of Marketing” 1997, Vol. 31, No. 5–6, s. 383–395. 
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blemy społeczne i jakim jest „obywatelem”15. Nieumiejętność dostosowania się 
kierownictwa, wyraŜana opiniami i zachowaniem, do wartości wyznawanych 
przez przedsiębiorstwo będzie skutkowało rozmyciem wizerunku przedsiębior-
stwa. W praktyce gospodarczej tego typu nieadekwatne zachowania kierownic-
twa są bardzo mocno piętnowane przez przedsiębiorstwa, czego przejawem są 
częste zwolnienia.  

Istnieje wiele prac poświęconych wpływowi zachowania pracowników 
przedsiębiorstwa na jego wizerunek. MoŜna tu przywołać m.in. opracowania 
autorstwa J. van Rekoma oraz G. Hofstedego16 wykazujące wpływ zachowania 
pracowników na wizerunek przedsiębiorstwa. Sposób zachowania pracowników 
demonstruje szczególne, indywidualne cechy przedsiębiorstwa otoczeniu, od-
zwierciedlając to, jak przedsiębiorstwo „myśli, czuje i zachowuje się”. Stąd teŜ 
zachowanie pracowników ma wpływ na wizerunek firmy i zostało uwzględnio-
ne w proponowanym identity mix przedsiębiorstwa. 

Wielu autorów odwołuje się do kultury korporacyjnej, jednakŜe rozumienie 
tego pojęcia i relacji zachodzących pomiędzy kulturą korporacyjną a wizerun-
kiem i toŜsamością przedsiębiorstwa są znacznie zróŜnicowane. Dla przykładu 
S.M. Downey twierdzi, Ŝe „kultura korporacyjna, która została scharakteryzo-
wana jako podzielane przez przedsiębiorstwo wartości, przekonania i zachowa-
nia, ma swoje źródło, czy teŜ jest konsekwencją toŜsamości przedsiębior-
stwa”17. Z kolei zupełnie inny pogląd na sprawę prezentują M. Hatch  
i M. Schultz, twierdząc, Ŝe kultura korporacyjna nie jest ani determinantą, ani 
zmienną wizerunku przedsiębiorstwa. Według cytowanych autorów kultura 
organizacyjna stanowi raczej kontekst, w ramach którego dokonywana jest in-
terpretacja toŜsamości przedsiębiorstwa oraz formułowane są załoŜenia do 
kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa18.  

Prowadząc dywagacje nad wizerunkiem przedsiębiorstwa, B. Ludlow do-
szedł do wniosku, Ŝe w sektorze usług bardzo trudne jest dokonanie dyferencja-
cji. Tak więc próby odróŜnienia się od konkurentów muszą w duŜej części opie-

                                                                 
15 M. Hatch, M. Schultz, Relations between organizational culture, identity, and  image, „Eu-

ropean Journal of Marketing” 1997, Vol. 31, No. 5–6, s. 356–365. 
16 J. van Rekom, Deriving an operational measure of corporate  identity, „European Journal of 

Marketing” 1997, Vol. 31, No. 5–6, s. 410–422; G. Hofstede, B. Nueijen, D. Daval-Ohavy,  
G. Sanders, Measuring organizational cultures: a qualitative and quantitative study across twenty 
cases, „Administrative Science Quarterly” 1990, June, s. 286–316. 

17 S.M. Downey, The relationship between corporate culture an corporate identity, „Public Re-
lations Quarterly” 1986, Vo. 31, No. 4, s. 7–12. 

18 M. Hatch, M. Schultz, Relations between organizational culture, identity, and  image, „Eu-
ropean Journal of Marketing” 1997, Vol. 31, No. 5–6, s. 357. 
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rać się na zróŜnicowaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Nieco inny 
pogląd prezentuje J. van Rekom, twierdząc, Ŝe w ostatnich latach nastąpił swo-
jego rodzaju wysyp misji i wizji przedsiębiorstw, w których firmy prezentują 
swoje przekonania, wierzenia, filozofie i zasady działania19. Wydawać by się 
mogło, Ŝe owa popularność prezentowania swoich zasad działania przez przed-
siębiorstwa daje moŜliwość dyferencjacji poprzez wykorzystanie odmiennej niŜ 
konkurencja kultury organizacyjnej, o czym wspominał cytowany wyŜej  
B. Ludlow. Rzeczywistość nie jest jednak tak oczywista, a badania nad tym fe-
nomenem prowadzą do nieco odmiennych wniosków. Mianowicie okazuje się, 
Ŝe występuje olbrzymia zbieŜność treści pomiędzy zasadami i filozofią działa-
nia, które deklarują przedsiębiorstwa. Oznacza to, Ŝe stwierdzenia te, będąc do 
siebie bardzo podobne, nie mogą posiadać cech umoŜliwiających skuteczną 
dyferencjację. Po drugie, jak konstatuje J. van Rekom, stwierdzenia te zwykle 
odzwierciedlają to, co interesariusze czy teŜ społeczeństwo uznają za właściwą 
praktykę menedŜerską, nie są natomiast  formą wyraŜenia podstawowych i uni-
kalnych wartości, które przedsiębiorstwo wyznaje. Pomimo istniejących sprze-
czności, na które moŜna się natknąć w literaturze przedmiotu, wiele przedsię-
biorstw prezentuje wartości, którymi się kieruje, próbując w ten sposób kreować 
swój wizerunek i odróŜnić się od konkurencji. Na skutek tych praktycznych 
działań przedsiębiorstw oraz opinii części naukowców, Ŝe moŜna dokonywać 
dyferencjacji w oparciu o kulturę organizacyjną, postanowiono włączyć ten ele-
ment do proponowanego identity mix. 

Na skutek zachodzącej internacjonalizacji i zwiększania zasięgu działania 
przedsiębiorstw kraj pochodzenia przedsiębiorstwa oraz związane z nim wy-
obraŜenia o kompetencjach danej nacji w określonym obszarze działalności 
mają wpływ na wizerunek firmy. Większości nacji przypisywane są stereoty-
powe kompetencje oraz słabości, które wpływają na tworzony w oczach intere-
sariuszy wizerunek przedsiębiorstwa. Jest to tak zwany efekt kraju pochodzenia, 
który ma wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa, a co za tym idzie został 
umieszczony w niniejszym modelu. 

W literaturze przedmiotu moŜna znaleźć autorów, którzy twierdzą, Ŝe róŜ-
nego rodzaju firmowe ceremonie, mity oraz tabu wpływają na wizerunek oraz 
kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Pomimo jednak wykazanego przez  
B. Moingeona i B. Ramanantsoa wpływu wyŜej wymienionych elementów, 
moŜliwość zmierzenia siły ich oddziaływania jest niezwykle trudna, gdyŜ są 
one bardzo trudno kwantyfikowalne. Co ciekawe, cytowani autorzy wskazują 
                                                                 

19 J. van Rekom, Deriving an operational…, s. 410–422. 
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równieŜ na wzajemne związki pomiędzy historią przedsiębiorstwa a jego wize-
runkiem i toŜsamością. Według nich historia przedsiębiorstwa wpływa na toŜ-
samość i wizerunek, jak równieŜ toŜsamość i wizerunek wpływają na sposób 
postrzegania przez członków organizacji zdarzeń, które miały miejsce w prze-
szłości. Na skutek wzajemnych zaleŜności zachodzących pomiędzy kulturą 
organizacyjną, wizerunkiem i toŜsamością, historia i wyobraŜenia o przedsię-
biorstwie zostały włączone do proponowanego identity mix. 

W niektórych sektorach jest znacznie trudniej stworzyć indywidualny wize-
runek przedsiębiorstwa na skutek występowania silnego wizerunku całego sek-
tora. Przykładem takiej sytuacji są m.in. bankowość i przemysł petrochemiczny. 
W przypadku tego drugiego moŜliwości stworzenia korzystnego wizerunku 
przez pojedyncze przedsiębiorstwo są w znacznym stopniu ograniczane przez 
występujące negatywne konotacje interesariuszy na temat wizerunku przemysłu 
petrochemicznego jako całości. Konotacje te powodują postrzeganie przedsię-
biorstw z omawianego sektora jako zatruwających środowisko. Oznacza to, Ŝe 
pojedynczemu przedsiębiorstwu będzie niezwykle trudno przeskoczyć stereoty-
powy wizerunek przysłowiowego truciciela i zastąpić go wizerunkiem przed-
siębiorstwa dbającego o środowisko naturalne.  

Z kolei w innym opracowaniu poświęconym wizerunkowi najwaŜniejszych 
przedsiębiorstw w danym sektorze biznesu, nazywanymi przez autorów opra-
cowania grupami strategicznymi, zauwaŜono, Ŝe wspomniane grupy strategicz-
ne mogą wpływać na zachowania i kulturę organizacyjną innych konkurujących 
z nimi przedsiębiorstw20. Autorzy ci równieŜ zaobserwowali, Ŝe grupy strate-
giczne kształtują i podtrzymują wizerunek oraz toŜsamość danego sektora. Stąd 
teŜ rodzaj prowadzonej działalności został włączony do modelu.  

N. Marwick i C. Fill twierdzą, Ŝe proces formułowania strategii zarówno 
korporacyjnych, jak i marketingowych w przedsiębiorstwach, a nie zawartość 
tychŜe strategii wykazuje się ciągłością w czasie. Oznacza to, Ŝe proces formu-
łowania strategii jest w pewnym sensie pokrewny z osobowością przedsiębior-
stwa, której przejawem jest sposób prowadzenia róŜnego rodzaju działań przez 
przedsiębiorstwo. Mając na uwadze, Ŝe osobowość przedsiębiorstwa i sposób 
jego zachowania i prowadzenia działań wpływa na toŜsamość i wizerunek 
przedsiębiorstwa, moŜna przyjąć, iŜ proces formułowania strategii będzie miał 
równieŜ wpływ na toŜsamość i wizerunek przedsiębiorstwa. 

                                                                 
20 M. Peteraf, M. Shanley, Getting to know you: a theory of strategic group identity, „Strategic 

Management Journal” 1997, Vo. 18, Summer, s. 165–186. 
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Próbując dokonać krótkiego podsumowania, naleŜy stwierdzić, Ŝe studia li-
teraturowe nie wskazują na występowanie jednej definicji wizerunku przedsię-
biorstwa. Co więcej, analizując składowe wizerunku przedsiębiorstwa propo-
nowane w literaturze moŜna zaobserwować, Ŝe autorzy nadają bardzo zróŜni-
cowaną wagę poszczególnym elementom identity mix. Tak olbrzymie zróŜni-
cowanie i brak jednomyślności zarówno w kwestii definicyjnej, jak i struktury 
pojęcia wynika poniekąd z interdyscyplinarności opisywanego zjawiska. 

PowyŜszy przegląd literaturowy wskazał na występowanie czterech skła-
dowych identity mix, którymi są: komunikacja i identyfikacja wizualna, zacho-
wanie, kultura korporacyjna i warunki rynkowe. KaŜdą ze składowych tworzy 
szereg elementów, jednakŜe ich przypisanie do poszczególnych składowych 
moŜe budzić zastrzeŜenia.  

MoŜna wyróŜnić trzy powody, dla których przypisanie elementów do skła-
dowych nastręcza tak wiele problemów. Po pierwsze, jak juŜ wcześniej wspo-
mniano, interdyscyplinarny charakter zjawiska powoduje, Ŝe jest bardzo wiele 
róŜnorodnych podejść do pojmowania pojęcia wizerunku. Po drugie istnieje 
bardzo wiele obszarów, w których rozumienie poszczególnych elementów w ra-
mach składowych czy teŜ samych składowych nakłada się na siebie. Dla przy-
kładu moŜna tu przytoczyć dokonane rozróŜnienie pomiędzy komunikacją i za-
chowaniem jako składowymi w proponowanym modelu. Adwersarze takiego 
modelu mogą powołać się na fakt, Ŝe zachowanie moŜe być rozumiane jako 
niewerbalna forma komunikacji, co oznaczałoby, iŜ dokonane rozróŜnienie jest 
sztuczne. Niemniej jednak zdecydowano się na rozróŜnienie wspomnianych 
składowych celem stworzenia w miarę nieskomplikowanego modelu i wyja-
śnienia pojęcia. Po trzecie, stworzenie jednolitego niekwestowanego modelu 
jest o tyle trudne, Ŝe w literaturze występują pokrewne. aczkolwiek odrębne 
koncepcje. Efektem tego jest wykorzystywanie tych samych pojęć w zupełnie 
innym rozumieniu przez róŜnych autorów, co obrazuje zestawienie zawarte  
w tabeli 1. 

Tabela 1  

Zestawienie nazewnictwa wykorzystywanego w literaturze 

Punkt widze-
nia Wyjaśnienie Wykorzystywane nazewnictwo  

i autorzy 
Proponowana 
terminologia 

Kim jesteśmy 
jako organiza-
cja 

WyobraŜenia na 
temat organizacji 
podzielane przez 

jej członków 

Collective identity (Pratt 2003) 
Corporate personality (Marwick  
i Fill 1997) 
Identity lub organizational identity 
(Davies 2003, Gioia 2000, Hatch  

ToŜsamość 
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i Schultz 1997, Pratt i Fore-man 
2000, Whetten i Mackay 2002) 
Perceived organizational identity 
(Dutton 1994) 

Co organiza-
cja chce, aby 
osoby z ze-
wnątrz o niej 
myślały 

WyobraŜenia na 
temat organizacji 
które – według jej 
kierownictwa –
mają podzielać 
najwaŜniejsze 
publiczności 

Corporate identity (Dacin i Brown 
2002, Hatch i Schultz 1997, Mar-
wick i Fill 1997, Whetten i Mackay 
2002) 
Desired corporate identity (van Re-
kom 1997, van Riel i Balmer 1997) 
Desired future image (Gioia 2000) 
Desired identity (van Riel 1997) 
Desired organizational image (Scott 
i Lane 2000) 
Image (Whatten 1997) 
Projected image (Gioia 2000) 

Zamierzony 
wizerunek 

Co organizacji 
wydaje się, Ŝe 
osoby z ze-
wnątrz o niej 
myślą 

WyobraŜenia na 
temat organizacji, 
które – według jej 
kierownictwa –
podzielają naj-
waŜniejsze pu-

bliczności 

Construed external image (Dutton 
1994, Gioia 2000) 
Perceived external prestige (Smidts, 
Pruyn, van Riel 2001) 
Perceived organizational prestige 
(Bhattacharya 1995, van Riel i Bal-
mer 1997) 
Reflected stakeholders appraisals 
(Scott i Lane 2000) 

Domniemany 
wizerunek 

Co publiczno-
ści faktycznie 
myślą o orga-
nizacji 

WyobraŜenia na 
temat organizacji 
faktycznie podzie-

lane przez naj-
waŜniejsze pu-

bliczności 

Corporate associations (Berens 
2005, Brown 1998, Brown i Dacin 
1997, Dacin i Brown 2002) 
Corporate evaluations (Brown i Da-
cin 1997) 
Corporate identity (Bhattacharya  
i Sen 2003) 
Corporate image (Marwick i Fill 
1997, van Rekom 1997) 
Image (Barich i Kotler 1991, Britt 
1971, Davies 2003, Dichter 1985, 
Enis 1967, Gronroos 1984) 
Organizational image (Hatch  
i Schultz 1997) 
Organizational reputation (Scott  
i Lane 2000) 
Reputation (Dacin i Brown 2002, 
Gioia 2000, van Riel 1997, Whetten 
1997) 

Faktyczny 
wizerunek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T.J. Brown, P. Dacin, M.G. Pratt, D. Whetten, Identi-
ty, Intended Image, Construed Image, and Reputation: An Interdisciplinary Framework 
and Suggested Terminology, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2006, Vol. 
34, No. 2, s. 101. 

Dodatkowo znaczne trudności pojawiają się w momencie prób dokonania 
tłumaczenia na język polski oryginalnych anglojęzycznych terminów. W pol-
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skiej literaturze marketingowej występują w zasadzie dwa pojęcia: toŜsamość  
i wizerunek, które są rozumiane jednoznacznie. Tymczasem to, co zwykle jest 
tłumaczone jako toŜsamość, czyli corporate identity, moŜe mieć w oryginale 
kilka znaczeń – toŜsamość lub wizerunek. Podobnie jest z polskim określeniem 
„wizerunek” tłumaczonym zwykle z angielskiego image. RównieŜ i tutaj poja-
wia się problem, gdyŜ polskie słowo„wizerunek” jest pojmowane jako obraz 
toŜsamości w oczach określonej grupy interesariuszy, tymczasem anglojęzyczne 
image moŜe mieć róŜne znaczenie w zaleŜności od cytowanego autora.  
W niektórych przypadkach oznacza ono istotnie to, co po polsku rozumie się 
jako wizerunek, lecz często uŜywane jest w znaczeniu polskiego „toŜsamość”. 
Co więcej, angielskie image ma kilka odmian w oryginalnym języku, podczas 
gdy w języku polskim wizerunek rozumiany jest w zasadzie w jednym znacze-
niu przytoczonym wyŜej. Pojawia się jeszcze jedno dodatkowe utrudnienie, 
mianowicie wielu autorów pisząc na ten temat w języku angielskim, posługuje 
się wybranym przez siebie terminem – przyjmijmy na potrzeby tego wyjaśnie-
nia, Ŝe jest to image. Niestety autorzy ci, zwracając uwagę na wielorakość zna-
czeń przypisywanych temu terminowi, piszą o zjawisku, nie wskazując jedno-
znacznie, które rozumienie terminu przyjęli, co powoduje dodatkowe komplika-
cje i wywołuje niejasności, które potęgują się jeszcze bardziej w momencie 
prób dokonania tłumaczenia. Próbując usystematyzować powyŜsze niejasności, 
w powyŜszej tabeli zaproponowano terminologię, która mogłaby być wykorzy-
stywana w zaleŜności od kontekstu, w którym pojawiają się określone terminy. 
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Summary 
 

The aim of this paper is to define what corporate image is. In professional literature there are 
several ways in which the notion is described and understood. Especially there are significant 
differences in understanding depending on authors’ discipline. The objective of the paper is an 
attempt to define the phenomenon by synthesizing the elements that seem to constitute it. The 
author also suggests a unified terminology when dealing with the phenomenon.  
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ROLA INNOWACJI PRODUKTOWYCH  
WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH 

UZDROWISKOWYCH 
 

 

 

Streszczenie  

Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej firm uzdrowiskowych jest moŜliwe dzięki 
zwiększaniu ich poziomu innowacyjności. Zmieniające się potrzeby zdrowotne współczesnego 
człowieka są impulsem do wprowadzania innowacji produktowych przez przedsiębiorstwa 
uzdrowiskowe. Konsekwencją postępującej industrializacji, urbanizacji i rozwoju przemysłowo-
technicznego jest m.in. zanieczyszczenie środowiska naturalnego, przyśpieszenie tempa Ŝycia, 
większe naraŜenia na stres ludności, co prowadzi do wzmoŜonej podatności na choroby przewle-
kłe, w tym szczególnie choroby cywilizacyjne. Medycyna uzdrowiskowa przy wykorzystaniu 
naturalnych metod przyrodoleczniczych pozwala zmniejszyć ich negatywne skutki dla organi-
zmu. Znajomość istniejących tendencji turystyki uzdrowiskowej pozwoli firmom uzdrowisko-
wym na stworzenie innowacyjnych produktów uwzględniających aktualne potrzeby rynkowe. 
Stąd tak waŜne jest systematyczne prowadzenie badań marketingowych. 

Wprowadzenie 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące we współczesnym świecie, w tym takŜe 
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, stają w obliczu coraz silniejszej konkurencji, 
co zmusza je do ciągłego dostosowywania się do zmian zachodzących w oto-
czeniu zewnętrznym, zarówno tym lokalnym, ale równieŜ regionalnym i krajo-
wym, a nierzadko międzynarodowym. Kierowane chęcią przetrwania i rozwoju 
coraz częściej zainteresowane są wdraŜaniem róŜnego rodzaju rozwiązań inno-
wacyjnych. W literaturze moŜna spotkać wiele definicji innowacji. Potocznie 
innowacja identyfikowana jest ze zmianami technicznymi i rozumiana jako 
„prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej przez jednostki gospodarcze, 
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której wynikiem są wynalazki, wprowadzane następnie na rynek” 1. W naukach 
ekonomicznych po raz pierwszy pojęcie to zastosował J. Schumpeter na począt-
ku ubiegłego stulecia. Postrzegał on innowacje znacznie szerzej, jako wszelkie 
zmiany o charakterze technicznym i organizacyjnym, zachodzące w przedsię-
biorstwach, a w szczególności: 

– wprowadzanie nowego produktu lub teŜ udoskonalenie dotychczas ist-
niejącego wyrobu, 

– zastosowanie nowej lub udoskonalonej metody wytwarzania,  
– zastosowanie nowych surowców i półfabrykatów, 
– dotarcie do nowego rynku, 
– wykorzystanie nowej formy sprzedaŜy lub zakupów produktów, 
– wprowadzenie nowej organizacji procesów gospodarczych2.  
Ekonomiczny i społeczny wymiar innowacji, nie zaś wyłącznie techniczny, 

podkreślał w swych rozwaŜaniach P.F. Drucker. UwaŜał on, Ŝe innowacje doty-
czą wszystkich sfer działalności przedsiębiorstwa, stanowią „działania syste-
mowe, które nadają zasobom nowe moŜliwości tworzenia bogactwa”3, pozwala-
ją na identyfikację zmian w otoczeniu, a takŜe dostrzeŜenie moŜliwości ich 
wykorzystania. Innowacje według P.F. Druckera dotyczą zmian produktowych, 
zastosowania nowych lub udoskonalonych rozwiązań marketingowych, zmian 
w organizacji i metodach zarządzania przedsiębiorstwem4. Tak szerokie rozu-
mienie pojęcia innowacji odnaleźć moŜna równieŜ w pracach Ph. Kotlera,  
P.R. Whitfielda, a takŜe polskich badaczy J. Penca, S. Kwiatkowskiego  
i S. Kasprzyka dopuszczających traktowanie jako innowacji kaŜdej nowości5.  
Ph. Kotler postrzegał innowację jako kaŜde dobro, usługę lub pomysł uznawane 
jako nowe. Nawet gdy pomysł istniał juŜ od dawna, to jednak stanowił innowa-
cję dla osoby postrzegającej go w nowym ujęciu, nowym zastosowaniu6.  

Równie szerokie rozumienie terminu innowacja spotkać moŜna w doku-
mencie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – w pod-
ręczniku Oslo Manual, gdzie zwrócono uwagę na szczególną rolę innowacji  
w sektorze usług. Innowacje definiowane są tutaj jako wprowadzenie nowych 
lub istotnie udoskonalonych (w obrębie swoich cech lub zastosowań) wyrobów 
                                                                 

1 T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Wolters 
Kluwer Polska, Kraków 2009, s. 13. 

2 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 60, 104. 
3 P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 39. 
4 P.F. Drucker, The Practice of Management, Harper Collins, London 1968, s. 58. 
5 T.B. Kalinowski, Innowacyjność przedsiębiorstw…, s. 14.  
6 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 15–28. 
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lub usług, procesów czy teŜ rozwiązań w zakresie marketingu, organizacji i za-
rządzania. Natomiast działalność innowacyjna określana jest jako czynności  
o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i han-
dlowym, zmierzające do opracowania i wdroŜenia innowacji. Podręcznik ten 
wskazuje na cztery typy innowacji: innowacje w obrębie produktów, innowacje 
w obrębie procesów, innowacje marketingowe i innowacje organizacyjne7. 

Biorąc pod uwagę stopień nowości innowacji wyodrębnia się dwie ich gru-
py: innowacje radykalne (rewolucyjne), będące nowością w danej dziedzinie 
oraz innowacje przyrostowe, które wprawdzie stanowią nowość dla danej firmy, 
mogą być jednak juŜ stosowane przez konkurentów. W zaleŜności od sektora 
gospodarki, specyfiki danej firmy działalność innowacyjna moŜe przybierać 
róŜnorodną formę i charakter. RóŜnice te wynikają najczęściej z poziomu do-
tychczasowego rozwoju przedsiębiorstwa, tempa zmian technologicznych, po-
wiązań oraz dostępu do wiedzy, jak równieŜ istniejących struktur organizacyj-
nych i czynników instytucjonalnych. Procesy innowacyjne w przypadku niektó-
rych sektorów mogą przynosić gwałtowne zmiany i radykalne innowacje,  
a w przypadku innych mogą przebiegać w sposób przyrostowy i dotyczyć serii 
mniejszych zmian8. Warto tu jednocześnie podkreślić, Ŝe najczęściej w sektorze 
usług działalność innowacyjna przybiera charakter procesu ciągłego, na który 
składa się seria mniejszych, przyrostowych zmian w obrębie produktów i proce-
sów9. Takie zmiany coraz częściej stają się obecne na rynku uzdrowiskowym.  

Celem artykułu jest przeanalizowanie najwaŜniejszych rodzajów i przeja-
wów innowacyjności produktowej w działalności przedsiębiorstw uzdrowisko-
wych w XXI w. Analiza koncentruje się na uzdrowiskach ziemi kłodzkiej, ta-
kich jak Lądek Zdrój, Długopole Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój i Pola-
nica Zdrój, oraz wybranych uzdrowiskach czeskich połoŜonych wokół ziemi 
kłodzkiej, takich jak: Jeseník, Lázně Bělohrad,  Lázně Bohdaneč, Velké Losiny, 
Velichovky. Opracowanie nakreśla równieŜ trudną sytuację podmiotów uzdro-
wiskowych i gmin uzdrowiskowych w warunkach gospodarki rynkowej i wyni-
kające stąd konsekwencje dla dalszego ich rozwoju. Artykuł wskazuje na rolę  
i wzajemne powiązania innowacyjności produktowej firm uzdrowiskowych  
z innymi rodzajami aktywności innowacyjnej tych podmiotów. Ponadto w opra-

                                                                 
7 Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Organi-

sation for Economic Cooperation and Development, Statistical Office of the European Communi-
ties, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, War-
szawa 2008, s. 48–55. 

8 Ibidem, s. 49. 
9 Ibidem, s. 40.  
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cowaniu autorka zwraca uwagę na konieczność jednoczesnego uczestniczenia  
w procesie rozwoju innowacji produktowych zarówno przedsiębiorstw uzdro-
wiskowych, jak i władz samorządowych, co wynika ze specyfiki produktu 
uzdrowiskowego. Tylko wtedy moŜliwe jest budowanie trwałej przewagi kon-
kurencyjnej przedsiębiorstw i gmin uzdrowiskowych oraz poprawa ich atrak-
cyjności turystycznej.  

Z powodu ograniczonej objętości artykułu niektóre zagadnienia zostały tyl-
ko zasygnalizowane.  

Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe i gminy uzdrowiskowe w warunkach  
gospodarki rynkowej – najwaŜniejsze problemy i ograniczenia 

Wraz z początkiem procesu transformacji podmioty uzdrowiskowe znalazły 
się w niełatwej sytuacji. Stanęły głównie wobec problemów finansowych i or-
ganizacyjnych. ZłoŜyło się na to wiele czynników, wśród nich do najwaŜniej-
szych naleŜały m.in. zapóźnienia techniczne i technologiczne, zahamowanie 
procesów innowacyjnych, degradacja majątku przedsiębiorstw uzdrowisko-
wych, bardzo niska jakość świadczonych usług. Ponadto problemem były nie-
korzystne uregulowania prawne, brakowało jednolitego zespołu norm prawnych 
i instrumentów ekonomicznych, a obowiązująca do 2005 r. ustawa o uzdrowi-
skach i lecznictwie uzdrowiskowym z 1966 r.10 nie była dostosowana do wa-
runków gospodarki rynkowej. Dodatkowo zachwiana została płynność finan-
sowa przedsiębiorstw uzdrowiskowych, na skutek redukcji środków kierowa-
nych na finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego i ograniczania liczby oraz 
ceny jednostkowej zamawianych usług przez kasy chorych, a następnie Naro-
dowy Fundusz Zdrowia11. Na problemy podmiotów uzdrowiskowych złoŜyła 
się równieŜ niejednolita koncepcja prywatyzacji tych przedsiębiorstw i nie-
moŜność podjęcia przez blisko 20 lat decyzji dalszych ich przekształceń wła-
snościowych. Brakowało współpracy między Ministerstwem Zdrowia i Mini-
sterstwem Skarbu Państwa w zakresie określenia generalnej polityki funkcjo-
nowania podmiotów uzdrowiskowych w przyszłości.   

Wszystkie te czynniki przekładały się równieŜ na trudną sytuację gmin 
uzdrowiskowych, które ze względu na odmienne reguły gospodarowania wyni-

                                                                 
10 Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, Dz U 1966, nr 

23, poz.150. 
11 T. Wołowiec, Wpływ ograniczeń administracyj-prawnych na rozwój polskich gmin uzdrowi-

skowych, „Biuletyn Finanse Publiczne” 2007, nr 3, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php? 
view=387.  
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kające z konieczności ochrony złóŜ naturalnych surowców leczniczych, nasta-
wione były przede wszystkim na rozwój funkcji leczniczych i turystycznych12.  

Od zwiększenia poziomu innowacyjności podmiotów uzdrowiskowych uza-
leŜniona była moŜliwość ich przetrwania, utrzymania dotychczasowych miejsc 
pracy, a w dalszej kolejności budowania trwałej przewagi konkurencyjnej,  
a takŜe poprawa konkurencyjności gospodarek gmin uzdrowiskowych.  

Zdolność adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków ryn-
kowych, a takŜe umiejętność ich dalszego wykorzystywania oznaczająca ciągłą 
gotowość do wdraŜania innowacji to najwaŜniejsze cechy nowoczesnego przed-
siębiorstwa. Warto jednocześnie podkreślić, Ŝe innowacyjność firm uzdrowi-
skowych, zwłaszcza w zakresie dóbr i usług jest moŜliwa tylko przy współ-
udziale władz samorządowych. Wynika to przede wszystkim ze złoŜoności 
produktu uzdrowiskowego. Szczególną rolę odgrywają inwestycje w zakresie 
infrastruktury komunalnej i turystycznej. 

Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw uzdrowiskowych 

Zmieniające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa stawiają przed podmio-
tami uzdrowiskowymi nowe wyzwania. Są równieŜ przesłanką wprowadzania 
przez nie innowacji produktowych. Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe poprzez 
wprowadzanie nowych lub teŜ częściowo zmodyfikowanych produktów starają 
się zaspokajać nowe potrzeby nabywców lub te same potrzeby w inny sposób. 
Zmodyfikowane i nowe propozycje rynkowe stanowią szansę skutecznego 
przyciągania nowych i dotychczasowych turystów oraz kuracjuszy, zwłaszcza 
wtedy, gdy powiązane zostaną z aktywnością innowacyjną przedsiębiorstwa 
równieŜ i na innych płaszczyznach. Szczególnie istotną rolę odgrywa tutaj in-
nowacyjność marketingowa, polegająca na wprowadzaniu niestosowanych do-
tąd w firmie rozwiązań marketingowych, zwłaszcza zmian w zakresie promocji, 
dystrybucji, strategii cenowej. WaŜne jest tutaj równieŜ systematyczne badanie 
potrzeb nabywców i poziomu satysfakcji ze świadczonych usług oraz testowa-
nie akceptacji nowych produktów.  

Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw uzdrowiskowych jest odpowie-
dzią na zmieniające się potrzeby zdrowotne współczesnego człowieka. Wynika-
ją one przede wszystkim z postępującej industrializacji, urbanizacji i rozwoju 
przemysłowo-technicznego. W konsekwencji prowadzą do wielu negatywnych 
zmian w środowisku Ŝycia i pracy człowieka, takich jak choćby: zanieczyszcze-

                                                                 
12 Ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, DzU 2005, nr 167, poz. 1399, art. 38. 
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nie powietrza, gleby, wody oraz szkody w świecie roślinnym i zwierzęcym, 
nadmierny hałas13. Dodatkowo na stan zdrowia współczesnego człowieka istot-
ny wpływ mają równieŜ panujące warunki społeczne, nadmierne tempo Ŝycia, 
przepracowanie połączone z ciągłym napięciem nerwowym, nieprawidłowości 
w sposobie Ŝywienia i wiele innych niekorzystnych zjawisk społecznych, które 
skutecznie obniŜają odporność organizmu na czynniki chorobotwórcze14. 

Tak gwałtowne zmiany, jakie mają miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, 
prowadzą do zakłóceń podstawowych procesów Ŝyciowych organizmu ludzkie-
go. Wzrasta zachorowalność na choroby przewlekłe, w tym szczególnie choro-
by cywilizacyjne, oraz odsetek osób niepełnosprawnych15. Ta grupa schorzeń 
nie tylko powoduje obniŜenie wartości biologicznej społeczeństwa, ale równieŜ 
niesie ze sobą znaczne obciąŜenia ekonomiczne16. 

Kuracja uzdrowiskowa stanowi ogromną szansę w walce z szeregiem cho-
rób przewlekłych, łączy w sobie obok funkcji leczniczych równieŜ rehabilitację, 
profilaktykę17. W ostatnich latach zwłaszcza ta ostatnia funkcja nabiera szcze-
gólnego znaczenia18. MoŜe mieć ona dwojaki charakter: pierwotny i wtórny. 
Profilaktyka wtórna dotyczy osób chorych, w szczególności przewlekle, i ma na 
celu zahamowanie dalszego rozwoju choroby, jak równieŜ zapobieganie ewen-
tualnym cięŜkim powikłaniom, a nawet kalectwu. Natomiast profilaktyka pier-
wotna obejmuje ludzi zdrowych, lecz zagroŜonych szkodliwymi czynnikami19. 

Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań 
w zakresie promocji zdrowia prowadzi do stopniowej zmiany potrzeb konsu-
mentów i nowego profilaktycznego podejścia do kwestii zdrowia20. Zarówno 
polskie, jak i czeskie przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w swej ofercie coraz czę-

                                                                 
13 Inspekcja Ochrony Środowiska, Raport o stanie środowiska w Polsce 2008, Biblioteka Mo-

nitoringu Środowiska, Warszawa 2010, www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/SOER_PL_2008 
_polski.pdf, s. 45–99.  

14 B. Wojtyniak, P. Goryński, Sytuacja zdrowotna ludności Polski, Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008, www.prawapacjenta.eu/var/media/ 
File/streszczenie_raportu_pzh_dla_portalu.pdf, s. 14–16. 

15J.E. Asvall, Przedmowa, w: Promocja zdrowia w chorobach przewlekłych, red. A. Kaplun, 
Szkoła Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1997, s. XI.  

16 W. Gumułka, W. Rewerski, Encyklopedia zdrowia, PWN, Warszawa 1999, s. 289–295. 
17 I. Ponikowska, Kompendium balneologii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, s. 14. 
18 D. Dryglas, Innowacje produktowe turystyki zdrowotnej, w: Wnioski XVIII Kongresu Uzdro-

wisk Polskich, Muszyna, 4–6 czerwca 2009, s. 171. 
19 J. Pasadyn, J. Wicher, W obliczu przemian, „Gazeta Lekarska. Pismo Izb Lekarskich” 1998, 

nr 2. 
20 Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015, Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady 

Ministrów z 15 maja 2007 r., www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_urm_npz_90_150 
52007p.pdf, s. 65. 
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ściej uwzględniają produkty profilaktyczne umoŜliwiające nabywcom oderwa-
nie się od patogennego modelu Ŝycia oraz wzmocnienie naturalnych mechani-
zmów obronnych organizmu, zwiększenie jego ogólnej wydolności i właściwo-
ści adaptacyjnych. Ponadto coraz waŜniejszą grupę innowacyjnych produktów 
uzdrowiskowych stanowią zabiegi (lub teŜ pakiety zabiegów) relaksacyjne  
i związane z poprawą urody, pielęgnacją ciała oraz ducha (tab. 1). Są one głów-
nym motywem przyjazdu do uzdrowiska dla coraz większej rzeszy osób. Przed-
siębiorstwa uzdrowiskowe chcąc sprostać silnej konkurencji (utrzymać się na 
konkurencyjnym rynku) stale poszerzają swoją ofertę, kładąc przy tym nacisk 
na indywidualne traktowanie klientów i  specjalizację przy tworzeniu produk-
tów w róŜnych kategoriach dla określonego segmentu rynku. Wśród wymienio-
nych w tabeli 1 przykładów znalazły się produkty kierowane do seniorów, spor-
towców, biznesmenów, zakochanych itp. Z segmentacją jednocześnie łączy się 
pozycjonowanie produktów uzdrowiskowych, nadawanie im pewnych specy-
ficznych w ocenie nabywców atutów, co sprawia, Ŝe produkty te róŜnią się od 
innych oferowanych przez konkurencję21.  

Tabela 1 

Innowacje produktowe polskich i czeskich wybranych przedsiębiorstw uzdrowiskowych 

Zastosowanie nowej 
(dotychczas niestoso-
wanej w przedsiębior-

stwie uzdrowisko-
wym) lub ulepszonej 

metody leczniczej 

Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA, Uzdrowisko Lądek Długopole SA: 
– termoterapia, 
– krioterapia (zimnolecznictwo) – metoda leczenia zimnem, znajdująca zasto-

sowanie w takich zabiegach jak: kriosauna i kriokomora, 
– ciepłolecznictwo – oddziaływanie na organizm człowieka przy pomocy 

ciepła. Do stosowanych w uzdrowiskach zabiegów ciepłoleczniczych nale-
Ŝą: sauna fińska, sauna rzymska, 

– helioterapia – Słoneczna PlaŜa w Polanicy Zdroju, 
– psychoterapia – zwiększająca efektywność terapii uzdrowiskowej. Stosowa-

na w formie konsultacji psychologicznych lub warsztatów, a takŜe trenin-
gów relaksacyjnych metodą Jacobsona i Schulza, 

– fitoterapia - leczenie ziołami,  
– muzykoterapia, 
– aromaterapia.  

Nowa oferta zabiego-
wa 

Zabiegi zarówno przyrodolecznicze, ale równieŜ relaksacyjne i kosmetyczne: 
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA: 
– drenaŜ limfatyczny, 
– automatyczny drenaŜ limfatyczny boa obu kończyn, 
– kąpiele igliwiowe naturalne, 
– masaŜ odchudzający boa, masaŜ szwedzki, 
– okłady fango, okłady z alg, 
– terapia podciśnieniowa INVACMED, 
– terapia skojarzona INVACMED (TENS, DD, ID), 
– antycelulitowy masaŜ bańką chińską, 
– kąpiel solankowa z solą z Morza Martwego, 
Priessnitzovy Léčebné Lázně a.s. : 
– kąpiele z solą z Morza Martwego, 
– kąpiele piwne, kąpiele winne, 

                                                                 
21 A. Oleksiuk, Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007, s. 147. 
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– kąpiele aromatyczne z olejkiem eterycznym (melisą lub kwiatem pomarań-
czy i lipy),  

– kąpiele z kwiatami drzew migdałowych, 
– tradycyjna medycyna wschodnia: masaŜ tajski, shiatsu, masaŜ metodą Pen-

zella,  
– akupunktura na otyłość, akupunktura przeciw paleniu,  
– terapia dwutlenkiem węgla, 
Lázně Velichovky a.s.: 
– liposukcja ultradźwiękowa, 
– masaŜ czekoladowy, masaŜ miodowy,  
– kąpiele błotne, ziołowe, 
– indyjski masaŜ głowy,  
– masaŜ amma – tradycyjny masaŜ japoński, nazywany równieŜ akupunkturą 

bez igieł. 

Dywersyfikacja oferty, 
dotarcie do nowej 
grupy nabywców 

Nabywcy wyróŜnieni ze względu na rodzaj schorzenia: 
Uzdrowisko Lądek Długopole SA: 
– oferta pobytu leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób chorych na łuszczycę  

i łuszczycowe zapalenie stawów, 
– oferta pobytu leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób z problemami oddecho-

wymi w Lądku Zdroju wraz z badaniem spirometrycznym i pulsoksyme-
trycznym, pozwalającym stwierdzić stopień zaawansowania choroby. 

Anenské Slatinné Lázně, Lázně Bělohrad a.s.: 
– oferta pobytu leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób cierpiących na chorobę 

Bechterewa, 
– oferta pobytu leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób cierpiących na schorze-

nia reumatyczne,  
Léčebné Lázně Bohdaneč a.s.: 
– oferta pobytu leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób po przebytej operacji 

narządów ruchu, 
Lázně Velké Losiny a.s.:  
– oferta pobytu leczniczo-rehabilitacyjnego dla osób cierpiących na choroby 

narządów ruchu. 

Nabywcy wyróŜnieni ze względu na rodzaj zainteresowań: 
Uzdrowisko Lądek Długopole SA, Lázně Velké Losiny a.s., Priessnitzovy 
Léčebné lázně a.s.: 
– oferta dla narciarzy – oferta pobytu w uzdrowisku połączona z moŜliwo-

ścią aktywnego wypoczynku, 
Léčebné Lázně Bohdaneč a.s.: 
– oferta pobytowa dla sportowców. 

Nabywcy wyróŜnieni ze względu na wiek, płeć: 
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA, Lázně Velké Losiny a.s.: 
– aktywny wypoczynek dla seniorów „Zdrowy senior” –  pobyty lecznicze 

dla osób po 60. roku Ŝycia połączone z  badaniami diagnostycznymi, 
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA: 
– pobyty odchudzające dla dzieci i młodzieŜy – oferta kompleksowego 

leczenia dzieci i młodzieŜy borykających się z nadwagą i otyłością. 
Priessnitzovy Léčebné Lázně a.s.: 
– zarezerwowane dla męŜczyzn, 
– pobyt nie tylko dla seniorów, 
Lázně Velichovky a.s.: 
– aktywny senior,   
– oferty tematyczne 

Nabywcy wyróŜnieni ze względu na styl Ŝycia (nawyki Ŝywieniowe): 
Uzdrowisko Lądek Długopole SA: 
– turnusy odchudzające – oferta pobytu odchudzającego, będąca połącze-

niem dobroczynnego działania uzdrowiskowych zabiegów z odchudzają-
cymi właściwościami diety plaŜ południowych, 

– dieta proteinowa – oferta pobytu odchudzającego, będąca połączeniem 
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dobroczynnego działania uzdrowiskowych zabiegów z odchudzającymi 
właściwościami diety proteinowej. 

Priessnitzovy Léčebné Lázně a.s.: 
– odchudzanie wraz z formowaniem sylwetki, 
– wiosenny pobyt oczyszczający, 
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA: 
– kompleksowy program leczenia nadwagi i otyłości w Kudowie Zdroju, 
Léčebné Lázně Bohdaneč a.s.: 
– zdrowe odchudzanie, 
Lázně Velichovky a.s.: 
– specjalny dzień dla szczupłej sylwetki.  

Nabywcy wyróŜnieni ze względu na styl Ŝycia (relaksacja, regeneracja 
organizmu): 

Léčebné Lázně Bohdaneč a.s.: 
– relaks dla niej, dla niego, relaks dla kaŜdego, wellness, 
– Tree of Life Spa Resort w Lázně Bělohrad: 
– Beauty & Wellness, 
Lázně Velké Losiny a.s.: 
– regeneracja organizmu, relaks łaźniowy, 
Uzdrowisko Lądek Długopole SA: 
– pobyt leczniczo-rehabilitacyjny z psychoterapią, 
Wielka Pieniawa Spa w Polanicy Zdroju: 
– pobyty tygodniowe: program pobytu SPA Kondycja-Detox, program 

pobytu SPA Zdrowie-Energia, program pobytu SPA Uroda-Relaks, 
– pobyty weekendowe: Mini SPA „Romeo i Julia”, Mini SPA „Kleopatra”. 
Lázně Velichovky a.s.: 
– antystresowy pobyt, 
– Winter Dream – jednodniowy pobyt relaksacyjno-rozluźniający.  

Inne oferty tematyczne: 
Uzdrowisko Lądek Długopole SA: 
– Dwa dni dla dwojga, Pięć dni na piątkę, 
– Wielkanoc w Lądku Zdroju, 
Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA: 
– podróŜ w Klimaty Świata – specjalna oferta zimowa pobytu leczniczego  

w uzdrowisku połączona z zabiegami w strefie trzech saun: Sauna Arctica 
– mroźna dawka energii, Sauna Sahara – gorący powiew Afryki, Sauna 
Tropic – relaks w sercu tropików, 

Priessnitzovy Léčebné Lázně a.s.: 
– Świat saun – propozycja zabiegów w strefie trzech saun: aromasaunie, 

fińskiej saunie oraz saunie parowej. 
Lázně Velichovky a.s.: 
– Wielkanocny pobyt, 
– Sen MenedŜera – Dream Manager 2011. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych 
polskich i czeskich wybranych przedsiębiorstw uzdrowiskowych www.uzdrowisko-
ladek.pl, http://zuk-sa.pl, www.wielka.pieniawa.pl, www.lazne-losiny.cz, www.treeo 
flife.cz, www.belohrad.cz, www.priessnitz.cz, www.velichovky.cz, www.llb.cz,. 

Indywidualizacja oferty produktowej badanych firm uzdrowiskowych staje 
się waŜnym wyznacznikiem w procesie formułowania strategii marketingowej 
tych podmiotów. Jak wynika z badań Instytutu Turystyki dotyczących profilu 
turysty i kuracjusza w polskich uzdrowiskach, z nowych produktów turystyki 
uzdrowiskowej korzystają przede wszystkim osoby z wyŜszym wykształceniem, 
świadome swoich potrzeb i upodobań..Zasadniczym motywem ich przyjazdu do 
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uzdrowiska staje się cel profilaktyczny, a dopiero później leczniczy i wypo-
czynkowy. Są to najczęściej osoby po 45. roku Ŝycia, będące w dobrej sytuacji 
finansowej. Choć jednocześnie nowe produkty uzdrowiskowe, zwłaszcza week-
endowe lub jednodniowe, cieszą się coraz większym zainteresowaniem osób 
młodszych22.  

Tak określony profil nabywców usług uzdrowiskowych sprawia, Ŝe przed-
siębiorstwa uzdrowiskowe w swej ofercie pełnopłatnych produktów coraz więk-
szą uwagę zwracają na budowanie trwałej, zindywidualizowanej relacji z klien-
tem. Innowacyjne produkty uzdrowiskowe umoŜliwiają świadczeniobiorcom 
współtworzenie oferty zabiegowej lepiej dopasowanej do ich oczekiwań. Na-
bywca stając się współtwórcą działań firmy, formułuje ofertę zgodną z jego 
preferencjami, dającą efekt satysfakcji i spełnienia. Przykładem takich produk-
tów w badanych firmach uzdrowiskowych mogą być następujące oferty: Urok 
łaźni termalnych w Lázně Velké Losiny, gdzie kuracjusz ma moŜliwość stwo-
rzenia własnego programu relaksacyjnego, czy Profesjonalny sportowiec  
w Lázně Bělohrad – oferta tygodniowej rehabilitacji kierowana nie tylko dla 
sportowców z indywidualnym podejściem, lekarzy i fizjoterapeutów.  

Popyt na usługi uzdrowiskowe a innowacyjność produktowa 

Innowacyjność produktowa w sektorze uzdrowiskowym przyczynia się do 
wzrostu liczby kuracjuszy korzystających z oferty przedsiębiorstw uzdrowi-
skowych. Przykładowo w latach 2005–2009 liczba osób korzystających z kura-
cji uzdrowiskowej w województwie dolnośląskim wzrosła o blisko 25%23. 
Zmiany w strukturze produktowej polskich i czeskich przedsiębiorstw uzdrowi-
skowych sprawiają, Ŝe coraz częściej ofertą firm uzdrowiskowych zaintereso-
wani są przebywający w uzdrowisku turyści. Korzystają oni przede wszystkim  
z róŜnorodnych zabiegów umoŜliwiających odnowę sił fizycznych i psychicz-

                                                                 
22 T. Burzyński, J. Golba, J. Pyka, J. Szymańczyk, Badanie profilu turysty i kuracjusza  

w uzdrowiskach polskich, Instytut Turystyki w Krakowie, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowisko-
wych RP, w: Analiza przekrojowa wybranych zagadnień związanych z turystyką uzdrowiskową – 
2004, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Krynica–Kraków 2004, 
www.itk.krakow.pl/badania_naukowe/u2004/Uzdrowiska20042.pdf, s. 47–50; T. Burzyński,  
D. Dryglas, J. Golba, A. Bartosik, Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług tury-
stycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Instytut Turystyki w Krakowie, Stowarzyszenie 
Gmin Uzdrowiskowych RP, Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki, Kraków 2005, 
www.sgurp.pl/Dokumenty/2006-03-24_opracowanie_czesc_i.pdf, s. 129–130.  

23 Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2005 i 2009 r., GUS, Warszawa 2006  
i 2010, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_ochrona_zdrowia_2005.pdf, www.stat.gov.pl/ 
cps/rde/xbcr/gus/PUBL_zos_podst_dane_z_zakr_ochr_zdr_w_2009.pdf. 
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nych, poprawę urody czy relaksację. Są ponadto nabywcami produktów jedno-
dniowych lub weekendowych.  

Dobrym miernikiem obrazującym wzrost rozmiarów ruchu turystycznego  
w wybranych polskich i czeskich miejscowościach uzdrowiskowych są zmiany 
w dochodach gmin uzdrowiskowych z tytułu opłaty uzdrowiskowej (tab. 2 i 3).  

Tabela 2 

Dochody gmin uzdrowiskowych powiatu kłodzkiego z opłaty uzdrowiskowej w latach  
2001–2009 

Wyszczególnienie 2001 2005 2006 2007 2008 2009 
Duszniki Zdrój 76 935 274 496 291 836,52 305 036,20 415 694,85 518 479,70 
Lądek Zdrój 20 217 218 680 271 512,74 595 996,15 814 453,90 817 070,50 
Kudowa Zdrój 58 666 343 095 77 581,45  87 773,00 618 822,72 751 617,50 
Polanica Zdrój 70 499 195 000 183 000 223 000 215 000 338 000 

Źródło: opracowanie na podstawie: Sprawozdania budŜetowe gmin: Polanica Zdrój, Kudowa 
Zdrój, Duszniki Zdrój, Lądek Zdrój za lata 2001-2009 oraz dodatkowych informacji uzy-
skanych od Skarbników powyŜszych gmin. 

Tabela 3 

Dochody czeskich gmin uzdrowiskowych z opłaty uzdrowiskowej w latach 2000–2009  
(w tys. kč) 

Wyszczególnienie  2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Jeseník, 2 096,05 2 284,13 2 443,09 2 544,43 2 837,76 2 532,02 2 505,32 
Lázně Bělohrad 449,80 820,10 882,68 866,54 972,05 915,24 949,37 
Lázně Bohdaneč 1 529,62 1 745,96 1 799,34 1 761,08 1 683,47 1 832,91 1 663,13 
Velichovky 1 010,40 1 013,61 880,84 862,91 1 104,63 1 200,98 1290,51 
Velké Losiny 234,30 300,00 379,84 585,05 651,10 815,00 859,93 

Źródło: Ministerstvo Financí České Republiky, Výkaz o plnění rozpočtů obcí. I. Rozpočtové pří-
jmy, wwwinfo.mfcr.cz/. 

W latach 2001–2009 odnotowano systematyczny wzrost dochodów gmin 
uzdrowiskowych powiatu kłodzkiego z tytułu opłaty uzdrowiskowej, co świad-
czy o wzrastającej liczbie turystów i kuracjuszy przebywających w kłodzkich 
uzdrowiskach. Podobne zmiany wystąpiły w wybranych gminach uzdrowisko-
wych w Republice Czeskiej. W latach 2000–2009 wzrosły dochody tych gmin  
z tytułu pobieranej opłaty uzdrowiskowej. Jednocześnie w Jeseniku i Lázně 
Bohdaneč odnotowano niewielkie wahania w 2009 r. w stosunku do roku 2008. 
Jest to zapewne wynikiem zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej  
w ostatnich latach. Znalazły one swoje przełoŜenie równieŜ i w turystyce. 
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Zakończenie 

Podsumowując warto podkreślić, Ŝe ostatnie lata obfitowały we wdraŜanie 
innowacyjnych rozwiązań przez polskie i czeskie przedsiębiorstwa uzdrowi-
skowe. Na wzór zachodnich konkurentów podmioty te modyfikowały swój 
dotychczasowy asortyment, wzbogacając rynek o nowe produkty, które obok le-
czenia i rehabilitacji nastawione są na realizację celów profilaktycznych i wy-
poczynkowych. Z jednej strony obserwuje się na polskim i czeskim rynku 
uzdrowiskowym innowacyjne podejście w wykorzystaniu nowych i dotychczas 
niestosowanych metod leczniczych, jak choćby muzykoterapia, psychoterapia, 
aromaterapia, fitoterapia, tlenoterapia. Z drugiej zaś strony uzdrowiska posze-
rzają ofertę zabiegów przyrodoleczniczych i rekreacyjnych. Jest to moŜliwe 
dzięki rozbudowie dotychczasowej bazy zabiegowej i dysponowaniu przez te 
podmioty nowoczesną i spełniającą standardy europejskie aparaturą zabiegowo-
-diagnostyczną. Przykładowo Zespół Uzdrowisk Kłodzkich oferuje obecnie 65 
zabiegów przyrodoleczniczych i 15 rekreacyjnych.  

Ponadto innowacyjność przejawia się równieŜ w opracowywaniu przez 
przedsiębiorstwa uzdrowiskowe kompleksowego pakietu dóbr i usług, które 
uwzględniają potrzeby odrębnych grup nabywców o odmiennych upodoba-
niach, cechach, zachowaniach, a takŜe indywidualnej oferty produktowej, która 
powstaje przy aktywnym współudziale turystów i kuracjuszy. Produkty firm 
uzdrowiskowych koncentrują się wokół czterech zasadniczych form:  

a) pobyty lecznicze, np. śeby plecy nie bolały w Priessnitzovy Léčebné 
Lázně a.s., pobyt leczniczo-rehabilitacyjny z psychoterapią w Uzdrowi-
sku Lądek Długopole SA, pobyt leczniczo-rehabilitacyjny dla osób 
cierpiących na chorobę Bechterewa w Anenské Slatinné Lázně a.s.  
w Lázně Bělohrad, 

b) pobyty w celu przeciwdziałania starzeniu np. Piękna bez zmarszczek  
w Priessnitzovy Léčebné Lázně a.s. w Jeseniku, 

c) pobyty dla odnowy sił witalnych, np. pobyt relaksacyjno-rekondycyjny 
w Priessnitzovy Léčebné Lázně a.s. czy teŜ jednodniowy pobyt relaksa-
cyjno-rozluźniający w Lázně Velichovky a.s., 

d) pobyty nakierowane na poprawę wyglądu zewnętrznego, estetyki, np. 
Zdrowe odchudzanie w Léčebné Lázně Bohdaneč a.s., Specjalny dzień 
dla szczupłej sylwetki w Lázně Velichovky a.s. 

W ofercie pojawiają się równieŜ produkty mieszane, które łączą w sobie 
elementy pobytu relaksacyjnego z pobytem nakierowanym na poprawę wyglądu 
np. Pobyt dla niej w Lázně Velké Losiny a.s. Jednocześnie wszystkie badane 
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podmioty uzdrowiskowe dostrzegają potrzebę monitorowania wymagań i pozio-
mu zadowolenia nabywców ze świadczonych usług. Szczególnie waŜna jest 
tutaj opinia klientów o nowych produktach.  

Efektem tych działań, jak teŜ i innych innowacyjnych rozwiązań marketin-
gowych i organizacyjnych są róŜnego rodzaju korzyści o charakterze ekono-
micznym i pozaekonomicznym, zarówno dla przedsiębiorstw uzdrowiskowych, 
jak teŜ i gmin uzdrowiskowych. Do najwaŜniejszych z nich naleŜą: poprawa 
poziomu jakości świadczonych usług, zadowolenia i satysfakcji klientów z po-
bytu w uzdrowisku, utrzymanie przez firmę trwałej i wyróŜniającej pozycji na 
konkurencyjnym rynku, poprawa jej wizerunku. Ponadto innowacyjność pro-
duktowa przyczynia się do wzrostu liczby turystów i kuracjuszy odwiedzają-
cych miejscowości uzdrowiskowe, o czym świadczą chociaŜby rosnące wpływy 
do budŜetu gmin z tytułu opłaty uzdrowiskowej, co z kolei sprzyja oŜywieniu 
lokalnej przedsiębiorczości i walce z bezrobociem. 

 
THE ROLE OF PRODUCT INNOVATION  

IN PRESENT SPA ENTERPRISES 
 

Summary 
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ral methods of physiotherapy. The knowledge of the existing trends in health resort tourism will 
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That is why systematic marketing research is so important. 
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ORGANIZACJA STRUKTUR W PROCESIE  
ZINTEGROWANEJ KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule zwrócono uwagę na problemy związane z osiągnięciem właściwego poziomu in-
tegracji w procesie komunikacji marketingowej. Znaczącym wysiłkiem dla wielu firm jest stwo-
rzenie struktur, w których uczestniczyć będą wewnętrzne działy odpowiedzialne za komunikację 
oraz agencje zewnętrzne. Zaproponowano cztery róŜniące się między sobą propozycje organizacji 
struktur pozwalających na uzyskanie róŜnego stopnia integracji. 

Wprowadzenie 

Zarządzanie zintegrowaną komunikacją marketingową (IMC) jest złoŜonym 
procesem, wymagającym systemowego i interdyscyplinarnego podejścia. Sku-
teczność jego realizacji uzaleŜniona jest od stopnia skoordynowania oraz zinte-
growania wielu instrumentów i działań. MenedŜer odpowiedzialny za komuni-
kację z otoczeniem powinien dysponować informacjami z róŜnych obszarów 
funkcjonowania firmy. Niezbędna jest wiedza z zakresu zarządzania, ekonomii, 
socjologii, psychologii, a takŜe doświadczenie w realizacji projektów graficz-
nych czy multimedialnych. Skuteczność komunikacji zaleŜy teŜ w duŜym stop-
niu od orientacji w zakresie doboru i wykorzystania róŜnorodnych kanałów 
przekazu oraz umiejętności współpracy z mediami i pośrednikami, takimi jak 
agencje promocyjne, reklamowe, PR, domy mediowe itp.  

O ile zagadnienia dotyczące planowania komunikacji marketingowej są po-
wszechnie prezentowane w publikacjach naukowych, to problematyka realizacji 
programów traktowana jest zazwyczaj w sposób uogólniony. Wzorce i modele 
teoretyczne opierają się często na załoŜeniu, Ŝe opracowanie koncepcji działań 
komunikacyjnych i jej późniejsze wdroŜenie odbywa się na poziomie firmy  
– nadawcy przekazu. W rzeczywistości plany i projekty rozbudowanych kam-
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panii powstają często przy współudziale zewnętrznych firm, specjalizujących 
się w działaniach promocyjnych i innego rodzaju komunikacji itp. Od sposobu 
zorganizowania tej współpracy uzaleŜniona jest w duŜym stopniu skuteczność 
podejmowanych działań i efektywność środków wykorzystywanych na komu-
nikację marketingową.  

Celem artykułu jest próba klasyfikacji sposobów organizacji struktur odpo-
wiedzialnych za realizację zintegrowanej komunikacji marketingowej.  

Zakres decyzji wewnętrznych i zewnętrznych 

Rzeczywiste decyzje przedsiębiorców, dotyczące stosowania komunikacji 
marketingowej, nie zawsze opierane są racjonalnych kryteriach. Zdarza się, Ŝe 
głównym celem wdraŜanych kampanii staje się sama ich realizacja i zaistnienie 
z przekazem w masowych mediach. Aby uniknąć tego rodzaju błędów, zalecane 
jest podporządkowanie się sprawdzonym procedurom. Realizacja zintegrowanej 
komunikacji marketingowej sprowadza się do koordynowania następujących po 
sobie i powiązanych wzajemnie etapów. Są nimi: 
1. Analiza uwarunkowań komunikacji. 
2. Określenie kierunków i celów komunikacji marketingowej. 
3. Wybór treści i form przekazu. 
4. Wybór i organizacja kanałów transmisji przekazu. 
5. Weryfikacja poprawności załoŜeń. 
6. Implementacja programu IMC. 
7. Ewaluacja efektów wdroŜenia IMC1. 

Jedynie część z zadań przypisanych do poszczególnych etapów moŜe być 
skutecznie zrealizowana przez wewnętrzne słuŜby odpowiedzialne za działania 
marketingowe. Zanim wyznaczone zostaną cele programów IMC, naleŜy okre-
ślić uwarunkowania komunikacyjne w szeroko rozumianym audytorium. Przy-
szła skuteczność w dotarciu z przekazem do jego odbiorców uzaleŜniona jest 
równieŜ od natęŜenia komunikacji, jaką stosuje konkurencja oraz od ewentual-
nego wpływu formalnych i nieformalnych grup podmiotów stanowiących dal-
sze otoczenie firmy (takich jak: media, instytucje władzy, organizacje społeczne 
itp.). O ile wewnętrzne słuŜby marketingowe są w stanie uchwycić specyfikę 
oraz stan rozwoju branŜy, w której funkcjonuje reprezentowana przez nich fir-
ma, szerokiej oceny wyjściowej pozycji komunikacyjnej lepiej jest dokonać 

                                                                 
1 G. Hajduk, Komunikacja marketingowa w budowaniu wartości marki, w: Zarządzanie marke-

tingowo-logistyczne w tworzeniu wartości produktu, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rze-
szowskiego, Rzeszów 2010, s. 130. 
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przy wsparciu specjalistów zewnętrznych, reprezentujących branŜę promocyj-
no-reklamową. Pozwala to juŜ na wstępie urealnić kwestie dostępności i moŜli-
wości technicznych planowanych kanałów przekazu.  

Planowanie komunikacji marketingowej sprowadza się do sformułowania 
jej strategicznych i taktycznych załoŜeń. Kluczowe ustalenia dotyczą tego,  
w jakich proporcjach firma zamierza promować swoje produkty i samą siebie 
oraz tego, kto będzie odbiorcą przekazu. ZałoŜenia strategiczne powinny 
uwzględniać przewidywane moŜliwości osiągnięcia celów oraz koszty przed-
sięwzięć słuŜących ich realizacji. Zderzenie ambitnych celów biznesowych  
z ograniczeniami budŜetów promocyjnych czy teŜ po prostu brak wystarczają-
cej wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu skutkują w wielu przypadkach 
niską skutecznością przyjmowanych rozwiązań. Następuje utrata efektu synergii 
oddziaływania, który powinien charakteryzować zintegrowaną komunikację 
marketingową. Mimo Ŝe decyzje dotyczące przyjęcia kierunków i celów komu-
nikacji naleŜą ostatecznie do nadawcy, ich podjęcie powinno odbywać się przy 
wsparciu ze strony przyszłych pośredników w procesie komunikacji – agencji  
i innych podmiotów specjalistycznych.  

Kolejnym krokiem jest zaplanowanie kompozycji instrumentów i działań 
(communications mix), przy pomocy których realizowane będą załoŜone cele. 
Etap ten równieŜ wymaga ustaleń pomiędzy firmą a wszystkimi jej zewnętrz-
nymi partnerami, zaangaŜowanymi w proces przekazu informacji na rynek. 
Kluczowym elementem przewagi wobec konkurencji jest posługiwanie się sku-
tecznymi i innowacyjnymi metodami oraz środkami komunikacji marketingo-
wej. Wiedza i profesjonalizm w zakresie ich doboru to silne i trudne do przece-
nienia atuty specjalistów z branŜy promocyjno-reklamowej. 

Wybór kanałów transmisji przekazu wynika bezpośrednio z ustaleń co do 
form komunikacji, jakie będą stosowane. Konstrukcja media-planów zapewnić 
ma osiągnięcie optymalnego zasięgu i zadowalających wskaźników dotarcia  
z przekazem do odbiorców. Usługi z zakresu doboru i zakupu mediów świad-
czone są przez domy i agencje mediowe, jak równieŜ większe agencje rekla-
mowe. Zorganizowanie kanałów przekazu dla masowych kampanii opiera się na 
współpracy z tego rodzaju pośrednikami. Na tym etapie waŜne jest równieŜ 
zaplanowanie zwrotnego przepływu informacji.  

Implementacja programu zintegrowanej komunikacji marketingowej po-
winna zostać poprzedzona weryfikacją poprawności przyjętych załoŜeń. Bywa, 
Ŝe skupienie się na doborze metod i form przekazu odsuwa na dalszy plan reali-
zację celu, dla którego mają być one zastosowane. Wśród komunikatów wyge-



Grzegorz Hajduk 114

nerowanych przy wykorzystaniu róŜnych środków i metod trudno dostrzec klu-
czowy przekaz – przesłanie zmieniające rynkową rzeczywistość na korzyść 
firmy, która je generuje. Ocena projektów zaproponowanych przez zewnętrz-
nych wykonawców musi opierać się na kryterium zgodności przekazu z przyję-
tymi w programie IMC celami. Właściwa współpraca z ogniwami pośredniczą-
cymi w dostarczeniu informacji ich ostatecznym odbiorcom powinna umoŜliwi ć 
zarejestrowanie rezultatów komunikacji marketingowej.  

W ostatnim etapie następuje ewaluacja rzeczywistych efektów wdroŜenia 
programu IMC. Analizy zasięgu i intensywności stanowią obecnie stały element 
oferty agencji reklamowych oraz tych usługobiorców, którzy kompleksowo 
obsługują swoich zleceniodawców w realizacji komunikacji z otoczeniem. 
Obiektywizm tych obliczeń uzaleŜniony jest od stopnia, w jakim oszacowane 
efekty odzwierciedlają rzeczywistość oraz od moŜliwości zagregowania rze-
czywistych nakładów poniesionych na etapach analizy, planowania, implemen-
tacji i ewaluacji zintegrowanej komunikacji marketingowej.  

Zaplanowanie i zrealizowanie rozbudowanych programów komunikacji 
marketingowej wiąŜe się z podjęciem wielu waŜnych decyzji. Im szerszy jest 
zasięg i większa intensywność planowanych przedsięwzięć, tym więcej decyzji 
podejmowanych jest w oparciu o współpracę z agencjami zewnętrznymi.  

Partnerzy i wykonawcy zewnętrzni w procesie komunikacji marketingowej  

Mimo Ŝe sposób myślenia i działania specjalistów z zakresu marketingu 
podporządkowywany jest powszechnie idei komunikacji zintegrowanej, prawi-
dłowość ta nie zmieniła radykalnie sytuacji na rynku podmiotów z branŜy pro-
mocyjno-reklamowej. Nadal najczęściej występującym rozwiązaniem jest za-
stosowanie pośrednictwa agencji reklamowych w planowaniu i realizowaniu 
strumienia komunikatów, kierowanych do odbiorcy masowego. Nie upo-
wszechniło się nowe nazewnictwo podmiotów, oferujących rozbudowane usługi 
z obszaru komunikacji marketingowej. Nawet firmy z kompleksową ofertą, 
obejmującą zarówno kreację, projektowanie atrybutów całościowej identyfika-
cji, kształtowanie wizerunku, realizację akcji promocyjnych, produkcję rekla-
mową czy pośrednictwo w wynajmie mediów, działają zazwyczaj pod szyldem 
agencji reklamowych. Wynika to z historycznych uwarunkowań, które ukształ-
towały obecny rynek firm usługowych i wykonawców z branŜy.  

D.E. Schultz zwraca uwagę, Ŝe początkowo agencje reklamowe, z których 
usług korzystały firmy, zajmowały się głównie pośrednictwem w wynajmie tra-
dycyjnych mediów, takich jak gazety, czasopisma, nośniki reklamy zewnętrz-
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nej, radio, a później równieŜ telewizja. Zysk zaleŜał od prowizji, jakie pobiera-
ne były za te usługi. Zainteresowanie integracją komunikacji wynikało ze zmia-
ny potrzeb firm – klientów agencji. Specjaliści z zakresu marketingu zaczęli 
interesować się innymi metodami i formami działań promocyjnych. Głównym 
powodem zmiany oferty agencji była chęć zatrzymania klientów oraz części ich 
wydatków na promocję2. Oferta rozszerzona została o usługi z zakresu promocji 
sprzedaŜy, marketingu bezpośredniego, public relations. Efektem było powsta-
nie agencji full service – kompleksowo obsługujących firmy zainteresowane 
usługami promocyjnymi. Głównym motywem rozbudowywania oferty nie było 
lepsze skoordynowanie programów promocyjnych firm, lecz zarobek i ochrona 
interesów agencji.  

Klienci agencji początkowo nie dostrzegali potrzeby i moŜliwości skonsoli-
dowania swoich programów komunikacji marketingowej w jednej zewnętrznej 
firmie specjalistycznej. Nie chcieli m.in. utracić korzyści z długotrwałych rela-
cji z kooperującymi z nimi dotychczas agencjami. W efekcie powstało przeko-
nanie, Ŝe jedynym słusznym modelem biznesowym jest wewnętrzne pla-
nowanie komunikacji marketingowej bez udziału zewnętrznych agencji, które 
pełniły jedynie rolę wykonawców zaprogramowanych działań3. W praktyce rola 
agencji w realizacji komunikacji marketingowej moŜe być o wiele szersza.  

Rozszerzanie profilów działalności agencji stanowi duŜe utrudnienie przy 
próbie ich systematyki. Klasyfikacja oparta moŜe być o wiele kryteriów.  
J.W. Wiktor wymienia wśród nich: 

– zakres realizowanych funkcji (agencje wyspecjalizowane, klasyczne  
i full service), 

– zasięg działania (lokalne, regionalne, ogólnokrajowe, globalne), 
– wielkość agencji (mierzona liczbą pracowników lub skalą realizowa-

nych obrotów), 
– profil medialny (telewizja, prasa, radio, Internet itd.)4. 
Innym istotnym kryterium róŜnicującym jest sieciowy charakter agencji, 

który pozwala na wygenerowanie elementu przewagi konkurencyjnej podczas 
starania się o pozyskanie klientów korporacyjnych. Obserwacja rynku wskazuje 
na potrzebę zwrócenia uwagi na specyficzne typy podmiotów o silnej lub ro-
snącej pozycji, jakimi są: agencje PR, BTL (specjalizujące się w akcjach pro-
mocyjnych), interaktywne, kreacyjne (projekty graficzne i copywriting), even-
                                                                 

2 D.E. Schultz, H. Schultz, IMC – the next generation, McGraw-Hill, USA 2003, s. 8–9. 
3 Ibidem, s. 9. 
4 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2005, s. 113–114. 
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towe (organizacja imprez i wydarzeń), ukierunkowane na duŜy format (outdoor) 
lub posługiwanie się małą formą (mała poligrafia, gadŜety) itp. Nie wszystkie  
z wymienionych podmiotów kwalifikują się do miana agencji, co nie przeszka-
dza im w posługiwaniu się tym określeniem podczas dialogu ze swoimi klien-
tami.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wysoka świadomość rangi, jaką ma zintegrowana 
komunikacja marketingowa w osiąganiu celów rynkowych, dotyczy niewielkie-
go odsetka firm funkcjonujących na polskim rynku. Liczebnie zdecydowanie 
przewaŜają firmy, które nie podejmują kompleksowych i zintegrowanych dzia-
łań promocyjnych oraz informacyjnych. Zakres korzystania z usług zewnętrz-
nych wykonawców uzaleŜniony jest od wielu czynników. Po profesjonalistów  
z agencji sięgają częściej firmy o większej skali działania i funkcjonujące w sy-
tuacji duŜego natęŜenia konkurencji. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzo-
nych w podkarpackich przedsiębiorstwach produkcyjnych, stała współpraca  
z agencjami w realizacji komunikacji marketingowej nie jest powszechna  
(tab. 1).  

Zjawisko regularnej współpracy z zewnętrznymi firmami usługowymi do-
tyczyło najczęściej zlecania usług poligraficznych i wydawniczych, tworzenia 
stron internetowych oraz posługiwania się reklamą online. Incydentalny charak-
ter miała kooperacja z agencjami i wykonawcami zajmującymi się reklamą 
outdoor i multimedialną. Rzadkością była stała współpraca z agencjami full 
service i reprezentującymi branŜę public relations.  

Statystyczna firma stosuje koncepcyjne podejście do stosowania działań 
marketingowych. Plany i kierunki działania wyznaczane są głównie bez konsul-
tacji z zewnętrznymi specjalistami. Firmy sięgają po wsparcie w obszarach, 
które wykraczają poza kompetencje własnych słuŜb marketingowych. Stała 
współpraca z profesjonalnymi agencjami dotyczy głównie podmiotów więk-
szych, zorientowanych na szybki rozwój bądź utrzymanie wysokiej pozycji 
rynkowej. Omawiając zjawiska dotyczące zintegrowanego komunikowania się  
z otoczeniem rynkowym, warto potraktować je jako przypadki wzorcowe, któ-
rych funkcjonowanie moŜe stanowić przykład dla pozostałych firm i wskazy-
wać skuteczne ścieŜki rozwoju. 

 
 
 
 
 



Organizacja struktur w procesie… 

 

117

Tabela 1  

Zakres korzystania z usług firm zewnętrznych w realizacji komunikacji marketingowej  
podkarpackich firm produkcyjnych (w %) 

Ranga Rodzaj działań promocyjnych 
Częstotliwość zleceń 

ogółem regularnie okresowo 

1 
Przygotowanie materiałów promocyjno-informacyjnych 
np. ulotki, plakaty, gadŜety, kalendarze, wizytówki  

52,7 20,9 31,8 

2 
Przygotowanie strony internetowej firmy, sklepu inter-
netowego, wizytówki w Internecie itp. 

50,0 23,6 26,4 

3 
Działania w zakresie reklamy zewnętrznej (outdoor)  
np. billboardy, tablice, wizualizacje 

41,8 6,4 35,5 

4 
Reklama online na zewnętrznych stronach interneto-
wych, w wyszukiwarkach, przez e-mail 

39,1 17,3 21,8 

5 
Działania w zakresie reklamy multimedialnej w maso-
wych mediach: prasa, radio, telewizja 

31,8 5,5 26,4 

6 
Przygotowanie materiałów POS (np. stojaki do ekspozy-
cji, elementy wyposaŜenia sklepów itp.) 

30,0 5,5 24,5 

7 
Planowanie i realizacja kampanii promocyjnych wyko-
rzystujących wiele form i metod promocji  

20,0 3,6 16,4 

8 
Kreowanie wizerunku (image) firmy, działania w zakre-
sie public relations 

18,2 7,3 10,9 

9 
Prowadzenie pokazów, prezentacji, ew. degustacji pro-
duktów np. w miejscach ich zakupu 

12,7 0,9 11,8 

10 
Zachęcanie i motywowanie pośredników handlowych do 
sprzedaŜy produktów firmy 

7,3 2,7 4,5 

11 
Realizowanie programów lojalnościowych, mających 
przywiązać klienta do firmy i jej oferty 

7,3 3,6 3,6 

12 
Realizowanie promocji bezpośredniej i sprzedaŜy bez-
pośredniej produktu, np. prezentacje u klienta 

3,6 0,9 2,7 

13 Prowadzenie konkursów, gier, loterii dla nabywców. 3,6 0,0 3,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań5.  

Organizacja współpracy z agencjami  

W celu uzyskania właściwego odbioru przekazu w otoczeniu cała komuni-
kacja powinna zostać odpowiednio skoordynowana. Wymaga to zintegrowania 
ze sobą treści wielu komunikatów i działań, wykonywanych przez róŜnego ro-
dzaju partnerów, takich jak agencje promocyjne, reklamowe, PR itp.6. Wybór 
podmiotów, którym powierzone zostaną działania komunikacyjne, jest odpo-
wiedzialnym zadaniem. Kierujący firmą muszą zadecydować o zakresie zaan-
gaŜowania zewnętrznych specjalistów w proces planowania komunikacji. Oce-
                                                                 

5 Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzono w I połowie 2010 r. Warstwowa próba badaw-
cza o alokacji nieproporcjonalnej objęła 110 podmiotów gospodarczych (41 małych, 39 średnich  
i 30 duŜych), zakwalifikowanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2004 do sekcji „D”, 
tj. wytwarzających dobra materialne. 

6 G.E. Belch, M. Belch, Advertising and Promotion. An Integrated Marketing Communications 
Perspective, 6/e McGraw-Hill/Irwin 2004, s. 10-11. 
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niają równieŜ, czy i które z funkcji przypisywanych komunikacji marketingowej 
zostaną prawidłowo zrealizowane przez zewnętrznych wykonawców usług 
promocyjno-informacyjnych. Zdaniem A. Pabiana istotne jest zachowanie pod-
stawowych zasad współpracy: 

– naleŜy podejmować współpracę z doświadczonymi agencjami, rozu-
miejącymi zasadę integracji, 

– wymagane powinno być wspólne wypracowywanie załoŜeń integracyj-
nych dotyczących realizowanych kampanii, 

– lokowanie zleceń w jednej duŜej agencji jest lepszym rozwiązaniem niŜ 
korzystanie równocześnie z usług kilku mniejszych firm, 

– naleŜy budować i wykorzystywać długotrwałe relacje z podwykonaw-
cami działań promocyjnych, 

– naleŜy Ŝądać okresowych relacji z postępu prac nad kampaniami pro-
mocyjnymi i wnosić swoje uwagi przed wdroŜeniem planowanych 
przedsięwzięć7. 

Korzystanie z usług promocyjnych, świadczonych przez wyspecjalizowane 
firmy zewnętrzne, komplikuje uzyskanie wysokiego stopnia zintegrowania ko-
munikacji marketingowej. Firmy stają przed problemem optymalnego wykorzy-
stania własnych specjalistów oraz efektywnego wykorzystania budŜetów na 
komunikację z otoczeniem. Mimo Ŝe to cele prowadzonej komunikacji powinny 
być głównym kryterium wyboru zakresu i metod działania, to duŜy wpływ na 
organizację współpracy z agencjami ma wielkość środków finansowych, jakimi 
dysponuje nadawca.  

Nawet jeŜeli firma-nadawca samodzielnie opracowuje program komunika-
cji marketingowej, to jedynie niektóre z zaplanowanych działań mogą być sku-
tecznie zrealizowane we własnym zakresie. JeŜeli program opiera się na działa-
niach promocyjnych, to w ich realizacji często uczestniczą zewnętrzni specjali-
ści. B. Szymoniuk wskazuje na moŜliwe warianty organizacji przedsięwzięć 
promocyjnych realizowanych w ramach planu komunikacji marketingowej: 

– promocją zajmują się określone jednostki organizacyjne w przedsię-
biorstwie, 

– wszystkie działania promocyjne są powierzone wyspecjalizowanym 
agencjom promocyjnym, 

– zadania wykonywane są wspólnie przez przedsiębiorstwo i agencje8. 

                                                                 
7 A. Pabian, Promocja, nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 266.  
8 Komunikacja marketingowa. Instrumenty i metody, red. B. Szymoniuk, PWE, Warszawa 

2006, s. 35. 



Organizacja struktur w procesie… 

 

119

W ujęciu tym nie uwzględnia się zaangaŜowania agencji w proces plano-
wania oraz późniejszego koordynowania i kontrolowania programów komuni-
kacji. Rola ta przypisywana jest nadawcy przekazu. To od niego zaleŜy, czy 
komunikacja będzie zintegrowana.  

W wielu  przypadkach zauwaŜyć moŜna rosnące zainteresowanie przedsię-
biorstw usługami reklamowymi i promocyjnymi, z których korzystają one jed-
nak w sposób nieskoordynowany (rys. 1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Struktura bez integracji komunikacji marketingowej 

Źródło: opracowano na podstawie: D. Pickton, A. Broderick, Integrated Marketing Communica-
tions, Prentice Hall, Harlow, England 2005, s. 319. 

W powyŜej zobrazowanej sytuacji decyzje o wyborze usług promocyjnych 
czy reklamowych podejmowane są przez róŜne osoby w firmie. Jest to zjawisko 
dosyć powszechne dla działających na mniejszą skalę podmiotów gospodar-
czych. Na zewnątrz zlecane są zazwyczaj pojedyncze usługi typu: wykonanie 
szyldu lub tablicy informującej o siedzibie firmy, przygotowanie strony interne-
towej, wydruk wizytówek bądź innego rodzaju materiałów informacyjno- 
-promocyjnych itp. PoniewaŜ decyzje podejmowane są przez róŜne osoby, a do 
ich wykonania wybierani są niepowiązani ze sobą wykonawcy, przekaz dociera-
jący do otoczenia jest niespójny i mało skuteczny. Brak integracji ogranicza 
efektywność prowadzonej komunikacji marketingowej.  

Drugim popularnym wzorcem zachowań jest powierzenie integracji we-
wnętrznemu działowi odpowiedzialnemu za komunikację marketingową  
(rys. 2). 

Koordynacja i integracja strumienia komunikatów jest obowiązkiem spo-
czywającym na dziale marketingu zleceniodawcy. Jest on odpowiedzialny za-
równo za planowanie, jak i późniejszą kontrolę wykonania działań powierza-
nych zewnętrznym specjalistom. JeŜeli nie są to podmioty bezpośrednio ze sobą 
konkurujące, np. ze względu na wąską specjalizację ich działalności, prefero-
wane jest dodatkowo stymulowanie przepływu informacji pomiędzy agencja-
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mi9. Współdziałanie wykonawców wskazane jest zarówno na etapie kre-
atywnym, jak i wykonawczym. Daje ono szansę na właściwe skoordynowanie 
wdraŜanych w określonej kolejności działań. W praktyce trudno jest jednak 
uzyskać wysoką sprawność takiej struktury, gwarantującą odpowiednie zinte-
growanie komunikacji.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Struktura, w której za integrację odpowiedzialny jest dział nadawcy 

Źródło: opracowano na podstawie: D. Pickton, A. Broderick, Integrated…, s. 319. 

Alternatywną wobec własnego działu jednostką, której moŜna powierzyć 
zadanie integracji przekazu, jest jedna agencja wiodąca (rys. 3). Powierzenie 
jednej agencji zarówno planowania, jak i kontroli komunikacji marketingowej 
daje szansę na zintegrowanie tego procesu. Słabością takiego rozwiązania jest 
istotna pokusa dla agencji do sięgania po tańsze i często mniej skuteczne usługi 
innych specjalistów. Motywem jest chęć przejęcia jak największej części pro-
wizji za świadczone usługi. Stwarza to zagroŜenie dla skuteczności prowa-
dzonych działań. 

Bezpieczniejszym, chociaŜ nieco bardziej skomplikowanym rozwiązaniem 
jest podporządkowanie agencji wiodącej decyzjom i kontroli wewnętrznego 
działu odpowiedzialnego za komunikację (rys. 4.). 

 
 
 

                                                                 
9 D. Pickton, A. Broderick, Integrated Marketing Communications, Prentice Hall, Harlow, 

England 2005, s. 319. 
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Rys. 3. Struktura, w której za integrację odpowiedzialna jest agencja wiodąca 

Źródło: opracowano na podstawie: D. Pickton, A. Broderick, Integrated…, s. 319. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rys. 4. Struktura, w której dział nadawcy wspólnie z agencją odpowiedzialne są za integrację 

Źródło: opracowano na podstawie: D. Pickton, A. Broderick, Integrated…, s. 319. 

Przy zastosowaniu powyŜszego rozwiązania nadawca i agencja działają  
w sposób zintegrowany. Funkcje planowania i kontroli wykonywanych działań 
są współdzielone przez dział wewnętrzny oraz agencję. Do agencji wiodącej  

NADAWCA/ZLECENIODAWCA 

Agencja Agencja Agencja 

Agencja wiodąca 

NADAWCA/ZLECENIODAWCA 

Agencja Agencja Agencja 

Agencja wiodąca 

Dział nadawcy odpowiedzialny za komuni-
kację marketingową 
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z kolei naleŜy rola polegająca na doborze i wykorzystaniu mediów oraz koor-
dynacji pracy pozostałych zaangaŜowanych w proces komunikacji podmiotów 
(firm poligraficznych, agencji interaktywnych, multimedialnych, eventowych, 
BTL i in.). 

Podsumowanie 

Skuteczność komunikacji marketingowej uzaleŜniona jest w znacznym 
stopniu od unikalności składających się na nią działań. Firmy zorientowane na 
zdobycie masowego odbiorcy i wysokiego udziału w rynku poszukują wciąŜ 
nowych sposobów na dotarcie z przekazem do odbiorców. Sięgają po usługi 
wielu wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Sytuacja ta utrudnia inte-
grację strumienia komunikatów, który dociera do ich rynkowego otoczenia.   

Zintegrowanie komunikacji marketingowej zaleŜy nie tylko od zaangaŜo-
wania wewnętrznych specjalistów. Kluczowe znaczenie ma sposób zorganizo-
wania struktur, które współtworzyć będą zewnętrzni partnerzy w procesie ko-
munikacji. Zasady współpracy z agencjami i specjalistycznymi firmami z bran-
Ŝy promocyjno-reklamowej oraz public relations powinny zostać jednoznacznie 
ustanowione na początkowym etapie wdraŜania komunikacji zintegrowanej. 
Trudno wskazać jedną właściwą drogę rozwoju dla firm walczących o wysoką 
pozycję marki w umysłach klientów. Zlecając wykonanie określonych usług 
agencjom, powinny zachowywać kontrolę nad spójnością i skutecznością prze-
kazu.  

 

ORGANIZATION OF STRUCTURES IN THE PROCESS  
OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION 

 

Summary 
 

In the paper attention was paid to problems of achieving right level of integration in market-
ing communication process. A very considerable effort for many companies is creating a structure 
in which own communication divisions and external agencies would participate. There are pro-
posed four different organizational structures, enabling varying levels of integration. 
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PRZYGOTOWANIE AKCEPTACYJNYCH BADA Ń  
MARKETINGOWYCH PROTOTYPÓW NOWYCH  

PRODUKTÓW 
 

 

 

Streszczenie  

Badania marketingowe słuŜą m.in. poznaniu stopnia akceptacji nowego produktu w postaci 
prototypu w fazie materializacji cyklu innowacyjnego. Przygotowując te badania, naleŜy określić 
koncepcje pomiarów cech respondentów jako potencjalnych nabywców. Następnie ustala się 
liczebność próby oraz jej skład. Preferowane są tu metody losowe. Ostatnią czynnością przygo-
towawczą jest zaprojektowanie i (lub) wybór instrumentu pomiarowego. Do najczęściej stosowa-
nych instrumentów pomiarowych w badaniach akceptacyjnych naleŜy kwestionariusz. 

Wprowadzenie 

Koncepcje nowych produktów, które pozytywnie zostaną ocenione w etapie 
analizy ekonomiczno-finansowej, są następnie, przy pomocy wcześniej opra-
cowanych projektów, przetwarzane na prototypy. W fazę materializacji cyklu 
innowacyjnego, zaczynającej się od projektowania i konstrukcji prototypów, są 
(oprócz projektantów) w coraz większym stopniu angaŜowani konstruktorzy  
i personel techniczny przedsiębiorstwa. Nadal prowadzone są intensywne bada-
nia marketingowe, które zapewniają zgodność technicznych i ekonomicznych 
cech prototypów z potrzebami przyszłych nabywców. 

Prototypy w jednej lub kilku wersjach przygotowywane są przez działy 
techniczne. Nie kaŜdy jednak produkt moŜe przyjąć postać prototypu. Nowe 
produkty w etapie opracowywania i badania ich prototypów mogą być więc 
przedmiotem badań w jednej z trzech postaci: 

– prototypu (większość produktów inwestycyjnych oraz konsumpcyjne 
produkty trwałego uŜytku), 
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– serii informacyjnej (większość produktów konsumpcyjnych nietrwałego 
uŜytku), 

– pomniejszonego, dokładnego modelu (niektóre produkty inwestycyjne, 
np. statki). 

Badania prototypu ułatwia operacyjne jego zdefiniowanie. Prototyp jest to 
więc pierwszy wykonany według zawartej w projekcie dokumentacji egzem-
plarz rzeczywistego produktu (w odróŜnieniu od dotychczasowej koncepcji 
nowego produktu) stanowiący podstawę do dalszych badań marketingowych  
i techniczno-rozwojowych oraz ewentualnej seryjnej produkcji w kolejnych 
etapach procesu innowacyjnego. 

Badania prototypów nowego produktu są często w literaturze nazywane te-
stowaniem, które to pojęcie nie odzwierciedla procesu badawczego składające-
go się z przygotowania badania, zbierania danych, analizy i interpretacji oraz 
prezentacji wyników. Tymczasem badania prototypów (podobnie jak poprze-
dzające je badania koncepcji) są procesami, a nie jednorazowymi działaniami. 
Ponadto badania te obejmują swym zakresem nie tylko potencjalnych nabyw-
ców, lecz takŜe pośredników, produkty konkurencyjne, unormowania prawne 
oraz firmy wprowadzające nowy produkt na rynek. Badane prototypy lub serie 
informacyjne nie są opatrywane znakami towarowymi. Oprócz badań marketin-
gowych nie są wspierane znaczącymi innymi działaniami marketingowymi.  
Z tego względu wyniki tych badań moŜna traktować jako uzyskane w warun-
kach bliskich rzeczywistości1. Do głównych celów badań prototypów moŜna 
zaliczyć: 

– stopień spełnienia wymagań technicznych, jakościowych i ekologicz-
nych, 

– poziom akceptacji potencjalnych nabywców i ekspertów, 
– wymagania stawiane przez innych uczestników rynku (pośredników, 

konkurentów, kooperantów oraz instytucje legislacyjne i organizacje 
społeczne). 

Postulat ścisłej współpracy między badaniami marketingowymi a technicz-
no-rozwojowymi jest szczególnie aktualny w etapie badania prototypów.  
W pierwszej kolejności dominują w tym etapie badania laboratoryjno- 
-techniczne, których celem jest sprawdzenie procesu produkcji, niezawodności, 
potwierdzenie prawdziwości i przydatności ocen i wyników przeprowadzonych 
wcześniej badań koncepcji nowych produktów oraz ocena moŜliwości podjęcia 

                                                                 
1 J. Szymczak, Testowanie prototypów/serii próbnej nowego produktu, w: Zarządzanie 

produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 278–279. 
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produkcji seryjnej. Badania te mają charakter głównie badań wewnętrznych, 
poniewaŜ odbywają się w laboratoriach przyzakładowych i (lub) w akredyto-
wanych instytucjach badawczo-rozwojowych pracujących na zlecenie2. Są one 
uprawnione do nadawania nowym produktom wymaganych certyfikatów lub 
atestów. Techniczne badania wewnętrzne nazywane są takŜe badaniami typu 
alfa. 

Te prototypy, modele lub serie informacyjne, które spełniają wymagania 
techniczne, są następnie poddawane badaniom akceptacyjnym. Ich podstawą są 
kryteria rynkowe. Ponadto są to badania zewnętrzne w odróŜnieniu od we-
wnętrznych badań laboratoryjno-technicznych typu alfa. Zewnętrzne badania 
akceptacyjne, nazywane niekiedy badaniami testowymi typu beta albo testami 
akceptacji, testami konsumenckimi lub testami uŜytkowymi, obejmują głów-
nych, często potencjalnych uŜytkowników. Badania te prowadzi się w rzeczy-
wistych warunkach konsumpcji lub uŜytkowania produktu.  

Badania akceptacyjne, podobnie jak inne działania innowacyjne, powinny 
być przeprowadzone sprawnie i w jak najkrótszym czasie. Wyniki badania do-
konanego przez C.D. Ittnera i D.F. Larckera3 pozwalają wysnuć wniosek, Ŝe sa-
mo przyśpieszenie procesu innowacyjnego nie wystarcza do osiągnięcia ocze-
kiwanego sukcesu nowego produktu na rynku. Wspomniani badacze wykazali, 
Ŝe przyśpieszeniu procesu muszą towarzyszyć takie działania natury organiza-
cyjnej, jak: 

– powiązanie z planami (strategicznym i planem nowego produktu), 
– szersze wykorzystanie mieszanych zespołów badawczo-rozwojowych, 
– włączenie nabywców i dostawców do procesów innowacyjnych, 
– wykorzystanie nowoczesnych metod i narzędzi badawczo-projekto-

wych, 
– zadbanie o wyŜszą, postrzeganą jakość i wartość nowego produktu. 
Specjaliści przygotowujący marketingowe badania akceptacyjne powinni 

wymienione działania w miarę moŜliwości uwzględniać. Do głównych celów 
tych badań zalicza się wykrycie wad prototypu, ocenę szans komercyjnych, 
wypracowanie alternatywnych działań i opracowań, odkrycie moŜliwości dosto-
sowania do róŜnych segmentów rynku oraz sformułowanie propozycji działań 

                                                                 
2 B. Sojkin, Badania produktu, w: Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-

Łopacińska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 339. 
3 C.D. Ittner i D.F. Larcker (Product development cycle time and organizational performance, 

„Journal of Marketing Research”, February 1997) wykorzystali w próbie 95 przedsiębiorstw 
samochodowych oraz 89 komputerowych z czterech krajów: Kanady, Niemiec, Japonii oraz 
Stanów Zjednoczonych. 
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marketingowych wspierających dalszy rozwój nowego produktu4. Czynności 
przygotowawcze omówiono w trzech etapach: opracowanie koncepcji pomia-
rów, dobór prób oraz budowa instrumentów pomiarowych. 

Opracowanie koncepcji pomiarów 

Wybór metod zbierania danych i ich analizy zaleŜy w znacznym stopniu od 
przyjętej koncepcji pomiarów cech potencjalnych nabywców (uŜytkowników) 
nowego produktu w ramach badania akceptacyjnego. Koncepcje te wyodrębnia 
się przy pomocy wybranych kryteriów (załoŜeń). 

Po pierwsze, w ramach czynności pomiarowych kaŜdemu respondentowi 
moŜna przedstawić do oceny jeden lub więcej prototypów. W tym przypadku 
prototypy mogą być eksponowane równocześnie lub sukcesywnie (najpierw 
pokazuje się respondentowi pierwszy prototyp, a po pewnym czasie następny). 

Po drugie, ekspozycje prototypów mogą być sztuczne lub naturalne. Ekspo-
zycja sztuczna ma miejsce wtedy, gdy dobrany do próby respondent jest poin-
formowany o jego roli i zgadza się wziąć udział w badaniu. Świadomość udzia-
łu wpływa jednak na sposób uŜycia prototypu oraz na odpowiedzi (opinie) re-
spondenta. Ekspozycja naturalna jest przeprowadzana tak, aby respondent nie 
był świadomy, Ŝe prototyp jest mu prezentowany oraz jest przeprowadzany 
pomiar jego cech, w tym opinii i ocen eksponowanego nowego produktu5. 

Po trzecie, w trakcie zbierania danych przeprowadzać moŜna trzy rodzaje 
pomiarów cech respondentów: absolutny, względny i udziałowy. Pomiar abso-
lutny dotyczy jednego respondenta, któremu eksponuje się jeden prototyp. Po-
miar zachodzi w momencie zadania pytania typu „Jak bardzo smakuje ci ten 
produkt?” lub „Czy kupi Pan ten produkt?” oraz udzielenia i zarejestrowania 
odpowiedzi. Pomiar względny ma miejsce wówczas, gdy respondent porównuje 
dwa lub więcej prezentowanych mu prototypów jednego producenta. Pomiar 
udziałowy natomiast przeprowadza się wtedy, gdy chcemy poznać preferencje 
respondenta wobec listy prototypów własnych i konkurencyjnych. Pomiar ma 
miejsce w momencie zadania pytania typu „Która marka na tej liście najbardziej 
ci się podoba?”6. 

                                                                 
4 L. Moutinho, M. Evans, Applied marketing research, Addison-Wesley Publishers Ltd, 

Wokingham, England 1992, s. 124.  
5 Por. E. Marder, The laws of choice. Predicting customer behavior, The Free Press, New York 

1997, s. 89; K. Andruszkiewicz, Istota i formy testowania produktów, w: Marketingowe testo-
wanie produktów, red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer, PWE, Warszawa 2000, s. 121. 

6 E. Marder, The laws..., s. 89–90. 
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W rezultacie połączenia opisanych trzech kryteriów moŜna wyodrębnić co 
najmniej osiem koncepcji pomiarów w ramach badań akceptacyjnych. Diagram 
z usystematyzowanymi według omówionych wyŜej kryteriów koncepcjami 
pomiarów został zaprezentowany graficznie na rysunku 1.  

 

   
Pomiar abso-

lutny 
Pomiar 

względny 
Pomiar 

udziałowy 
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Rys. 1. Osiem koncepcji pomiarów w ramach akceptacyjnych badań prototypów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie E. Marder, The laws of choice. Predicting customer 
behavior, The Free Press, New York 1997, s. 91. 

Oto krótka charakterystyka tych ośmiu koncepcji, które w pewnych przy-
padkach mogą być realizowane w formie eksperymentu: 

1. Koncepcja ocen bieŜących. Ta koncepcja pomiarów obejmuje wszystkie 
czynności pomiarowe cech respondentów w rezultacie prezentacji lub wrę-
czenia mu (ekspozycji) pojedynczego prototypu nowego produktu oraz za-
danych pytań i (lub) obserwacji. Respondent jest świadomy udziału w tym 
pomiarze i zgadza się brać w nim udział. Prezentacja jednego prototypu na-
zywana jest równieŜ ekspozycją monadyczną.   

2. Koncepcja porównywania równoczesnego. Koncepcja ta polega na pomia-
rach cech respondenta w rezultacie przedstawienia lub wręczenia mu dwu 
lub więcej prototypów jednego producenta oraz zadanych pytań lub obser-
wacji. Ekspozycja prototypów jest sztuczna, poniewaŜ respondent świado-
mie bierze udział w badaniu. Najczęściej ekspozycja i pomiar przyjmują tu 
postać porównywania parami. 

3. Koncepcja porównywania sukcesywnego. Podobnie jak w przypadku kon-
cepcji porównań równoczesnych tutaj równieŜ pomiar polega na ekspozycji 
dwu lub więcej prototypów oraz zapisie reakcji respondenta. RóŜnica pole-
ga głównie na sposobie ekspozycji. W ramach porównywania sukcesywne-
go prototypy są eksponowane jeden po drugim w zaplanowanych odstępach 
czasowych, by po zakończeniu ekspozycji dokonać rejestracji reakcji re-
spondenta, np. poprzez zadawanie pytań. 
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4. Koncepcja porządkowania równoczesnego lub sukcesywnego. Ta koncep-
cja pomiaru polega na zaprezentowaniu respondentowi jednego lub więcej 
prototypów własnego produktu w celu porównania ich (oraz ewentualnego 
rangowania) z produktami konkurencyjnymi. Następnie mierzy się reakcje 
respondenta, zwykle poprzez zadawanie pytań. Zarówno ekspozycja, jak  
i pomiar są świadomie akceptowane przez respondentów. 

5. Koncepcja ocen retrospektywnych. Aby dokonać ocen retrospektywnych  
w warunkach realnej ekspozycji, naleŜy najpierw dostarczyć jeden prototyp 
respondentowi w sposób naturalny (moŜe to być sprzedaŜ po niŜszej cenie 
lub wygrana w konkursie). Po pewnym czasie, gdy respondent  skonsumuje 
produkt lub go uŜyje, przeprowadza się retrospektywny (opóźniony w cza-
sie) pomiar reakcji. Pomiar moŜe mieć formę pytań (wówczas respondent 
jest świadomy tego faktu) lub inną, np. obserwacji, w celu zachowania cał-
kowitej obiektywności pomiaru. 

6. Koncepcja retrospektywnych pomiarów równoczesnych. Ta koncepcja 
róŜni się od poprzedniej tym, Ŝe respondent otrzymuje w sposób naturalny 
nie jeden, lecz dwa lub więcej prototypów równocześnie. MoŜe zatem nie 
tylko ocenić kaŜdy otrzymany prototyp, ale takŜe porównać je ze sobą  
w krótkim okresie. W rezultacie moŜe je uszeregować. Pomiary przeprowa-
dza się podobnie jak w koncepcji piątej. 

7. Koncepcja retrospektywnych porównań sukcesywnych. Wszystkie czynno-
ści w tej koncepcji pomiarów są takie same jak w poprzedniej z wyjątkiem 
sposobu ekspozycji. Tutaj mianowicie respondent otrzymuje w sposób natu-
ralny najpierw pierwszy prototyp, a następnie po pewnym czasie drugi, po-
tem trzeci aŜ do ich wyczerpania. Pomiar reakcji moŜe być dokonany po-
dobnie jak w poprzednich dwu przypadkach.  

8. Koncepcja retrospektywnego porządkowania równoczesnego lub sukce-
sywnego. Podobnie jak w przypadku czwartej koncepcji dostarcza się re-
spondentowi jeden lub więcej prototypów, lecz ekspozycja ta ma charakter 
naturalny. Respondent ocenia prototypy i (lub) dokonuje ich porządkowania 
(w tym rangowania) z uwzględnieniem porównań z produktami konkuren-
cyjnymi. Pomiar reakcji respondenta ma często równieŜ charakter natural-
ny, np. poprzez liczenie zakupionych produktów własnych i konkurencyj-
nych.  
W rzeczywistości wybór róŜnych koncepcji pomiarów w ramach zbierania 

danych w badaniach akceptacyjnych moŜe być co najmniej podwojony, jeŜeli 
uwzględni się fakt, Ŝe wszystkie osiem koncepcji moŜe równieŜ mieć postać 
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pomiaru ślepego, zwanego testem ślepym. W pomiarach ślepych prezentuje się 
respondentom prototypy bez ich nazwy handlowej (znaku towarowego), co jest 
praktyką dominującą w badaniach. W przypadku naturalnej ekspozycji pomiar 
ślepy moŜe zmniejszyć stopień obiektywności pomiaru, poniewaŜ trudno tu jest 
utrzymać fakt pomiaru w tajemnicy przed respondentem7. 

Dobór prób 

Projektując liczebność i skład próby, naleŜy mieć na uwadze moŜliwość 
popełnienia błędów. Strukturę (skład) próby dobiera się zwykle kwotowo lub 
celowo. Jednostki próby są praktycznie pobierane w terenie przez ankieterów, 
którzy są pouczeni, aby na jednostki te (respondentów) nie miały wpływu grupy 
biorące udział w poprzednich, podobnych badaniach. Projektujący próby bada-
cze starają się raczej róŜnicować dobierane w jej ramach kwoty oraz nie do-
puszczać, by kwota reprezentowała mniej niŜ 5% badanej populacji8. Część 
badaczy kieruje się jednak przy doborze prób wygodą dostępu do jednostek 
próby (źródeł informacji). Dlatego wiele prób obejmuje łatwo dostępne skupi-
ska ludzi, jak np. centra zakupowe. Zarówno metody liczenia wielkości próby, 
jak i metody określania jej składu zaleŜą w niektórych przypadkach od metod 
analizy danych, które będą zebrane z projektowanej próby. 

Podobnie jak w większości badań marketingowych proces doboru prób za-
czyna się od zdefiniowania populacji badanej, którą chcemy poznać ze względu 
na reakcje (w tym stopień akceptacji) na nowy produkt znajdujący się w etapie 
prototypu. Bardzo często są to populacje potencjalnych klientów. Gdy nowy 
produkt nie jest absolutną nowością, pod uwagę bierze się raczej populację 
klientów kupujących dotychczasowy produkt9. 

Kolejną główną czynnością w procesie doboru prób jest ustalenie jej li-
czebności. Dzięki temu moŜliwe jest określenie błędu oszacowania (estymacji) 
parametrów badanej populacji na podstawie wyników z pomiarów jednostek 
próby przy załoŜeniu, Ŝe skład próby dobrany będzie z tej populacji losowo10. 
Nieczęsto załoŜenie to w praktycznych badaniach spełnia się. Liczebność próby 
zaleŜy zazwyczaj nie tylko od zaplanowanych metod analizy, ale takŜe (często 
                                                                 

7 Szerzej na temat pomiarów ślepych piszą m.in. J.C. Penny, I.M. Hunt, W.A. Twyman, Product 
testing methodology in relation to marketing problems – a review, „Journal of the Market 
Research Society” 1972, Vol. 14, No. 1, s. 1–29. 

8 Por. M. Crimp, The marketing research process, Prentice Hall International, London 1990,  
s. 140. 

9 C. McDaniel, R. Gates, Contemporary marketing research, West Publishing Company, 
Minneapolis/St. Paul 1993, s. 718. 

10 ZałoŜenie to uzasadnia m.in. M. Szreder, Metody i techniki sondaŜowych badań opinii, PWE, 
Warszawa 2004, s. 99–101. 
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w większym stopniu) od zaplanowanej metody zbierania danych wyznaczonej 
przez jedną z wybranych, omówionych wyŜej koncepcji pomiaru. W przypadku 
jakościowych metod zbierania danych są to zwykle próby małe i niereprezenta-
tywne. Wybór ilościowych metod zbierania danych pociąga za sobą koniecz-
ność ustalania liczniejszych prób charakteryzujących się wyŜszym poziomem 
reprezentatywności. Na liczebność prób wpływa takŜe wielkość i rodzaj badanej 
populacji. Spotkać moŜna opinie, Ŝe liczebność próby zaleŜy odwrotnie propor-
cjonalnie od ceny nowego produktu11. Są częste przypadki prób o bardzo duŜej 
liczebności, np. w badaniu akceptacyjnym (uŜytkowym) nowej maszynki do 
golenia Gilette Sensor uczestniczyła grupa ok. 200 pracowników firmy oraz 
ponad 5000 konsumentów12. W badaniach akceptacyjnych wykorzystuje się 
takŜe próby stałe (panele) liczące nawet kilkadziesiąt tysięcy jednostek. 

Trzecią podstawową czynnością w procesie doboru prób jest określenie jej 
składu decydującego o reprezentatywności próby. Jak w większości badań, 
preferowane są składy (struktury) dobierane za pomocą metod losowych. Ła-
twiej jest wówczas określić nie tylko poziom jej reprezentatywności, ale w ogó-
le moŜliwe jest ustalenie błędu oszacowania parametrów badanej populacji. 
Szersze są równieŜ moŜliwości wykorzystania metod statystycznych do analizy 
zebranych danych. W badaniach akceptacyjnych dąŜy się do spełnienia tych 
wymagań, co nie zawsze jest moŜliwe. Wykorzystuje się wówczas metody nie-
losowe, w tym najczęściej metody kwotowe, które zapewniają na ogół osiągnię-
cie reprezentatywności na wymaganym poziomie. Niestety, równie często nie-
którzy badacze kierują się wygodą dostępu do pierwotnych źródeł informacji, 
rezygnując z moŜliwości, jaką daje reprezentatywna w pełni próba. 

Budowa i wybór instrumentów pomiarowych 

Omówione w drugiej części tego artykułu koncepcje pomiaru wyznaczają 
nie tylko metody zbierania danych, ale takŜe determinują wybór instrumentów 
pomiarowych. Przy ich budowie naleŜy wykorzystać doświadczenia zdobyte  
w tym zakresie we wcześniejszym etapie badania koncepcji nowych produktów. 
Cele badań i niektóre działania badawcze są w obu etapach podobne, ale wystę-
pują teŜ istotne róŜnice wpływające na budowę i (lub) wybór instrumentów. 

Pierwsza podstawowa róŜnica polega na tym, Ŝe sam prototyp i jego ekspo-
zycje są realne, a nie tylko symboliczne, jak to było w przypadku badań kon-
cepcji nowych produktów. W związku z tym pomiary prowadzone przy pomocy 
                                                                 

11 Zob. np. J. Szymczak, Testowanie prototypów…, s. 286. 
12 R.J. Thomas, Prawdziwe historie nowych produktów, Prószyński i Ska, Warszawa 2001,  

s. 199. 
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nowych instrumentów charakteryzują się wyŜszym poziomem rzetelności i traf-
ności. Druga istotna róŜnica dotyczy moŜliwości wypróbowania nowego pro-
duktu podczas prowadzonego pomiaru cech respondentów. Mogą oni dokład-
niej wyrazić swoje upodobania, zamiary zakupów oraz stopień akceptacji, pod-
czas gdy w etapie badań koncepcji nowego produktu mogli oni tylko określić 
poziom zupełnie wstępnego zainteresowania13. 

J. Szymczak charakteryzuje przygotowanie instrumentu pomiarowego na 
przykładzie kwestionariusza (nazywanego niekiedy arkuszem ocen) budowane-
go w trzech następujących etapach14: 

– określenie istotnych cech prototypu podlegających ocenie, 
– budowa pytań i skalowanie odpowiedzi (ocen) respondentów na nie, 
– przygotowanie instrukcji dla respondentów lub osób prowadzących 

pomiary. 
W celu wyodrębnienia podlegających ocenie cech prototypu wykorzystać 

moŜna grupę ekspertów składającą się ze znawców danej branŜy oraz uŜytkow-
ników podobnych produktów. Cechy badanego prototypu moŜna łączyć w jed-
norodne grupy, co zostało zaprezentowane w tabeli 1 na przykładzie prototypu 
zmywarki do naczyń kuchennych. W kwestionariuszu (ankietowym lub wywia-
du) cechy prototypu prezentowane są zwykle w postaci pytań. 

Odzwierciedlające określone cechy pytania kwestionariuszowe są zazwy-
czaj pytaniami zamkniętymi. Mają one zatem wyskalowane odpowiedzi według 
wybranych skal (nominalnych, porządkowych, przedziałowych lub stosunko-
wych). Na przykład odpowiedź na pytanie dotyczące oceny cechy suszenia (Jak 
Pana/Pani zdaniem zmywarka suszy umyte naczynia?) moŜna wyskalować przy 
pomocy następującej pięcioprzedziałowej, jednobiegunowej skali porządkowej: 

1 �  znakomicie, 
2 �  bardzo dobrze, 
3 �  dobrze, 
4 �  umiarkowanie, 
5 �  źle. 

 

 

 

 

                                                                 
13 Na róŜnice te szczególną uwagę zwracają D.A. Aaker, G.S. Day, Marketing research, John 

Wiley & Sons, New York 1990, s. 661–662. 
14 J. Szymczak, Testowanie prototypów…, s. 287–288. 
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Tabela 1  

Pogrupowane cechy przykładowego prototypu zmywarki do naczyń 

Wybrane grupy cech Wybrane cechy prototypu zmywarki do naczyń 

Funkcjonalność 

− mycie 
− suszenie 
− zanieczyszczenie filtra 
− wyskalowanie programatora 

Przyjazność dla środowiska 

– zuŜycie energii elektrycznej w KWh 
– zuŜycie wody w litrach 
– zuŜycie środków myjących 
– poziom hałasu 

Walory techniczne 

– czas jednego zmywania w minutach 
– łatwość naprawy 
– wykonanie zmywarki (brzegi, naroŜniki, powłoka lakier-

nicza, wykonanie koszyków) 

Źródło: J. Szymczak, Testowanie prototypów/serii próbnej nowego produktu, w: Zarządzanie 
produktem, red. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2003, s. 287. 

Przygotowaną wstępnie listę pytań wraz z wyskalowanymi odpowiedziami 
naleŜy jeszcze sprawdzić. Równolegle przygotowuje się instrukcję dla respon-
dentów (w przypadku zastosowania ankietowych metod zbierania danych) lub 
dla ankieterów – w przypadku większości pozostałych metod, a szczególnie 
wywiadu osobistego. Instrukcja ma informować wymienione osoby o warun-
kach, kolejności i sposobach wykonania czynności pomiarowych. Na przykład 
przy ocenie dwu próbek nowej kawy umieszczonych na stronie gazety (metoda 
ankiety prasowej) respondent powinien być poinformowany o sposobie przygo-
towania filiŜanek, ich oznaczeniu, sposobie zalania kawy gorącą wodą (zapa-
rzenia), próbowanych cechach kawy (aromat, kolor, smak), sposobie picia  
i dodatkach do nowej kawy (cukier lub bez cukru), przerwach między piciem 
jednej i drugiej próbki kawy, czy i co naleŜy pić w przerwach (np. wodę mine-
ralną). Na koniec respondent umieszcza swoje uwagi i oceny w odpowiednich 
miejscach zamieszczonego obok kwestionariusza, a następnie wysyła go pod 
wskazany adres. 

Podczas badań akceptacyjnych wykorzystuje się wszystkie rodzaje instru-
mentów pomiarowych – od naturalnych (wzrok, smak, powonienie) uŜywanych 
głównie podczas pomiarów organoleptycznych (sensorycznych), poprzez in-
strumenty konwencjonalne (kwestionariusz, test, panel dialogowy) opracowy-
wane samodzielnie, a kończąc na mechanicznych, takich jak kamera, czytnik, 
wariograf, które trzeba kupić. Często stosuje się w tych badaniach dwa lub wię-
cej instrumentów łącznie, tak jak to było w wyŜej podanym przykładzie degu-
stacji nowej kawy (zmysły oraz kwestionariusz). 
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Wyniki badania przedsiębiorstw brytyjskich i holenderskich15 wytwarzają-
cych produkty zarówno przemysłowe, jak i konsumpcyjne pozwalają wyciągnąć 
wniosek, Ŝe w badanych krajach największy nacisk na etapie badania prototy-
pów kładzie się na cechy nowego produktu (67%), jego jakość (66%) oraz wy-
konalność techniczną (63%). Dopiero w drugiej kolejności brane są pod uwagę 
przez przedsiębiorców elementy ekonomiczne i rynkowe: wydolność budŜeto-
wa (47%), akceptacja nabywcy (39%), czas fazy materializacji (38%) oraz sa-
tysfakcja nabywcy nowego produktu (37%). Elementy te są jednocześnie trak-
towane jako kryteria selekcyjne badanych prototypów. Wyniki tego badania po-
zwalają postawić wniosek, Ŝe w praktyce europejskiej nadal przewaŜają kryteria 
techniczne nad rynkowymi w badaniach i selekcji prototypów, co je odróŜnia od 
bardziej nowoczesnego, czyli rynkowego podejścia amerykańskiego. 

 
THE PREPARATION OF ACCEPTANCE MARKETING RESEARCH 

FOR THE PROTOTYPES OF NEW PRODUCTS 
 

Summary 

 
Among the main functions of the marketing research belongs the estimation of the extent,  

a new product prototype is accepted by the potential customers in the phase of its materialization 
during the innovation cycle. Before starting the research it is recommended to define the concepts 
according to which the features of respondents as potential customers have to be measured. After 
that the size and method of the sample are to be defined. Random sampling has to be chosen in 
the first order. Projecting and selecting the measurement tool is the last preparatory step of the 
procedure. Questionnaire belongs among the most frequently implemented measurement tools in 
the research on preference. 
 

 

                                                                 
15 Badanie przeprowadzili N. Tzokas, E.J. Hultink, S. Hart, Navigating the new product 

development process, „Industrial Marketing Management”, October 2004, s. 619–626. 
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Streszczenie  

Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce staje się obszarem silnej rywalizacji funkcjonu-
jących na nim podmiotów gospodarczych. Konkurencja między nimi ma miejsce w dwóch sfe-
rach: przy świadczeniu usług telefonii komórkowej abonentom końcowym i dostarczaniu dostępu 
do infrastruktury usługowej operatorom niedysponującym własną siecią telekomunikacyjną. 
KaŜda z przedstawionych form konkurencji istniejących na rynku usług telefonii komórkowej 
charakteryzuje się odmienną specyfiką działalności, innym wymiarem podmiotowym i wymaga 
od operatorów telekomunikacyjnych stosowania odmiennych działań marketingowych, bez wyko-
rzystania których osiągnięcie sukcesu rynkowego nie jest moŜliwe. W artykule przedstawiono 
podstawowe działania marketingowe moŜliwe do zastosowania przez operatorów telekomunika-
cyjnych prowadzących działalność gospodarczą na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce. 

Wprowadzenie 

Rynek usług telefonii komórkowej w Polsce systematycznie ulega nasyce-
niu i staje coraz bardziej konkurencyjny. W chwili obecnej ponad 84%  obywa-
teli deklaruje posiadanie telefonu komórkowego (prywatnego lub słuŜbowego)1 
a wskaźnik penetracji rynku polskiego usługami telefonii komórkowej wynosi 
108%2. Działalność gospodarczą na rynku usług telefonii komórkowej prowadzi 
obecnie czterech duŜych operatorów telekomunikacyjnych dysponujących wła-
snymi sieciami usługowymi, dwóch kolejnych prowadzi intensywne prace bu-

                                                                 
1 Raport o stanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2009 roku, Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, Warszawa 2010. 
2 European Electronic Communications Regulations and Markets 2009 (15 Report), Bruksela 

2010, COM (2009) 253. 
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dowlane, legitymując się stosownymi zezwoleniami na budowę infrastruktury 
sieciowej i świadczenie w oparciu o nią usług telekomunikacyjnych, a kilkuna-
stu innych określanych mianem operatorów wirtualnych świadczy usługi swoim 
abonentom w oparciu o infrastrukturę sieciową innych podmiotów telefonii 
komórkowej. Strukturę udziałową rynku usług telefonii komórkowej w Polsce 
pod względem liczby abonentów przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Udziały operatorów na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce pod względem  
liczby uŜytkowników 

Lp. Operator telefonii komórkowej Udział w rynku 

1. Polkomtel 31,33% 

2. PTK 30,61% 

3. PTC 29,50% 

4. P 4 7,70 

5. Pozostali 0,87% 

Źródło: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2009 roku, Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, Warszawa 2010. 

Jak wynika z przedstawionych powyŜej danych, prowadzenie działalności 
gospodarczej na rynku usług rynek usług telefonii komórkowej odbywa się  
w warunkach silnej rywalizacji rynkowej, która wymusza na operatorach tele-
komunikacyjnych prowadzenie intensywnych działań konkurencyjnych. 

Specyfika konkurencji na rynku usług telefonii komórkowej 

Prowadząc rozwaŜania poświęcone funkcjonowaniu rynku usług telefonii 
komórkowej, konieczne jest zwrócenie uwagi na występowanie na nim dwóch 
form konkurencji, róŜniących się znacznie w kwestii przedmiotu rywalizacji.  
W telefonii komórkowej wyodrębnić naleŜy konkurencję o charakterze infra-
strukturalnym oraz usługowym. 

Konkurencja infrastrukturalna ma miejsce pomiędzy operatorami, którzy 
oferują na rynku hurtowy dostęp do własnych sieci telekomunikacyjnych. Ofer-
ta ta skierowana jest do podmiotów gospodarczych niedysponujących infra-
strukturą telekomunikacyjną, ale zainteresowanych świadczeniem usług telefo-
nii komórkowej w oparciu o obce sieci telekomunikacyjne. Operatorzy niepo-
siadający własnej infrastruktury określani są mianem operatorów wirtualnych. 
W tej formie konkurencji podstawą wyboru sieci telekomunikacyjnej są:  

– cechy infrastruktury telekomunikacyjnej, takie jak przepływność sieci 
oraz jej technologiczne zaawansowanie, 
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– ceny dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej.  
Wyjaśnienia wymaga znaczenie drugiego z wymienionych czynników. Pa-

rametry techniczne infrastruktury warunkują moŜliwość świadczenia usług tele-
fonii komórkowej o róŜnym poziomie zaawansowania technologicznego. Zatem 
wybór sieci przez firmy oferujące usługi telekomunikacyjne jest determinowany 
potrzebami technologicznymi świadczonej oferty. 

Konkurencja usługowa ma miejsce pomiędzy funkcjonującymi na rynku 
dostawcami usług telekomunikacyjnych. Podstawą rywalizacji w tej formie 
konkurencji są ceny usług oraz bogactwo oferty telekomunikacyjnej.  

Istnienie na rynku usług telefonii komórkowej dwóch form konkurencji 
czyni rywalizację rynkową bardzo złoŜoną i wymaga od operatorów telekomu-
nikacyjnych, szczególnie tych dysponujących własną infrastrukturą sieciową, 
stosowania wielowymiarowych działań mających na celu pozyskanie klientów. 
Ta wielowymiarowość wynika z faktu, Ŝe działania marketingowe kierowane 
muszą być zarówno do klientów detalicznych, jak i hurtowych.  

Działania marketingowe operatorów telefonii komórkowej w zakresie  
oferowania dostępu do infrastruktury 

Przychody operatorów telefonii komórkowej z działalności gospodarczej 
związanej z udostępnianiem własnej infrastruktury usługowej innym podmio-
tom świadczącym usługi telekomunikacyjne stale rosną i niebawem stanowić 
będą znaczący udział w całości przychodów. Ten obszar działalności operatorzy 
uznają za perspektywiczny i bardzo atrakcyjny, tym bardziej Ŝe nie generuje on 
dodatkowych kosztów i pozwala właścicielowi sieci telekomunikacyjnej opty-
malizować poziom jej wykorzystania. Dostęp do infrastruktury sieciowej opera-
torów telefonii komórkowej jest regulowany przez Prawo Telekomunikacyjne. 
Na jego podstawie kaŜdy podmiot gospodarczy spełniający warunki wymienio-
ne w Ustawie ma prawo uzyskać dostęp do infrastruktury wybranego operatora 
telefonii komórkowej. Korzystającymi z oferty dostępu do sieci są operatorzy 
wirtualni oraz operatorzy, którzy nie posiadają jeszcze własnej infrastruktury 
rozwiniętej na obszarze całego kraju. Wybór infrastruktury telekomunikacyjnej, 
z której chce korzystać dany podmiot gospodarczy do świadczenia własnych 
usług, jest uzaleŜniony od jego strategii działania. Jeśli operator jest zaintereso-
wany świadczeniem usług o charakterze głosowym, to moŜe korzystać z infra-
struktury kaŜdego funkcjonującego na rynku dostawcy sieci telekomunikacyj-
nej. W przypadku gdy zakres jego usług zawiera zaawansowane rozwiązania 
multimedialne, wymagające szerokiego pasma przepustowości, moŜliwości wy-
boru są ograniczone. Dostawcy sieci w oczywisty sposób zmuszeni zostają do 
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zabiegania o operatorów, którzy korzystać będą z ich infrastruktury telekomu-
nikacyjnej.  

Zakres dostępnych działań marketingowych jest dość szeroki, jednak za 
najwaŜniejsze uznać naleŜy poinformowanie potencjalnych klientów o wszel-
kich aspektach technologicznych i technicznych oferty oraz warunkach dostępu 
do sieci. Chodzi o to, aby klienci mogli w pełni poznać i porównać parametry 
oferty i wybrać tę, która w największym stopniu odpowiada ich potrzebom. 
Zapobiega to zjawisku dysonansu pozakupowego, który w przypadku wielolet-
niej umowy na dostęp do infrastruktury sieciowej moŜe mieć powaŜne konse-
kwencję dla kupującego ze względu na brak moŜliwości świadczenia załoŜonej 
gamy usług telekomunikacyjnych. W tej sytuacji takŜe dostawca infrastruktury 
moŜe ponieść powaŜne szkody, związane głównie z uszczerbkiem na wizerunku 
firmy. Dostawca infrastruktury telekomunikacyjnej powinien takŜe informować 
rynek o wszelkich działaniach mających na celu modyfikację posiadanej sieci 
usługowej i wynikającej z niej poprawy warunków techniczno-technologicz-
nych. Przykładem takich działań są coraz powszechniejsze informacje operato-
rów telefonii komórkowej dysponujących infrastrukturą o tworzeniu rozwiązań 
sieciowych umoŜliwiających zastosowanie najnowszego obecnie standardu LTE 
(Long Term Evolution), który stwarza moŜliwość transmisji mobilnej (do  
120 km/h) o prędkości ponad 150 Mbit/s, co pozwala na świadczenie usług no-
wych typów oraz łatwiejszą i mniej kosztowną eksploatację systemu. Działania 
te mają na celu ukazanie infrastruktury telekomunikacyjnej jako zaawansowanej 
technologicznie, a ich właścicieli jako operatorów zainteresowanych innowa-
cyjnymi rozwiązaniami. W ten sposób potencjalny klient otrzymuje sygnał, Ŝe 
w trakcie trwania umowy na dostęp do sieci infrastruktura usługodawcy będzie 
wciąŜ unowocześniana i moŜliwe będzie świadczenie przy jej wykorzystaniu 
coraz nowszych rozwiązań usługowych.  

MoŜna stwierdzić, Ŝe w przypadku oferowania dostępu do infrastruktury 
kwestia poziomu technologicznego staje się podstawowym paradygmatem 
przekazu marketingowego. Tak czynią obecnie operatorzy sieci telefonii ko-
mórkowej, którzy bardzo szeroko prezentują wszelkie nowości techniczne, 
technologiczne i potencjał usługowy infrastruktury telekomunikacyjnej pozosta-
jącej w ich dyspozycji. UwaŜna obserwacja rynku telefonii komórkowej w Pol-
sce pozwala na stwierdzenie, Ŝe informacje o nowościach związanych z infra-
strukturą sieciową poszczególnych operatorów pojawiają się praktycznie w tym 
samym czasie. Oznacza to, Ŝe starają się oni nie dopuścić do sytuacji, w której 
za lidera technologicznego zostanie uznana infrastruktura sieciowa konkurenta. 
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Kolejnym aspektem podkreślanym w przekazach operatorów sieci telefonii 
komórkowej jest kwestia pokrycia infrastrukturą telekomunikacyjną jak naj-
większego obszaru  kraju, a co za tym idzie – takŜe dostępność do moŜliwie 
duŜej liczby abonentów. Bardzo interesującym elementem wzmagającym zain-
teresowanie infrastrukturą telekomunikacyjną potencjalnych klientów mogą być 
prezentacje wskaźników niezawodności sieci mobilnych (operatorzy sieci tele-
fonii komórkowej nie mają obowiązku ich przedstawiać). Korzystne dla opera-
tora byłoby, gdyby prezentacja wskaźników była poparta badaniami niezaleŜ-
nych instytucji. Zapewne takie informacje wskazywałyby na otwartość operato-
ra sieci telefonii komórkowej i podkreślały korzyści wynikające z dostępu do 
jego infrastruktury.  

Mając na uwadze długi okres trwania usługi dostępu do infrastruktury sie-
ciowej, naleŜy szczególną uwagę poświęcić właściwemu kształtowaniu procesu 
komunikacji postsprzedaŜowej pomiędzy dostawcą sieci a usługobiorcą. Po-
ziom jakości tego procesu wpływa bezpośrednio na moŜliwość utrzymania 
klienta i ewentualne przedłuŜenie umowy na dalsze korzystanie z sieci teleko-
munikacyjnej. Do głównych elementów procesu komunikacji postsprzedaŜowej 
naleŜy zaliczyć kwestie informacji o zmianach technicznych sieci, uszkodze-
niach infrastruktury oraz satysfakcjonujący obydwie strony proces reklama-
cyjny. 

Ostatnim elementem marketingowym wykorzystywanym przy oferowaniu 
dostępu do sieci telefonii komórkowej jest cena, która przy porównywalnych 
warunkach technicznych i technologicznych infrastruktury pozostanie podsta-
wowym czynnikiem wyboru. W tej materii moŜliwości operatorów są praktycz-
nie niczym nieograniczone, poniewaŜ infrastruktura sieciowa generuje wyłącz-
nie koszty stałe, niezaleŜne od wielkości ruchu telekomunikacyjnego. Zatem 
poza kosztami związanymi z tworzeniem punktów dostępowych do infrastruk-
tury sieciowej operator nie ponosi dodatkowych kosztów. Oczywiście pod wa-
runkiem, Ŝe korzystający z dostępu do sieci nie zleci właścicielowi infrastruktu-
ry dodatkowych czynności, jak przykładowo taryfikacja czy fakturowanie, co 
moŜe dodatkowo zwiększać skalę przychodów operatora sieci telekomunika-
cyjnej. Niemniej jednak sam dostęp do infrastruktury w fazie eksploatacyjnej 
nie zwiększa kosztów utrzymania sieci. Pozwala to operatorowi sieci telekomu-
nikacyjnej na stosowanie aktywnej polityki cenowej, szeroki margines w kształ-
towaniu cen za dostęp do infrastruktury, stosowanie róŜnych kombinacji raba-
tów czy upustów.  
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Działania marketingowe operatorów telefonii komórkowej w zakresie 
świadczenia usług detalicznych 

Pozyskiwanie nowych abonentów na rynku usług telefonii komórkowej  
w Polsce jest obecnie bardzo trudne i kosztowne. Wynika to faktu, Ŝe z usług 
telefonii komórkowej nie korzystają jeszcze tylko klienci szczególnie uczuleni 
na wysokość ceny, którzy przynoszą operatorom stosunkowo niewielkie przy-
chody. Zdobycie bardziej atrakcyjnych finansowo abonentów wiąŜe się z ko-
niecznością odebrania ich operatorom konkurencyjnym. Mając na uwadze ten 
fakt, podmioty gospodarcze świadczące usługi telefonii komórkowej koncentru-
ją się juŜ nie tylko na pozyskiwaniu nowych abonentów, ale decydują się na 
przeniesienie punktu cięŜkości prowadzonych działań marketingowych na 
utrzymanie dotychczasowych klientów poprzez oferowanie im dodatkowych 
korzyści. Stawia to w szczególnie trudnej sytuacji operatorów, którzy dopiero 
wchodzą na rynek telefonii komórkowej i stają wobec powaŜnych wyzwań sta-
wianych przez operatorów o ugruntowanej pozycji rynkowej. Zostają oni zmu-
szeni do zaoferowania abonentom dodatkowej premii za zrezygnowanie z usług 
dotychczasowego operatora, a tym samym do znacznego ograniczenia przycho-
dów. WiąŜe się to z wydłuŜeniem okresu zwrotu zainwestowanego kapitału  
i groźbą niepowodzenia całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zatem działa-
nia marketingowe prowadzone przez operatorów telekomunikacyjnych wcho-
dzących na rynek usług telefonii komórkowej muszą być racjonalnie prowadzo-
ne i dedykowane poszczególnym segmentom konsumentów.  

Z drugiej strony operatorzy telefonii komórkowej, którzy posiadają silną 
pozycję rynkową, nie mają zamiaru łatwo oddawać swoich abonentów, inten-
sywnie rozpoznają strukturę oraz potrzeby segmentów konsumenckich i oddzia-
łują na nie róŜnymi instrumentami marketingowymi. W tej wymagającej sytu-
acji rynkowej moŜna zaobserwować kilka ciekawych opcji marketingowych, 
wykorzystywanych w rywalizacji konkurencyjnej przez róŜne grupy podmiotów 
świadczących usługi telefonii komórkowej. Operatorzy wirtualni generalnie 
zainteresowani są uzyskaniem efektu synergii pomiędzy świadczeniem usług 
telekomunikacyjnych a podstawowym obszarem działalności. Korzyści wynika-
jące z tego zjawiska ekonomicznego pozwalają operatorom na znaczne ograni-
czenie kosztów związanych z pozyskiwaniem i utrzymaniem klientów, utrzy-
maniem Centrum Obsługi Klientów oraz działalnością promocyjną. Przykłado-
wo właścicielem sieci telefonii komórkowej Nova jest francuska sieć hipermar-
ketów Carrefour. Konsumenci dokonujący zakupów w sklepach tego przedsię-
biorstwa otrzymują punkty przeliczane na dodatkowe minuty połączeń teleko-
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munikacyjnych. Korzyść dla konsumentów jest oczywista, przeliczalna na wy-
mierne efekty ekonomiczne. Natomiast przedsiębiorstwo otrzymało atrakcyjny 
instrument wpływający na moŜliwość pozyskania nowych klientów oraz zwięk-
szenie poziomu ich lojalności. Na podobnej zasadzie funkcjonuje sieć tuBie-
dronka, będąca w posiadaniu firmy Jeronimo Martins, właściciela dyskontu 
Biedronka.  

Analogiczne rozwiązanie oferuje mBank, w którym klient realizując płatno-
ści kartą kredytową wydaną przez ten bank, moŜe otrzymać darmowe dołado-
wania konta w sieci mBank Mobile. Inny model korzyści dla konsumenta przy-
jął Polsat. Łączy on kilka obszarów działalności, w tym platformę telewizji 
cyfrowej, ogólnopolskie kanały telewizyjne, dostarczanie dostępu do Internetu 
oraz świadczenie usług telefonii komórkowej. Efekty synergii dla operatora są 
oczywiste: rozłoŜenie kosztów promocji na większą liczbę obszarów działalno-
ści, wykorzystanie marki, jedno Biuro Obsługi Klientów i abonenci, którym 
moŜna dostarczać kilka róŜnych produktów. Konsument natomiast za korzysta-
nie z pakietu usług Polsatu, w tym takŜe z telefonii komórkowej, opłaca mniej-
sze rachunki. Wydaje się, Ŝe powiązanie działalności telekomunikacyjnej z inną 
formą aktywności gospodarczej i szukanie w tym mariaŜu korzyści dla konsu-
mentów jest jedyną racjonalną przesłanką istnienia operatorów wirtualnych na 
rynku usług telefonii komórkowej w Polsce. Świadczą o tym przykłady zakoń-
czonych niepowodzeniem wirtualnych przedsięwzięć telekomunikacyjnych, 
które wykorzystując tylko narzędzia marketingowe szukały moŜliwości rozwoju 
w poszczególnych segmentach lub niszach rynkowych. Nie ma bowiem zbyt 
wielu wyrazistych i obiektywnych przesłanek do wyróŜnienia oferty  telekomu-
nikacyjnej. Wynika to z faktu, Ŝe operatorzy świadczą dokładnie takie same 
usługi telefonii komórkowej, a wszelkie nowe rozwiązania usługowe, organiza-
cyjne czy taryfowe są powielane przez konkurencję w stosunkowo krótkim 
czasie.  

Aby osiągnąć sukces i zaistnieć na rynku usług telefonii komórkowej  
w Polsce, konieczne są agresywne działania marketingowe. Dla zrozumienia ich 
specyfiki wystarczy prześledzić działania marketingowe operatora telefonii 
komórkowej Play, który dopiero od 5 lat funkcjonuje na polskim rynku. Opera-
tor ten przyjął koncepcję ataku na prowadzące działalność na rynku usług tele-
fonii komórkowej podmioty gospodarcze o znaczącej pozycji rynkowej. Pod-
stawą ofensywnych działań marketingowych była znacząca redukcja stawek 
taryfowych i abonamentowych. Operatorzy konkurencyjni zmniejszyli swoje 
ceny, jednak w obawie przed spadkiem przychodów zmiany nie poszły tak da-
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leko jak w firmie Play. Tym samym wytworzyło się pole do działań tego opera-
tora, który zaczął funkcjonować w świadomości klientów jako lider pod wzglę-
dem poziomu cen i rozwiązań, które przekładają się na koszty funkcjonowania 
w sieci telefonii komórkowej. To wyróŜnienie oferty stało się moŜliwe, ponie-
waŜ konkurencyjni operatorzy niefrasobliwie pozwolili na to swoimi działania-
mi. W chwili obecnej Play jako nową formę usługową oferuje klientom moŜli-
wość świadczenia nietaryfikowanych połączeń do wszystkich abonentów sieci. 
Rozwiązanie to cieszy się znacznym zainteresowaniem konsumentów, nato-
miast konkurencja jak dotychczas podobnych form usługowych na rynek tele-
fonii komórkowej nie wprowadza. Przedstawione działania marketingowe po-
wodują, Ŝe sieć Play rozwija się najszybciej na polskim rynku usług telefonii 
komórkowej. 

Operatorzy sieci Orange, Era i Plus swoją działalność w zakresie świadcze-
nia usług telefonii komórkowej prowadzą od kilkunastu lat. Okres ten charakte-
ryzował się dynamicznym przyrostem liczby abonentów i zachowaniami marke-
tingowymi ograniczonymi w zasadzie tylko do działań promocyjnych. Mówiło 
się nawet o zmowie tych operatorów, bowiem stawki taryfowe nie ulegały zde-
cydowanej redukcji, co miało miejsce na rynkach usług telefonii komórkowej 
innych państw. Pojawienie się na rynku efektywnej konkurencji w postaci ope-
ratora sieci Play wymusiło na nich bardziej prokonsumenckie zachowania. Ko-
lejnym impulsem do zrewidowania dotychczasowej polityki marketingowej 
stała się moŜliwość przenoszenia numerów do innych podmiotów świadczących 
usługi telefonii komórkowej. Obecnie operatorzy o dominujących pozycjach 
rynkowych prowadzą działania marketingowe, które określić moŜna mianem 
defensywnych, nakierowanych na utrzymanie status quo. Ich działania w zakre-
sie polityki cenowej sprowadzają się do korekt będących konsekwencją redukcji 
stawek taryfowych wprowadzanych przez innych operatorów. Świadczą za-
awansowane usługi telekomunikacyjne i prowadzą bardzo intensywne działania 
o charakterze promocyjnym. W coraz większym stopniu skupiają uwagę na 
odpowiednim poziomie zarządzania abonentami, aby zatrzymać ich odpływ do 
konkurencji. Defensywny charakter ich działań rynkowych ma logiczne wytłu-
maczenie. Posiadają porównywalne udziały rynkowe, a kolejny operator odstaje 
znacznie od czołowej trójki (tab. 1). Z tego powodu niezbyt szybko reagują na 
zmiany wprowadzane przez konkurencję, realizując przede wszystkim plany 
finansowe. Ponadto operatorzy o znaczącej pozycji rynkowej czerpią korzyści  
z efektów zewnętrznych sieci. O zjawisku tym moŜna mówić w sytuacji, gdy 
wartość usługi dla uŜytkownika zdeterminowana jest przez liczbę abonentów 



Zachowania marketingowe operatorów na rynku usług telefonii… 

 

143

korzystających z danej usługi, co powoduje, Ŝe kaŜdy dodatkowy uŜytkownik 
sieci przynosi korzyści dotychczasowym jej uczestnikom3. Potencjalny konsu-
ment w oczekiwaniu korzyści wybiera sieć telekomunikacyjną o największej 
liczbie abonentów. Przykładem efektów zewnętrznych sieci jest moŜliwość 
bezpłatnej komunikacji z abonentami danej sieci telekomunikacyjnej za pośred-
nictwem usług Darmowe wieczory i weekendy. W sytuacji gdy zagroŜenie ze 
strony konkurencji stanie się bardziej realne, operatorzy dominujący z pewno-
ścią wprowadzą usługę nietaryfikowanych połączeń do wszystkich abonentów 
sieci. Jest oczywiste, Ŝe konsumenci zainteresowani będą przede wszystkim  
w funkcjonowaniu w sieciach największych operatorów telekomunikacyjnych. 

Istotnym aspektem działań marketingowych prowadzonych na rynku usług 
telefonii komórkowej w Polsce jest dbałość o rozpoznawalność marki. Trzeba 
przyznać, Ŝe w tej materii trudno operatorom cokolwiek zarzucić. Znajomość 
marek największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce jest bardzo 
wysoka, co zaprezentowano w tabeli 2. 

Tabela 2 

Spontaniczna znajomość marek operatorów funkcjonujących  
na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce 

Lp. Marka operatora telefonii komórkowej Znajomość marki 

1. Era 82,8% 

2. Orange 81,1% 

3. Plus 77,7% 

4. Play 61,2% 

5. Inne <10% 

Źródło: Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2010 roku. Klienci indywidualni, Centrum 
Badań Marketingowych Indicator, Sopot 2010.  

Na podkreślenie zasługuje wysoka społeczna świadomość marki operatora 
Play, który pomimo stosunkowo krótkiego okresu funkcjonowania na rynku 
usług telefonii komórkowej jest rozpoznawany przez ponad 62% konsumentów. 
Jest to konsekwencją bardzo dynamicznie prowadzonego przekazu wizerunko-
wego, który pozycjonuje operatora jako technologicznego i cenowego lidera. 
Dla operatorów zajmujących czołowe pozycje na rynku usług telekomunikacyj-
nych w Polsce jest to powaŜne ostrzeŜenie przed zachowawczym działaniem  
i orientowaniem działań marketingowych na wynik finansowy. W dłuŜszym 

                                                                 
3 D. Begg, S. Fisher, R. Dornbush, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 437. 
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okresie takie zachowania mogą wytworzyć w świadomości konsumentów nie-
właściwy i trudny do zrewidowania obraz wizerunkowy. 

Podsumowanie 

Zachowania marketingowe operatorów na rynku usług telefonii komórko-
wej w Polsce są konsekwencją istniejącej struktury podmiotowej. Operatorzy 
wchodzący na ten rynek szukają swoich szans na sukces poprzez agresywne 
działania marketingowe lub poszukiwanie atrakcyjnych nisz rynkowych, po-
wiązanych zazwyczaj z działalnością w innych obszarach rynkowych. Nato-
miast operatorzy o ugruntowanej pozycji dąŜą do utrzymania dotychczasowego 
statusu na rynku i optymalizowania przychodów, pozostawiając prowadzenie 
ofensywnych działań marketingowych na czas, gdy zagroŜenie konkurencyjne 
stanie się bardziej realne. 
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Streszczenie  

Opracowanie dotyczy problematyki związanej z produkcją i dystrybucją Ŝywności. W arty-
kule określono konwencjonalne i alternatywne kanały dystrybucji Ŝywności oraz dokonano ich 
porównania. Ponadto przeanalizowano działania produkcyjno-dystrybucyjne przedsiębiorstwa 
działającego w branŜy agrobiznesu. Obiektem analizy została Biofarma Sasov Josef Sklenař 
funkcjonująca na terenie Republiki Czeskiej, która zajmuje się produkcją i sprzedaŜą samodziel-
nie wytwarzanej Ŝywności ekologicznej. Wyniki badań pozwoliły określić, Ŝe analizowane przed-
siębiorstwo oferuje swoje towary w alternatywnych kanałach podaŜy Ŝywności, które są relatyw-
nie krótkie oraz omijają konwencjonalne sposoby sprzedaŜy, a przede wszystkim sieci super-  
i hipermarketów. Działania marketingowe podejmowane przez Biofarmę Sasov mogą słuŜyć jako 
dobry wzorzec dla innych podmiotów, które chcą dystrybuować swoje produkty w alternatyw-
nych kanałach podaŜy. 

Wprowadzenie 

Produkcja Ŝywności naleŜy do najwaŜniejszych działań gospodarczych 
człowieka, poniewaŜ wpływa pośrednio lub bezpośrednio na zdrowie i Ŝycie 
konsumentów. Zagadnienia dotyczące całego procesu produkcji, przetwórstwa  
i dystrybucji surowców rolnych oraz produktów spoŜywczych decydują o jako-
ści i bezpieczeństwie Ŝywności. Jednocześnie produkcja i dystrybucja, obok 
promocji i polityki cenowej, są podstawowymi obszarami zainteresowania poli-
tyki marketingowej podmiotów gospodarczych. 

Współczesne przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją i sprzedaŜą ar-
tykułów spoŜywczych, mogą i powinny korzystać z róŜnorodnych narzędzi  
i strategii marketingowych, które ułatwią im utrzymanie stałych klientów i zdo-
bycie nowych, dzięki czemu będą mieć wysokie dochody i silną pozycję ryn-
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kową. Na świecie od wielu lat moŜna spotkać opinie, Ŝe efektywne wykorzysta-
nie marketingu jest kluczem do sukcesu rynkowego1. 

Odpowiednie uŜycie narzędzi marketingowych słuŜy rozwojowi przedsię-
biorstw we wszystkich branŜach, takŜe w agrobiznesie. Szczególny przypadek 
stanowią tutaj gospodarstwa rolne będące nie tylko producentami surowych pło-
dów rolnych, ale poszerzające równieŜ swoją działalność o przetwórstwo Ŝyw-
ności i oferowanie gotowych do spoŜycia własnych artykułów spoŜywczych. Są 
one więc przykładem swoistego połączenia klasycznych gospodarstw rolnych  
z przedsiębiorstwami spoŜywczymi, które przy umiejętnym zarządzaniu mogą 
w pełni budować politykę marketingową i korzystać z jej pozytywnego wpływu 
na swój rozwój, dochody i siłę rynkową. Obiekty te często starają się podnieść 
swoje dochody i zwiększyć udział w rynku poprzez omijanie konwencjonalnych 
kanałów dystrybucji, gdzie istnieje znaczna liczba pośredników oraz bardzo 
silna pozycja negocjacyjna duŜych sieci handlowych (super- i hipermarketów), 
które przejmują przewaŜającą część zysków pojawiających się w tym łańcuchu 
podaŜowym. Z tego względu alternatywą stają się inne kanały dystrybucji Ŝyw-
ności, których najwaŜniejszą cechą jest skrócenie łańcucha podaŜowego oraz 
pozostawienie znacznie wyŜszych zysków u rolnika – producenta i sprzedawcy 
Ŝywności aniŜeli w konwencjonalnym kanale dystrybucyjnym. 

Do niszowych kierunków produkcji w agrobiznesie naleŜy wytwarzanie 
spoŜywczych produktów ekologicznych. W Polsce rolnictwo ekologiczne roz-
wija się głównie w gospodarstwach małych i niskotowarowych, których areał 
nie przekracza 10 ha UR2. Okazuje się jednak, Ŝe produkcja ekologicznej Ŝyw-
ności moŜe być prowadzona z sukcesem równieŜ w gospodarstwach wielkoto-
warowych. Potwierdza to działalność podmiotu analizowanego w opracowaniu. 

Metodyka badań 

Podjęty temat stanowi element prac wspomagających realizację projektu 
badawczego MNiSW nr NN112317638 pt. „Koncepcja zaprojektowania i wdro-
Ŝenia produktu regionalnego wołowina sudecka na obszarach ONW Sudety”, 
prowadzonego w Instytucie Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu (nr wewnętrzny 24/9–R/2010/G). Podstawowym 
celem opracowania jest przedstawienie róŜnic pomiędzy konwencjonalnymi  
a alternatywnymi kanałami dystrybucji Ŝywności, a ponadto scharakteryzowa-

                                                                 
1 W.H. Cunningham, I.C.M. Cunningham, C.M. Swift, Marketing a Managerial Approach, 

South Western Publishing Co., Cincinnati 1987, s. 4. 
2 Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Polski FADN – dane IERiGś-PIB: www.fadn.pl/index.php 

?id=1535. 
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nie działań marketingowych w obszarze produkcji i dystrybucji wybranego 
przedsiębiorstwa rolno-przetwórczego prowadzącego sprzedaŜ bezpośrednią 
Ŝywności (w tym mięsa wołowego i jego przetworów). 

W artykule wykorzystano źródła wtórne i pierwotne. Źródła wtórne pocho-
dziły z dostępnej literatury przedmiotu oraz materiałów informacyjnych przed-
siębiorstwa (w tym ze strony internetowej). Badania pierwotne przeprowadzono 
w październiku 2010 r. w trakcie wyjazdu studyjnego do miejscowości Sasov 
obok Jihlavy w Republice Czeskiej, gdzie mieści się siedziba wybranego do 
szczegółowej analizy przedsiębiorstwa. Do zebrania danych pierwotnych zasto-
sowano metody wywiadu standaryzowanego oraz obserwacji bezpośredniej3. 
Osobami odpowiadającymi na pytania zawarte w kwestionariuszu badawczym 
byli: Josef Sklenař – właściciel przedsiębiorstwa oraz Ing. Jiří Pykal – menedŜer 
ds. zarządzania i handlu w Biofarmie Sasov. Zakres badań pierwotnych doty-
czył ogólnej charakterystyki działań przedsiębiorstwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii marketingowych oraz opinii pytanych ekspertów doty-
czących rynku Ŝywności ekologicznej. Wyniki badań przedstawiono w formie 
opisowej, tabelarycznej i graficznej. 

Konwencjonalne i alternatywne łańcuchy podaŜy Ŝywności 

Dystrybucja w łańcuchu podaŜowym Ŝywności moŜe być bardzo zróŜnico-
wana. WiąŜe się to m.in. z długością i szerokością kanałów dystrybucyjnych. 
Ogniwami występującymi w tym obszarze są następujące podmioty: gospodar-
stwa rolne, przedsiębiorstwa skupu płodów rolnych, zakłady przetwórstwa spo-
Ŝywczego, hurtownie i podmioty handlu detalicznego Ŝywności, a takŜe obiekty 
gastronomiczne. Na końcu znajduje się odbiorca finalny, czyli konsument Ŝyw-
ności. Wszystkie kanały podaŜowe Ŝywności moŜna podzielić na konwencjo-
nalne i alternatywne. RóŜnicują się one ze względu na swoją długość, formy 
docierania do konsumenta ostatecznego oraz podmioty dominujące w całym 
łańcuchu dystrybucyjnym. 

Konwencjonalne kanały dystrybucji naleŜą aktualnie do dominującego mo-
delu podaŜy Ŝywności i słuŜą oferowaniu artykułów spoŜywczych wytwarza-
nych metodami przemysłowymi na wielką skalę. Ich cechą charakterystyczną 
jest występowanie wielu róŜnych ogniw pośrednich, co wpływa na ich znaczną 
długość. Małe lub wręcz znikome znaczenie mają w nich gospodarstwa rolne, 
których podstawową funkcją jest produkcja odpowiednio zestandaryzowanych 

                                                                 
3 S. Stachak, Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych, Wyd. KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 

1997, s. 141–165. 
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surowców rolnych o parametrach technologicznych i jakościowych wymaga-
nych przez przemysł spoŜywczy. Jednostkami dominującymi w tak scharakte-
ryzowanym łańcuchu dystrybucyjnym są najczęściej sieci wielkopowierzch-
niowego handlu detalicznego (super- i hipermarkety), które dyktują warunki 
handlowe wcześniejszym ogniwom podaŜowym. Pomiędzy konsumentem fi-
nalnym a handlowcami mogą wystąpić tutaj takŜe obiekty gastronomiczne (ba-
ry, restauracje itp.), które nie są jednak tak wraŜliwe na silne oddziaływanie sie-
ci handlowych jak inne ogniwa, poniewaŜ mogą elastycznie podnieść marŜe do 
zadowalającego ich poziomu w zaleŜności od sposobu prowadzenia biznesu  
i obsługiwanej klienteli. W efekcie największą część zysków całego łańcucha 
uzyskują sklepy wielkopowierzchniowe i ewentualnie obiekty gastronomiczne, 
następnie pośrednicy skupujący płody rolne oraz zakłady spoŜywcze, a najniŜ-
szy udział w profitach mają gospodarstwa rolne jako podmioty o najmniejszej 
sile rynkowej. Schematycznie warianty budowy konwencjonalnych łańcuchów 
podaŜy Ŝywności przedstawiono na rysunku 1. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Warianty dystrybucji w konwencjonalnych łańcuchach podaŜy Ŝywności. 

Źródło: opracowanie własne. 

Przykłady funkcjonowania alternatywnych łańcuchów podaŜy Ŝywności 
moŜna znaleźć w róŜnych częściach świata4. Ich powstawanie moŜna traktować 
jako przejaw nurtu regionalizacji będącego przeciwieństwem zjawiska globali-

                                                                 
4 L. Jarosz, Understanding agri-food networks as social relations, „Agriculture and Human 

Values” 2000, No. 17, Kluwer Academic Publisher, Netherlands, s. 279; L. Holloway, R. Cox,  
L. Venn, Managing sustainable farmed landscape throught ‘alternative’ food networks: a case 
study from Italy, „The Geographical Journal” 2006, No. 172 (3), s. 219–229; C. Sage, Social 
embeddedness and relations of regard: alternative ‘good food’ networks in south-west Ireland, 
„Journal of Rural Studies” 2003, No. 19 (1), s. 47–60; T. Selfa, J. Qazi, Place, Taste, or Face-to-
Face? Understanding ProducerConsumer Networks in Local Food Systems in Washington State, 
„Agriculture and Human Values” 2005, No. 22 (4), s. 451–464. 
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zacji5 oraz odpowiedź na pojawiające się negatywne sygnały związane z domi-
nującą pozycją przemysłowego wytwarzania Ŝywności6. Jedną z głównych 
przesłanek budowy takich systemów podaŜy jest chęć zwiększenia dochodowo-
ści i siły rynkowej gospodarstw rolnych oraz oferowanie konsumentom Ŝywno-
ści wytwarzanej z lokalnych surowców (często ekologicznych) i w tradycyjny 
sposób. Charakterystyczną cechą tych kanałów jest relatywnie niewielka ich 
długość oraz wykorzystanie w jak największym stopniu sprzedaŜy bezpośred-
niej. Beneficjentami korzyści płynących z takiego modelu działania są: gospo-
darstwa rolne, konsumenci Ŝywności oraz regiony, w których budowane są al-
ternatywne łańcuchy podaŜowe. Korzyści ekonomiczne dla producentów rol-
nych i jednocześnie sprzedawców własnych artykułów spoŜywczych powstają 
w efekcie ominięcia pośredników i przejawiają się w postaci zwiększenia po-
ziomu sprzedaŜy, rentowności i siły rynkowej. Z kolei korzyści dla konsumen-
tów wynikają z nabywania towarów spoŜywczych o oryginalnym smaku i czę-
sto wyŜszych walorach odŜywczych aniŜeli wyroby z aktualnie dominującej 
produkcji przemysłowej. Taka Ŝywność jest równieŜ elementem lokalnej trady-
cji oraz odmienności i w tym sensie budowa alternatywnych kanałów dystrybu-
cji Ŝywności staje się częścią marketingu terytorialnego sprzyjającego zrówno-
waŜonemu rozwojowi regionalnemu. Graficznie warianty budowy alternatyw-
nych łańcuchów podaŜy Ŝywności przedstawiono na rysunku 2. 

 
 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Warianty dystrybucji występujące w alternatywnych łańcuchach podaŜy Ŝywności 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                 
5 R. Alvensleben, S.K. Schrader, Consumer attitudes towards regional food products – A case 

study for northern Germany, Materials from AIR-CAT workshop „Consumer Attitudes towards 
Typical Foods”, 22 October 1998 in Dijon, France. 

6 L. Venn, M. Kneafsey, L. Holloway, R. Cox, E. Dowler, H. Tuomainen, Researching Euro-
pean ‘alternative’ food networks: some methodological considerations, „Area” 2006, No. 38 (3), 
Royal Geographical Society (with The Institute of British Geographers), s. 248. 
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W alternatywnym łańcuchu podaŜy Ŝywności rolnik staje się przedsiębiorcą 
w całym tego słowa znaczeniu, poniewaŜ pełni funkcje producenta surowców 
rolnych, przetwórcy i sprzedawcy własnych wyrobów spoŜywczych. Kanał 
dystrybucji w tym modelu jest krótki, a dominującą rolę odgrywa sprzedaŜ bez-
pośrednio do konsumenta finalnego. Zgodnie z polskim prawem określenie 
sprzedaŜy bezpośredniej występuje równieŜ w sytuacji, gdy produkty Ŝywno-
ściowe bezpośrednio od rolnika nabywają lokalne sklepy detaliczne i obiekty 
gastronomiczne w celu oferowania ich konsumentom ostatecznym7, co jednak 
wybiega poza definicję przyjętą w teorii marketingu. 

Poza innymi obiektami na rysunku 2 pojawiają się równieŜ specjalistyczne 
sklepy oferujące Ŝywność dietetyczną i ekologiczną, zaopatrujące się bezpo-
średnio u rolników. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe sprzedaŜ w alternatywnych łańcu-
chach podaŜy Ŝywności moŜe się odbywać poprzez sieci budowane przez grupy 
rolników, co dodatkowo moŜe zwiększyć ich znaczenie rynkowe (większa skala 
działalności). 

Ogólna charakterystyka Biofarmy Sasov 

Analizowane przedsiębiorstwo jest prywatnym podmiotem zlokalizowanym 
w miejscowości Sasov tuŜ obok Jihlavy – stolicy województwa Vysocina 
(środkowa część Republiki Czeskiej). Pełna nazwa będąca jednocześnie marką 
dla wytwarzanych produktów zawiera nazwisko właściciela i brzmi Josef Skle-
nař – Biofarma Sasov. Choć badany obiekt naleŜy określić jako wielkoobsza-
rowe gospodarstwo rolne o areale ok. 500 ha gruntów rolnych, to faktycznie jest 
ono wielobranŜowym przedsiębiorstwem, które poza typową produkcją rolniczą 
zajmuje się przetwórstwem i sprzedaŜą gotowych artykułów spoŜywczych wy-
produkowanych na bazie własnych surowców. Omawiane gospodarstwo po-
wstało w 1991 r. w procesie przekształceń własnościowych na bazie wcześniej 
działającego gospodarstwa Średniej Szkoły Zawodowej z Jihlavy8. Pomimo 
relatywnie duŜego areału Biofarma Sasov od 1999 r. funkcjonuje jako certyfi-
kowane gospodarstwo ekologiczne. Od tego czasu oferowane są tam równieŜ 
przetworzone artykuły spoŜywcze spełniające wymogi stawiane przed Ŝywno-
ścią ekologiczną. Według słów właściciela o wyborze ekologicznego sposobu 
gospodarowania zadecydowały: osobista dbałość o ochronę środowiska natural-
nego, chęć podniesienia dobrostanu zwierząt hodowlanych, a takŜe staranie  
o zaoferowanie dobrej jakości czeskiej Ŝywności ekologicznej w postaci final-
                                                                 

7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środ-
ków spoŜywczych, DzU 2007, nr 5, poz. 38. 

8 O biofarmě, http://biofarma.cz/cz/o-biofarme. 
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nych produktów. Pewien wpływ miały teŜ akcje promujące ekologiczny sposób 
prowadzenia rolnictwa oraz podnoszące poziom świadomości konsumentów  
w celu zmiany ich preferencji Ŝywnościowych i zakupowych, które były pro-
wadzone przez czeskie instytucje rządowe. W sposób syntetyczny główne ob-
szary działalności gospodarczej wraz z najwaŜniejszymi produktami Biofarmy 
Sasov zostały przedstawione w tabeli 1. 

Tabela 1  

Główne kierunki działalności gospodarczej oraz podstawowe  
produkty i działania Biofarmy Sasov 

Lp. Kierunek działalności 
gospodarczej 

Podstawowe produkty i działania 

1 Produkcja rolnicza: 
– produkcja roślinna 
– produkcja zwierzęca 

 
gryka, ziemniaki, cebula, rośliny pastewne,  
Ŝywiec wołowy, Ŝywiec wieprzowy. 

2 Przetwórstwo spoŜywcze a) mroŜone frytki ziemniaczane, 
b) mroŜone talarki ziemniaczane, 
c) ubój Ŝywca wołowego i wieprzowego, 
d) produkcja mięsa i przetworów mięsnych. 

3 Działalność uzupełniająca a) produkcja biogazu i energii elektrycznej (in-
westycja w realizacji) 

b) produkcja biodiesla na własne potrzeby, 
c) płatne oprowadzanie po farmie połączone  

z degustacją produktów firmy dla zaintereso-
wanych osób i grup, 

d) udział w naukowych projektach badawczych. 

Źródło: opracowanie własne. 

Opisywane przedsiębiorstwo działało głównie w obszarze przetwórstwa 
Ŝywności. Flagowymi produktami były mroŜone frytki oraz talarki ziemniacza-
ne, a takŜe świeŜe mięso oraz przetwory mięsne wołowe i wieprzowe. Integral-
ną częścią Biofarmy Sasov była własna ubojnia zwierząt, spełniająca wszelkie 
wymogi sanitarno-prawne stawiane przed tego typu obiektami w Unii Europej-
skiej. Ubój zwierząt był prowadzony zgodnie z wymogami dobrostanu zwierząt 
oraz specyfiką produkcji Ŝywności ekologicznej. Typowa produkcja rolnicza 
podporządkowana była zapewnieniu odpowiedniej bazy paszowej dla zwierząt 
hodowlanych oraz dostarczeniu roślinnych surowców do dalszego przetworze-
nia. Poza tymi działaniami, w celu właściwego zagospodarowania odpadów 
powstających w ubojni i innych procesach przetwórczych, a takŜe duŜej ilości 
zielonej masy produkowanej na uŜytkach zielonych, której nie zjadały zwierzęta 
gospodarskie, podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji polegającej na budowie 
biogazowni i małej siłowni elektrycznej wykorzystującej powstający gaz. Doce-
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lowo inwestycja ta ma zapewnić samowystarczalność energetyczną gospodar-
stwa, a ponadto przynieść przychody finansowe z oddawania nadmiaru energii 
do sieci publicznej (10% wytwarzanej energii wystarczy na pokrycie potrzeb 
przedsiębiorstwa, a pozostała część to potencjalne źródło dodatkowych docho-
dów firmy). 

Warte odnotowania są pozostałe działania gospodarcze. Polegały one na 
ścisłej współpracy z czeskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczy-
mi w ramach grantów badawczych oraz na organizowaniu płatnych wizyt poka-
zowych na farmie, w trakcie których moŜna samodzielnie obserwować zwierzę-
ta gospodarskie, ubojnię czy aktualnie prowadzone procesy produkcyjne. Po 
gospodarstwie oprowadza najczęściej sam właściciel – Josef Sklenař, a na za-
kończenie w specjalnie przygotowanej sali przyrządzane są posiłki na bazie 
produktów wytwarzanych w firmie. MoŜna to uznać jednocześnie za element 
polityki produkcyjnej (dywersyfikacja oferty) oraz polityki promocyjnej (moŜ-
liwość poznania przedsiębiorstwa i jego oferty połączona z degustacją i moŜli-
wością zakupu dostępnych w ofercie artykułów spoŜywczych).  

Podsumowując naleŜy stwierdzić, Ŝe działania podejmowane w analizowa-
nym obiekcie świadczą o aktywnej polityce produktowej podporządkowanej 
wymogom rynkowym i prawnym, a jednocześnie wykorzystującej pojawiające 
się moŜliwości dywersyfikacji oferty i zdobywania dodatkowych dochodów. 
Jako potwierdzenie takiego stanu rzeczy naleŜy uznać np. podjęcie decyzji  
o inwestycji w produkcję biogazu czy wskazywane przez właściciela plany 
poszerzenia głównej oferty sprzedaŜowej o nowe przetwory mięsne. 

Dystrybucja Ŝywności ekologicznej w praktyce Biofarmy Sasov 

Przyjęty model dystrybucji własnych produktów ekologicznych przez Bio-
farmę Sasov wpisuje się w schemat alternatywnego łańcucha podaŜy Ŝywności. 
Wytwarzane artykuły spoŜywcze są sprzedawane w krótkich kanałach dystry-
bucyjnych, w których dominującą rolę spełnia klasyczna marketingowa sprze-
daŜ bezpośrednia. Taka forma sprzedaŜy realizowana jest poprzez oferowanie 
towarów na lokalnych targach i kiermaszach oraz rozwoŜenie go do stałych 
odbiorców ostatecznych, a takŜe bezpośrednio w gospodarstwie (z czeskiego 
prodej ze dvora). W sumie poprzez sprzedaŜ bezpośrednią dystrybuowane jest 
60% całkowitej sprzedaŜy firmy (rys. 3). Pozostała część produkcji trafia do 
innych przetwórców (30% sprzedaŜy) i specjalistycznych sklepów oferujących 
Ŝywność ekologiczną i dietetyczną (10% sprzedaŜy). 
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Rys. 3. Struktura sprzedaŜy Biofarmy Sasov z podziałem na róŜne sposoby dystrybucji 

Źródło: opracowanie własne. 

Preferowanym sposobem dystrybucji własnych produktów w Biofarmie Sa-
sov było dowoŜenie klientom towaru do ich miejsca zamieszkania przy pomocy 
własnego transportu oraz wszelkiego rodzaju lokalne formy zbytu, tzn. targi, 
jarmarki czy okolicznościowe kiermasze, a takŜe sprzedaŜ bezpośrednia prowa-
dzona na terenie gospodarstwa. 

W trakcie zbierania danych pierwotnych poproszono właściciela o ocenę 
moŜliwości współpracy z róŜnymi odbiorcami pośrednimi przy pomocy skali 
Likerta od 1 (współpraca w pełni zadowalająca) do 5 (współpraca zupełnie nie-
zadowalająca). W tym zestawieniu najlepiej wypadli inni przetwórcy (nota „2”), 
natomiast sklepy specjalistyczne otrzymały ocenę „3”. W analizowanym przed-
siębiorstwie w ogóle nie współpracowano ze sklepami wielkopowierzchniowy-
mi, które otrzymały ocenę „5”, czyli zupełnie niezadowalającą ocenę moŜliwo-
ści współpracy. 

Jako uzupełnienie omawiania polityki dystrybucyjnej Biofarmy Sasov nale-
Ŝy dodać, Ŝe głównym rynkiem pod względem geograficznym był obszar Repu-
bliki Czeskiej. W wyjątkowych sytuacjach i na niewielką skalę dostarczano 
równieŜ towary do Niemiec i na Słowację. 

Podsumowanie 

Konwencjonalne kanały dystrybucji Ŝywności są korzystne przede wszyst-
kim dla duŜych podmiotów handlowych, które wykorzystują w nich silną pozy-
cję rynkową o monopolistycznych znamionach. Dla gospodarstw rolnych, 
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zwłaszcza tych aktywnie zarządzanych i mających aspiracje nie tylko do pro-
dukcji płodów rolnych, ale takŜe oferowania przetworzonej Ŝywności, znacznie 
korzystniejsze są alternatywne łańcuchy podaŜowe. NaleŜy podkreślić, Ŝe bene-
ficjentami korzyści płynących z funkcjonowania alternatywnych form sprzeda-
Ŝy Ŝywności są nie tylko same gospodarstwa, ale takŜe konsumenci poszukują-
cy bioróŜnorodności i autentycznego smaku produktów wytwarzanych trady-
cyjnymi metodami. Taki model podaŜowy wykorzystuje w bardzo duŜym stop-
niu sprzedaŜ bezpośrednią jako podstawową formę dotarcia do klienta ostatecz-
nego. Wykorzystanie alternatywnych łańcuchów podaŜowych powinno mieć 
miejsce szczególnie w przypadku produktów regionalnych, ekologicznych i tra-
dycyjnych, które są często elementem marketingu terytorialnego i przyczyniają 
się do zrównowaŜonego rozwoju regionów oddalonych od wielkich aglome-
racji. 

Szczegółowo analizowane w opracowaniu przedsiębiorstwo Biofarma Sa-
sov naleŜy określić jako obiekt nastawiony rynkowo i prawidłowo wykorzystu-
jący moŜliwości wynikające z uŜycia narzędzi marketingowych – odpowiednich 
do branŜy oraz skali i charakteru działalności. MoŜna je wskazywać jako wzór 
dla innych podmiotów, które chcą działać na rynku Ŝywności ekologicznej  
i oferować swoje produkty w alternatywnych kanałach podaŜy Ŝywności. 

 
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ORGANIC FOOD  

IN ALTERNATIVE SUPPLY CHANNELS 
 

Summary 
 

The paper deals with the issues related to the production and distribution of food. The work 
set out the conventional and alternative distribution channels of food. These channels have been 
compared and evaluated in terms of benefits for farms and consumers. Additionally, in the work 
have been analyzed production and distribution activities on the example of agribusiness compa-
ny. The object chosen as a case study was Biofarma Sasov Josef Sklenař, which operated in the 
Czech Republic and offered organic food. The products of this company were offered in short 
distribution channels, and primarily through direct sales. Marketing activities undertaken by the 
Biofarma Sasov may serve as a good example for others who want to distribute their products in 
alternative channels of food supply. 
 

 

 



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 662                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 74                  2011 
 

 

 

 

dr DARIUSZ OCZACHOWSKI 
Politechnika Koszalińska 
 

 

 

 

MARKETING W NIEŁASCE – JAK ZAPEWNI Ć  
ZNACZNIEJSZĄ POZYCJĘ MARKETERÓW  
W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWYM? 

 

 

 

Streszczenie  

Z treści obecnie prowadzonych dyskusji i zawartości publikacji poświęconych marketingowi 
moŜna wysnuć wniosek, Ŝe marketing (reprezentowany przez profesjonalnych marketerów za-
trudnionych w komórkach marketingowych organizacji) popadł w kłopoty, będąc coraz częściej 
traktowany przez naczelnych menedŜerów jako drugorzędny, o coraz mniejszym znaczeniu. Są co 
najmniej trzy przyczyny tego stanu rzeczy: przenikanie marketingu do całej organizacji (przej-
mowanie zadań marketerów przez innych pracowników), niezdolność marketerów do wykazania 
się przed naczelnym kierownictwem na ile efektywne są ich działania, stały wzrost wiedzy klien-
tów pozwalającej im uodpornić się na skutki stosowanych przez marketerów technik. Jedyny  
w obecnych warunkach sposób odwrócenia tego niekorzystnego dla marketerów trendu to dopro-
wadzenie do tego, by stali się oni bardziej efektywni w opinii naczelnego kierownictwa. To zaś 
wymaga zapewnienia im potrzebnej do tego wiedzy przez uczonych–badaczy marketingu, efek-
tywnego procesu nauczania marketingu w szkołach i mądrego jego realizowania w praktyce. 

Upowszechnienie marketingu w przedsiębiorstwie 

Marketing, ten uprawiany jako nauka, liczy juŜ sobie bez mała sto lat 
(przynajmniej w Stanach Zjednoczonych)1. W tym czasie był róŜnie postrzega-
ny przez wykorzystujących (i rozwijających) go marketerów i klientów. Swój 
najlepszy czas zaczął mieć po drugiej wojnie światowej, w warunkach szybko 
rozwijającej się produkcji w USA, Europie Zachodniej i Japonii, w epoce po-
zornego nadmiaru dóbr, pierwszej w znanych nam dziejach. Ten nadmiar doty-
czył zresztą zaledwie skrawka ówczesnego świata (a takŜe i dzisiejszego), był 
tam jednak na tyle wyraźny, Ŝe gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie najpierw 

                                                                 
1 S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic For Marketing, „Journal of Mar-

keting” 2004 ,Vol. 68, January, s. 1. 
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na specjalistów sprzedawców, a wkrótce i „prawdziwych naukowych” markete-
rów zdolnych nie tylko rozpoznawać ludzkie pragnienia, ale i je kreować.  
W pierwszych dekadach dwudziestego wieku marketing, który moŜna by na-
zwać naukowym, w USA (gdzie indziej znajdował się on jeszcze w stadium 
przednaukowym) koncentrował się głównie na kwestii sprzedaŜy. Z czasem 
obszar badawczy poszerzył się. JuŜ w latach trzydziestych powszechnie wyko-
rzystywano w marketingu naukową wiedzę psychologiczną, choć jej „złoty 
wiek” nadszedł dopiero trzy dekady później. Bardzo owocne dla rozwoju mar-
ketingu jako nauki i powszechności kształcenia w tym zakresie były lata 1961–
1980. Większość koncepcji marketingowych wykładanych w rozmaitych szko-
łach (od zawodowych po akademickie) powstało właśnie w tym okresie, choć 
niektóre z tych znanych mają o wiele starszy rodowód (jak choćby marketingo-
we rozumienie uŜyteczności, sformułowane na początku dwudziestego wieku). 
Wraz z rozwojem wiedzy marketingowej wzrastało znaczenie marketerów, 
zwłaszcza tych pracujących w promocji, a przede wszystkim reklamie, z którą 
powszechnie utoŜsamiano marketing. Rozbudowywały się komórki (działy) 
marketingu w przedsiębiorstwach, zwłaszcza tych największych. Początkowo 
odnosiło się to głównie do przedsiębiorstw przemysłowych, z czasem marketing 
upowszechnił się takŜe w usługach. Organizacje, a zwłaszcza przedsiębiorstwa 
usługowe szybko doświadczyły problemów z intensywną konkurencją, do cze-
go przyczyniła się względna łatwość imitacji w usługach, i zmuszone zostały do 
znalezienia sposobu na utrzymanie się na rynku. Takim sposobem był marke-
ting. W tych właśnie przedsiębiorstwach mógł on odgrywać nawet większą rolę 
niŜ w przedsiębiorstwach wytwarzających dobra materialne (szczególnie tych  
z obszaru hi-tech, z wielkimi budŜetami na R & D), z powodu większych trud-
ności z zapewnieniem sobie i utrzymaniem korzystnej pozycji względem kon-
kurentów. 

Marketing do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia był przede wszystkim 
marketingiem funkcjonalnym. Typowe zadania marketingowe wykonywali 
nieomal wyłącznie pracownicy komórki marketingowej. Pozostali zatrudnieni, 
jeśli nawet w nich uczestniczyli, to na zasadzie wykonywania działalności 
ubocznej, niejednokrotnie w sposób przypadkowy. Oczywiście naleŜy mieć 
świadomość upraszczającego i uogólniającego charakteru takiego stwierdzenia. 
Wiele zaleŜało od rodzaju przedsiębiorstwa, jego wielkości czy typu wykony-
wanej pracy. MoŜna jednak pokusić się o stwierdzenie, Ŝe przewaŜał stan,  
w którym za marketing w przedsiębiorstwie odpowiadali przede wszystkim 
profesjonalni marketerzy wspierani przez sprzedawców. Tak więc marketing 
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miał w organizacji swoje „siedlisko”, własną jednostkę organizacyjną, i nie 
przenikał daleko i często poza nią do innych jednostek. Tak się sprawy miały do 
lat osiemdziesiątych, kiedy to właśnie badacze usług zaproponowali uprawianie 
innego marketingu, przede wszystkim w organizacjach usługowych. Był to mar-
keting relacji bądź partnerski (pojęcia te nie dla wszystkich badaczy stanowią 
synonimy), a do jego pionierów zaliczyć moŜna takich badaczy, jak: L.L. Berry, 
T. Levitt czy B.B. Jackson. Koncepcja ta rozwinęła się bardzo w następnej de-
kadzie za sprawą badaczy głównie spoza Stanów Zjednoczonych (szkoła nor-
dycka, australijska, brytyjska).  

Jedną z naczelnych idei marketingu relacji było upowszechnienie marketin-
gu w organizacji. Chodziło o to, by nie był on wyłącznie bądź prawie wyłącznie 
domeną pracowników działu marketingu, ale by przenikał całą organizację  
– z marketingu funkcjonalnego miał się stać marketingiem interpunkcyjnym2. 
Pomysł, by do marketingu włączyli się takŜe inni pracownicy organizacji, 
oprócz etatowych marketerów, z wolna zaczął być coraz bardziej akceptowany. 
Przyczyniły się do tego marketingowe programy szkoleniowe, podkreślające 
znaczenie tak zwanych part-time marketerów, czyli marketerów wspierających, 
„nieprofesjonalnych”. Pracownicy ci coraz częściej przejawiali postawę charak-
terystyczną dla zatrudnionych w dziale marketingu, a nawet przejmowali pewne 
ich zadania. UwraŜliwienie na klienta przestało być wyłącznie sprawą samych 
marketerów. Marketing przeniknął w dół organizacji, orientacja marketingowa 
stała się wszechobecna. Rzecz jasna moŜna takie twierdzenie uznać za przesad-
ne, niemniej doszło do pozbawienia profesjonalnych marketerów znacznej czę-
ści ich władzy wynikającej z wyłączności wiedzy i działań skierowanych przede 
wszystkim na klientów. Marketerzy musieli podzielić się nią z wieloma innymi 
członkami organizacji. Nastąpiło swoiste „przesunięcie akcentu”. Marketing nie 
przestał nagle być istotnym składnikiem kultury prowadzenia biznesu, ale sami 
marketerzy juŜ nie byli wyłącznie z nim utoŜsamiani. Owe zmiany moŜna było 
zauwaŜyć zwłaszcza w organizacjach usługowych. W nich bowiem zawsze 
miano do czynienia z większą liczbą kontaktów pracowników z osobami z ze-
wnątrz organizacji, co sprawiało, Ŝe nieomal od zawsze marketingiem, nawet 
jeśli intuicyjnym i nieprofesjonalnym, zajmowała się tam relatywnie większa 
część personelu niŜ w przedsiębiorstwach przemysłowych.  

MoŜna pokusić się o stwierdzenie, Ŝe to właśnie w usługach obniŜenie zna-
czenia marketerów było najwyraźniejsze, gdyŜ miało najsolidniejsze podstawy. 
Przedsiębiorstwa przemysłowe takŜe jednak poddały się tej zmianie. W rezulta-
                                                                 

2 Advances in Relationship Marketing, ed. A. Payne, Kogan Page 1995, s. 30. 
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cie ci, którzy dotąd bardzo słabo byli łączeni z działaniami stricte marketingo-
wymi, jak choćby inŜynierowie zajmujący się konstruowaniem i testowaniem 
produktów, stali się wykonawcami zadań jak najbardziej marketingowych. 
Gwoli sprawiedliwości wypada przyznać, Ŝe spełniali je oni juŜ wcześniej, nie 
zawsze zdając sobie z tego sprawę, niemniej teraz owe zadania były juŜ wyko-
nywane w pełni świadomie i celowo. Orientacja marketingowa zatriumfowała  
w swojej najbardziej rozwiniętej formie, ale sami marketerzy stracili na tym. 
Odtąd byli juŜ tylko jednymi z tych bardzo licznych pracowników organizacji, 
którzy dbają o uzgodnienie jej działań z oczekiwaniami i wyobraŜeniami pod-
miotów zewnętrznych.  

Marketing rozumiany jako grupa pracowników z przypisanymi im zada-
niami popadł w stan ,,niełaski” w organizacji. Nie został z niej wyeliminowany, 
ale teŜ nie zyskał na prestiŜu. Co najwyŜej mógł, z mizernym zwykle skutkiem, 
zabiegać o jak najwolniejszy spadek tego prestiŜu. Ta przykra dla marketerów 
sytuacja zdaje się być ledwie częściowo usprawiedliwiona. Nie sposób zigno-
rować faktu, Ŝe wraz ze wzbogacaniem wiedzy i umiejętności marketingowych 
innych pracowników organizacji i umoŜliwieniem im wykonywania zadań mar-
ketingowych musi spadać znaczenie samych marketerow. Jednak wśród owych 
zadań są te łatwe do opanowania i te duŜo trudniejsze. Wykształcenie pewnych 
umiejętności niezbędnych choćby sprzedawcy do nawiązywania i podtrzymy-
wania kontaktu z klientem nie wymaga więcej niŜ krótkiego szkolenia, o ile 
tylko osoba chcąca wykonywać ten zawód ma odpowiednie predyspozycje psy-
chiczne (a takŜe niekiedy i fizyczne). Czym innym jest natomiast wykształcenie 
przyszłego analityka, badacza lub menedŜera marki (by potraktować to jako 
przykład). Tu potrzeba znacznie wyŜszych kompetencji, których wykształcenie 
wymaga długiego szkolenia. Umiejętności takie nie są ani potrzebne, ani moŜ-
liwe do szybkiego wykształcenia u pracowników niebędących marketerami,  
a ich wartość trudno przecenić. Wskazuje to na wciąŜ bardzo waŜną rolę marke-
terów w organizacji.  

W usługach nie da się budować przewagi (USP – unique selling proposi-
tion) na kreatywności inŜynierskiej w takim stopniu jak w produkcji material-
nej. Przedsiębiorstwa usługowe korzystają z techniki, przyczyniają się do jej 
tworzenia, lecz nie są jej pełnymi wytwórcami. Zmusza je to do korzystania  
w szerszym zakresie z dorobku marketingu. InŜynier w firmie usługowej nie ma 
zazwyczaj tak silnej pozycji wobec marketera jak w przedsiębiorstwie produk-
cyjnym. W tym drugim, zwłaszcza jeśli jest to przedsiębiorstwo z obszaru za-
awansowanej technologii, pozycja inŜyniera (konstruktora) jest silniejsza, i to, 
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niestety, kosztem marketera. InŜynier bowiem w znacznie większym stopniu 
moŜe przyczynić się do stworzenia unikalnej propozycji dla klienta. W usługach 
triki marketingowe są bardziej potrzebne.  

Reasumując wypada stwierdzić, Ŝe sukces orientacji marketingowej – wszę-
dzie tam, gdzie się rzeczywiście dokonał, co nie jest wcale powszechne – zapro-
ponowanej przez reprezentantów marketingu relacji stał się przyczyną spadku 
znaczenia pracowników tradycyjnej komórki marketingowej. Nie była to jednak 
jedyna przyczyna.  

Marketer wobec problemu efektywności marketingu 

Odebranie marketingu marketerom, będące rezultatem upowszechnienia się 
w przedsiębiorstwach właściwie rozumianej orientacji marketingowej, to waŜna 
przyczyna obniŜenia znaczenia słuŜb marketingowych. WaŜna, lecz nie jedyna  
i zapewne nie najwaŜniejsza. O wiele istotniejsze wydaje się rozczarowanie 
kierowników przedsiębiorstw korzyściami z podejmowanych działań marketin-
gowych, a zwłaszcza moŜliwościami wyznaczania zaleŜności pomiędzy kosz-
tami tych działań a uzyskaną dzięki nim wartością dodatkową (marketingową). 
Jest to typowy problem niemoŜności ustalenia wystarczająco precyzyjnie efek-
tywności podjętego działania. Rozumienie efektywności w marketingu (a takŜe 
skuteczności) nie róŜni się od tego powszechnie akceptowanego przez ekono-
mistów3. Jednak o ile na innych obszarach przynaleŜnych do działalności go-
spodarczej zdołano, jak się wydawało (chociaŜ i to zdaje się problematyczne), 
choćby w części uporać się z tym problemem, wypracowując metody i techniki 
słuŜące właśnie wyznaczaniu efektywności, o tyle w marketingu, zdaniem jego 
krytyków (kierowników organizacji), sprawy pod tym względem mają się źle.  
I to nie dlatego, Ŝeby nie starano się robić w tym kierunku postępu. Przeciwnie, 
opracowano róŜne metody mające słuŜyć pomiarowi efektywności, jednak ich 
skuteczność nie zadowala zarządzających przedsiębiorstwami. 

Na obronę marketingu moŜna co prawda przywołać argument, Ŝe gdzie in-
dziej wcale nie jest wyraźnie lepiej, ale niewiele mu to pomaga. Naczelne kie-
rownictwo ma silny argument przeciw marketingowi, który trudno wytrącić mu 
z ręki. Szczególnie słaba okazuje się zdolność marketerów do wyznaczania efe-
ktywności cząstkowych, a więc efektywności poszczególnych działań podejmo-
wanych w trakcie realizacji strategii marketingowej, a jest to kwestia kluczo-
wa. O ile efektywność całej strategii moŜna w pewnym przybliŜeniu ustalić, po-
równując ogólne wydatki na marketing z dodatkowymi korzyściami (np. wzrost 

                                                                 
3 Efektywność marketingu, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa 2005, s. 16–21. 
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sprzedaŜy), oczywiście przy przyjęciu pewnych załoŜeń, co do których praw-
dziwości moŜna mieć wątpliwości (jak choćby o niewystąpieniu nieznanych 
czynników wpływających znacząco na samą strategię), o tyle efektywności 
pojedynczych działań i instrumentów nie sposób wyznaczyć wystarczająco 
precyzyjnie. Jako przykład moŜe posłuŜyć choćby trudność rozstrzygnięcia, czy 
większą korzyść przyniosło przedsiębiorstwu obniŜenie ceny, czy wydatki na 
reklamę w sytuacji, gdy oba te instrumenty wykorzystano jednocześnie. Marke-
terzy uwaŜają, Ŝe nawet w takich warunkach moŜna ową cząstkową efektyw-
ność wyznaczyć, jednak w dzisiejszych dynamicznych czasach moŜe do tego 
dojść tylko w szczególnie sprzyjających okolicznościach, jeśli powaŜnie trak-
tować rygoryzm metodologiczny postępowania naukowego. 

Zatem nie naleŜy się dziwić, Ŝe naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa ma 
do marketerow coraz mniejsze zaufanie. W rezultacie wydatki łączne na marke-
ting nie tylko nie rosną, ale nawet się obniŜają. Tam zaś, gdzie rosną, to i tak 
wolniej niŜ choćby wydatki na badania i rozwój oraz na produkcję. Dotyczy to 
przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych, moŜna jednak domniemywać, Ŝe po-
dobnie jest i w Polsce, a więc w kraju o zawsze relatywnie niskich wydatkach 
na tę sferę (uwzględniając wielkość przedsiębiorstw). Nie moŜna uciekać się 
jednak wyłącznie do generalizacji, wyraŜając opinie o wydatkowaniu środków  
i wpływie marketingu w przedsiębiorstwach. 

Argumentem na potwierdzenie powyŜszych stwierdzeń odnoszących się do 
obecnej kondycji marketingu moŜe być badanie dokonane według tej samej 
metodologii w siedmiu zaawansowanych gospodarczo krajach: Holandii, USA, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Australii, Szwecji i Izraelu4. Przedstawione  
w źródłowym artykule wyniki odnoszą się tylko do jednego ze zbadanych kra-
jów – Holandii, nie róŜnią się jednak istotnie od tych uzyskanych w pozostałych 
sześciu krajach, gdy chodzi o ogólną pozycję marketerów w przedsiębiorstwie. 
Badanie miało m.in. na celu rozpoznanie, kto ma wpływ na jakie decyzje. 
Uwzględniono 4 działy przedsiębiorstwa: marketing, sprzedaŜ, finanse oraz 
badania i rozwój wraz z produkcją, i następujące obszary decyzyjne: reklamo-
we; dotyczące pomiaru zadowolenia klienta; segmentacja, pozycjonowanie; 
relacje i lojalność; obsługa klienta; ceny; dystrybucja; strategia; rozwój produk-
tu; wchodzenie na rynki zagraniczne; wybór partnera do prowadzenia biznesu; 

                                                                 
4 P.C. Verhoef, P.S.H. Leeflang, Getting Marketing back into the Boardroom: The Influence of 

the Marketing Department in Companies Today, „GfK Marketing Intelligence Review” 2010, 
Vol. 2, No. 1, May, s. 35–41. Artykuł ten jest skróconą i poprawioną wersją pełnego tekstu obu 
autorów: P.C. Verhoef, P.S.H. Leeflang, Understanding Marketing Department’s Influence within 
the Firm, „Journal of Marketing” 2009, Vol. 73 (March), s. 14–37. 
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wydatki na technologie informatyczne. Ponadto badaniu poddano postrzeganie 
znaczenia działu marketingu oraz znaczenia przypisywanego działowi marke-
tingu przez naczelne kierownictwo. Pomiar wpływu działu marketingu na decy-
zje (z siedmiu wyselekcjonowanych obszarów) polegał na rozdysponowaniu 
100 punktów pomiędzy wymienione cztery działy przedsiębiorstwa w odniesie-
niu do kaŜdego z siedmiu obszarów decyzyjnych. Im więcej punktów otrzymał 
dany dział, tym większy był jego wpływ na określony obszar decyzyjny. Bada-
niu poddane zostało grono naczelnych menedŜerów (CEOs – Chief Executive 
Officers) z firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników z róŜ-nych sek-
torów gospodarki holenderskiej (z przewagą firm usługowych). Uzyskane wy-
niki porównano z wynikami podobnego badania przeprowadzonego w 1999 r. 
Przedstawienie w tym miejscu bardziej szczegółowych wyników badania nie 
wydaje się celowe, wystarczy ich uogólnienie. I tak okazało się, Ŝe w porówna-
niu do 1999 r. wpływ działu marketingu zmalał w kwestii decyzji z zakresu 
rozwoju produktu, formułowania strategii, ekspansji na nowe rynki oraz wyboru 
partnerów do prowadzenia biznesu. Jednocześnie zaobserwowano wzrost zna-
czenia działu marketingu w obszarze reklamy i zarządzania klientami. Okazało 
się takŜe, Ŝe przedsiębiorstwa z silnymi działami marketingu osiągają lepsze 
rezultaty, co oznacza, Ŝe istnieje potrzeba tworzenia w przedsiębiorstwach sil-
nych działów marketingu. Do takiego wniosku skłaniają wyniki badania z Nie-
miec, Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Izraela. 

Rezultaty przedstawionego tu jako przykład badania dotyczącego znaczenia 
działu marketingu w przedsiębiorstwie, gdyby potraktować je kompleksowo, 
prowadzą do dwóch konkluzji. Po pierwsze, moŜna niestety dostrzec spadający 
wpływ tego działu na kluczowe decyzje z zakresu jego specjalizacji. To musi 
wywoływać niepokój i skłaniać do podejmowania działań naprawczych. Jedno-
cześnie okazuje się, Ŝe silny dział marketingu ma pozytywny wpływ na funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa, co oznacza, Ŝe przedwczesne są opinie o jego 
małej waŜności bądź wręcz zbędności. Co wobec tego przewaŜa: argument na 
rzecz spadku znaczenia działu marketingu i zarazem profesjonalnych markete-
rów czy teŜ ten o jego wciąŜ co najmniej równie waŜnej jak wcześniej roli? 
Wydaje się, Ŝe w ciągu ostatniej dekady dostrzegalne jest pogorszenie pozycji 
komórek marketingowych w przedsiębiorstwach, a więc i samych marketerów. 
Jednak sam marketing, realizowany przez wielu pracowników przedsiębiorstwa, 
niekoniecznie (a nawet przewaŜnie) będących marketerami, ma się całkiem 
dobrze. Stwierdzony związek pomiędzy siłą działu marketingu a osiągnięciami 
przedsiębiorstwa napawa optymizmem co do szansy podniesienia w przyszłości 
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statusu marketerów i przywrócenia im choćby wcześniejszej pozycji. Niestety 
waŜna, jeśli nie najwaŜniejsza, jest tu opinia o marketingu tych, którzy decydują 
o jego miejscu w przedsiębiorstwie – opinia przedstawicieli naczelnego kierow-
nictwa. A wśród nich zdaje się dominować przeświadczenie, Ŝe marketing utra-
cił swoje dawne znaczenie strategiczne i ogranicza się do podejmowania decyzji 
o charakterze taktycznym, głównie z zakresu reklamy, sprzedaŜy i komunikacji. 
Owo ,,blednięcie marketingu” w opinii szefów przedsiębiorstw wynika z prze-
konania, Ŝe marketerzy w niewielkim stopniu przyczyniają się do wzrostu 
sprzedaŜy czy wartości przedsiębiorstwa i Ŝe ponadto nie potrafią precyzyjnie 
wykazać, jakich korzyści przysparza kaŜda wydana na marketing suma. Argu-
ment o swoistej „impotencji” marketingu co do własnej efektywności jest wśród 
naczelnych menedŜerów powszechny. Nie neguje się zupełnie jego pozytywne-
go wpływu na sytuację przedsiębiorstwa, podnosi się jednak argument o nad-
miernych stratach (wydatki na marketing), które powoduje i których nie daje się 
ograniczyć, gdyŜ tak naprawdę niewiele wiadomo o tym, które z działań marke-
tingowych są skuteczne, i na ile, a które nie. 

Sytuację marketingu moŜna streścić następująco5: 
– funkcja marketingowa traci na znaczeniu w hierarchii przedsiębiorstwa, 
– kwestie marketingowe są coraz mniej waŜne dla naczelnego kierownic-

twa, 
– marketing postrzegany jest jako koszt, a nie inwestycja, 
– marketerzy są marginalizowani, w tym znaczeniu, Ŝe wiele istotnych 

decyzji i działań z zakresu marketingu przechodzi do innych działów 
przedsiębiorstwa, 

– znika synergia z łączenia decyzji marketingowych, 
– wzrasta pozycja menedŜerów działów finansowych i innych posługują-

cych się „twardą arytmetyką” wobec menedŜerów odpowiedzialnych za 
marketing, 

– większość kierowników działów marketingu sprawuje swoją funkcję 
stosunkowo krótko (są zastępowani z powodu przypisywanego im nie-
osiągania wyników oczekiwanych przez kierownictwo). 

Zatem niezdolność marketingu, w opinii zarządzających przedsiębiorstwa-
mi, do wykazania się wymaganą efektywnością i umiejętnością jej mierzenia 
sprawia, Ŝe połoŜenie pracowników komórek marketingowych stało się trud-
niejsze niŜ jeszcze choćby dekadę wcześniej. 

                                                                 
5 Ibidem, s. 35. 
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Marketer wobec postępu wiedzy 

Zmieniająca się na niekorzyść sytuacja marketerów jest skutkiem nie tylko 
dwóch wymienionych wcześniej przyczyn: upowszechniania się postawy pro-
marketingowej wśród pozostałych pracowników przedsiębiorstw (czy teŜ sze-
rzej – organizacji) oraz spadającego zaufania do umiejętności wyznaczania 
przez marketerów parametrów charakteryzujących efektywność ich pracy, lecz 
takŜe jeszcze jednej, zdaniem autora, nie mniej istotnej. W przeciwieństwie do 
wyŜej wymienionych jest to przyczyna całkiem niezaleŜna od samych markete-
rów. Przyczyną tą jest stały, i być moŜe coraz szybszy, wzrost wiedzy o marke-
tingu tych, na których jest on skierowany, a więc klientów przedsiębiorstw.  

Większość ludzi, nawet tych profesjonalnie zajmujących się marketingiem, 
ma stosunkowo krótką perspektywę historyczną. W przypadku naukowego 
marketingu, liczącego sobie, jak juŜ wspomniano, blisko sto lat, rzeczywista 
perspektywa jest mniej więcej o połowę krótsza i mieści się w okresie po 1945 
roku, a nawet w ciągu ostatnich dwóch, trzech dekad. Rzadko sięga się dalej,  
a to dopiero uświadamia, jak wielka zmiana zaszła w pozycji marketera wobec 
klienta w ciągu ostatniego stulecia, a tym bardziej dłuŜszego okresu, w odnie-
sieniu do wiedzy: wiedzy marketera pozwalającej na poŜądane oddziaływanie 
na klienta (kreowanie postawy prozakupowej) oraz wiedzy klienta umoŜliwiają-
cej obronę przed skutkami działań marketera, a więc utrudniającemu temu 
ostatniemu pracę. Przywołując ten argument, dobrze będzie posłuŜyć się pew-
nym przykładem z dość odległego czasu. Jest nim postać Phineasa Taylora Bar-
numa (1810–1891), niezbyt znanego w Polsce pioniera amerykańskiego show-
businessu i być moŜe jednego z pierwszych wybitnie utalentowanych markete-
rów, a z pewnością wyjątkowego specjalistę w dziedzinie public relations, i to 
w dziewiętnastym stuleciu, zanim jeszcze pojawiły się wspierające marketerów 
psychologiczne teorie Skinnera, Pawłowa i Maslowa6. Był on twórcą, m.in. 
Muzeum Amerykańskiego w Nowym Jorku. „Pewnego razu przed swoim Mu-
zeum Amerykańskim Barnum ustawił cegły na czterech rogach ulicy. Co 15 
minut pewien męŜczyzna wychodził z budynku z cegłą w ręce i przechodził na 
przeciwległy róg ulicy oraz wymieniał cegły z tego rogu na tę, którą trzymał  
w ręce. Następnie zabierał wymienioną cegłę, przechodził do przeciwległego 
rogu i dokonywał tej samej czynności. To samo robił z pozostałymi cegłami. 
Kiedy skończył, zabierał pozostałą, jedną cegłę i wracał do muzeum, a za nim 
podąŜał tłum ciekawskich, którzy płacili za wstęp i wchodzili do budynku, pra-
                                                                 

6 S.R. Olson, Komunikacja w organizacji i zarządzaniu, Politechnika Wrocławska, Wrocław 
1995, s. 46. 



Dariusz Oczachowski 164

gnąc dowiedzieć się, dlaczego zamieniał cegły. Dlaczego zamieniał cegły? Aby 
zmusić ciekawskich do zapłacenia za bilet wstępu i wejścia do budynku. Nie 
było Ŝadnego innego powodu”7. 

To jedna ze skutecznych, wykorzystujących wiedzę psychologiczną (mar-
ketingową) „sztuczek” Barnuma, przed którą nie mogło się obronić wielu ów-
czesnych ludzi. Były teŜ i inne. „Pewnego razu zorganizował objazd po kraju  
i pokazywał »syrenę« (była to wypchana małpa z przyszytym rybim ogonem) 
oraz kobietę, która twierdziła, Ŝe była niańką George’a Washingtona (gdyby nią 
była naprawdę, musiałaby mieć 130 lat). Na krótko przed przyjazdem do dane-
go miasta wysyłał listy do wydawców miejscowych gazet pod róŜnymi pseudo-
nimami. W połowie tych listów wychwalał niepowtarzalność i wspaniałość tej 
wystawy. W pozostałych, równieŜ autorstwa Barnuma, pisano, Ŝe wystawa jest 
oszustwem i Ŝe jej twórca posuwa się za daleko, twierdząc, Ŝe niańka Washing-
tona nie jest istotą ludzką, ale robotem. Często wywoływało to wiele kontro-
wersji”8. „W tym swoim muzeum Barnum umieścił tablicę z duŜą strzałką  
i napis mówiący: »This way to egress«, czyli »Droga do wyjścia«. Strzałka 
wskazywała na duŜe, cięŜkie, złowieszczo wyglądające drzwi. W języku angiel-
skim słowo »egress« brzmi jak nazwa egzotycznego zwierzęcia lub ptaka. Sło-
wo to jest archaiczne i wyszło z uŜytku, a oznacza »wyjście«, czego większość 
Amerykanów nie wie. Osoby, które przeszły przez te drzwi, orientowały się 
natychmiast, Ŝe są na ulicy i nie mogą wrócić do muzeum – aby wejść z powro-
tem, musiały ponownie kupić bilet”9.  

Przykład P.A. Barnuma przedstawiono, aby zwrócić uwagę na ogromny dy-
stans w zakresie wiedzy, a raczej róŜnicy w wiedzy, jaką mogli mieć ówcześni 
inteligentni „protomarketerzy” i ich „ofiary”. Przytoczony przykład dzieli od 
nas dystans 130–140 lat, i co waŜne, opisane zdarzenia miały miejsce w Stanach 
Zjednoczonych, a więc kraju, którego społeczeństwo w tamtym czasie, nawet  
w mieście takim jak Nowy Jork, stanowili w zdecydowanej większości ludzie  
o bardzo skromnej wiedzy, najczęściej ubodzy emigranci lub ich potomkowie. 
Przez kolejne półwiecze sytuacja nie zmieniła się znacząco. Ówcześni „marke-
terzy” mogli sobie pozwolić ma wykorzystywanie ignorancji ludzi, i nawet 
proste, dziś juŜ nieskuteczne (a moŜe jednak nie?) techniki, które lepiej byłoby 
nazwać „sztuczkami”, okazywały się skuteczne, i to nawet gdy były powtarzane 
wobec tych samych ludzi. Stwarzało to wygodne warunki tym wszystkim, któ-

                                                                 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem, s. 46–47. 
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rych dziś nazywamy marketerami. Nie trzeba było prowadzić rozległych badań, 
gromadzić wiele informacji, wystarczało to, co zapewniało doświadczenie.  
P.A. Barnum był człowiekiem wyjątkowym, było jednak wielu doskonałych 
sprzedawców, którzy potrafili wykorzystać przewagę, jaką mieli wobec swoich 
klientów – przewagę wiedzy. Dziś takie sprzyjające warunki zdarzają się zna-
cznie rzadziej z powodu stale zwiększającej się wiedzy ludzi, zwłaszcza tej po-
trzebnej konsumentom. Jest to skutek upowszechnienia edukacji, najpierw na 
poziomie średnim, a później takŜe wyŜszym. 

PowyŜsza uwaga dotyczy mieszkańców krajów rozwiniętych i zamoŜnych, 
ale dzisiaj nawet w tych uboŜszych, ze słabiej wykształconym społeczeństwem, 
trudno oczekiwać tak korzystnych warunków oddziaływania na ludzi (klien-
tów), jak w Stanach Zjednoczonych w czasach Barnuma. Powszechny dostęp do 
informacji to juŜ nie tylko przywilej mieszkańców bogatych krajów. MoŜliwość 
korzystania z nowoczesnych środków komunikacji i wymiany wiedzy, takŜe tej 
mającej związek z transakcjami rynkowymi, rozszerzyła się i na uboŜsze obsza-
ry. Współczesne udogodnienia techniczne stwarzają marketerom dodatkowe 
moŜliwości, pozwalając rozwijać metody oddziaływania na ludzi, których 
wcześniej nie tylko nie moŜna było wykorzystać, ale nawet sobie wyobrazić. 
Skłania to do przeświadczenia, Ŝe technika czyni marketera silniejszym wobec 
klienta. Jednak ów klient, czy to ledwie potencjalny, czy juŜ rzeczywisty, takŜe 
korzysta z nowoczesnych środków technicznych. Posługiwanie się techniką 
wymaga nie tylko dostępu do niej, ale i umiejętności posługiwania się nią. O to 
jednak coraz łatwiej, gdyŜ przeciętny człowiek, nawet jeśli nie zgromadził  
w pamięci potrzebnej wiedzy, łatwo moŜe ją uzupełnić w nieomal dowolnym 
miejscu i czasie, właśnie dzięki technice.  

Proste metody stymulowania sprzedaŜy za pomocą manipulowania nie są 
dziś tak skuteczne jak dawniej. Wtedy porównywanie cen konkurencyjnych 
dostawców wymagało zazwyczaj wiele wysiłku, dzisiaj powszechnie dostępne 
są szybkie i tanie usługi porównywania cen. Sprawia to, Ŝe jeśli nie będzie się 
rzeczywiście konkurencyjnym cenowo w stosunku do wszystkich, którzy oferu-
ją dany produkt, to wobec łatwości dostępu do produktu (dostawy), posługiwa-
nie się tą metodą (pozorna ,,taniość”) nie będzie skuteczne. RównieŜ zabiegi 
takie jak ,,ceny psychologiczne” nie sprawdzają się dzisiaj – ludzie lepiej teraz 
liczą. Podobne przykłady moŜna zresztą mnoŜyć.  

W ostatnich kilkunastu latach marketerzy pokładają nadzieję w moŜliwości 
wykorzystania do własnych celów wiedzy będącej rezultatem badań nad ludz-
kim mózgiem. Stworzono nawet pewne koncepcje teoretyczne mające słuŜyć 
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marketingowi, jak choćby idea „gadziego mózgu” – najbardziej pierwotna część 
mózgu odpowiedzialna za najprostsze zachowania (ataki, ucieczki), którą to 
część odpowiednio uaktywniając, moŜna by wywołać poŜądane reakcje, takŜe 
tę najwaŜniejszą – zakup. Idea ta była i jest lansowana przez marketerów, raczej 
tych mniej kompetentnych bądź mniej uczciwych. PowaŜni naukowcy odŜegnu-
ją się od niej, tłumacząc, Ŝe jest ona skutkiem nieznajomości rzeczywistego 
stanu badań nad mózgiem. Tak więc z tej strony marketerzy otrzymali mniej niŜ 
oczekiwali. Tym bardziej Ŝe badania nad zachowaniem mózgu pod wpływem 
bodźców marketingowych (np. reklam) wykazały, Ŝe niektóre „prawdy” marke-
tingowe trzeba porzucić. Przykładowo, podwaŜono (co jest raczej zgodne z po-
wszechnym przekonaniem wśród ,,światłych” marketerów) wpływ treści ero-
tycznych w reklamach na wyniki sprzedaŜy oraz, co bardziej przykre dla marke-
terów, skuteczność rezultatów zabiegów o jak największą liczbę odbiorców 
spotów reklamowych. W tym ostatnim przypadku okazało się, Ŝe bardzo waŜny 
jest związek zawartości przekazu z indywidualnie interpretowanym kontekstem, 
np. treścią filmu, w trakcie którego reklama jest emitowana. Brak zgodności 
sprawia, Ŝe mózg selekcjonuje taki przekaz jako bezuŜyteczny i ,,kasuje” go, 
czyniąc reklamę, a więc i poniesiony na nią wydatek, bezwartościową w odnie-
sieniu do danego odbiorcy (dziesiątek, a nawet setek tysięcy odbiorców).  

Postęp wiedzy przyrodniczej (medycznej) nie zawsze wspiera więc marke-
tera. Przyczynia się on natomiast wcale nierzadko do stopniowego dezawuowa-
nia jego kompetencji, a więc i moŜliwości decydowania o sukcesie przedsię-
biorstwa. Coraz trudniej przychodzi marketerowi jawić się jako ten, który ma 
najwięcej, lub choćby bardzo duŜo, do powiedzenia w sprawie doprowadzenia 
do zakupu. Jego pozycja pogarsza się nie tylko wobec potencjalnego nabywcy, 
który jest coraz bardziej uodporniony na marketing, ale takŜe i wobec naczelne-
go kierownictwa. Główni menedŜerowie przedsiębiorstw, nawet jeśli wywodzą 
się z marketingu, podchodzą dzisiaj do marketerów z większą nieufnością. Po-
twierdza to zresztą przedstawione w poprzedniej części badanie dotyczące po-
zycji marketingu (etatowych marketerów) wobec innych waŜnych części orga-
nizacji. Okazuje się, Ŝe szybki rozwój wiedzy moŜe zarówno wzmocnić siłę 
marketerów, jak i osłabić ich moŜliwości.  

Jakie środki zaradcze? 

Przejmowanie i wykorzystywanie wiedzy marketingowej przez nie-
marketerów (skutek upowszechniania orientacji marketingowej), coraz szersza 
wiedza i swoista dojrzałość rynkowa (ekonomiczna) obecnych i przyszłych 
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klientów, a takŜe nieumiejętność wystarczająco dokładnego wyznaczania 
związku pomiędzy nakładami a wynikami w marketingu – to trzy, jak się wyda-
je, główne przyczyny spadku pozycji marketerów w przedsiębiorstwach  
w ostatnich latach. Co w takich okolicznościach moŜna zrobić, by odwrócić 
ową niekorzystną tendencję lub choćby powstrzymać sam proces? Wydaje się, 
Ŝe najwłaściwsze byłoby skoncentrowanie się na doprowadzeniu do sytuacji,  
w której marketer byłby traktowany jako osoba, której przedsiębiorstwo jak 
najwięcej zawdzięcza i która zarazem jest w stanie wykazać z zadowalającą 
dokładnością związek pomiędzy tym, co jej działania (czy to wykonywane wy-
łącznie przez komórkę marketingową, czy wspólnie z innymi) zapewniają 
przedsiębiorstwu a kosztem tych działań. Musi więc marketer stać się tyleŜ 
bardziej skuteczny, co „policzalny”. Angielski przymiotnik accountable wyko-
rzystywany do oznaczenia takiego stanu wydaje się właściwszy niŜ polskie 
słowo „efektywny”, gdyŜ zawiera w sobie występowanie takiego związku i jego 
ujawnianie. W słowie ,,efektywność” owa ,,ujawnialność” związku pomiędzy 
efektem a kosztem teŜ się zawiera, lecz, jak się wydaje, nie w tak wyraźny spo-
sób. Nie jest to zresztą najwaŜniejsza kwestia, wypada poprzestać ma stwier-
dzeniu, Ŝe przyszły marketer musi być bardziej efektywny, zwłaszcza w opinii 
swoich przełoŜonych (naczelnego kierownictwa przedsiębiorstwa). Oni to bo-
wiem decydują o pozycji marketera poprzez przydzielanie mu środków na jego 
pracę.  

Stanie się bardziej (i wyraźniej) efektywnym (accountable) to jedyna droga, 
jaką powinien podąŜać marketer. Nie jest on bowiem w stanie wpływać na dwie 
pozostałe przyczyny swojej słabszej pozycji w przedsiębiorstwie. Marketer nie 
ma przecieŜ właściwie Ŝadnej moŜliwości oddziaływania na stan wiedzy człon-
ków społeczeństwa, w tym takŜe i tej dotyczącej transakcji rynkowych i oko-
liczności im towarzyszących. Czasy wspomnianego wcześniej P.T. Barnuma 
juŜ nie wrócą. Nie da się w przyszłości wywoływać poŜądanych zachowań ludzi 
w masowej skali, stosując proste i tanie środki, bo ludzie uodpornili się juŜ na 
większość spośród technik wykorzystywanych dotąd przez marketerów, które 
wcześniej zapewniały przedsiębiorstwu korzyści.  

Marketer nie ma teŜ wpływu na coraz częstsze przejmowanie nie tylko wie-
dzy czy umiejętności, ale i jego zadań przez pracowników innych działów. Jest 
to bowiem skutek ogólnego wzrostu kultury marketingowej przedsiębiorstw,  
o co teoretycy marketingu zabiegali od dziesięcioleci i co, gdy się wreszcie 
stało, okazało się niekorzystne dla samych marketerów. Marketing reprezento-
wany przez profesjonalnych marketerów (w opozycji do marketerów wspierają-
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cych) ma jednak pewną moŜliwość. Muszą oni w szerszym zakresie korzystać  
z wiedzy i umiejętności, którymi w przedsiębiorstwie dysponują tylko oni, wie-
dzy zaawansowanej, jak choćby ta z zakresu badań marketingowych. Chodzi 
jednak o to, by moŜna było przekonać naczelne kierownictwo o korzyściach, 
jakie odniosło przedsiębiorstwo z jej zastosowania (z uwzględnieniem kosz-
tów). Jak moŜna by osiągnąć taki stan? Nieodzowne staje się przyspieszenie 
postępu w trzech dziedzinach: wiedzy dostarczanej marketerowi przez badaczy 
marketingu, kształcenia marketerów oraz aplikacji pozyskanej wiedzy w prak-
tyce wraz z jej wzbogacaniem w trakcie wykonywanej pracy. 

Zaawansowana wiedza tworzona przez badaczy marketingu sytuuje się na 
dwóch pierwszych z trzech poziomów wiedzy marketingowej: wiedzy stricte 
naukowej, zaawansowanej aplikacyjnej i aplikacyjnej10. Oprócz badaczy- 
-uczonych (zatrudnionych przede wszystkim w uczelnianych i pozauczelnia-
nych instytucjach badawczych) wiedzę taką rozwijają równieŜ pracownicy pro-
fesjonalnych komercyjnych organizacji prowadzących badania z zakresu mar-
ketingu (wiedza zaawansowana aplikacyjna), będący takŜe często pracownika-
mi uczelni. Rozwój wiedzy marketingowej odnoszącej się do szeroko pojmo-
wanych organizacji usługowych (a więc i przedsiębiorstw usługowych) wymaga 
uwzględniania pewnych wyróŜnionych właściwości usług, co ma wpływ na 
wyznaczanie obszarów problemowych i metodologię badawczą. Do owych 
właściwości naleŜy zaliczyć11: 

– znaczenie pracownika (współświadczącego usługę), 
– bogactwo interakcji (relacji) humanistycznych, 
– wtórną pozycję technologii. 
Rezultatem ich jest bogatszy obszar poszukiwań naukowych niŜ w marke-

tingu przedsiębiorstw produkcyjnych (w tych ostatnich, gwoli sprawiedliwości, 
bardzo waŜna jest kwestia udziału wiedzy technicznej w skutecznym i efektyw-
nym marketingu, co róŜni je od usługowych). Badacz zajmujący się usługami, 
by móc „zaopatrywać” marketerów-praktyków w taką wiedzę, której wykorzy-
stanie będzie moŜna zmierzyć w kategoriach korzyści kosztu, musi mieć ko-
nieczne predyspozycje: kompetencje metodologiczne (wysoka kultura poznaw-

                                                                 
10 D. Oczachowski, Usługi jako przedmiot procesu poznawczego – sylwetka badacza usług,  

w: Usługi w Polsce – nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, Zeszyty Naukowe 
nr 497, Ekonomiczne Problemy Usług nr 20, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Szczecin 2008, s. 70. 

11 Ibidem, s.71. 
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cza), umiejętność łączenia postawy szacunku dla przeszłości (tradycjonalizm)  
z postawą buntownika (kreatywność), wszechstronność (polihistoryzm)12. 

Wartościowa, z punktu widzenia moŜliwości podnoszenia efektywności 
marketingu, wiedza tworzona przez badaczy marketingu musi być właściwie 
przyswajana przez uczniów, studentów marketingu w procesie formalnego na-
uczania czy to w samej szkole (uczelni), czy w miejscu pracy (praktyki, staŜe). 
W odniesieniu do tego procesu dydaktycznego takŜe właściwe wydaje się uŜy-
cie terminu „efektywny”. Chodzi bowiem o to, by absolwent nie tylko zdołał 
zapamiętać tyle, by zdać konieczny egzamin, lecz by owa wiedza juŜ pozyskana 
nie „topniała”, ale powiększała się i mogła być uŜyta wszędzie tam, gdzie moŜe 
przynieść poŜytek.  

Nauczanie marketingu z myślą o uczynieniu go efektywnym w pracy zawo-
dowej marketera pozostawia wiele do Ŝyczenia, i jest to określenie wysoce eu-
femiczne. Kształcenie (szkoła) stawia sobie wiele róŜnych celów, w tym takŜe  
i te osobiste nauczycieli i kierujących szkołami (takŜe właścicieli), niestety 
często w niewystarczającym stopniu realizuje ten nadrzędny. Absolwent stu-
diów z zakresu marketingu nie jest przygotowany do tego, by formułować pro-
blemy dotyczące efektywności i poprawnie je rozstrzygać, dostarczając swoim 
przełoŜonym argumentów potwierdzających jego znaczenie dla osiągnięć orga-
nizacji (wzrost zysku i wartości). Winni są temu przede wszystkim badacze 
marketingu, dostarczający mało wartościowej wiedzy (koncepcje teoretyczne), 
ale takŜe i sami marketerzy praktycy, często nieznający bądź znający, lecz nie-
wykorzystujący tego, co marketing stworzył na potrzeby wyznaczania jego 
skuteczności i efektywności. Niskie kwalifikacje wynoszone ze szkół i uczelni 
dodatkowo wzmacniają negatywną opinię o marketerach i ich pracy. Dlatego 
tak wiele zaleŜy od uczących marketingu. Mają oni za zadanie nie tylko przeka-
zać istniejącą i uznaną wiedzę, ale takŜe zadbać o to, by została ona uznana 
przez uczących się za waŜną, wartą zapamiętania, rozwijania i wykorzystywa-
nia. W pewnym przynajmniej stopniu moŜe to przynieść korzyści „sprawie 
marketingu” w przedsiębiorstwie, i o to choćby naleŜy zabiegać.  

Od nauczania marketingu wypada przejść do ostatniej kwestii dotyczącej 
obecnej pozycji marketerów w przedsiębiorstwie – ich pracy i jej rezultatów 
oraz postrzegania jej przez zwierzchników. Rozczarowanie pracą marketerów 
okazywane im przez zarządzających przedsiębiorstwami nie ma związku  
z przygotowaniem zawodowym samych oceniających (naczelni menedŜerowie). 
MenedŜerowie z kwalifikacjami marketingowymi takŜe często negatywnie oce-
                                                                 

12 Ibidem, s. 72–74. 
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niają pracę swoich podwładnych zatrudnionych na stanowiskach marketingo-
wych. Co ciekawe, osoby z przygotowaniem marketingowym stosunkowo 
rzadko osiągają status naczelnych menedŜerów, co równieŜ daje wiele do my-
ślenia13.  

Marketerzy muszą umieć pokazać swoją pracą naczelnemu kierownictwu, 
Ŝe swoimi działaniami przyczyniają się wydatnie do wyników osiąganych przez 
przedsiębiorstwo. Nie wystarczy, Ŝe marketer wykonuje swoją pracę, realizując 
zadania przypisane do komórki marketingowej. NaleŜy jeszcze umieć przed-
stawić w przekonujący sposób rezultaty tych działań. Muszą one zostać zrozu-
miane i docenione przez naczelne kierownictwo. Badanie przeprowadzone 
przez Dona O’Sullivana i Andrew V. Abelę dotyczące pozycji marketerów  
w amerykańskich przedsiębiorstwach sektora high-tech wykazało, m.in. Ŝe tam, 
gdzie udaje się marketerom przedstawić kierownictwu miarodajne wyniki efek-
tywności swoich działań, ich pozycja jest wyraźnie wyŜsza. Marketerzy chcąc 
nie dopuścić do spadku swojej pozycji w przedsiębiorstwie, muszą starać się  
o wykazanie, Ŝe mają wpływ na rentowność całości wydatków przedsiębior-
stwa, w przeciwnym bowiem razie muszą liczyć się ze zmniejszeniem środków 
przeznaczanych na marketing. Wykazywanie pozytywnego i zna-czącego udzia-
łu działań marketerów w sukcesach przedsiębiorstwa będzie miało decydujący 
wpływ na znaczenie marketerów w organizacji przyszłości14.  

Marketerzy muszą wykorzystywać dostarczaną im przez badaczy i samo-
dzielnie rozwijaną wiedzę tak, aby wykazać się przez zwierzchnikami. Muszą 
uprawiać swoisty marketing skierowany ku tym, którzy ich oceniają – ku ich 
szefom. Muszą umieć udowodnić, Ŝe są nie mniej cenni niŜ finansiści czy inŜy-
nierowie. To zaś wymaga wychodzenia poza zwyczajowe czynności opanowane 
w toku formalnej nauki, zarazem przyjęcia bardziej rygorystycznej postawy 
wobec podejmowanych działań i ich rezultatów. Marketer musi umieć wyraŜać 
wyniki swojej pracy w rozsądnych kategoriach ilościowych. W przypadku ne-
gatywnych wyników przedsiębiorstwa marketer musi umieć wykazać, Ŝe to nie 
                                                                 

13 W przedstawionym wcześniej badaniu firm holenderskich dokonanym przez P.C. Verhoefa  
i P.S.H. Leeflanga ujawniono, Ŝe spośród uczestniczących w nim naczelnych kierowników  
(CEOs – Chief Executive Officers) przygotowanie marketingowe miało 8%. Marketing nie zaj-
muje szczególnie znaczącej pozycji, jako ten rodzaj kwalifikacji, który zapewnia awans w hierar-
chii przedsiębiorstwa do stanowiska naczelnego kierownika. Zob. P.C. Verhoef, P.S.H. Leefland, 
Getting marketing back into the boardroom…, s. 38. 

14 D. O’Sullivan, A.V. Abela, Proving Marketing Success Pays off, Marketing Performance 
Measurement and its Effects on Marketing’s Statureand Firm Success, „GfK Marketing Inteli-
gence Review” 2010, Vol. 2, No. 2 November, s. 49. Jest to skrócona wersja artykułu:  
D. O’Sullivan, A.V. Abela, V. Andrew, Marketing Performance Measurement Ability and Firm 
Performance, „Journal of Marketing” 2007, Vol. 71 (April), s. 79–93. 
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jego wina. Jest to kwestia ,,być albo nie być” marketingu (działu, komórki) jako 
znaczącej części organizacji, i samych marketerów, jako tych, których się po-
waŜa i którzy mają szansę na awans aŜ do najwyŜszego stanowiska.  

 
MARKETING IN DISFAVOUR – HOW TO GUARANTEE  

A BETTER POSITION OF MARKETING IN A SERVICE  
ENTERPRISE? 

 
Summary 
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STOSOWANIE PUBLIC RELATIONS W DZIAŁALNO ŚCI 
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 

 

 

 

Streszczenie  

Artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego public relations zrealizowanego w 2010 r.  
w Katedrze Marketingu i Handlu. Omówiono zakres stosowanych przez badane przedsiębiorstwa 
działań public relations oraz wpływ czynników (takich jak: wielkość przedsiębiorstwa, branŜa, 
rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj obsługiwanych przez przedsiębiorstwa klientów) na 
zróŜnicowanie stosowanych działań i środków PR. 

Istota i znaczenie public relations 

Przez ostatnie dwadzieścia lat obserwuje się na polskim rynku wzrost roli 
działań public relations słuŜących komunikowaniu się przedsiębiorstwa z oto-
czeniem1. Intensywny rozwój public relations rozpoczął się w Polsce na począt-
ku lat 90. XX wieku wraz z zasadniczymi zmianami polskiej gospodarki  
i otwarciem jej dla inwestorów zagranicznych2. Na początku lat 90. działania 
PR stosowane były głównie przez duŜe przedsiębiorstwa międzynarodowe,  
a istniejące agencje PR zapewniały podstawowe usługi, najczęściej w zakresie 
relacji z mediami i organizacji imprez specjalnych. Jednak juŜ w 1997 r.  
A. Kadragic i P. Czarnowski pisali „Nadchodzą złote czasy dla public relations 
w Polsce”3. Od tego czasu znaczenie i rola public relations w przedsiębior-
stwach przeszły istotną przemianę. Od rodzącej się świadomości potrzeby sto-
sowania działań PR, tworzonej przez zagranicznych ekspertów zatrudnianych  

                                                                 
1 S. Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyd. WyŜszej 

Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 5. 
2 A. śbikowska, Public relations, PWE, Warszawa 2005, s. 9. 
3 A. Kadragic, P. Czarnowski, Public relations czyli promocja reputacji. Praktyka i działania, 

Business Press, Warszawa 1997, s. 5. 
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w prywatyzowanych przedsiębiorstwach, aŜ do aktywnego wykorzystania dzia-
łań PR w zarządzaniu wizerunkiem wielu współczesnych organizacji4. Obecnie 
zdaniem A.Ries’a i L. Ries „gdziekolwiek nie spojrzymy, wszędzie widać od-
chodzenie od marketingu zorientowanego na reklamę na rzecz marketingu zo-
rientowanego na public relations”5. 

Obserwowany wzrost znaczenia PR jest efektem wielu trendów. Niektóre  
z nich to: wzrost wymagań klientów i konkurencji, globalizacja, fragmentacja 
otoczenia rynkowego, większe znaczenie opinii publicznej, wzrost świadomości 
ekologicznej, spadek skuteczności reklamy oraz rozwój Internetu6. Trendy te 
wymagają od przedsiębiorstw monitorowania otoczenia w celu identyfikowania 
potencjalnych zagroŜeń, potrzeb odbiorców oraz usprawnienia procesu komuni-
kacji z otoczeniem.  

Rozwój orientacji marketingowej przedsiębiorstw oraz zmiany w świado-
mości konsumentów i innych uczestników rynku sprawiły, Ŝe polskie firmy 
coraz częściej zaczynają dostrzegać znaczenie PR dla budowania wizerunku 
przedsiębiorstwa oraz potrzebę komunikacji z róŜnymi grupami otoczenia7. 
Następuje zmiana świadomości zarządzających odnośnie do potrzeby stosowa-
nia działań PR. Ma ona charakter pionowy i zmierza od duŜych przedsię-
biorstw, koncernów międzynarodowych do średnich i małych podmiotów8. 

Termin public relations jest róŜnie definiowany9. W literaturze z zakresu 
marketingu public relations jest prezentowane jako jedno z działań komunikacji 
marketingowej. Ph. Kotler pisze: „public relations to wszelkie działania mające 
na celu promowanie i/lub ochronę image przedsiębiorstwa i produktu”10. We-
dług J.W. Wiktora PR „zmierza do kreowania, utrwalania i rozszerzania spo-
łecznego zaufania i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa”11. 

Część autorów traktuje PR szerzej, nie jako element komunikacji marketin-
gowej czy marketingu, ale jako funkcję zarządzania. Według S.M. Cutlipa, 
A.H. Centera oraz G.M. Broom: „public relations to funkcja zarządzania, która 

                                                                 
4 D. Tworzydło, Public relations w największych polskich firmach, www.polskipr.pl/publika 

cje/publikacje-czlonkow-pspr/art,5,public-relations-w-najwiekszych-polskich-firmach.html. 
5 A. Ries, L. Ries, Upadek reklamy i wzlot public relations, PWE, Warszawa 2004, s. 9. 
6 Szerzej: A. śbikowska, Public relations..., s. 27–29; S. Gawroński, Media relations..., s. 36. 
7 A. śbikowska, Public relations..., s. 10. 
8 D. Tworzydło, Public relations... 
9 Znanych jest ponad dwa tysiące definicji. Zob.. K. Wojcik, Public relations. Wiarygodny dia-

log z otoczeniem, Wyd. Placet, Warszawa 2005, s. 21. 
10 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wskazanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 546. 
11 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2001, s. 214. 
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nawiązuje i podtrzymuje wzajemne korzystne stosunki między instytucją oraz 
grupami, od których zaleŜy jej sukces lub klęska”12. Podobnie ujęcie PR zapro-
ponował T. Goban-Klas, który pisze „public relations jest funkcją zarządzania, 
która określa postawy społeczne, łączy politykę i postępowanie organizacji  
z interesem społecznym, planuje oraz wykonuje kampanie i działania tak, aby 
zyskać społeczne zrozumienie i akceptację”13. Natomiast W. Budzyński określa 
PR jako „planową, ciągłą i prowadzoną z uwzględnieniem wyników systema-
tycznych badań działalność, polegającą na przekazywaniu przez przedsiębior-
stwo specjalnie przygotowanych w róŜnej formie informacji, w celu stworzenia 
w podmiotowym otoczeniu tego przedsiębiorstwa jego poŜądanego obrazu, 
pozwalającego na lepsze zintegrowanie się z tym otoczeniem oraz ułatwiające-
go realizację podstawowych celów przedsiębiorstwa”14.  

W przytoczonych definicjach zwraca się uwagę na dwustronność procesu 
PR oraz konieczność uzgadniania interesów organizacji z jej otoczeniem spo-
łecznym. Podkreśla się równieŜ znaczenie PR dla budowy wizerunku przedsię-
biorstwa oraz tworzenia pozytywnych relacji z otoczeniem. Bezpośrednim ce-
lem PR nie jest promocja produktów i wzrost sprzedaŜy, lecz prezentowanie 
przedsiębiorstwa, jego działalności, poprawa stosunków i tworzenie klimatu 
zaufania między przedsiębiorstwem a grupami, od których zaleŜy jego sukces 
lub klęska. Poprzez budowanie pozytywnego nastawienia wobec firmy róŜnych 
grup odbiorców PR wpływa pośrednio na osiąganie przez przedsiębiorstwo 
innych celów, np. wzrostu sprzedaŜy, pozyskiwania pracowników czy środków 
finansowych. 

KaŜda z grup mających istotne znaczenie dla przedsiębiorstwa powinna być 
monitorowana, a relacje przedsiębiorstwa z nią kształtowane. W stosunku do 
róŜnych grup stosuje się róŜne działania, inne równieŜ przyświecają cele przed-
siębiorstwu budującemu relacje z poszczególnymi grupami. W tabeli 1 przed-
stawiono działania PR w zaleŜności od grup odbiorców wraz z przykładowymi 
działaniami i środkami. Rodzaje grup, z którymi powinno się komunikować 
przedsiębiorstwo, zaleŜą od rodzaju i zasięgu działalności podejmowanej przez 
przedsiębiorstwo. MoŜna je podzielić na grupy wewnętrzne i zewnętrzne.  

 
 
 
 

                                                                 
12 T. Goban-Klas, Public relations, czyli promocja reputacji, Business Press, Warszawa 1997, 

s. 22. 
13 Ibidem. 
14 W. Budzyński, Public relations, Warszawa 1999, s. 11. 
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Tabela 1 

Rodzaje działań i środków PR 

Źródło: S. Gawroński, Media relations. Współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Wyd. WyŜ-
szej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006, s. 51–52; P. Waniowski, D. Sobot-
kiewicz, M. Daszkiewicz, Marketing. Teoria i praktyka, Wyd. Placet, Warszawa 2010,  
s. 304; A. śbikowska, Public relations, PWE, Warszawa 2005, s. 125–154. 

Grupa opinii Cele działań PR Przykładowe działania i środki 

pracownicy, 
zarząd, związki 

zawodowe 

– budowanie lojalności względem pracodaw-
cy i współpracowników, 

– motywowanie do wypełniania zadań  
i aktywności, 

– zdobywanie poparcia dla wprowadzania 
zmian w firmie, zwalczanie negatywnych 
opinii i nastawienia do przedsięwzięć  
w firmie, 

– informowanie o zmianach w oczekiwaniach 
grup społecznych wobec przedsiębiorstwa. 

– wewnętrzne wydawnictwa firmowe, 
– zebrania i spotkania z pracownikami, 

imprezy firmowe, 
– szkolenia, seminaria, 
– bieŜące informowanie (w sieci Intranet 

i Internet, radiowęzeł zakładowy, fir-
mowa telewizja, telefon informacyjny 
dla pracowników). 

społeczności 
lokalne i społe-
czeństwo jako 

całość 

– kreowanie wizerunku organizacji (np. spo-
łecznie uŜytecznej), 

– osiągnięcie akceptacji i zrozumienia, 
– uzyskanie i/lub utrzymanie szacunku, przy-

wiązania, lojalności itp., 
– pozyskanie poparcia dla pewnych działań 

– media relations, 
– zewnętrzne wydawnictwa firmowe, 
– imprezy dla społeczności, 
– sponsoring i działania charytatywne, 
– wystawy i pokazy. 

klienci aktualni  
i potencjalni 

– kreowanie wizerunku organizacji oraz jej 
marek, 

– wyrobienie reputacji solidnego partnera, 
– osiągnięcie lojalności i przywiązania, 
– wzrost sprzedaŜy, przychodów, zysków itp. 

– media relations, 
– sponsoring, 
– zewnętrzne wydawnictwa firmowe, 
– imprezy masowe, dni otwartych drzwi, 
– wystawy, pokazy, 
– system identyfikacji firmy. 

media i ich 
przedstawiciele 

– osiągnięcie zaufania, 
– wypracowanie opinii rzetelnego i spraw-

dzonego źródła informacji, 
– uzyskanie poparcia na rzecz pewnych dzia-

łań, 
– pozyskanie mediów na rzecz realizacji in-

nych celów, w stosunku do innych grup do-
celowych. 

– materiały prasowe, 
– konferencje prasowe, 
– kontakty osobiste, 
– wywiady, 
– imprezy i spotkania kuluarowe, 
– wystawy, pokazy, prezentacje. 

kontrahenci 

– kreowanie wizerunku organizacji  
(np. nowoczesnej, solidnej, stabilnej), 

– uzyskanie reputacji dobrego partnera, 
– uzyskanie lojalności i przywiązania, 
– informowanie o stanie i perspektywach 

współpracy. 

– zewnętrzne wydawnictwa firmowe, 
– sprawozdania z działalności, 
– korespondencja bieŜąca i okoliczno-

ściowa, 
– media relations, 
– udział w targach i wystawach, 
– konferencje, sympozja i spotkania, 

wizyty bezpośrednie, kontakty osobi-
ste. 

inwestorzy 

– kreowanie wizerunku organizacji jako do-
brego partnera finansowo-biznesowego,  

– uzyskanie zadowolenia z dotychczasowego 
inwestowania i zachęta do dalszych inwe-
stycji, 

– informowanie o polityce firmy i wynikach 
jej działalności. 

– media relations, 
– sprawozdania roczne z działalności, 

sprawozdania analityczne i finansowe, 
– zewnętrzne wydawnictwa firmowe, 
– konferencje, sympozja, spotkania oso-

biste. 

władze, politycy 
i partie politycz-
ne, organizacje 
opiniotwórcze 

– uzyskanie poparcia władz do realizowania 
celów organizacji, 

– realizowanie wspólnych inicjatyw. 

– media relations, 
– lobbing, 
– spotkania osobiste, 
– konferencje, spotkania formalne. 
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Grupy wewnętrzne są to przede wszystkim pracownicy przedsiębiorstwa, 
ich rodziny, znajomi, właściciele firmy, rada nadzorcza, związki zawodowe  
i inne organizacje społeczno-zawodowe działające w przedsiębiorstwie. Grupy 
zewnętrzne są bardziej zróŜnicowane. NaleŜą do nich klienci, dostawcy, po-
średnicy, dziennikarze (media), banki i instytucje finansowe, władze centralne  
i lokalne, społeczności lokalne, grupy nacisku (np. organizacje konsumenckie, 
ruchy ekologiczne). 

W stosunku do róŜnych grup przedsiębiorstwa mogą stosować zbliŜone 
działania. Część zadań PR jest ukierunkowana na szerokie otoczenie firmy, 
wykraczające poza ściśle określone grupy odniesienia.  

Wyniki badania 

Celem opracowania jest ocena zakresu działań PR w polskich przedsiębior-
stwach oraz określenie wpływu czynników, takich jak: wielkość przedsiębior-
stwa, branŜa, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj obsługiwanych przez 
przedsiębiorstwa klientów, na zróŜnicowanie stosowanych działań PR. 

Badanie zrealizowano w 2010 r. na próbie 350 przedsiębiorstw15. Jako me-
todę zbierania danych zastosowano wywiad telefoniczny. W badanej próbie 
34,3% przedsiębiorstw stanowią przedsiębiorstwa małe, zatrudniające od 10 do 
49 pracowników, 32,3% przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 50 do 249 
pracowników i 33,4% – duŜe, w których zatrudnienie wynosi 250 i więcej pra-
cowników16. W badaniu pominięto przedsiębiorstwa mikro zatrudniające do  
9 pracowników. Przy klasyfikacji przedsiębiorstw na duŜe, średnie i małe brano 
pod uwagę jedynie liczbę zatrudnionych z uwagi na trudność zdobycia informa-
cji na temat przychodów ze sprzedaŜy czy sumy aktywów. 

Wśród najczęściej stosowanych przez badane przedsiębiorstwa działań ko-
munikacyjnych znalazły się działania z zakresu public relations. Zadaniem pu-
blic relations jest nawiązywanie i utrzymywanie korzystnych relacji z otocze-
niem oraz kreowanie pozytywnego wyobraŜenia o przedsiębiorstwie.  

Większość badanych przedsiębiorstw dostrzega potrzebę nawiązywania 
trwałych relacji z otoczeniem oraz potrzebę budowy wizerunku przedsiębior-

                                                                 
15 Badanie przeprowadzili pracownicy Katedry Marketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekono-

micznych i Zarządzania UMK w Toruniu pod kierunkiem S. Kaczmarczyka, w ramach grantu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego pt. Stan i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach 
funkcjonujących na terenie Polski. 

16 Podział na małe, średnie i duŜe przedsiębiorstwa jest zgodny z Ustawą z 19 listopada 1999r., 
Prawo o działalności gospodarczej, DzU 2002, nr 1, poz. 2, art. 54.  
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stwa17. W tym celu korzystają z wielu działań public relations m.in. stosują 
środki identyfikacji firmy, prowadzą działalność sponsoringową i charytatywną, 
biorą udział w targach i wystawach, organizują imprezy okolicznościowe dla 
klientów oraz przygotowują komunikaty prasowe i konferencje dla dziennika-
rzy. Na rysunku 1 zaprezentowano najczęściej wykorzystywane przez przedsię-
biorstwa działania public relations. 

1,4%

30,0%

33,9%

49,9%

59,6%

60,4%

62,8%

76,9%

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

inne stosowane działania

przygotowywanie komunikatów dla mediów, organizowanie 
konferencji prasowych

organizowanie imprez okolicznościowych dla klientów

organizacja imprez, wyjazdów integracyjnych dla 
pracowników

udział w targach i wystawach

prowadzenie działalności sponsoringowej, charytatywnej

bieŜące informowanie pracowników o sytuacji firmy

stosowanie środków identyfikacji firmy

 
Rys. 1. Wykorzystywane przez przedsiębiorstwa działania public relations 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Najwięcej przedsiębiorstw dostrzega potrzebę stosowania środków identy-
fikacji firmy. NaleŜą do nich przede wszystkim unikalne i kojarzone z firmą 
symbole i zachowania, takie jak: oznakowanie produktów, materiałów promo-
cyjnych, druków firmowych, środków transportu, ubiorów pracowników oraz 
styl ich kontaktów wewnątrz i na zewnętrz przedsiębiorstwa. Ze środków iden-
tyfikacji korzysta większość duŜych (88,8%), średnich (75,9%) i małych 
(66,4%) przedsiębiorstw18. Częściej sięgają po nie przedsiębiorstwa działające 
na rynku przemysłowym19. Środki identyfikacji firmy słuŜą zbudowaniu spój-
nego obrazu przedsiębiorstwa oraz budowaniu pozytywnych postaw wobec 
niego. Posiadanie wyrazistego, pozytywnego wizerunku ułatwia przedsiębior-
stwu prowadzenie polityki komunikacyjnej. Jednym z jej elementów jest dzia-
                                                                 

17 DuŜe znaczenie dla rozwoju i sukcesu firmy ma dla 85,1% przedsiębiorstw kształtowanie 
wizerunku przedsiębiorstwa, a według 85,7% przedsiębiorstw – budowanie trwałych relacji  
z klientami. 

18 Istotna zaleŜność statystyczna przy poziomie ufności 0,001 i współczynniku V Kramera 
0,220. 

19 Istotna zaleŜność statystyczna przy poziomie istotności 0,05 i współczynniku V Kramera 
0,164.  
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łalność sponsoringowa i charytatywna przedsiębiorstwa, którą podejmuje 60,4% 
przedsiębiorstw. Polega ona na wspieraniu sportu, kultury, sfery społecznej, 
nauki, ekologii, mediów; w zamian za moŜliwość promocji przedsiębiorstwa  
i jego produktów. Działalność sponsoringowa i charytatywna odpowiednio na-
głośniona w mediach stanowi waŜny instrument budowy wizerunku firmy jako 
odpowiedzialnej społecznie oraz ułatwia utrzymywanie pozytywnych relacji ze 
społecznością lokalną. Działania PR skierowane do społeczności lokalnych 
słuŜą związaniu otoczenia z przedsiębiorstwem, informowaniu o decyzjach 
przedsiębiorstwa i ich skutkach dla społeczności oraz o działaniach przedsię-
biorstw na rzecz społeczności lokalnej. Przedsiębiorstwa wspierają inicjatywy 
lokalne oraz angaŜują się w problemy społeczności (np. sponsorują lokalne 
druŜyny sportowe). Jak wskazują dane prezentowane na rysunku 2, działalność 
sponsoringową podejmują częściej przedsiębiorstwa duŜe (77,9%), rzadziej 
średnie (58,0%) i małe (45,7%)20. Społeczności lokalne są zainteresowane dzia-
łaniami firmy, perspektywami jej rozwoju oraz wpływem firmy na środowisko 
naturalne i lokalny rynek pracy. 

14,3%

23,9%

29,9%
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53,1%

66,4%

22,9%

29,0%

48,2%
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75,9%
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48,3%

71,6%

68,4%
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74,3%

88,8%
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konferencji prasowych

organizowanie imprez 
okolicznościowych dla klientów

organizacja imprez, wyjazdow 
integracyjnych dla pracowników

udział w targach                              
i wystawach

prowadzenie działalności 
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bieŜące informowanie 
pracowników o sytuacji firmy

stosowanie środków identyfikacji 
firmy

duŜe

średnie

małe

 
Rys. 2. Korzystanie z działań public relations a wielkość przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

                                                                 
20 Istotna zaleŜność statystyczna przy poziomie istotności 0,001 i współczynniku V Kramera 

0,272. 
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WaŜnym obszarem działań PR dla badanych przedsiębiorstw jest we-
wnętrzne PR skierowane do pracowników i ich rodzin, związków zawodowych, 
właścicieli firmy, rady nadzorczej. Według 70,6% przedsiębiorstw zadowolenie 
pracowników ma duŜe znaczenie dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa,  
a według 79,7% badanych przekłada się na zadowolenie klientów. Przedsiębior-
stwa dostrzegają zatem potrzebę bieŜącego informowania swoich pracowników 
o sytuacji w firmie (60% przedsiębiorstw), organizują dla nich imprezy, wyjaz-
dy integracyjne (49,9%), a nawet prowadzą badania ich opinii i potrzeb 
(12,6%). Częściej tego typu działania, jak wskazują dane na rysunku 2 i w tabe-
li 1, podejmują przedsiębiorstwa duŜe21. Celem działań jest wzmocnienie iden-
tyfikacji pracowników z firmą i pośrednio zwiększenie ich efektywności. Ele-
mentem wewnętrznego public relations jest równieŜ wspomniane juŜ wyŜej 
stosowanie zasad kompleksowej identyfikacji firmy (ujednolicony ubiór, iden-
tyfikatory, oznaczenia pomieszczeń, system zachowań), które zwiększają sto-
pień identyfikacji pracowników z firmą oraz działalność sponsoringowa i chary-
tatywna skierowana do społeczności lokalnych, z których rekrutują się w więk-
szości pracownicy przedsiębiorstw. 

Tabela 1 

Częstotliwość badań podejmowanych przez duŜe, średnie i małe przedsiębiorstwa 

Tematyka badań 

Liczba przedsiębiorstw prowadzących badania (N=350) 
małe 

(9-49 pra-
cowników) 

średnie 
(50-249 pra-
cowników) 

duŜe 
(powyŜej 250 
pracowników) 

ogółem 

preferencje i opinie 
nabywców 

6 
1,7% 

20 
5,7% 

37 
10,6% 

63 
18,0% 

pośrednicy/kanały 
dystrybucji 

1 
0,3% 

13 
3,7% 

24 
6,9% 

38 
10,9% 

konkurenci 
6 

1,7% 
16 

4,6% 
31 

8,9% 
53 

15,1% 
dostawcy/źródła zaopa-
trzenia 

2 
0,6% 

15 
4,3% 

19 
5,4% 

36 
10,3% 

opinie i potrzeby wła-
snych pracowników 

3 
0,9% 

17 
4,9% 

24 
6,9% 

44 
12,6% 

skuteczność i efektyw-
ność własnych działań 
promocyjnych 

5 
1,4% 

17 
4,9% 

32 
9,1% 

54 
15,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

                                                                 
21 Wielkość przedsiębiorstwa a bieŜące informowanie pracowników – zaleŜność istotna przy 

poziomie ufności 0,005 i V Kramera 0,184. Wielkość przedsiębiorstwa a organizowanie imprez  
i wyjazdów dla pracowników – zaleŜność istotna przy poziomie ufności 0,001 i V Kramera 0,344. 
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Wśród działań wewnętrznego public relations szczególne miejsce zajmuje 
dbałość o miłą i przyjazną atmosferę w pracy oraz dobrą współpracę w zespo-
łach pracowników. Wewnętrzne działania PR słuŜą budowaniu pozytywnego 
stosunku pracowników do firmy, zwiększają ich odpowiedzialność za firmę 
oraz ułatwiają zdobycie poparcia dla wprowadzania zmian w firmie. Dla więk-
szości badanych przedsiębiorstw poziom zrozumienia i zaufania miedzy ich 
pracownikami (90,1% przedsiębiorstw) oraz postawa pracowników wobec po-
trzeby wprowadzania zmian (84,8%) stanowią czynniki ułatwiające dostoso-
wywanie się firmy do zmian zachodzących na rynku. 

Odbiorcami działań public relations są równieŜ klienci, konkurenci i koope-
ranci przedsiębiorstwa. Prawie 60% przedsiębiorstw bierze udział w targach  
i wystawach, na których prezentuje swoją ofertę klientom i pośrednikom, na-
wiązuje i utrzymuje z nimi kontakty oraz zdobywa wiedzę na temat ich potrzeb. 
W targach częściej uczestniczą przedsiębiorstwa przemysłowe oraz duŜe i śred-
nie22. Do podstawowych przesłanek uczestnictwa w targach i wystawach przed-
siębiorcy zaliczają: dotarcie do nowych konsumentów, poprawę wizerunku 
firmy, oddziaływanie na klientów, promocje dotychczasowych i nowych pro-
duktów przedsiębiorstwa, wzrost sprzedaŜy (na targach, wystawach zawierane 
są bardzo często umowy, zbierane są zamówienia), zapoznanie się z ofertą kon-
kurencji23. Targi i wystawy umoŜliwiają dotarcie do róŜnych grup odbiorców: 
klientów, konkurentów, dostawców, personelu przedsiębiorstwa oraz przedsta-
wicieli mediów. Targi są dla przedsiębiorstw cennym źródłem informacji na te-
mat potrzeb klientów, konkurentów, dostawców i pośredników. Tym bardziej 
Ŝe tylko nieliczne przedsiębiorstwa podejmują badania marketingowe, np. ba-
dania preferencji i opinii klientów podejmuje tylko 18,0% przedsiębiorstw, kon-
kurentów – 15,1%, a dostawców i pośredników – odpowiednio 10,3% i 10,9%. 

Część przedsiębiorstw organizuje takŜe imprezy okolicznościowe dla klien-
tów. W trakcie spotkań odbywają się szkolenia, prezentowane są produkty. 
Części formalnej towarzyszą zwykle dodatkowe atrakcje, wycieczki, bankiety. 
Imprezy łączą funkcje informacyjne z przeŜyciami dla uczestników, realizowa-
nych w bardzo osobistej atmosferze. Uczestnicy mają zgromadzić przeŜycia  
i wykształcić trwałą sympatię do organizacji24. Imprezy organizowane dla klien-
tów słuŜą: kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, wprowadzaniu nowych 

                                                                 
22 Istotna zaleŜność między udziałem w targach i wystawach a wielkością przedsiębiorstwa 

przy poziomie istotności 0,001 i V Kramera 0,218 oraz między udziałem w targach i wystawach  
a działalnością produkcyjną – przy poziomie ufności 0,001 i V Kramera 0,244. 

23 A. śbikowska, Public relations..., s. 117. 
24 K. Wojcik, Public relations..., s. 695. 
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produktów na rynek, dają moŜliwość poznania potrzeb i oczekiwań klientów. 
Organizuje je prawie połowa duŜych przedsiębiorstw25.  

Działania PR kierowane są takŜe do środowisk, które moŜna uznać za lide-
rów opinii publicznej i wywierających na nią znaczny wpływ: dziennikarzy, 
wydawców, ludzi biznesu. Komunikowanie z rynkiem zachodzi wówczas drogą 
pośrednią. Informacje o firmie dostarczane są dziennikarzom w postaci m.in. 
notatek prasowych, oświadczeń, artykułów i wywiadów, tekstów sponsorowa-
nych oraz informacji przekazywanych bezpośrednio podczas konferencji pra-
sowych. Współpraca z mediami ma duŜe znaczenie z racji moŜliwości kształ-
towania opinii otoczenia za pośrednictwem mediów. 

Opinia publiczna postrzega informacje umieszczane w mediach jako źródło 
obiektywnej informacji w odróŜnieniu np. od reklamy. Przedsiębiorstwo traci 
jednak kontrolę nad informacjami dostarczanymi dziennikarzom oraz czasem 
ukazania się materiału poświęconego firmie i jej działalności. Ocenia się, Ŝe aŜ 
40% informacji wykorzystywanych przez dziennikarzy pochodzi od osób, dzia-
łów czy agencji PR odpowiedzialnych za współpracę z dziennikarzami26.  

Mimo Ŝe oddziaływanie za pośrednictwem mediów odbywa się na szeroką 
skalę, na którą nie pozwalają bezpośrednie środki oddziaływania PR, tylko co 
trzecie przedsiębiorstwo podejmuje takie działania. Są to zazwyczaj przedsię-
biorstwa duŜe (53,0%), rzadziej średnie (23,0%) i małe (14,3%)27. Ograniczona 
współpraca z mediami jest częściowo rezultatem braku wyspecjalizowanego 
personelu.  

Uwarunkowania działań public relations 

Znaczenie public relations oraz stosowane rodzaje działań róŜnią się w za-
leŜności od wielkości przedsiębiorstwa i jego moŜliwości finansowych. Często-
tliwość działań z zakresu public relations wzrasta wraz z wielkością przedsię-
biorstwa. W badaniu stwierdzono istotne statystycznie zaleŜności między po-
szczególnymi działaniami PR a wielkością przedsiębiorstwa mierzoną liczbą 
pracowników28. Największe róŜnice występowały w stosowaniu działań z za-
kresu media relations i wewnętrznego PR.  

                                                                 
25 Istotna zaleŜność przy poziomie istotności 0,001 i współczynniku V Kramera 0,224. 
26 Kondycja branŜy PR, Badanie SMG/KRC przeprowadzone w 2006 r. wśród dziennikarzy  

i specjalistów PR, www.zfpr.pl/pl/edukacja/raporty. 
27 ZaleŜność istotna przy poziomie ufności 0,001 i współczynniku V Kramera 0,365.  
28 Wskaźniki V Kramera są istotne statystycznie na poziomie istotności 0,01 i dla poszczegól-

nych działań wynoszą: 0,220 dla stosowania środków identyfikacji firmy, 0,184 dla bieŜącego 
informowania pracowników, 0,272 dla sponsoringu i działalności charytatywnej, 0,218 dla 
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Kolejnym waŜnym czynnikiem wpływającym na podejmowanie badań 
marketingowych są moŜliwości finansowe badanych przedsiębiorstw. PoniewaŜ 
wielu respondentów unika odpowiedzi na pytanie o przychody, o sytuację fi-
nansową firmy zapytano w sposób pośredni – przedsiębiorstwa mogły się usto-
sunkować do pytania „czy posiadane przez przedsiębiorstwo środki finansowe 
stanowią czynnik ograniczający, czy zwiększający zdolność przedsiębiorstwa 
do dostosowywania się do zmian na rynku”. Przyjęto, Ŝe przedsiębiorstwa  
w lepszej sytuacji finansowej w mniejszym stopniu będą odczuwały własne 
finanse jako czynnik ograniczający, a w większej jako zwiększający stopień 
dostosowania do wymagań rynku. Pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a oce-
ną sytuacji finansowej nie stwierdzono istotnego związku. Zidentyfikowano 
natomiast związki ze stosowaniem następujących działań PR: działalnością 
sponsoringową i charytatywną, udziałem w targach i wystawach oraz z zakresu 
PR wewnętrznego – organizacją imprez, wyjazdów integracyjnych dla pracow-
ników i bieŜącym informowaniem pracowników o sytuacji firmy29. 

Uzyskane dane potwierdzają równieŜ wyniki badań zrealizowanych przez 
SMG/KRC i Grupę Worldcom PR, w których działania z zakresu media rela-
tions i wewnętrznego PR były najczęściej zlecane agencjom PR30, a są to wła-
śnie te obszary zastosowań PR, w których obserwuje się największe róŜnice 
pomiędzy duŜymi, średnimi i małymi przedsiębiorstwami. 

W badaniu stwierdzono równieŜ istnienie niewielkich róŜnic w zakresie sto-
sowanych środków PR przez przedsiębiorstwa działające na rynku dóbr kon-
sumpcyjnych i przemysłowych. Środki PR są nieznacznie częściej wykorzysty-
wane przez przedsiębiorstwa działające na rynku przemysłowym. Dotyczy to 
takich działań, jak wewnętrzne public relations, udział w targach i wystawach 
oraz organizowanie imprez okolicznościowych dla klientów. 

Nie zaobserwowano natomiast  związków działań PR z branŜą i rodzajem 
prowadzonej działalności. Wyjątek stanowiły targi i wystawy, w których czę-
ściej biorą udział przedsiębiorstwa produkcyjne. 

                                                                                                                                                             

uczestnictwa w targach i wystawach, 0,344 dla organizowania imprez i wyjazdów dla pracowni-
ków, 0,224 dla imprez dla klientów oraz 0,365 dla działań z zakresu media relations. 

29 Wskaźniki V Kramera są istotne statystycznie na poziomie istotności 0,05 i wynoszą: 0,123 
dla działalności sponsoringowej i charytatywnej, 0,146 dla udziału w targach i wystawach, 0,131 
dla organizacji imprez, wyjazdów integracyjnych dla pracowników oraz 0,122 dla bieŜącego 
informowania pracowników o sytuacji firmy. 

30 Kondycja branŜy PR, www.zfpr.pl/pl/edukacja/raporty; Ł.Szewczyk, Worldcom PR Group: 
rynek usług PR wkrótce się zmieni, http://media2.pl/reklama-pr/66371-worldcom-pr-group:-
rynek-uslug-pr-wkrotce-sie-zmieni.html. 
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Podsumowanie 

Na stan wykorzystania środków PR w badanych przedsiębiorstwach mają 
wpływ czynniki związane z wielkością i kondycją finansową przedsiębiorstw. 
Determinują one moŜliwości zatrudniania specjalistów ds. PR w ramach istnie-
jącej w przedsiębiorstwach struktury organizacyjnej lub zlecania całości czy 
części zadań agencjom PR.  

Mimo rosnącej wiedzy przedsiębiorstw na temat PR oraz większej róŜno-
rodności działań realizowanych samodzielnie i zlecanych przez przedsiębior-
stwa agencjom PR31 trudno mówić o rodzącej się świadomości PR w małych  
i średnich przedsiębiorstwach. W przedsiębiorstwach tych PR traktowane jest 
raczej jako element promocji przedsiębiorstw niŜ funkcja zarządzania umoŜli-
wiająca przedsiębiorstwu adaptację do otoczenia społecznego. Świadczą o tym 
róŜnice w zakresie wykorzystania działań PR niekierowanych bezpośrednio do 
klientów (np. PR wewnętrzne czy media relations) oraz częstotliwość podej-
mowanych badań marketingowych. Przedsiębiorstwa małe i średnie znacznie 
rzadziej prowadzą badania istotnych elementów swojego otoczenia: pracowni-
ków, dostawców, pośredników, nabywców. W mniejszym zakresie dokonują 
równieŜ oceny skuteczności i efektywności własnych działań promocyjnych  
(w tym PR). Na funkcję PR składają się: badanie, działanie, komunikacja i oce-
na. Brak badań i oceny – dwóch podstawowych elementów funkcji PR, sprowa-
dza PR do jednokierunkowego rozpowszechniania informacji i ignorowania 
potrzeb komunikacyjnych otoczenia. 
 

THE USE OF PUBLIC RELATION IN THE ACTIVITY  
OF POLISH ENTERPRISES 

 
Summary 

 
The paper presents the results of research concerning public relations conducted in 2010 in 

the Department of Marketing and Commerce. The paper discusses the range of public relation 
activities used by the surveyed companies and the influence of factors (such as: size of company, 
industry, type of business, type of clients served by the companies) on diversify the activities and 
measures used in PR. 

                                                                 
31 Kondycja branŜy PR, www.zfpr.pl/pl/edukacja/raporty. 
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Streszczenie  

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników badania obejmującego, m.in. 
rozpoznanie zakresu działań marketingowych stosowanych w przedsiębiorstwach prowadzących 
działalność na terenie Polski, zrealizowanego w 2010 r. przez pracowników Katedry Marketingu i 
Handlu UMK w Toruniu. Badaniem objęto 350 przedsiębiorstw. Dla realizacji celu w opracowa-
niu wykorzystano dane dotyczące wyłącznie 154 przedsiębiorstw produkcyjnych. 

Metodyka badania 

Badanie zostało zrealizowane w sierpniu 2010 r. przez zespół Katedry Mar-
ketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toru-
niu w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego pt. „Stan  
i rozwój marketingu w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski”. 
Głównym celem badania było, m.in. rozpoznanie zakresu działań marketingo-
wych stosowanych w badanych przedsiębiorstwach. Badanie było przeprowa-
dzone na dobranej metodą kwotową próbie 350 przedsiębiorstw działających w 
wybranych branŜach (budownictwo, handel, produkcja, transport  
i telekomunikacja, usługi) na terenie kraju, zatrudniających przynajmniej 10 
pracowników. W ramach wyliczonych kwot jednostki próby zostały dobrane 
metodą losowania prostego.  

W badaniu wykorzystano w pierwszej kolejności dostępne źródła wtórne. 
Stanowiły je przede wszystkim publikacje z zakresu zarządzania marketingo-
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wego, wyniki zrealizowanego w latach 2000–2001 projektu badawczego1 oraz 
wyniki wcześniejszych badań prowadzonych przez inne zespoły. W oparciu  
o nie opracowany został projekt badania, w tym równieŜ instrument badawczy 
wykorzystywany w trakcie pomiaru pierwotnego. Dane niezbędne dla realizacji 
tematu badawczego zebrane zostały przy zastosowaniu wywiadu bezpośrednie-
go (PAPI) oraz wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI).  

Dla realizacji celu niniejszego opracowania wykorzystano jedynie dane do-
tyczące przedsiębiorstw produkcyjnych, które stanowiły 44% (154 przedsię-
biorstwa) badanej próby.  

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw  

W niniejszym opracowaniu analizie zostały poddane przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne mające swoją siedzibę we wszystkich województwach, o róŜnej wiel-
kości (z pominięciem tych zatrudniających mniej niŜ 10 osób) i z róŜnym okre-
sem działania na rynku. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono strukturę badanych 
firm pod względem liczby zatrudnionych pracowników oraz czasu funkcjono-
wania na rynku polskim. 

od 10 do 49
28,6%

od 50 do 249
35,7%

250 i więcej
35,7%

 
Rys. 1. Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem liczby zatrudnionych pracowników 

Źródło: opracowanie własne. 

Dane przedstawione na rysunku 1 ukazują, Ŝe najmniejszy udział w badaniu 
miały przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników (28,6%). Na-

                                                                 
1 W ramach grantu KBN 1H02D03318 pt. „Czynniki kształtujące marketingową świadomość 

polskiej kadry kierowniczej oraz stan i rozwój zastosowań marketingu w małych i średnich przed-
siębiorstwach”, realizowanego przez Katedrę Marketingu UMK pod kierunkiem prof. dr. hab.  
S. Kaczmarczyka. 
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tomiast udziały firm średnich i duŜych były takie same (35,7%). Warto dodać, 
Ŝe struktura analizowanych przedsiębiorstw jest zbliŜona do struktury wszyst-
kich biorących udział w badaniu firm, która była dobrana przy załoŜeniu, Ŝe 
udział wszystkich trzech grup będzie równomiernie rozłoŜony – po 1/3 badanej 
próby. 

0,6%

1,3%

1,9%

5,2%

90,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

krócej niŜ rok

od 1 do 3 lat

od 4 do 5 lat

od 6 do 10 lat

powyŜej 10 lat

 
Rys. 2. Struktura badanych przedsiębiorstw pod względem liczby lat funkcjonowania na rynku 

Źródło: opracowanie własne. 

W badaniu wzięły w zdecydowanej większości (90,9%) udział przedsię-
biorstwa prowadzące działalność dłuŜej niŜ dziesięć lat. Pozostałe stanowiły 
niewielki odsetek, przy czym w tej grupie wyróŜniły się firmy funkcjonujące na 
rynku od 6 do 10 lat (5,2%). 

Pod względem lokalizacji struktura badanych przedsiębiorstw była rozpro-
szona, a grupę dominującą (20,1%) stanowiły jednostki organizacyjne prowa-
dzące działalność na terenie województwa mazowieckiego. Na drugim miejscu 
znalazły się firmy zlokalizowane w województwie śląskim (14,%). Stosunkowo 
duŜy, porównywalny udział miały równieŜ przedsiębiorstwa z województw: 
małopolskiego (8,4%), wielkopolskiego (7,8%), dolnośląskiego (7,1%), łódz-
kiego (7,1%) i zachodniopomorskiego (7,1%). 

Wybrane działania marketingowe stosowane w badanych przedsiębior-
stwach 

W pierwszej kolejności poddano analizie zagadnienia z zakresu polityki ce-
nowej realizowanej w podmiotach objętych badaniem, obejmujące metody usta-
lania cen oraz sposoby ich róŜnicowania.  
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Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw (90,3%) w ciągu ostat-
nich 3 lat ustalała ceny na podstawie kosztów (rys. 3). Przy czym godny uwagi 
jest fakt, Ŝe znaczna część (43,5%) tych firm nie posiłkuje się Ŝadną inną me-
todą.  

6,5%

21,4%

46,8%

90,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

inne sposoby

na podstawie badania opinii klientów

na podstawie cen konkurentów

na podstawie kosztów

 
Rys. 3. Metody ustalania cen wykorzystywane w badanych przedsiębiorstwach produkcyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Kosztowa formuła ustalania cen polega na określaniu ceny na podstawie 
wysokości kosztu jednostkowego wytworzenia danego produktu oraz marŜy 
zysku. Tak duŜa liczba wskazań na tę metodę nie jest zaskoczeniem z uwagi na 
to, Ŝe w przypadku podejmowania decyzji cenowych zawsze naleŜy pamiętać  
o kosztach, albowiem od nich zaleŜy, czy firma osiągnie zwrot nakładów zwią-
zanych ze sprzedaŜą produktu i czy wypracuje odpowiedni zysk będący warun-
kiem dalszej ekspansji na rynku. Dodatkowo jej stosowanie jest stosunkowo 
proste, nie wymaga bowiem Ŝadnych innych czynności oprócz konsultowania 
zapisów księgowych i wyników finansowych firmy, a niezbędne dane dostępne są 
wewnątrz firmy.  

Następna metoda bazująca na cenach produktów konkurencyjnych jest wy-
korzystywana przez niespełna połowę (46,8%) przedsiębiorstw uczestniczących 
w badaniu, dla 3 z nich jest to jedyna metoda. Kształtowanie cen zorientowa-
nych na konkurencję polega bądź na adaptacyjnym kształtowaniu cen (głównie 
w odniesieniu do produktów homogenicznych), bądź na celowym ich róŜnico-
waniu w stosunku do ofert konkurentów – ceny niŜsze lub wyŜsze od produk-
tów konkurencyjnych. Adaptacyjne kształtowanie cen zaleŜne jest w znacznym 
stopniu od udziału danej firmy w rynku. Dodatkowo warto podkreślić, Ŝe ob-
serwowanie cen konkurentów w powiązaniu z cenami akceptowanymi przez 
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klientów pozwala na ocenę przyjętego poziomu kosztów, czy jest on konkuren-
cyjny, czy teŜ w przyszłości trzeba będzie obniŜyć koszty.   

NaleŜy równieŜ pamiętać o tym, Ŝe decyzje związane z wyborem ceny mu-
szą uwzględniać ewentualne zagroŜenia wynikające z reakcji konkurentów. 
Dlatego teŜ konieczne jest systematyczne rozeznanie postępowania konkuren-
tów w tym zakresie. Interesujące jest to, Ŝe tylko nieliczne (16,2%) badane 
przedsiębiorstwa prowadzą badania konkurencji.  

Decyzje w kwestii cen muszą uwzględniać rozmiar popytu i jego tendencje 
w segmencie, do którego firma adresuje swoje produkty. Konieczne w tym 
przypadku jest poznanie charakteru segmentu, jego siły nabywczej, liczby  
i cech potencjalnych nabywców produktu. WaŜne znaczenie mają sposoby po-
stępowania nabywców w danym segmencie rynku i sposób ich reakcji na róŜne 
instrumenty stosowane przez przedsiębiorstwo, w tym równieŜ cenę. Dlatego 
teŜ przedsiębiorstwa w trakcie ustalania cen biorą pod uwagę opinie klientów, 
głównie na temat tego, jaką cenę będą oni skłonni zapłacić za korzyści związa-
ne z posiadaniem i uŜytkowaniem produktu. W przypadku analizowanych 
przedsiębiorstw tylko co piąte (21,4%) ustala ceny na podstawie badania opinii 
klientów. Co ciekawe, przedstawiciele wszystkich firm stosujących tę metodę 
wskazali na prowadzenie w ciągu ostatnich trzech lat badań z zakresu rozpo-
znania opinii i preferencji nabywców.   

W nielicznych przedsiębiorstwach objętych badaniem (6,5%) stosowane są 
inne sposoby ustalania cen, wśród których wskazano: 

– „negocjacje indywidualne” – w dwóch przedsiębiorstwach, 
– „zatwierdzane przez urząd energetyki” (z uwagi na odgórne wytyczne 

w przedsiębiorstwie tym nie wykorzystuje się innych metod ustalania 
cen), 

– „w zaleŜności od podaŜy”, 
– „obowiązek taryfowy” (w przedsiębiorstwie tym nie wykorzystuje się 

innych metod ustalania cen), 
– „wewnętrzne mechanizmy programowe”, 
– „marŜa” (w przedsiębiorstwie tym nie wykorzystuje się innych metod 

ustalania cen). 
Trzech respondentów wskazało na inne sposoby cen z uwagi na to, Ŝe nie 

wiedzieli, jaką metodę wykorzystuje się w ich przedsiębiorstwach. 
Podsumowując, moŜna stwierdzić, Ŝe stosowanie strategii tzw. czystych, 

czyli takich, które biorą pod uwagę tylko jeden z omówionych sposobów, nie 
powinien mieć w praktyce zastosowania. Bowiem utrzymanie lub zwiększenie 
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udziału firmy na rynku moŜliwe jest wówczas, gdy przedsiębiorstwa stosują 
aktywną politykę cenową, zorientowaną na klienta i podmioty konkurencyjne 
oraz uwzględniającą koszty związane z wytworzeniem i sprzedaŜą produktów, 
które determinują opłacalność poszczególnych propozycji cenowych. Zastana-
wiające jest więc to, Ŝe w przewaŜającej części respondenci (51,3%) wskazali, 
iŜ przy określaniu poziomu cen w reprezentowanych przez nich przedsiębior-
stwach wykorzystuje się tylko jedną z wymienionych metod.  

KaŜde przedsiębiorstwo moŜe stosować strategię ceny jednolitej lub ceny 
zróŜnicowanej. Pierwszy wariant moŜe być zastosowany, gdy rynek jest jedno-
rodny, a produkt homogeniczny, natomiast alternatywne wobec stosowania ceny 
jednolitej jest róŜnicowanie cen. Dlatego kolejnym zagadnieniem w ramach poli-
tyki cenowej realizowanej w objętych badaniem przedsiębiorstwach poddanym 
analizie było róŜnicowanie cen, które polega na kształtowaniu cen na róŜnych 
poziomach w zaleŜności od konkretnej sytuacji – okoliczności sprzedaŜy tego 
produktu. W konsekwencji poszczególni klienci ponoszą odmienne wydatki na 
zakup tego samego lub spełniającego podobną funkcję dobra. 

Przedsiębiorstwa poddane pomiarowi najczęściej róŜnicują ceny w zaleŜno-
ści od wielkości zakupu realizowanego przez klientów (63,6%) oraz grupy na-
bywców (59,1%) (rys. 4). Rzadziej natomiast uwzględniany jest do ustalania 
cen na róŜnych poziomach termin płatności (31,8%) oraz pora roku (20,8%). 
Nieliczne badane firmy (9,1%) wykorzystują inne sposoby róŜnicowania, wśród 
nich wskazano: 

–  „w  zaleŜności od zachowania konkurencji” (co ciekawe, osoba udzie-
lająca odpowiedzi na to pytanie uznała, Ŝe w przedsiębiorstwie przez 
nią reprezentowanym stosuje się wyłącznie kosztową metodę ustalania 
cen), 

– „w zaleŜności od czasu współpracy z klientem”, 
– „zatwierdzane przez urząd energetyki”, 
– „w oparciu o rzeczywistą kalkulację”, 
– „sprzedaŜ na podstawie umów ze stałymi kontrahentami”, 
– „inne ustalenia”, 
– „indywidualne rozwiązania handlowe”, 
– „w zaleŜności od taryfy”, 
– „nie róŜnicujemy cen” – cztery przedsiębiorstwa. 
Dwie osoby nie potrafiły udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
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Rys. 4. Sposoby róŜnicowania cen wykorzystywane w badanych przedsiębiorstwach produkcyj-

nych 

Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowując warto podkreślić, Ŝe róŜnicowanie cen jest czynnością po-
zwalającą na bardziej efektywne ich kształtowanie, ułatwiającą dostosowywa-
nie poziomu oraz struktury cen do bieŜących zmian zachodzących na rynku. 
Dlatego teŜ róŜnorakie formy róŜnicowania cen powinny być integralną czę-
ścią polityki cenowej przedsiębiorstw. 

Kolejnym analizowanym obszarem jest polityka produktowa w objętych 
badaniem przedsiębiorstwach. W pierwszej kolejności zapytano respondentów, 
czy w ich firmach dokonano w ciągu ostatnich trzech lat zmian w ofercie. Po-
nad połowa badanych (64,9%) wskazała, Ŝe zmiany takie miały miejsce. Obej-
mowały one głównie działania z zakresu innowacji (71,0% przedsiębiorstw 
spośród 100 wprowadzających zmiany), opierającej się na wprowadzaniu do 
własnego asortymentu produktu, który dotychczas nie był wytwarzany (rys. 5). 
Rozwiązania w ramach strategii innowacji mogą przybierać postać dyferencjacji 
(gdy nowy produkt jest w duŜym stopniu podobny do dotychczas wytwarzane-
go) lub dywersyfikacji (gdy podobieństwo jest niewielkie lub nie ma go wcale). 
Przy czym naleŜy pamiętać, Ŝe nowy produkt z punktu widzenia przedsiębior-
stwa nie zawsze jest jednocześnie produktem nowym w aspekcie rynkowym. 
Dla firmy nowym produktem jest taki, który wymaga zastosowania nowych 
surowców, rozwiązań technologicznych lub rozwiązań konstrukcyjnych. Z kolei 
nowość w sensie rynkowym dotyczy tylko takich produktów, które są postrze-
gane jako nowe przez konsumentów. Wprowadzanie nowych produktów na 
rynek świadczyć moŜe o realizowaniu strategii ukierunkowanej na rozwój 
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przedsiębiorstwa. Prowadzi bowiem, m.in. do unowocześniania procesów pro-
dukcyjnych, poszukiwania bardziej doskonałych rozwiązań technologicznych 
czy lepszych źródeł zaopatrzenia.   

9,0%

32,0%

47,0%

71,0%

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

inne zmiany

zmiana opakowania 
dotychczas oferowanych 

produktów

zmiana cech dotychczas 
oferowanych produktów

wprowadzenie zupełnie 
nowych produktów

 
Rys. 5. Rodzaj zmian w zakresie produktów przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, które takie 

zmiany zadeklarowały (n=100) 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejne zmiany wprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat w badanych fir-
mach obejmowały działania z zakresu modyfikacji produktu. Istota modyfikacji 
sprowadza się do wdraŜania pewnych ulepszeń w wytwarzanych dotychczas 
produktach, obejmujących głównie podnoszenie jakości, rozszerzanie zakresu 
jego zastosowania, wzbogacanie jego wyposaŜenia. W objętych badaniem 
przedsiębiorstwach produkcyjnych wprowadzono zmiany: 

– z zakresu cech dotychczas oferowanych produktów, ich funkcji uŜyt-
kowych, koloru, kształtu, rozmiaru, smaku itp. (47,0% przedsiębiorstw 
wprowadzających zmiany), 

– z zakresu opakowania dotychczas oferowanego produktu (32,0%).  
Wśród innych zmian dokonanych w ciągu ostatnich trzech lat w ofercie (na 

które wskazali nieliczni respondenci – 9,0%) znalazły się: 
– „polepszenie jakości”, 
– „kooperacja z inną firmą”, 
– „dostosowanie do indywidualnych wymagań klienta”, 
– „nowa grupa asortymentowa”, 
– „zmiana specyfikacji technicznej dostosowana do specyfiki konkretne-

go klienta”, 
– „ceny ofertowe”, 
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– „nowy dział według nowych zasad, kategorii, cen uŜytkowych”, 
– „rozszerzenie sieci sprzedaŜy – nowe filie w innych miejscach, ulep-

szenie środków wykonywania usług”. 
Warto teŜ podkreślić, Ŝe w nielicznych (11,7%) badanych przedsiębior-

stwach prowadzone były badania w zakresie testowania nowych produktów  
i opakowań, z tego 7,8% firm realizuje te badania we własnym zakresie. 

Podsumowanie 

W ramach polityki cenowej większość badanych przedsiębiorstw produk-
cyjnych w ciągu ostatnich trzech lat wykorzystywało kosztową metodę ustala-
nia cen i dla znacznej części z nich jest to jedyna metoda. Niespełna połowa 
jednostek objętych badaniem ustala ceny na podstawie cen produktów konku-
rencyjnych, a co piąta przy kształtowaniu cen bierze pod uwagę opinie klientów 
w tym zakresie. Interesujące jest to, Ŝe ponad połowa firm uczestniczących  
w badaniu stosuje tylko jeden z wymienionych sposobów ustalania cen. W ra-
mach róŜnicowania cen najczęściej brane są pod uwagę takie kryteria jak grupa 
nabywców, do której kierowana jest oferta, oraz wielkość zakupu realizowane-
go przez klientów. Z kolei w zakresie polityki produktu ponad połowa objętych 
badaniem przedsiębiorstw wprowadzała zmiany w swojej ofercie. Zmiany te 
polegały głównie na wprowadzaniu do asortymentu produktów dotąd niewy-
twarzanych oraz w znacznej części na zmianie cech dotychczas oferowanych 
produktów lub ich opakowań. Tylko nieliczne badane firmy prowadzą badania 
obejmujące zarówno ustalanie cen na produkty, działania konkurentów, rozpo-
znanie opinii i preferencji klientów oraz testowanie nowych produktów.  
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Streszczenie  

W artykule zaprezentowano cechy i funkcje etykiet z punktu widzenia ich funkcji informa-
cyjnej i promocyjnej. Przedstawiono wymagania prawne co do zawartości treściowej etykiet, 
ukazując cechy informacji obligatoryjnych i fakultatywnych. Ponadto przedstawiono znaczenie  
i formy symbolicznego znakowania produktów odpowiadających wymogom ochrony środowiska 
oraz akcentujące udział producentów w akcjach na rzecz społeczeństwa. Ukazano takŜe przykłady 
nieetycznych działań firm (zwane greenwashingiem), które przez nierzetelną informację i wpro-
wadzanie klienta w błąd dąŜą do zwiększenia wartości sprzedaŜy. 

Wprowadzenie 

Wśród róŜnych czynników decydujących o wyborze produktu przez konsu-
menta waŜne miejsce zajmuje opakowanie, a wraz z nim etykieta, która z zało-
Ŝenia jest nośnikiem szczegółowych informacji o cechach produktu. Etykiety 
pełnią takŜe funkcję promocji i z tego powodu ich wygląd oraz treść powinny 
zachęcać nabywców do zakupu produktu, który prezentują. Społeczna orienta-
cja marketingowa nadała nowy sens etykietom i ich zawartościom. Współcze-
śnie wymaga się, by nie tylko pełniły funkcje wyróŜniające i promocyjne, ale 
przede wszystkim były nośnikiem informacji handlowej o charakterze eduka-
cyjnym i ostrzegawczym. Jednak w praktyce te załoŜenia nie zawsze są respek-
towane przez oferujących towary. Obserwuje się, Ŝe etykiety stały się polem 
walki konkurencyjnej i nieetycznych działań producentów, którzy na opakowa-
niach czy etykietach często zamieszczają niezgodne z prawdą informacje o to-
warze. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie etykiet jako nośnika informacji o pro-
dukcie w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu i czynnika wyborów 
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konsumenckich. Artykuł został napisany na podstawie literatury przedmiotu  
i wyników własnych badań sondaŜowych. 

Formy i rodzaje etykiet oraz ich funkcje 

Etykieta to nośnik informacji handlowej o produkcie. Współcześnie pełni 
rosnącą rolę na rynku produktów konsumpcyjnych, gdzie oferujący traktują 
etykiety jako identyfikatory cech produktu i nadają im promocyjne znaczenie. 
Etykiety pełnią takŜe funkcje róŜnicowania produktów homogenicznych i wtedy 
mają znaczenie w wyborach konsumpcyjnych. Obecnie etykiety występują za-
równo na opakowaniach produktów, gdzie zamieszczone są w sposób trwały, 
jak i na pojedynczych produktach, które sprzedawane są „luzem” (np. na owo-
cach, warzywach, odzieŜy, obuwiu). Zamieszczanie etykiet na zróŜnicowanych 
opakowaniach i produktach spowodowało ich rozwój w kierunku zastosowań 
nowych technologii w ich wytwarzaniu i zastosowaniu. MoŜna więc wyróŜnić 
etykietę: 

– tradycyjną – wytwarzaną z papieru i naklejaną na opakowanie produktu, 
– samoprzylepną – gdzie surowcem jest najczęściej foliowany papier, 
– w formie banderoli – zamieszczaną na produktach o nieregularnych 

kształtach, np. wędlinach, wełnie, serach dojrzewających, 
– jako metkę – wykonaną z papieru lub tworzywa sztucznego i mocowaną 

najczęściej do artykułów odzieŜowych, obuwia, wyrobów ze skóry, 
– typu IML (in-mould-label), która w procesie technologicznym wtapiana 

jest w opakowanie z tworzywa sztucznego, np. znajduje się na opako-
waniach serków, ryb, 

– SSL (shrink sleeve labels), wykonaną z kurczliwej folii zamieszczaną 
najczęściej na zakrętkach butelek z tworzyw sztucznych, gdzie pełni 
funkcję plomby, uniemoŜliwiając nieuprawnione odkręcenie butelki, 

– w formie małej ksiąŜeczki – mocowaną na produktach np. odzieŜo-
wych, artykułach gospodarstwa domowego, jest ona nośnikiem infor-
macji o cechach i uŜytkowaniu produktu, często prezentując te dane  
w róŜnych językach, 

– inteligentną, wyposaŜoną w identyfikatory temperatury i zmieniającą 
kolor, gdy temperatura produktu przekroczy dopuszczalny poziom jego 
przechowywania lub opakowany produkt ulega psuciu, 

– z zamieszczonym fotokodem zawierającym albo tekst informujący  
o produkcie lub linki do stron producenta, 

– z wbudowanym hologramem, której funkcją jest identyfikowanie pro-
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duktu danego producenta, co zabezpiecza konsumenta przed zakupem 
produktu nieoryginalnego. 

Natomiast na rynku przedsiębiorstw etykiety zamieszczane są na opakowa-
niach zbiorczych i pełnią zadanie informowania o producencie, miejscu wytwa-
rzania i cechach szczególnych produktu (dacie przydatności do spoŜycia, wa-
runkach transportu, wielkości partii towaru, kraju pochodzenia). Obecnie 
wprowadzane są etykiety logistyczne, stosowane do oznaczania i monitorowa-
nia przepływu ładunków. Zamieszczone na nich informacje w formie kodu 
umoŜliwiają identyfikację partii towaru w kanałach dystrybucji zarówno w ob-
rocie towarowym krajowym, jak i międzynarodowym. Kody podlegają standa-
ryzacji.  

Drugą formą etykiet stosowaną w obrocie towarowym (na terenie Polski  
i w krajach Unii Europejskiej) są tzw. paszporty, których celem jest identyfiko-
wanie źródeł pochodzenia artykułów Ŝywnościowych (roślinnych i pochodzenia 
zwierzęcego), co słuŜy ochronie sanitarnej i zapobiega włączaniu do sprzedaŜy 
produktów niewiadomego pochodzenia.  

Informacje na etykietach – rodzaje i funkcje 

Wymienione rodzaje etykiet stanowią przykłady róŜnorodności ich kon-
strukcji wraz ze wskazaniem funkcji, jakie pełnią. Etykiety na rynku dóbr kon-
sumpcyjnych róŜnicują inne dodatkowe cechy nadawane im przez producentów 
czy sprzedawców. Są to najczęściej: kształt, kolorystyka, rysunki, znaki, krój 
liter, a przede wszystkim informacje o charakterze obowiązkowym i fakulta-
tywnym (rys. 1). 

Zakres informacji o charakterze obligatoryjnym określają odpowiednie 
przepisy prawa. Przykładowo, dla produktów Ŝywnościowych jest to Dyrekty-
wa nr 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r.  
w sprawie zbliŜenia ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie etykie-
towania, prezentacji i reklamy środków spoŜywczych (DzUrz UE nr L 109  
z dnia 06.05.2000 r. z późn. zm.), której przepisy na terenie Polski wdraŜają:   

– Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywie-
nia (tekst jednolity DzU 2010, nr 136, poz. 914), 

– Ustawia z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno 
-spoŜywczych (DzU 2001, nr 5, poz. 44 z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 
2007 r. w sprawie znakowania środków spoŜywczych (DzU nr 137, 
poz. 966 z późn. zm.). 
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Rys. 1. Informacje obowiązkowe i fakultatywne na etykietach 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spoŜywczych (DzU nr 137,  
poz. 966 z późn. zm.) oraz G. Armstrong, M. Harker, Ph. Kotler, R. Brennan, Market-
ing: An Introduction, Pearson Education Limited, Harlow 2009, s. 240. 

Wymóg znakowania produktów wprowadza art. 45 ust. 1 Ustawy o bezpie-
czeństwie Ŝywności i Ŝywienia, który określa, Ŝe „środki spoŜywcze wprowa-
dzone do obrotu są znakowane”. W myśl ust. 2 art. 45 tej Ustawy „Oznakowa-
nie środka spoŜywczego obejmuje wszelkie informacje w postaci napisów i in-
nych oznaczeń, w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, elementy graficzne  
i symbole dotyczące środka spoŜywczego i umieszczone na opakowaniu, ety-
kiecie, obwolucie, ulotce, zawieszce oraz w dokumentach, które są dołączone 
do tego środka spoŜywczego lub odnoszą się do niego” 1. Natomiast obligato-

                                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania 

środków spoŜywczych (DzU nr 137, poz. 966 z późn. zm.). 
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ryjnie na opakowaniu (etykiecie) kaŜdego środka spoŜywczego muszą się zna-
leźć następujące informacje: 

– nazwa środka spoŜywczego, 
– wykaz składników występujących w środku spoŜywczym, 
– data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spoŜycia2. 
Poza wymienionymi informacjami na etykietach mogą znajdować się takŜe 

inne o charakterze fakultatywnym, których zakres i forma są dowolnie określa-
ne przez producentów i sprzedawców. Są to najczęściej dane dotyczące3: 

– marki produktu, 
– sposobu uŜytkowania, 
– wyróŜniających właściwości produktu, 
– miejsca wytworzenia produktu, pakowania,  
– producenta, 
– działań prospołecznych producenta, 
– innych informacji promujących i wspierających pozycję produktu. 
Przedstawiony zakres obligatoryjnych (jak w przypadku Ŝywności) i fakul-

tatywnych treści, które zamieszczane są na etykietach, wskazuje, Ŝe etykiety 
poza informowaniem o cechach produktu słuŜą jego identyfikacji i klasyfikacji4. 
Etykiety produktów mogą być bardzo proste, mające tylko jeden symbol lub 
mogą być bardzo rozbudowane, mające kolorową grafikę i wtedy głównym 
zadaniem etykiety jest promocja produktu i wywołanie reakcji zakupowej  
u konsumenta (kupującego).  

RóŜnorodność treści etykiet i opakowań produktów trwałych oraz sposo-
bów ich prezentacji stanowiła podstawę ich porządkowania ujętego w polskiej 
normie5, gdzie wyróŜniono informacje o charakterze:  

– zasadniczym – słuŜące identyfikacji towaru i producenta, 
– poznawczym – przedstawiające dane o niektórych cechach wyrobu, 

umoŜliwiające bliŜsze rozpoznanie właściwości, przydatności towaru, 

                                                                 
2 Data minimalnej trwałości to data, do której prawidłowo przechowywany środek spoŜywczy 

zachowuje swoje właściwości; data powinna być poprzedzona określeniem „najlepiej spoŜyć 
przed” albo „najlepiej spoŜyć przed końcem”. Termin przydatności do spoŜycia – termin po 
upływie, którego środek spoŜywczy traci przydatność do spoŜycia; termin ten jest podawany  
w przypadku środków spoŜywczych nietrwałych mikrobiologicznie, łatwo psujących się; data 
powinna być poprzedzona określeniem „naleŜy spoŜyć do”. 

3 G. Armstrong, M. Harker, Ph. Kotler, R. Brennan, Marketing: An Introduction, Pearson Edu-
cation Limited, Harlow, 2009, s. 240. 

4 Ph. Kotler, G.Armstrong, J Saunders, V.Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2002, s. 640. 

5 PN-90/079251/Az1 Opakowania jednostkowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 
podstawowe (Zmiana Az1). 
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ilości, wartości itp.,  
– manipulacyjnym – dotyczące sposobu obchodzenia się z towarem  

w czasie przechowywania, transportu, uŜytkowania,  
– ostrzegawczym – określające niebezpieczne dla ludzi i otoczenia cechy 

produktu lub opakowania, 
– promocyjnym – zachęcające do zakupu i uŜytkowania produktu. 
Z kolei przepisy z zakresu ochrony konsumenta określają podstawową za-

sadę zamieszczania informacji o produkcie, wskazując, Ŝe „znakowanie produk-
tu nie moŜe wprowadzać konsumenta w błąd”, co oznacza, Ŝe informacja na 
etykiecie nie moŜe zawierać treści nieprawdziwych (np. dotyczących cech pro-
duktu, którego on nie posiada, gramatury, właściwości leczniczych) lub przed-
stawionych w sposób niezrozumiały dla konsumenta (np. symbole, język, krój 
liter czy ich wielkość). 

Obecnie wraz z rozwojem i upowszechnianiem adaptacji przez firmy spo-
łecznej orientacji marketingowej i społecznej odpowiedzialności biznesu etykie-
ta stała się nośnikiem promocji prospołecznych działań producentów. Stosowa-
ne coraz częściej oznaczenia ekologiczne wskazują, Ŝe oferowany produkt po-
siada pewne unikatowe cechy społeczne określające, Ŝe nie zagraŜa środowisku, 
słuŜy zrównowaŜonemu rozwojowi.  

Informacje takie mogą być uwiarygodniane zamieszczaniem znaków sym-
bolicznych, które ułatwiają konsumentom identyfikację tych produktów. NaleŜy 
dodać, Ŝe większość konsumentów nie orientuje się, w jaki sposób nabywane 
wyroby chronią środowisko, ale wiedzą, Ŝe przez ich zakup przyczyniają się do 
tego. Zamieszczanie na etykietach i opakowaniach oznaczenia przestrzegania 
norm ochrony środowiska oraz produkcji, nie jest dowolne. Określaniem zasad  
i przyznawania takich oznaczeń zajmuje się komisja WTO6. Rygorystycznie 
przestrzegane są takŜe przepisy dotyczące oznaczeń identyfikujących produkty 
danego kraju. Ich celem jest ochrona produktów krajowych, a takŜe wspieranie 
przedsiębiorczości lokalnej, regionalnej oraz krajowej. W Unii Europejskiej 
stosuje się róŜne typy oznaczeń. Na przykład dla produktów spoŜywczych: 
Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne i Gwaran-
towane Tradycyjne Specjalności, produkt ekologiczny7 (tab. 1).  

                                                                 
6 N. Halberg, Global development of organic agriculture: challenges and prospects, 

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug CABI Publishing, 2006, s. 141–144. 
7 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie 

(WE) nr 1898/2006 określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE)  
nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych 
i środków spoŜywczych.  
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Tabela 1 

Oznakowania produktów tradycyjnych w Unii Europejskiej 

Rodzaj ochrony Przedmiot ochrony 

 
Chronione Oznaczenie 
Geograficzne 

Produkty, których szczególna jakość, reputacja lub inne cechy 
przypisywane są pochodzeniu geograficznemu. Ich produkcja, 
przetwórstwo lub przygotowanie odbywa się na określonym obsza-
rze geograficznym.  

 
Chroniona Nazwa Po-
chodzenia 

Produkty wskazujące swą nazwą region albo konkretne miejsca 
wytwarzania. Cechy produktu związane są ze szczególnym otocze-
niem geograficznym oraz warunkami naturalnymi i ludzkimi, a je-
go wytwarzanie odbywa się na określonym obszarze.  

 
Gwarantowana Trady-
cyjna Specjalność 

Produkty charakteryzujące się niepowtarzalnymi cechami dotyczą-
cymi surowców i sposobu wytwarzania. 

Źródło: opracowano podstawie: Rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. 
w sprawie produktów rolnych i środków spoŜywczych będących gwarantowanymi trady-
cyjnymi specjalnościami. (DzUrz WE L 93/1 z 31.3.2006) oraz Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i 
nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoŜywczych (DzUrz WE L 93/12  
z 31.3.2006). 

Rozbudowany system prawny, którego celem jest ochrona konsumenta 
przed nieuczciwymi informacjami o produkcie i jednocześnie ochrona wizerun-
ku marki wyrobu oraz poziomu sprzedaŜy produktów o szczególnie poŜądanych 
cechach jest odpowiedzią na pojawiające się przypadki nierzetelności przeka-
zywanych informacji o towarach.  

Inną grupę oznaczeń na etykietach lub opakowaniach, które mogą identyfi-
kować szczególne cechy produktów i trudno jest je „podrobić”, stanowią infor-
macje o:  

– przyznanych nagrodach i wyróŜnieniach dla produktu lub producenta, 
– współdziałaniu firmy z innymi przedsiębiorstwami, 
– współpracy z organizacjami non profit, 
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– współpracy z administracją rządową, 
– działaniach sponsoringowych, 
– niesieniu pomocy potrzebującym grupom społecznym. 
Najbardziej rozpoznawalnymi symbolami są te, które związane są z przy-

znanymi nagrodami i wyróŜnieniami. Przykładowo w Polsce jest to „Laur Kon-
sumenta”8, godło „Teraz Polska”9, „Polska Dobra śywność” czy teŜ „Wizytów-
ka Polski” przyznawana przez Forum Polskiego Produktu. Rysunek 2 przedsta-
wia etykietę wody mineralnej Cisowianka, na której jest oznaczenie przyznanej 
nagrody „Wizytówka Polski 2010”. 

 
Rys. 2. Etykieta produktu z symbolami uzyskanych nagród  

Źródło: opracowanie własne. 

Inną grupę oznaczeń zamieszczanych na etykietach, które są  łatwo identy-
fikowane przez konsumentów, stanowią takie, które informują o udziale produ-
centa w akcjach społecznych w ramach tzw. cause marketingu10. Fakt nagło-
śnienia w masowych mediach społecznej akcji powoduje, Ŝe zamieszczona  
o niej informacja na etykiecie jest łatwo rozpoznawalna przez klienta, co stymu-
luje go do zakupu takiego produktu. Wyniki badania sondaŜowego przeprowa-
dzonego wśród studentów wykazały, Ŝe o programach społecznych dowiadują 
się z mediów, ale teŜ rozpoznają firmy i produkty, które je wspomagają11, zdają 
sobie takŜe sprawę, Ŝe dokonując zakupu produktu powiązanego z akcją spo-
łeczną, pośrednio pomagają rozwiązać problemy społeczne. Najczęściej rozpo-
znawane i wymieniane programy to: „Podziel się posiłkiem”, „Podaruj dzie-
ciom słońce”, „PAH – Program wody w Sudanie” i „Moje silne drzewo”. Rysu-
nek 3 prezentuje rozpoznawalny znak akcji społecznej „Podziel się posiłkiem”, 
umieszczany na produktach firm uczestniczących w akcji społecznej. 

                                                                 
8 www.laur-konsumenta.pl/. 
9 O fundacji, www.terazpolska.pl/?menu=content&id=23. 
10 J. Daw, Cause Marketing for Nonprofits,Willey & Sons Inc. New Jersey 2006, s. 3. 
11 Badania prowadzono w WyŜszej Szkole Bankowej we Wrocławiu w ramach realizacji pro-

jektu MNiSzW nr NN115 247 236. 
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Rys. 3. Logo akcji „Podziel się posiłkiem” 

Źródło: http://podzielsieposilkiem.pl/. 

Przedstawione przykłady stosowanych oznakowań na etykietach produktów 
o wyróŜniających cechach, pomimo Ŝe mogą być zamieszczane na nich fakulta-
tywnie, to o uprawnieniu do ich stosowania decydują organizacje zewnętrzne 
względem firmy. To wzmacnia ich siłę promocyjną, zwiększa wiarygodność 
przekazu i buduje lojalność klientów.  

Jednak mimo Ŝe tworzone są warunki do uczciwych praktyk gospodarczych 
i konkurencji, to zdarzają się producenci, którzy w pogoni za wzrostem sprze-
daŜy nierzetelnie informują klientów o szczególnych społecznych właściwo-
ściach produktu, których on w rzeczywistości nie posiada.  

Greenwashing jako nieetyczne informowanie o klientów 

Publikowanie na etykietach i opakowaniach produktów informacji niepraw-
dziwych jest nieetyczne, gdyŜ manipuluje klientem. W tabeli 2 zaprezentowano 
przykładowe nieuprawnione informacje, które często zamieszczane są na ety-
kietach i mogą wprowadzić klienta w błąd. Przedstawione przykłady informo-
wania klienta wskazują, Ŝe firmy chroniąc swoją reputację, nie podają niepraw-
dziwych informacji o cechach produktu, ale eksponują właściwości towaru  
w taki sposób, jakby były one unikatowe i dotyczyły wyrobów konkretnego 
producenta. Takie praktyki są takŜe naganne, gdyŜ wprowadzają klienta w błąd 
i słuŜą rozwojowi nieuczciwej konkurencji. Takie postępowania firm są przy-
kładem greenwashingu. 

Greenwashing to informacja rozpowszechniana przez firmę w celu kreowa-
nia swojego wizerunku jako odpowiedzialnej społecznie i działającej na rzecz 
środowiska naturalnego. Greenwashing powoduje dezinformację klientów  
i wprowadza ich w błąd. 
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Tabela 2 

Przykłady nierzetelnych informacji na etykietach 

Produkt Informacja na etykiecie Wada – niepoprawność 

Olej rzepakowy 
zawiera naturalne kwasy 
OMEGA-3, bez cholesterolu, 
bez konserwantów 

wszystkie oleje mają takie właściwości; do olejów 
zgodnie z prawem nie stosuje się konserwantów 

Soki i nektary 

niebarwiony chemicznie, bez 
sztucznych barwników, nie-
rozcieńczony, niekonserwo-
wany chemicznie, bez kon-
serwantów 

przepisy prawa nie zezwalają na rozcieńczanie soków 
owocowych oraz dodawanie do nich barwników i środ-
ków konserwujących12 

Kawa palona 

ziarna kawy to bogate źródło 
przeciwutleniaczy, mogących 
poprawić naturalne mechani-
zmy obronne naszego orga-
nizmu 

wszystkie kawy palone posiadają takie właściwości 

Masło 
nie zawiera tłuszczów roślin-
nych 

do masła nie wolno dodawać tłuszczów roślinnych, np. 
olejów roślinnych13 

Jogurt natural-
ny 

bez cukru do jogurtów naturalnych nie wolno dodawać cukru14 

Mleko 
świeŜe wszystkie mleka oferowane w handlu detalicznym są 

pasteryzowane, czyli poddane procesowi obróbki termi-
cznej. Nie jest to zatem produkt „świeŜy” 

Jaja  

jaja wiejskie, jaja wsie informacja „jaja wiejskie” na wytłaczankach jaj uzy-
skanych z chowu klatkowego moŜe sugerować, Ŝe jaja 
pochodzą od kur z wolnego wybiegu w środowisku 
wiejskim, pomimo Ŝe w rzeczywistości jaja te pochodzą 
od kur zamkniętych w klatkach 

Pieczywo 

chleb pełnoziarnisty  sugeruje, Ŝe chleb został wyprodukowany z mąki otrzy-
manej z pełnego przemiału ziarna, bogatej w błonnik  
i składniki mineralne, gdy w rzeczywistości został wy-
produkowany z mąki jasnej (np. pszennej typ 750 lub 
Ŝytniej typ 720), nieposiadających takich właściwości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie roczne 2009, www.ijhar-
s.gov.pl/pliki/download/srodek%2012%20czerwca.pdf, s. 64-85. 

W tabeli 3 zaprezentowano przejawy greenwashingu nazywane jego grze-
chami, które uświadamiają, jak łatwo jest manipulować informacją o produk-
tach, wskazywać ich cechy wyróŜniające, podczas gdy konsument nie ma moŜ-
liwości sprawdzenia prawdziwości tego.  

 
 

                                                                 
12 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30 września 2003 r. w sprawie szcze-

gółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów (DzU nr 177, poz. 1735,  
z późn. zm. 

13 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną 
organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych 
(rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) DzU L 299 z 16.11.2007, s. 1–149. 

14 Ibidem. 
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Tabela 3 

Przejawy – „grzechy” greenwashingu 

Nazwa Wyja śnienie 

Ukryty grzech sprze-
daŜy (Sin of the 

Hidden Trade-off) 

Oświadczenie wskazujące, Ŝe produkt spełnia wymogi bezpiecznego dla śro-
dowiska, podczas gdy np. proces wytwórczy powoduje skaŜenie środowiska. 

Grzech – nie ma do-
wodów (Sin of No 

Proof) 

Informowanie (nieuzasadnione) o bezpieczeństwie produktu dla środowiska 
w sytuacjach niemoŜliwej weryfikacji takiego stwierdzenia. 

Grzech niejasności 
(Sin of Vagueness) 

Posługiwanie się długimi (skomplikowanymi) lub bardzo krótkimi (lakonicz-
nymi) tekstami opisującymi cechy produktu z zamiarem wprowadzenia konsu-
menta w błąd. 

Grzech niestosowno-
ści (Sin of Irrelevan-

ce) 

Informowanie klientów o mało istotnych walorach produktu, a przyjaznych 
środowisku, podczas gdy waŜne cechy produktu pozostają nieujawniane, gdyŜ 
mogą zburzyć prospołeczny wizerunek produktu czy firmy. 

Grzech mniejszego 
zła (Sin of Lesser of 

Two Evils) 

Przekonywanie klientów, Ŝe oferowany produkt jest wytwarzany w warunkach 
niezagraŜających środowisku i z tego powodu jest lepszy od innych towarów 
na rynku, np. produkcja papierosów z ekologicznych upraw. 

Grzech kłamstwa (Sin 
of Fibbing) 

UŜywanie znaków zastrzeŜonych dla produktów ekologicznych na etykietach 
produktów niespełniających wymagań środowiskowych.  

Grzech złej komuni-
kacji 

Stosowanie w promocji zbyt przerysowanych, sugestywnych obrazów (np. re-
klamowanie ekologicznego samochodu z wykorzystaniem zdjęcia kwiatów 
wylatujących z rury wydechowej auta). 

Źródło: na podstawie: The Seven Sins of Greenwashing, Environmental Claims in Consumer 
Markets, Summary Report: North America, TerraChoice Group Ins. Philadelphia, April 
2009, http://sinsofgreenwashing.org/findings/greenwashing-report-2009/. 

Pomimo Ŝe opisywane działania są nieetyczne i mogą zaszkodzić nawet 
utrwalonemu i pozytywnemu wizerunkowi firmy, to praktyka podejmowania 
ryzyka greenwashingu jest częsta, gdyŜ15: 

– obserwuje się rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty eko-
logiczne (np. w Stanach Zjednoczonych odsetek konsumentów wybie-
rających tego rodzaju produkty wynosi juŜ 40%, w Polsce 11%16) 

– zwiększa się sprzedaŜ produktów ekologicznych (w 2007 r. najwięksi 
amerykańscy producenci wprowadzili na rynek 382 produkty ekologi-
czne – dla porównania w 2002 produktów takich pojawiło się tylko 5). 

                                                                 
15 R. Horiuchi, R. Schuchard, L. Shea, S. Townsend, Understanding and Preventing Green-

wash: A Business Guide, lipiec 2009, www.bsr.org/reports/Understanding_Preventing_Green 
wash.pdf. 

16 A. Bołtromiuk, T. Burger, Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świado-
mością ekologiczną Polaków w 2008 r., Instytut na rzecz Ekorozwoju, www.ine-isd.org.pl/lang/ 
pl/page/raporty/id/40/ 



Mateusz Rak 206

– popytowi na produkty ekologiczne nie zagraŜa obecny kryzys finansów, 
– obecne przepisy prawa wymuszają i stymulują ekologiczne inwestycje, 

które są kosztowne, 
– trudno jest jednoznacznie zidentyfikować i odróŜnić działania firm po-

stępujących etycznie i zgodnie z wymogami koncepcji społecznej odpo-
wiedzialności biznesu od sfingowanych, kwalifikowanych jako green-
washing.  

MoŜna mieć nadzieję, Ŝe stwierdzenia wskazujące przyczyny stosowania 
greenwashingu przez firmy nie będą przepustką do eskalacji nieetycznych dzia-
łań biznesu w zakresie informowania klientów o cechach oferowanych produk-
tów. Edukacja społeczeństwa w zakresie percepcji informacji na etykietach  
i aktywność organizacji konsumenckich, a takŜe społeczności internetowych 
moŜe dopomóc w ograniczaniu złych praktyk.  

Podsumowanie 

Przedstawione w artykule problemy kształtowania informacji o cechach 
produktów zamieszczanych na etykietach wskazują, Ŝe ta forma komunikacji  
z klientem jest aktywnie wykorzystywana przez producentów głównie w celach 
promocyjnych. To powoduje, Ŝe zdarzają się nierzetelni producenci, którzy 
poprzez etykietę zachwalają cechy produktu, których on nie posiada. W celu 
ograniczenia takich praktyk ustalono przepisy prawa (krajowe i międzynarodo-
we), które szczegółowo określają zakres informacji obowiązkowej na etykietach 
oraz wskazują właściwe cechy informacji nieobligatoryjnych. Podejmowane  
w ramach Unii Europejskiej działania dotyczące znakowania produktów trady-
cyjnych słuŜą ochronie rynku krajowego i ograniczają wprowadzanie do obiegu 
produktów niewiadomego pochodzenia. Podobnie oznakowanie etykiet symbo-
lami uczestnictwa firmy w konkursach czy akcjach społecznych uwiarygodnia 
cechy produktów i wzmacnia ich siłę rynkową. Działania te przyczyniają się do 
ograniczania nieetycznego postępowania producentów zwanego greenwashin-
giem.  

 
THE LABEL AS AN INFORMATION CARRIER THAT  

IS NOT ALWAYS TRUE 
 

Summary 
 
The paper presents the characteristics and functions of the labels from the point of view of 

information and promotions function. The paper presents the legal requirements as to the 
semantic content of the labels showing the features of mandatory and optional information. The 
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paper also contains the importance and forms of symbolic meaning and labeling of products that 
comply with environmental protection and in the participation in activities for the community. It 
shows also examples of unethical actions of companies (called greenwashing) that aim at sales 
increase by incorrect information and misleading the customer. 
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MIEJSCE MENEDśERA PRODUKTU W NOWOCZESNYCH 
STRUKTURACH ORGANIZACYJNYCH W PROCESACH 

ZARZĄDZANIA PRODUKTEM 
 

 

 

Streszczenie  

Procesy zarządzania ofertą produktów naleŜy lokować w obszarze kompetencji zarządu 
przedsiębiorstwa. Jednak rola menedŜera produktu bywa trudniejsza niŜ CEO (Chief Executive 
Officer), gdyŜ osoby te – pozbawione formalnych atrybutów władzy w firmie – zaangaŜowane są 
w realizację zadań związanych z procesami rozwoju, sprzedaŜy, produkcji, marketingu, obsługi 
klienta, serwisu i finansów. Poza tym wybór szczególnego wariantu struktury organizacyjnej 
obejmującej takŜe procesy zarządzania produktem zaleŜy od róŜnorodności oferty produktowej 
firmy, liczby wprowadzanych nowych produktów, poziomu innowacyjności, zasobów oraz wie-
dzy i doświadczenia zarządu firmy. Prezentowane tutaj struktury zostały skonstruowane w celu 
zaspokojenia potrzeb zróŜnicowanych organizacji, zdywersyfikowanych lub nie, posiadających 
własną bazę B+R lub nie, działających na róŜnych rynkach geograficznych i produktowych. 

Rola zarządu przedsiębiorstwa w procesach zarządzania produktem 

Procesy formułowania i wdraŜania strategii produktu naleŜy lokować w ob-
szarze kompetencji zarządu przedsiębiorstwa. Decyzje związane z zarządza-
niem produktami w przedsiębiorstwie są waŜne i złoŜone, czego dowodem mo-
gą być liczne problemy wielu firm, które nie wykorzystują w dostatecznym 
stopniu swoich kompetencji, aby dostosować ofertę produktową do potrzeb  
i pragnień oraz preferencji i percepcji klientów. Najczęściej przyczyną tego jest 
nieodpowiednia struktura organizacyjna, niedostateczny przepływ informacji 
między poszczególnymi szczeblami zarządzania oraz podmiotami otoczenia 
marketingowego, występowanie struktur nieformalnych, a takŜe niekompetent-
ny personel1. 

                                                                 
1 S. Haines, The product manager’s desk reference, McGrawHill, New York 2009, s. 572–577. 
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Strategicznym zadaniem zarządu firmy jest zbudowanie takiego systemu 
zarządzania, który pozwalałby takŜe skutecznie zarządzać ofertą produktową, 
opisywałby w sposób jednoznaczny i niesprzeczny zakres kompetencji mene-
dŜera produktu, a tym samym dawałby moŜliwości podejmowania właściwych 
decyzji i działań związanych z produktem. 

Bez względu na to, czy ta odpowiedzialność jest, czy nie jest jednoznacznie 
określona, personel na najwyŜszych stanowiskach musi mieć ostateczny głos  
w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących oferty produktowej firmy. 
Właściwe wypełnianie tej roli przez zarząd firmy jest koniecznością, poniewaŜ 
zaleŜności czy współzaleŜności w zintegrowanej sieci powiązań między pod-
miotami zaangaŜowanymi w proces podejmowania decyzji – i to zarówno mię-
dzy firmą a podmiotami otoczenia, między jednostkami organizacyjnymi przed-
siębiorstwa, jak i w ramach odpowiedniego działu firmy – są róŜnorodne i czę-
sto skomplikowane. Właśnie taka sytuacja narzuca potrzebę aktywnego udziału 
zarządu w podejmowaniu decyzji dotyczących produktu. Tylko on bowiem ma 
władzę i moŜliwości koordynowania oraz integrowania celów i strategii produk-
tu z celami i strategią ogólną przedsiębiorstwa. 

Mogą jednak ujawniać się problemy wynikające z sytuacji, Ŝe róŜne jed-
nostki organizacyjne firmy oraz podmioty otoczenia, w tym klienci, mają wła-
sne szczególne interesy i cele związane z produktem, nie zawsze zgodne i spój-
ne z celami i interesami innych podmiotów. Na przykład dział marketingu silnie 
zorientowany na sprzedaŜ jest zainteresowany tylko tymi produktami w ofercie, 
które przyczyniają się do wzrostu sprzedaŜy i zysków (a to są produkty, które 
znajdują się w fazie wzrostu bądź dojrzałości). Zatem osoby zarządzające mar-
ketingiem będą koncentrowały dostępne zasoby, wspierając tę grupę produk-
tów, które właśnie wygenerują wyznaczony poziom sprzedaŜy i zysków. Nato-
miast wydział produkcyjny, zorientowany na rozwiązywanie problemów tech-
nicznych, jest najczęściej zainteresowany techniczno-technologicznymi i wy-
dajnościowymi aspektami produktu, niekoniecznie skorelowanymi z potrzebami 
odbiorców. Włączenie zatem zarządu w procesy decyzyjne dotyczące formuło-
wania i realizowania strategii produktu ma wymiar strategiczny.  

Rolą zarządu jest koordynowanie i integrowanie interesów poszczególnych 
grup interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych takŜe w obszarze strategii 
produktu, a poprzez odpowiednie decyzje i działania polepszanie kondycji eko-
nomicznej całej firmy, zwiększanie ekonomicznej wartości dodanej. 

Oczywiste jest, Ŝe zarząd firmy nie zajmuje się szczegółowymi problemami 
związanymi z ofertą produktową, poniewaŜ jego czas pracy jest ograniczony,  
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a poza tym jego praca skoncentrowana jest na rozstrzyganiu problemów strate-
gicznych (obszar kompetencji). Za taktyczne i operacyjne decyzje i działania 
dotyczące produktu oraz ich efekty zwykle jest odpowiedzialny personel niŜ-
szego szczebla. W małym podmiocie gospodarczym funkcje i zadania związane 
z produktem powierzane są jednej osobie, natomiast w duŜej firmie za efekty 
zarządzania ofertą produktową odpowiedzialny jest dział bądź departament, 
lokowany w określonym kontekście organizacyjnym przedsiębiorstwa.  

Personel odpowiedzialny w firmie za efekty decyzji i działań związanych  
z ofertą produktową powinien funkcjonować w określonej, sformalizowanej 
strukturze organizacyjnej, w ramach której powiązania komunikacyjne, a w tym 
strumienie informacyjne, ściśle i trwale obejmują strukturę naczelnego kierow-
nictwa (prezes, wiceprezes, członek zarządu, zastępca dyrektora). Osoby pracu-
jące na stanowisku menedŜera produktu muszą być wszechstronnie przeszkolo-
ne, aby ich decyzje dotyczące produktu były trafne, a działania umoŜliwiały 
osiągnięcie celów przedsiębiorstwa. 

Zarządzanie produktem musi być uwaŜane za kluczowy element organizacji 
we wszystkich branŜach i sektorach gospodarki. Narastająca potrzeba stosowa-
nia efektywnych metod zarządzania produktem wynika z potwierdzonych ko-
rzyści wynikających z ich wdroŜenia, takich jak:  

– zwiększenie konkurencyjności produktów, 
– zmniejszenie kosztów rozwoju nowych produktów i powiązanie ich 

bezpośrednio z wymaganiami rynkowymi, 
– ukierunkowanie ewolucji produktu tak, aby była zgodna z aktualnymi 

tendencjami rynkowymi, 
– powiązanie taktycznych celów związanych z produktem ze strategią 

firmy.  
Zarządzanie produktem moŜe być zdefiniowane jako dedykowane zarzą-

dzanie produktem w celu zwiększenia długo- i krótkookresowych zysków  
z istniejących i potencjalnych rynków. Zarówno w przypadku prostych dóbr 
konsumpcyjnych, jak i w przypadku zaawansowanych technologicznie produk-
tów istotne jest efektywne zarządzanie całym zintegrowanym cyklem Ŝycia pro-
duktu, a takŜe zarządzanie złoŜonymi wymaganiami rynkowymi. 

Zadania i zakres odpowiedzialności menedŜera produktu 

Osoby zarządzające produktem są często porównywane do CEO (Chief 
Executive Officer) produktu. Tak naprawdę ich rola bywa trudniejsza niŜ CEO, 
gdyŜ osoby te – pozbawione formalnych atrybutów władzy w firmie – zaanga-
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Ŝowane są w realizację zadań związanych z procesami rozwoju, sprzedaŜy, pro-
dukcji, marketingu, obsługi klienta, serwisu i finansów. 

Profesjonalny menedŜer produktu musi aktywnie uczestniczyć w procesach 
decyzyjnych, począwszy od fazy pomysłu i koncepcji, a skończywszy na wyco-
faniu z rynku i utylizacji produktu. Na tym pierwszym poziomie funkcjonuje on 
jako pośrednik dostarczający komórce badań i rozwoju informacje o rzeczywi-
stych wymaganiach klientów, pozwalające korygować kierunki dalszego rozwo-
ju produktów. Znajomość technologii jest w tym przypadku podstawowym atu-
tem i dlatego w tej roli doskonale odnajdują się osoby pracujące uprzednio  
w działach badań i rozwoju oraz rozumiejące ich specyfikę. W kolejnych fazach 
rola menedŜera produktu jest związana z koordynacją działań dotyczących 
wprowadzania produktu na rynek oraz z zarządzaniem procesami rynkowymi. 
Osoba pełniąca tę funkcję powinna rozumieć proces sprzedaŜy oraz zachowania 
klientów, musi mieć równieŜ świadomość celów finansowych związanych  
z działaniami rynkowymi. W tym przypadku jest obligatoryjna przynajmniej 
podstawowa wiedza z zakresu finansów. 

W przedsiębiorstwie moŜna zastosować w zaleŜności od potrzeb, wielkości, 
zasobów i celów oraz orientacji strategicznej następujące rozwiązania organiza-
cyjne w procesach zarządzania produktem i związane z nimi stanowiska pracy: 
specjalista ds. marketingu, specjalista ds. produktu, zespół planowania produk-
tu, zespół zadaniowy, specjalista ds. nowego produktu. 

Wybór szczególnego wariantu struktury organizacyjnej obejmującej takŜe 
procesy zarządzania produktem zaleŜy od róŜnorodności oferty produktowej 
firmy, liczby wprowadzanych nowych produktów, poziomu innowacyjności, 
zasobów oraz wiedzy i doświadczenia zarządu firmy. Na przykład badania do-
tyczące występowania przeszkód organizacyjnych we wprowadzaniu innowacji 
technologicznych w obrębie produktów i procesów wykazały, Ŝe jest wymagane 
stosowanie róŜnych kombinacji struktur organizacyjnych (struktury hybrydowe) 
oraz łączenie tych rozwiązań ze szczególnymi cechami produktu (np. jakością, 
marką, ceną, sposobem dystrybucji czy obsługą serwisową klienta)2.  

Specjalista ds. produktu to menedŜer średniego szczebla zarządzania, które-
go działania koncentrują się na pojedynczym produkcie bądź nielicznej grupie 
produktów. Stanowiąc trzon tej struktury organizacyjnej, zajmuje się zarówno 
nowymi, jak i istniejącymi produktami, a takŜe jest zaangaŜowany we wszystkie 

                                                                 
2 Por. I.P. Rutkowski, Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu 

w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 67–75. 
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działania – od badań marketingowych, przez projektowanie jakości produktu, 
jego opakowania, po planowanie komunikacji marketingowej. 

Rozwiązanie to jest skuteczne wtedy, gdy firma oferuje wiele róŜnych pro-
duktów lub marek, wymagających indywidualnych badań, wysokich kompeten-
cji i zdolności podejmowania skomplikowanych decyzji marketingowych, fi-
nansowych, technicznych i logistycznych. Zatem bardzo waŜne jest, aby mene-
dŜer produktu miał odpowiednie uprawnienia decyzyjne. 

Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono przykładową strukturę organizacyjną sto-
sowaną w zarządzaniu produktem oraz obszary współpracy. Struktura w okre-
ślonym stopniu determinuje efektywność działania wszystkich menedŜerów od-
powiedzialnych za produkt lub markę produktu. Istotne jest zatem wyposaŜenie 
ich w zasoby konieczne do realizacji bieŜących decyzji marketingowych i in-
nych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Przykładowa struktura organizacyjna w obszarze zarządzania produktem 

Źródło: opracowanie własne. 

Oczywiste jest, Ŝe menedŜer produktu musi ściśle i intensywnie współpra-
cować z innymi menedŜerami, aby skutecznie działać. Niewystarczająca inten-
sywność kontaktów moŜe przyczynić się do nieosiągnięcia wyznaczonych ce-
lów dla produktu.  
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Rys. 2. Powiązania – obszary współpracy specjalisty ds. produktu 

Źródło: opracowanie własne. 

MenedŜer produktu musi posiadać wystarczające uprawnienia do efektyw-
nego wykonywania swoich obowiązków. Na rysunku 3 zilustrowano w ogól-
nym zarysie typowe obowiązki i zadania specjalisty ds. produktu (menedŜera 
produktu). Ponadto powinien on kontrolować efektywność wykorzystania zaso-
bów przeznaczonych na realizację strategii dotychczasowego oraz nowego pro-
duktu.  

MenedŜer produktu otrzymuje istotne wsparcie przy podejmowaniu decyzji 
ze strony innych jednostek organizacyjnych firmy – zwłaszcza ze strony działu 
sprzedaŜy, produkcji, finansów, badań i rozwoju, marketingu, logistyki, zaopa-
trzenia, kadr, działu prawnego i innych. Decyzje strategiczne muszą być uzgod-
nione z zarządem, zanim będzie moŜna podjąć działania o charakterze taktycz-
nym i operacyjnym związane z realizacją strategii produktu. 
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Rys. 3. Obowiązki i zadania specjalisty ds. produktu 

Źródło: opracowanie własne. 
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– kształtowanie obecnych i przyszłych linii produktów przy zastosowaniu 
analizy i oceny propozycji zmian aktualnego produktu, zmian opako-
wania czy pomysłów na nowe produkty, 

– ocena konkurencji przy wykorzystaniu analizy porównawczej produk-
tów firmy i konkurencji, 

– dostarczanie danych o produkcie niezbędnych do kształtowania linii 
produktów, wyznaczanie celów w zakresie komunikacji marketingowej 
produktu, 

– określanie i uzyskiwanie celu udziału w rynku poszczególnych produk-
tów, współpraca ze sprzedawcami, przedstawicielami handlowymi, pro-
jektowanie i realizacja strategii sprzedaŜy, 

– szacowanie danych rynkowych związanych z produktem w wyniku 
utrzymywania stałych relacji z klientami, dzięki współpracy z przed-
stawicielami handlowymi pracującymi w terenie oraz analizowania  
i oceniania wyników sprzedaŜy, 

– dostarczanie informacji zarządowi firmy, przygotowywanie specjalnych 
raportów i analiz, opracowywanie prognoz sprzedaŜy (krótko-, średnio- 
i długoterminowych), udzielanie odpowiedzi na pytania oraz wątpliwo-
ści i niejasności, udział w zebraniach, 

– zapewnianie ciągłości sprzedaŜy produktu, dostępności produktu, moni-
torowanie wielkości obrotów, poziomu i struktury zapasów, kontrolo-
wanie dystrybucji produktów, kształtowanie harmonogramów i planów 
produkcji, 

– rozwijanie nowych produktów w wyniku opracowywania programów 
rozwoju produktu, opracowywanie analiz efektywności inwestycji  
w nowy produkt, analiza zwrotu inwestycji, sporządzania harmonogra-
mów działań wspólnie z działem ds. produkcji, 

– wprowadzanie i pozycjonowanie nowych produktów na rynku przez 
opracowywanie planów działań w zakresie produkcji, dystrybucji i pro-
mocji, skoordynowanych w czasie ze sprzedaŜą, 

– ustalanie ceny produktu na podstawie danych z rynku, analizy kosztów 
produkcji i sprzedaŜy oraz prognoz sprzedaŜy, 

– ustalanie i delegowanie działań operacyjnych przez podział prac i przy-
dział zadań poszczególnym pracownikom oraz kontrolowanie efektów 
ich pracy, 
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– dbałość o personel bezpośrednio związany z procesami zarządzania 
produktem przez rekrutację, selekcję, wdraŜanie do zespołu i szkolenia 
pracowników, 

– troska o rozwój i podnoszenie efektywności pracy personelu związane-
go z procesami zarządzania produktem przez doradztwo i motywowanie 
pracowników, planowanie, monitorowanie i ocenę wyników pracy, 

– podnoszenie kompetencji, budowanie profesjonalizmu i permanentne 
dokształcanie przez uczestnictwo w studiach podyplomowych, warszta-
tach szkoleniowych, czytanie fachowych czasopism i publikacji, kształ-
towanie przyjaznej atmosfery pracy, uczestnictwo w Ŝyciu towarzyskim 
pracowników, 

– współpraca, aktywność oraz troska o wyniki i osiągnięcia całego zespo-
łu dzięki podejmowaniu róŜnych działań i osiąganiu wspólnych celów. 

MenedŜer produktu jest zatem odpowiedzialny za róŜne decyzje i działania 
podejmowane w obszarze zarządzania produktem. Nadzoruje te elementy kom-
pozycji marketingu mix, które są związane z ofertą produktową, w całym zinte-
growanym cyklu Ŝycia produktu. Ta odpowiedzialność równieŜ dotyczy postę-
powania wobec konkurencji oraz dostosowywania cech produktu do zmieniają-
cych się potrzeb klientów. Realizacja tych zadań determinuje sukces lub poraŜ-
kę produktu.  

MenedŜer produktu musi posiadać kluczowe cechy, aby odnieść sukces  
w procesie zarządzania produktem. Musi umieć szybko się uczyć. Rynek zmie-
nia się dynamicznie, pojawiają się nowe technologie, nowa wiedza przepływa 
od klientów, dostawców technologii, własnych inŜynierów, handlowców czy 
działu marketingu. Dzięki szybkiej adaptacji nowej wiedzy moŜe skutecznie 
rywalizować o udziały na rynku. Uczestnictwo w targach branŜowych, impre-
zach wystawienniczych, szkoleniach i treningach menedŜerskich jest koniecz-
nością.  

MenedŜer produktu powinien mieć zdolności komunikacyjne werbalne  
i niewerbalne. W większości firm występuje w roli pośrednika informacji po-
między wszystkimi współpracującymi podmiotami. Musi radzić sobie z róŜny-
mi typami osobowości, dla przykładu inŜynierowie są zwykle introwertykami,  
a menedŜerowie sprzedaŜy lub marketingu ekstrawertykami. 

Pozycję w organizacji moŜe budować autorytetem i zdolnościami przywód-
czymi. Kierując zespołami projektowymi, przygotowując strategie produktowe 
lub podejmując nowe inicjatywy produktowe, musi przekonać do siebie i pocią-
gnąć za sobą wszystkie osoby, z którymi będzie współpracował. Właśnie umie-
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jętność wpływania na innych, zdolności negocjacyjne, umiejętność budowania 
relacji oraz otwartość na innych są waŜnymi cechami, bez których menedŜer 
produktu nie mógłby skutecznie funkcjonować w organizacji3. 

WaŜna jest równieŜ zdolność szybkiej analizy danych i wyciągania na ich 
podstawie prawdziwych wniosków, a w konsekwencji podejmowanie dobrych 
decyzji biznesowych. Jego pracę wspomagają specjalistyczne narzędzia infor-
matyczne. Bez znajomości narzędzi wykorzystywanych w procesie innowacji 
produktu nie będzie w stanie efektywnie pracować, zbierać informacji, analizo-
wać sytuacji, efektywnie wymieniać się danymi z innymi uczestnikami procesu 
tworzenia nowego produktu. Gdy komunikacja wewnątrz zespołu zaczyna być 
wąskim gardłem, to zazwyczaj pojawiają się problemy. I nie chodzi tu wyłącz-
nie o opóźnienia w pracach, ale o błędy wynikające z braku właściwej informa-
cji. MenedŜer produktu powinien mieć w sobie cechy innowatora, wynalazcy.  

Zadania specjalisty ds. produktu na rynku dóbr konsumpcyjnych oraz na 
rynku dóbr przemysłowych mogą się róŜnić zaleŜnie od cech i właściwości 
produktu oraz celów firmy i sytuacji w branŜy. 

Specjaliści zajmujący się produktami przemysłowymi mają wykształcenie 
techniczne, politechniczne, ale niewystarczające kompetencje w marketingu. 
Dlatego ich rola w podejmowaniu decyzji dotyczących reklamy, promocji 
sprzedaŜy, opakowania czy marki jest ograniczona. Pozostają oni w bliskich 
relacjach z działem badań i rozwoju, poniewaŜ postęp technologiczny wpływa 
takŜe na szybkość podejmowania decyzji i elastyczność działania. 

W firmach oferujących produkty konsumpcyjne menedŜerowie produktu 
powinni posiadać wysokie kompetencje w zakresie marketingu, aby móc samo-
dzielnie podejmować decyzje dotyczące kompozycji marketingu mix, bez po-
trzeby zatrudniania ekspertów z zewnątrz. 

Nowoczesne struktury organizacyjne w zarządzaniu produktem 

Wspólne problemy, które występują w zintegrowanym cyklu Ŝycia produk-
tu, koncentrują się wokół procesów komunikacji pomiędzy róŜnymi działami 
przedsiębiorstwa, częstego dwukierunkowego przekazywania i przesuwania 
projektów, wprowadzania rozszerzonych zmian w projektach. W efekcie proces 
rozciąga się, rosną koszty zasobów i czasu. W szczególności te problemy doty-
czą marketingu (koncentracja na odbiorcy, korzyściach produktu i pozycji ryn-
kowej) oraz badań i rozwoju (koncentracja na technologii, efektywności i spe-

                                                                 
3 P.F. Schlesinger, V. Sathe, L.A. Schlesinger, J. Kotter, Projektowanie organizacyjne, Wyd. 

Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 286–289. 
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cyfikacjach), aczkolwiek końcowe efekty strategii produktu zaleŜą równieŜ od 
pełnej integracji funkcji produkcji i finansów. Zatem tradycyjny system zarzą-
dzania produktem powinien być zastąpiony przez koncepcję zarządzania po-
przez projekty, w której fundamentalne znaczenie mają zespoły multidyscypli-
narne (wielofunkcyjne, zadaniowe, projektowe). Model integracji wielofunk-
cyjnej i głównych współzaleŜności przedstawiono na rysunku 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Model integracji multidyscyplinarnej i współzaleŜności funkcyjnych 

Źródło: opracowanie własne. 

Stosowanie struktur opartych na zespołach projektowych (cross-funtional 
teams) usuwa powyŜsze istotne ograniczenia. Warto podkreślić, Ŝe stopień po-
wodzenia strategii produktu jest wyŜszy tylko w takich sytuacjach, gdy ma 
miejsce ścisła kooperacja i komunikacja pomiędzy badaniami i rozwojem (B & 
R) oraz marketingiem w aspektach planów przedsięwzięć, potrzeb odbiorców  
i zdolności technologicznych4. Zatem potrzeby odbiorcy i technologia muszą 
być zintegrowane. Efekt ten moŜna uzyskać, stosując rozwiązania organizacyj-
ne oparte na zespołach wielofunkcyjnych5.  

                                                                 
4 I.P. Rutkowski, Modele rozwoju nowego produktu, „Marketing i Rynek” 2003, nr 5, s. 6. 
5 F. Krawiec, Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa 2000, 

s. 62–63. 
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Udział aktywności marketingowej bądź technologicznej w zarządzaniu pro-
duktem jest determinowany formą czy typem produktu oraz zróŜnicowany ze 
względu na branŜę. Badania prowadzone w róŜnych branŜach ujawniły, Ŝe sto-
sowanie zespołów wielofunkcyjnych przyczynia się np. do istotnego skrócenia 
czasu rozwoju nieciągłych innowacji produktowych (kreują nowe zachowania 
uŜytkowników). Natomiast bardziej biurokratyczne struktury mogą sprzyjać 
generowaniu wyŜszego poziomu sprzedaŜy ciągłych innowacji produktowych 
(nie wymagają zmiany wzorców zachowań odbiorców). 

Struktury sieciowe są reprezentacją najnowszego podejścia do problematyki 
zarządzania produktem, która jest postrzegana jako ciągły proces akumulacji 
wiedzy pochodzącej z róŜnych strumieni wejściowych, zarówno wewnętrznych, 
jak i zewnętrznych, przykładowo: marketing, B & R, inŜynieria i technologia, 
wytwarzanie, klienci, konkurenci, dostawcy, rozwój naukowo-techniczny. Wie-
dza w procesie zarządzania produktem jest kumulowana stopniowo, zgodnie  
z postępem zintegrowanego cyklu Ŝycia produktu. Model struktury sieciowej 
przestawiono na rysunku 5. 

 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 5. Struktura sieciowa w zarządzaniu produktem 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: P. Trott, Innovation Management and New Product 
Development, Prentice Hall, Pearson Education, Harlow 2002, s. 218.  
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W modelach struktur sieciowych silnie ujawniają się zewnętrzne strumienie 
wejściowe powiązane z wewnętrznymi działaniami, które w określonym stop-
niu determinują powodzenie produktu. Badania prowadzone przez powyŜszych 
autorów potwierdzają, Ŝe powiązania zewnętrzne ułatwiają dopływ dodatkowej 
wiedzy do przedsiębiorstwa. 

Prezentowane wyŜej struktury zostały skonstruowane w celu zaspokojenia 
potrzeb zróŜnicowanych organizacji, zdywersyfikowanych lub nie, posiadają-
cych własną bazę B+R lub nie, działających na róŜnych rynkach geograficznych 
i produktowych. Główne cele związane z produktem, które stawiają sobie fir-
my, koncentrują się na dostarczeniu odpowiednich produktów na rynek w od-
powiednim czasie, optymalizowaniu efektów ekonomicznych realizowanych 
poprzez redukcję czasu w cyklu rozwoju i kosztów oraz zarządzaniu portfelem 
produktów i projektów zgodnie ze strategią przedsiębiorstwa, w całym zinte-
growanym cyklu Ŝycia produktu (cykl rozwoju oraz cykl rynkowy)6. 

NaleŜy sądzić, Ŝe struktury organizacyjne w procesach zarządzania produk-
tem będą ewoluowały w kierunku płynności i giętkości procesu, stosowania 
rozmytych, warunkowych bram decyzyjnych, uwzględniających wielowarian-
towość rozwiązań decyzyjnych, koncentracji zasobów, wiedzy organizacyjnej 
na najlepszych praktykach zarządzania produktem, profesjonalnego zarządzania 
portfelem produktów oraz w kierunku zwiększenia elastyczności procesu i jego 
dojrzałości.  

Sprawność funkcjonowania zespołu zaleŜy od właściwego doboru osób do 
poszczególnych ról oraz zgodności zadań stawianych pracownikom z ich prefe-
rencjami i cechami osobowości. Pozycja danego pracownika w zespole projek-
towym musi odpowiadać jego kompetencjom, wiedzy i kreatywności7. Dedy-
kowane włączenie pracownika do zespołu projektowego przekłada się na więk-
sze zaangaŜowanie i odpowiedzialność oraz silniejsze skupianie się na kierun-
kowych celach projektu. Korzystne efekty w funkcjonowaniu zespołu dedyko-
wanego występują równieŜ w zakresie komunikacji, integracji i kooperacji8. 

Współpraca w tym układzie jest podstawą łączenia wiedzy, doświadczenia 
oraz umiejętności poszczególnych członków zespołu projektowego w ramach 
                                                                 

6 I. Penc-Pietrzak, Strategie biznesu i marketingu, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-
ków 2000, s. 273. 

7 Osoby tworzące zespół projektowy powinny posiadać kompetencje innowacyjne, czyli zdol-
ności do przyswajania sobie nowych metod, idei, procesów i produktów. Kompetencja innowa-
cyjna jest istotną cechą pracownika, określającą jego sposób zachowania się w sytuacjach inno-
wacyjnych, uczenia się i twórczego rozwiązywania problemów.  

8 P.G. Smith, Cross-Functional Design Teams, ASM Handbook, „Materials Selection and De-
sign” 1997, Vol. 20, s. 49–53.  
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indywidualnego zakresu roli oraz odpowiedzialności. Te połączone wartości 
intelektualne przyczyniają się do sprawnej realizacji strategii produktu. Poziom 
współpracy w zespole jest natomiast wypadkową poziomu asertywności oraz 
poziomu kooperatywności (unikanie współpracy, kompromis, pełna współpra-
ca, konkurowanie, łagodzenie konfliktu)9. Poza tym współpraca jest fundamen-
talną bazą koncepcji inŜynierii jakości i wartości. 

 
PRODUCT MANAGER PLACE IN MODERN ORGANIZATIONAL 
STRUCTURES IN THE PROCESS OF PRODUCT MANAGEMENT 
 

Summary 
 

Processes of product management should be placed in the area of the enterprise management 
board competence. However the product manager role tends to be more difficult, than CEO 
(Chief Executive Officer), because these persons - devoid the formal attributes of the power in the 
firm - are engaged in the realization of tasks connected with the processes of development, sale, 
production, marketing, the customer service and finances. Choice of special variant of organiza-
tional structure, including also the processes of the product management, depends on the enter-
prise offer variety, the number of new products introduced, the level of innovativeness, supplies 
as well as knowledge and the experience of the firm board. Structures presented here were con-
structed to satisfy the needs of different organizations, diversified or not, possessing the own base 
of R & D or not, acting on various geographical and product markets. 

                                                                 
SSzerzej: K. Crow, Collaboration, DRM Associates, 2002, s. 1–4. 
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MARKETING W PRZEDSIĘBIORSTWIE –  
OD PRODUKTU DO SPOŁECZEŃSTWA 

 

 

 

Streszczenie  

Artykuł przedstawia rolę marketingu w przedsiębiorstwie na przestrzeni ostatnich stu lat. 
Opisany został proces poszukiwania toŜsamości marketingu, wymienione kolejne jego etapy. 
Ewolucję rozumienia marketingu, jego zadań i roli w przedsiębiorstwie podzielono na 4 etapy. 
Autor zarysowuje tło historyczne, a takŜe wymienia koncepcje teoretyczne i narzędzia praktyczne 
ukształtowane przez badaczy i praktyków gospodarczych. Autor stawia pytania dotyczące przy-
szłości marketingu i paradygmatów kształtujących jego rozwój. 

Wstęp 

Co to jest marketing? Kto go potrzebuje? Jaka jest jego rola? Jakie są przy-
czyny jego popularności?1 Codziennie setki ludzi na całym świecie szukają od-
powiedzi na te same pytania, ale odpowiedzi na nie są zgoła róŜne. MoŜna wy-
mienić chociaŜby dziennikarzy, którzy upatrują w marketingu narzędzia mani-
pulacji politycznej; absolwentów szkół średnich i ich rodziców spodziewają-
cych się prostych studiów i błyskotliwej kariery po ich zakończeniu; dyrekto-
rów firm oczekujących szybko działających narzędzi sprzedaŜowych i wielu 
innych. Która z tych grup ma rację? Która jest najbliŜej prawdy? Z pewnością  
w kaŜdej odpowiedzi na te pytania moŜna znaleźć ziarnko prawdy, ale takŜe 
zauwaŜyć wiele stereotypów albo ukształtowanych przez media, albo wynikają-
cych z niewiedzy. Czy wobec natłoku sprzecznych informacji i poglądów ist-
nieje zatem jedna, obiektywna prawda? Prawda niepodwaŜalna i wspólna dla 
świata „zwykłych ludzi”, praktyków gospodarczych i naukowców? Czy istnieje 

                                                                 
1 Zarządzanie i Marketing jest najpopularniejszym kierunkiem studiów w Polsce, 

www.studia.net/o-kierunkach-studiow/2308-najpopularniejsze-kierunki-studiow-2010 z 12 lutego 
2010. 
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moŜliwość wypracowania jednej wspólnej wizji, czym jest marketing? W końcu 
od dziedziny Ŝycia gospodarczego i naukowego obecnej w naszej rzeczywisto-
ści od przeszło pięćdziesięciu lat moŜna byłoby oczekiwać podstaw teoretycz-
nych akceptowalnych i wykorzystywanych przez praktyków. Marketing, jako 
dziedzina nauki, nie moŜe przecieŜ istnieć bez jej praktycznego zastosowania na 
rynkach. Z pewnością wykorzystanie marketingu w przedsiębiorstwach deter-
minuje sposób jego postrzegania przez konsumentów. śeby zrozumieć, dlacze-
go postrzeganie marketingu jest tak rozmyte i niejasne, warto przyjrzeć się jego 
ewolucji od strony teorii i jej wykorzystania w Ŝyciu gospodarczym. Czy zatem 
teoretyczne koncepcje marketingu definiujące jego rolę i zadania w organiza-
cjach były i są w praktyce wykorzystywane przez przedsiębiorstwa? Jeśli tak, to 
w jaki sposób? A moŜe prawdą jest stwierdzenie P. Fiska – byłego prezesa naj-
większej na świecie organizacji marketingowej Chartered Institute of Marketing 
– Ŝe „rynki się zmieniają, a więc i marketing ulega przeobraŜeniom”2? Jak za-
uwaŜają Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan „marketing jest wyraźnie powią-
zany ze zjawiskami makroekonomicznymi. Za kaŜdym razem, gdy zmienia się 
otoczenie makroekonomiczne, zmieniają się zachowania konsumenckie, a to  
z kolei prowadzi do zmian w marketingu”3.  

Niniejszy artykuł stanowi próbę zarysowania najwaŜniejszych etapów i py-
tań dotyczących rozwoju marketingu przedstawionych w kontekście uwarun-
kowań gospodarczych oraz implikacji organizacyjnych z nich płynących.  

ToŜsamość marketingu 

Niezliczona liczba definicji marketingu udowadnia konieczność poszuki-
wania toŜsamości marketingu. Brak jednoznaczności wynikać moŜe ze swoiste-
go semantycznego dualizmu pojęcia marketingu obejmującego zarówno aktyw-
ność menedŜerską, jak i dziedzinę nauki. „Dlatego, o ile w przypadku większo-
ści pojęć marketingowych nie ma przeszkód, aby korzystać z kilku uzupełniają-
cych się definicji, o tyle definicja samego marketingu ma wyjątkowe znacze-
nie”4. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu (AMA – American Marketing 
Association) jest organizacją, której kolejne propozycje definicji marketingu są 
waŜnym przyczynkiem do dyskusji nad aktualnym stanem marketingu, jego 
zakresem oraz zadań przed nim stawianych. Są one takŜe swoistym świadec-
twem czasu i ewolucji roli marketingu w przedsiębiorstwach. Nieoceniony 
wkład w teoretyczny aspekt marketingu mają ponadto wielkie przedsiębiorstwa 
                                                                 

2 P. Fisk, Geniusz marketingu, Wolters Kluwers Polska, Warszawa, 2009, s. 16. 
3 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa, 2010, s. 11. 
4 J. Kamiński, Nowa definicja marketingu AMA, „Marketing i Rynek” 2009, nr 5, s. 7. 
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oraz współpracujący z nimi konsultanci i naukowcy. Wnoszą oni niezbędną 
wiedzę czerpaną z codziennych badań, analiz i decyzji biznesowych. 

Determinanty wpływu marketingu na wyniki przedsiębiorstwa 

Ewolucja roli marketingu w przedsiębiorstwie jest niewątpliwie faktem. 
Zanim przedstawione zostaną kolejne etapy tej ewolucji, warto przeanalizować, 
jakie są główne determinanty poszukiwania tej roli? CóŜ takiego wpływało  
i wpływa na przedsiębiorstwa i naukowców, którzy niestrudzenie aktualizują 
wcześniejsze teorie? Wydaje się, Ŝe najwaŜniejszymi czynnikami są: 
1. Dynamiczne zmiany społeczne.  

Sięgając wstecz do początku XX wieku, nie sposób nie zauwaŜyć mnogości 
wielkich wydarzeń historycznych oraz dynamicznego postępu gospodarczego  
i cywilizacyjnego. Dwie wojny światowe, uruchomienie produkcji masowej, 
pierwszy lot samolotem, rozwój mechaniki kwantowej, utworzenie Unii Euro-
pejskiej czy globalna sieć Internet – to zaledwie największe z nich. KaŜdy na-
stępny wynalazek bezpowrotnie kształtował na nowo rzeczywistość, w zdecy-
dowanej większości zmieniając świat i Ŝycie ludzi na lepsze. Jednocześnie 
zmieniały się zachowania i potrzeby ludzi w zakresie wartości, światopoglądu, 
modelu konsumpcji dóbr i usług czy sposobu spędzania czasu wolnego. 
„Współczesne, bazujące na technologiach informacyjnych bezprecedensowo 
dynamiczne przemiany w gospodarce i społeczeństwie sprawiają, Ŝe gospodar-
ka w coraz większym stopniu nabiera cech »gospodarki nietrwałości«, z coraz 
krótszymi cyklami Ŝycia produktów i ich dochodowości”5. 
2. Mechanizmy dostosowawcze przedsiębiorstw.  

Przedsiębiorstwa są nieodłączną częścią rzeczywistości i jednym z waŜniej-
szych czynników determinujących rozwój cywilizacji. Reagując na innowacje  
i przystosowując je do masowego zaspokajania potrzeb, decydują o zaistnieniu 
(bądź nie) innowacji w szerokiej społecznej świadomości. Firmy, jako organi-
zacje nakierowane na generowanie zysku, potrafią wykorzystywać niezbędne 
elementy nauki i teorii, jednocześnie modyfikując je ze względu na specyfikę 
swojej działalności. Teorie dobre i sprawdzające się w rzeczywistości są włą-
czane do standardów gospodarczych i popularyzowane. Teorie złe są pomijane 
lub porzucane i przepadają w niebycie historii. „Przedsiębiorstwa (…) podejmu-
ją decyzje minimalizujące ryzyko tak, aby w razie najgorszego obrotu sytuacji 

                                                                 
5 E. Mączyńska, Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw w gospodarce niepewności, 

w: Wycena przedsiębiorstw. Od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, War-
szawa 2011 (w druku). 
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zapewnić sobie przetrwanie”6. Doświadczenia przedsiębiorstw stanowią bez-
cenne źródło danych dla badaczy.  
3. Kształtowanie się marketingu jako dziedziny nauki. 

Relacja teoria-praktyka jest bez wątpienia dwustronnie poŜyteczna. Bada-
cze i naukowcy, obserwując otaczającą ich rzeczywistość, rewidują swoje po-
glądy bądź rozszerzają zainteresowania badawcze na obszary tworzone bądź 
definiowane przez rzeczywistość gospodarczą. Marketing wychodząc naprze-
ciw współczesnym wyzwaniom, przeszedł duŜą metamorfozę i obecnie jest 
zupełnie inną dziedziną nauki niŜ był na początku XX wieku – zarówno  
w aspekcie obszaru badawczego, jak i narzędzi.  

Ewolucja marketingu w przedsiębiorstwie – od marketingu 0.0 do marke-
tingu 3.0 

Dotychczasowy rozwój marketingu moŜna podzielić na 4 etapy, których 
ramy czasowe wyznaczone są przez waŜne wydarzenia społeczne i gospodarcze 
– rewolucję przemysłową, erę informacyjną oraz erę współuczestnictwa. Pierw-
szą połowę XX wieku, czyli okres kształtowania podstaw marketingu, autor 
nazywa marketingiem 0.0. Kolejne etapy zwane marketingiem 1.0, 2.0, 3.0 
sformułowane zostały przez Ph. Kotlera, H. Kartajaya, I. Setiawana7. 
Marketing 0.0 

Początki marketingu potocznie datuje się na początek lat pięćdziesiątych 
XX wieku, aczkolwiek wzmianki o pierwszych ustrukturyzowanych pracach 
nad koncepcją marketingu wskazują nawet na lata 1900–19238. Pierwsza defi-
nicja AMA z 1935 r. doskonale oddaje pierwotną rolę marketingu jako „przeja-
wu działalności biznesowej skierowującej strumień produktów i usług od pro-
ducentów do konsumentów”9. Marketing w swojej początkowej fazie – zarówno 
teoretycznej, jak i praktycznej – był zatem zbiorem działań i zasad opisujących 
dystrybucję towarów i usług. Ówcześni badacze i pracownicy pracujący w ob-
szarze marketingu duŜo uwagi poświęcali kanałom dystrybucji, funkcjom i roli 
pośredników oraz cenom. Podstawowym zadaniem było rozwiązanie „problemu 
marketingowego” polegającego na manipulowaniu cenami przez pośredników  
i dystrybutorów. Istotnym zagadnieniem dla marketingu stała się w później-
szych latach stymulacja popytu po pierwszej wojnie światowej i usprawnienie 
                                                                 

6 Ph. Kotler, J. Caslione, Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, War-
szawa 2009, s. 22. 

7 Ibidem, s. 17. 
8 R. Bartels, Influences on the development of marketing thought, 1900-1923, „The Journal  

of Marketing” 1951, Vol. XVI, nr 1. 
9 J. Kamiński, Nowa definicja..., s. 8. 
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dystrybucji produktów powstających na pierwszych liniach produkcji masowej. 
Marketing jako dziedzina naukowa była w trakcie budowy i konceptualizacji, 
lecz, jak zauwaŜa A. Sagan, „dyfuzja myśli marketingowej przebiegała od sfery 
akademickiej do gospodarczej”10. Wyraźny był wpływ teorii marketingowych 
na działania przedsiębiorstw, które dopiero zaczynały pojmować istotę nowej 
koncepcji i zauwaŜać jej przydatność w rozwiązywaniu problemów bizneso-
wych. Zadania stawiane przed marketingiem jako funkcją w przedsiębiorstwie 
determinowały jego umiejscowienie w organizacji. Marketing był funkcją ściśle 
operacyjną, menedŜerowie marketingu nie mieli wpływu na strategie przedsię-
biorstwa. Pojawiały się zaczątki komunikacji marketingowej skierowanej do 
konsumentów, lecz stanowiły one niejako element budowy kanałów dystrybucji 
i budowania świadomości poszczególnych produktów. „Wydaje się, Ŝe do koń-
ca lat 50. XX w. zakończył się etap konceptualizacji marketingu i budowy spój-
nego systemu pojęć i koncepcji marketingowych oraz zasad i empirycznych 
generalizacji w tym obszarze”11. 
Marketing 1.0 – od produktu do klienta 

Wraz z końcem kształtowania się marketingu jako dyscypliny akademickiej 
miały miejsce dynamiczne zmiany praktyki marketingowej przedsiębiorstw. 
Lata pięćdziesiąte były okresem gwałtownej odbudowy po II wojnie światowej 
– gospodarki ponownie przestawiały swoje moce produkcyjne na produkcję 
cywilną. Następował szybki rozwój przemysłu będący wynikiem re-wolucji 
naukowo-technicznej i gwałtownego postępu dokonanego m.in. w matematyce, 
fizyce, chemii. Kolejna dekada to z kolei czas bardzo szybkiego rozwoju go-
spodarki – przedsiębiorstwa poszerzały produkcję dóbr konsumpcyjnych, kolej-
ne wynalazki trafiały do gospodarstw domowych w formie osiągalnych dóbr 
uŜytkowych. Dominującym sektorem gospodarki był wówczas sektor produk-
cyjny. Szczególnie widoczne były szybkie zmiany cywilizacyjne w dynamicz-
nie bogacących się krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Zmia-
ny makroekonomiczne wraz z nowymi narzędziami marketingowymi zbudowa-
nymi przez badaczy przyczyniły się do przemiany marketingu w przedsiębior-
stwach.  

Do najwaŜniejszych instrumentów marketingu powstałych w tym okresie 
naleŜą marketing mix, a takŜe powstały na jego bazie model 4P. Marketing mix 

                                                                 
10 A. Sagan, Teoretyczne podstawy marketingu – 50 lat poszukiwań, „Marketing i Rynek” 

2005, nr 7, s. 3. 
11 Ibidem. 
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– pojęcie stworzone przez N. Bordena w 1953 r.12, zachęcało menedŜerów mar-
ketingu do eklektycznego podejścia do róŜnych narzędzi i procesów w miejsce 
dogmatycznego kierowania się według zasad jednej teorii. J. McCarty w 1960 r. 
nadał tej szerokiej idei postać konkretnego narzędzia – modelu 4P. Propagował 
on myślenie o zarządzaniu marketingiem w kategoriach produktu (product), 
ustalaniu jego ceny (price) i zasad promocji (promotion) w odpowiednim kanale 
dystrybucji (place). Wymienione narzędzia jednoznacznie wskazują na opera-
cyjny charakter zarządzania produktem jako myśli przewodniej marketingu. 
Większość produktów była zbliŜona do siebie, wiele kategorii dopiero powsta-
wało i zadaniem stawianym marketingowi było wyróŜnienie produktu z mnogo-
ści generycznych substytutów. Warto przytoczyć opinię autora artykułu wstęp-
nego w magazynie „Fortune” z roku 1938: „Chcę tutaj postawić tezę, Ŝe pod-
stawowym i niezbywalnym zadaniem gospodarki przemysłowej jest wytwarza-
nie rzeczy: im więcej powstaje rzeczy, tym większy zysk, zarówno finansowy, 
jak i realny”13. Uwaga menedŜerów marketingu skupiona była zatem na zagad-
nieniach prosprzedaŜowych, a marketing był jedną z wielu taktycznych funkcji 
przedsiębiorstwa wspierających główną funkcję – produkcję. Wobec takiego 
paradygmatu zarządzania ocena marketingu i jego wpływu na przedsiębiorstwo 
była sprowadzona do wskaźników wyników sprzedaŜy, a takŜe świadomości 
oraz w późniejszych okresach wizerunku produktu.  

Lata siedemdziesiąte i pierwsza połowa lat osiemdziesiątych zburzyły ład 
ekonomiczny i stabilny rozwój gospodarek Stanów Zjednoczonych i Europy 
Zachodniej. Olbrzymie zapotrzebowanie na ropę naftową, którego szczyt przy-
padł na początek lat siedemdziesiątych, a przede wszystkim embargo krajów 
OPEC wobec Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, spowodowały gwał-
towny wzrost ceny ropy. Wystąpiły jednocześnie zjawiska rosnącej inflacji  
i bezrobocia – stagflacji, które doprowadziły do wielkiej niestabilności gospo-
darek. W obliczu kryzysu gospodarczego wiele krajów zdecydowało się na 
trudne, ale niezbędne reformy, których liderami byli R. Reagan w Stanach 
Zjednoczonych i M. Thatcher w Wielkiej Brytanii. Poczucie niepewności i cią-
głego strachu przed przyszłością spowodowało skurczenie się popytu.  

Przedsiębiorstwa musiały zmierzyć się z niespotykanym dotąd problemem 
– ograniczeniami popytowymi. Rozpoczęła się ostra konkurencja pomiędzy 
produktami, a takŜe przedsiębiorstwami. Od marketingu zaczęto wymagać wię-
cej niŜ tylko szybkich wyników sprzedaŜowych. Jak zauwaŜa F. Webster Jr: 

                                                                 
12 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0..., s. 42. 
13 N. Klein, No logo, Świat Literacki, Izabelin 2004, s. 20. 
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„strategiczna rola marketingu zyskała na znaczeniu w latach siedemdziesiątych, 
jako część rozpowszechniającego się wśród przedsiębiorstw długoterminowego 
strategicznego planowania”14. Rozpoczął się etap planowania marketingowego, 
rysowania długoterminowych strategii, które miały przeciwdziałać turbulen-
cjom spowodowanym przez kryzys naftowy. Firmy stopniowo zaczęły więc 
skierowywać swoją uwagę na zewnątrz w celu dokładniejszego zrozumienia 
otoczenia. W sukurs praktyce przyszła teoria, której najbardziej rozpowszech-
nionym produktem stał się proces STP (segmentation, targeting, positioning) 
polegający na przeniesieniu zainteresowania marketingu na poznanie i zrozu-
mienie potrzeb klientów. Segmentacja rynku, ukierunkowanie działań oraz po-
zycjonowanie to klasyczne narzędzia marketingowe powstałe w tym okresie. 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w związku z tym lista zadań stawianych marketingowi 
systematycznie się poszerzała. Od kierowników marketingu wymagano zatem 
dokładnego zidentyfikowania segmentów rynku – obecnych i potencjalnych 
klientów oraz ich potrzeb, wybrania najatrakcyjniejszych z nich, rozpoznania 
konkurencji, zdolności przedsiębiorstwa do konkurowania, a takŜe zdefiniowa-
nia przewag konkurencyjnych posiadanych przez produkty. Odpowiedzi na 
najwaŜniejsze pytania: gdzie, czym i z kim konkurować, poszerzały kierunki 
myślenia marketingu znacznie poza perspektywę jednego roku i stały się za-
czątkiem dyscypliny zarządzania klientem. Rozpoczęto tworzenie długoletnich 
strategii pozyskiwania i utrzymywania klientów. Z racji przeniesienia cięŜaru 
zainteresowania marketingu z produktu na klienta orientacja marketingowa 
przedsiębiorstw stawała się faktem. Ph. Kotler określił nawet „zarządzanie mar-
ketingiem (…) jako sztukę i naukę wyboru rynków docelowych oraz pozyski-
wania, utrzymywania i powiększania grupy klientów poprzez kreowanie wyŜ-
szej wartości, dostarczanie jej i informowanie o niej klienta”15. 
Marketing 2.0 – od klienta do akcjonariusza 

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych przyniósł kolejne zmia-
ny. Gospodarki otrząsnęły się z kryzysu, w duŜej mierze dzięki Rundzie Uru-
gwajskiej Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu rozpoczętej  
w 1986 r. Postępowała liberalizacja handlu międzynarodowego, wielostronne 
porozumienia doprowadziły do wzmocnienia i ułatwienia międzynarodowej 
wymiany gospodarczej, łagodząc politykę protekcjonalizmu szeroko praktyko-
waną podczas kryzysu lat siedemdziesiątych. Przemiany gospodarcze zostały 

                                                                 
14 F.E. Webster Jr., Back to the Future: Integrating Marketing as Tactics, Strategy, and Orga-

nizational Culture, „Journal of Marketing” 2005, Vol. 69, s. 4. 
15 Ph. Kotler, Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 9. 
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spotęgowane przemianami polityczno-społecznymi w krajach Europy Central-
nej i Wschodniej, a takŜe rozpadem Związku Radzieckiego i utworzeniem Unii 
Europejskiej na początku lat dziewięćdziesiątych. O ile lata osiemdziesiąte stały 
jeszcze pod znakiem niepewności, o tyle kolejna dekada przyniosła znaczące 
uspokojenie nastrojów społecznych i politycznych. Miliony ludzi na świecie 
rozpoczęły pracę nad swoją lepszą przyszłością. Lata dziewięćdziesiąte stały się 
kolejną przełomową dekadą w historii ludzkości ze względu na gwałtowny 
rozwój sektora telekomunikacyjnego. Takie wynalazki jak komputer osobisty  
i telefon komórkowy stały się szeroko dostępne, z czasem sieć internetowa po-
łączyła cały świat w jeden globalny organizm o właściwie nieograniczonych 
moŜliwościach komunikacyjnych. Wymiana informacji oraz wiedzy stała się 
bardzo prosta i szybka, doprowadzając do nawiązywania współpracy przez jed-
nostki i podmioty, które wcześniej nie miały na to najmniejszych szans. Internet 
zrewolucjonizował cywilizację, stając się uniwersalną platformą komunikacji 
XXI wieku.  

Wraz z tymi przemianami przed przedsiębiorstwami otwierały się nowe 
moŜliwości nie tylko na rynkach lokalnych, ale takŜe międzynarodowych. 
Wpływ miały takŜe szybki przyrost ludności w krajach Trzeciego Świata oraz 
wzrastająca siła nabywcza w krajach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczo-
nych. Bardzo dynamicznie rozwijały się rynki kapitałowe – wartość indeksu 
Dow Jones Industry wzrosła w ciągu dwóch dekad blisko dziesięciokrotnie.  
31 grudnia 1980 r. wartość DJIA wynosiła 964 pkt, 31 grudnia 1990 r. 2633 
pkt, podczas gdy 29 grudnia 2000 r. juŜ 10786 pkt. Znaczący dopływ kapitału 
do przedsiębiorstw, otwarcie nowych wielomilionowych rynków zbytu, popra-
wa koniunktury na rynkach wewnętrznych – to były najwaŜniejsze bodźce po-
wodujące niezwykle duŜą aktywność marketingową firm.  

NajwaŜniejszą dyscypliną marketingu stało się strategiczne zarządzanie 
klientem. „Klient stał się najcenniejszym kapitałem przedsiębiorstw, które gene-
ruje wpływy, decyduje o płynności przedsiębiorstwa, jego rentowności”16. Re-
lacja przedsiębiorstwa z nim stała się centralnym punktem zainteresowań mar-
ketingu i miała największy wpływ na jego rolę w przedsiębiorstwach, ale takŜe 
na koncepcje teoretyczne i narzędzia zbudowane przez naukowców. Szeroko 
stosowano proces STP, lecz dąŜono do pogłębienia relacji z klientami. DuŜą 
popularność zdobyły zatem takie pojęcia jak marketing relacji, marketing bez-
pośredni i inne formy działalności nakierowane na klienta. W 1988 r. R. Shaw  

                                                                 
16 B. Dobiegała-Korona, Klient kapitałem przedsiębiorstwa, w: Współczesne źródła wartości 

przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006, s. 85. 
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i M. Stone rozpowszechnili pojęcie wartość Ŝyciowa klienta – CLV (Customer 
Lifetime Value), które definiowało wartość klienta jako wartość bieŜącą netto 
wszystkich zakładanych przepływów gotówkowych, ale takŜe było przejawem 
nakierowania myślenia o marketingu jako kluczowej funkcji przedsiębiorstwa  
w zakresie generowania przychodów i gotówki17. Jednocześnie rozwój rynku 
kapitałowego przyspieszał prace naukowe nad pojęciem zarządzania wartością 
przedsiębiorstwa, czyli tworzenia wartości dla jego właścicieli. Szczególną 
popularność termin ten zdobył w latach 80. i 90. XX wieku w krajach anglosa-
skich, na skutek przełomowej pracy A. Rappaporta18. Stanowiła ona impuls dla 
teoretyków i praktyków gospodarczych, wytyczając kierunki badań na kolejne 
dziesięciolecia, wykazując istotę wzajemnego powiązania 3 elementów wyceny 
przedsiębiorstwa – przepływów gotówkowych, ryzyka i przewag konkurencyj-
nych. Ówczesna rola marketingu pokrywała się z tym myśleniem w zakresie 
budowania przewag konkurencyjnych oraz przepływów gotówkowych.  

Rozpoczęto więc dogłębną analizę roli marketingu w procesie tworzenia 
wartości przedsiębiorstwa. NaleŜy tutaj wspomnieć o uznanych publikacjach  
R. Besta19 oraz R. Srivastava20, którzy udowadniali, Ŝe skuteczne strategie mar-
ketingowe budują wartość klienta, a co za tym idzie generują przepływy gotów-
kowe. Na szczególną uwagę zasługuje R. Best, który jako pierwszy powiązał 
efektywność wydatków na marketing z wyceną rynkową przedsiębiorstwa. Pod-
stawą wyceny stała się stopa zwrotu z wydatków marketingowych. Wykazali 
oni ponadto wzajemne powiązania pomiędzy strategią, taktykami, budową ak-
tywów opartych o rynek, rentownością i ich wpływem na wartość przedsiębior-
stwa.  

Przełomową koncepcję w pełni integrującą rolę marketingu z procesem za-
rządczym nakierowanym na budowę wartości przedsiębiorstwa przedstawił 
jednak P. Doyle21. Stwierdził, Ŝe „zdolności marketingowe, a nie produkcyjne 
stały się kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej”22. Zdefiniował on 
marketing jako „proces zarządczy ukierunkowany na maksymalizację zwrotów 
                                                                 

17 R. Shaw, M. Stone, Database marketing, Gower, Londyn 1988. 
18 A. Rappaport, Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free 

Press, New York 1988. 
19 R. Best, Market-Based Management. Strategies for Growing Customer Value and Profitabil-

ity, Pearson Prentice Hall, 1997. 
20 R. Srivastava, T. Shervani, L. Fahey, Marketing, Business Processes, and Shareholder Val-

ue: An Organizationally Embedded View of Marketing Activities and the Discipline of Marketing, 
„Journal of Marketing” 1999, Vol. 63. 

21 P. Doyle, Value Based Marketing.Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, 
John Wiley & Sons, New Jersey 2000. 

22 P. Doyle, Marketing wartości, Felberg, Warszawa 2003, s. 21. 
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dla udziałowców poprzez wdraŜanie strategii mających na celu budowanie 
opartych na zaufaniu relacji z wartościowymi klientami oraz tworzenie trwałej 
przewagi róŜnicującej”23. Jego praca wyznaczyła nowy obszar poszukiwań teo-
retyków i praktyków marketingu – próby dokładnego zrozumienia i skwantyfi-
kowania wpływu aktywności marketingowych na wartość przedsiębiorstwa. 
Strategiczne znaczenie marketingu w przedsiębiorstwach o orientacji marketin-
gowej stało się oczywiste. Co więcej – poprzez wprowadzenie perspektywy 
finansowej w sfery marketingu dyskusja nad finansowym aspektem działań 
marketingowych okazała się niezwykle burzliwa. Kluczowym pojęciem stała 
się rentowność marketingu jako determinanta budowy wartości przedsiębior-
stwa. Co ciekawe, temat finansowej sfery marketingu – rozpoczęty w latach 
dziewięćdziesiątych – jest ciągle aktualny. Jednym z ostatnich przedstawicieli 
świata akademickiego, który zabrał głos, jest M. McDonald, który w 2009 r. 
wymienił trzy najwaŜniejsze obszary wymagające dalszej eksploracji – kwestia 
znaczenia semantycznego pojęcia „marketing”, profesjonalizacji marketingu 
jako dyscypliny naukowej, ale takŜe zapewnienia pełnej czytelności finansowej 
wydatków marketingowych24. W ślad za zmianami w przedsiębiorstwach podą-
Ŝyła równieŜ oficjalna definicja według AMA z 2004 r., która określała marke-
ting jako „funkcję organizacji oraz zbiór procesów tworzenia, komunikowania 
oraz dostarczania wartości klientom i zarządzania relacjami z klientami w spo-
sób przynoszący korzyść organizacji i akcjonariuszom”25. Definicja ta bardzo 
dobrze podsumowuje ówczesne rozumienie marketingu i wyjątkowo mocno 
zaznacza jego rolę w organizacji. 
Marketing 3.0 – od akcjonariusza do społeczeństwa 

Wspomniany rozwój Internetu stał się kluczowym czynnikiem zmian spo-
łecznych w pierwszej dekadzie XXI wieku. Miał on takŜe niebanalny wpływ na 
zmianę wielu modeli biznesowych, skracanie łańcuchów wartości determinują-
ce powstawanie nowych segmentów gospodarki oraz innowacje w tradycyj-
nych. Nagły natłok informacji dostępny dzięki wszechobecnemu Internetowi 
stał się dla ludzi bardzo uciąŜliwy, przyczyniając się do zmniejszającego się 
zaangaŜowania konsumentów w dwubiegunową relację z marką bądź przedsię-
biorstwem. Marketing rozpoczął więc walkę o emocje konsumenta. Stopniowo 
menedŜerowie marketingu zrozumieli, Ŝe istota nowoczesnego marketingu nie 

                                                                 
23 Ibidem, s. 84. 
24 M. McDonald, The Future of marketing: brightest star In the firmament, Or a fading mete-

or? Some hypotheses and a research agenda, „Journal of Marketing Management” 2009, Vol. 25, 
nr 5–6, s. 431–450. 

25 A. Sagan, Teoretyczne podstawy..., s. 8. 
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sprowadza się wyłącznie do zarządzania wartością klienta i generowania z nie-
go jak najwyŜszych przychodów. NaleŜy pamiętać takŜe o stałej obecności  
w jego umyśle i sercu, tak aby z chęcią generował on akty zakupowe przyczy-
niające się do wzrostu wartości firmy. Działania te stanowiły zaląŜek nowej ery 
marketingu – marketingu 3.0 opartego na człowieku i jego wartościach. „Przed-
siębiorstwa praktykujące marketing 3.0 dostarczają odpowiedzi na zgryzoty  
i wlewają nadzieję w serca zatroskanych ludzi”26. Ph. Kotler, H. Kartajaya,  
I. Setiawan wymieniają trzy najwaŜniejsze makrotrendy, które ukształtowały 
ideę marketingu 3.027: 
1. Koncepcja współuczestnictwa. 

Technologie XXI wieku znacząco zmieniły sposób konsumpcji mediów  
i rozrywki. Ludzie stopniowo odchodzą od stanu biernego odbioru do etapu 
współtworzenia wiadomości, encyklopedii i wielu innych. Nie do przecenienia 
jest w tym zakresie rola internetowych mediów społecznościowych, takich jak 
Facebook, YouTube czy Nasza Klasa, które ułatwiają i moderują współtworze-
nie zawartości przez miliony uŜytkowników Internetu.  
2. Paradoks globalizacji. 

Globalizacja rynków, mediów i wiedzy niesie ze sobą trzy makroparadoksy: 
a) globalizacja moŜe otworzyć na siebie kraje gospodarczo, ale nie poli-

tycznie, np. Chiny, 
b) globalizacja wymaga gospodarczej integracji, ale nie tworzy równych 

gospodarek, 
c) globalizacja nie tworzy jednolitej kultury. 
Autorzy koncepcji marketingu 3.0 twierdzą, Ŝe zamiast próby rozwiązania 

tych paradoksów współczesne przedsiębiorstwa powinny skupić się na poszu-
kiwaniu sposobów radzenia sobie z nimi. Stawiają tezę, Ŝe największe i kultowe 
marki stają się odpowiedziami na te paradoksy. 
3. Era społeczeństwa twórczego. 

W globalnej gospodarce rośnie rola sektora usług. Technologia nowej fali 
ułatwia ludziom kreatywnym i gotowym do twórczych rozwiązań nawiązywa-
nie kontaktów i świadczenie swoich usług w skali całego świata. Coraz więcej 
ludzi zaczyna Ŝyć, skupiając się na samorealizacji i poszukiwaniu duchowej 
równowagi. Stają się oni chętni do aktywnego współuczestniczenia w tworzeniu 
rzeczywistości. 

                                                                 
26 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0..., s. 19. 
27 Ibidem, s. 19–29. 
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Wizja nowej ery marketingu zakłada, Ŝe będzie miał on znaczenie wbudo-
wane w korporacyjną misję, wizję i wartości. Autorzy zakładają, Ŝe marketing 
wyjdzie ze sztywnych ram funkcji przedsiębiorstwa i stanie się sensem, znacze-
niem i natchnieniem istnienia przedsiębiorstwa. MoŜna doszukiwać się w tej 
idei poszerzenia pojęcia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – CSR 
(Corporate Social Responsibility), czyli koncepcji dobrowolnego rozumienia 
oraz uwzględniania aspektu etycznego i społecznego prowadzonej działalności.  

Podsumowanie 

Minęło blisko sto lat, odkąd pojawiło się myślenie, które moŜna powiązać  
z koncepcją marketingu. Przez ten czas marketing kształtował się zarówno jako 
dyscyplina nauki, jak i działalność, funkcja czy teŜ orientacja przedsiębiorstw. 
Ewolucja uwarunkowana była w równej mierze przez ciągły proces konceptu-
alizacji marketingu jako dyscypliny naukowej i zmieniających się uwarunko-
wań gospodarczych wymuszających dostosowania przedsiębiorstw. W procesie 
ciągłego rozwoju marketingu moŜna zatem wyróŜnić etapy przedstawione w ta-
beli 1. 

Tabela 1  

Etapy rozwoju marketingu 

 Marketing 0.0 Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

Otoczenie go-
spodarcze 

Rewolucja 
przemysłowa 

Era produkcyj-
na 

Era informa-
cyjna 

Era współtwo-
rzenia 

CięŜar zaintere-
sowań  

Logistyka, 
dystrybucja 

SprzedaŜ Budowa warto-
ści 

Ulepszanie 
świata 

Rola w przed-
siębiorstwie 

Operacyjna Taktyczna Strategiczna Sens istnienia 
przedsiębior-
stwa 

Źródło: opracowanie własne. 

Z upływem czasu rola marketingu w przedsiębiorstwie rosła. Początkowo 
traktowany jako funkcja logistyczna ewoluował przez XX wiek do roli strate-
gicznej orientacji przedsiębiorstwa. Rozwój koncepcyjny był wspierany przez 
tworzenie coraz to nowszych narzędzi praktycznych. Kolejne etapy rozwoju 
wykorzystywały istniejący paradygmat, dodając kolejne zadania i przenosząc 
marketing na coraz wyŜszy poziom decyzyjny w przedsiębiorstwie. Najnowsza 
koncepcja autorstwa Ph. Kotlera, H. Kartajaya, I. Setiawana wynosi marketing 
do roli inspiracji i sensu istnienia przedsiębiorstwa, które upatruje szansy 
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zwiększania swojej wartości poprzez współdziałanie z otoczeniem na rzecz 
ulepszania świata.  

Czy marketing 3.0 naprawdę ma potencjał stać się nowym dominującym 
paradygmatem marketingu? Czy wizjonerstwo i misjonarskie aspiracje mene-
dŜerów marketingu będą miały realne szanse na zaistnienie w przedsiębior-
stwach? Wydawać się moŜe, Ŝe jest to koncepcja wykraczająca daleko poza 
dotychczasowe ramy myślenia strategicznego przedsiębiorstw. Potrzeba posia-
dania wizji i misji przez przedsiębiorstwa jest powszechnie akceptowana, ale 
czy to wystarczy, Ŝeby wspaniałe idee poprawy świata przeistoczyć w realne 
działania? W jaki sposóbw wpłynie to na wartość przedsiębiorstwa i jak odbiorą 
taką zmianę akcjonariusze? A jeśli przedsiębiorstwa zaczną praktykować mar-
keting 3.0, to czy konsumenci i klienci uwierzą w nowe wcielenie międzynaro-
dowych korporacji? A moŜe rację ma D. Trump, który twierdzi, Ŝe „marketing 
zaczyna się od produktu (...) nie znam przedsiębiorstwa, które chciałoby rekla-
mować słaby produkt”28. MoŜe zatem marketing 3.0 to nowy pomysł na sprze-
dawanie produktów w gospodarce hiperkonkurencyjnej? Jeśli tak, to jakie na-
rzędzia słuŜyć będą menedŜerom marketingu XXI wieku? Są to pytania bardzo 
waŜne – tak dla marketingu jako dyscypliny naukowej, jak i przedsiębiorców. 
Spodziewać się moŜna więc wzmoŜonej pracy koncepcyjnej, badawczej i oŜy-
wionej dyskusji. 

 
MARKETING IN COMPANY – FROM PRODUCT TO SOCIETY 

 
Summary 

 
The paper introduces the evolution of marketing function in company. The process of search-

ing a marketing identity over the last one hundred years has been presented and consecutively 
described. Marketing evolution has been divided into 4 stages, each with historical background. 
The paper enumerates theoretical concepts and real business tools created as a result of coopera-
tion between marketing theorists and marketers. Author puts a future marketing paradigm  
in question and discusses potential areas of development. 

 

                                                                 
28 D. Trump, Uniwersytet Donalda Trumpa. Marketing, One Press, Warszawa 2008, s. 17. 
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Streszczenie  

W artykule omówiono złoŜoność problematyki jakościowej, jaka ujawnia się w trakcie reali-
zacji projektów unijnych, w których celem jest opracowanie nowych produktów na potrzeby 
przedsiębiorstw. Problematykę przedstawiono na przykładzie projektu „Wielkopolski system 
monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego”, którego kierownikiem jest 
autor publikacji. Najpierw przedstawiono specyfikę projektu oraz kontekst jego realizacji, następ-
nie zaprezentowano zagadnienia jakościowe, które ujęto w trzech płaszczyznach: zarządzania 
jakością w projekcie w zakresie jego prowadzenia, zarządzania jakością w procesie projektowania 
produktu, spojrzenia przez pryzmat jakości na kompetencje stanowiące dynamicznie zmieniający 
się zasób w przedsiębiorstwach. 

Wprowadzenie 

Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska otrzymała znaczące 
środki finansowe, które wykorzystywane są w ramach uruchomionych progra-
mów operacyjnych. Szczegółowe informacje na temat tych programów jak teŜ 
dokumenty, w których opisano zasady ich realizacji, opublikowane zostały na 
odpowiednich stronach internetowych1. Jednym z programów w obecnym okre-
sie finansowania (2007–2013) jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  
W programie wyróŜniono cel główny, którym jest wzrost zatrudnienia i spójno-
ści społecznej. Rozwinięciem tego celu jest sześć celów strategicznych2. W pra-
ktyce ich osiąganie odbywa się w wyniku realizacji projektów. Znacząca część 
z nich to projekty realizowane w oparciu o uzyskane środki finansowe w ra-
mach postępowań konkursowych. Zarządzanie projektami unijnymi ma swoją 
                                                                 

1 www.funduszeeuropejskie.gov.pl/. 
2 O programie, www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx. 
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specyfikę. Po pierwsze dlatego, Ŝe z natury projektami zarządza się inaczej niŜ 
przedsiębiorstwem, po drugie dlatego, Ŝe zasady ich realizacji przyjęte w Polsce 
są bardzo skomplikowane, z czym wiąŜe się ograniczona elastyczność w zakre-
sie wprowadzania zmian na etapie tworzenia produktów tych projektów, które 
w duŜym stopniu mają charakter niematerialny. 

Niematerialny charakter produktów nastawionych na rozwój kapitału ludz-
kiego w społeczeństwie, a zwłaszcza w przedsiębiorstwach i na rynku pracy, 
upodabnia je do usług, a odsunięta w czasie moŜliwość weryfikacji skuteczno-
ści działań przewidzianych w tej grupie projektów szczególnie mocno wywołu-
je pytanie o jakość podejmowanych działań. 

Właśnie tej jakości i jej kształtowaniu poświęcony jest niniejszy artykuł. 
Problematyka omówiona zostanie na przykładzie projektu „Wielkopolski sys-
tem monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia zawodowego”, 
którego kierownikiem jest autor publikacji. Podejście jakościowe w projekcie 
przejawia się w trzech płaszczyznach: 

– zarządzania jakością w projekcie w zakresie jego prowadzenia, 
– zarządzania jakością w procesie projektowania produktu, 
– spojrzenia przez pryzmat jakości na kompetencje stanowiące dyna-

micznie zmieniający się zasób w przedsiębiorstwach. 

Charakterystyka projektu „Wielkopolski system monitorowania i progno-
zowania w zakresie kształcenia zawodowego” w kontekście istniejącej for-
muły finansowania 

Projekt „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie 
kształcenia zawodowego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, w Priorytecie IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach, Działanie 9.2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o finanso-
wanie, podpisanej przez Politechnikę Poznańską oraz Wojewódzki Urząd Pracy 
w Poznaniu. Partnerami w nim są: województwo wielkopolskie oraz Miasto 
Poznań. Instytucją współpracującą jest Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. 

Jest on realizowany w formule projektu innowacyjnego testującego z kom-
ponentem współpracy ponadnarodowej. Specyfika tych projektów opisana zo-
stała szczegółowo w poradnikach dotyczących zarówno projektów innowacyj-
nych3, jak teŜ współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL4. 

                                                                 
3 M. Dygoń, I. Wolińska, Projekty innowacyjne. Poradnik dla projektodawców PO KL, Funda-

cja „Fundusz Współpracy”, Warszawa 2009. 
4 Projekty współpracy ponadnarodowej, red. E. Wosik, Fundacja „Fundusz Współpracy”, War-

szawa 2009. 
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Istotą projektów innowacyjnych testujących w ramach PO KL jest: „wypra-
cowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych 
rozwiązań (projekty innowacyjne testujące muszą być nastawione na badanie  
i rozwój konkretnego produktu)”5. Takim produktem w omawianym projekcie 
jest właśnie „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania”.  

Jak wynika z zapisów w dokumentach PO KL, które dotyczą projektów in-
nowacyjnych: 
1. „Celem projektu innowacyjnego jest poszukiwanie nowych, lepszych, efek-

tywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w ob-
szarach wsparcia EFS. 

2. Projekt innowacyjny ma być nastawiony na badanie i rozwój oraz/lub upo-
wszechnianie i włączanie do praktyki konkretnych produktów, słuŜących 
rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych 
problemów. 

3. Projekt innowacyjny nie tyle słuŜy rozwiązywaniu problemów grup doce-
lowych, co rozwiązywaniu problemów wynikających z braku właściwych 
instrumentów, które mogłyby zostać wykorzystane przy wspieraniu grup 
docelowych”6. 
W kontekście tych zapisów celem formalnym w projekcie „Wielkopolski 

system monitorowania i prognozowania” nie jest poprawa poziomu kapitału 
ludzkiego juŜ na etapie wykonania projektu, ale wypracowanie produktu, które-
go upowszechnienie i włączenie do polityki oraz wdroŜenie spowoduje, Ŝe 
przyczyni się on do poprawy realizacji wybranych celów dotyczących kształce-
nia zawodowego w Wielkopolsce, a tym samym do podniesienia w regionie 
poziomu kapitału ludzkiego. 

W projekcie zaplanowano komponent ponadnarodowy. Partnerem zagra-
nicznym jest Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, uczelnia 
fińska, której zadaniem jest organizowanie współpracy m.in. z konsultantami  
i ekspertami w zakresie fińskiego systemu kształcenia zawodowego oraz rynku 
pracy. Fińskie rozwiązania w wymienionych obszarach znane są na całym 
świecie, stąd załoŜeniem przyjętym w projekcie jest przeniesienie wybranych 
rozwiązań fińskich do produktu opracowywanego w projekcie, aby podnieść 
jakość i wartość rozwiązania. Zaplanowany benchmarking dotyczyć ma przede 
wszystkim rozwiązań organizacyjnych, formalnych oraz metodycznych. Zespół 
                                                                 

5 Od pomysłu do projektu innowacyjnego. Poradnik dla projektodawców projektów innowacyj-
nych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, red. J. Czarkowska, J. Janiszewska, Fundacja 
„Fundusz Współpracy”, Warszawa 2009, s. 9. 

6 Ibidem, s. 9. 
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projektowy będzie równieŜ analizował moŜliwości przeniesienia rozwiązań 
technicznych, ale nie jest to główny obszar zainteresowań w tym obszarze. 

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania jest w projekcie two-
rzony w trzech głównych etapach:  

− opracowanie wstępnej wersji systemu, 
− testowanie systemu, 
− opracowanie finalnej wersji systemu. 

„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” jako element gru-
py projektów Akcelerator Wiedzy Technicznej® 

Omawiany projekt jest jednym z trzech obecnie realizowanych w ramach 
grupy projektów Akcelerator Wiedzy Technicznej®. Dwa pozostałe to: 

− partnerski związek nauki i postępu, dotyczący promocji najnowszych 
osiągnięć naukowych, 

− zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni 
miejskiej. 

Realizowane, jak równieŜ kolejne przygotowywane projekty są narzędziem 
osiągania celów sformułowanych w ramach opracowanego w 2008 r. „Progra-
mu akceleracji wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej w Polsce”7.  

Program ukierunkowany jest na przyspieszenie rozwoju innowacyjności 
przedsiębiorstw, a tym samym całej polskiej gospodarki. W programie przyjęto, 
Ŝe w duŜym stopniu rozwój taki oparty jest na wiedzy i umiejętnościach tech-
nicznych. Ich nabywanie i wykorzystanie pozwala tworzyć dobra materialne, 
jednocześnie ułatwia funkcjonowanie społeczeństwa i stwarza warunki do jego 
przetrwania oraz doskonalenia. Postęp rozwoju wiedzy technicznej i jej wyko-
rzystanie w celu ciągłego doskonalenia jakości Ŝycia moŜliwy jest m.in. dzięki 
rozwojowi nauk matematyczno-statystycznych oraz przyrodniczych. 

Proces tworzenia w przedsiębiorstwach innowacji i adaptacja do zmieniają-
cych się uwarunkowań na rynku wymaga zapewnienia odpowiedniej wiedzy  
i kwalifikacji. Oprócz tego zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu nowo-
czesnych technologii jest sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
Dynamiczny rozwój wiedzy technicznej powinien wywoływać w kaŜdym ko-
nieczność ciągłego doskonalenia i monitorowania obszarów swej niewiedzy, 
aby na bieŜąco likwidować luki w kompetencjach zawodowych i umiejętno-
ściach przydatnych w Ŝyciu. Poszerzanie wiedzy technicznej powinno być do-

                                                                 
7 M. Szafrański, K. Grupka, M. Goliński, Program akceleracji wiedzy technicznej i matema-

tyczno-przyrodniczej w Polsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008. 
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meną nie tylko osób kształconych na kierunkach technicznych, ale wszystkich 
ludzi, gdyŜ w społeczeństwie wiedzy kaŜdy człowiek powszechnie wykorzystu-
je osiągnięcia techniki. 

Rozwój wiedzy i umiejętności technicznych prowadzi do zmian w kulturze. 
Zmiany te są wielokierunkowe. Po pierwsze, rozwój techniki wynikający z pod-
noszenia poziomu wiedzy i umiejętności technicznych prowadzi do poprawy 
jakości Ŝycia, co skutkuje wzrostem zamoŜności społeczeństwa, a ten przekłada 
się na moŜliwość realizacji potrzeb wyŜszych, wśród których wyróŜnia się po-
trzeby samorealizacji i potrzeby duchowe. 

Po drugie, rozwój techniki prowadzi do podniesienia kultury pracy w przed-
siębiorstwach. WyŜszy poziom kultury pracy, co wynika m.in. z podnoszenia 
poziomu ergonomii stanowisk pracy, prowadzi do pozytywnych konsekwencji 
ekonomicznych zarówno dla przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki. 

Rozwój techniki jest nieunikniony. W wiekach XIX i XX był on przyczyną 
postępującej degradacji środowiska. Pogłębianie wiedzy i umiejętności tech-
nicznych pozwala ograniczać negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowi-
sko, co jest istotne nie tylko z punktu widzenia dzisiejszego pokolenia, ale takŜe 
następnych pokoleń i jest zgodne z koncepcją zrównowaŜonego rozwoju. 

Program stał się punktem wyjścia do opracowania „Koncepcji organizacyj-
nej kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopol-
sce”8 przyjętego uchwałą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego9. Jed-
nocześnie Zarząd Województwa Wielkopolskiego wyraził wolę przystąpienia 
do AWT®, co stało się podstawą do rozwoju partnerstwa między Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz Politechniki Poznańskiej, jak 
równieŜ innych partnerów10. 

 

 

                                                                 
8 K. Grupka, M. Szafrański, M. Goliński, Koncepcja organizacyjna kształcenia kadr kwalifiko-

wanych i kształcenia ustawicznego w Wielkopolsce, Prymasowskie Wyd. Gaudentinum, Gniezno 
2008. 

9 Uchwała nr 1979/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20 listopada 2008 r. w spra-
wie przyjęcia „Koncepcji organizacyjnej kształcenia kadr kwalifikowanych i kształcenia usta-
wicznego w Wielkopolsce na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policeal-
nej i kolegium, dokształcania, doskonalenia i doradztwa” , stanowiącej załącznik do uchwały. 

10 Uchwała nr 1350/08 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29 maja 2008 r. w sprawie wy-
raŜenia woli przystąpienia województwa wielkopolskiego do programu „Akcelerator wiedzy tech-
nicznej” i działań towarzyszących w ramach koncepcji organizacyjnej kształcenia zawodowego oraz 
do ich realizacji. 
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Cele i zamierzone rezultaty w omawianym projekcie 

Projekt „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” jest wkom-
ponowany w ogólnopolską strategię rozwoju kształcenia zawodowego w Pol-
sce, której realizacja słuŜyć ma m.in. ciągłemu dostosowywaniu kompetencji 
pracowników w polskich przedsiębiorstwach, tak aby mogły one skutecznie 
konkurować na rynku. 

Na obecnym etapie realizacji projektu przygotowywane rozwiązanie jest 
adresowane do odbiorców z Wielkopolski, jednak system ma charakter otwarty, 
stąd nie będzie przeszkód, jeśli chodzi o jego implementację w innych regio-
nach kraju. 

Jak wynika z opracowanej w ramach prac projektowych, a zatwierdzonej 
przez Regionalną Sieć Tematyczną strategii wdraŜania projektu „Wielkopolski 
system monitorowania i prognozowania”, celem ogólnym w projekcie jest 
ograniczenie niedostosowania informacji o zapotrzebowaniu wielkopolskiego 
rynku pracy na kompetencje, a w szczególności umiejętności zawodowe, w ze-
stawieniu z podaŜą na nie, wynikającą z programów kształcenia zawodowego  
w Wielkopolsce. Cele szczegółowe to: 

− usystematyzowanie informacji na temat zawodów, kompetencji (w tym 
umiejętności zawodowych) oraz potrzeb rynku pracy w Wielkopolsce  
w zakresie objętym tematyką projektu, 

− poprawienie wymiany informacji wśród podmiotów działających w ob-
szarze związanym z analizą wielkopolskiego rynku pracy oraz regio-
nalnego rynku kształcenia zawodowego, 

− zwiększenie stopnia standaryzacji informacji na temat wielkopolskiego 
rynku pracy w zakresie kształcenia zawodowego, wykorzystywanych 
przez wszystkie grupy docelowe uwzględnione w projekcie, 

− skrócenie czasu oczekiwania na informacje o potrzebach wielkopol-
skiego rynku pracy w zakresie kompetencji zawodowych i o lukach  
w kompetencjach zawodowych, 

− usprawnienie procesów monitorowania rynku pracy poprzez adaptację 
sprawdzonych rozwiązań fińskich. 

Głównym rezultatem projektu będzie przetestowany, walidowany i upo-
wszechniony system monitorowania i prognozowania. Szczegółowe rezultaty są 
ściśle powiązane ze sformułowanymi celami, a ich zgodność z celami będzie 
świadczyła o osiągniętej skuteczności prac projektowych i upowszechniających. 
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Szerzej projekt został omówiony w jednym z wywiadów przeprowadzonych 
z autorem niniejszej publikacji11 oraz w biuletynie Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Poznaniu12. 

Zarządzanie jakością w analizowanym projekcie w zakresie jego prowa-
dzenia 

Projekty, których celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań, 
obarczone są ponadprzeciętnym ryzykiem. Jednym z narzędzi przeciwdziałania 
niekorzystnym zdarzeniom w takich projektach jest wdroŜenie podejścia jako-
ściowego. Takie postępowanie pozwala nie tylko na bieŜące monitorowanie 
działań w projekcie, ale takŜe na postępowanie prewencyjne. 

Pierwszym obszarem, w którym zastosowano podejście jakościowe w pro-
jekcie, jest zarządzanie nim. Skala, dwuletni okres realizacji projektu oraz ogra-
niczony budŜet nie stanowią oczywiście uzasadnienia, aby w jego ramach 
wdraŜać system zarządzania jakością, ale uznano, Ŝe korzystne będzie wprowa-
dzenie wybranych narzędzi zarządzania jakością. Między innymi dlatego zde-
cydowano się na wprowadzenie w projekcie dokumentacji jakościowej, mimo 
Ŝe nie była ona wymagana przez organizatorów konkursu. Strukturę dokumen-
tacji jakościowej obowiązującej w projekcie przedstawiono na rysunku 1. 

Jednocześnie w projekcie powołana została grupa sterująca (wymóg w pro-
jektach innowacyjnych PO KL). Do zadań grupy, w skład której wchodzą klu-
czowe osoby w projekcie, naleŜy: 

− ocena i akceptacja, na zasadzie konsensusu, zaproponowanych przez li-
dera partnerstwa lub partnerów działań dla realizacji projektu, 

− ocena i akceptacja procedur dokumentujących zasady realizacji pro-
jektu, 

− potwierdzone pisemnie akceptowanie zmian w umowie, w tym w za-
łącznikach do umowy, 

− ocena spójności projektu z innymi realizowanymi projektami, 
− ocena i pisemna akceptacja proponowanych zmian w zakresie składu 

personelu projektu, 
− wnioskowanie do lidera partnerstwa lub partnerów o informacje i wyja-

śnienia co do zadań realizowanych w ramach projektu, 

                                                                 
11 Formuła projektów innowacyjnych pozwala realizować nasze zamierzenia, rozmowa J. Licz-

bińskiej z dr. inŜ. Maciejem Szafrańskim, „Innowacje bez Granic” 2010, nr 4, s. 18–21.  
12 A. Kurlapska, Nowe narzędzia dla szkół i rynku pracy, „Kapitał Ludzki w Wielkopolsce” 

2010, nr 2, s. 14–15. 
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− ocena przeszkód przy realizacji zadań, w tym ryzyk związanych z moŜ-
liwością zaprzestania realizacji zadań oraz w oparciu, 

− wnioskowanie o wypowiedzenie umowy partnerom, 
− okresowa ocena realizacji celów projektu. 

KsiąŜka jakości projektu WSMiP

Procedury Instrukcje

Procedura P-AWT01/01

Przepływ informacji 

i komunikacja w projekcie 

Procedura P-AWT01/02 

Zasady rozliczeń prac 

zespołu projektowego 

wykonywanych w projekcie

Procedura P-AWT01/03 

Działania przygotowawcze 

na rzecz zapewnienia 

prawidłowego przebiegu 

fokusów z uŜyciem 

komputerów

Procedura P-AWT01/04 

Testowanie wstępnej wersji 

systemu przez Internet

Instrukcja I-AWT01/Z03
Szczegółowy zakres prac i wymaganych 

produktów w ramach Zadania 3

Instrukcja I-AWT01/Z04
Szczegółowy zakres prac i wymaganych 

produktów w ramach Zadania 4

Instrukcja I-AWT01/Z05+
Szczegółowy zakres prac i wymaganych 

produktów w ramach Zadania 5 oraz wybranych 
etapów Zadań 6 i 9

Instrukcja I-AWT01/Z06+
Szczegółowy zakres prac i wymaganych 

produktów w ramach Zadania 6 oraz wybranych 
etapów Zadania 9

Instrukcja I-AWT01/Z07+
Szczegółowy zakres prac i wymaganych 

produktów w ramach Zadania 7 oraz wybranych 
etapów Zadania 9

Instrukcja I-AWT01/Z09
Szczegółowy zakres prac i wymaganych 

produktów w ramach Zadania 9

 
 
Rys. 1. Dokumentacja jakościowa w projekcie Wielkopolski system monitorowania i prognozo-

wania (linią przerywaną – procedury, które zaczną obowiązywać po 30.06.2011 r.).  

Źródło: opracowanie własne. 
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Zarządzanie jakością w procesie projektowania produktu 

„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” składa się z trzech 
podsystemów: monitorowania i prognozowania, informatycznego oraz zarzą-
dzania. Intencją projektujących jest, aby kształtować tworzony system w celu 
zaspokojenia potrzeb jego odbiorców, w szczególności osób zarządzających 
przedsiębiorstwami. ZaleŜności pomiędzy składowymi WSMiP oraz potrzebami 
grup docelowych przedstawiono na rysunku 2. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. ZaleŜności pomiędzy składowymi „Wielkopolskiego systemu monitorowania i prognozo-
wania” oraz potrzebami grup docelowych, szczegółowo opisanych w strategii wdraŜania 
projektu 

Źródło: opracowanie własne. 

Przyjęcie potrzeb przyszłych odbiorców jako nadrzędnej przesłanki do pro-
jektowania produktu skłania do wykorzystania w procesie projektowania podej-
ścia jakościowego. Aby zapewnić spełnienie potrzeb grup docelowych (w moŜ-
liwym zakresie), w projekcie wykorzystane jest podejście stosowane w ramach 
jednej z metod zarządzania jakością zwanej „domem jakości” (QFD – Quality 
Funktion Deployment). Metoda jest powszechnie opisywana w literaturze 
przedmiotu13, stąd tutaj nie będzie szczegółowo przedstawiona. Generalnie cho-

                                                                 
13 Zob. np. A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością – teoria i praktyka, PWN, Warsza-

wa–Poznań 1998, A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2005, s. 314– 327. 

Podsystem zarządzania Wielkopolski system moni-
torowania i prognozowania 

Podsystem monitorowa-
nia i prognozowania 

Podsystem  
informatyczny 

potrzeby wynikające ze stosowanej metodyki 

potrzeby informacyjne dotyczące zakresu 
danych i ich ujmowania 

UŜytkownicy  
i odbiorcy 

potrzeby informacyjne 
(luki kompetencji, pro-
gnozy zmian, trendy, 
czynniki identyfiko-
walne i losowe, gdzie 
pracować, gdzie szu-
kać kompetencji itp.) 

potrzeby uŜytkowe 
(interfejs, ergono-
mia, prostota, szyb-
kość język itp.) 

zaleŜności funkcjonalne w Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania 

kierunki zgłaszanych potrzeb  informacyjnych między grupami docelowymi (uŜytkowni-
kami i odbiorcami) a WSMiP oraz pomiędzy podsystemami w WSMiP 
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dzi w niej o zidentyfikowanie potrzeb uŜytkowników (klientów, odbiorców 
itp.), przełoŜenie ich na język wymagań, następnie opracowanie parametrów 
technicznych produktu odpowiadających wymaganiom, zaprojektowanie pro-
duktu i porównanie cech produktu z innymi produktami, stanowiącymi punkt 
odniesienia (najczęściej produktami konkurencyjnymi, ale mogą to być  
w szczególnych przypadkach produkty (rozwiązania) liderów na rynku). W spo-
sób ideowy odniesienie działań w projekcie do metody QFD zaprezentowano na 
rysunku 3. 

 

Rys. 3. Podejście charakterystyczne dla metody QFD, wykorzystane przy projektowaniu podsys-
temów w „Wielkopolskim systemie monitorowania i prognozowania”: Par. tech. – para-
metry techniczne, PMiP – podsystem monitorowania i prognozowania, PI – podsystem in-
formatyczny, PZ – podsystem zarządzania, WLKP – projektowane rozwiązanie, FIN  
– rozwiązania fińskie.  

Źródło: opracowanie własne. 

Mówiąc o zarządzaniu jakością w procesie projektowania systemu, naleŜy 
wskazać równieŜ na inne działania wspomagające proces tego zarządzania  
w projekcie. Są to: 

– ocena wstępnej wersji produktu, 
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– ewaluacja projektu, 
– walidacja gotowego produktu. 
Jak moŜna zauwaŜyć, projektanci w projekcie kierują się zasadą antropo-

centryzmu, którą opisuje W. Mantura14, a która stanowi jedną z kilku podsta-
wowych zasad podejścia jakościowego. 

Spojrzenie przez pryzmat jakości na kompetencje stanowiące dynamicznie 
zmieniający się zasób w przedsiębiorstwach 

Kompetencje to dzisiaj jeden z najbardziej dynamicznie zmieniających się 
zasobów w przedsiębiorstwach. W nurcie dydaktycznym, zwłaszcza w kontek-
ście Krajowych Ram Kwalifikacji, rozumiane są jako: „wszystko to, co dana 
osoba wie, rozumie i potrafi wykonać, czyli jej skumulowane efekty uczenia 
się”15, jednak kwestia ich definiowania jest znacznie bardziej złoŜona, o czym 
świadczy analiza przeprowadzona przez M. Sidor-Rządkowską16. Często kom-
petencje dzieli się na: wiedzę, umiejętności oraz kompetencje personalne i spo-
łeczne. Z pojęciem kompetencji ściśle związane jest pojęcie kapitału ludzkiego, 
który określa się jako: „zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego 
w kaŜdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do 
pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz moŜliwości tworzenia nowych roz-
wiązań”17. W wyniku analizy przytoczonych, ale takŜe innych definicji kompe-
tencji i kapitału ludzkiego, naleŜy stwierdzić, Ŝe nie jest jednoznacznie w litera-
turze przedstawiona zaleŜność między nimi. Propozycję ustalenia relacji między 
kompetencjami a kapitałem ludzkim w jednej z publikacji zaproponował autor 
niniejszego artykułu18. Zgodnie z zaprezentowanym we wspomnianym artykule 
modelem działania w ujęciu jakościowym kapitał ludzki moŜna by zasadniczo 
utoŜsamiać z kompetencjami posiadanymi przez podmiot działania. Podmiotem 
tym w przedsiębiorstwie moŜe być pojedynczy pracownik lub ich zespół  
(np. pracownicy komórki organizacyjnej, pracownicy realizujący proces, wszy-

                                                                 
14 W. Mantura, Zarys kwalitologii, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 106–109. 
15 Od europejskich do krajowych ram kwalifikacji, red. E. Chmielecka, Fundacja „Fundusz 

Współpracy”, Warszawa 2009, s. 65. 
16 M. Sidor-Rządkowska, Zarządzanie kompetencjami – teoria i praktyka, cz. I., www.wsz-

pou.edu.pl/biuletyn/index_test.php?strona=biul_akt20_rzad&nr=20&p=. 
17 Program operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007, www.efs.gov.pl/Dokumenty/Lists/Doku 
menty%20programowe/Attachments/87/POKL_zatwierdzony_7092007.pdf, s. 5. 

18 M. Szafrański, Kapitał ludzki w modelu działania ujętym jakościowo. w: InŜynieria jakości w 
przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym, red. P. Gradowski,  
M. Dobrzyński, J. Preihs, P. Waszczur, Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, 
Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2009, s. 84–89. 
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scy pracownicy przedsiębiorstwa). W tym kontekście kapitał ludzki moŜna ro-
zumieć jako podzbiór cech podmiotu działania, który stanowią jego kompeten-
cje19. DąŜenie do rozróŜnienia kapitału ludzkiego od kompetencji moŜna by 
zrealizować, gdyby przyjąć, Ŝe kapitał ludzki to zbiór kompetencji, którym 
przypisano cechę wartości. W tym kontekście kapitał ludzki stałby się pojęciem 
wieloznacznym, a jego określanie byłoby ściśle uzaleŜnione od podmiotu oce-
niającego kapitał ludzki przez pryzmat własnego systemu wartości. Inaczej 
byłby postrzegany wówczas kapitał ludzki z punktu widzenia zarządzającego 
przedsiębiorstwem, a inaczej przez potencjalnego inwestora. 

Nie zamykając dyskusji nad problematyką kapitału ludzkiego, bez wątpie-
nia moŜna stwierdzić, Ŝe kompetencje są cechami wyróŜniającymi pracownika 
w przedsiębiorstwie, a przed jego zatrudnieniem – na rynku pracy. Jeśli przyjąć 
za W. Manturą, Ŝe jakość to zbiór cech20, to naleŜy uznać, Ŝe kompetencje sta-
nowią elementy zbioru, jakim jest jakość podmiotu działania.  

„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształce-
nia zawodowego” tworzony jest w celu wsparcia procesu zarządzania kompe-
tencjami na regionalnym rynku pracy, ciągłego doskonalenia działań na rzecz 
dostosowania tych kompetencji do potrzeb zgłaszanych na tym rynku, głównie 
przez przedsiębiorców. Wszelkie działania na rynku pracy podejmowane w celu 
kształtowania kompetencji i ich stanów wiąŜą się z kształtowaniem jakości 
podmiotów działań w przedsiębiorstwach. Proces dostosowywania kompetencji 
na rynku pracy przed zatrudnieniem pracowników jest typowym działaniem 
prewencyjnym, obniŜającym koszty jakości w przedsiębiorstwie, a po zatrud-
nieniu pracownika albo działaniem prewencyjnym, albo korygującym.  

Podsumowanie 

Obecnie realizowanych jest wiele projektów finansowanych ze środków 
unijnych. Stanowią one jedną z odmian projektów, posiadając swoją specyfikę, 
wynikającą z narzuconych zasad ich realizacji oraz produktów, których tworze-
nie załoŜono w ramach funduszy strukturalnych. Jednym z takich projektów jest 
„Wielkopolski system monitorowania i prognozowania w zakresie kształcenia 
zawodowego”. Dotychczasowa realizacja projektu wskazuje, Ŝe słuszne było 
przyjęcie podejścia jakościowego w projektowaniu systemu, a wyniki badań 
wstępnej wersji produktu (fokusy, analiza i ocena wstępnej wersji produktu 

                                                                 
19 Warto zauwaŜyć, Ŝe kompetencje nie wyczerpują wszystkich cech podmiotu działania,  

w szczególności pracownika. Przykładem innych kategorii cech podmiotu działania mogą być np. 
cechy fizyczne,. 

20 W. Mantura, Zarys kwalitologii…, s. 47. 
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dokonana przez członków Regionalnej Sieci Tematycznej, opinie przedstawi-
cieli przyszłych uŜytkowników) wskazują, Ŝe ostateczna wersja produktu będzie 
przygotowana w sposób, który umoŜliwi skuteczne zarządzanie kompetencjami 
na wielkopolskim rynku pracy, o ile znajdą się środki finansowe na jego utrzy-
manie i rozwój, o co zabiegają pracownicy zespołu projektowego wraz z partne-
rami wskazanymi w artykule. Projekt kończyć się będzie działaniami upo-
wszechniającymi, które potrwają od marca do czerwca 2012 r. 
 

QUALITY MANAGEMENT IN THE PROCESS OF PRODUCT  
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Summary 
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HANDLOWYM 

 

 

 

Streszczenie  

Artykuł ten prezentuje moŜliwości pozyskiwania informacji i wiedzy poprzez wykorzystanie 
technologii informatycznych zwanych Business Intelligence. Business Intelligence (BI) jest to 
szeroka kategoria aplikacji, technologii i procesów gromadzenia, przechowywania, dostępu  
i analizy danych, które przekształcają dane w informacje i wiedzę przydatną do optymalizowania 
decyzji w przedsiębiorstwie. W artykule uwaga skoncentrowana jest na wykorzystaniu BI  
w podstawowych funkcjach przedsiębiorstwa handlowego: sprzedaŜ, zarządzanie relacjami  
z klientem i logistyka. W tych właśnie obszarach BI dostarcza precyzyjnych informacji, które 
pozwalają lepiej dopasować wszelkie działania firmy do indywidualnych potrzeb, oczekiwań, 
gustów i zachowań klienta. 

Systemy informatyczne Business Intelligence 

Profesjonalne i nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym 
wymaga dokładnych i aktualnych informacji o zasobach firmy. Handlowcy,  
w celu podejmowania słusznych i optymalnych decyzji, potrzebują regularnych  
i jak najbardziej aktualnych zbiorów informacji, obejmujących własną sytuację 
finansową, efektywność wybranych kategorii i oddziałów handlowych, charak-
terystykę skuteczności form sprzedaŜy, informacji związanych ze stanem sprze-
daŜy wybranych produktów, udziału w rynku itd. Potrzeby te były podstawą do 
powstania pierwszych systemów informatycznych (Management Information 
System), co miało miejsce na początku lat siedemdziesiątych, a następnie MRP 
(Material Requirements Planning)1 w drugiej połowie lat osiemdziesiątych oraz 
systemów ERP (Enterprise Resource Planning) w latach dziewięćdziesiątych. 

                                                                 
1 W handlu wykorzystywane głównie do redukcji zapasów i wyznaczania optymalnych wielko-

ści i częstości dostaw. 
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Jednak wszystkie tego rodzaju systemy informatyczne skupiały się głównie na 
automatyzacji i usprawnieniu procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Koncen-
trowały się na optymalizacji zapasów, asortymentu, kanałów zaopatrzenia w ce-
lu maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa handlowego. 

Wraz z rozwojem koncepcji zarządzania relacjami z klientem pojawiły się 
zintegrowane systemy informatyczne CRM,  które są rozszerzeniem klasycz-
nych systemów klasy ERP o zupełnie nowe obszary zastosowań, które nie były 
do tej pory wspomagane przez te systemy. O ile programy MRP i ERP kładły 
główny nacisk na analizę wewnętrzną przedsiębiorstwa, stan jego zapasów i fi-
nansów, to rozwiązania CRM na pierwszym miejscu stawiają klienta. Systemy 
CRM koncentrują się na gromadzeniu, organizowaniu i analizowaniu danych 
oraz  informacji o klientach, tak aby dostarczały wiedzy przydatnej  w przy-
szłych kontaktach z klientem.  

Główne cele stawiane przed systemami CRM to:  
– obniŜanie kosztów przy równoczesnym podnoszeniu jakości obsługi 

klienta (CRM operacyjny), 
– poprawa jakości komunikacji z klientem (CRM kooperacyjny), 
– moŜliwość wykorzystania wiedzy o klientach, ukrytej w gromadzonych 

danych (CRM analityczny). 
Aplikacje analitycznego CRM dotyczą przygotowania, wsparcia i optymali-

zacji wewnętrznych i zewnętrznych procesów decyzyjnych zorientowanych na 
klienta. W systemy te wkomponowane są specjalne moduły do analizowania 
danych o klientach. W zaleŜności od dostawców takiego oprogramowania oraz 
specyficznych funkcji moduły te noszą róŜne nazwy: Business Intelligence, 
Customer Inteligence, Customer Insight, Data Mining, Data Warehousing, 
OLAP. UŜywa się w nich ściśle określonych statystycznych i informatycznych 
technik w celu budowy modeli, które przewidywałyby zachowanie klienta.  
W obecnych czasach technologia procesu eksploracji danych jest zautomatyzo-
wana i wykorzystuje do analiz nie tylko klasyczne dane transakcyjne i marke-
tingowe, ale równieŜ niestrukturalne dane tekstowe, logi internetowe czy pliki 
cookie. Coraz częściej wykorzystywane są  aplikacje typu Web mining do anali-
zy danych internetowych czy Text mining do analizy danych tekstowych.  

Termin Business Intelligence (BI) odnosi się do umiejętności zbierania, eks-
trapolowania, interpretowania i analizowania duŜej ilości danych dotyczących 
klientów, dostawców, rynków, procesów wewnętrznych i środowiska bizneso-
wego. Business Intelligence wspiera kadrę menedŜerską w podejmowaniu decy-
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zji2. Systemy BI mogą dać nową i często zaskakującą wiedzę o zachowaniach 
konsumenckich; tym samym pomagając handlowcom sprostać ciągle zmienia-
jącym się potrzebom i Ŝądaniom klientów. BI moŜe pomóc firmom handlowym 
zidentyfikować ich najlepszych klientów i dostawców oraz ustalić, co odróŜnia 
ich od tych nie najlepszych. UmoŜliwia równieŜ detalistom lepsze zarządzanie 
zapasami, a takŜe pomaga usprawnić operacje sklepowe poprzez lepsze zarzą-
dzanie kategorią. Dzięki wielu analizom i raportom system ten moŜe równieŜ 
dać przesłanki do lepszego zarządzania finansami i zasobami ludzkimi. Podsta-
wowe rozwiązania BI wykorzystują dorobek: statystyki, ekonometrii, badań 
operacyjnych, sieci neuronowych i technologii baz danych. Tak rozumiany 
system BI obejmuje szerokie spektrum technologii, w tym głównie:  

– narzędzia OLAP (OnLine Analytical Processing) – oprogramowanie 
umoŜliwiające analizę wielowymiarową danych biznesowych w czasie 
rzeczywistym, 

– narzędzia eksploracji danych (Data Mining) – algorytmy do automa-
tycznej analizy duŜych wolumenów danych zarówno ilościowych, jak  
i jakościowych, 

– narzędzia zarządzania wiedzą (Knowledge Management) – umoŜliwia-
jące składowanie, indeksowanie i analizę dokumentów tekstowych oraz 
powiązanie ich z innymi danymi, 

– narzędzia zarządzania bazami danych (Data Warehousing) – umoŜli-
wiają ujednolicenie, uporządkowanie i powiązanie danych zgromadzo-
nych z róŜnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa.  

WaŜnym zagadnieniem przetwarzania informacji jest przetwarzanie coraz 
większych baz danych, zawierających złoŜone dane, z bardzo krótkim czasem  
reakcji. Chodzi tutaj o to, aby uŜytkownicy otrzymali odpowiedź w parę se-
kund. W tym wypadku kategorią zastosowań jest analityczne przetwarzanie 
online OLAP. OLAP to systemy umoŜliwiające dynamiczna syntezę, analizę  
i konsolidację duŜych rozmiarów wielowymiarowych danych w czasie rzeczy-
wistym. 

Podstawową charakterystyką OLAP jest to, Ŝe uŜytkownicy mogą stale do-
stosowywać analizy do swoich bieŜących wymagań. Z tego powodu OLAP jest 
istotny dla systemów informacyjnego zarządzania, poniewaŜ umoŜliwia do-
głębne analizy danych, ujmując róŜne wymiary i dostarczając informacje wyso-

                                                                 
2 Gartner Research, Business Intelligence Tools: Perspective, ID Number DPRO-93784,2003, 

za: J. Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2009, s. 13. 
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kiej jakości. JednakŜe naleŜy podkreślić, Ŝe koncepcja OLAP w rzeczywistości 
oznacza interfejs uŜytkownika, a nie formę przechowywania danych3. 

Efektywne eksploatowanie narzędzi Business Intelligence jest mocno uza-
leŜnione od utworzenia zintegrowanej bazy danych zwanej tu (ze względu na 
rozmiary) hurtownią danych. Hurtownie danych działają w ten sposób, Ŝe 
umoŜliwiają ujednolicenie, uporządkowanie i powiązanie danych zgromadzo-
nych z róŜnorodnych systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Dzięki ta-
kim hurtowniom dane o poszczególnych kontaktach z klientami, zdobyte w róŜ-
nych miejscach i sytuacjach, mają szansę być zamienione w usystematyzowaną 
wiedzę. Potwierdzają to liczne badania. Wśród detalistów badanych przez Ernst 
& Young, uŜywających hurtowni danych, 32% powiedziało, Ŝe doprowadziły 
one do wzrostu sprzedaŜy, 34% – zmniejszyły koszty działania, 37% – poprawi-
ły marŜę handlową brutto, a 44% – Ŝe były waŜnym narzędziem w rozwoju 
nowych strategii4. 

Hurtownia danych stanowi podstawę dla rozwiązań BI dla całego przedsię-
biorstwa; róŜne narzędzia analityczne (OLAP), jak i narzędzia eksploracji da-
nych słuŜą do zamiany danych – zgromadzonych w hurtowni danych – w in-
formacje i wiedzę niezbędną do podjęcia właściwego działania. Hurtownia da-
nych to nie tylko magazyn danych, ale cały pakiet programów umoŜliwiających 
zarządzanie tymi danymi. Ilość przechowywanych danych jest tak wielka 
(przykładowo sieć Wal-Mart gromadzi dziennie dane dotyczące ponad 20 mi-
lionów transakcji), Ŝe klasyczne pakiety statystyczne musiały być zastąpione 
specjalistycznym technikami Data Mining (eksploracja danych).  

Data Mining to „nietrywialne wydobywanie ukrytej, poprzednio nieznanej  
i potencjalnie uŜytecznej informacji z danych”5. Data Mining odkrywa wiedzę 
w bardzo duŜych zasobach danych, zawierających statystycznie istotne zaleŜno-
ści, których wychwycenie bez zautomatyzowanych metod nie byłoby moŜliwe. 
Wykorzystuje zarówno klasyczne metody statystyczne, jak i modele sztucznej 
inteligencji. W odróŜnieniu od klasycznych systemów analitycznych raportują-
cych, eksperckich czy teŜ OLAP, Data Mining poddaje analizie dane, których, 
ze względu na swoją róŜnorodność, obszerność oraz brak wiedzy, menedŜer nie 
jest w stanie wykorzystać w procesie analizy danych.  

                                                                 
3 B. Hočevar, J. Jaklič, Assessing benefits of business intelligence systems – A case study, 

„Management” 2010, Vol. 15, No. 1, s. 93. 
4 A. Mason, The technology revolution marches on, „Discount Merchandiser”, May 1998, Vol. 

38, Iss. 5, s. 56. 
5 W. Frawley, G. Piatetsky-Shapiro, C. Matheus, Knowledge Discovery in Databases: An 

Overview. „AI Magazine”, Fall 1992, s. 214. 
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Metody eksploracji danych mogą zostać sklasyfikowane według funkcji, 
którą wykonują lub według rodzaju zadania, w którym mogą zostać uŜyte. Kil-
ka podstawowych zadań przy analizowaniu danych przedstawiono poniŜej6: 

– opis, 
– szacowanie (estymacja), 
– prognozowanie (predykcja), 
– klasyfikacja, 
– grupowanie, 
– odkrywanie reguł. 
Metody Data Mining pozwalają odpowiedzieć na waŜne pytania, pojawia-

jące się w trakcie działalności przedsiębiorstwa. Przykładowo:  
1. Jak scharakteryzować grupę klientów, którzy przynoszą największe zyski? 

Co ich wyróŜnia? Jak stworzyć ofertę dla specyficznej grupy klientów?  
2. Jak przewidzieć najbardziej prawdopodobny trend w rozwoju sprzedaŜy 

oraz trend w gustach, zwyczajach czy upodobaniach?  
3. Jak rozpoznać klientów, którzy z duŜym prawdopodobieństwem zrezygnują 

z konkretnych produktów?  
4. Jak zwiększyć zadowolenie klientów? Jak zyskać ich lojalność?  
5. W którym momencie zwiększa się prawdopodobieństwo odejścia klienta?  

Business Intelligence w działalności funkcjonalnej firmy handlowej 

BI odgrywa kluczową rolę we wszystkich funkcjach firmy handlowej, ta-
kich jak zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie marketingiem, obsługa 
sprzedaŜy detalicznej, zarządzanie kanałami sprzedaŜy itd. Poprzez szereg ana-
liz i raportów system informatyczny moŜe takŜe poprawić wewnątrzorganiza-
cyjne funkcje wspomagające handel, tj. zarządzanie finansami oraz zarządzanie 
zasobami ludzkimi. 

Spośród typowych funkcji przedsiębiorstwa handlowego zarządzanie rela-
cjami z klientem stanowi jednak centralny punkt, z którego istotne informacje  
o klientach uzyskane przy uŜyciu narzędzi BI są dalej przekazywane na całość 
organizacji.  

Obecnie przedsiębiorstwa działają coraz częściej w warunkach zaostrzonej 
konkurencji. Pozyskanie nowego klienta staje się coraz bardziej kosztowne.  
W takiej sytuacji ogromnego znaczenia nabiera utrzymanie juŜ pozyskanych 
klientów. Nic więc dziwnego, Ŝe zagadnienie lojalności nabywców stało się  

                                                                 
6 D.T. Larose, Odkrywanie wiedzy z danych, Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Nau-

kowe PWN, Warszawa 2006, s. 11–17. 
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w ostatnich latach istotnym problemem zarządzania marketingowego. Podstawą 
w tym wypadku jest analiza lojalności klienta. Liczne badania przeprowadzone 
w ostatnich latach potwierdziły, Ŝe wysiłki ukierunkowane na zatrzymanie 
klienta są w końcowym rozrachunku opłacalne. Swoisty przełom dokonał się  
w 1990 r. po opublikowaniu na łamach „Harvard Business Review” artykułu  
F. Reichhelda i W.E. Sassera. Główne twierdzenie tego artykułu głosiło, Ŝe 
„redukując o 5% odejścia klientów przedsiębiorstwo moŜe zwiększyć zyski  
o 25% do 85%”7. Podobne wyniki przyniosły badania przeprowadzone przez 
Bain & Company, które wykazywały, Ŝe zwiększenie wskaźnika retencji o 5% 
powoduje wzrost zysków (w zaleŜności od branŜy) od 25% do 50%8.   

Liczne badania teoretyczne i empiryczne prowadzone w latach 90. zaowo-
cowały opracowaniem wielu modeli zjawiska lojalności9. Zdecydowana więk-
szość tych modeli zakładała, Ŝe główny wpływ na lojalność ma satysfakcja  
i zadowolenie klienta. Nic teŜ dziwnego, Ŝe opracowano wiele metod i technik 
umoŜliwiających pomiar satysfakcji i zadowolenia klienta, a zatrzymanie klien-
tów stało się jednym z największych biznesowych wyzwań na przełomie stule-
ci. Działania zmierzające do utrzymania klienta były dodatkowo stymulowane 
przez wyliczenia kosztu, jaki stanowi dla firmy odchodzenie klientów10.  

Cały problem polega na tym, Ŝe po pierwsze nie wszystkim klientom po-
trzebne są programy lojalnościowe (a więc część pieniędzy wydane jest niepo-
trzebnie), a po drugie nie wszyscy klienci są warci jakichkolwiek inwestycji.  
W praktyce programy lojalnościowe pełniły funkcje promocji sprzedaŜy i przy-
ciągały najmniej zyskownych klientów (łowców okazji, tzw. „wampirów” czy 
„terrorystów”). W tej sytuacji konieczne staje się zarządzanie odchodzeniem 
klientów. 

Odchodzenie klientów, zwane teŜ migracją klientów, to zjawisko nie do 
uniknięcia, które musi być zarządzane, aby zminimalizować potencjalne straty 
związane z tym zjawiskiem. JednakŜe zarządzanie migracjami klientów zawiera 
w sobie wiele problemów wynikających z faktu, Ŝe organizacja zbyt późno do-
wiaduje się, iŜ klient rozwaŜa odejście do konkurencji. Najlepszą rzeczą, jaką 
moŜe zrobić przedsiębiorstwo, jest opracowanie prognozy przewidującej za-
                                                                 

7 F. Reichheld, W.E. Sasser, Zero defections: quality comes to services, „Harvard Business Re-
view”, September-October 1990, s.105–113. 

8 A.M. Hughes, The Complete Database Marketer, Irwin, Chicago 1996, s. 245. 
9 Przegląd i opis podstawowych modeli lojalności moŜna znaleźć w artykule: D. Siemieniako, 

W. Urban, Model lojalności klientów – rola satysfakcji oraz kierunki badań, „Marketing i Rynek” 
2006, nr 8.  

10 L. Pierce, What the cost of customer churn means to you, 2001, „Network World”, 11.12.01, 
www.networkworld.com/columnists/2001/1112eye.html. 
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wczasu, który klient najprawdopodobniej będzie migrował i potem kierować 
celowe zachęty do tych właśnie klientów, aby nakłonić ich do pozostania. 

Proces zarządzania odchodzeniem (utrzymaniem) klientów obejmuje cztery 
zagadnienia: 
1. Identyfikacja czynników decydujących o odchodzeniu (utrzymaniu) klien-

tów. 
2. Identyfikacja konsumentów, którzy zrezygnują z produktów firmy – pro-

gnozowanie churnu. 
3. Kwalifikacja klientów, których warto zatrzymać. 
4. Opracowanie działań marketingowych zapobiegających utracie poŜądanych 

klientów. 
Poznanie przyczyn odchodzenia klienta to jedno z pryncypialnych zagad-

nień zarządzania relacjami z klientem. Zagadnienie to doczekało się wielu roz-
wiązań metodologicznych bazujących najczęściej na analizie czynnikowej i me-
todzie conjoint. Kluczem jednak do precyzyjnego zidentyfikowania czynników 
migracji jest baza danych, gdyŜ wyniki wymienionych powyŜej metod, podob-
nie jak wszystkich metod statystycznych, zaleŜą od tego, jakie wykorzysta się 
dane empiryczne.  

O wiele nowszym, niemniej juŜ dobrze rozpoznanym metodologicznie za-
gadnieniem, jest prognozowanie churnu. Celem takich prognoz jest zidentyfi-
kowanie klientów, którzy mogą od nas odejść. Analizy tego typu prowadzi się 
najczęściej na potrzeby doraźnych działań mających na celu zatrzymanie klien-
ta, który zamierza odejść. Mają one takŜe swoją wartość z punktu widzenia 
budowania kompleksowej polityki lojalnościowej w firmie. 

W analizie migracji klientów moŜna korzystać z szerokiego spektrum tech-
nik analitycznych, takich jak:11 

– klasyczne techniki statystyczne (np. regresja liniowa, regresja logi-
styczna), 

– drzewa decyzyjne, zarówno regresyjne, jak i klasyfikacyjne (np. CHA-
ID, C 5.0, C & RT), 

– sieci neuronowe (np. MLP, RBF). 
W tym miejscu rodzi się automatycznie pytanie: czy da się wskazać techni-

kę prognozowania, która daje największą dokładność prognozy? OtóŜ na obec-
nym etapie badań nie da się jednoznacznie wyznaczyć najlepszej metody. Co 

                                                                 
11 J. Wachnicki, P. Komornicki, Data Mining – lojalność klientów, „Modern Marketing” 2001, 

nr 11, www.mca.edu.pl/lectorium/data-mining.pdf, s. 7–11. 
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prawda autorzy artykułu „Churn Prediction: Does Technology Matter?”12 suge-
rują, Ŝe najlepszą metodą prognozującą migracje klientów jest drzewo decyzyj-
ne, to regresja logistyczna lepiej wykrywa klientów lojalnych, a sieci neurono-
we lepiej identyfikują klientów odchodzących. Do podobnych konkluzji docho-
dzą autorzy raportu13 z bardzo ciekawego eksperymentu metodologicznego,  
w którym 33 zespoły naukowców i praktyków budowały modele prognostyczne 
w oparciu o te same dane empiryczne. RównieŜ na podstawie innych prac, bo-
gato publikowanych m.in. w Internecie, nie moŜna jednoznacznie określić, któ-
ra technika prognozowania churnu jest najlepsza. Natomiast wczytując się 
szczegółowo w publikowane materiały, moŜna dojść do jednego wniosku, Ŝe 
dokładność dokonywanych prognoz w głównej mierze zaleŜy od posiadanych 
danych empirycznych, na podstawie których szacowano róŜne modele progno-
styczne. 

Segmentacja i klasyfikowanie klientów jest niezbędnym składnikiem  
w działalności marketingowej organizacji handlowej. Pomaga zrozumieć, w jaki 
sposób róŜne segmenty reagują na zmiany demograficzne, modę i trendy. Na 
przykład moŜe pomóc sklasyfikować klientów w następujących segmentach: 

a) klienci, którzy mają podobne zachowania zakupowe (co do częstości, 
wielkości i struktury zakupów), 

b) klienci, którzy reagują na nowe promocje, 
c) klienci, którzy reagują na wprowadzenie na rynek nowych produktów, 
d) klienci, którzy reagują na obniŜki, 
e) klienci, którzy okazują skłonność do kupowania specyficznych produk-

tów. 
Identyfikacja najbardziej wartościowych klientów jest podstawą wszelkich 

działań ukierunkowanych na klientów i nie tylko w aspekcie ich migracji. Nie 
wszyscy klienci są tak samo dochodowi. Klienci, którzy obecnie nie są zbyt 
dochodowi, mogą jednocześnie posiadać potencjał bycia dochodowymi w przy-
szłości. W związku z tym jest absolutnie konieczne, aby rozpoznać klientów 
cechujących się wysoką długoterminową wartością; chodzi o to, by nawiązywać 
trwałe relacje z tymi klientami.  

                                                                 
12 J. Hadden, A. Tiwari, R. Roy, D. Ruta, Churn Prediction: Does Technology Matter?, „Inter-

national Journal of Intelligent Technology” 2006, Vol. 1, No. 2, s. 109. 
13 S.A. Neslin, S. Gupta, W. Kamakura, J. Lu, Ch.H. Mason, Defection Detection: Measuring 

and Understanding the Predictive Accuracy of  Customer Churn Models, „Journal of Marketing 
Research”, May 2006, Vol. XLIII, s. 204–211. 
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Podstawowa metodologia uŜywana do obliczenia długoterminowej wartości 
klienta oparta jest na wskaźniku LTV (Lifetime Value )14. LTV to zaktualizowa-
ny (zdyskontowany) zysk, jaki otrzymuje się w wyniku transakcji z klientem  
w okresie, gdy dokonuje on zakupów w danej firmie. ChociaŜ to wydaje się być 
proste, jest wiele subiektywnych zmiennych, takich jak ogólny czas trwania 
relacji klienta z detalistą, luka pomiędzy pośrednimi przepływami pienięŜnymi 
a stopą dyskontową, przyporządkowanie kosztów bezpośrednich do konkret-
nych klientów. Miara ta i im podobne mają jeszcze jedną wadę, a mianowicie 
to, Ŝe biorą pod uwagę tylko zyskowność klienta, pomijając takie cechy jak jego 
potencjał, rozwój bądź teŜ opiniotwórczość. Dlatego teŜ lepiej jest skorzystać  
z narzędzia eksploracji danych, które bazując na bardzo rozległych bazach da-
nych o wiele precyzyjniej szacują wartości klienta. 

Systemy BI wykorzystuje się szeroko do analizy skuteczności kampanii 
promocyjnej. W trakcie i po zakończeniu kampanii moŜna mierzyć jej skutecz-
ność poprzez róŜne środki, pod względem kosztów i korzyści. To  pozwala wy-
jaśnić, co składa się na udaną kampanię marketingową. Analiza skuteczności 
kampanii promocyjnej moŜe dawać odpowiedzi na następujące pytania:  
1. Które kanały medialne odniosły największy sukces w przeszłości dla róŜ-

nych kampanii? 
2. Które lokalizacje geograficzne dobrze zareagowały na poszczególne kam-

panie? 
3. Jakie były względne koszty i korzyści z tej kampanii? 
4. Które segmenty klientów zareagowały na kampanię? 

W handlu detalicznym szczególnego znaczenia nabiera sprzedaŜ krzyŜowa 
(cross-selling). Detaliści uŜywają ogromnej ilości informacji dostępnych  
o kliencie do powiązania sprzedaŜy róŜnych produktów w trakcie zakupów. 
Działania te opierają się w duŜej mierze na gustach konkretnego klienta, które 
mogą być przeanalizowane przy uŜyciu narzędzi BI w oparciu o wcześniejsze 
jego zakupy. Detaliści dzięki analizom BI dostają odpowiedź na następujące 
pytania: 
1. Jakie produkty są razem kupowane? 
2. Jakie produkty są razem kupowane przez podobnych klientów? 
3. Czym róŜnią się klienci, którzy kupili dany produkt od tych, którzy nie 

kupili? 
4. Jakie produkty jest skłonny kupić dany klient? 

                                                                 
14 J. Bazarnik, Szacowanie wartości klienta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 694, 

Kraków 2006. 



Jacek Bazarnik 262

5. Jaki produkt powinien być zaoferowany klientowi w przyszłości? 
6. Którzy klienci chętnie kupują dany produkt? 
7. Jak długa jest przerwa między zakupami? 

Do badania naturalnych powiązań między produktami uŜywana jest analiza 
koszykowa. Jednym z klasycznych jej przykładów jest koligacja piwo–chipsy, 
która zakłada, Ŝe męŜczyźni, którzy kupują piwo, są równieŜ bardziej skłonni 
kupić chipsy. Jest to przykład powiązania dwóch produktów. Jednak w rzeczy-
wistości analiza koszykowa moŜe dostarczać niezwykle złoŜonych zaleŜności  
w dotychczas nieznanych powiązaniach pomiędzy wieloma produktami. Anali-
za ta ma róŜne zastosowania w organizacji handlu detalicznego. Jednym z po-
wszechnych jej zastosowań jest utrzymywanie produktu w zapasie. Innym po-
pularnym zastosowaniem jest oferowanie produktów w pakiecie, to znaczy gru-
powanie produktów, które mają zostać sprzedane razem. Inne zastosowania 
obejmują projektowanie witryn internetowych handlu elektronicznego przedsię-
biorstwa i katalogów produktów. 

Zarządzanie kategorią daje detaliście wiedzę na temat właściwej liczby jed-
nostek magazynowych (Stock Keeping Unit – SKU) w poszczególnych katego-
riach. Celem jest osiągnięcie maksymalnej dochodowości z kategorii; zbyt mała 
liczba jednostek magazynowych będzie oznaczała, Ŝe klient nie ma do dyspozy-
cji odpowiedniego wyboru, a zbyt duŜa liczba będzie oznaczała, Ŝe jednostki 
magazynowe będą odbierać sobie nawzajem nabywców. Skuteczne zarządzanie 
kategorią jest zatem konieczne dla przetrwania detalisty na danym rynku. 

Analiza braków zgłębia powody wyczerpanych towarów. Zazwyczaj jest 
wiele czynników ich powstania i analiza moŜe stać się bardzo skomplikowana. 
Integralną częścią analizy jest obliczenie strat w dochodzie spowodowanych 
wyczerpaniem zapasów produktów. 

Sukces sprzedawcy detalicznego w przyszłości zaleŜy od tego, na ile sku-
tecznie potrafi on zarządzać róŜnymi kanałami dystrybucji, takimi jak Internet, 
interaktywna telewizja, katalogi itp. Na przestrzeni czasu ten sam klient praw-
dopodobnie skontaktuje się ze sprzedawcą za pośrednictwem wielu kanałów.  

Internet okazał się dla sprzedawców detalicznych i hurtowych potęŜnym al-
ternatywnym kanałem. Wzrastająca konkurencja ze strony handlowców działa-
jących wyłącznie za pośrednictwem Internetu – powszechnie znanych jako  
e-sprzedawcy – zmusiła tradycyjnych handlowców do szybkiego zastosowania 
tego kanału. Ich sukces w duŜej mierze zaleŜeć będzie od tego, jak wykorzysta-
ją sieć internetową w celu uzupełnienia dotychczasowych kanałów. Web logi, 
pliki cookie oraz formularze informacyjne wypełniane poprzez strony interne-
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towe są bogatym źródłem danych i mogą dostarczyć wnikliwych informacji na 
temat zachowań klientów dotyczących wyszukiwania obiektów na stronie, sty-
lów nabywczych, upodobań itd. Dwoma głównymi typami analiz wykonywa-
nymi z wykorzystaniem danych pochodzących z witryn internetowych są: 

– analiza web logów, 
– web housing. 
Analiza web logów zawiera w sobie analizę podstawowych informacji prze-

pływających przez witryny internetowe handlu internetowego. Analiza logów 
umoŜliwia wykorzystanie podstawowych statystyk, takich jak: 

– z jakiego adresu domenowego lub IP łączył się uŜytkownik,  
– jakiej przeglądarki uŜywał,  
– datę i czas nawiązania sesji z poszczególnymi planszami serwisu inter-

netowego,  
– liczbę wizyt, wykluczając jednocześnie odwiedziny powtarzające się  

z tego samego komputera,  
– ilość pobranych informacji i liczbę ściągniętych plików,  
– za pomocą jakiego słowa kluczowego uŜytego w wyszukiwarce została 

odnaleziona strona,  
– stronę, z której uŜytkownik przeszedł do serwisu,  
– informację, jak często uŜytkownik oglądał dany produkt, zanim dokonał 

jego zakupu. 
Analiza logów jest wymagana przede wszystkim w celu zoptymalizowania 

działań podejmowanych przez Internet. Zawiera zazwyczaj następujące analizy: 
1. Analiza typowych ścieŜek, którymi podąŜają uŜytkownicy, poruszając się 

po witrynach internetowych. Obejmuje ona równieŜ analizę najpopularniej-
szych stron w witrynie internetowej. Analiza ta moŜe pomóc w optymaliza-
cji witryny i uczynić ją bardziej przyjazną uŜytkownikowi. 

2. Analiza witryn, które skutecznie przekierowują uŜytkowników do witryny 
internetowej firmy.  

3. Analiza błędów, które napotykają uŜytkownicy podczas poruszania się po 
witrynie internetowej. Pomaga ona w usunięciu tych błędów i czyni do-
świadczenia związane z poruszaniem się po witrynie internetowej przyjem-
niejszymi.  

4. Analiza najpopularniejszych słów kluczowych wpisywanych przez uŜyt-
kowników w wyszukiwarki internetowe, w celu odnalezienia handlowych 
witryn internetowych sprzedawców.  
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Web housing obejmuje integrację danych z web logów z danymi pochodzą-
cymi z innych źródeł takich, jak transakcje bezgotówkowe (POS), zewnętrzni 
dostawcy danych itp. Gdy dane są juŜ zebrane w zorientowanej na klienta hur-
towni danych, zwanej web house, moŜna wdroŜyć wszystkie aplikacje opisane 
dotąd jako CRM. Często sprzedawcy detaliczni chcą zaprojektować dla uŜyt-
kowników dokonujących zakupów przez Internet specyficzne kampanie. W tym 
przypadku segmentacja i profilowanie mogą zostać wykonane specjalnie dla  
e-klientów, by zrozumieć ich potrzeby i zachowania związane z wyszukiwa-
niem obiektów w Internecie. MoŜna to takŜe wykorzystać w celu spersonalizo-
wania dla tych uŜytkowników zawartości witryn internetowych.  

Przykładowo WebAnalyst jest inteligentną aplikacją dostarczaną przez fir-
mę Megaputer15. Aplikacja ta umoŜliwia: 

– dyskretne poznawanie zainteresowań odwiedzających stronę; profile 
uŜytkowników są przetwarzane w czasie rzeczywistym jak tylko przy-
bywa więcej informacji o zachowaniach internauty, 

– automatyczne dobieranie reklam do zainteresowań odwiedzających; to 
pozwala proponować celowe banerowe ogłoszenia, sugerować powią-
zane linki lub zapewniać dynamiczne, personalizowane zadowolenie, 

– przedstawiać w rzeczywistym czasie odpowiedź na pytanie: „Czy ten 
klient zdecyduje się na zakup?”, 

– przedstawiać w rzeczywistym czasie szacunek moŜliwości: „Ile klient 
jest gotów wydać pieniędzy?”, 

– przewidywać, kiedy klient chce opuścić stronę i dostarczyć zachętę, aby 
został na stronie, 

– identyfikować i prowadzić sprzedaŜ krzyŜową, 
– wyjawiać typy strumienia kliknięć na stronę. „Jaką ścieŜką klienci za-

zwyczaj podąŜają?”, „Jaką ścieŜką podąŜają najbardziej cenni uŜyt-
kownicy?” „W jaki sposób trafili na stronę?”, 

– zwiększać ogólną satysfakcję uŜytkownika strony.  
W świecie Internetu, gdzie koszt przeniesienia się do innego sprzedawcy 

nic nie kosztuje, łatwy dostęp do potrzebnych informacji moŜe stać się róŜnicą 
pomiędzy zyskownym klientem a utraconą korzyścią.  

Obecnie handlowcy wyposaŜeni w kasy sklepowe ze skanerami kodów kre-
skowych mogą automatycznie zarządzać przepływem produktów i przekazywać 
dostawcom zamówienia dotyczące uzupełnienia zapasów. Dane zgromadzone  

                                                                 
15 Szerzej: http://psychology.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=psychology&zu 

=http%3A%2F%2Fwww.megaputer.com%2Fwhatisdm.html. 
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w tym celu mogą dostarczać wglądu w dynamikę łańcucha dostaw. Wykorzy-
stanie systemów informatycznych do zarządzania łańcuchem dostaw moŜe 
przynieść niespotykane usprawnienia w kontroli zapasów i zaopatrywaniu deta-
listów. 

JednakŜe większość komercyjnych aplikacji SCM (Supply Chain Manage-
ment) dostarcza tylko bazującej na transakcjach informacji potrzebnej do zarzą-
dzania zapasami i zaopatrzeniem; brak im skomplikowanych analitycznych 
zdolności wymaganych przy dostarczaniu zintegrowanego obrazu łańcucha 
dostaw. To właśnie w tym obszarze aplikacje BI mogą dostarczać decydujących 
informacji, pomagając menedŜerom upraszczać łańcuchy dostaw. Niektóre 
aplikacje BI w zarządzaniu łańcuchem dostaw i zaopatrzeniem to: 

– analiza wydajności dostawców (bazuje na duŜej ilości czynników, ta-
kich jak koszt, czas dostawy, jakość dostarczonych produktów, czas re-
alizacji zapłaty itd.), 

– kontrola zapasów (poziom zapasów, zapas bezpieczeństwa, wielkość 
partii i analiza czasu realizacji), 

– prognozowanie popytu. 
Prognozowanie popytu jest jednym z kluczowych zastosowań eksploracji 

danych. ZłoŜone modele prognozowania popytu mogą być tworzone przy po-
mocy wielu czynników, takich jak statystyka sprzedaŜy, podstawowe wskaźniki 
gospodarcze, warunki środowiska itp.  

Jeśli aplikacje BI są wdraŜane poprawnie, mogą znacząco pomagać w po-
lepszaniu relacji handlowców z dostawcami i mogą uzupełniać istniejące apli-
kacje SCM. 
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Streszczenie  

Podstawowymi celami artykułu jest przedstawienie sposobów angaŜowania się firm sektora 
ubezpieczeń gospodarczych Polsce w działalność e-commerce, dokonanie oceny istniejącej sytu-
acji w tym względzie oraz zaproponowanie koncepcji wdraŜania i rozwijania handlu elektronicz-
nego przez firmy ubezpieczeniowe funkcjonujące na rynku polskim, moŜliwie najpełniej 
uwzględniającej wymagania rynku i sprzyjającej uzyskiwaniu pozytywnych efektów z tym zwią-
zanych. 

Wprowadzenie 

Zainteresowanie wykorzystywaniem Internetu i e-commerce w prowadze-
niu działalności ubezpieczeniowej jest procesem obserwowanym we wszystkich 
krajach. Jest jednak oczywiste, Ŝe stopień zaawansowania wykorzystywania 
Internetu na rynku ubezpieczeń gospodarczych poszczególnych państw jest 
zróŜnicowany1, na co wpływ mają m. in. osiągnięty poziom rozwoju społeczno- 
-gospodarczego, zamoŜność społeczeństwa, poziom konkurencji rynkowej oraz 
prowadzona polityka społeczno-gospodarcza. 

Wykorzystanie Internetu w działalności ubezpieczeniowej podyktowane 
jest przede wszystkim moŜliwością zaoferowania nowych wartości dodanych, 
które mogą przyczynić się do wzmocnienia więzi z klientami oraz przyciągnię-
cia nowych klientów. Z tego względu poczynania zmierzające do wykorzystania 

                                                                 
1 S. Flejterski, R. Klóska, M. Majchrzak wyróŜniają cztery fazy rozwoju sektora usług, z któ-

rych czwartą określają jako fazę rozwoju usług opartych na wysokich technologiach. Fazę tę 
osiągnęły kraje wysoko rozwinięte (zob. Usługi w teorii ekonomii, w: Współczesna ekonomika 
usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005, 
s. 36). W Polsce większość organizacji nadal znajduje się na etapie wdraŜania technologii infor-
macyjnych (zob. B. F. Kubiak, Strategia informatyzacji współczesnej organizacji, Wyd. Akwila, 
Gdańsk 2003, s. 42). 
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Internetu i rozwijania e-commerce charakteryzują się rosnącą dynamiką i sto-
sowaniem coraz bardziej złoŜonych strategii rynkowych. 

Podstawowe strategie e-commerce 

Obserwacja wykorzystywania e-commerce przez firmy realizujące działal-
ność ubezpieczeniową pozwala uznać, Ŝe ich zachowania biznesowe moŜna 
oceniać przede wszystkim według dwóch kryteriów: 
1. Sposobu angaŜowania się w e-commerce. Kierując się tym kryterium, moŜ-

na wyróŜnić ubezpieczycieli: 
– sprzedających usługi tylko za pośrednictwem kanałów elektronicznych, 
– realizujących działalność tradycyjną i powołujących wyodrębnione or-

ganizacyjnie jednostki prowadzące sprzedaŜ wyłącznie kanałami elek-
tronicznymi, 

– prowadzących e-commerce i działalność tradycyjną w ramach jednej 
organizacji, przy róŜnym stopniu wewnętrznego skoordynowania tych 
działalności, 

2. Metody wprowadzania e-commerce do łańcucha tworzenia wartości. To 
kryterium pozwala wyróŜnić: 
– koncentrowanie się na pojedynczych lub wybranych ogniwach tego 

łańcucha, 
– wprowadzanie e-commerce w całym łańcuchu tworzenia wartości. 
Zestawienie dwóch wyŜej wymienionych płaszczyzn oceny zachowań biz-

nesowych firm podejmujących działalność e-commerce pozwala na wyodręb-
nienie czterech podstawowych strategii realizowania działalności e-commerce, 
co w ujęciu schematycznym przedstawiono na rysunku 1. 

Strategia adaptacji pozwala na przynajmniej częściowe wykorzystywanie 
potencjału e-commerce w prowadzonej juŜ tradycyjnej działalności. Dzięki 
włączeniu rozwiązań e-commerce dotychczasowy łańcuch wartości jest wzbo-
gacany o nowe zadania i czynności. Ta opcja ma za zadanie wprowadzić  
e-commerce w ramy dotychczasowej działalności w taki sposób, aby z jednej 
strony zaoferować dodatkowe, innowacyjne usługi, a z drugiej strony zapewnić 
lepsze wykorzystanie posiadanego potencjału i poprawę wyników ekonomicz-
nych. 

Strategia adaptacji jest często postrzegana przez firmy jako pierwszy etap 
wchodzenia w e-commerce. Zbierane są pierwsze doświadczenia z wykorzy-
stywania tego kanału dystrybucji. W etapie tym oferowanych jest wiele dodat-
kowych świadczeń, spełniających przede wszystkim funkcje wspierające, co nie 



Rozwój e-commerce w obszarze polskiego rynku ubezpieczeń… 

 

269

prowadzi do powstawania konfliktów z istniejącymi kanałami. Istotnym wy-
zwaniem jest tu stworzenie atrakcyjnej przyciągającej uwagę klientów formy 
zaprezentowania się w sieci. W sytuacji gdy podmiot ma powiązania ze znaną 
firmą, typowe jest wprowadzania nazwy nawiązującej do uznanej marki i po-
szerzenie jej o określenie wskazujące na prowadzenie działalności e-biznesowej 
(np. Migros Online). 

 
Rys. 1. Podstawowe strategie angaŜowania się firm w działalność e-commerce 

Źródło: B. Birkhofer, E-Commerce als innovativer Absatzkanal. Ein entscheidungsorientiertes 
Modell, Rosch-Buch, Schesslitz 2001, s. 118. 

Strategia multiplikacji opiera się równieŜ na istniejącym, tradycyjnym łań-
cuchu wartości firmy. Wykorzystuje się istniejące kompetencje i modele bizne-
sowe, i przenosi je na zarządzanie nowym kanałem. Ta opcja jest ukierunkowa-
na na istniejący potencjał firmy i dokonywanie w jej działalności moŜliwie jak 
najmniejszych zmian. Firmy stosujące tę strategię wykorzystują Internet głów-
nie do koordynowania swojej sieci sprzedaŜy oraz oferowania klientom istot-
nych informacji i usług w fazie przed- i posprzedaŜowej2. 

Ta strategia nadaje się dla firm, które uwaŜają e-commerce za nowy obszar 
działalności, którym chcą zarządzać za pomocą własnych umiejętności i kompe-
tencji. Jest to pewnego rodzaju strategia rozszerzania. Głównym wyzwaniem 
jest tutaj przypisanie poszczególnym kanałom odpowiednich, odmiennych ról, 

                                                                 
2 Ford Motor Company podaje, Ŝe dzięki stosowaniu tego rozwiązania ok. 60% klientów  

w momencie pojawienia się w salonie firmy jest jej o produktach dobrze poinformowana. 
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by w powstałym układzie wielokanałowym łagodzić ewentualne sytuacje kon-
fliktowe. Klasyczną metodą słuŜącą przeciwdziałaniu pojawiania się konfliktów 
między róŜnymi kanałami sprzedaŜowymi jest kierowanie nowych kanałów do 
potrzeb określonych, wybranych grup klientów i pozycjonowanie ich pod inną 
nazwą oraz oferowanie w tych kanałach jedynie wybranych, prostych usług 
ubezpieczeniowych. 

Strategia integracji, jako trzecia z wyróŜnionych strategii wprowadzania  
e-commerce, wymaga pełnego wprowadzenia łańcucha tworzenia wartości wła-
ściwego dla e-commerce i silnego skoordynowania go z dotychczasową działal-
nością realizowaną w sposób tradycyjny. Podjęcie takich działań z jednej strony 
oznacza szerokie wprowadzanie nowych technologii informacyjnych i komuni-
kacyjnych, a z drugiej strony – stworzenie potencjału dla zaoferowania szero-
kiej gamy nowoczesnych usług pełniej uwzględniających róŜnorodne wymaga-
nia klientów. Zintegrowanie kanałów tradycyjnych z internetowym, pozwalają-
ce klientom wykorzystywać w poszczególnych fazach procesu transakcyjnego 
rozwiązania najbardziej im odpowiadające, powinno prowadzić nie tylko do 
podniesienia poziomu satysfakcji klientów z oferowanego im systemu obsłu-
gowego, ale równieŜ do lepszego wykorzystania potencjału zaangaŜowanego  
w posiadanych przez firmę kanałach tradycyjnych i kanale elektronicznym. 

Głębokie integrowanie kanałów tradycyjnych z kanałem internetowym mo-
Ŝe jednak prowadzić do powstawania konfliktów w firmie, w tym zwłaszcza 
między reprezentantami kanału elektronicznego i przedstawicielami kanałów 
tradycyjnych, którzy nowe kanały mogą postrzegać jako rozwiązanie zagraŜają-
ce w dłuŜszym horyzoncie czasu ich egzystencji. Z tego względu zalecane jest 
etapowe integrowanie kanałów tradycyjnych z kanałem elektronicznym i stop-
niowe oswajanie pracowników z nieuchronnością takiej integracji. 

Czwarta z wyodrębnionych strategii, strategia migracji, przynosi najgłębsze 
zmiany w porównaniu z dotychczas prowadzoną działalnością. Celem w tej 
strategii jest przeniesienie całej działalności firmy do obszaru e-commerce 
(marketspace) i świadczenie usług tylko w tym obszarze. 

W przypadku strategii migracji firma wprowadzająca kanał elektroniczny 
moŜe przypisać mu następujące funkcje: 

– oferowania własnych produktów z jednoczesnym udostępnieniem klien-
tom moŜliwości realizowania całego procesu transakcyjnego (faza 
przed-, sprzedaŜowa i posprzedaŜowa) wyłącznie w kanale interneto-
wym, 
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– prezentowania produktów róŜnych firm, względnie teŜ zapewnienie 
bezpośredniego porównywania tych produktów z załoŜeniem, Ŝe inne 
fazy procesu transakcyjnego będą realizowane systemem tradycyjnym 
przez oferentów prezentowanych produktów, 

– prezentowania produktów róŜnych firm, względnie teŜ zapewnienie 
bezpośredniego porównywania tych produktów przy równoczesnym 
zapewnieniu moŜliwości realizowania pozostałych faz procesu transak-
cyjnego takŜe za pośrednictwem kanału internetowego (bądź kanału 
tradycyjnego). 

Dwa ostatnie przypadki wiąŜą się wprost z podjęciem rynkowej roli po-
średnika kojarzącego za pośrednictwem kanałów elektronicznych podmioty 
oferujące określone produkty z podmiotami zainteresowanymi ich nabyciem. 
Na polskim rynku moŜna obecnie znaleźć przykłady tego typu firm. Do naj-
waŜniejszych naleŜą Ipolisa.pl, Polisowo.pl i Ubezpieczeniaonline.pl3. Obecnie 
jednak nie posiadają one, w przeciwieństwie do tradycyjnych firm ubezpiecze-
niowych, większych udziałów na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych. 

Z tego względu dalsza część artykułu poświęcona zostanie sposobom 
wprowadzania i wykorzystywania e-commerce przez tradycyjnie działające 
firmy ubezpieczeniowe w Polsce. 

Sposoby wykorzystania e-commerce przez firmy działające na polskim 
rynku ubezpieczeń gospodarczych 

Na polskim rynku ubezpieczeniowym na koniec roku 2010 funkcjonowało 
30 (w roku 2006 – 32) firm świadczących ubezpieczenia na Ŝycie oraz 33  
(w roku 2006 tyle samo) firmy świadczące ubezpieczenia pozostałe osobowe  
i majątkowe4. 

Standardem wśród wszystkich firm, zarówno ubezpieczeń majątkowych, 
jak i na Ŝycie, jest posiadanie własnej strony internetowej pod adresem najczę-
                                                                 

3 Większość tych firm posiada wspólną cechę – ich głównym (a często jedynym) kanałem 
sprzedaŜy są agenci ubezpieczeniowi, a nie Internet. Sieć słuŜy jedynie do tego, aby dotrzeć do 
klientów, pokazać im oferty róŜnych firm, a następnie umoŜliwi ć im ich porównanie. Jednak 
Polacy traktują porównywarki internetowe przede wszystkim jako narzędzie umoŜliwiające 
sprawdzenie cen. Wzrastający ruch na stronach internetowych nie przekłada się bezpośrednio na 
wzrosty sprzedaŜy. Jedynie co pięćdziesiąty uŜytkownik porównujący ceny decyduje się zakupić 
polisę. Wynika to głównie z wciąŜ relatywnie niskiego zaufania do transakcji przeprowadzanych 
za pomocą drogi elektronicznej. Por. „Dziennik Gazeta Prawna” z 10.01.2011. 

Pomimo tego ostatnio w Internecie pojawiły się nowe portale, które oferują moŜliwość bezpo-
średniego zakupu ubezpieczeń online. NaleŜą do nich: Rankomat.pl, Wygodnia.pl i Indeco.pl. 
Wszystkie wymienione portale rozpoczęły swoją działalność na przełomie 2009 r. i 2010 r. 

4 Dane zebrane z Biuletynu kwartalnego KNUiFE, „Rynek ubezpieczeń” 2006, nr 4oraz Biule-
tynu kwartalnego KNF, „Rynek Ubezpieczeń” 2010, nr 4. 
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ściej kończącym się na „pl” lub „com.pl”5. Wśród tych stron internetowych 
moŜna znaleźć zarówno bardzo proste witryny, na których przedstawione są 
jedynie najwaŜniejsze informacje, jak równieŜ bardzo rozbudowane strony6. Te 
ostatnie oprócz wielu informacji dotyczących samej firmy, jej filii i partnerów 
oraz oferowanych przez nią produktów, oferują takŜe znacznie szersze moŜli-
wości niŜ tylko przeszukiwanie informacji (np. wyliczanie składki za pomocą 
specjalnie skonstruowanych kalkulatorów, zakup ubezpieczeń online, wypeł-
nianie wniosków ze zgłoszeniem szkody, przesyłanie próśb o spełnienie świad-
czenia w systemie online czy teŜ moŜliwość bezpośredniej konsultacji z agen-
tami lub doradcami za pomocą kanału internetowego). 

Tego typu moŜliwości oferują jednak tylko niektóre z firm działających na 
polskim rynku ubezpieczeniowym, większość przedsiębiorstw ma tylko proste  
i nieskomplikowane witryny, których głównych zadaniem jest dostarczanie 
krótkich informacji o samej firmie i jej produktach7. 

Natomiast większość z firm, których strony dają moŜliwość nabywania 
ubezpieczeń za pomocą Internetu, oferuje za pomocą tego kanału tylko kilka 
rodzajów ubezpieczeń. Do najpopularniejszych naleŜą ubezpieczenia turystycz-
ne, mieszkaniowe oraz komunikacyjne. W tabeli 1 ujęto firmy na polskim rynku 
ubezpieczeniowym, które oferowały w roku 2006 moŜliwość zakupu ubezpie-
czeń za pomocą kanału online oraz sytuację odnośnie do świadczenia przez nie 
ubezpieczeń za pomocą kanału elektronicznego na koniec stycznia 2011 r.  

                                                                 
5 Oznacza to postęp w stosunku do sytuacji na polskim rynku ubezpieczeń w roku 2003, którą 

analitycznie przedstawiła M. Kaczała. Z badań tej autorki m.in. wynika, Ŝe w 2003 roku ok. 13% 
zakładów polskiego rynku ubezpieczeń nie miało witryn internetowych (zob. M. Kaczała, Inter-
net jako instrument dystrybucji ubezpieczeń, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Pozna-
niu, Warszawa 2006, s. 232; M. Kaczała, E-biznes w zakładach ubezpieczeń działających na 
rynku polskim – wyniki badań, w: Znaczenie Internetu dla zakładów ubezpieczeń działających na 
polskim rynku, Materiały ogólnopolskiego seminarium naukowego, Katedra Ubezpieczeń AE  
w Poznaniu, Poznań 18 maj 2004; J. Handschke, M. Kaczała, Badania empiryczne – wykorzysta-
nie Internetu w zakładach ubezpieczeń w Polsce: ZałoŜenia badań, w: Internet w działalności 
ubezpieczeniowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dystrybucji, red. J. Handschke, Kate-
dra Ubezpieczeń AE w Poznaniu, Poznań 2004, s. 176–177), jak równieŜ w stosunku do roku 
2006, kiedy to istniały firmy z tej branŜy, które: a) posiadały jedynie małą podstronę na stronie 
głównej Polskiego Związku Motorowego (TU PZM S.A.), b) posiadały stronę niedokończoną  
z pojawiającym się przez ponad rok napisem „strona w trakcie budowy” (TUW Cuprum). 

6 Ogólnie moŜna powiedzieć, Ŝe strony te są juŜ w pełni ukształtowane, co oczywiście nie 
oznacza, iŜ zawsze są one na bieŜąco aktualizowane oraz Ŝe nie będą w przyszłości rozbudowy-
wane i wzbogacane o dodatkowe elementy.  

7 W. Grzywacz dokonując ogólnej oceny zachowań firm w Polsce, jak równieŜ i w innych pań-
stwach, wskazuje m. in. na „brak agresywnego działania rozwojowego, w tym w zakresie dywer-
syfikowania działalności” (W. Grzywacz, Polityka społeczno-gospodarcza, PTE Oeconomicus, 
Szczecin 2003, s. 61). 
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Tabela 1 

Firmy oferujące na polskim rynku ubezpieczeniowym zakupy online  
i rodzaje ubezpieczeń moŜliwe do nabycia tą drogą (stan na koniec października 2006 roku  

oraz na koniec stycznia 2011) 

Ubezpieczenia majątkowe 
 Ubezpieczenia 

turystyczne 
Ubezpieczenia 
mieszkaniowe 

Ubezpieczenia 
komunikacyjne 

Inne rodzaje ubezpieczeń 

X/ 
2006 

I/ 
2011 

X/ 
2006 

I/ 
2011 

X/ 
2006 

I/ 
2011 

X/2006 I/2011 

TU Allianz Polska 
SA (www.allianz 

direct.pl) 

Tak Tak Nie Tak Nie Tak Nie Nie 

Benefia TU Mająt-
kowych SA 

www.benefia24.pl 

Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie Tak – Ubezpie-
czenia na Ŝycie 

Towarzystwo 
Ubezpieczeń In-
terrisk SA (wcze-
śniej TUiR CIG-

NA STU SA) 
(www.interrisk.pl) 

Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak – 
głównie OC 

Nie – wyłącznie 
moŜliwość zgła-
szania szkód 
komunikacyj-
nych 

STU Ergo Hestia 
SA (www.ergo 

hestia.pl) 

Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak – OC  
w Ŝyciu 
prywatnym 
i NNW 

Tak – OC w Ŝy-
ciu prywatnym  
i NNW  

Generali TU SA 
(www.generali 

direct.pl)* 

Tak Tak Nie Tak  Nie Tak  Nie Tak – NNW po-
nadto zgłaszanie 
szkód online 

Link4 TU SA 
(www.link4.pl) 

Nie Nie Nie Nie Tak Tak Nie Nie** 

MTU Moje Towa-
rzystwo Ubezpie-

czeń SA 
(www.mtu.pl) 

Nie Nie Tak Tak Tak Tak Nie Nie – ale zgła-
szanie szkód 
online 

SIGNAL IDUNA 
Polska TU SA 
(www.signal-

iduna.pl) 

Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie – ale zgła-
szanie szkód 
online 

TUiR WARTA SA 
(www.warta.pl) 

Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak – och-
rona MiŚ  

Nie 

Ubezpieczenia na Ŝycie 
 X/2006 II/2011 
MACIF śycie 
TUW 

Tak – ubezpieczenia na Ŝycie oraz ubezpie-
czenia startu dziecka w dorosłe Ŝycie 

Tak – Indywidualne terminowe ubezpiecze-
nie na Ŝycie Acti OCHRONA, 
Indywidualne bezterminowe ubezpieczenie 
na Ŝycie Acti PLUS, 
Indywidualne terminowe ubezpieczenie na 
Ŝycie i doŜycie Acti GWARANT 

TUnś WARTA 
SA 
(www.warta.pl) 

Tak – ubezpieczenie na Ŝycie i doŜycie, 
ubezpieczenie terminowe na Ŝycie, ubezpie-
czenie z funduszem inwestycyjnym 

Nie – wyłącznie moŜliwość obejrzenia 
danych dotyczących umów zawartych drogą 
elektroniczną 

* na stronie www.generali.pl nie ma moŜliwości zakupu online ubezpieczenia komunikacyjnego 
** od dnia 1.11.2011 Link4 zaprzestał oferowania ubezpieczeń na Ŝycie (wszystkie polisy zawarte 

wcześniej przeniesiono do firmy Signal Iduna śycie). Wcześniej istniała tylko moŜliwość obliczenia składki 
online. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz stron internetowych firm funkcjonujących na 
polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych. 
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Informacje zawarte w tabeli 1 wskazują na przewagę firm oferujących 
przeprowadzanie pełnej transakcji ubezpieczeń majątkowych z wykorzystaniem 
kanału elektronicznego nad firmami, które oferują taką formę transakcji w od-
niesieniu do ubezpieczeń na Ŝycie8. Jednak firmy zajmujące się sprzedaŜą ubez-
pieczeń majątkowych skupiły się obecnie głównie na sprzedaŜy trzech wy-
szczególnionych w tabeli rodzajów ubezpieczeń: turystycznych, mieszkanio-
wych oraz komunikacyjnych. Jedynie cztery firmy (Benefia TU Majątkowych 
SA, STU Ergo Hestia SA, Generali TU SA, SIGNAL IDUNA Polska TU SA) 
proponują sprzedaŜ tym kanałem takŜe innych rodzajów ubezpieczeń. 

Większość firm bezpośrednio zajmuje się sprzedaŜą ubezpieczeń za pomo-
cą własnej głównej strony internetowej (np. MTU, Generali, Hestia, Link4). 
Natomiast inne mają specjalnie wydzieloną jednostkę zajmującą się tylko ubez-
pieczeniami sprzedawanymi online (np. Benefia ma osobną stronę 
www.benefia24.pl przeznaczoną wyłącznie do obsługi klientów online). 

Na szczególną uwagę zasługuje STU Ergo Hestia. Firma ta jeszcze na po-
czątku roku 2010 oferowała relatywnie najwięcej produktów ubezpieczenio-
wych moŜliwych do zakupu online. Obecnie jednak (styczeń 2011) na stronie 
Ergo Hestia nie ma moŜliwości zakupu ubezpieczeń online. Hestia na stronie 
głównej zamieściła formularz, za pomocą którego uŜytkownicy, odpowiadając 
na kilka prostych pytań, mogą dowiedzieć się, jakiego zakresu ochrony ubez-
pieczeniowej najprawdopodobniej potrzebują oraz jakie produkty firma ubez-
pieczeniowa moŜe im zaoferować. Jednak aby nabyć ubezpieczenie, konieczne 
jest spotkanie z agentem ubezpieczeniowym. Oznacza to, Ŝe firma ta zrezygno-
wała ze stworzonego wcześniej tzw. sklepu internetowego9, w którym poten-
cjalni klienci mogli bezpośrednio zawierać oferowane drogą internetową ubez-
pieczenia. Natomiast firma rozwija nadal dział eKonto (czyli elektroniczny 
serwis posprzedaŜowy), za pomocą którego klienci mogą w pewnym stopniu 
zarządzać swoimi polisami, zgłaszać ewentualne szkody10, jak równieŜ śledzić 
na bieŜąco postępy w likwidowaniu szkody. 

Większość firm na polskim rynku ubezpieczeń gospodarczych poszerza 
swoją ofertę sprzedaŜy usług poprzez kanał internetowy, jednak istnieją takŜe 
takie jak Warta czy Interrisk SA, które obecnie zaniechały sprzedaŜy ubezpie-

                                                                 
8 Jeszcze większa dysproporcja w tym względzie byłaby widoczna, gdyby w zestawieniu zosta-

ły ujęte niektóre firmy, które powstały po roku 2006, a które obecnie oferują moŜliwość zakupu 
ubezpieczeń drogą elektroniczną – np. Liberty Direct czy AXA Direct. 

9 Odnośnik do sklepu internetowego znajduje się na stronie głównej firmy, ale jest dość słabo 
wyeksponowany. 

10 Zgłaszanie powstałych szkód moŜliwe jest takŜe za pomocą formularza internetowego. 
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czeń za pomocą kanałów elektronicznych. Trudno jednoznacznie wskazać przy-
czynę takiego postępowania, szczególnie w przypadku Warty. NaleŜy jednak 
zaznaczyć, Ŝe firma ta pozostawiła moŜliwość zarządzania polisami dla klien-
tów, którzy wcześniej nabyli ubezpieczenia drogą elektroniczną.  

W dziale ubezpieczeń na Ŝycie wśród firm, które oferowały moŜliwość na-
bycia ubezpieczeń online w roku 2006, obecnie taką moŜliwość oferuje wyłącz-
nie Macif śycie TUW, która stale rozwija ofertę sprzedaŜy elektronicznej. Na-
tomiast Link4 oferuje moŜliwość obliczenia składki dla oferowanego przez nią 
ubezpieczenia na Ŝycie (jednak bez moŜliwości nabycia tego ubezpieczenia 
drogą online). W tym miejscu naleŜy jednak podkreślić, Ŝe bardzo często ubez-
pieczenia tego typu charakteryzują się relatywnie większą złoŜonością niŜ wiele 
tzw. prostych ubezpieczeń majątkowych (np. ubezpieczenia turystyczne), co 
moŜe częściowo tłumaczyć mniejsze zainteresowanie firm ubezpieczeniowych 
rozwijaniem tej części ich działalności z wykorzystaniem kanałów elektronicz-
nych.  

NiezaleŜnie od sposobu angaŜowania się w działalność e-commerce, jak teŜ 
od rodzaju oferowanych ubezpieczeń, firmy powinny starać się rozwijać  
i usprawniać własne witryny internetowe. Największym problemem stron 
WWW w roku 2006 był fakt, Ŝe często nie dostarczały one potencjalnym klien-
tom wartości. Obecnie sytuacja ta niewątpliwie poprawiła się w tym względzie, 
lecz problemem stała się nawigacja. Strony stały się większe i bardziej skom-
plikowane, mają większą wartość, ale ich uŜytkownikom trudniej jest znaleźć 
to, czego potrzebują.  

W przypadku wielu firm ubezpieczeniowych, które chcą dostarczyć infor-
macji uŜytkownikom szukającym polisy, dość często w widocznych miejscach 
brakuje podstawowych danych na temat praw, jakie przysługują klientom. Jed-
nocześnie moŜna do tego typu informacji dotrzeć, ale w bardziej skomplikowa-
ny sposób – natomiast brakuje ich tam, gdzie są najbardziej potrzebne, np.  
w miejscu, gdzie uŜytkownicy pytani są o rodzaj potrzebnej ochrony ubezpie-
czeniowej.  

Ponadto wiele stron internetowych firm ubezpieczeniowych nie zachowuje 
podstawowych zasad uŜyteczności odnośnie do kontynuowania jakiegoś proce-
su (np. zakupu usługi ubezpieczeniowej) przez potencjalnego klienta11. Do pod-
stawowych zasad uŜyteczności w przypadku nabywania ochrony ubezpiecze-
niowej w sposób elektroniczny naleŜy zapewnienie u potencjalnych klientów 

                                                                 
11 Por. Word Street Journal Polska z 5.01.09. 
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poczucia, Ŝe istnieje wysokie prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia 
swojego zadania oraz bieŜące informowanie ich o postępie w procesie zakupu. 

Podsumowanie 

Podsumowując rozwaŜania przedstawione w artykule, moŜna stwierdzić, Ŝe 
na polskim rynku ubezpieczeniowym następuje powolny, ale stały wzrost usług 
oferowanych za pośrednictwem kanału elektronicznego. 

Zachodzące pozytywne zmiany nie zmieniają jednak faktu, Ŝe firmy kon-
centrują swą uwagę głównie na wykorzystaniu Internetu w fazie przedtransak-
cyjnej, a w zasadzie zwłaszcza na prezentowaniu podstawowych informacji  
o swojej działalności. Na koniec lutego 2009 r. tylko kilka firm i to w odniesie-
niu tylko do wybranych rodzajów ubezpieczeń oferowało moŜliwość przepro-
wadzania w trybie online fazy transakcyjnej kończącej się zakupem danego 
ubezpieczenia.  

Ponadto na witrynach internetowych wielu firm często trudno było dotrzeć 
nawet do podstawowych funkcji, które powinny być dla uŜytkowników dostęp-
ne i widoczne juŜ na głównej stronie12. Naprawdę dobre strony internetowe 
powinny zostać zaprojektowane przez osoby, które w trakcie ich tworzenia 
umieją odpowiedzieć na następujące pytania: 

– kim są docelowi uŜytkownicy? 
– jakie są ich cele? 
– w jaki sposób moŜna im pomóc osiągnąć ich cele? 
KaŜde wejście w e-commerce, niezaleŜnie od konkretnie zastosowanej stra-

tegii, prowadzi do zmian w funkcjonowaniu firmy. Z przedstawionych informa-
cji wynika, Ŝe firmy wprowadzające e-commerce przede wszystkim mogą mieć 
na celu: 

– zapewnienie wsparcia dla istniejącego łańcucha tworzenia wartości 
(opcja „wsparcie obecnej działalności”), 

– stworzenie nowego łańcucha tworzenia wartości (opcja „nowy obszar 
działalności”). 

Obie wymienione opcje róŜnią się między sobą sposobem powiązań z do-
tychczas realizowaną działalnością. Podczas gdy w strategiach związanych ze 
wsparciem dla dotychczasowej działalności te powiązania są bardzo duŜe, to  
w strategii związanej z wchodzeniem na nowy obszar biznesowy te powiązania 
są małe lub mogą w ogóle nie występować. 

                                                                 
12 Np. na stronie Signal Iduna moŜliwość nabycia ubezpieczeń online była bardzo słabo wy-

eksponowana i sprowadzała się do mało widocznego napisu pośród wielu innych. 
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Istnieje jednak równieŜ moŜliwość jednoczesnego wykorzystania e-com-
merce jako rozwiązania wspierającego dotychczas realizowaną działalność oraz 
jako nowego sposobu oferowania produktów. W przypadku zastosowania tej 
opcji intensywność związków między podjętą nową działalnością a działalno-
ścią dotychczas realizowaną będzie uzaleŜniona od stopnia zintegrowania 
wprowadzonego kanału internetowego z kanałami tradycyjnymi. Przyjęcie roz-
wiązania zakładającego oddzielne funkcjonowanie tych kanałów związek ten 
sprowadzi głównie do korzystania ze wspólnych baz danych, zawierających 
informacje pozyskane za pośrednictwem kanałów tradycyjnych i kanału interne-
towego oraz wspierania tych kanałów przez wspólny tzw. back-office. 

Znacznie silniejsze powiązania między kanałami tradycyjnymi a kanałem 
internetowym będą występowały w przypadku doprowadzenia do pełnej inte-
gracji tych kanałów, która stwarza klientom w kaŜdej fazie procesu obsługi 
moŜliwość korzystania, w zaleŜności od indywidualnych preferencji, z rozwią-
zania tradycyjnego lub kanału internetowego. Jest oczywiste, Ŝe takie rozwiąza-
nie wiąŜe się z koniecznością zapewnienia ścisłego powiązania działalności  
e-commerce z działalnością realizowaną w systemie tradycyjnym na kaŜdym 
etapie procesu obsługowego i w kaŜdych poczynaniach realizowanych w ra-
mach tych etapów. 
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Streszczenie  

Celem badań była ocena sprzedaŜy osobistej jako jednej z podstawowych technik promocji 
stosowanych w sprzedaŜy bezpośredniej. Badano opinie klientów firmy sprzedającej kosmetyki  
z wykorzystaniem katalogu produktów. Badania prowadzono na terenie województwa kujawsko- 
-pomorskiego w listopadzie i grudniu 2010 r. Przeprowadzono wywiad bezpośredni z 228 re-
spondentami, a narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z 34 pytań. 
Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, Ŝe sprzedaŜ osobista kosmetyków jest wygodnym 
sposobem na zakup produktów i jest wysoko akceptowana przez klientów. 

Promocje w marketingu firm sprzedaŜy bezpośredniej  

Wszechobecność marketingu sprawia, Ŝe klient jest poddawany oddziały-
waniu poszczególnych jego elementów z duŜym nasileniem i w róŜnych for-
mach. Pomimo tych prób sugestii człowiek nadal postrzega produkt przez pry-
zmat swoich potrzeb. We współczesnym społeczeństwie potrzeby te ulegają 
nieustannym zmianom, coraz więcej uwagi poświęca się potrzebom samoreali-
zacji, w których istotnym aspektem są walory estetyczne znajdujące się na sa-
mym wierzchołku piramidy potrzeb1. Do potrzeb wyŜszego rzędu moŜna zali-
czyć potrzeby dobrego samopoczucia i wyglądu, których spełnienie umoŜliwia 
stosowanie kosmetyków. Rynek kosmetyków oferuje szeroką gamę produktów, 
a pracownicy działów marketingu opracowują techniki skutecznego oddziały-
wania na klienta.  

                                                                 
1 Ekonomia od A do Z, red. S. Sztaba,, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007,  

s. 370. 
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Jedną z technik dystrybucji, jak równieŜ form handlu, jest sprzedaŜ bezpo-
średnia. Jest to najstarsza forma sprzedaŜy i metoda obsługi klienta oparta na 
bezpośrednim kontakcie między kupującym i sprzedającym. Polskie Stowarzy-
szenie SprzedaŜy Bezpośredniej podaje, Ŝe znaczenie sprzedaŜy bezpośredniej 
rośnie i do 2009 r. zajmowało się nią zawodowo 669 tys. osób. Wzrost popular-
ności tej metody wynika przede wszystkim z uwzględnienia indywidualnych 
potrzeb klientów. Ten rodzaj sprzedaŜy daje im moŜliwość bliŜszego zapozna-
nia się z produktem i uzyskania fachowej porady. Jest to równieŜ wygodna for-
ma dostawy towaru dla klientów z mniejszych miejscowości2. 

Promocja jako element marketingu mix pozwala na wywieranie wpływu na 
klientów za pośrednictwem takich narzędzi jak: public relations, reklama, 
sprzedaŜ osobista i marketing bezpośredni. Jest to forma dialogu między sprze-
dawcą a kupującym, która umoŜliwia poprzez działania informacyjno-nakła-
niające wywołanie zamierzonych reakcji u potencjalnego nabywcy. W sprzeda-
Ŝy kosmetyków stosuje się wiele instrumentów promocji. Do najczęstszych 
naleŜą reklama i sprzedaŜ osobista. Reklama polega na informowaniu o produk-
tach oraz ich właściwościach. Jej celem jest komunikacja firmy z klientem ma-
jąca na celu nakłanianie do zakupu oraz przypominanie konsumentom o firmie  
i jej produktach. Skutecznym instrumentem promocji w późniejszych etapach 
procesu zakupowego jest sprzedaŜ osobista. Jej skuteczność przejawia się 
głównie poprzez kształtowanie preferencji nabywcy, jego przekonania o pro-
dukcie oraz nakłanianiu do działania. SprzedaŜ osobista ma na celu wywołanie 
szybszej i silniejszej reakcji konsumentów. Instrumentami sprzedaŜy osobistej 
mogą być premie, konkursy, kupony, rabaty cenowe, próbki i darmowe towary3. 

Zagadnienia metodyczne 

Do badań wybrano grupę klientów otrzymujących produkty od konsultan-
tów w sprzedaŜy osobistej. Grupę wybrano w sposób celowy. Firma praktykuje 
wiele instrumentów promocji, w tym wcześniej wymienioną sprzedaŜ osobistą, 
jak równieŜ kilka rodzajów reklamy. Do klientów dociera za pomocą katalogu 
oferowanych produktów. Obecnie, w warunkach duŜej konkurencji w branŜy 
kosmetycznej i przesycenia rynku towarem, wydawałoby się, Ŝe oferta i rekla-
                                                                 

2 Definicja, Polskie Stowarzyszenie SprzedaŜy Bezpośredniej. www.pssb.pl/pssb/sb/ 
definicja.php; M. Waszczyk, S. Radacki, Etos sprzedaŜy bezpośredniej. Problemy moralne  
a istniejące uregulowania kodeksowe, w: Z zagadnień filozofii zarządzania i etyki biznesu, red.  
J. Kubka, Wyd. Politechnik Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 100–101. 

3 Ph. Kotler, Marketing. Zarządzanie programami marketingowymi, Dom Wydawniczy Rebis, 
Poznań 2005, s. 590; A. Dejnaka, Strategia reklamy, produktów i usług, Wyd. Helion, Gliwice 
2006, s. 9–10. 
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ma w formie katalogu to mało opłacalny i niezbyt dobry pomysł na sprzedaŜ 
kosmetyków. Jednak wiele firm z tej branŜy np. AVON, Oriflame, A.T.W. Pro-
ducts korzysta właśnie z tej formy sprzedaŜy, odnosząc duŜe sukcesy.  

Hipoteza badawcza zakładała, Ŝe sprzedaŜ osobista kosmetyków z wyko-
rzystaniem katalogu oferowanych produktów to wygodna i atrakcyjna dla klien-
ta forma sprzedaŜy i reklamy, dostarczająca mu niezbędnych informacji. 

Celem pracy była ocena sprzedaŜy osobistej jako techniki promocji stoso-
wanej w bezpośredniej sprzedaŜy kosmetyków w opinii klientów. Zrealizowano 
następujące zadania badawcze: 
1. Ocena promocji handlowych. 
2. Analiza atrakcyjności reklamy i jej pozycji na tle firm konkurencyjnych. 
3. Ocena katalogowej postaci reklamy. 

Dane do badań uzyskano metodą wywiadu bezpośredniego. Narzędzie ba-
dawcze, którym był kwestionariusz ankiety, składało się z 34 pytań4. Ankieta 
miała charakter częściowo standaryzowany. Na pierwszej stronie znajdowała 
się część informacyjna, a na końcu tzw. metryczka zawierająca 8 pytań klasyfi-
kacyjnych. W ankiecie było 14 pytań skalowanych (pięciostopniowych) doty-
czących np. częstotliwości zakupu lub stosunku respondenta do danego zagad-
nienia. W kwestionariuszu ankiety znajdowało się jedno pytanie dychotomiczne 
oraz jedno alternatywne, pozostałe były pytaniami wielowariantowymi półza-
mkniętymi. Respondent mógł wybrać jedną z kilku gotowych odpowiedzi lub 
uzupełnić wypowiedź o inną moŜliwość. 

Badania prowadzono na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w li-
stopadzie i grudniu 2010 r. Ankieta była skierowana do klientów firmy. Wypeł-
nianie ankiet odbywało się w obecności konsultantek sprzedających produkty 
firmy, które zostały wcześniej przeszkolone i zapoznane z ankietą. Większość 
respondentów chętnie udzielała odpowiedzi. Populację do badań wybrano na 
zasadzie doboru celowego. Grupę docelową stanowili klienci firmy zamieszkali 
na terenie Bydgoszczy i okolic. Na terenie miasta znajdują się obecnie trzy 
okręgi sprzedaŜy. Okręgi swoim zasięgiem obejmują równieŜ pobliskie miej-
scowości np.: Solec Kujawski, Koronowo. Ze względu na zmienną liczbę klien-
tów nie moŜna dokładnie sprecyzować, ile osób korzysta ze sprzedaŜy osobistej 
tej firmy. Po przeprowadzeniu wywiadu z liderką firmy ustalono, Ŝe na bada-
nym terenie czynnie działa ok. 3800 konsultantek. Liczba klientów kaŜdej  
z nich jest zmienna. Niektóre konsultantki kupują kosmetyki tylko na potrzeby 

                                                                 
4 W pracy zaprezentowano tylko wybrane odpowiedzi na pytania, które dotyczyły badanego 

problemu. 
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własne, inne mają wielu klientów. Ze względu na te rozbieŜności próba repre-
zentatywna została ustalona na podstawie znanej liczby konsultantek. Wartość 
próby wyniosła 228 respondentów i stanowiła 6% badanej populacji. 

Charakterystyka badanej populacji  

Respondenci odpowiadając na pytania zawarte w metryczce, zostali sklasy-
fikowani pod względem następujących cech: wiek, płeć, stan cywilny, liczba 
dzieci, wykształcenie, kategoria zawodowa, miejsce zamieszkania, dochody. 
Największą grupę badanych stanowiły kobiety (86,8%). Wiek respondentów 
najczęściej zawierał się w przedziale od 18 do 25 lat (61,8%) (tab. 1). Dość 
liczną grupę stanowili klienci w wieku od 26 do 35 lat (18,0%). Dwie grupy 
badanych, tzn. osoby w wieku od 36 do 45 oraz osoby między 46 a 55 rokiem 
Ŝycia, miały po 7,0% udziału. Pozostałe grupy wiekowe, tj, osoby w wieku 
poniŜej 18 lat oraz w przedziale od 56 do 65 lat miały ok. 3% udziału w badanej 
próbie. Osoby w wieku powyŜej 66. roku Ŝycia nie wystąpiły w badaniu.  

Tabela 1  

Struktura respondentów pod względem wieku 

Wyszczególnienie Przedziały 
Wiek (lata)  poniŜej 18 18–25 26–35 36–45 46–55 56–65 powyŜej 66 
Udział w % 3,1 61,8 18,0 7,0 7,5 2,6 0,0 

Źródło: badania własne. 

Respondenci to głównie osoby stanu wolnego, było ich 67,5% (tab. 2).  

Tabela 2 

Wybrane cechy respondentów 

Wyszczególnienie Przedziały/ 
Udział w % 

Stan cywilny 
kawaler 
/panna 

Ŝonaty 
/zamęŜna 

wdowiec/ 
wdowa 

rozwiedziony/ 
rozwiedziona 

   

67,5 27,2 4,0 1,3    

Liczba dzieci 
brak 1 2 3 

ponad 
3 

  

69,3 14,9 7,5 5,2 3,1   

Zawód 
uczeń/ 
student 

pracownik 
fizyczny 

pracownik 
umysłowy 

przedsiębiorca 
emeryt, 
rencista 

bezro-
botny 

50,8 12,7 23,7 6,6 4,4 1,8 

Źródło: badania własne. 

ZamęŜne kobiety czy teŜ Ŝonaci męŜczyźni byli reprezentowani mniej licz-
nie (27,2%). Pozostałe przypadki łącznie stanowiły ok. 5%. Stan cywilny łączył 
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się z liczbą posiadanych dzieci. Około 70% badanych deklarowało, Ŝe nie ma 
dzieci, 15% osób miało 1 dziecko, dwoje lub troje dzieci wystąpiło odpowied-
nio u 7,5% i 5,3% badanych. PowyŜej trojga dzieci zanotowano u 3% badanych. 

Zapytani o wykształcenie respondenci najczęściej zaznaczali wykształcenie 
średnie i powyŜej średniego. Z tej grupy badanych prawie 30% to osoby z wy-
kształceniem niepełnym wyŜszym, ok. 25% z wykształceniem średnim, 18,4%  
z wykształceniem wyŜszym, a ok. 15% pomaturalnym. Zaledwie kilka procent 
respondentów przyznaje, Ŝe ma wykształcenie podstawowe (1,3%), zasadnicze 
zawodowe (4,8%) i niepełne średnie (4,8%).  

Prawie 51% badanych to osoby uczące się lub studiujące, ok. 1/4 to pra-
cownicy umysłowi, natomiast 12,7% to pracownicy fizyczni. Kilka procent 
respondentów to przedsiębiorcy (6,6%), emeryci lub renciści (4,4%) i osoby 
bezrobotne (2%). 

Klienci firmy są w ok. 28,5% mieszkańcami wsi, a w pozostałej części są 
mieszkańcami miast róŜnej wielkości. Respondenci mieszkający na terenie 
mniejszych miast, do 100 tys. mieszkańców, stanowili ok. 35,5% wszystkich 
badanych, a mieszkańcy większych miast ok. 36,0% (tab. 3). 

Tabela 3  

Struktura respondentów pod względem miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie Przedziały 

Miejsce zamiesz-
kania 

Wieś 
Miasto, liczba mieszkańców w tys.: 

poniŜej 
10 

od 10 
do 50  

od 50 
do 100  

od 100 
do 200  

od 200 
do 500  

powyŜej 
500  

Udział w % 28,5 3,1 26,8 5,7 3,1 18,8 14,0 

Źródło: badania własne. 

Sytuacja dochodowa badanych była zróŜnicowana. Najliczniejsza grupa 
osób deklarowała wysokość dochodów netto na poziomie 1001 do 1500 zł 
(27,3%). Prawie 18% konsumentów oświadczyło, Ŝe ich dochody wynoszą od 
501 do 1000 zł. Dochody poniŜej 500 zł lub brak dochodów zaznaczyło odpo-
wiednio 12,7% oraz 15,3% respondentów. Od 1501 do 2000 zł zarabia 9,7% 
badanych, 7,5% respondentów osiąga zarobki od 2001 do 2500 zł. Zarobki 
wyŜsze niŜ 2500 zł netto osiąga ok. 9% badanych. 

Ocena instrumentów promocji 

Firma posiada w sprzedaŜy ok. 1000 produktów. W swoim portfolio firma 
ma wszystkie kosmetyki, których potrzebuje współczesna kobieta, czyli: 

– kosmetyki kolorowe, 
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– zapachy, 
– produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, 
– szampony do włosów, 
– dodatki, tj. biŜuteria i akcesoria kosmetyczne. 
W ankiecie zawarto zestaw pytań, które pozwoliły ocenić atrakcyjność sto-

sowanej formy reklamy i oferowanych technik w sprzedaŜy osobistej. Były to 
następujące pytania: 

– Czy promocje wydają się Państwu atrakcyjne? 
– Czy produkty w cenach promocyjnych kupuje Pan(i) chętniej? 
– Czy oferty i promocje kosmetyków wychodzą naprzeciw Państwa 

oczekiwaniom, np. pod względem sezonowości potrzeb? 
– Czy reklamy pomocnicze firmy, takie jak: reklamy telewizyjne lub pra-

sowe, stanowią dla Państwa dodatkowe źródło informacji? 
– Jak ocenia Pan(i) kampanię reklamową firmy na tle innych marek? 
Większość respondentów uwaŜa, Ŝe promocje kosmetyków firmy są „ra-

czej” korzystne, jest ich 65%. Dla 29 osób (13%) promocje są „zdecydowanie” 
korzystne i atrakcyjne. Z grupy 228 badanych 24 osoby uwaŜają, Ŝe promocje 
są „raczej nie” lub „zdecydowanie niekorzystne”. Osoby niemające zdania to 
12% respondentów. Odczuwalna chęć zakupu produktów promocyjnych przez 
konsumentów jest zbieŜna z oceną atrakcyjności promocji handlowych. Zdecy-
dowanie większa część respondentów (prawie 90%) odczuwa chęć zakupu  
w reakcji na oferowane promocje (rys. 1). 

13%

65%

11%

8%

2%

43%

46%

7%

4%

0%

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

zdecydowanie tak
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Rys. 1. Ocena atrakcyjności promocji handlowych oraz odczuwalna chęć zakupu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 
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Wśród stałych ofert kosmetyków firmy udostępniane są oferty specjalne, 
np.: 

– kosmetyki sezonowe, takie jak balsamy do opalania czy kremy ochron-
ne na zimę, 

– kosmetyki w zestawach świątecznych. 
Według 80% badanych oferty i promocje kosmetyków firmy są atrakcyjne 

pod względem sezonowych oczekiwań klientów. Grupa 24 respondentów (10%) 
nie ma zdania na ten temat. Ten sam udział mają osoby uwaŜające, Ŝe oferty 
firmy raczej nie wychodzą naprzeciw ich oczekiwaniom (rys. 2) 

zdecydowanie tak
17%

raczej tak
63%

nie mam zdania
10%

raczej nie
10%

zdecydowanie nie
0%

 
Rys. 2. Oczekiwania klientów względem sezonowości ofert i promocji kosmetyków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Kampania reklamowa firmy na tle innych marek została oceniona jako 
„przeciętna” przez 54% badanych. Według 64 respondentów (28%) ogół stoso-
wanych technik reklamowych moŜna ocenić „raczej wysoko” lub „bardzo wy-
soko”. Grupa osób, która określiła poziom kampanii reklamowej jako „raczej 
niski” lub „bardzo niski” stanowiła 16% badanych (rys. 3). 

Ocena respondentów na temat spełniania informacyjnej funkcji przez re-
klamę telewizyjną czy prasową była zróŜnicowana. Dla 50% badanych tzw. 
reklamy pomocnicze stanowią dodatkowe źródło informacji. Ponad 20% osób 
nie miało zdania na ten temat. Odpowiedzi „raczej nie” i „zdecydowanie nie” 
zostały udzielone przez ok. 28% badanych (rys. 4). 
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Rys. 3. Ocena kampanii reklamowej firmy na tle innych marek 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 
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Rys. 4. Ocena reklam pomocniczych jako dodatkowego źródła informacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Oceny reklamy w formie katalogowej dokonano, pytając respondentów  
o następujące zagadnienia: 

– Czy uwaŜa Pan(i), Ŝe sprzedaŜ osobista z zastosowaniem katalogu to 
dobra forma promocji? 
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– Czy zawarte w katalogu informacje są dla Państwa zrozumiałe i wystar-
czające? 

– Czy uwaŜa Pan(i), Ŝe taka forma reklamy w postaci katalogu jest wy-
godna? 

– Czy po zapoznaniu się z ofertą katalogu odczuwa Pan(i) chęć zakupu? 
Większość respondentów, bo ok. 80% (od 74% do 89% w zaleŜności od py-

tania) pozytywnie ocenia katalog jako formę sprzedaŜy kosmetyków w róŜnych 
aspektach (rys. 5). Respondenci wyrazili opinię, Ŝe katalogowa forma sprzedaŜy 
jest dobrym pomysłem na sprzedaŜ kosmetyków. W tym 29% odpowiadało 
„zdecydowanie tak”, a 60% „raczej tak”. Tylko nieliczni z nich deklarowali 
odmienne zdanie, a 8% badanych nie wyraziło zdania. 
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Rys. 5. Ocena katalogowej formy sprzedaŜy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych. 

Katalogi firmy są tworzone z uwzględnieniem potrzeb konsumentów, dlate-
go opisy produktów umieszczane w katalogach są starannie dobierane i weryfi-
kowane. Katalogi firmy są równieŜ oceniane wysoko jako źródło informacji. 
Dla wielu respondentów katalogi są w wysokim stopniu zrozumiałe i zawierają 
wystarczające dane o produktach (77%). Uwagę zwraca liczba odpowiedzi osób 
(8%), które wskazały, Ŝe zdecydowanie nie rozumieją informacji zawartych  
w katalogu lub nie są one wystarczające. Katalogi firmy są nieduŜych rozmia-
rów, w formie czworokątnej ksiąŜeczki, co sprawia, Ŝe katalog jest wygodny  
w uŜyciu. Wygoda korzystania z katalogu podczas zakupu została oceniona 
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najwyŜej. Prawie co trzeci badany podkreśla, Ŝe jest to zdecydowanie wygodna 
forma zapoznania się z ofertą zakupu, a 54% badanych przyznaje jej miano 
raczej wygodnej. Katalogi firmy mają bardzo kolorową szatę graficzną i atrak-
cyjne oferty kosmetyków, w ten sposób zachęcają konsumentów do kupna. 
Prawie 3/4 respondentów (74%) przyznaje, Ŝe odczuwa chęć zakupu po zapo-
znaniu się z ofertami katalogu. Osoby o przeciwnym zdaniu to jedynie 19 osób 
(8%). Zdania na ten temat nie wyraziło 18% badanych. 

Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnio-
ski: 
1. Największą grupę kupujących stanowiły kobiety, gdyŜ firma swoje kampa-

nie reklamowe kieruje głównie do tego segmentu rynku. W ofercie firmy 
znajdują się równieŜ kosmetyki dla męŜczyzn, jednak kupujący męŜczyźni 
to ok. 13,2% klientów. MoŜe to wynikać z faktu, Ŝe to kobiety częściej ku-
pują kosmetyki dla męŜczyzn, niŜ oni sami. 

2. Klientami firmy na terenie objętym badaniem są najczęściej młode, nieza-
męŜne oraz bezdzietne kobiety o niskich dochodach, które się uczą lub stu-
diują. Osoby te pochodzą z mniejszych miejscowości takich jak wsie  
i mniejsze miasta. 

3. Atrakcyjność i korzystność promocji kosmetyków firmy oceniana jest bar-
dzo wysoko. Ponad 3/4 osób, które wzięły udział w badaniu, wypowiedzia-
ło się pozytywnie na ten temat. Produkty cieszą się duŜą popularnością,  
a oferty kosmetyków są zachęcające. Atrakcyjność promocji ma na celu za-
chęcić konsumenta do zakupu i zwiększyć stopnień jego utoŜsamienia się  
z marką.  

4. Reakcja emocjonalna na oferowane promocje jest silniejsza niŜ racjonalna 
ocena jej atrakcyjności, aŜ 43% badanych deklarowało zdecydowaną chęć 
zakupu, mimo Ŝe tylko 13% respondentów oceniło promocje jako zdecy-
dowanie atrakcyjne. 

5. RóŜnorodność jakościowa, cenowa oraz czasowa oferowanych produktów 
sprawia, Ŝe klienci pozytywnie oceniają markę, która poprzez swoje pro-
dukty moŜe wzbudzać wśród konsumentów uczucie spełnienia potrzeb  
i oczekiwań. 

6. Główną formą reklamy stosowaną przez firmę jest katalog produktów, jest 
to forma bezpośrednia o ograniczonym zasięgu. Reklamy pomocnicze  
w formie reklamy telewizyjnej lub róŜnego rodzaju ulotek wzbudzają 
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mniejsze zainteresowanie. MoŜliwe, Ŝe to przyczyniło się do przeciętnej 
oceny kampanii reklamowej firmy na tle innych marek. 

7. Wykorzystanie katalogu do promocji kosmetyków jest wygodnym sposo-
bem na zakupy produktów i przez to ma wysoką akceptację klientów. Po-
wszechność i powodzenie tej formy sprzedaŜy moŜe wynikać ze zmieniają-
cego się i szybkiego stylu Ŝycia. 
 

INSTRUMENTS OF PROMOTION IN DIRECT SELLING 
 

Summary 
 

The aim of the study was to assess the catalog as a form of selling and techniques of promo-
tion used in the direct selling of cosmetics. Customers’ opinion has been studied. The company 
sells cosmetics with products’ catalog. A questionnaire consisting of 34 questions have been used 
as a research tool, 228 respondents from Kujawsko-Pomorskie voivodeship have been examined. 
The study lasted from November to December of 2010. The results of the analysis indicate that 
the catalog as a form of selling of cosmetics is a convenient way to purchase products and thus 
has a high customer acceptance. 
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WPŁYW ELEMENTÓW WIZUALNYCH NA PRZEKAZ  
WERBALNY W KOMUNIKACJI INTERAKTYWNEJ  

– BADANIA EKSPERYMENTALNE 
 

 

 

Streszczenie  

Wraz z rozwojem marketingu elektronicznego pojawiła się potrzeba identyfikacji czynni-
ków, które wpływają na skuteczność przekazu interaktywnego. W artykule przedstawiono prze-
gląd uwarunkowań powiązanych z oddziaływaniem reklam w środowisku internetowym oraz 
koncepcję struktury obiektu reklamowego, który umoŜliwia wyznaczenie zaleŜności pomiędzy 
komponentami składowymi komunikatu i ich wpływem na rezultaty. 

Wprowadzenie 
Wzrost znaczenia marketingu elektronicznego wpływa na potrzebę prowa-

dzenia badań środowiska interaktywnego i występujących w nim zjawisk. Jed-
nym z kierunków badawczych jest zwiększanie efektywności prowadzonych 
kampanii reklamowych i modelowanie oddziaływania przekazu interaktywnego 
na odbiorców. Podstawą wielu rozwiązań w tym zakresie jest inŜynieria marke-
tingu, która rozwija się w powiązaniu z informatyką, algorytmami przetwarza-
nia danych, systemami analitycznymi. Następuje integracja wiedzy z dziedzin 
takich jak socjologia, socjotechnika czy psychologia. Obszary badań realizowa-
nych w tym zakresie odnoszą się do modelowania poziomów percepcji, interak-
cji z przekazem marketingowym i oddziaływaniem na odbiorcę. Identyfikowane 
są zjawiska towarzyszące powiązane z marketingiem elektronicznym, takie jak 
habituacja czy adaptacja sensoryczna, które przyczyniają się do zmniejszenia 
oddziaływania przekazu reklamowego w wyniku podświadomej eliminacji 
przez odbiorcę treści reklamowych. Przyczynia się to do potrzeby poszukiwania 
rozwiązań, które dają moŜliwość modelowania struktur i zawartości przekazu 
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oraz poszukiwania form komunikacji zapewniających efekty na określonym 
poziomie. W artykule przedstawiono załoŜenia przekazu interaktywnego ze 
zmiennymi poziomami oddziaływania i moŜliwościami wielowymiarowych 
pomiarów. Prezentowana koncepcja umoŜliwia selekcję wariantów projekto-
wych oraz analizę wzajemnego oddziaływania elementów werbalnych i wizual-
nych pod kątem ich wpływu na uzyskane rezultaty. 

Wpływ struktury przekazu interaktywnego na poziom oddziaływania 

Wykorzystanie mediów elektronicznych w kampaniach marketingowych 
daje moŜliwość dwukierunkowej komunikacji z odbiorcą, która przyjmuje for-
mę interaktywną i pozwala m.in. na realizowanie pomiarów w róŜnych wymia-
rach. Pojęcie interakcji nie jest jednoznacznie określone w literaturze, a dostęp-
ne definicje powstały w róŜnych etapach rozwoju systemów elektronicznych.  
S. Rafaeli określa interakcję jako rekursywną komunikację interpersonalną,  
w której wymiana danych lub informacji nawiązuje do wcześniejszego etapu 
procesu komunikacyjnego, a role nadawcy i odbiorcy są zmienne1. C. Heeter 
podaje sześć wymiarów interakcji, w których identyfikuje funkcje informacyjne 
i złoŜoność procesu komunikacji2. Do szybkości, zakresu działań oraz mapowa-
nia i podobieństwa pomiędzy komunikacją międzyludzką a interakcją z syste-
mem elektronicznym odnosi się J. Steuer3, który określa poziom moŜliwych 
zmian treści i formy środowiska interaktywnego oraz zakres oddziaływania.  
W podejściach tych rysuje się wyraźny podział na interakcję pomiędzy uŜyt-
kownikiem a systemem oraz interakcję w komunikacji międzyludzkiej za po-
średnictwem systemów elektronicznych. D. Hoffman i T.P. Novak łączą wcze-
śniejsze definicje i odnoszą je do Internetu, gdzie interakcja moŜe wystąpić 
zarówno z systemem (ang. machine interactivity), jak i za pośrednictwem sys-
temu (ang. personal interactivity)4. Elementy interakcji łączone są z przekazem 
marketingowym i pomiarami efektywności oraz modelami zachowań konsu-
mentów. Jak wskazuje P. Pavlou i D. Stewart, następuje przenoszenie podejść  

                                                                 
1 S. Rafaeli, Interactivity: From New Media to Communication, w: Advanced Communication 

Science: Merging Mass and Interpersonal Processes, red. R.P. Hawkins, J.M. Wieman, S. Ping-
ree, Newbury Park, CA: Sage 1988, s. 110–111. 

2 C. Heeter, Implications of New Interactive Technologies for Conceptualizing Communication, 
w: Media Use in the Information Age: Emerging Patterns of Adoption and Consumer Use, red.  
J. Savaggio, J. Bryant, Hillsdale, Lawrence Erlbaum Associates, NJ 1989, s. 53–75. 

3 J. Stauer, Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence, „Journal of Com-
munication” 1992, Vol. 42 (4), s. 73–93. 

4 D. L. Hoffman, T.P. Novak, Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: 
Conceptual Foundations, „Journal of Marketing” 1996, Vol. 60, s. 50–68. 
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i teorii z marketingu tradycyjnego do elektronicznego5. Dotyczy to zarówno 
rozwiązań praktycznych, jak i modeli teoretycznych, co wykazali w swych pra-
cach Ch.H. Cho6 oraz S. Rodgers i E. Thorson7. Podejmowane są teŜ próby 
wprowadzania odpowiedników modeli reakcji konsumentów na przekaz rekla-
mowy, takich jak AIDA czy model hierarchii efektów Lavidge’a i Steinera i in. 
Jak podkreślają Y.Y. Chan, K. Kim, P.A. Stout występują w tym zakresie trud-
ności z uwagi na problem w obserwowaniu długofalowego oddziaływania prze-
kazu na konsumenta oraz odzwierciedlenie faz percepcji i podejmowania de-
cyzji8.  

Dla komunikacji realizowanej w środowisku internetowym moŜna przyjąć 
róŜne poziomy oddziaływania, które wpływają na percepcję przekazu. Badania 
w tym obszarze odnoszą się m.in. do oddziaływania przekazu realizowanego  
w formie banerów reklamowych i ich wpływu na efekty bezpośrednie (ang. 
direct response) oraz roli, jaką odgrywają w kampaniach wizerunkowych i roz-
poznawaniu marki (ang. brand awarness). Wyniki prac L. Haironga i J.L. Bu-
kovaca wskazują na gruncie kognitywistyki na zaleŜności pomiędzy formatem 
reklam, rozmiarem, elementami animacji i ich wpływem na efekty bezpośrednie 
i utrwalenie wizerunku marki9. Istotną rolę w procesie komunikacji odgrywa 
struktura przekazu, którą stanowią elementy werbalne w formie tekstowej oraz 
graficzne. Mają one znaczenie przy generowaniu bodźców, których oddziały-
wanie zwiększa się, gdy komponenty przekazu wyróŜniają się wśród wcześniej 
transmitowanych komunikatów lub elementów witryny. Jest to wynikiem tzw. 
efektu izolacji von Restroffa. Występuje tutaj analogia do mediów tradycyj-
nych, dla których charakterystyki oddziaływania i metody zwiększania skutecz-
ności poprzez zmiany intensywności oddziaływania wizualnego przekazu badali 
m.in. A.E. Beattie i A.A. Mitchell10. W obrębie witryn internetowych zwiększa-

                                                                 
5 P.A. Pavlou, D.W. Stewart, Measuring the Effects and Effectiveness of Interactive Advertis-

ing: A Research Agenda, „Journal of Interactive Advertising”, 1(1), 2000. 
6 Ch.H. Cho, How Advertising Works on the WWW: Modified Elaboration Likelihood Model, 

„Journal of Current Issues and Research in Advertising”, 21(1), 1999, s. 33–50. 
7 S. Rodgers, T. Esther, The Interactive Advertising Model: How Users Perceive and Process 

Online Ads, „Journal of Interactive Advertising”, 1(1), 2000. 
8 Y. Chan, K. Kihan, P.A. Stout, Assessing the Effects of Animation in Online Banner Advertis-

ing: Hierarchy of Effects, „Journal of Interactive Advertising”, Vol. 4, No 2, 2004. 
9 L. Hairong, J.L. Bukovac, Cognitive Impact of Banner Ad Characteristics: An Experimental 

Study, „Journalism and Mass Communication Quarterly”, 76(2), 1999, s. 341–353. 
10 A. E. Beattie, A.A. Mitchell, The Relationship between Advertising Recall and Persuasion: 

An Experimental Investigation, w: Psychological Processes and Advertising Effects: Theory, 
Research, and Application, red.: L.F. Alwitt, A.A. Mitchell, Hillsdale, NJ: Erlbaum 1985, s. 129 
–155. 
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nie poziomu oddziaływania moŜe występować zarówno w obszarze wizualnym, 
jak i werbalnym. Dla elementów wizualnych moŜna analizować wpływ róŜnych 
wariantów przekazu, poczynając od form stonowanych i mniej inwazyjnych aŜ 
do wysokiego poziomu jaskrawości i wyróŜnienia. Badania powiązane z wpły-
wem jaskrawości na skuteczność przekazu (ang. vividness effect) analizowane 
były w odniesieniu do mediów tradycyjnych w pracach S.C. Thompsona  
i S.E. Taylora11.  

Ograniczona percepcja powoduje poszukiwanie form przekazu, które 
zwiększają moŜliwości perswazyjne komunikatów. Dotyczy to m.in. elementów 
animacji, których wpływ na uzyskane rezultaty analizowano juŜ w pierwszej 
fazie rozwoju reklamy interaktywnej, m.in. w pracach J.H. Ellswortha12.  
S. Sundar i in. badali elementy animowane reklamy online i określali ich od-
działywanie w odniesieniu do zbliŜonych reklam statycznych umieszczanych  
w mediach drukowanych13. Zespół N. Heo wykazał zasadniczą róŜnicę skutecz-
ności na korzyść przekazu animowanego w porównaniu z reklamami statycz-
nymi14.  

Przekaz marketingowy w mediach interaktywnych integruje wiele elemen-
tów oddziaływania, których połączenie wpływa na uzyskiwane rezultaty. Od-
powiednie ich powiązanie i uwzględnienie w procesie projektowania kampanii 
reklamowych daje moŜliwość generowania określonych efektów. W oddziały-
waniu przekazu istotne jest generowanie efektów długoterminowych i utrwala-
nie treści powiązanych z komunikatem, dyskutowane w odniesieniu do przeka-
zu telewizyjnego w pracach A. Lang i in.15. Dekodowanie komunikatu odbywa 
się na kilku etapach od pierwszego kontaktu z przekazem, poprzez zwrócenie 
uwagi aŜ do wykształcenia reprezentacji w pamięci krótkookresowej. DuŜą rolę 
odgrywa tutaj czynnik ludzki, zachowania w obrębie witryny, komponenty per-
swazyjne oraz moŜliwości percepcji analizowane w ramach psychofizjologii, 

                                                                 
11 S.E. Taylor, S.C. Thompson, Stalking the Elusive Vividness Effect, „Psychological Review” 

1982, No. 89, s. 155–181. 
12 J.H. Ellsworth, M.V. Ellsworth, Marketing on the Internet: Multimedia Strategies for the 

World Wide Web, New York: John Wiley & Sons, Inc. 1995. 
13 S. Sundar, N. Sunetra, R. Obregon, C. Uppal, Does Web Advertising Work? Memory for 

Print vs. Online Media, „Journalism and Mass Communication Quarterly”, 1999, No. 75(4),  
s. 822–835. 

14 N. Heo, S. Sundar, S. Chaturvedi, Wait! Why Is It Not Moving? Attractive and Distractive 
Ocular Responses to Web Ads, Annual Conference of the Association for Education in Journalism 
and Mass Communication, Washington, DC 2001. 

15 A. Lang, S. Zhou, N. Schwartz, P. Bolls, R. Potter, The effects of edits on arousal, attention, 
and memory for television messages: When an edit is an edit can an edit be too much?, „Journal 
of Broadcasting & Electronic Media” 1999, Vol. 44(1), s. 1–18. 
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dyskutowane m.in. przez A. Lang, R.F. Pottera i in.16. Jak podaje R. Bernard, 
coraz szersze zastosowanie przy konstrukcji witryn internetowych znajduje 
psychologia czynników ludzkich, która zajmuje się badaniem oddziaływania 
parametrów wejściowych na ocenę i nastawienie do produktów17. Istotne są 
równieŜ elementy wpływające na zainteresowanie treścią przekazu.  

W badaniach H. Canzon oraz T. Richardson wykazali udział czynników ra-
cjonalnego wyboru, realizacji celu. Wskazali jednocześnie na trudności z doko-
nywaniem racjonalnego wyboru w sytuacji, gdy w obrębie przekazu reklamo-
wego występuje ograniczona liczba informacji, a duŜa liczba informacji ze źró-
deł powiązanych, np. treść redakcyjna witryny czy przekaz konkurencyjny sta-
nowi zaszumienie i ogranicza moŜliwości percepcji18. W takiej sytuacji racjo-
nalność jest ograniczona. W powiązaniu z pamięcią krótkoterminową i limito-
wanymi moŜliwościami przetwarzania informacji wpływa na potrzebę kreowa-
nia przekazu, który uwzględnia te uwarunkowania. W badaniach J.R. Bettman, 
M.F. Luce i J.W. Plane wykazali, Ŝe kreowanie przekazu, który sugeruje zaspo-
kajanie określonych potrzeb i rozwiązuje problemy konsumenta, zwiększa moŜ-
liwość działania podświadomego i wpływa znacząco na skuteczność przekazu19. 
Dopasowanie przekazu do aktualnych potrzeb odbiorcy w odniesieniu do re-
klamy internetowej podkreśla C.H. Cho20. Czynniki te powodują, Ŝe integracja 
w obrębie treści przekazu elementów nawiązujących do aktualnych potrzeb 
odbiorcy daje moŜliwość wyzwolenia podświadomej reakcji, u której podstaw 
leŜy moŜliwość realizacji określonej potrzeby po skierowaniu się do witryny 
reklamodawcy. Wymaga to najczęściej zastosowania połączenia elementów 
oddziaływania werbalnego i wizualnego. Jednocześnie naleŜy uwzględnić moŜ-
liwość redukcji oddziaływania elementów werbalnych z powodu wprowadzenia 
elementów graficznych, które absorbują uwagę odbiorcy i przyczyniają się do 
zmniejszenia znaczenia przekazu tekstowego w procesie podejmowania decyzji.  

Występowanie wielu czynników wpływających na efektywność reklamy 
online i zaleŜności między komponentami graficznymi i tekstowymi przekazu 
                                                                 

16 A. Lang, R.F. Potter, P. Bolls, Where Psychophysiology Meets the Media, w: Media Effects: 
Advances in Theory and Research, red.: J. Bryant, M.B. Oliver, Taylor & Francis, Lawrence 
Erlbaum, 2008, s. 185−206. 

17 R. Bernard, Simple And Proven Ways Your Website Can Persuade Visitors, 
www.renaldobernard.com, 2010.  

18 H. Cannon, T. Richardson, A. Yaprak, Toward a Framework for Evaluating Internet Adver-
tising Effectiveness, American Academy of Advertising Conference, Lexington, KY 1998. 

19 J.R. Bettman, M.F. Luce, J.W. Payne, Constructive Consumer Choice Processes, „Journal of 
Consumer Research” 1998, Vol. 25 (December), s. 187−217. 

20 C.H. Cho, How Advertising works on the WWW: Modified Elaboration Likelihood Model, 
Paper presented at the American Academy of Advertising, Lexington, KY 1998. 
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powodują, Ŝe istotne jest stosowanie metod analitycznych i narzędzi, które dają 
moŜliwość pomiarów tych zjawisk i wykorzystania pozyskanej wiedzy. W dal-
szej części przedstawiono koncepcję obiektu reklamowego, którego struktura 
jest generowana w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem róŜnych po-
ziomów oddziaływania na odbiorcę. Daje to moŜliwość wyznaczenia wariantów 
projektowych, które umoŜliwiają integrację zarówno funkcji informacyjnych  
z udziałem elementów tekstowych, jak i oddziaływania wizualnego w taki spo-
sób, by nie następowała ich wzajemna kompensacja. 

Model obiektu reklamowego ze zmiennymi poziomami oddziaływania 

Przegląd literatury wskazuje na złoŜone uwarunkowania wpływające na 
efektywność przekazu interaktywnego. Przy projektowaniu obiektów reklamo-
wych naleŜy określić główny cel komunikacji i tak dobrać poziomy oddziały-
wania werbalnego i wizualnego, by uzyskać określone efekty. Jak wykazały 
wcześniej realizowane badania, nadmiar elementów animowanych odwraca 
uwagę odbiorcy od części merytorycznej przekazu. Przytoczone publikacje 
odnoszą się do testowania róŜnych form przekazu i ich oddziaływania z treścią 
witryny. W dalszej części artykułu przedstawiono koncepcję przekazu interak-
tywnego, który integruje róŜne elementy oddziaływania zarówno werbalnego, 
jak i wizualnego, i w sposób zautomatyzowany generuje strukturę jednostki 
reklamowej o róŜnych poziomach perswazji. Podejście takie daje moŜliwość 
analizowania wpływu przekazu werbalnego i graficznego w ujednoliconym 
środowisku pomiarowym oraz pozwala na porównanie efektów uzyskanych dla 
róŜnych wariantów przekazu. Dla obiektu reklamowego Ri wyodrębnione są 
elementy składowe, których zadaniem jest zapewnienie określonej funkcjonal-
ności oraz oddziaływanie na odbiorcę i wyznaczony jest zbiór komponentów 
podzielony na podzbiory elementów graficznych Gi oraz elementów tekstowych 
Ti w postaci Ri = {G i, Ti}. W skład podzbiorów Gi i Ti wchodzą elementy skła-
dowe graficzne Gi = {G1, G2, …, Gn} oraz komponenty tekstowe Ti={T 1, T2, …, 
Tm} obiektu reklamowego, którego uogólnioną strukturę przedstawiono na  
rys. 1. 

Dla kaŜdego elementu określona jest liczba dostępnych wariantów, w przy-
padku elementów graficznych Gi = {g i,1, gi,2, …, gi,Lg,i} oraz Ti = {t i,1, ti,2, …, 
ti,Lt,i} dla elementów tekstowych, gdzie Lg,i określa liczbę wariantów elementu 
graficznego Gi, Lt,i określa liczbę wariantów elementu tekstowego Ti. 
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Rys. 1. Struktura obiektu reklamowego ze zmiennymi poziomami oddziaływania 

Źródło: opracowanie własne. 

Dla kaŜdego wariantu gi,j oraz ti,j określone są poziomy oddziaływania og,i,j 

oraz ot,i,j. Składowa elementów oddziaływania stanowi całkowitą miarę 
oddziaływania Oi obiektu Ri składającego się z LG elementów graficz-
nych oraz LT elementów tekstowych, która wyraŜona jest wzorem: 
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gdzie og,i,j – poziom oddziaływania elementu graficznego, ot,i,j – poziom oddzia-
ływania elementu tekstowego, wg,j − waga przyjęta dla danego elementu, która 
określa siłę jego oddziaływania w odniesieniu do pozostałych elementów skła-
dowych. Tak skonstruowany obiekt moŜe być wykorzystany do badania syste-
mu i wyznaczenia modelu układu. W procesie ekspozycji obiektu interaktywne-
go w grupie uŜytkowników witryny następuje selekcja elementów składowych 
i rejestracja interakcji. Przy generowaniu wariantu następuje selekcja elemen-
tów z podanego zbioru na podstawie zadanej funkcji selekcji fs(Ei,R,n), odpo-
wiedzialnej za wybór elementu Ei ze zbioru R dla wywołania przekazu n. Za-
sadniczym celem jest odwzorowanie odpowiedzi systemu dla róŜnych warian-
tów projektowanych i zbudowanie modelu systemu. W procesie selekcji obiektu 
reklamowego następuje generowanie wariantu projektowego i kierowanie go do 
przeglądarki uŜytkownika. W systemie pomiarowym gromadzone są dane  
o poszczególnych ekspozycjach i uzyskiwanych rezultatach. Dane są przekazy-
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wane jako zasilenie do systemu modelowania, gdzie następuje zasilenie struktur 
modelu w sprzęŜeniu zwrotnym. W dalszej części przeprowadzono badania 
eksperymentalne w środowisku rzeczywistym, które miały na celu weryfikację 
koncepcji i przeprowadzenie badań w odniesieniu do werbalnych i graficznych 
elementów przekazu i ich wzajemnego oddziaływania.  

Badania eksperymentalne w środowisku rzeczywistym 

Dalszy etap prac obejmował konstrukcję komponentu interaktywnego, któ-
ry uwzględnia wcześniej przedstawione załoŜenia i konfigurację testowego 
przekazu reklamowego. Dla potrzeb weryfikacji przedstawionego rozwiązania 
opracowano eksperymentalny obiekt interaktywny i zintegrowano mechanizmy 
selekcji wariantów projektowych z systemem rzeczywistym. W ramach obiektu 
zdefiniowano elementy składowe o róŜnych poziomach oddziaływania na od-
biorcę. Proponowane rozwiązanie zastosowano w module powiązanym z kam-
panią realizowaną w obrębie portalu społecznościowego. W strukturze obiektu 
reklamowego uwzględniono cztery elementy składowe E = {E1, E2, E3, E4}, 
które poddawano wersyfikacji, w tym elementy tekstowe E1 i E2 oraz elementy 
graficzne E3 i E4. Dla elementu E1 określono siedem wersji wariantów teksto-
wych {E1,1, E1,2, E1,3, E1,4, E1,5, E1,6, E1,7} o róŜnym poziomie oddziaływania  
i integracji wyraŜeń tekstowych wzywających do podjęcia działania (w tym 
przypadku kliknięcia i przekierowania do witryny reklamodawcy). Struktury 
tekstowe o indeksach E1,1, E1,2, E1,3 spełniały funkcję informacyjną i wskazywa-
ły na róŜne cechy platformy społecznej. Element E3 został zrealizowany w for-
mie przycisku graficznego w siedmiu wariantach projektowych {E3,1, E3,2, E3,3, 
E3,4, E3,5, E3,6, E3,7}. Pierwsze dwa warianty E3,1, E3,2 zawierały obiekty statyczne 
bez animacji. Pierwszy mniej kontrastował z tłem, drugi wariant był bardziej 
widoczny na tle witryny. Element E3,4 zawierał animowany tekst na statycznym 
tle. Wariant E3,5 zawierał elementy animowane o wyŜszym poziomie oddziały-
wania. Najbardziej agresywne formy animacji połączono z elementami E3,6 i 
E3,7. Element E4 zawierał dodatkowe informacje graficzne wskazujące na moŜ-
liwość zakładania konta uŜytkownika bez ponoszenia kosztów. Wykorzystano 
wersję animowaną oznaczoną symbolem E4,3 i wersję statyczną E4,2 (w warian-
cie E4,1 element ten był niewidoczny). W analizowanym okresie obiekt był emi-
towany 249 149 razy. KaŜda moŜliwa kombinacja elementów była eksponowa-
na średnio 282 razy. Przekaz był generowany dla 27 338 unikalnych uŜytkow-
ników i w tym okresie zarejestrowano 698 interakcji. Skuteczność działań wy-
znaczał współczynnik określający stosunek przekierowań z danego wariantu 
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projektowego do jego liczby ekspozycji (ang. click through ratio). W pierw-
szym etapie przeprowadzono analizę ANOVA dla wszystkich emitowanych 
wariantów przekazu z uwzględnieniem elementów graficznych, zarówno ani-
mowanych, jak i statycznych, oraz elementów werbalnych. Przeprowadzona 
analiza (tab. 1) wskazuje na największy wpływ na uzyskane rezultaty elementu 
graficznego E3 i elementu E4 z poziomami istotności odpowiednio p(E3) = 
0,0289637 oraz p(E4) = 0,0368348.  

Tabela 1 

Analiza danych z udziałem elementów animowanych 

Element Efekt Błąd p −95 % +95 % W 

e1  −0,010438 0,047150 0,824899 −0,103112 0,082235 −0,005219 

e2  −0,025659 0,037410 0,493154 −0,099188 0,047870 −0,012830 

e3  0,099495 0,045404 0,028964 0,010254 0,188736 0,049747 
e4  0,078476 0,037475 0,036835 0,004820 0,152133 0,039238 

1L wz. 2L 0,088441 0,057518 0,124877 −0,024610 0,201492 0,044220 

1L wz. 3L 0,054469 0,069385 0,432869 −0,081905 0,190843 0,027234 

1L wz. 4L 0,072525 0,057371 0,206861 −0,040236 0,185286 0,036262 

2L wz. 3L −0,085040 0,055268 0,124615 −0,193668 0,023588 −0,042520 

2L wz. 4L 0,034075 0,045991 0,459152 −0,056319 0,124470 0,017038 

3L wz. 4L 0,043490 0,056396 0,441036 −0,067355 0,154335 0,021745 

Źródło: obliczenie własne. 

Uzyskane wyniki wskazują na ograniczenie znaczenia przekazu tekstowego 
E1 i E2 w momencie załączenia animowanych elementów graficznych. W kolej-
nym kroku przeprowadzono analizę z wykorzystaniem modelowania po-
wierzchni odpowiedzi stosowanej w analizach wyników badań eksperymental-
nych. Przeprowadzona analiza Pareto wskazuje na oddziaływanie efektu E3 na 
poziomie P(E3) = 2,19 oraz efektu E4 na poziomie P(E4) = 2,09. Dodatnie war-
tości oznaczają zwiększanie efektów przy jednostkowej zmianie wariantu ele-
mentu graficznego od poziomu E3 = 1 do E3 = 7 oraz od E4 = 1 do E4 = 3. Dla 
elementu tekstowego E1 otrzymano wartość P(E1) = −0,22, a dla elementu E2 
wartość P(E2) = −0,68. Wartości ujemne odzwierciedlają kierunek wpływu ele-
mentów, który w tym przypadku następuje przy zmianie od siódmego do pierw-
szego wariantu elementu E1 oraz od trzeciego do pierwszego dla elementu E3. 
Niewielka wartość oznacza minimalny wpływ elementów tekstowych na efekty 
przy wykorzystaniu róŜnych poziomów oddziaływania komponentów graficz-
nych. W niektórych sytuacjach moŜe to przyczynić się do ograniczenia funkcji 
informacyjnej interfejsu, poniewaŜ cała uwaga odbiorcy koncentruje się na ele-



Jarosław Jankowski 300

mentach graficznych. W kolejnym kroku przeprowadzono analizę efektów przy 
róŜnych wartościach parametrów wejściowych. Powierzchnię odpowiedzi, która 
reprezentuje wpływ zmiany wersji elementu graficznego E3 i E4 na efekty przy 
wariantach elementów tekstowych E2=7 i E1=1, przedstawiono na rysunku 2. 
Analizę zmian efektów dla wartości E2 = 7 i E1 = 2 zaprezentowano na rysunku 
3. Wykresy te wskazują, Ŝe przy zmianach elementów graficznych róŜne wa-
rianty elementów tekstowych nie wpływają zasadniczo na zmiany rezultatów. 
W takiej sytuacji przekaz werbalny ma niewielki wpływ na wywołanie interak-
cji i jego znaczenie dla procesu komunikacji jest znikome. Potwierdza to analiza 
przeprowadzona dla róŜnych poziomów zmienności elementów tekstowych, 
której wyniki przedstawiono na rysunkach 4 i 5. Zmiany wariantów tekstowych 
E1 od wariantu pierwszego do siódmego praktycznie nie wpływają na uzyski-
wane rezultaty.  

Rys. 2. ZaleŜność efektów od wartości E3 i E4 dla 
stałej wartości E2 = 7 i E1 = 1 

Źródło: obliczenie własne. 

Rys. 3. ZaleŜność efektów od wartości parametrów 
E3 i E4 dla stałej wartości E2 = 7 i E1 = 2 

Źródło: obliczenie własne. 

 
 

Rys. 4. ZaleŜność efektów od wartości E1 i E2  
dla stałej wartości E3 = 3 i E4 = 3 

Źródło: obliczenie własne. 

Rys. 5. ZaleŜność efektów od wartości parametrów 
E1 i E2 dla stałej wartości E3 = 2 i E4 = 3  

Źródło: obliczenie własne. 
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Przeprowadzona analiza wskazuje, Ŝe występowanie animowanych elemen-
tów graficznych w obrębie przekazu redukuje znaczenie oddziaływania przeka-
zu werbalnego. Pomimo róŜnej siły oddziaływania i perswazji wykorzystane 
elementy tekstowe nie miały wpływu na uzyskane rezultaty. Aby ocenić ich 
wpływ na przebieg działań, poddano analizie zbiór wariantów, które zawierały 
graficzne elementy statyczne o małym poziomie inwazyjności. Podejście takie 
miało na celu określenie wpływu elementów tekstowych na uzyskiwane efekty  
i określenie ich znaczenia przy wyłączonych elementach animowanych. W tabe-
li 2 przedstawiono wynik analiz przeprowadzonych dla ekspozycji przekazu  
z wykluczeniem elementów animowanych. Rozpatrywano wszystkie warianty 
przekazu dla elementów tekstowych E1 i E2 oraz pierwszy i drugi wariant za-
równo dla elementu E1, jak i elementu E2. Przeprowadzona analiza wskazuje na 
największy wpływ na uzyskiwane efekty elementu tekstowego E1 (p = 
0,068950). 

Tabela 2 

Analiza efektów bez udziału elementów animowanych 

Element Efekt Błąd t(70) p −95,% +95,% W 

e1  −0,184993 0,100150 −1,84716 0,068950 −0,384737 0,014750 −0,092497 

e2  −0,009400 0,080628 −0,11658 0,907523 −0,170208 0,151408 −0,004700 

e3  0,033818 0,064521 0,52414 0,601839 −0,094866 0,162502 0,016909 

e4  −0,000417 0,063814 −0,00653 0,994810 −0,127690 0,126857 −0,000208 

1L wz. 2L 0,017946 0,064866 0,27667 0,782852 −0,111426 0,147318 0,008973 

1L wz. 3L −0,013340 0,102003 −0,13078 0,896328 −0,216779 0,190099 −0,006670 

1L wz. 4L 0,046308 0,080860 0,57269 0,568687 −0,114962 0,207578 0,023154 

2L wz. 3L −0,045112 0,099310 −0,45425 0,651054 −0,243180 0,152957 −0,022556 

2L wz. 4L 0,068797 0,079953 0,86046 0,392470 −0,090665 0,228258 0,034398 

3L wz. 4L 0,003517 0,132919 0,02646 0,978966 −0,261581 0,268615 0,001758 

Źródło: obliczenie własne. 

Wyniki analizy Pareto dla tego zestawu danych wskazują na oddziaływanie 
elementu E1 na poziomie P(E1) = −1,84. Kierunek wpływu na wzrost efektów 
jest taki sam jak w poprzedniej analizie, jednak zmiana wartości do poziomu 
P(E1) = −1,84 z uzyskanego przy włączonych elementach animowanych pozio-
mu P(E1) = −0,22 wskazuje na zwiększenie udziału przekazu tekstowego przy 
redukcji oddziaływania elementów graficznych. Dla elementu tekstowego E2 
wpływ na uzyskiwane efekty jest duŜo mniejszy i przyjmuje poziom P(E2) = 
−0,11. Jest to zgodne z załoŜeniem projektu i doborem wielkości czcionek 
większego formatu dla elementu E1. Na rysunku 6 przedstawiono wpływ na 
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efekty zmian wariantów tekstowych przy statycznej wersji przekazu E3 i E4. 
Przy ograniczonym oddziaływaniu elementów graficznych zmiany wariantów 
tekstowych elementu E1 znajdują odzwierciedlenie w uzyskiwanych rezultatach. 
Na rysunku 7 przedstawiono zaleŜności dla wariantu projektowego E3 = 2 oraz 
E4 = 2, który reprezentuje statyczne elementy graficzne lepiej kontrastujące  
z tłem witryny niŜ przy wariantach E3 = 1 i E4 = 1. RównieŜ przy takim doborze 
wpływ wariantów tekstowych jest wyraźnie zauwaŜalny. 

  

Rys. 6. ZaleŜności efektów od wartości parametrów 
E1 i E2 dla statycznych elementów graficz-
nych E3 = 2 i E4 = 1 

Źródło: obliczenie własne. 

Rys. 7. ZaleŜności efektów od wartości parametrów 
E1 i E2 dla statycznych elementów graficz-
nych E3 = 2 i  E4 = 2 

Źródło: obliczenie własne. 

 

Przedstawione analizy wskazują na moŜliwość redukcji znaczenia oddzia-
ływania werbalnego przekazu w środowisku interaktywnym w przypadku sto-
warzyszonej ekspozycji elementów graficznych o duŜym oddziaływaniu na 
odbiorcę. Efekt ten naleŜy uwzględnić w sytuacji, gdy celem działań reklamo-
wych jest kierowanie komunikatów tekstowych o określonej wartości informa-
cyjnej. W takiej sytuacji naleŜy zredukować udział oddziaływania wizualnego. 
Przedstawione wyniki wskazują równieŜ na potrzebę przeprowadzenia analiz  
w przypadku emisji przekazu reklamowego w obrębie witryn internetowych  
z duŜą liczbą elementów graficznych, które absorbują uwagę odbiorcy i utrud-
niają percepcję przekazu werbalnego. Przeprowadzone badania eksperymental-
ne pokazują jeden z obszarów zastosowań jednostek reklamowych o zmiennych 
wariantach elementów składowych, które dają moŜliwość prowadzenia szczegó-
łowych analiz efektywności kampanii reklamowych. Dobór komponentów mo-
Ŝe być realizowany w sposób zautomatyzowany przy eliminacji wariantów, dla 
których rejestrowane są najniŜsze efekty. Zastosowanie rozwiązań opartych na 
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takim podejściu daje moŜliwość lepszego wykorzystania budŜetu reklamowego 
i zwiększenia efektywności prowadzonych działań.  

Podsumowanie 

Analiza elementów wpływających na skuteczność przekazu interaktywnego 
wskazuje na występowanie wielu czynników, które decydują o skuteczności 
kampanii reklamowych w środowisku internetowym. Przekaz reklamowy inte-
gruje wiele elementów oddziaływania zarówno werbalnych, jak i graficznych, 
które w połączeniu mogą działać na odbiorcę z róŜnym nasileniem. Zapropo-
nowane podejście do konstrukcji przekazu reklamowego dekomponowanego na 
elementy składowe daje moŜliwość testowania róŜnych wariantów projekto-
wych oraz określenia zaleŜności, które występują między komponentami. Po-
dejście to wykorzystuje właściwości środowiska elektronicznego i moŜliwość 
integracji z adaptacyjnymi witrynami internetowymi. Przeprowadzone badania 
eksperymentalne wskazują na łączone oddziaływanie poszczególnych kompo-
nentów przekazu i redukcję udziału przekazu werbalnego przy równoległym 
wykorzystaniu elementów graficznych o większej intensywności oddziaływa-
nia. Jednoczesne wykorzystanie takich elementów powoduje, Ŝe przekaz wer-
balny nie ma większego wpływu na interakcje generowane przez uŜytkownika. 
Wprowadzenie dynamicznie generowanych elementów o róŜnym poziomie 
oddziaływania pozwala na selekcję struktury przekazu, która zapewnia akcep-
towalny poziom uzyskiwanych rezultatów. 

 

THE IMPACT OF VISUAL COMPONENTS ON VERBAL MESSAGE  
IN INTERACTIVE COMMUNICATION – EXPERIMENTAL STUDIES  

 
Summary 

 
With the development of electronic marketing a needed to identify factors that influence the 

effectiveness of interactive media has appeared. The paper presents an overview of conditions 
associated with the factors affecting online advertising. There is presented the concept of internet 
advertising system structure, which makes it possible to determine the relationship between the 
textual and visual components and their impact on campaign results. 
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ROLA ONTOLOGII W HANDLU ELEKTRONICZNYM 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto próbę wykorzystania ontologii w obszarze handlu elektronicznego.  
W tym celu dokonano identyfikacji roli technik semantycznych w obszarze e-commerce oraz 
przeprowadzono analizę dostępnych w tym zakresie technik i standardów. RozwaŜania poparto 
studium praktycznym – autorską ontologią wspierającą standard e-commerce 3.0. Całość kończą 
wnioski z przeprowadzonych badań. 

Wprowadzenie 

World Wide Web w znaczący sposób zmienił dostęp do informacji. Po-
cząwszy od 1992 r. zastosowanie sieci WWW radykalnie zmniejszyło nakłady 
czasowe związane z poszukiwaniem informacji o produkcie czy jego dostawcy. 
Za pomocą kilku kliknięć myszką uŜytkownik ma moŜliwość przejrzenia rozle-
głych zasobów baz danych na temat potencjalnych produktów i usług zgodnych 
z uprzednio zdefiniowanymi przez siebie preferencjami1. Warto zaznaczyć, Ŝe 
aktualne mechanizmy wyszukiwania nie są jednak pozbawione wad. Zwykle 
uŜytkownicy sprawdzają jedynie tylko 10 pierwszych wyników zwróconych 
przez wyszukiwarkę2. Jednocześnie bardzo często te strony, które zostały pomi-
nięte przez uŜytkowników (zwrócone jako dalsze wyniki wyszukiwania), mogą 
być niezwykle istotne w związku z zadanym przez uŜytkownika zapytaniem. 
Ponadto w większości przypadków uŜytkownik poszukując informacji o do-
stępnych towarach i usługach, dostaje w efekcie niewłaściwe, mało istotne in-
                                                                 

1 M. Hepp, GoodRelations: An Ontology for Describing Products and Services Offers on the 
Web, w: EKAW 2008 LNCS 5268, red. A. Gangemi, J. Euzenat, Springer–Verlag Berlin–
Heidelberg 2008, s. 329–346. 

2 S. Sendhilkumar, T.V. Geetha, Concept based Personalized Web Search, w: TMRF e-Book  
Advances in Semantic Computing, red. J. Boley, V. Akerkar, 2010, nr 2, s. 79–102. 
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formacje, nieadekwatne do zadanego przez siebie zapytania. Stąd konieczne jest 
zapewnienie takiego mechanizmu wyszukiwania składników, który zwróciłby 
Ŝądane przez uŜytkownika wyniki oraz zapewnił ich odpowiednią personaliza-
cję3. 

Dodatkowym problemem jest obiektywne oszacowanie wartości produktu 
bądź usługi. Spowodowane jest to bardzo uproszczoną prezentacją zbioru skata-
logowanych produktów na danej stronie Web. Rzeczywiste specyfikacje tech-
niczne i opinie są niepełne, a często wręcz nierzetelne. Ponadto potencjalni 
klienci często nie są w stanie jednoznacznie oszacować wartości poszczegól-
nych propozycji znalezionej oferty danego sprzedawcy, gdyŜ obszar wyszuki-
wania jest zbyt duŜy. Zatem zamiast konkurencyjnego (bardziej rzetelnego czy 
obiektywnego) porównywania tysięcy opcji, klient nierzadko dokonuje losowe-
go wyboru pojedynczej marki i modelu, a następnie szuka najniŜszej ceny. Sy-
tuacja ta jest niekorzystna zarówno dla sprzedającego, jak i kupującego, gdyŜ 
kupujący nie dostają najlepszych produktów w odniesieniu do uprzednio zdefi-
niowanych przez siebie preferencji, sprzedawcy zaś nie otrzymują wynagrodze-
nia adekwatnego do wartości oferowanego przez siebie asortymentu, np. 
uwzględnione dodatkowe usługi czy wyróŜniające się cechy. 

Upowszechnienie się Internetu pociągnęło za sobą zmiany i unowocześnie-
nia na rynku elektronicznym. Pojawiły się nowe standardy wspierające opis  
i klasyfikację produktów w obszarze e-commerce. Ponadto, w związku z poja-
wieniem się koncepcji Web 3.0 określanej często w literaturze mianem Sieci 
Semantycznej, podjęto próby adaptacji tejŜe koncepcji dla potrzeb dziedziny  
e-commerce. Spodziewaną korzyścią miała być standaryzacja i systematyzacja 
wiedzy o produktach i usługach. 

Celem podjętym w artykule jest prezentacja moŜliwości adaptacji rozwią-
zań technologicznych e-commerce dla potrzeb standardu sieci Web 3.0. W ob-
szarze praktycznym jest to toŜsame z wykorzystaniem ontologii w obszarze 
handlu elektronicznego. Zastosowanie rozwiązania, jakim jest ontologia, dla  
e-commerce ma za zadanie usprawnić proces wyszukiwania towarów i usług  
w sieci, jednocześnie umoŜliwiając zarówno sprzedającym dotarcie ze swoją 
ofertą do właściwej grupy odbiorców, jak i kupującym znalezienie poszukiwa-
nych przez siebie produktów czy usług w zasobach sieciowych. 

 

                                                                 
3 C. Shahabi, Y.S. Chen, Web Information Personalization: Challenges and Approaches, 

 w: Databases in Networked Information Systems Third International Workshop, red. G. Goos,  
J. Hartmanis, J. van Leeuwen, Lecture Notes in Computer Science 2822, Springer 2003, s. 1–10.  
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Rynek e-commerce 

W związku z rozpowszechnieniem Internetu na masową skalę uŜytkownik 
zyskał nieograniczone moŜliwości związane z pozyskiwaniem informacji na 
temat produktów i usług oraz zawieraniem transakcji handlowych bez ograni-
czeń związanych z geograficznym zasięgiem rynku, zakresem czasu czy zasię-
giem środowisk. Obecnie uŜytkownik zanim zakupi dany towar czy usługę, 
korzysta z wiedzy dostępnej na ten temat w Internecie – niezaleŜnie od tego, 
czy dokona zakupu przez Internet, czy w tradycyjny sposób. JednakŜe jedną  
z dominujących zalet rynku e-commerce jest nieograniczony dostęp do produk-
tów i usług praktycznie przez całą dobę. Podczas gdy tradycyjny handel posiada 
często limitowane zasoby towarów lub usług, rynek e-commerce oferuje nie-
ograniczone ich ilości, obejmujące równieŜ swym zasięgiem rynki niszowe4.  
W e-commerce głównym sposobem pozyskiwania, wymiany i wdroŜenia wie-
dzy jest komputer, a transakcje handlowe pomiędzy kupującym a sprzedającym 
są zawierane przez Internet. 

Z roku na rok popularność rynku e-commerce nieustannie wzrasta. Bazując 
na raporcie z listopada 2010 r.5, moŜna stwierdzić, Ŝe wartość rynku e-com-
merce w Polsce wzrosła w porównaniu z rokiem 2009 o 2 mld zł. Według pro-
gnoz Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, w tym roku w internetowych 
sklepach i na aukcjach moŜe zostać wydanych ok. 15,5 mld złotych. W ostatnim 
dziesięcioleciu polski rynek e-commerce notował ciągły wzrost, jednakŜe do-
konując porównania z rynkiem e-commerce w Europie Zachodniej (rys. 1) czy 
USA, to w dalszym ciągu zauwaŜyć moŜna znaczące róŜnice. Obecnie Polska 
znajduje się na 12. miejscu pośród krajów Europy w odniesieniu wydatków 
ponoszonych w sieci przez uŜytkowników e-sklepów. 

 
 

                                                                 
4 Ibidem. 
5 Najlepsze sklepy internetowe w Polsce, Raport z 20 listopada 2010, http://interaktywnie.com/ 

biznes/artykuly/e-commerce/najlepsze-sklepy-internetowe-w-polsce raport-18215. 
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Rys. 1. Rynek e-commerce w Polsce i w wybranych krajach europejskich. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Najlepsze sklepy internetowe w Polsce, Raport z 20 
listopada 2010, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/e-commerce/najlepsze-sklepy-
internetowe-w-polsce raport-18215. 

Jednocześnie zauwaŜyć naleŜy wyraźny wpływ handlu elektronicznego na 
handel tradycyjny. Wielokrotnie przed dokonaniem zakupu klient sprawdza 
dany produkt w Internecie, porównuje ceny i oferty innych sprzedawców czy 
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dostępne moŜliwości zakupu przez sieć. Często informacje te słuŜą jedynie 
przeprowadzeniu badania rynku przez klienta, gdyŜ zakup odbywa się w trady-
cyjny sposób. Wiele sklepów internetowych w swojej ofercie umoŜliwia doko-
nanie zakupu przez Internet danego towaru czy usługi, a odbioru zakupionego 
dobra w sposób tradycyjny w sklepie (tzw. sprzedaŜ offline). Z przeprowadzo-
nych badań6 wynika, Ŝe oferta internetowa ma znaczący wpływ na sprzedaŜ  
w sklepach stacjonarnych. SprzedaŜ offline pod wpływem Internetu wyniosła 
26 mld zł, czyli dwa razy tyle, co handel internetowy7. 

Rola ontologii w handlu elektronicznym 

Najogólniej ontologię moŜna określić jako zbiór obiektów oraz relacji za-
chodzących pomiędzy nimi8. Sam termin został zapoŜyczony i znalazł zastoso-
wanie w wielu dziedzinach. Filozofia określa ontologię jako naukę o bycie, 
rodzajach oraz strukturach obiektów i przypisanych im właściwościach, ciągach 
wydarzeń, procesach oraz zachodzących między nimi relacjach9. Głównym 
załoŜeniem ontologii (w oparciu o definicję tego pojęcia w filozofii) jest dostar-
czenie taksonomii oraz formalnego opisu danego przedsięwzięcia10. Z pojęciem 
ontologii ściśle wiąŜe się koncepcja Sieci Semantycznej (Semantic Web czy 
Web 3.0), zaproponowana przez Bernersa-Lee11. Koncepcja ta bazuje na pojęciu 
inteligentnej reprezentacji informacji, wykorzystując do tego celu metamodele 
danych dostarczanych przez ontologie. Głównym załoŜeniem jest zwiększenie 
moŜliwości rozwoju Internetu pod względem przechowywania i wyszukiwania 
informacji. 

Obecnie niemalŜe kaŜde z przedsiębiorstw posiada stronę internetową za-
wierającą opis działalności, oferowane produkty czy usługi, godziny otwarcia 
sklepu czy moŜliwy obszar dostawy. JednakŜe często te wyniki nie są wyświe-
tlane na stronie – uŜytkownik musi przejść przez wiele podstron, zanim dotrze 
do poszukiwanych przez siebie informacji. Wykorzystanie mechanizmów opar-
tych na ontologiach moŜe w znaczący sposób uprościć ten proces. 

                                                                 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 T.S. Gruber, A translation approach to portable ontology specifications, „In Knowledge Ac-

quisition” 1993, No. 5, s. 199-220. 
9 B. Smith, Preprint version of chapter „Ontology”, w: Blackwell Guide to the Philosophy of 

Computing and Information, red. L. Floridi, Oxford Blackwell 2003, s. 155–166. 
10 Ibidem. 
11 T. Berners-Lee, J. Hendler, O. Lassila, The semantic web. Scientific American, Web Ontolo-

gy Language OWL Guide Version, Maj 2001, www.w3.org/TR/owl-guide/. 
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W obszarze handlu elektronicznego ontologia ma za zadanie uporządkowa-
nie rozproszonych informacji o produktach i usługach dostępnych w sieci oraz 
zapewnienie standaryzacji i systematyzacji wiedzy na temat poszczególnych 
rozwiązań. Ponadto ontologia pozwala na wykorzystanie semantycznych me-
chanizmów wyszukiwania, co z kolei stwarza moŜliwość dostarczenia wyników 
wyszukiwania zgodnych z zadanym przez uŜytkownika zapytaniem, tym sa-
mym umoŜliwiając sprzedawcom dotarcie do właściwej grupy odbiorców swo-
ich produktów. Praktycznym celem zastosowania ontologii w obszarze handlu 
elektronicznego jest  przede wszystkim dostarczenie informacji oraz odpowied-
niej adnotacji danych na temat produktu w celu oszacowania jego wartości  
w Internecie. Ponadto ontologia umoŜliwia dostarczenie informacji o godzinach 
otwarcia sklepów, cenach oraz charakterystykach produktów. W ten sposób 
powstaje moŜliwość dostarczenia szczegółowych informacji, których poszukuje 
uŜytkownik w danym momencie w sposób szybki, bez konieczności przeszuki-
wania długiej listy wyników wyszukiwania, często niekoniecznie związanych  
z tematem zapytania. 

Problem utworzenia sieci semantycznej dla potrzeb e-biznesu był podej-
mowany w wielu badaniach. Liczne dyskusje na ten temat oraz badania podkre-
ślają wagę, jaką przypisuje się roli sieci semantycznej dla dziedziny  
e-commerce. Badania były podejmowanie m.in. przez Nortona i Kaplana12, 
Usholda13 i Morecrofta14, Fensela15, Obrst, Wray i Liu16, Zou, Luan, Ivezic, 
Gruninger i Jones17, Corcho i Gomez-Perez18, Tolksdorf, Bizer, Eckstein oraz 

                                                                 
12 D. Norton, R. Kaplan, The balanced scorecard: measures that drive performance, „Harvard 

Business Review” 1992, No. 70(1).  
13 M. Uschold, M. King, S. Moralee, Y. Zorgios, The Enterprise Ontology, „The Knowledge 

Engineering Review” 1998, nr 13(1), s. 31–89. 
14 J.D. Morecroft, Executive Knowledge, Models, and Learning, w: Modeling for Learning Or-

ganizations, red. J.D. Morecroft, J.D. Sternman, Portland: Productivity Press. Ontological Issues 
in Knowledge Sharing IJCAI-95, Montreal 1994, s. 3–28. 

15 D. Fensel, Y. Ding, B. Omelayenko, E. Schulten, G. Botquin, M. Brown i in., Product Data 
Integration in B2B E-Commerce, „IEEE Intelligent Systems” 2001, No. 16(4), s. 54–59. 

16 L. Obrst, R.E. Wray, K. Liu, Ontological Engineering for B2B Ecommerce, „Proceedings of 
the International Conference on Formal Ontology in Information Systems (FOIS'01)”, USA 2001, 
s. 117–126. 

17 X. Zou, X. Luan, Semantic Resolution for E-Commerce, „In Proceedings of the 1st Interna-
tional Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS-02)”, 2002,  
s. 1–12. 

18 O. Corcho, A. Gomez-Perez, Solving Integration Problems of Ecommerce Standards and In-
itiatives through Ontological Mappings, „Proceedings of the Workshop on E-Business and Intel-
ligent Web at the Seventeenth International Joint Conference on Artificial Intelligence” (IJCAI-
2001), Seattle, USA 2001, s. 1–10. 



Rola ontologii w handlu elektronicznym 

 

311

Hesse19, Zahao i Sandahl20 oraz Zahao i Lovdahl21, Benevantano, Guerra, Ma-
gnani i Vincini22, Morgenstern i Riecken23, Fasli i Lee i Shim24, Liyi Zhang, 
Mingzhu Zhu, Wei Huang25, Yong Feng, Hongyan Xu, Xin Fang26 oraz przez 
Heppa27. 

Analizując podejścia dostępne w literaturze przedmiotu, moŜna dokonać 
ogólnych załoŜeń, jakie powinna spełniać ontologia dla handlu elektronicznego. 
Konieczne jest przede wszystkim wykorzystanie standardów Sieci Semantycz-
nej oraz standardów zgodnych z mechanizmami wnioskowania W3C. Ponadto 
dana ontologia powinna dostarczać informacji na temat dostawcy produktu, 
producenta, dostępności w miejscu i czasie. Istotne jest równieŜ zapewnienie 
rekomendacji dla zastosowania ontologii przez największe wyszukiwarki inter-
netowe. Jednym z rozwiązań zapewniających tego typu moŜliwości jest stan-
dard GoodRelations zaproponowany przez M. Heppa w 2008 r.28 Obecnie wy-
szukiwarki Yahoo oraz Google zapewniają oficjalną rekomendację zastosowa-
nia standardu GoodRelation w formacie RDF w celu dostarczenia właściwej 
lokalizacji danych dla ich indeksacji. Ponadto spekuluje się równieŜ o dołącze-
niu wyszukiwarki Bing do kontroli tej przestrzeni. Standard GoodRelations 

                                                                 
19 R. Tolksdorf, C. Bizer, R. Eckstein, R. Heese, Business to Consumer Markets on the Seman-

tic Web, „Proceedings of the On The Move to Meaningful Internet Systems OTM 2003 Work-
shops”, Włochy 2003, s. 816–828. 

20 Y. Zhao, K. Sandahl, Potential Advantages of Semantic Web for Internet Commerce, „Pro-
ceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS)”, Angers, 
Francja 2003, s. 151–158. 

21 Y. Zhao, J. Lövdahl, A Reuse-Based Method of Developing the Ontology for E-Procurement, 
„Proceedings of the Nordic Conference on Web Services (NCWS)”, Växjö, Szwecja 2003,  
s. 101–112. 

22 D. Beneventano, F. Guerra, S. Magnani, M. Vincini, A Web Service based framework for the 
semantic mapping amongst product classification, „Journal of Electronic Commerce Research” 
2004, No. 5(2), s. 114–127. 

23 L. Morgenstern, D. Riecken, SNAP: An Action-Based Ontology for E-commerce Reasoning, 
IBM T.J. Watson Research Center Hawthorne, FOMI, Nowy Jork 2005. 

24 T. Lee, J. Chun, J. Shim, S. Lee, An Ontology-Based Product Recommender System for B2B 
Marketplaces, „International Journal of Electronic Commerce” 2006, No. 11(2), s. 125–154.  

25 L. Zhang, M. Zhu, W. Huang, A Framework for an Ontology-based E-commerce Product 
Information Retrieval System, „Journal of Computers” 2009, No. 4(6), s. 436–443.  

26 Y. Feng, H. Xu, X. Fang, An Intelligent Recommendation Method of E-Commerce Based on 
Ontology, „International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering” Beijing, 
Chiny 2009. 

27 M. Hepp, GoodRelations: An Ontology for Describing Products and Services Offers on the 
Web, w: EKAW 2008 LNCS 5268, red. A. Gangemi, J. Euzenat, Springer–Verlag Berlin Heidel-
berg 2008, s. 329–346. 

28 Ibidem. 



Agnieszka Konys, Jarosław Wątróbski 312

pozyskał referencje wspomnianych wyszukiwarek Google oraz Yahoo, a takŜe 
BestBuy, Amazon29 czy Overstock30. 

 

Rys. 2. Przykład zastosowania standardu GoodRelations przez wyszukiwarki Google i Yahoo. 

Źródło: opracowanie własne. 

Na rysunku 3 przedstawiono moŜliwości zastosowania standardu GoodRe-
lations z wykorzystaniem składni RDFa do publikowania szczegółowych in-
formacji na temat sklepów, godzin otwarcia oraz dostępności informacji o poło-
Ŝeniu w sklepie. W uproszczeniu, sprzedający ma moŜliwość przekazania po-
tencjalnym klientom informacji w sposób dokładny, czy dany produkt (dobro 
lub usługa) jest dostępne w konkretnym sklepie. 

Przykład praktycznego rozwiązania w standardzie e-commerce 3.0 

Zastosowanie ontologii zostanie przedstawione na przykładzie kilku syste-
mów informatycznych klasy ERP. Zaprezentowanych zostanie kilka cech cha-
rakteryzujących rozwiązania, obejmujących przedstawienie dostawców, produ-
centów oraz moŜliwości wykorzystania przez przedsiębiorstwa w zaleŜności od 
liczby uŜytkowników. Systemy oraz ich charakterystyki zostały wybrane na 
bazie raportu Computer World oraz informacji zamieszczonych na stronach 
producentów poszczególnych rozwiązań. Analizie poddano rozwiązania produ-
centa Asseco Business Solutions: Asseco SAFO ERP, Asseco SOFTLAB ERP, 
Asseco WAPRO; producenta Microsoft Corporation: Microsoft Dynamics AX, 

                                                                 
29 www.amazon.com. 
30 www.overstock.com. 
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Microsoft Dynamics NAV oraz producenta Oracle Corporation: JD Edwards 
EnterpriseOne, Oracle E-business Suite. Do wymienionych 7 systemów zostały 
przypisane kryteria oraz informacja, czy dane rozwiązanie posiada określoną 
cechę bądź nie. Wybrane zostały te kryteria funkcjonalne, które mogą mieć 
szczególne znaczenie dla wsparcia procesu marketingu towarów i usług.  
W tabeli 1 zaprezetowano zestawienie kryteriów dla wybranych rozwiązań in-
formatycznych. 

 

gr: hasPOS 

gr: offers 

gr: hasPOS 

gr: availableAtOrFrom 

gr: offers 
Company Offer / Product 1 

Offer / Product 2 

Store 1 Store 2 

gr: availableAtOrFrom 

 
 
Rys. 3. Semantyczne powiązania stron internetowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.heppresearch.com. 

Tabela 1 
Zestawienie kryteriów wybranych systemów klasy ERP 

Nazwa 
systemu 

Asseco 
SAFO 
ERP 

Asseco 
SOFTLAB 

ERP 

Asseco 
WAPRO 

JD 
Edwards 
Enterpri-

seOne 

Microsoft 
Dynamics 

AX 

Microsoft 
Dynamics 

NAV 

Oracle E-
Business 
Suite 12.1 

Rok wprowa-
dzenia na ry-
nek polski 

1999 1990 1994 1999 2009 2010 2010 

Nazwa produ-
centa systemu 

Asseco 
Business 
Solutions 

Asseco 
Business 
Solutions 

Asseco 
Business 
 Solutions 

Oracle 
Corporation 

Microsoft 
Corporation 

Microsoft 
Corporation 

Oracle 
Corporation 

Kraj pocho-
dzenia opro-
gramowania 

Polska Polska Polska USA USA USA USA 

Główny dy-
strybutor opro-
gramowania  
w Polsce 

Asseco 
Business 
Solutions 

Asseco 
Business 
Solutions 

Asseco 
Business 
 Solutions 

Oracle 
Polska 

Microsoft 
Polska 

Microsoft 
Polska 

Oracle 
Polska 
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System prze-
znaczony dla 
firm: 

              

Małych (do 50 
uŜytkowni-
ków) 

– – tak – – tak tak 

Średnich (50–
200 uŜytkow-
ników) 

tak tak – tak tak tak tak 

DuŜych (po-
nad 200 uŜyt-
kowników) 

tak tak – tak tak – tak 

Obsługa za 
pomocą prze-
glądarki 
internetowej 

– tak – tak – tak tak 

MoŜliwość 
kastomizacji 
interfejsu 
uŜytkownika 

– tak – tak tak tak tak 

Predefiniowa-
ne kokpity me-
nedŜerskie/role 
uŜytkowników 

– tak – tak tak – tak 

Obsługa firm 
wielooddzia-
łowych 

tak – tak tak tak tak tak 

Planowanie 
kampanii 
marketingo-
wych 

tak tak – tak tak tak tak 

Zarządzanie 
ofertami tak tak – tak tak tak tak 

Zarządzanie 
cennikami tak tak – tak tak tak tak 

Zarządzanie 
rabatami tak tak – tak tak tak tak 

Zarządzanie 
szansami 
sprzedaŜy 

– – – tak tak tak tak 

Zarządzanie 
promocjami tak tak – tak tak tak tak 

Wsparcie 
marketingu  -  tak – tak tak – tak 

Analiza 
charakterysty-
ki klientów 

– – – – tak tak tak 

Analiza 
efektywności 
działań marke-
tingowych 

– tak – tak tak tak tak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Computer World31. 

Systemy były ocenianie pod względem ich stosowalności dla róŜnych ty-
pów przedsiębiorstw z uwzględnieniem dopuszczalnej liczby uŜytkowników do 
                                                                 

31 www.erpstandard.pl. 
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ich obsługi (małe, średnie, duŜe przedsiębiorstwa), moŜliwości obsługi za po-
mocą przeglądarki internetowej, moŜliwości kastomizacji interfejsu uŜytkowni-
ka, predefiniowanych kokpitów menedŜerskich/ról uŜytkowników, moŜliwości 
obsługi firm wielodziałowych, planowaniu kampanii marketingowych, zarzą-
dzaniu ofertami, zarządzaniu cennikami, zarządzaniu rabatami, szansami sprze-
daŜy oraz promocjami, wsparciu marketingu, analizowaniu charakterystyk 
klientów oraz analizowaniu efektywności działań marketingowych. Następnie 
charakterystyki poszczególnych rozwiązań zostały zaprezentowane z wykorzy-
staniem do tego celu mechanizmu ontologii. Ukazane zostały występujące po-
wiązania (relacje) pomiędzy danymi systemami oraz kryteriami (klasami) je 
charakteryzującymi (rys. 4). 

 
Rys. 4. Przykład ontologii dla wybranych systemów klasy ERP 

Źródło: opracowanie własne. 

Kolejną z moŜliwości zapewnienia systematyzacji wiedzy o dostępnych na 
rynku dobrach i usługach, a w tym przypadku systemach informatycznych, jest 
wykorzystanie standardu GoodRelations, dostarczającego informacji na temat 
dostępności danych produktów w sieci, informacji o sposobach płatności za 
dany produkt, dostępnych moŜliwościach dostawy produktu oraz róŜnych ty-
pach odbiorców towarów i usług. Przykład zaprezentowany na potrzeby niniej-
szej publikacji nawiązuje do przedstawionej ontologii wybranych systemów 
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informatycznych i przedstawia sklep internetowy specjalizujący się w dystrybu-
cji rozwiązań informatycznych (www.softwareshop.pl) (rys. 5). 

 

Rys. 5. Zastosowanie standardu GoodRelations dla przykładowego sklepu internetowego 

Źródło: opracowanie własne. 

Na rysunku 5 zawarte są szczegółowe informacje o godzinach otwarcia 
sklepu, lokalizacji, specjalizacji organizacji (dostawca oprogramowania), funk-
cjach biznesowych (sprzedaŜ), sposobach dostawy produktów. Informacje te są 
wyświetlane na stronie internetowej jako dodatkowe dane w wynikach wyszu-
kiwania dotyczących danego produktu lub usługi. 

Zakończenie 

W artykule podjęto problem adaptacji rozwiązań informatycznych e-com-
merce dla potrzeb standardu Sieci Semantycznej Web 3.0. W wyniku dokonanej 
analizy zidentyfikowano obowiązujące w zakresie Web 3.0 standardy oraz 
wskazano obszary merytoryczne, w których zastosowanie ontologii moŜe 
usprawnić funkcjonowanie segmentu e-commerce. W obszarze praktycznym 
dokonano skutecznej adaptacji jednego ze standardów e-commerce 3.0 – Good-
Relations dla potrzeb funkcjonowania przykładowego przedsiębiorstwa. Prze-
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prowadzone badania jednoznacznie potwierdzają celowość uŜycia ontologii  
w obszarze e-commerce. Wskazane w publikacji obszary praktycznego wyko-
rzystania ontologii rozszerzają moŜliwości funkcjonalne segmentu e-commerce. 

Pomimo Ŝe Sieć Semantyczna funkcjonuje równolegle z siecią Internet (jest 
jej częścią), to moŜliwości praktyczne szerszego wykorzystania prezentowane-
go podejścia stale rosną. Standard GoodRelations jest wspierany m.in. przez 
takie wyszukiwarki jak Google czy Yahoo. Dodatkowo warto zaznaczyć, Ŝe 
większość aplikacji i frameworków do tworzenia sklepów i witryn interneto-
wych równieŜ umoŜliwia uŜycie tego standardu. 

 
THE ROLE OF ONTOLOGY IN ELECTRONIC COMMERCE 

 
Summary 

 
The paper attempts to present the application of ontology in e-commerce. For this purpose 

the identification of available semantic techniques in e-commerce was made. The analysis of 
available techniques and standards was also made. The practical example of authors’ ontology 
supporting e-commerce standard 3.0 was proposed. The paper is finished with the conclusions 
from the conducted research. 
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NOWOCZESNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJ ĄCE  
PROCESY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ  

PRZEZ ORGANIZACJE INTELIGENTNE 
 
 

 

Streszczenie  

Gospodarka oparta na wiedzy stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania w zakresie 
efektywnego i skutecznego rozwoju procesów organizacyjnego uczenia się. Wydaje się, Ŝe  
w obecnych realiach gospodarczych, gdzie wiedza stanowi coraz istotniejszy czynnik konkuren-
cyjności, asymilowanie cech i zasad funkcjonowania organizacji inteligentnych jest nieuchronne. 
Jak pokazują wyniki ogólnopolskiego badania na próbie 800 firm, przedsiębiorstwa w Polsce  
w znikomym jeszcze stopniu stosują rozwiązania właściwe inteligentnym organizacjom. Obecnie 
co ósme przedsiębiorstwo (zatrudniające co najmniej 10 pracowników) moŜna określić jako 
podmiot o cechach organizacji inteligentnej. Organizacje inteligentne częściej wykorzystują 
róŜnorodne rozwiązania informatyczne w celu wspomagania procesów zarządzania wiedzą i na 
ogół bardzo wysoko oceniają ich efektywność. 

Wprowadzenie 

Współczesne gospodarki ewoluują w kierunku tzw. gospodarek wiedzy (lub 
opartych na wiedzy), gdzie wiedza staje się coraz istotniejszą kategorią zaso-
bów przedsiębiorstwa. WaŜny strategicznie charakter wiedzy wynika, po pierw-
sze, z jej trudniejszej imitacji i substytucji w porównaniu z zasobami material-
nymi, a po drugie, z jej większej elastyczności, tj. przydatności do tworzenia lub 
doskonalenia róŜnych elementów oferty przedsiębiorstwa1. 

Wiedza postrzegana w kategorii zasobu przedsiębiorstwa jest ściśle powią-
zana z procesami przetwarzania danych i informacji. Dane są podstawowymi 
elementami tworzącymi wiedzę, pozbawionymi jednak znaczenia bez odpo-

                                                                 
1 Zob. A. Sopińska, Wiedza – zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa, w: Przedsię-

biorstwo wobec wyzwań globalnych, tom 2, red. A. Herman, K. Poznańska, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2008, s. 67–81. 
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wiedniego kontekstu. Dopiero dane wyselekcjonowane, pogrupowane, porów-
nane, połączone i zestawione w odpowiednim kontekście oraz poddane ocenie 
stają się informacją. Z kolei informacje, którym zostanie nadana odpowiednia 
struktura umoŜliwiająca ich wykorzystanie w określonym obszarze działalności, 
tworzą wiedzę2. Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa powinna pod-
legać stałej identyfikacji, pomiarowi, pozyskiwaniu, rozwojowi, wykorzysty-
waniu i ochronie, co oznacza, Ŝe powinna podlegać odpowiednim procesom 
zarządzania. 

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badania (w którym autor uczestniczył) 
realizowanego w Polsce w 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości, na próbie 800 małych, średnich i duŜych przedsiębiorstw3. Dobór 
firm do badania odbył się z zachowaniem warstwowania według kryterium 
wielkości przedsiębiorstw oraz sektora działalności. Zastosowana procedura 
losowania zapewniła moŜliwość uogólniania uzyskanych wyników na populację 
przedsiębiorstw w Polsce o zatrudnieniu powyŜej 9 pracowników. Badanie zo-
stało zrealizowane techniką bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych  
z wykorzystaniem ankiety w formie papierowej (Paper nad Pencil Interview – 
PAPI). 

Organizacje inteligentne a gospodarka oparta na wiedzy 

We współczesnej gospodarce zachodzą liczne procesy, które skutkują ro-
snącym wpływem wiedzy na zarządzanie przedsiębiorstwem. MoŜna do nich 
zaliczyć m.in. lawinowo przyrastającą ilość wiedzy i idący za tym wzrost zna-
czenia kapitału ludzkiego, radykalne zmiany w wiedzy technologicznej, postę-
pującą globalizację napędzaną wzrostem technologii internetowych, informa-
tycznych oraz komunikacyjnych, ciągłe zmiany w środowisku politycznym oraz 
ekonomicznym współczesnego świata oraz radykalne zmiany w środowisku 
społecznym (głębokiej zmianie ulegają fundamentalne dotychczas wartości 
społeczne w kierunku struktur sieciowych opartych na relacjach partnerskich 
i minimalnym poziomie hierarchii) 4. PowyŜsze zmiany tworzą przed przedsię-
biorstwami wyzwania związane z koniecznością stałego uczenia się. Oprócz 
realizowania tradycyjnych zadań produkcyjnych czy usługowych przedsiębior-
                                                                 

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

3 P. Kordel, J. Kornecki, A. Kowalczyk, K. Krawczyk, K. Pylak, J. Wiktorowicz, Inteligentne 
organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2010. 

4 P. Sydänmaanlakka, An Intelligent Organization: Integrating Performance, Competence and 
Knowledge Management, Capstone Publishing Limited, Oxford 2002. 
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stwa muszą pozyskiwać i przetwarzać wiedzę oraz umiejętnie stosować ją  
w praktyce. Innymi słowy, współczesne przedsiębiorstwa muszą przekształcać 
się w organizacje oparte na wiedzy, to jest takie, których struktura wewnętrzna 
jest podporządkowana tworzeniu wartości dodanej w oparciu o efektywne wy-
korzystywanie wiedzy5. 

Szeroki zakres podstaw teoretycznych6 powoduje mnogość podejść i defini-
cji, a w konsekwencji brak jednej uniwersalnej definicji, która byłaby powsze-
chnie akceptowana. Organizacje inteligentne charakteryzują się szeregiem cech, 
które ją szczególnie wyróŜniają na tle innych firm, wśród których moŜna wy-
mienić: ogólnie podzielaną i przejrzystą wizję oraz strategię rozwojową, wystę-
powanie struktur organizacyjnych wspierających uczenie, oparcie kultury orga-
nizacyjnej oraz sposobu działania na wartościach, które wzmacniają ustawiczne 
uczenie, wyznawanie filozofii ciągłego usprawniania istniejących procesów, 
traktowanie zasobów ludzkich jako najwaŜniejszego zasobu organizacji, two-
rzenie zespołów zadaniowych złoŜonych z celowo dobranych pracowników 
róŜnych szczebli i specjalizacji, gromadzenie i wykorzystywanie informacji 
pochodzących z procesów kontrolnych do korekty bieŜącej działalności, stałe 
wdraŜanie nowych technologii, traktowanie przywództwa jako kluczowej kom-
petencji organizacji, wysoką zdolność do dokonywania zmian, systematyczne 
rozwiązywanie problemów, czerpanie doświadczeń z przeszłości, uczenie się na 
podstawie doświadczeń innych czy teŜ sprawną dyfuzję wiedzy wewnątrz orga-
nizacji7. 

W celu operacjonalizacji definicji na potrzeby badania przyjęto, Ŝe organi-
zacja inteligentna to taka organizacja, która spełnia łącznie cztery warunki:  

a) posiada sformalizowaną (spisaną) strategię rozwoju, w której określono 
długoterminowe cele rozwojowe oraz sposoby ich osiągnięcia,  

b) posiada sformalizowaną (spisaną) politykę zarządzania kadrami (w tym 
rekrutacji, wynagradzania i rozwoju kadr),  

c) posiada stronę internetową oraz wewnętrzną sieć komputerową oraz 
wykorzystuje specjalistyczne programy informatyczne,  

                                                                 
5 Z. Malara, Umiejętność zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnik sukcesu 

współczesnego przedsiębiorstwa, w: Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Ma-
teriały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2–3, Sopot 2009, s. 809–821. 

6 Koncepcja inteligentnej organizacji ma swoje źródła w licznych koncepcjach nauk o zarzą-
dzaniu, w tym w szczególności: organizacji jako systemu informacyjnego, koncepcji organizacji 
uczącej się, zarządzania wiedzą czy kapitału intelektualnego organizacji. 

7 P. Sydänmaanlakka, An Intelligent Organization... 
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d) oprócz wymiany informacji podczas zakupów lub sprzedaŜy w inny 
sposób wymienia wiedzę z otoczeniem. 

Zarządzanie wiedzą jako mechanizm rozwoju organizacji inteligentnej 

Wspólną płaszczyzną dla cech opisujących funkcjonowanie organizacji in-
teligentnych jest przestawienie uwagi w procesie zarządzania przedsiębior-
stwem z zasobów materialnych na niematerialne. To zasoby niematerialne  
(w postaci patentów, licencji, znaków towarowych i uŜytkowych, know-how, 
wiedzy eksperckiej zatrudnionych pracowników, systemów motywacyjnych, 
wypracowanych form pracy zespołowej itd.) tworzą źródła budowania przewagi 
konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Zasoby te wymagają specy-
ficznych kompetencji zarządczych dla ustawicznego procesu przekształcania 
informacji dla celów bieŜącego i przyszłego zarządzania.  

Szczególną rolę w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie pełnią menedŜe-
rowie, zwłaszcza najwyŜszego szczebla, którzy muszą zadbać o sprawne prze-
nikanie wiedzy zarówno do organizacji, jak i transfer wewnątrz niej samej. 
Wymaga to od nich racjonalnego zarządzania, począwszy od określenia potrzeb 
informacyjnych organizacji, a skończywszy na efektywnym wykorzystywaniu 
tych informacji w działalności przedsiębiorstwa. Dwa główne źródła danych 
wykorzystywane przez inteligentną organizację to jej otoczenie zewnętrzne oraz 
otoczenie wewnętrzne. Przykładowe źródła informacji w otoczeniu wewnętrz-
nym to pracownicy oraz róŜnorodne dokumenty określające strategię przedsię-
biorstwa, kształt struktury organizacyjnej (w tym regulaminy pracy, systemy 
motywacji), informacje na temat zasobów ludzkich i kultury organizacyjnej, 
dane finansowe i kosztowe, patenty, znaki towarowe i uŜytkowe. Źródła infor-
macji w otoczeniu zewnętrznym to klienci, dostawcy, konkurenci, kooperanci, 
instytucje naukowo-badawcze, firmy konsultingowe i szkoleniowe, samorządy 
terytorialne. Wiedza zgromadzona wewnątrz i na zewnątrz organizacji ma cha-
rakter dychotomiczny i przybiera albo postać wiedzy jawnej (zapisanej lub sko-
dyfikowanej) albo wiedzy ukrytej (spersonalizowanej), mającej swe źródło  
w umiejętnościach, kompetencjach i schematach zachowania poszczególnych 
jednostek.  

Profil organizacji inteligentnej w świetle badań 

Wyniki badań wyraźnie pokazały, Ŝe stosowanie rozwiązań właściwych or-
ganizacjom inteligentnym nie jest jeszcze w Polsce rozpowszechnione. Jedynie 
co ósmą firmę (z wyłączeniem przedsiębiorstw mikro) moŜna określić jako 
organizację inteligentną, spełnia bowiem wszystkie cztery warunki wyróŜnienia 
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tego typu organizacji, tj. dysponuje rozwiniętymi systemami informatycznymi, 
wymienia wiedzę z otoczeniem, prowadzi sformalizowaną politykę zarządzania 
kadrami oraz posiada sformalizowaną strategię rozwoju. 

Spośród kryteriów stanowiących wyróŜnik organizacji inteligentnej najczę-
ściej przedsiębiorstwa dysponują rozwiniętymi systemami informatycznymi 
(47% ogółu przedsiębiorstw w badanej próbie). Rzadziej dokonują wymiany 
wiedzy z otoczeniem (38%). Posiadanie sformalizowanej (w formie spisanej) 
polityki zarządzania kadrami deklaruje 31,6% firm, a sformalizowaną strategię 
rozwoju – 26,5%. Wyraźnie częściej kryteria organizacji inteligentnej spełniają 
większe organizacje, w tym zwłaszcza duŜe. Około 63% duŜych przedsię-
biorstw – trzykrotnie więcej niŜ małych i prawie dwukrotnie więcej niŜ średnich 
– ma sformalizowaną strategię rozwoju i politykę zarządzania kadrami. 

Analiza przedsiębiorstw w przekroju branŜowym wskazuje na zbliŜony sto-
pień rozwoju analizowanych sektorów w spełnianiu kryteriów organizacji inte-
ligentnej. Warto jednak wrócić uwagę na wyraźnie słabszy na tle innych sekto-
rów stopień wdroŜenia sformalizowanej strategii rozwoju oraz polityki zarzą-
dzania zasobami ludzkimi w firmach budowlanych. 

Wprowadzanie rozwiązań właściwych dla organizacji inteligentnych jest 
powiązane z typem głównego klienta organizacji. Najbardziej skłonne do wpro-
wadzania rozwiązań właściwych organizacjom inteligentnym w kaŜdym z wy-
odrębnionych obszarów okazały się przedsiębiorstwa, dla których głównym 
klientem są instytucje publiczne. 

Mechanizmy prowadzące do wdraŜania rozwiązań właściwych organiza-
cjom inteligentnym uruchamia realizacja procesu innowacyjnego w organizacji. 
Prawdopodobieństwo, Ŝe firma innowacyjna8 stosuje inteligentne rozwiązania 
jest ok. dwukrotnie wyŜsze w porównaniu z firmą nieinnowacyjną. Natomiast 
rodzaj innowacji (produktowa, procesowa, organizacyjna) nie jest czynnikiem 
róŜnicującym przedsiębiorstwa pod względem ich skłonności do wdroŜenia 
rozwiązań typowych dla organizacji inteligentnych. 

Stosowanie rozwiązań właściwych organizacjom inteligentnym wymuszają 
niekiedy wymogi formalne stawiane przed organizacjami wdraŜającymi normy 
zarządzania (pod tym względem wyŜsze wymogi nakłada norma zarządzania 
środowiskowego ISO 14001 aniŜeli norma ISO 9001, normy branŜowe lub 
normy wewnątrzzakładowe). 

 

                                                                 
8 Za firmę innowacyjną uznano przedsiębiorstwo, które w okresie ostatnich trzech lat wdroŜyło 

innowację. 
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Stosowanie narzędzi zarządzania wiedzą w praktyce polskich przedsię-
biorstw 

Organizacje inteligentne istotnie częściej wykorzystują róŜnorodne narzę-
dzia gromadzenia i przechowywania wiedzy oraz zarządzania wiedzą w porów-
naniu z pozostałymi organizacjami. Rzadziej w tym celu wykorzystują jedynie 
tradycyjne narzędzie archiwizacji papierowej (rys. 1). W praktyce zarządzania 
wiedzą organizacji inteligentnych najczęściej wykorzystuje się: Intranet, w tym 
archiwa w formie elektronicznej (71%), archiwa papierowe (55%) oraz cało-
ściowe systemy integrujące róŜne działy firmy (42%). 
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Rys. 1. Narzędzia wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania wiedzy oraz zarządzania 

wiedzą przez organizacje inteligentne i pozostałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych PAPI (n=800, w tym organizacje 
inteligentne (OI) – 99). 

Analiza narzędzi gromadzenia i przechowywania wiedzy oraz zarządzania 
wiedzą przeprowadzona dla firm róŜnej wielkości prowadzi do następujących 
wniosków (rys. 2): 

a) małe organizacje inteligentne nie róŜnią się istotnie od firm średnich 
pod względem stopnia wykorzystania róŜnorodnych narzędzi; róŜnice 
takie występują natomiast pomiędzy duŜymi organizacjami inteligent-
nymi a mniejszymi, 

b) Intranet jako najczęściej wykorzystywane przez organizacje inteligent-
ne narzędzie zarządzania wiedzą znajduje równie powszechne zastoso-
wanie w tego typu firmach niezaleŜnie od ich wielkości; 
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c) duŜe organizacje inteligentne ponaddwukrotnie częściej aniŜeli mniej-
sze firmy wykorzystują w tym celu systemy (np. obiegu dokumentów) 
narzucone przez normy (np. ISO); 

d) duŜe organizacje inteligentne są bardziej skłonne aniŜeli firmy mniejsze 
do wykorzystywania tradycyjnego narzędzia gromadzenia i przecho-
wywania wiedzy oraz zarządzania wiedzą w postaci archiwów papie-
rowych (odwrotna prawidłowość obserwowana jest w przypadku pozo-
stałych organizacji). 
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Rys. 2. Narzędzia wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania wiedzy oraz zarządzania 
wiedzą przez organizacje inteligentne i pozostałe według wielkości firmy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych PAPI (n=800, w tym OI – 99). 

Kolejnym elementem systemu zarządzania wiedzą są rozwiązania informa-
tyczne wspomagające procesy zarządzania wiedzą. Zdecydowana większość 
organizacji inteligentnych (ponad 90%) stosuje narzędzia informatyczne dla 
wspomagania procesów zarządzania wiedzą i ten odsetek jest dwukrotnie wyŜ-
szy w porównaniu z pozostałymi organizacjami (rys. 3). Warto podkreślić rów-
nieŜ fakt, Ŝe rozkład odpowiedzi na to pytanie niemal dokładnie pokrywał się  
z rozkładem odpowiedzi udzielanych przez respondentów reprezentujących 
obie kategorie organizacji na pytanie o określenie luki wiedzy. MoŜna stąd wy-
snuć wniosek, Ŝe przedsiębiorstwa stosują narzędzia informatyczne właśnie dla 
określania luki wiedzy. 
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Rys. 3. Stosowanie rozwiązań informatycznych jako narzędzi wspomagających procesy zarzą-

dzania wiedzą przez organizacje inteligentne i pozostałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych PAPI (n=800, w tym OI – 99). 

Warto przy tym zwrócić uwagę, Ŝe organizacje inteligentne dalej rozwijają 
wdroŜone rozwiązania informatyczne. Doceniając ich rolę w zarządzaniu wie-
dzą, planują kolejne wdroŜenia – ma to miejsce w przypadku co czwartej orga-
nizacji inteligentnej (dwukrotnie częściej niŜ w pozostałych). 

NaleŜy takŜe podkreślić róŜnice między przedsiębiorstwami róŜnej wielko-
ści. Na uwagę zasługuje fakt, Ŝe w zasadzie nie są one widoczne w przypadku 
organizacji inteligentnych – niezaleŜnie od wielkości prawie 90% przedsię-
biorstw stosuje narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą, 
podczas gdy w przypadku pozostałych organizacji odsetek firm, które dokonały 
wdroŜeń, rośnie wyraźnie wraz z wielkością przedsiębiorstwa (tab. 1). 

Organizacje inteligentne częściej wykorzystują róŜnorodne rozwiązania in-
formatyczne w celu wspomagania procesów zarządzania wiedzą w porównaniu 
z pozostałymi organizacjami. Jak pokazano na rysunku 4, najczęściej w tym 
celu wykorzystywany jest przez nie elektroniczny obieg dokumentów oraz bazy 
i hurtownie danych (po 83% wskazań), jak równieŜ Intranet (76%). Inne roz-
wiązania informatyczne stosowane są juŜ zdecydowanie rzadziej – co czwarta 
organizacja inteligentna stosuje praktykę zarządzania relacjami z klientem, tzw. 
Customer Relationship Management (dwukrotnie częściej niŜ organizacje nie-
spełniające kryteriów organizacji inteligentnej) oraz rozwiązania wspomagające 
pracę grupową, co piąta – praktykę Human Capital Management (mającą mar-
ginalne zastosowanie w organizacjach pozostałych), a co szósta – systemy 
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wspomagania decyzji strategicznych, tzw. Business Intelligence (trzykrotnie 
częściej niŜ organizacje pozostałe). 

Tabela 1 

Stosowanie i planowanie wdroŜenia rozwiązań informatycznych  
jako narzędzi wspomagających procesy zarządzania wiedzą  

przez organizacje inteligentne i pozostałe według wielkości zatrudnienia 

Wyszczególnie-
nie 

Organizacje inteligentne Pozostałe organizacje 

10–49 50–249 250+ 
ogó-
łem 

10–49 50–249 250+ 
ogó-
łem 

Stosowanie narzędzi informatycznych wspomagających procesy zarządzania wiedzą (w %) 

przedsiębiorstwo 
stosuje narzędzia 
informatyczne 

97,6 82,9 93,8 90,9 42,8 59,7 77,3 47,4 

przedsiębiorstwo 
nie stosuje na-
rzędzi informaty-
cznych 

2,4 12,2 0,0 6,1 48,1 28,9 18,2 43,0 

respondent nie 
wie 

0,0 4,9 6,3 3,0 9,1 11,4 4,5 9,5 

Planowanie wdroŜenia narzędzi informatycznych wspomagających procesy zarządzania wiedzą0 
 (w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy) w % 

przedsiębiorstwo 
planuje wdroŜe-
nie narzędzi in-
formatycznych 

31,0 22,0 12,5 24,2 6,8 8,1 13,6 7,3 

przedsiębiorstwo 
nie planuje wdro-
Ŝenia narzędzi 
informatycznych 

35,7 39,0 50,0 39,4 71,3 65,8 68,2 70,0 

respondent nie 
wie 

33,3 39,0 37,5 36,4 21,9 26,2 18,2 22,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych PAPI (n=800, w tym OI – 99). 

Organizacje inteligentne stosują znacznie więcej rozwiązań informatycz-
nych do wspomagania procesów zarządzania wiedzą aniŜeli pozostałe organiza-
cje. Ta grupa organizacji wykorzystuje najczęściej pięć narzędzi informatycz-
nych, podczas gdy najliczniejsza grupa pozostałych organizacji stosuje zaledwie 
jedno narzędzie (rys. 5). 
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Pytanie dotyczyło jedynie tych firm, które stosują rozwiązania informatyczne 

Rys. 4. Stosowane rozwiązania informatyczne jako narzędzia wspomagające procesy zarządzania 
wiedzą przez organizacje inteligentne i pozostałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych PAPI (n=423, w tym OI – 99). 
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Pytanie dotyczyło jedynie tych firm, które stosują rozwiązania informatyczne. 

Rys. 5. Liczba stosowanych rozwiązań informatycznych do wspomagania procesów zarządzania 
wiedzą przez organizacje inteligentne i pozostałe 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych PAPI (n=423, w tym OI – 99).  
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Organizacje inteligentne zdecydowanie częściej aniŜeli pozostałe planują 
wdroŜenie w okresie najbliŜszych 12 miesięcy rozwiązań informatycznych  
w celu wspomagania procesów zarządzania wiedzą. Według deklaracji respon-
dentów przedstawionych na rysunku 6, zdecydowana większość tych firm (ale 
takŜe i firm, które nie spełniają kryteriów organizacji inteligentnej) planuje 
wdroŜenie elektronicznego obiegu dokumentów (100% organizacji inteligent-
nych i 69% pozostałych), bazy i hurtowni danych (odpowiednio 96% i 75%) 
oraz Intranetu (96% i 50%). Co trzecia organizacja inteligentna planuje w tym 
okresie wdroŜyć bardziej zaawansowane rozwiązania informatyczne, a miano-
wicie systemy Human Capital Management, Customer Relationship Manage-
ment lub Business Intelligence. 
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Pytanie dotyczyło wyłącznie firm, które wyraziły gotowość wprowadzenia takich rozwiązań w ciągu naj-
bliŜszych 12 miesięcy. 

Rys. 6. Rozwiązania informatyczne jako narzędzia wspomagające procesy zarządzania wiedzą 
planowane do wdroŜenia w ciągu najbliŜszych 12 miesięcy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych PAPI [n=75, w tym OI – 23].  

Ostatnim zagadnieniem dotyczącym rozwiązań wspomagających zarządza-
nie wiedzą, które zostało podjęte w badaniu, była ocena ich efektywności. 
Przedsiębiorstwa, które zastosowały poszczególne narzędzia, na ogół bardzo 
wysoko oceniły ich efektywność (rys. 7). Nieliczne krytyczne wypowiedzi 
(udzielone przez zaledwie 2% respondentów) dotyczyły wyłącznie niskiej efek-
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tywności baz i hurtowni danych. Relatywnie najczęściej bardzo pozytywnie 
oceniano efekty uzyskane dzięki wdroŜeniu Supply Chain Management (78%) 
oraz Customer Relationship Management (70%). Liczba pytanych przedsię-
biorstw podana została na rysunku i jest róŜna dla róŜnych rozwiązań z uwagi 
na róŜny poziom stosowania poszczególnych rozwiązań przez przedsiębiorstwa.  
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Rys. 7. Ocena efektywności stosowanych rozwiązań informatycznych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych PAPI.  

Odnosząc się do oceny efektywności poszczególnych narzędzi informa-
tycznych przez organizacje inteligentne z uwzględnieniem ich wielkości, warto 
podkreślić, Ŝe jest ona generalnie słabiej oceniana przez małe firmy niŜ przez 
średnie czy duŜe. Wynika to ze specyfiki tych narzędzi, które niekoniecznie 
muszą się sprawdzić w organizacjach o słabo rozbudowanej strukturze organi-
zacyjnej i niezbyt skomplikowanych procesach. Respondenci reprezentujący 
małe firmy co prawda wskazywali, Ŝe te narzędzia są uŜyteczne, jednak w tej 
grupie badanych znacznie mniej osób wskazywało na bardzo duŜą uŜyteczność. 
Niektóre narzędzia są jednak oceniane bardzo wysoko równieŜ przez małe or-
ganizacje – są to Customer Relationship Management oraz Supply Chain Ma-
nagement.  
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Podsumowanie 

Wyniki badania pokazały, Ŝe organizacje inteligentne istotnie częściej wy-
korzystują róŜnorodne narzędzia gromadzenia i przechowywania wiedzy oraz 
zarządzania wiedzą w porównaniu z pozostałymi organizacjami. Zdecydowana 
większość organizacji inteligentnych stosuje narzędzia informatyczne dla wspo-
magania procesów zarządzania wiedzą, głównie w celu określania luki wiedzy. 

Organizacje inteligentne częściej w porównaniu z pozostałymi wykorzystu-
ją róŜnorodne rozwiązania informatyczne dla wspomagania procesów zarządza-
nia wiedzą. Najczęściej w tym celu wykorzystywany jest przez nie elektronicz-
ny obieg dokumentów, bazy i hurtownie danych oraz Intranet. Ponadto liczba 
rozwiązań informatycznych stosowanych przez organizacje inteligentne dla 
wspomagania procesów zarządzania wiedzą jest znacznie większa. 

Organizacje inteligentne zdecydowanie częściej aniŜeli pozostałe planują 
takŜe wdroŜenie w okresie najbliŜszych 12 miesięcy rozwiązań informatycz-
nych w celu wspomagania procesów zarządzania wiedzą. Zdecydowana więk-
szość firm planuje wdroŜenie elektronicznego obiegu dokumentów, bazy i hur-
towni danych oraz Intranetu. Natomiast co trzecia organizacja inteligentna pla-
nuje w tym okresie wdroŜyć bardziej zaawansowane rozwiązania informatycz-
ne, takie jak systemy Human Capital Management, Customer Relationship Ma-
nagement lub Business Intelligence. 

Przedsiębiorstwa, które zastosowały poszczególne narzędzia wspomagania 
procesów zarządzania wiedzą, na ogół bardzo wysoko oceniają ich efektyw-
ność. Relatywnie najczęściej bardzo pozytywnie oceniano efekty uzyskane 
dzięki wdroŜeniu systemów Supply Chain Management oraz Customer Rela-
tionship Management. 

 
MODERN TOOLS SUPPORTING PROCESSES OF KNOWLEDGE 

MANAGEMENT USED BY INTELLIGENT ORGANISATIONS 
 

Summary 
 

Knowledge-based economy generates new challenges for enterprises in the field of efficient 
and effective development of processes of organizational learning. It appears that, under current 
economic conditions where knowledge constitutes an increasingly important factor of competi-
tiveness, assimilation of features and principles of functioning of intelligent organizations is 
inevitable. As the results of the nationwide quantitative research based on the sample of 800 
enterprises have shown, the application of solutions typical for intelligent organizations is not yet 
popular in Poland. Currently every eight enterprise (employing at least 10 persons) can be defined 
as an entity with features of an intelligent organization. Intelligent organizations use more often 
various IT solutions to support knowledge management process than the remaining organizations 
and generally assess their efficiency as very high. 
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WYKORZYSTYWANIE BLOGÓW  
PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

 

Streszczenie  

Rozwój technologiczny i coraz powszechniejszy dostęp do Internetu pozwala na tworzenie 
coraz to nowszych technik komunikacyjnych, dostępnych zarówno dla indywidualnych uŜytkow-
ników sieci, jak i organizacji. Wraz z pojawieniem się fenomenu określanego mianem Web 2.0 
blogowanie stało się jedną z prostszych i przystępniejszych metod tworzenia i komunikowania 
treści przez uŜytkowników. Autorka opisuje samo zjawisko blogowania, motywy i róŜnice po-
między blogowaniem a innymi formami komunikacji internetowej. Następnie przedstawia korzy-
ści wynikające ze stosowania blogów przez przedsiębiorstwa zarówno w kontaktach ze swoim 
otoczeniem jak i w usprawnieniu komunikacji wewnątrz organizacji. Zwraca uwagę na zagroŜe-
nia, wynikające po części z kwestii prawnych oraz niewprawnego stosowania tego narzędzia, oraz 
przedstawia zestaw dobrych praktyk. 

Wprowadzenie 

Wraz z rozwojem prostego i przyjaznego uŜytkownikom oprogramowania, 
blogowanie pozwoliło przekształcić się typowym uŜytkownikom Internetu  
z konsumentów informacji w ich twórców. Blogi są zazwyczaj uaktualniane 
(ang. updated) codziennie lub cotygodniowo i mogą przybierać formę osobiste-
go dziennika lub pamiętnika, specjalistycznego źródła informacji, komentarzy 
odnośnie sytuacji politycznej itp. UŜytkownicy dzielą się swoimi doświadcze-
niami, wartościami i podejściem do Ŝycia, często zamieszczając zdjęcia lub 
krótkie filmy wideo. Blogerzy angaŜują się w róŜnorodne działania związane  
z poszukiwaniem, tworzeniem, dzieleniem się i wpływaniem na waŜność i hie-
rarchię zamieszczanych informacji. Blogowanie polega nie tylko na poszukiwa-
niu informacji, ale samo w sobie moŜe być postrzegane jako satysfakcjonujące. 
Blogowanie umoŜliwia wpływ na kształtowanie opinii uŜytkowników, ich po-
strzegania i lojalności względem marek czy teŜ dzielenie się wiedzą. 
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Blogi – istota i rodzaje 

Blogi były pierwszym na tak duŜą skalę widocznym przejawem zjawisk, 
które obecnie określane są mianem Web 2.0. Sam termin „blog” pojawił się  
w 1995 r., tagi i ich specjalistyczne zastosowania, takie jak mikroformaty, za-
częto stosować w 1997 roku, AJAX (technologia dynamicznej zmiany treści 
strony oparta na języku JavaScript) został po raz pierwszy uŜyty w 1999 r.,  
a sama fraza Web 2.0 została wprowadzona w 2004 r. jako próba podsumowa-
nia zmieniającej się natury sieci, pozwalającej na coraz większe współtworzenie 
treści dostępnych w Internecie przez szerokie grono uŜytkowników. Najogólniej 
blogowanie moŜna zdefiniować jako następującą po sobie serię wpisów (po-
stów), których zbiór określany jest mianem bloga. Typowy blog składa się ze 
strony głównej (pokazującej najbardziej aktualne posty), archiwum (zezwalają-
cego na dostęp do starszych postów) oraz zazwyczaj wyraźnie zaznaczonej 
wizytówki opisującej, kto jest twórcą danego bloga1.  

Sieci blogów odgrywają znaczącą rolę w tworzeniu trendów, dzieleniu się 
opiniami i nowościami przez uczestników czy rozprzestrzenianiu się informacji 
poprzez komunikację nieformalną. Wraz z upowszechnianiem się mediów ge-
nerowanych przez konsumentów (np. blogów, społeczności sieciowych, forów 
opinii konsumenckich) konsumenci coraz aktywniej angaŜują się w interakcje 
zachodzące online. Indywidualni uŜytkownicy blogów, tworzący i konsumujący 
treści poprzez swój przekaz komunikacyjny inicjują interakcję z innymi uŜyt-
kownikami. Interakcje pomiędzy uŜytkownikami blogów nie są ograniczone 
geograficznie, i zazwyczaj łączą rozproszonych uŜytkowników o podobnych 
zainteresowaniach bądź cechach, z podkreśleniem aspektu komunikacji konsu-
ment do konsumenta (ang. C2C). Fora internetowe pozwalają konsumentom na 
zapoznawanie się z opiniami i doświadczeniami innych konsumentów oraz 
zamieszczanie własnych postów w interesujących ich tematach. Fora udostęp-
niają miejsce do prowadzenia społecznych negocjacji, gdzie przekaz komunika-
cyjny odzwierciedla mainstreamową kulturę i zachęca uŜytkowników do indy-
widualnej interpretacji wspólnych zainteresowań omawianych na forum. Fora 
internetowe i blogi są do siebie podobne w tym względzie, Ŝe zarówno jedne, 
jak i drugie opierają swój przekaz komunikacyjny na osobistych i niekomercyj-
nych relacjach. Blogi posiadają jednak pewne unikalne cechy, wyróŜniające je 
zarówno spośród tradycyjnych mediów komunikacyjnych, jak i innych środków 
przekazu w Internecie: 
                                                                 

1 E. Wilde, Deconstructing blogs, „Online Information Review” 2008, Vol. 32, No. 3, s. 405, 
www.emeraldinsight.com/1468-4527.htm. 
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– po pierwsze, blogi mogą słuŜyć najróŜniejszym celom, niektóre oferują 
opisy wybranych linków dotyczących danego zagadnienia (np. poleca-
nych ksiąŜek, przepisów, stron o interesującej tematyce i zawartości), 
inne mogą opisywać wydarzenia z Ŝycia blogera (czyli osoby prowa-
dzącej dany blog), a jeszcze inne będą zawierać opinie i komentarze 
odnośnie do danego tematu, 

–  po drugie, bloger moŜe kontrolować zarówno treść samego bloga, jak  
i to, w jaki sposób będzie otrzymywał zwrotne informacje od odwiedza-
jących i czytających blog innych uŜytkowników sieci; blogi moŜna ła-
two personalizować – temat, styl, długość zamieszczanych postów  
w całości są zaleŜne od prowadzącego blog, 

– po trzecie, wiadomości są publikowane i rozpowszechniane w społecz-
nościach blogerskich (tzw. blogosferach) w oparciu o powiązania po-
między uŜytkownikami blogów oraz udogodnienia oferowane przez te 
społeczności, np. polecenia stron internetowych, blogrolle (z ang. blog-
rolls, czyli zamieszczane na blogu listy zaprzyjaźnionych bądź poleca-
nych blogów), cytowania, linkownie, 

– po czwarte, blogi udostępniają czysto „osobistą przestrzeń” dla osoby 
wyraŜającej swoje opinie, oferując równocześnie źródło informacji dla 
czytelników bloga, podczas gdy fora czy inne kanały komunikacyjne 
społeczności internetowych operują w przestrzeni publicznej2. 

Jak juŜ wcześniej wspominano, blogi mogą się od siebie znacząco róŜnić 
zarówno pod względem formy, jak i prezentowanych treści. Blog moŜe przyjąć 
formę pamiętnika, notatki, miejsca zamieszczania wiadomości, strony, gdzie 
zamieszczane są nowinki czy tymczasowego miejsca prezentowania się polity-
ka. W literaturze przedmiotu spotykać się moŜna z następującym podziałem 
blogów ze względu na typ3: 

– przeglądowy (z ang. filters) – treści zamieszczane na tym typie blogów 
są zewnętrzne względem autora, mogą to być np. wybrane wydarzenia 
czy internetowe happeningi, tego typu blog moŜe się składać wyłącznie 
z linków do innych stron opatrzonych komentarzem odnośnie do ich 

                                                                 
2 B. Park, S. Ahn, H. Kim, Blogging: mediating impacts of  flow on motivational behavior, 

„Journal of Research in Interactive Marketing” 2010, Vol. 4, No. 1, s. 10, www.emeraldinsight. 
com/2040-7122.htm. 

3 K. Hsiu-Chia, Y. Chun-Po, K. Feng-Yang, Exploring individual communication power in the 
blogosphere, „Internet Research” 2008, Vol. 18 No. 5, s. 544, www.emeraldinsight.com/1066-
2243.htm. 
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treści, bądź kryteriów, którymi kierował się bloger, wybierając za-
mieszczone odniesienia, 

– pamiętnik (z ang. personal journals) – zamieszczane treści są osobiste  
i wewnętrzne, posty składają się głównie z przemyśleń i doświadczeń 
autora, 

– notatnik (z ang. notebook) – zamieszczane treści mogą mieć zarówno 
charakter osobisty, jak i przeglądowy, cechą wyróŜniającą ten typ blo-
ga, są dłuŜsze i zorientowane na dany temat posty przybierające kształt 
esejów.  

Początkowo zdecydowaną większość stanowiły blogi typu przeglądowego, 
z czasem ustępując pola bardziej osobistym, które obecnie są najbardziej popu-
larne wśród Internautów. Aktualnie blogi słuŜą nie tylko dokumentowaniu wy-
darzeń z Ŝycia blogera, kontaktowi z rodziną i znajomymi – mogą być równieŜ 
źródłem informacji. Niektórzy uŜywają blogów w celu wyraŜania swoich po-
glądów i opinii, zdarza się, Ŝe artykuły zamieszczane na blogu doczekują się 
wydania w formie ksiąŜki, co zdarzyło się w np. w przypadku spisanych przez 
Julie Child doświadczeń z przepisami kulinarnymi, wydanymi następnie w for-
mie ksiąŜki i zekranizowanymi (ksiąŜka „Mastering the Art of French Co-
oking” oraz film „Julia i Julia”)4. Bardzo waŜną cechą blogów, z punktu wi-
dzenia uŜytkowników czytających dany blog, jest moŜliwość skomentowania 
poszczególnych postów, obojętnie czy w celu odniesienia się do treści w danym 
poście zawartych, dodania dodatkowych informacji, czy po prostu zaznaczeniu, 
Ŝe dany post został przeczytany. Opcja komentowania odnosi się nie tylko do 
najbardziej aktualnych postów, uŜytkownicy przeglądający archiwum starszych 
wpisów równieŜ mogą dodawać własne komentarze, które będą widoczne dla 
innych uŜytkowników5. 

Jakimi motywami kierują się autorzy blogów, zaczynając swoją działal-
ność? Blogi mogą spełniać róŜnego typu funkcje i słuŜyć najróŜniejszym celom. 
Niektórzy twórcy blogów zamieszczają wpisy w celu zaprezentowania się jako 
ekspert w danej dziedzinie, zwiększenia widoczności swojej firmy bądź uzy-
skania wsparcia od społeczności internetowej. Inni blogerzy po prostu interesują 
się tematami zamieszczanymi przez siebie na blogu i szukają moŜliwości prze-
dyskutowania ich z innymi internautami. Sukces osiągnięty w blogosferze moŜe 
zwiększyć medialne zainteresowanie autorem bloga, pozytywnie wpłynąć na 

                                                                 
4 www.sonypictures.com/movies/julieandjulia/site/. 
5 K. Chopin, Finding communities: alternative viewpoints through weblogs and tagging, „Jour-

nal of Documentation” 2008, Vol. 64, No. 4, s. 554, www.emeraldinsight.com/0022-0418.htm. 
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jego reputację lub pomóc w rozkręceniu biznesu. Podkreślenia moŜe wymagać 
fakt, Ŝe nie wszyscy autorzy blogów kierują się wyłącznie kwestiami material-
nymi czy moŜliwościami zwiększenia medialności swojego przedsięwzięcia, 
niektórzy czerpią satysfakcję z samego procesu zamieszczania postów, moŜli-
wości samoekspresji i nawiązywania kontaktów z innymi, podobnie myślącymi 
uŜytkownikami sieci6. 

Internauci zakładają i prowadzą blogi, kierując się pobudkami takimi jak: 
prowadzenie dokumentacji czyjegoś Ŝycia, przekazywanie komentarzy i opinii 
blogera, wyraŜanie głęboko odczuwanych emocji, artykułowanie pewnych idei 
poprzez ich zapisanie oraz tworzenie i utrzymywanie forów społecznościowych. 
Nie naleŜy równieŜ zapominać o roli, jaką blogi mogą odgrywać w przypadku 
zakupów internetowych. JeŜeli przyjrzeć się motywom prowadzenia blogów 
pod kątem nieformalnej komunikacji i elektronicznego marketingu szeptanego, 
uzyska się z jednej strony lepsze zrozumienie intencji blogerów, z drugiej stro-
ny moŜna próbować ocenić ich wpływ na podejmowanie decyzji nabywczych 
przez innych internautów. Opinie i recenzje zamieszczane przez uŜytkowników 
na róŜnych blogach są rozpowszechniane poprzez nieformalną komunikację 
pomiędzy pozostałych członków danej społeczności. Blogerzy, kierując się 
potrzebą społecznych interakcji, pobudkami finansowymi, troską o innych kon-
sumentów oraz moŜliwością podniesienia swojej wartości zamieszczają  
e-opinie o komercyjnych produktach i usługach. Następujące motywy mogą  
w znacznym stopniu przyczynić się do wyjaśnienia zachowań uŜytkowników 
blogów7: 
1. Poszukiwanie rozrywki – postrzeganie blogowania jako ciekawego i dają-

cego satysfakcję doświadczenia będzie zachęcało uŜytkowników do częste-
go zamieszczania nowych postów. Blogerzy poszukują rozrywki, zabawy  
i stymulacji, w zamian za poświęcone na blogowanie zasoby, takie jak czas 
czy środki pienięŜne. Takie podejście opisuje blogowanie jako doświadcze-
nie samo w sobie, nie przypisując mu Ŝadnych obiektywnych celów. 

2. Poszukiwanie informacji – blogi mogą zawierać informacje dotyczące po-
szczególnych grup produktów i doświadczeń uŜytkowników z nimi związa-
nych, co powoduje uzyskiwanie przez nie wpływu na społeczne i kon-
sumpcyjne zachowania internautów. W blogosferach związanych z kon-
sumpcją uŜytkownicy blogów porozumiewają się ze sobą w celu uzyskania 

                                                                 
6 L. Hsi-Peng, L. Ming-Ren, Demographic differences and the antecedents of blog stickiness, 

„Online Information Review” 2010, Vol. 34, No. 1, s. 23, www.emeraldinsight.com/1468-
4527.htm. 

7 B. Park, S. Ahn, H. Kim, Blogging: mediating…, s. 15. 
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informacji i rady odnośnie do danego dobra bądź usługi, uczestniczenia  
w porównywaniu doświadczeń (pozytywnych lub negatywnych) uzyska-
nych w kontakcie z produktem, usługą lub przedsiębiorstwem. Przykładem 
dzielenia się przez uŜytkownika sieci negatywnymi doświadczeniami zwią-
zanymi z firmą moŜe być sytuacja Jeffa Jervisa, który opisał na swoim blo-
gu problem z reklamacją laptopa firmy Dell. Po zamieszczeniu posta okaza-
ło się, Ŝe sytuacja Jeffa nie była odosobniona i temat złej obsługi został 
podjęty przez innych autorów blogów oraz serwisy informacyjne8. 

3. Poszukiwanie efektywności – uŜytkownicy często kierują się oszczędnością 
czasu i wysiłku poświęcanego na osiągnięcie konkretnego celu w interak-
cjach z Internetem. Wygoda i efektywność mogą być powodem częstego 
korzystania z blogów jako sposobu na przefiltrowanie przytłaczającej ilości 
informacji zamieszczanych w Internecie na konkretny temat9. 
Biorąc pod uwagę motywy, którymi kierują się uŜytkownicy blogów, moŜ-

na wyróŜnić dwie kategorie zachowań: związane z cyfrowym zaangaŜowaniem 
wynikającym z tworzenia i konsumowania treści oraz zachowania e-zakupowe 
wynikające z zorientowania podmiotu na konkretne zadanie. UŜytkownicy cha-
rakteryzujący się pierwszym typem zachowań generują treści umieszczane na 
blogu nie tylko w celu stworzenia i skonsumowania informacji, ale równieŜ  
w celu uzyskania aprobaty od innych uŜytkowników i czytelników blogów. 
Treści tworzone przez uŜytkowników blogów mogą zwiększać poziom i dyna-
mikę interakcji pomiędzy członkami danej społeczności oraz odczuwany przez 
nich poziom przynaleŜności do danej społeczności. Blogerzy przejawiający 
drugi typ zachowań skupiają się bardziej na celu i osiągają satysfakcję nie  
z samego faktu blogowania, ale z moŜliwości osiągnięcia określonego celu po-
przez blogowanie. Autorzy blogów zorientowanych na zachowania e-zakupowe 
mogą działać w formie niezaleŜnych agentów, poszukujących i wykorzystują-
cych informacje dostępne zarówno na swoim, jak i cudzych blogach, w celu 
uzyskania jak największej satysfakcji z doświadczeń e-zakupowych. Tak samo 
potencjalni konsumenci będą szukać na blogach informacji umoŜliwiających 
osiągnięcie oczekiwanych przez nich celów i wartości10. 

 
                                                                 

8 J. Porter, Serwisy społecznościowe: Projektowanie, Helion, Gliwice 2009, s. 54. 
9 K. Ching-Jui, T.  Hui-Ying, The acceptance of blogs: using a customer experiential value 

perspective, „Internet Research” 2009, Vol. 19 No. 5, s. 481, www.emeraldinsight.com/1066-
2243.htm. 

10 L. Hsi-Peng, H. Kuo-Lun, Gender differences in reasons for frequent blog posting, „Online 
Information Review” 2009, Vol. 33 No. 1, s. 141, www.emeraldinsight.com/1468-4527.htm. 
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Blogi korporacyjne 

Następujące cechy blogów, wyróŜniające je spomiędzy innych form komu-
nikacji dostępnych w Internecie, powodują zainteresowanie przedsiębiorstw tą 
formą komunikacji11: 

– łatwość zarządzania treścią, 
– łatwe w nawigacji archiwum, 
– prezentowanie najbardziej aktualnych postów, 
– linki do innych blogów, 
– łatwość odpowiadania na zamieszczane posty. 
Blogi, ze względu na oferowane moŜliwości jedno- i dwustronnej, zarówno 

masowej, jak i indywidualnej komunikacji, mogą być postrzegane jako poten-
cjalnie efektywne i skuteczne narzędzie umoŜliwiające komunikację przedsię-
biorstwom. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać ten unikalny kanał komuni-
kacji do bezpośredniego kontaktu z otoczeniem, przypominającego swoją formą 
komunikację indywidualną na skalę masową. Granice pomiędzy komunikacją 
indywidualną, grupową i masową zacierają się w blogosferze. 

Korporacyjny blog moŜna opisać jako swojego rodzaju wariant blogu oso-
bistego, zawierający opinie, komentarze, ocenę oraz wszelkiego rodzaju inne 
dyskusje poświęcone jednemu konkretnemu przedsiębiorstwu. Korporacyjni 
blogerzy to osoby, które prowadzą w przedsiębiorstwie oficjalnego lub pół-
oficjalnego bloga, lub są łatwo identyfikowalni z firmą, w której pracują (nie 
będąc jej oficjalnymi rzecznikami). Na podstawie powyŜszych rozwaŜań moŜna 
przyjąć następującą definicję bloga korporacyjnego jako bloga wyraźnie bądź 
domyślnie wspieranego przez dane przedsiębiorstwo oraz prowadzonego przez 
osobę (bądź grupę osób) wyraźnie powiązanych z konkretnym przedsiębior-
stwem12. 

Przedsiębiorstwa, a w szczególności kierownicy wyŜszego szczebla coraz 
częściej zastanawiają się nie tylko nad załoŜeniem korporacyjnego bloga i wy-
braniem dla niego odpowiedniej strategii, ale nad tym, czy sami nie powinni 
brać udziału w jego tworzeniu. Podjęcia wymagają decyzje odnośnie do polityki 
prowadzenia bloga (lub blogów), oraz wyboru osób odpowiedzialnych za blo-
gowanie w przedsiębiorstwie. Blogowanie pozwala na stworzenie atmosfery 
otwartości i szczerości względem wszystkich zainteresowanych stron, obojętnie 

                                                                 
11 Ch. Soyoen, H. Jisu, Content analysis of corporate blogs as a relationship management tool, 

„Corporate Communications: An International Journal” 2010, Vol. 15 No. 1, s. 32, 
www.emeraldinsight.com/1356-3289.htm. 

12 Ibidem, s. 34. 
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czy chodzi o pracowników, klientów, czy o szerszą opinię publiczną lub zaan-
gaŜowane media. Atmosfera otwartości jest szczególnie istotna, poniewaŜ 
szczególnie duŜe przedsiębiorstwa coraz częściej znajdują się pod uwaŜną ob-
serwacją opinii publicznej i spotykają się z coraz większą nieufnością poten-
cjalnych konsumentów. Wielu spośród liderów rynku informatycznego (takich 
jak np. IBM, Sun Microsystems, Intel, Quark) wykorzystuje juŜ od lat róŜno-
rodne narzędzia społecznościowe, w tym blogi, w celu stworzenia lepszej plat-
formy do prowadzenia dyskusji pomiędzy pracownikami i udostępnienia miej-
sca, gdzie pracownicy mają moŜliwość kontaktu ze swoim kierownictwem13. 

Blogi pisane przez konkretnych pracowników lub kierowników danego 
przedsiębiorstwa są postrzegane jako bardziej wiarygodne niŜ bezosobowe ofi-
cjalne blogi korporacyjne. Dla przedsiębiorstw jest to szansą na zaprezentowa-
nie kierownictwa jako realnych ludzi i przywódców. Niemniej przedsiębiorstwa 
powinny być bardzo ostroŜne w kwestii wejścia do blogosfery. Przykładem 
nieudanego wysiłku marketingowego z uŜyciem bloga moŜe być przykład Wal-
-Martu. Latem 2006 r. powstał blog („Wal-Marting across America”), prowa-
dzony rzekomo przez parę podróŜującą po Ameryce wozem kempingowym  
i zatrzymującą się na parkingach koło sklepów sieci Wal-Mart. W rzeczywisto-
ści okazało się, Ŝe osoby te działały w porozumieniu z działem PR korporacji. 
Wywołało to falę oburzenia zarówno wśród blogerów, jak i przeciwników kor-
poracji14. Tego typu działania określane są mianem astroturfingu (z ang. astro-
turf marketing) i polegają na udawaniu przez osobę lub grupę osób aktywistów 
lub konsumentów podejmujących spontaniczne lub obywatelskie inicjatywy,  
w celu poparcia jakiejś idei, polityka, wydarzenia lub produktu15. Działania 
określane mianem astroturfingu, jak i sam termin wywołują negatywne skoja-
rzenia, głównie z powodu stosowania taktyki mającej na celu zmylenie ogółu 
odbiorców. 

Korporacyjne blogi mają wiele zalet z punktu widzenia przedsiębiorstw, 
m.in.16: 

– niskie koszty obsługi i utrzymania, 
– są łatwe w uŜyciu i nie wymagają specjalistycznego szkolenia, 

                                                                 
13 D. Tapscott, A. Williams, Wikinomics – How Mass Collaboration Changes Everything, At-

lantic Books, Londyn 2008, s. 263. 
14 L. Thompson, Walmarting Across America: Blogging in the Discount Aisles of Good vs. 

Evil, 2006, www.blogher.com/node/11579. 
15 Sz. Szymczyk, Astroturfing – malowana trawa, 2007, http://media2.pl/internet/29673-

astroturfing-%E2%80%93-malowana-trawa.html. 
16 Blogging4Business report, „Strategic Direction” 2006, Vol. 22, No. 9, s. 19, 

www.emeraldinsight.com/journals.htm. 
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– usprawniają dzielenie się informacjami i wiedzą, 
– ułatwiają nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, 
– zapewniają tani i prosty dostęp do zamieszczanych opracowań, 
– pozwalają na efektywną promocję róŜnych produktów poprzez za-

mieszczanie linków i odnośników do innych stron, co z jednej strony 
wzbogaca zawarte treści, a z drugiej ułatwia pozycjonowanie strony17, 

– pozwalają na szybkie zebranie informacji zwrotnych w postaci komen-
tarzy na temat zamieszczanych treści, co moŜe prowadzić do ulepszenia 
oferty, produktu, usługi, 

– tworzą miejsce dyskusji dla zainteresowanych stron, 
– ułatwiają kontakt ze społecznościami internetowymi,  
– generują zainteresowanie firmą, 
– zachęcają do ponownego odwiedzania bloga i powiązanych z nim stron. 
Blogowanie moŜe przynieść zarówno wymierne i mierzalne efekty (takie 

jak zwiększony ruch na witrynie przedsiębiorstwa, subskrypcje RSS i innych 
formatów dotyczących aktualizacji strony i powiązanego z nią bloga), jak i po-
średnio wpływać na poprawę wizerunku firmy, reputację osoby prowadzącej, 
świadomość marki, a nawet na zwiększenie poziomów wykorzystania opisywa-
nego produktu lub usługi. Popularność danego bloga moŜe być mierzona za 
pomocą takich wskaźników jak: lista komentarzy do pojedynczych postów  
i bloga jako całości, liczba odwiedzin, liczba komentarzy/liczba odwiedzin, 
ruch na stronie, ilość subskrypcji, ilość odwiedzających przekierowanych  
z wyszukiwarki, liczba artykułów i informacji o blogu zamieszczana na serwi-
sach informacyjnych lub innych blogach, wiadomości mailowe dotyczące blo-
ga, dyskusje o blogu na forach internetowych, ranking w Technoratii18. Nie bez 
znaczenia jest wpływ prowadzenia korporacyjnego bloga na pracownika, który 
się tym zajmuje, czy odczuwa on satysfakcję z blogowania, czy blogowanie ma 
wpływ na jego karierę, czy pozwala na uzyskanie znaczących i przydatnych 
wiadomości zwrotnych na temat prowadzonej działalności. 

Niestety blogi mogą stanowić równieŜ zagroŜenie i wywoływać znaczne 
etyczne kontrowersje, zwłaszcza w przypadku niekontrolowanego blogowania 
przez pracowników (lub osoby z zewnątrz) godzącego w dobre imię i reputację 
firmy. Przedsiębiorstwa mogą być w szczególności zaniepokojone materiałami 
zamieszczanymi przez pracowników na osobistych blogach i tym, Ŝe te materia-
ły mogą naruszyć bezpieczeństwo firmy bądź ujawnić tajemnice handlowe. 

                                                                 
17 A. Shuen, Web 2.0. Przewodnik po strategiach, Helion, Gliwice 2009, s. 223. 
18Blog Marketing Journal, http://blogmarketingjournal.com/category/blog-metrics/. 
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Blogowanie jest związane z pewnymi unikalnymi zagroŜeniami natury prawnej, 
takimi jak19: 

– ujawnienie tajemnic handlowych, 
– zniesławienie, 
– nieautoryzowane wykorzystanie/zamieszczenie chronionej własności 

intelektualnej. 
WyŜej wymienione powody wskazują, jak waŜne jest, aby firmy, które zde-

cydują się na prowadzenie korporacyjnego bloga, ustalały odpowiednie wy-
tyczne dotyczące blogowania. Wytyczne powinny jasno określać, co pracowni-
cy i kierownicy mogą zamieszczać (a czego nie powinni) na blogach wchodzą-
cych w skład oficjalnej witryny danego przedsiębiorstwa. Wytyczne dotyczące 
blogowania powinny równieŜ zawierać wskazówki dla pracowników prowadzą-
cych osobiste blogi odnośnie do komentowania działalności firmy, jej klientów, 
partnerów i innych aspektów funkcjonowania na rynku20. Ustalenie i rozpropa-
gowanie wytycznych odnośnie do blogowania wśród pracowników firmy jest  
o tyle waŜne, Ŝe zdarzały się zwolnienia pracowników z powodu ich wypowie-
dzi na blogu (np. Google i Mark Jen21 czy Friendster i Joyce Parka22). 

W momencie kiedy dane przedsiębiorstwo zdecyduje się zaangaŜować  
w prowadzenie korporacyjnego bloga, ustali wytyczne dotyczące blogowania  
i wybierze osobę lub osoby odpowiedzialne za prowadzenie bloga, przydatny 
moŜe się okazać poniŜszy zestaw dobrych praktyk dotyczących blogowania23: 
1. Rozpoczęcie blogowania trafnym, zwięzłym i przemyślanym wpisem odno-

śnie do powodów podjęcia się prowadzenia bloga, celów, którym będzie 
słuŜyć, i oczekiwanego kręgu czytelników. 

2. Samodzielne przygotowywanie treści przez pracownika/kierownika odpo-
wiedzialnego za blogowanie – doda to blogowi autentyczności. 

3. Efektywne zarządzanie czasem – naleŜy wygospodarować czas na posto-
wanie, czytanie komentarzy i odpowiadanie na nie, jeŜeli osoba odpowie-

                                                                 
19Corporate Blogging, Humeuristisch Online Blog, www.humeuristisch.com/ 

corporateblogging.asp. 
20 Przykłady wytycznych odnośnie do blogowania: Gov Gab, http://blog.usa.gov/roller/ 

govgab/page/Policie; Webblogs on Harvard Law School, http://blogs.law.harvard.edu/terms-of-
use/; NevOn, Neville Hobson’s weblog, http://nevon.typepad.com/nevon/2004/11/ 
codes_and_polic.html; UK Web Focus, http://ukwebfocus.wordpress.com/blog-policies/. 

21 E. Hansen, Google blogger: I was terminated, Cnet News 2005, http://news.cnet.com/ 
Google-blogger-I-was-terminated/2100-1038_3-5572936.html. 

22 S. Olsen, Friendster fires developer for blog, Cnet News 2004, http://news.cnet.com/ 
Friendster-fires-developer-for-blog/2100-1038_3-5331835.html. 

23 D. Wyld, Management 2.0: a primer on blogging for executives, „Management Research 
News” 2008, Vol. 31 No. 6, s. 465–467, www.emeraldinsight.com/0140-9174.htm. 
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dzialna za prowadzenie bloga z jakiegoś powodu jest przez dłuŜszy czas 
niedostępna, powinna wyznaczyć zastępstwo. 

4. Regularne zamieszczanie postów i materiałów utrzymuje zainteresowanie 
czytelników, przedłuŜający się brak wpisów moŜe spowodować ich utratę  
i w konsekwencji śmierć bloga. 

5. Hojność – wpisy na blogu nie powinny nadmiernie skupiać się na piszącym 
i jego osiągnięciach (takie podejście moŜe szybko znudzić potencjalnych 
czytelników), naleŜy pamiętać, Ŝe korporacyjny blog powinien być głównie 
platformą przekazywania informacji o przedsiębiorstwie, pracownikach, 
produktach (i w mniejszym stopniu o Ŝyciu prywatnym prowadzącego 
blog), naleŜy zwracać uwagę na pozytywne aspekty działalności przedsię-
biorstwa, chwalić osiągnięcia przedsiębiorstwa i współpracowników. 

6. Wykształcenie „gruboskórności” – naleŜy pamiętać, Ŝe blogowanie będzie 
wywoływać róŜne, nie zawsze pozytywne reakcje i naleŜy być przygotowa-
nym na krytykę czy wprost wulgarność w niektórych komentarzach. 

7. Sprawdzanie pisowni i poprawności gramatycznej przed zamieszczaniem 
wpisów. 

8. Unikanie zamieszczania zbyt wielu informacji, szczerość i otwartość są 
postrzegane jako mocne strony blogów, nie naleŜy jednak przesadzać, nie-
które informacje mogą być postrzegane jako zbędne i budzić irytację czy-
telników (a co za tym idzie, powodować negatywny odbiór bloga). 

9. Utrzymanie łatwości nawigacji pomiędzy poszczególnymi wpisami oraz 
atrakcyjnego wyglądu postów i bloga – sama treść nie wystarcza do przy-
ciągnięcia i utrzymania zainteresowania potencjalnych czytelników. 

10. Studiowanie innych blogów, interesowanie się ich treścią, dodawanie lin-
ków do blogów o pokrewnej tematyce, przeglądanie najpopularniejszych 
blogów (np. ranking Top 100 Technorati24) i wykorzystywanie zdobytej  
w ten sposób wiedzy do ulepszania prowadzonego bloga. 

Podsumowanie 

Rozwój technologiczny i coraz powszechniejszy dostęp do Internetu po-
zwala na tworzenie coraz to nowych technologii komunikacyjnych, dostępnych 
zarówno dla indywidualnych uŜytkowników sieci, jak i organizacji. Wraz z po-
jawieniem się fenomenu określanego mianem Web 2.0 blogowanie stało się 
jedną z prostszych i przystępniejszych metod tworzenia i komunikowania treści 
przez uŜytkowników. Przedsiębiorstwa coraz częściej zauwaŜają korzyści wy-

                                                                 
24 Technorati Top 100, http://technorati.com/blogs/top100/. 
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nikające ze stosowania blogów zarówno w kontaktach ze swoim otoczeniem, 
jak i moŜliwościami usprawnienia komunikacji wewnątrz organizacji. Blogo-
wanie niepozbawione jest pewnych zagroŜeń, wynikających po części z kwestii 
prawnych oraz niewprawnego stosowania tego narzędzia. 

 
THE USE OF BLOGGING BY ENTERPRISES 

 
Summary 

 
Technological development and continuously growing numbers of people with internet ac-

cess allow creation of increasingly more advanced techniques of communication, available to 
both organisations and individuals. Coming as part of Web 2.0 phenomenon, blogging became 
one of simplest and most accessible methods of content generation for an average Web user. The 
author describes the phenomenon of blogging, reasons for its popularity and differences between 
blogging and other forms of internet communication. Another issue raised is possible advantages 
a company can achieve with corporate blogs, both in outside communication and in internal ex-
change of ideas. Dangers of negative legal consequences of blogging, along with threats coming 
from inept usage of blogs are also shown, together with list of best practices.  



 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 662                EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 74                  2011 
 

 

 

 

dr KAROL KRAJEWSKI 
Akademia Morska w Gdyni 
 

 

 

 

SPECYFIKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJ Ą RYNKOWĄ 
W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA  

MLECZARSKIEGO W POLSCE 
 

 

 

Streszczenie  

W pracy przedstawiono ocenę komunikacji rynkowej w sektorze mleczarskim w Polsce oraz 
procesów zarządzania tym obszarem w przedsiębiorstwach tego sektora. Badanie przeprowadzone 
zostało w oparciu o analizę doświadczeń przedsiębiorstw sektora mleczarskiego na tle zachowań 
uczestników i potrzeb procesów komunikacji. Wymagało to zdefiniowania modelu przestrzeni 
komunikacji rynkowej w warunkach rynku mleczarskiego oraz określenia wzajemnych relacji 
uczestników tego modelu w odniesieniu do procesu przekazywania komunikatów rynkowych. 
Przyjęty zakres pozwolił na określenie podstawowych cech zjawisk komunikacji rynkowej oraz 
procesów zarządzania tym obszarem aktywności przedsiębiorstw na tle oceny oddziaływania 
odbiorców komunikatów i konsumentów. W badanym sektorze stwierdzono na ogół tradycyjne 
podejście do procesu komunikacji, ale zróŜnicowane w zaleŜności od skali przedsiębiorstw  
i rozwiązań organizacji tych procesów w przedsiębiorstwach oraz brak systemowego podejścia do 
zarządzania komunikacją rynkową w nowych warunkach rynku mleczarskiego.  

Wprowadzenie 

Problematyka organizacji efektywnej komunikacji przedsiębiorstw sektora 
mleczarskiego z rynkiem stanowi tradycyjnie obszar zainteresowania działów 
marketingu tych firm, ale jest to juŜ podejście nieaktualne. Od nowoczesnej 
firmy pragnącej zaistnieć na rynku wymaga się obecnie czegoś więcej niŜ wy-
tworzenia produktu wysokiej jakości, po atrakcyjnej cenie, dostępnego przez 
kanały dystrybucji dla nabywców. W nowych warunkach rynku mleczarskiego 
przedsiębiorstwo musi komunikować się ze swoimi obecnymi i potencjalnymi 
klientami1 z wykorzystaniem wszystkich kanałów komunikacji, a to wchodzi 
juŜ w obszar szeroko pojętego procesu zarządzania w systemie komunikacji 
                                                                 

1 K. Krajewski, Rynek mleczarski – mechanizmy, specyfika, potrzeby komunikacji uczestników.  
„Przegląd Mleczarski” 2011, nr 2, s. 49. 



Karol Krajewski 346

marketingowej (znanym teŜ jako tradycyjny promotion mix). Zasadniczą funk-
cją komunikacji marketingowej, jako składowej procesu zarządzania w firmie, 
jest podejmowanie decyzji o wyborze oferty rynkowej i jej alokacji na rynku 
oraz oddziaływanie przez przedsiębiorstwo na obecnych i potencjalnych na-
bywców, tak aby dokonywali wyboru oferowanych towarów w sposób trwały, 
co pozwoli zapewnić trwałą pozycję rynkową tego przedsiębiorstwa2. System 
komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem stanowi ciągle teŜ podstawowy 
element koncepcji marketingu, łączy bowiem opracowaną strategię marketin-
gową ze zjawiskami i zdarzeniami występującymi na rynku3.  

W literaturze przedmiotu na temat organizacji przedsiębiorstw sektora mle-
czarskiego nadal dominuje tradycyjne podejście, które utoŜsamia system komu-
nikacji z marketingiem i uznaje, Ŝe jest to obszar zainteresowania wyłącznie 
działów (czy teŜ innych komórek organizacyjnych) marketingu. Uznaje się po-
wszechnie wśród kadr marketingu tego sektora, Ŝe właśnie marketing mix jest 
rozbudowaną formą komunikacji rynkowej, a właściwie jeden z jego elementów 
– reklama lub szerzej promocja. Całokształt relacji przedsiębiorstwa z rynkiem 
stanowi swoisty kanał komunikacji, przez który płyną określone strumienie 
rzeczowe (produkty, usługi) oraz strumienie informacyjne. W warunkach no-
woczesnego rynku moŜna przyjąć, Ŝe nie tylko sama promocja, lecz łącznie 
wszystkie elementy marketingu, rozumiane całościowo, będące systemem ko-
munikacji rynkowej, zapewniają najbardziej trwałe i efektywne relacje pomię-
dzy przedsiębiorstwem a nabywcą. MoŜna zatem przyjąć, Ŝe przedsiębiorstwo 
istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu się, a natura przed-
siębiorstwa organizacji wyraŜa się właśnie w procesach tego przekazu oraz 
komunikowania się z otoczeniem rynkowym4. 

Na rynku mleczarskim w Polsce, który mimo widocznego rozwoju wykazu-
je w duŜej części cechy rynku tworzącego się, podstawowym narzędziem ko-
munikacji jest ciągle sam produkt (wraz z opakowaniem), jego cena oraz do-
stępność poprzez kanały dystrybucji5. W miarę rozwoju rynku, dywersyfikacji 
produktów, tworzenia nowych segmentów rynku, kreowania marek tych pro-
duktów oraz powstania nowych kanałów dystrybucji, będących w stanie obsłu-

                                                                 
2 R.J. Varey, Marketing Communication. Principles and practice, Routledge London & New 

York 2002, s. 125. 
3 L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek, Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, 

Warszawa 2001, s. 503–504. 
4 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Wrocław 2002, 

s. 13. 
5 K. Krajewski, Rynek mleczarski..., s. 51. 
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Ŝyć rosnącą podaŜ, dotychczasowe proste formy komunikacji z rynkiem nie są 
juŜ wystarczające, aby trwale przyciągnąć uwagę konsumentów6. Rozwój rynku 
oznacza potrzebę stworzenia systemu komunikacji o szerokich, wyraźnie zary-
sowanych funkcjach, dysponującego skutecznym instrumentarium ich realiza-
cji, zintegrowanego z pozostałymi narzędziami marketingu mix przedsiębior-
stwa7. W kolejnym etapie rozwoju, w miarę nabywania doświadczenia uczest-
ników rynku oraz ich wiedzy na temat mechanizmów rynkowych i oddziaływa-
nia narzędzi marketingu, obserwuje się malejące znaczenie promocji na rzecz 
działania ze strony wszystkich narzędzi marketingu traktowanych łącznie,  
w postaci kompleksu informacyjnego i perswazyjnego, który moŜna określić 
mianem nowej komunikacji rynkowej8.  

Na obecnym etapie rozwoju rynku mleczarskiego w Polsce mamy juŜ do 
czynienia z kompleksowym oddziaływaniem instrumentów marketingu (z wy-
raźnym akcentem na efekty synergii i integracji działań marketingowych), na 
końcowego odbiorcę przekazów informacyjnych i perswazyjnych, jakim jest 
konsument. Równie waŜna w praktyce komunikacji rynkowej na tym rynku jest 
potrzeba oddziaływania na wszystkich uczestników łańcucha działań i decyzji 
rynkowych. Komunikacja rynkowa stanowi obecnie strumień dwukierunkowy: 
z jednej strony przedsiębiorstwo wysyła przekaz informacyjno-nakłaniający, 
zmierzający do wywołania zamierzonych reakcji i działań u odbiorcy, a z dru-
giej strony otrzymuje odpowiedź zwrotną w postaci akceptacji bądź negacji 
jego oferty marketingowej, wyraŜaną poprzez podejmowanie decyzji o zakupie 
oferowanych produktów9. Działania z zakresu komunikacji rynkowej, poza ich 
charakterem działań bieŜących, stanowią teŜ podstawowy obszar działań strate-
gicznych, kształtując strategie przedsiębiorstw mleczarskich. 

Inspiracje wynikające z wieloletnich obserwacji i badań rynku produktów 
mleczarskich w Polsce stały się juŜ wcześniej podstawą podjęcia rozwaŜań nad 
nową koncepcją zintegrowanej komunikacji rynkowej, wynikającą z potrzeb 

                                                                 
6 M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, Zintegrowana komunikacja rynkowa 

na rynku Ŝywności – aspekty modelowania i zarządzania, w: Komunikacja i jakość w zarządzaniu, 
red. T. Wawak, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, t. I, s. 251–256. 

7 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa  2003, s. 49–52. 

8 M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, Zarządzanie komunikacją rynkową 
przedsiębiorstw – organizacja, strategie, uwarunkowania, Wyd. SGGW,  Warszawa 2010, s. 7. 

9 M.J. Sirgy, Integrated Marketing Communications, Prentice Hall, Upper Saddle River, New 
Jersey 1998, s. 4. 



Karol Krajewski 348

rozwoju tego rynku w polskich warunkach10. Na obecnym etapie analizy pro-
blemu w 2010 r. podjęto wstępne badanie wśród 25 wybranych, ale reprezenta-
tywnych przedsiębiorstw sektora mleczarskiego w Polsce, charakteryzujących 
się róŜną wielkością, formą własności i organizacji. Badania przeprowadzone 
zostały z wykorzystaniem techniki wywiadów bezpośrednich (face to face)  
z respondentami z działów marketingu lub zarządu, przy uŜyciu kwestionariu-
sza zawierającego pytania zamknięte oraz otwarte, umoŜliwiające pogłębione 
analizy doświadczeń przedsiębiorstw sektora w zakresie organizacji komunika-
cji rynkowej oraz zachowań uczestników rynku w procesach komunikacji. 
Kwestionariusz badawczy został poddany wstępnej weryfikacji w badaniu pilo-
taŜowym, co umoŜliwiło weryfikację adekwatności pytań i wariantów odpo-
wiedzi do podjętego problemu badawczego. Przyjęty zakres oceny wymagał 
wskazania podstawowych cech analizowanych zjawisk oraz procesów rynko-
wych, a tym samym pozwolił dokonać wstępnej charakterystyki komunikacji 
rynkowej na tle oceny oddziaływania wszystkich instrumentów marketingu  
w przedsiębiorstwie.  

Charakterystyka przestrzeni komunikacji rynkowej w sektorze mleczarskim 

Dla oceny skuteczności i warunków komunikacji rynkowej przedsiębiorstw 
w sektorze gospodarczym istotne znaczenie ma charakterystyka obszaru,  
w którym odbywa się ten proces. W tym celu naleŜałoby zdefiniować i wyko-
rzystać pojęcie przestrzeni komunikacji rynkowej oraz dokonać jej opisu  
w sektorze mleczarskim. Przestrzeń komunikacji rynkowej obejmuje te wszyst-
kie obszary aktywności rynkowej, w których podmioty gospodarcze (przedsię-
biorstwa, instytucje) wymieniają informacje, poglądy, kształtują opinie oraz 
negocjują potencjalną współpracę, uprawiają lobbing, budują wzajemne relacje 
i kształtują róŜnego rodzaju zachowania i decyzje. Jej cechą szczególną w wa-
runkach nowoczesnego rynku jest dostępność szybkiej, taniej i nieograniczonej 
geograficznie komunikacji w wielu jednocześnie wymiarach, związanych  
z róŜnorodnymi instrumentami marketingowymi. Jest to jednocześnie prze-
strzeń interaktywnych relacji między jej uczestnikami (dostawcami, pośredni-
kami, uŜytkownikami i odbiorcami komunikatów) oraz dialogu i negocjacji 
między nimi, a tym samym przestrzeń zarządzania tymi złoŜonymi procesami 
na poziomie mikro (przedsiębiorstwa), mezo (sektora) lub makro (gospodarki).  

                                                                 
10 M. Świątkowska, H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, Zintegrowana komunikacja rynko-

wa…., s. 252. 
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Wymiana pomiędzy sprzedającym i kupującym na rynku produktów mle-
czarskich ma nie tylko charakter pienięŜno-towarowy, ale w duŜej mierze in-
formacyjny. Rynek mleczarski analizowany przez pryzmat jego formy, która 
zachowała się od średniowiecza (targowiska czy bazaru) oraz treści (transakcji 
wymiennych między jego uczestnikami), uznać moŜna za miejsce i proces opar-
ty na komunikacji, gdyŜ relacje między podmiotami funkcjonującymi na rynku 
w duŜej części realizują się przez bezpośrednią lub pośrednią komunikację11. 
Ogólne warunki funkcjonowania tego rynku w relacji do procesów komuniko-
wania się zdeterminowane są potrzebami organizacji procesów rynkowych. 
Rynek mleczarski stanowi specyficzny system informacyjny dla uczestników 
procesów rynkowych, podlegający stale procesom rozwojowym, adekwatnym 
do stanu techniki i środków komunikacji. Nowoczesne systemy komunikacji nie 
wymagają koncentracji fizycznej towaru w danym miejscu (np. na giełdzie hur-
towej, w sklepie czy targowisku), a zasięg rynku zaleŜy juŜ od dostępności sieci 
informacyjnej, jaką jest wirtualna przestrzeń Internetu12. 

Jak wykazano wcześniej, komunikacja rynkowa powinna być prowadzona 
w sposób zintegrowany dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności, 
a więc wszystkie jej instrumenty oddziałują na siebie, i tym samym funkcjonują 
w pewnej przestrzeni o specyficznych cechach i relacjach. Przestrzeń komu-
nikacji rynkowej moŜe być zdefiniowana przez szereg wymiarów zaleŜnie od 
specyfiki obszaru gospodarczego (sektora, branŜy), którego dotyczy przekazy-
wany w róŜnej formie komunikat. Analizując specyfikę sektora mleczarskiego, 
jako podstawowe wymiary tej przestrzeni naleŜałoby wskazać cztery najistot-
niejsze stanowiące elementy działań marketingowych: produkt (wraz z opako-
waniem), promocję, cenę, dystrybucję oraz dodatkowo informację, zdetermi-
nowaną przez te cztery podstawowe obszary marketingu mix. Dla osiągnięcia 
skuteczności procesów komunikacji rynkowej wszystkie te działania wymagają 
koordynacji, planowania, podejmowania decyzji i kontrolowania realizacji,  
a tym samym powinny być zarządzane13. Pochodną tych wymiarów jest ponadto 
marka, odgrywająca coraz większe znaczenie w procesach komunikacji rynko-
wej14. Przedstawione umownie wymiary przestrzeni komunikacji rynkowej 

                                                                 
11 R. Levine, Ch. Locke, D. Searls, D. Weinberger, Manifest www.cluetrain.com. Koniec ery 

tradycyjnego biznesu, WIG-Press, Warszawa 2000. 
12 K.W. Studnicki-Gizbert, Jak funkcjonuje rynek, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 16. 
13 P. Copley, Marketing Communications Management. Concepts & Theories, Casus & Prac-

tices, Elsevier, London 2004, s. 27. 
14 H. Górska-Warsewicz, Kształtowanie marki i jej znaczenie na rynku Ŝywnościowym,  

w: H. Górska-Warsewicz, M. Świątkowska, K. Krajewski, Model zintegrowanej komunikacji ryn-
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tworzą model o odpowiedniej konfiguracji procesów komunikacji. Konfiguracja 
oznacza strukturę systemu działań wykonywanych przez przedsiębiorstwo dla 
potrzeb komunikacji rynkowej w poszczególnych wymiarach tej przestrzeni. 
Oczywiście kaŜdy z tych wymiarów składa się z szeregu płaszczyzn specyfiku-
jących i kwantyfikujących w sposób szczegółowy te wymiary, ale dla potrzeb 
podjętej wstępnej analizy i charakterystyki nie wydaje się konieczne ich identy-
fikowanie na tym etapie badań.  

Sektor mleczarski w Polsce, analizowany w pięciowymiarowej przestrzeni 
komunikacji rynkowej, wykazuje istotne cechy dojrzałości i duŜego potencjału 
komunikacyjnego. Decydują o tym następujące fakty i stwierdzenia: 

– przeciętne obroty rynkowe sektora mleczarskiego szacowane w 2008 r. 
na 21 mld zł (6,2 mld euro) stanowiły 13,7% obrotów sektora Ŝywno-
ściowego, co dawało drugą pozycję (po sektorze mięsnym) wśród 
wszystkich (16) branŜ tego sektora, decydując o potencjale gospodar-
czym sektora oraz podaŜy produktów mleczarskich15, 

– na produkty mleczarskie konsumenci w 2009 r. wydatkowali 12,7 mld 
zł, co stanowiło 12–15% wydatków na Ŝywność ogółem (3–5% całko-
witych wydatków gospodarstw domowych) i decydowało o wartości 
popytu konsumenckiego na te produkty, 

– produkty mleczarskie reprezentują bardzo duŜy potencjał rynkowy  
w postaci ponad 50 kategorii produktowych oraz trudną do określenia 
liczbę asortymentów produktów, 

– sektor mleczarski wytworzył w ciągu krótkiego okresu funkcjonowania 
rynku ponad 300 marek (w 2010 r.), a średni przyrost ich liczby moŜna 
szacować na 20 marek rocznie w okresie lat 2003–2009; w rankingu 
czasopisma „Rzeczpospolita” wśród 200 najcenniejszych marek krajo-
wych (z wszystkich branŜ gospodarczych) w 2007 r. znalazło się 10 
marek mleczarskich, w tym najcenniejsza – druga (po marce Wedel) 
wśród marek sektora spoŜywczego i 19 wśród wszystkich marek krajo-
wych – marka Mlekovita, której wartość została oszacowana na 555 mln 
zł, a kolejna marka Łaciate (50. miejsce w rankingu) na 197 mln zł16, 

                                                                                                                                                             

kowej. Aspekty zarządzania produktem i marką na rynku Ŝywnościowym, Wyd. SGGW, 
Warszawa 2009, s. 132. 

15 J. Seremak-Bulge, Kryzys gospodarczy a perspektywy polskiego mleczarstwa, „Przegląd 
Mleczarski” 2009, nr 12, s. 30–34. 

16 H. Górska-Warsewicz, Kształtowanie marki..., s. 156. 
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– analizując wydatki na reklamę produktów Ŝywnościowych (które sta-
nowiły 25–20% wydatków na reklamę ogółem), oszacowane wydatki 
na reklamę produktów mleczarskich zajmowały drugą–trzecią pozycję 
wśród wszystkich grup produktów Ŝywnościowych, a w latach 2002–
2003 szóstą pozycję wśród wszystkich kategorii reklamowanych pro-
duktów, co oznacza potencjał reklamowy17. 

Argumenty te wskazują, Ŝe przedsiębiorstwa sektora mleczarskiego posia-
dają juŜ niezbędne doświadczenie w aktywnym uczestnictwie w rynku oraz  
w monitorowaniu procesów rynkowych i tworzeniu odpowiednich przekazów 
(komunikatów) w procesach komunikacji rynkowej. Do tych celów i zadań 
funkcjonalnych w przedsiębiorstwach utworzone zostały odpowiednie działy 
(lub jednostki) w strukturach zarządzania i zaangaŜowane zostały zasoby kapi-
tałowe i ludzkie. Dlatego moŜliwe jest określenie poziomu kompetencji tych 
przedsiębiorstw w zakresie komunikacji rynkowej oraz charakterystyki tych 
procesów w warunkach rozwijającego się rynku mleczarskiego.  

Przedsiębiorstwo mleczarskie komunikuje się z rynkiem poprzez przekazy-
wanie informacji w celu wywołania zamierzonego postępowania odbiorców, jak 
równieŜ poprzez zdobywanie od nich róŜnymi drogami danych potrzebnych do 
kształtowania własnej strategii. Spośród wielu funkcji komunikacji w oddzia-
ływaniu tych przedsiębiorstw na rynek najwaŜniejsza wydaje się być funkcja 
informacyjna. Rolą komunikacji jest m.in. wypełnienie luki wiedzy konsumen-
tów informacją o oferowanych przez firmę produktach, ich cenach, warunkach  
i miejscach nabycia tak, aby w maksymalnym stopniu przyciągnąć nowego  
i utrzymać starego klienta18.  

Coraz większego znaczenia w procesach komunikacji przedsiębiorstw sek-
tora mleczarskiego z rynkiem, nabiera funkcja wspierania procesów dystrybucji 
i sprzedaŜy, takŜe z uwagi na nietrwałość produktów mleczarskich i ich charak-
terystykę towaroznawczą. Przedsiębiorstwa te dąŜą do intensyfikacji wykorzy-
stania kanałów dystrybucji oraz zwiększania intensywności oddziaływania 
przedsiębiorstwa na potencjalnego klienta. Obok równolegle występujących 
intensywnych procesów związanych z obsługą partnerów w łańcuchu dostaw 
przyczynia się do usprawnienia procesów logistycznych i aktów sprzedaŜy19.  

                                                                 
17 A. Skowronek-Grądziel, Znaczenie branŜy Ŝywnościowej na rynku reklamy w Polsce, Rocz-

niki Naukowe SERiA 2008, T.X, z. 4, s. 376. 
18 B. śurawik, W. śurawik, Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 

1996. 
19 D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001. 
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Z punktu widzenia procesu komunikacji rynkowej dystrybucja produktów 
mleczarskich jest procesem obsługi rynku mleczarskiego, obejmującym wszel-
kie decyzje i czynności związane z zapewnieniem komunikacji producenta z fi-
nalnymi nabywcami – konsumentami tych produktów. Proces dystrybucji za-
stępowany jest poprzez dostępność produktów i wygodę zakupów (convienience 
w formule 4C marketingu) dla klienta łańcucha dostaw według R. Lauterbor-
na20. Podstawą kształtowania tak rozumianej nowej formuły dystrybucji, trak-
towanej jako element procesu komunikacji z rynkiem, stanowi określenie poŜą-
danego przez klientów sposobu dotarcia i oferowania towarów na rynku.  
W procesie decyzyjnym, dotyczącym formy komunikacji z rynkiem podkreśla 
się znaczenie róŜnych elementów korzystania przez klientów sklepów z od-
miennych systemów i technik sprzedaŜy, a przede wszystkim charakterystyki  
i potrzeb klientów oraz nowych form organizacji dystrybucji i znaczenia pro-
mocji w miejscu sprzedaŜy21. Wraz ze zwiększeniem dostępności i wygody 
produktów mleczarskich oraz rozwojem róŜnorodnych form technik sprzedaŜy, 
w tym organizacji sprzedaŜy w formie samoobsługi, rośnie znaczenie dystrybu-
cji w procesie komunikacji rynkowej. Niektóre z firm mleczarskich (np. OSM 
Piątnica) skoncentrowały swoją strategię marketingową na takiej formule ko-
munikacji rynkowej i skutecznie utrzymują trwałą pozycję rynkową.   

Między uczestnikami strony podaŜowej rynku produktów mleczarskich to-
czy się nieustanna konkurencja; za pośrednictwem rynku przedstawiającymi 
korzystniejszą od innych ofertę produktową (pod względem ceny, jakości wy-
robu, jego wyglądu, opakowania itp.), a poprzez instrumenty komunikacji ryn-
kowej dąŜącymi do wywarcia wpływu na odbiorców, w celu korzystnego za-
warcia transakcji kupna-sprzedaŜy. Siłami sprawczymi tych przemian na po-
czątku XXI wieku są głównie zmiany zachowań konsumentów, większa do-
stępność produktów bardziej nowoczesnych, o wyŜszej jakości i lepiej opako-
wanych oraz działania firm w zakresie komunikowania się z rynkiem, w tym 
szczególnie poprzez reklamę i promocję sprzedaŜy.  

Komunikacja marketingowa a komunikacja rynkowa – ścieŜki doj ścia 

Komunikacja na rynku mleczarskim zorientowana została obecnie na two-
rzenie i ciągłe pobudzanie interakcji pomiędzy uczestnikami tego procesu  
w oparciu o nowe warunki rynku, w sposób ciągły wykorzystując lub coraz 

                                                                 
20 R. Lauterborn, New Marketing Litany, „Advertising Age” 1990, nr 10, s. 26. 
21 K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. 

Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1997. 
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częściej kreując nowe potrzeby uczestników tego rynku – konsumentów. W tym 
celu w przedsiębiorstwach sektora mleczarskiego stosowane są najczęściej kla-
syczne instrumenty z zakresu marketingu mix, co pozwala określić, Ŝe przedsię-
biorstwa te prowadzą proces komunikacji marketingowej. NaleŜy jednak wska-
zać na cechy róŜniące pojęcie komunikacji rynkowej od pojęcia komunikacji 
marketingowej.  

Komunikacja marketingowa w jej klasycznym brzmieniu jest równoznaczna 
z promocją poszerzoną o zwrotny proces badań marketingowych22. Komunika-
cja rynkowa stanowi zaś zespół informacji (sygnałów), które są emitowane  
z róŜnych źródeł w kierunku nie tylko odbiorców końcowych – konsumentów, 
ale równieŜ do podmiotów z jej otoczenia, czyli dostawców, pośredników, lide-
rów opinii itp.23. Wykorzystanie zintegrowanego podejścia w komunikacji ryn-
kowej umoŜliwia: osiągnięcie wartości dodatkowej i efektu synergii w wyniku 
wspólnego planowania, ocenę strategicznej roli poszczególnych instrumentów 
komunikacji marketingowej oraz kreowanie jasnego i spójnego komunikatu  
o znacznym wpływie na zachowania zakupowe nabywców24. W warunkach 
rynku mleczarskiego podstawowego znaczenia nabiera powiązanie wszystkich 
instrumentów marketingowych i narzędzi zarządzania w zintegrowanym 
procesie aktywności rynkowej i przekazywania wszelkich informacji. Tak 
rozumiana komunikacja rynkowa polega na integracji uczestników tych 
procesów komunikacji wokół jednoznacznego spójnego przekazu (komunikatu), 
w trakcie oferowania korzyści nabywcom (klientom)25, co wymaga 
odpowiedniej organizacji, badań rynkowych i tworzenia mechanizmu powiązań 
strategicznych w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu rynkowym.  

Analiza rozwoju procesów komunikacji przedsiębiorstw mleczarskich  
z rynkiem wskazuje na stopniowe przechodzenie od działań opartych na rozwo-
ju produktów, poprzez wykorzystanie innych instrumentów marketingu, do 
integracji procesów marketingu i zarządzania. Kolejne stadia w tradycyjnej 
koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem mleczarskim dla potrzeb rynkowych 
                                                                 

22 J. Tkaczyk, Nowe narzędzia komunikacji - próba klasyfikacji, w: Innowacje w marketingu, 
Uniwersytet Gdański, Instytut Handlu Zagranicznego, Gdańsk 2005. 

23 B. Pilarczyk, Reklama jako narzędzie komunikacji masowej, w: Komunikowanie się w mar-
ketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 17. 

24 G. Karasiewicz, W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej, w: Innowacje  
w marketingu. Młodzi o marketingu, Materiały konferencyjne Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 
2001. 

25 H. Górska-Warsewicz, K. Krajewski, M. Świątkowska, Koncepcja zintegrowanej 
komunikacji rynkowej, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, red. G. Rosa,  
A. Smalec, Zeszyty Naukowe nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wyd. Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 49–57. 
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stanowi róŜnicowanie produktu, rozwój produktu, a następnie działania przed-
siębiorstwa dla potrzeb kształtowania rynku, co łącznie stanowi obszar aktyw-
ności działów marketingu. Filozofia działań przedsiębiorstwa opiera się na dą-
Ŝeniu do pomnaŜania tego, co firma juŜ posiada, począwszy od zasobów, po-
przez produkty (coraz więcej i coraz bardziej zróŜnicowane), a skończywszy na 
nowych rynkach (zarówno w sensie geograficznym, jak i w postaci nowych 
segmentów). Taka koncepcja zarządzania marketingowego, wzrostu ekstensyw-
nego i ilościowego, zdominowała dotychczasową praktykę rynkową przedsię-
biorstw mleczarskich w warunkach globalnego rynku, ale napotyka juŜ na natu-
ralne bariery wzrostu. Sposobem wyjścia z tego problemu moŜe być komunika-
cja marketingowa oraz poprawa jakości realizowanych strategii we wszystkich 
przekrojach zarządzania marketingowego, ale i to podejście wyczerpuje obecnie 
swoje moŜliwości. Obecnie obserwuje się, Ŝe przedsiębiorstwo dla osiągnięcia 
sukcesu rynkowego musi komunikować się wszystkimi sposobami  
z rynkiem i jest oceniane na rynku w sposób kompleksowy (przez konsumen-
tów, klientów, partnerów, interesariuszy) i z wielu punktów widzenia26. 
Przedsiębiorstwo istnieje dzięki przekazywaniu informacji i komunikowaniu 
się. NaleŜy potwierdzić, Ŝe natura przedsiębiorstwa i kaŜdej organizacji wyraŜa 
się właśnie w procesach przekazu i komunikowania się z otoczeniem 
rynkowym27.

 

Zgodnie z koncepcją J. Trouta, komunikacja jest nie tylko waŜnym elemen-
tem działań marketingowych, ale stanowi teŜ istotę strategii przedsiębiorstw28. 
MoŜna stwierdzić, Ŝe komunikowanie stanowi obecnie w przypadku przedsię-
biorstw mleczarskich rdzeń zarządzania strategicznego, a strategie komunikacji 
moŜna zaliczyć do podstawowych strategii funkcjonalnych, pełniących funkcję 
wspomagającą wobec załoŜeń strategii biznesowych. W warunkach sektora 
mleczarskiego komunikacja (najczęściej jeszcze marketingowa, realizowana 
obecnie przez firmy mleczarskie) przestaje być zwykłą funkcją działu 
marketingu, ale staje się jego podstawą oraz kluczowym obszarem zarządzania 
przedsiębiorstwem. Jej podstawowe zadanie stanowi obecnie budowanie 
trwałych i interaktywnych relacji ze wszystkimi klientami przedsiębiorstwa oraz 
wywieranie wpływu (z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów marke-
tingu) na inne przedsiębiorstwa (odbiorców i pośredników) oraz obecnych i po-

                                                                 
26 M. Drzazga, Systemy komunikacji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006, s. 13. 
27 B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania..., s. 18. 
28 J. Trout, Trout o strategii, PWE, Warszawa 2005. 
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tencjalnych nabywców, prowadzone dla zapewnienia sobie silnej i trwałej 
pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej29. 

Wymienione cechy koncepcji komunikacji rynkowej wskazują jednoznacz-
nie na potrzebę uznania duŜego znaczenia tego obszaru zarządzania przedsię-
biorstwami sektora mleczarskiego i wskazują teŜ na potrzebę zastosowania 
podejścia systemowego do analizy i projektowania skutecznych działań z zakre-
su komunikacji rynkowej. Wymogi efektywności procesów komunikacji i sku-
teczności odbioru przekazywanych komunikatów rynkowych decydują o po-
trzebie integracji tego odrębnego obszaru aktywności marketingowej przedsię-
biorstwa oraz budowy adekwatnych do tych działań narzędzi badawczych i ana-
litycznych. 

Charakterystyka procesów zarządzania komunikacją rynkową przedsię-
biorstw sektora mleczarskiego w Polsce – wstępne uwagi na tle badań 

Badania przeprowadzone jako wstępny etap badań czynników kształtują-
cych komunikację rynkową w sektorze mleczarskim w Polsce dostarczyły istot-
nych informacji o organizacji procesów komunikacji, relacji wewnętrznych tych 
procesów oraz ich znaczeniu dla rozwoju firm w perspektywie. Kluczowym 
zagadnieniem była jednak odpowiedź na pytanie, jak moŜna scharakteryzować 
procesy zarządzania komunikacją rynkową i jakie czynniki determinują te pro-
cesy w zaleŜności od charakterystyki wybranych przedsiębiorstw sektora mle-
czarskiego? Pozwolić to moŜe na zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie 
komunikacji rynkowej, co moŜe stanowić podstawę tworzenia wzoru do naśla-
downictwa dla innych przedsiębiorstw (tzw. benchmark). 

Analiza porównawcza wykazała, Ŝe o najlepszych praktykach w zakresie 
komunikacji rynkowej wśród przedsiębiorstw sektora mleczarskiego nie decy-
duje forma prawna przedsiębiorstw, ale ich wielkość oraz posiadane kompeten-
cje rynkowe, których dobrą miarą mogą być posiadane przez te przedsiębior-
stwa marki produktów, zwłaszcza ich liczba i wartość w ocenie konsumentów. 
Choć atrakcyjność kluczowych marek jest istotnym czynnikiem, a wielkość 
przedsiębiorstw determinuje zdolność do prowadzenia kompleksowych działań 
komunikacyjnych we wszystkich wymiarach przestrzeni komunikacji rynkowej 
(co wymaga posiadania odpowiednich zasobów finansowych, wyodrębnionych 
komórek organizacyjnych i kompetencji kadr), to jednak moŜna wyodrębnić 
przypadki, Ŝe liderzy efektywności komunikacji rynkowej potrafią operować na 
mniejszej liczbie wymiarów (nawet na jednym) z podobnym poziomem sku-

                                                                 
29 R.J. Varey, Marketing Communication..., s. 156. 
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teczności rynkowej, równieŜ na mniej atrakcyjnych rynkach. Decydują o tym 
specjalizacja w wybranym wymiarze przestrzeni komunikacji rynkowej oraz 
wewnętrzne czynniki związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Są one wy-
padkową posiadanych zasobów (ludzkich, produktowych), kompetencji i do-
świadczeń rynkowych, struktury organizacyjnej, zarządzania itp., i składają się 
na zdolność konkurencyjną i skuteczność komunikowania rynkowego. Do 
wskazanych w badaniach czynników, określanych jako bariery komunikacji 
rynkowej, zaliczano trzy grupy: czynniki finansowe, instytucjonalne oraz ryn-
kowe. Wśród tych ostatnich największe utrudnienia działalności w zakresie 
komunikacji rynkowej w ocenie respondentów wiąŜą się z coraz silniejszą po-
zycją przetargową i koncentracją odbiorców (głównie sieci handlowych), bra-
kiem partnerstwa w kanałach dystrybucji oraz niskim popytem na produkty. 
Wskazywano teŜ na coraz mniejszą wraŜliwość konsumentów na komunikaty 
rynkowe i potrzebę urozmaicenia nie tylko samej oferty rynkowej, ale teŜ od-
powiedniego wielostronnego przekazu w formie komunikatu.  

Analizując miejsce poszczególnych wymiarów przestrzeni komunikacji 
rynkowej w działaniach przedsiębiorstw sektora mleczarskiego, naleŜy oceniać 
charakter, zasięg i rodzaj oraz w konsekwencji efektywność tych działań. Na 
podstawie wstępnych badań przedsiębiorstw ustalono, Ŝe w działalności tych 
przedsiębiorstw podstawowe znaczenie nadal mają procesy oddziaływania po-
przez kształtowanie produktu (rozumianego kompleksowo i jako suma atrybu-
tów), które koncentrują swoją uwagę głównie na komunikacji rynkowej poprzez 
produkt (wraz z opakowaniem). AŜ 42% przedsiębiorstw sektora deklarowało 
ten obszar aktywności jako najwaŜniejszy. Więcej niŜ 20% firm (20,9% całości 
populacji badanych przedsiębiorstw) deklarowała stosowanie w tym celu głów-
nie akcji promocyjnych (75% badanych). Najrzadziej do komunikacji rynkowej 
wykorzystywano w przedsiębiorstwach sektora mleczarskiego działania oparte 
o dystrybucję i oddziaływanie w kanałach dystrybucji (14,5% respondentów). 
Jako najwaŜniejsze formy działań promocyjnych w przypadku przedsiębiorstw 
średniej wielkości została uznana promocja sprzedaŜy (63% badanych),  
a w przypadku duŜych podmiotów – reklama telewizyjna (80%). Ogólnie spo-
śród róŜnych form komunikacji najczęściej stosowana była reklama (wysoko 
oceniana z uwagi na oddziaływanie), a takŜe kształtowanie produktu i opako-
wania oraz sponsoring (forma oceniana była najniŜej z uwagi na niską efektyw-
ność).  
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Zakończenie 

Doświadczenia uczestnictwa przedsiębiorstw sektora mleczarskiego  
w kształtowaniu relacji rynkowych ukierunkowanych na komunikację rynkową 
wskazują na stopniowe przechodzenie w procesach od kształtowania produktu 
do tworzenia zintegrowanej komunikacji rynkowej. Wynika to z jednej strony  
z zasobów (finansowych, kadrowych, pozycji rynkowej, marek) tych przedsię-
biorstw, z drugiej zaś strony z kompetencji i umiejętności oraz przyjętej strate-
gii w zakresie komunikacji rynkowej przez te przedsiębiorstwa. Obserwuje się 
przy tym stopniowe zwiększanie znaczenia niematerialnych czynników deter-
minujących zachowania rynkowe przedsiębiorstw oraz procesów zarządzania 
tymi działaniami w miarę zwiększania uczestnictwa w rynku i doświadczeń 
rynkowych. 

Procesy komunikacji rynkowej przedsiębiorstw mleczarskich w nowych 
warunkach kształtującego się otoczenia rynkowego powinny być oceniane  
w przestrzeni komunikacji rynkowej, rozumianej jako te obszary aktywności 
rynkowej, w których podmioty gospodarcze (przedsiębiorstwa, instytucje) wy-
mieniają informacje, poglądy, kształtują opinie oraz negocjują potencjalną 
współpracę, uprawiają lobbing, budują wzajemne relacje i kształtują róŜnego 
rodzaju zachowania i decyzje. MoŜe być ona zdefiniowana przez szereg wymia-
rów (zaleŜnie od specyfiki obszaru gospodarczego), a w sektorze mleczarskim 
wymiary te stanowią podstawowe elementy marketingu mix oraz dodatkowo 
informacja i marka. Opis tych wymiarów pozwala obecnie na właściwą charak-
terystykę komunikacji rynkowej przedsiębiorstw sektora mleczarskiego, co 
zostało potwierdzone w badaniach wstępnych. 

 
SPECIFICITY OF MARKET COMMUNICATIONS MANAGEMENT  

IN DAIRY SECTOR FIRMS IN POLAND 
 

Summary 
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MARKETING WARTOŚCI  
JAKO PRZEJAW MARKETINGU 3.0 

 
 

 

Streszczenie  

W niniejszym artykule został przedstawiony krótki przegląd nowego podejścia do pojęcia 
marketingu. Porównano marketing tradycyjny z nowymi tendencjami w marketingu. Uwzględ-
niono szczególnie marketing oparty na wartościach, czyli marketing wartości. Przedstawiono jego 
kluczową rolę w koncepcji marketingu 3.0. Ten marketing traktuje klienta jako człowieka, a nie 
jako konsumenta. 

Wstęp 

Marketing poprzez lata ewoluował, ulegał pewnym przekształceniom i cią-
gle na nowo jest definiowany. Generalnie moŜna przyjąć, Ŝe marketing spowo-
dował umieszczenie konsumenta w centrum wszelkich działań gospodarczych. 
Wielu autorów podkreśla często, Ŝe zdefiniowanie marketingu jest stosunkowo 
trudne, a wynika to m.in. z ciągle zmieniających się warunków działania firm, 
niepewności na rynku, postępu gospodarczego, pojawiających się nowych 
wyzwań, na które firmy muszą reagować. 

Termin „marketing” wywodzi się z języka angielskiego i składa się z dwóch 
części: market (czyli: rynek) oraz końcówki: -ing (w języku polskim brak 
odpowiednika – w języku angielskim końcówka ta wskazuje na trwającą 
czynność)1. Marketing zgodnie z definicją Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Marketingu to „proces planowania i wdraŜania koncepcji, obejmującej wycenę, 
promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług w celu stworzenia transakcji wy-

                                                                 
1 Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 

2005, s. 11. 
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miany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne”2. Definicję The 
American Marketing Association (AMA – Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Marketingu) podają w swojej ksiąŜce jako obowiązującą takŜe R. Kerin,  
S. Hartley i W. Rudelius3. 

Ch. Hackley wskazuje na zmienność definiowania marketingu od określenia 
go jako przeliczonego przepływu jednostronnego z biznesu do konsumentów 
(1935), poprzez zmianę definicji na proces przepływu w obydwie strony (1985) 
idei i produktów nie tylko z i do przedsiębiorstw, ale takŜe innych organizacji. 
W 2004 r. słowo transakcja w definicjach zmienia się na relację. W 2007 r. 
marketing kreuje wartość dla społeczeństwa tak samo dla odbiorców indy-
widualnych i organizacji4. Definicję AMA (Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Marketingu) uwaŜa za najbardziej pełną. Podobnego zdania są W. Pride  
i O. Ferrell5. TakŜe ją, jako definicję obowiązującą, podaje J. Mason, H. Ezell6. 
K. Tuckwell równieŜ przytacza definicję AMA 7. Definicja ta wydaje się 
najbardziej usystematyzowana i mogąca słuŜyć dalszym wywodom. 

Według H. Mruka, B. Pilarczyk, H. Szulce marketing moŜna określić jako: 
„planowanie, koordynację i kontrolę działań przedsiębiorstwa, ukierunkowane 
na aktualne i potencjalne rynki zbytu. Definicje te podkreślają: 

a) świadomą orientację na klienta, 
b) interdyscyplinarność orientacji, 
c) systematyczność badania rynku, 
d) ustalenie długofalowych celów i strategii działania, 
e) kształtowanie rynku poprzez zestaw narzędzi marketingowych, 
f) zróŜnicowane oddziaływanie na segmenty rynku, 
g) koordynację działań w strukturze organizacyjnej firmy”8. 
Jak widać z tego krótkiego przeglądu definicji marketingu, ewoluują one  

i zostają wzbogacane o nowe treści. Świadczy to o ciągłym postępie zacho-
dzącym w samym marketingu i jego postrzeganiu wśród naukowców. Charakte-
rystyczną cechą najnowszych definicji marketingu jest zwracanie uwagi nie 

                                                                 
2 K. Przybyłowski, S. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 

1998, s. 8. 
3 Zob. R. Kerin, S. Hartley, W. Rudelius, Marketing, McGraw-Hill Irwin, 2009, s. 6. 
4 Ch. Hackley, Marketing. A critical introduction, SAGE, 2009, s. 31. 
5 W. Pride, O. Ferrell, Marketing, Houghton Mifflin Company, 2008, s. 3. 
6 J. Mason, H. Dezel, Marketing. Principles and Strategy, Business Publications, INC, 1987,  

s. 6. 
7 K. Tuckwell, Marketing in Action, Prentice Hall Canada Inc. 1996, s. 4. 
8 H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce, Marketing. Uwarunkowania i instrumenty, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 8. 
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tylko na klienta indywidualnego, ale takŜe na społeczeństwo oraz na to, Ŝe 
przedsiębiorstwa mogą oferować nie tylko towary czy usługi, ale takŜe idee  
i wartości. 

Istota współczesnego marketingu   

Rozpatrując marketing nie moŜna zapomnieć o jego zakresie, który obejmu-
je badania i analizę otoczenia marketingowego, marketing mix, wybór rynków 
docelowych oraz zarządzanie działalnością marketingową.   

Ph. Kotler definiuje marketing mix jako kombinację czterech zmiennych, 
które są kontrolowane przez przedsiębiorstwo w działaniu zmierzającym do 
realizacji wybranych celów strategicznych9. Do marketingu mix w podstawowej 
wersji zalicza się: produkt, dystrybucję, cenę, promocję (product, place, price, 
promotion). Klasyczną strukturę marketingu mix wprowadził w latach 60. XX 
wieku profesor J. McCarthy w swojej ksiąŜce Basic Marketing10. Marketing  
mix dla usług moŜna jednak rozpatrywać jako system siedmioelementowy  
– dodatkowo pracowników (people), proces świadczenia usługi (process)  
i świadectwo materialne (physical evidence)11.  

Obecnie w marketingu tradycyjnym wyróŜnia się tendencja do kierowania 
oferty do grup klientów, którzy mają podobne lub takie same potrzeby. Jednym 
z podstawowych załoŜeń koncepcji marketingowej jest ukierunkowanie działal-
ności gospodarczej na kogoś zamiast działania na rzecz wszystkich (ukierun-
kowanej na kaŜdego)12. Myślenie o rynku, na którym przedsiębiorstwo działa, 
odbywa się najpierw w kategoriach potrzeb aktualnych i potencjalnych konsu-
mentów, a dopiero później w kategoriach wytwarzanego produktu. 

Koncentracja na produktach zawęŜa punkt widzenia, uniemoŜliwia znajdo-
wanie moŜliwości innego niŜ dotychczas sposobu zaspokajania potrzeb, co  
w konsekwencji prowadzi (moŜe prowadzić) do ignorowania konsumentów13.  

Z tego powodu szczególnie istotne staje się określenie i badanie występują-
cych pomiędzy konsumentami róŜnic oraz grupowanie konsumentów w taki 
sposób, aby ułatwiło to zrozumienie oraz poznanie istniejących i potencjalnych 
nabywców. Robi się to za pomocą segmentacji rynku. 

                                                                 
9 R. Kłeczek, W. Kowal, P. Waniowski, J. Woźniczka, Marketing jak to się robi, Wyd. Ossoli-

neum, Kraków 1992, s. 101. 
10 A. Pabian, Promocja – nowoczesne środki i formy, Difin, Warszawa 2008, s. 20. 
11 Por. E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

2007, s. 532–538. 
12 L. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994, s. 127–139. 
13 B. Dobiegała-Korona, Marketing. Poszukiwanie i wybór rynków docelowych za pomocą 

segmentacji, Wyd. PWSBiA, Warszawa 1995, s. 7. 
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Podział rynku według określonego kryterium na miarę jednorodne grupy 
konsumentów nazywa się segmentacją rynku14. Wyodrębnione grupy, tzw. seg-
menty rynku, wyznaczają dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią 
punkt wyjścia formułowanego programu działania. 

Ph. Kotler podaje, Ŝe organizacja wyznająca orientację marketingową lepiej 
moŜe osiągnąć cele, które zaleŜą od potrzeb, oczekiwań rynku adresowanego  
i od zaspokojenia potrzeb tego rynku w sposób bardziej efektywny i dokładny 
niŜ czynią to konkurenci15. NaleŜy pamiętać, Ŝe działalność marketingowa po-
ciąga za sobą konieczność podejmowania odpowiedzialności społecznej i sto-
sowania zasad etycznych16. Aby wyjść naprzeciw klientowi, współczesny mar-
keting wytworzył dwie grupy funkcji: 

a) funkcje kreujące uŜyteczność i sposób zaspokajania potrzeb, 
b) funkcje ułatwiające wymianę (tworzące warunki sprawnej obsługi 

klientów). 
Funkcje marketingu są przedstawione przez M. Karwowskiego w następu-

jący sposób17: 
– organizowanie i prowadzenie badania rynku, opracowywanie prognoz  

i planów marketingowych, 
– planowanie i rozwijanie nowych produktów, 
– opracowanie strategii produktu, 
– dostosowanie opakowań do wymogów produktu i kanałów dystrybucji, 
– opracowywanie etykiet informacyjnych, 
– kontrola mixu produktowego, 
– kształtowanie ceny produktu, 
– organizacja systemu dystrybucji, 
– sprzedaŜ krajowa i zagraniczna, 
– sprzedaŜ za pośrednictwem telefonów, poczty i telewizji, 
– realizacja zamówień, 
– organizowanie usług sprzedaŜowych i posprzedaŜowych – instalowanie 

i montaŜ, dostawa do domu itp., 
– udzielanie gwarancji i organizowanie serwisu gwarancyjnego, 
– organizowanie i prowadzenie działalności reklamowej, 

                                                                 
14 L. Garbarski, Zrozumieć nabywcę, PWE, Warszawa 1994, s. 127–139. 
15 Ph. Kotler, Marketing an Introduction, Prentice Hall Inc. 1990, s. 13–14.  
16 Por. E.N. Berkowitz, R.A. Kerin, S.W. Hartley, W Rudelius, Marketing, Irwin, 1994, s. 23 

–25, 101–103. 
17 J. Karwowski, Zarządzanie marketingowe, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 

Szczecin 1993, s. 22. 
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– organizacja promocji sprzedaŜy, 
– badanie zachowań konkurentów, 
– podejmowanie działań mających na celu uzyskanie przewagi konkuren-

cyjnej lub pozycji dominującej na określonym segmencie rynku, 
– organizowanie i prowadzenie szkoleń, 
– zlecanie lub podejmowanie działań dotyczących konsumentów, 
– kierowanie wszystkimi funkcjami.  
Zwracając uwagę na cechy charakterystyczne marketingu tradycyjnego, 

moŜna stwierdzić, Ŝe18: 
a) koncentruje się na pojedynczej sprzedaŜy, 
b) cechy produktu są najwaŜniejsze, 
c) działania obejmują krótki okres, 
d) obsługa klienta nie jest zbyt waŜna, 
e) występuje ograniczone przywiązanie klienta do firmy,  
f) umiarkowany kontakt z klientem. 
Ostatnim elementem zakresu marketingu jest zarządzanie działalnością 

marketingową. Zarządzanie marketingiem „moŜna rozumieć jako dziedzinę 
wyspecjalizowanego zarządzania, realizowanego w powiązaniu z pozostałymi 
dziedzinami zarządzania, takimi jak produkcja, zaopatrzenie, finanse, badania  
i rozwój itp.”19. Zarządzanie marketingiem w odróŜnieniu do zarządzania mar-
ketingowego rozumie się jako zarządzanie czynnościami marketingowymi  
w przedsiębiorstwie i odnosi się bezpośrednio do działań marketingowych wy-
konywanych przez specjalistów20. W jego skład moŜna zaliczyć następujące 
czynności21: 

– działania (czynności) marketingowe, które koordynują, integrują, nale-
Ŝą do czynności przygotowawczych, wspierających i wykonawczych, 

– realizacja zarządzania marketingiem leŜy w gestii dyrektora pionu, ale 
takŜe kierowników i pracowników średniego i niŜszego szczebla zarzą-
dzania, 

– zarządzanie działalnością marketingową odbywa się na tym samym po-
ziomie co zarządzanie zaopatrzeniem, produkcją czy finansami, 

                                                                 
18 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1997, s. 53. 
19 Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 1996. 
20 K. Andruszkiewicz, Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach 

w warunkach kryzysu, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 78. 
21 K. Andruszkiewicz, S. Kaczmarczyk, Planowanie strategiczne w procesie marketingowego 

zarządzania przedsiębiorstwem, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXII, Zeszyt 
353, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 193. 
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– wykorzystuje się podstawowe narzędzia, jakimi są plany marketingowe, 
przedmiotem zarządzania są czynności (pracownicy) przedsiębiorstwa 
związane z realizacją funkcji marketingowych. 

Proces zarządzania działalnością marketingową szerzej został omówiony 
przez J. Guiltinana i G. Paula22. 

Nowoczesne koncepcje współczesnego marketingu 

Marketing ciągle się rozwija, ulega wpływom otoczenia. Nastąpiła m.in. 
ewolucja zastosowania marketingu w róŜnych obszarach działalności gospodar-
czej i pozagospodarczej. „Marketing ma obecnie znacznie szerszy wymiar niŜ 
kiedyś. Aby klientów bardziej związać z przedsiębiorstwem, nie wystarczy juŜ 
(…) trochę więcej marketingu. Musi to być marketing inny jakościowo, umoŜ-
liwiający integrację konsumenta z przedsiębiorstwem i zbudowanie długofalo-
wych więzi z nim”23. 

Nowy marketing wykorzystuje bogaty dorobek marketingu klasycznego 
oraz wpływ mają na niego uwarunkowania społeczne i środowisko naturalne. 
Powoduje to zmianę punktu cięŜkości z elementów czynnościowo-instru-
mentalnych na elementy społeczno-ekonomiczne, co oznacza24: 

a) indywidualny produkt; etyczną wartość z nim związaną, 
b) zasadę bezpośredniego kontaktu i dialogu, tendencję do subwencjono-

wania cen i „ekologiczną prawdę” o produkcie, 
c) partnerstwo producent – hurtownik i wykorzystywanie bezpośrednich 

kontaktów z konsumentami, 
d) personalizację, upodmiotowienie komunikacji opartą na rozmowie, in-

formacji, poradzie. 
Podobne poglądy zaprezentował w roku 2001 Ph. Kotler25. D. Castenow tak 

określa determinanty nowego marketingu przełomu XX i XXI wieku: „W idei 
nowego marketingu duŜe znaczenie ma kompleksowe uwzględnianie warunków 
zewnętrznych i identyfikacja nowych nurtów, obserwowanych w określonych 
przedziałach czasu, a takŜe odpowiednie podejście do cyklicznych odchyleń 

                                                                 
22 J. Guiltinan, G. Paul, Marketing Management. Strategies and Programs, McGraw–Hill Book 

Company, 1988, s. 3–17; K. Tuckwell, Marketing in Action, Prentice Hall Canada Inc. 1996,  
s. 16–18. 

23 Marketing. Ujęcie systemowe, red. M. Daszkowska, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 
2005, s. 21. 

24 A. Batko, Marketing. Wprowadzenie. Węzłowe zagadnienia, Wyd. Warszawskiej Szkoły Re-
klamy, Warszawa 2000, s. 194. 

25, Tajniki marketingu, Ph. Kotler, Dokąd teraz?, Kellogg Graduale School of Management, 
Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2001, s. 5–7.  
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megatrendów”26. Megatrendy są to znaczące zmiany zachodzące w otoczeniu 
np. pod wpływem rozwoju techniki, technologii, zmiana ogólnych postaw spo-
łecznych itp. 

Nowy marketing określany jest jako: konsumencka, ekologiczna filozofia  
i praktyka funkcjonowania podmiotów rynku, powodująca zaspokajanie potrzeb 
ludzi, satysfakcję społeczną i ekonomiczną nabywców i sprzedawców. W tym 
celu posługuje się zespolonym systemem instrumentów, sposobów przewidy-
wania (prognozowania) i osiągania sukcesów na rynku. Jego charakterystyczne 
cechy to: strategia istnienia na rynku, nadrzędność interesów konsumenta, fa-
chowość i kultura personelu, dynamizm i konkurencyjność codziennego działa-
nia. Jest dynamiczny, kompleksowy, a punktem wyjścia do działalności marke-
tingowej firmy jest rynek i konsument. Z tego względu badania rynku, jego 
segmentów, potrzeb, preferencji i zachowań klientów poprzedzają analizę celo-
wości asortymentu i rozmiaru produkcji oraz opracowania strategii marketin-
gowej firmy, obejmującej szeroką paletę instrumentów i czynności oddziaływa-
nia zintegrowanego na rynek i jego segmenty27. W tabeli 1 przedstawiono 
główne róŜnice między podejściem do marketingu. 

Tabela 1 

RóŜnice między marketingiem klasycznym i nowym 

Wyszczególnienie Marketing klasyczny Marketing nowy 
Produkt Wymiana korzyści 

Pozornie unikatowa oferta sprze-
daŜowa 

Indywidualny produkt 
Prawdziwe zalety produktu 

Cena Zasada maksymalizacji 
Tendencja: zbieranie śmietanki 
Ekonomiczna prawda 

Zasada bezpośredniego kontaktu  
i dialogu 
Tendencja: subwencjonowanie 
Tendencja: ekologiczna prawda 

Dystrybucja Dystans między producentem  
i hurtownikiem 

Partnerstwo producent/hurtownik 
– konsument 

Komunikacja Manipulacja Informacja, dialog 

Źródło: D. Castenow, Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996, s. 114. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze stwierdzenia, nowy marketing prowadzi do 
nowych narzędzi marketingowego oddziaływania związanych z28: 

– kreowaniem własnego stylu Ŝycia, 
– tworzeniem indywidualnych ofert, 

                                                                 
26 D. Castenow, Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996, s. 112. 
27 H. Bronakowski, Rynek i nowy marketing, Wyd. WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania  

w Białymstoku, Białystok 1999, s.15. 
28 A. Batko, Marketing. Wprowadzenie. Węzłowe zagadnienia, Wyd. Warszawskiej Szkoły Re-

klamy, Warszawa 2000, s. 195. 
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– rozwojem etyki w zarządzaniu, 
– wzrostem sukcesów poprzez elastyczność i kreatywność, 
– wzrostem liczby małych przedsiębiorstw, 
– coraz większej specjalizacji pracy, 
– zastępowaniem pieniądza czasem wolnym, 
– ochroną środowiska przed zniszczeniem, 
– wzrostem zapotrzebowania na wykształcenie i kwalifikacje,  
– propagowaniem zdrowego stylu Ŝycia, 
– gwarancją dobrobytu, 
– wzrostem akceptacji techniki, 
– dominacją telekomunikacji i nowych technik przekazu komunikacji. 
W tabeli 2 przedstawiono paradygmaty nowego marketingu. 

Tabela 2  

Trzy etapy paradygmatu nowego marketingu 

Nazwa Punkt wyjścia Centrum Środki Rezultaty 
Koncepcja sprzeda-

Ŝy 
Fabryka Produkty Sprzedawanie  

i promowanie 
Dochody zaleŜne 
od sprzedaŜy 

Koncepcja marke-
tingu 

ZróŜnicowane 
potrzeby klien-
tów  

Odpowiednia 
oferta rynku  
i zestaw dzia-
łań marketin-
gowych 

Segmentacja 
rynku, określenie 
grup docelowych 
i pozycjonowanie 

Dochody zaleŜne 
od zadowolenia 
klienta 

Koncepcja marke-
tingu holistycznego 

Indywidualne 
wymagania 
klientów 

Wartość dla 
klienta, klu-
czowe kompe-
tencje firmy  
i sieci partner-
skie 

Zarządzanie ba-
zami danych i in-
tegracja łańcucha 
wartości dzięki 
kontaktom  
z partnerami 

Wzrost dochodo-
wości przez roz-
szerzenie udziału 
klienta, budowa-
nie jego lojalno-
ści, tworzenie dłu-
gotrwałych warto-
ści 

Źródło: D. C. Jain, S. Maesincee, Ph. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu, Agencja Wydawnicza 
Placet, Warszawa 2002, s. 51. 

Nowy marketing, który powstał na kanwie marketingu tradycyjnego, jesz-
cze silniej uwypukla rolę klienta i tworzenie dla niego wartości. Stał się on 
punktem wyjścia wielu koncepcji współczesnego marketingu. MoŜna do nich 
zaliczyć29: 

a) marketing społeczny – polegający na łączeniu działalności marketin-
gowej z dbałością o szeroko pojęte interesy społeczne, 

                                                                 
29 Środki i formy marketingowego oddziaływania na konsumentów, red. A. Pabian, Wyd. Poli-

techniki Częstochowskiej, Częstochowa 2007, s. 12. 
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b) marketing partnerski – preferujący budowanie długookresowych więzi 
z klientami,  

c) marketing ekologiczny „zielony”, 
d) marketing innowacyjny – stale poszukujący ulepszeń przyczyniających 

się do zadowolenia klientów, 
e) marketing internetowy, 
f) marketing wartości – ukierunkowany na zwiększanie wartości dla na-

bywców i udziałowców.  
Są to wybrane tendencje marketingowe. MoŜna wyróŜnić jeszcze wiele wą-

skich orientacji, które dotyczą nie tyle całego marketingu, ile komunikacji mar-
ketingowej. Ich przykład stanowią: aromarketing (wykorzystanie zapachów  
w marketingu), audiomarketing (wykorzystanie dźwięków), marketing bezpo-
średni (jedna ze składowych promocji mix, której istotą jest docieranie z infor-
macjami i towarem bezpośrednio do konsumenta z pominięciem pośredników), 
marketing szeptany (eksponujący rolę konsumentów w przekazywaniu dobrych 
lub złych opinii o produktach)30. 

Jeszcze dalej w nowoczesnej klasyfikacji marketingu poszli Ph. Kotler,  
H. Kartajaya i I. Setiawan, tworząc koncepcję marketingu 3.031. Porównania 
róŜnych koncepcji marketingu dokonali w postaci tabeli, wychodząc od marke-
tingu tradycyjnego, którego głównym aspektem była sprzedaŜ produktu, nazy-
wając go marketingiem 1.0, poprzez marketing oparty na relacjach z klientem, 
czyli marketing 2.0, i dochodząc do marketingu 3.0 skupiającego się na warto-
ściach (tab. 3). 

Według tej koncepcji technologie umoŜliwiające ogromne rozprzestrzenia-
nie informacji, pomysłów i opinii pozwalają konsumentom na współpracę, któ-
rej owocem jest tworzenie wartości właśnie dla konsumentów. Marketing 3.0 to 
równieŜ marketing, który ma znaczenie wbudowane w korporacyjną misję, 
wizję i wartości. Podając taką definicję marketingu, chcemy podnieść jego ran-
gę jako głównego determinanta wpływającego na strategiczną przyszłość firmy. 
Nie powinien juŜ nigdy więcej być traktowany jako narzędzie wspomagające 
sprzedaŜ i generujące popyt. Obecnie marketing powinien być postrzegany jako 
główna nadzieja firmy na odzyskanie zaufania konsumentów32. 

 
 

                                                                 
30 Ibidem, s. 12. 
31 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? 

Spełniony człowiek!, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010. 
32 Ibidem, s. 64. 
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Tabela 3 

Porównanie marketingu 1.0, 2.0, 3.0 

 Marketing 1.0 
Marketing koncen-
truj ący się na pro-

dukcie 

Marketing 2.0 
Marketing zoriento-

wany na klienta 

Marketing 3.0 
Marketing skupiaj ą-
cy się na wartościach 

Cel 
 
 
Sprzyjające 
trendy 
 
Jak firmy po-
strzegają ry-
nek? 
 
 
Kluczowa 
koncepcja 
marketingowa 
 
Wytyczne 
marketingowe 
 
Oferta wartości 
 
Interakcja  
z konsumentem 

Sprzedać produkty 
 
 
Rewolucja przemy-
słowa 
 
Masowi klienci z po-
trzebami dotyczącymi 
fizycznej natury pro-
duktu 
 
Opracowanie produktu 
 
 
 
Specyfikacja produk-
towa 
 
Funkcjonalna 
 
Transakcja jeden– 
z–wieloma 

Spełnić oczekiwania 
konsumenta i zatrzy-
mać go 
Technologia informa-
cyjna 
 
Inteligentni konsumen-
ci kierujący się rozu-
mem i sercem 
 
 
WyróŜnienie się na 
rynku 
 
 
Pozycjonowanie pro-
duktu i firmy 
 
Funkcjonalna i emo-
cjonalna 
Relacja jeden– 
z–jednym 

Uczynić świat lepszym 
 
 
Technologia nowej fali 
 
 
Człowiek w pełnym 
tego słowa znaczeniu 
mający umysł, serce  
i ducha 
 
Wartości 
 
 
 
Misja, wizja i korpora-
cyjne wartości 
 
Funkcjonalna, emo-
cjonalna i duchowa 
Współpraca wielu– 
z–wieloma 

Źródło: Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? 
Spełniony człowiek!, Wyd.MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2010, s. 21. 

Marketing warto ści jako kluczowy element marketingu 3.0 

Mówiąc o marketingu wartości, który jest głównym filarem marketingu 3.0, 
trzeba zdefiniować pojęcie wartości, a następnie pojęcie wartości w kontekście 
marketingu. Wartość to suma uŜyteczności oferowana nabywcy. Wartość do-
starczana klientowi jest róŜnicą pomiędzy całkowitą wartością produktu dla 
klienta a kosztem, jaki musi on ponieść w związku z jego pozyskaniem. Całko-
wita wartość wyrobu jest sumą korzyści, jakich oczekuje on od danego produk-
tu czy usługi33. 

Marketing wartości szczególny nacisk kładzie na tworzenie dla klientów 
wartości, których oczekują, a które zaspokoją ich potrzeby. Oparte jest to na 
zaspokojeniu oczekiwań klienta przed, w trakcie i po jego obsłudze. Celem 

                                                                 
33 Ph. Kotler, Marketing – analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 33.  
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marketingu wartości jest przede wszystkim określenie potrzeb i oczekiwań 
klientów; znalezienie czynników mających największy wpływ na klientów; 
stworzenie wartości dla klientów, które są znaczące i zrozumiałe; oszacowanie, 
w jaki sposób stworzyć prawdziwą wartość dla klienta; ulepszyć ofertę wartości 
aby spowodować ponowny powrót klienta34. 

Marketing wartości to inaczej zasada światłego marketingu, zgodnie z którą 
firma powinna kierować większość swych zasobów na inwestycje marketingo-
we tworzące wartość dla nabywców35. 

NaleŜy pamiętać, Ŝe konsumenci stoją zwykle wobec szerokiej oferty towa-
rów i usług, które mogą zaspokoić ich potrzeby. Dlatego waŜne jest postrzega-
nie przez klienta wartości. Klient wybiera ofertę, która według niego dostarczy 
najwięcej wartości. Satysfakcja klienta z danej oferty zaleŜy od tego, jak po-
strzega on dostarczoną przez produkt wartość w odniesieniu do swoich oczeki-
wań. JeŜeli walory produktu nie dorastają do oczekiwań klienta, będzie on roz-
czarowany; jeŜeli oczekiwania te spełniają – dozna zadowolenia. Natomiast 
gdyby przerosły oczekiwania – będzie zachwycony. Zadowoleni klienci mogą 
powtarzać zakupy i mogą powiedzieć innym o swych dobrych doświadczeniach 
związanych z produktem. Satysfakcja klienta jest ściśle związana z jakością36. 

Koncentracja przedsiębiorstwa na dostarczaniu zadowolenia klientom po-
przez wytworzoną wartość sprawia, Ŝe moŜna w sensie marketingowym nazwać 
przedsiębiorstwo systemem tworzenia i dostarczania wartości, w którym po-
dejmowane są następujące zadania: 

– wybór wartości, czyli identyfikacja i zdefiniowanie wartości przy 
uwzględnieniu oczekiwanej grupy docelowej, 

– tworzenie wartości przez transformację i dostarczanie wartości, 
– informowanie o wartości, czyli przekazywanie informacji i dostarczanie 

wartości37. 
W swojej ksiąŜce, D. C. Jain, S. Maesincee, Ph. Kotler zasady marketingu 

wartości określili mianem marketingu holistycznego38. W dobie obecnego roz-
woju rynku i sieci informacyjnych moŜna wyróŜnić trzy główne stymulatory, 

                                                                 
34 J. N. De Bonis,  E. W. Balinski,  Ph. Allen, Value-Based Marketing for Bottom-Line Success 

– 5 Steps to Creating Customer Value, McGraw-Hill 2002. 
35 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002 s. 95. 
36 Ibidem, s. 42. 
37 A. Bruska, S. Kauf, Planistyczne aspekty zarządzania marketingowego, Wyd. Uniwersytetu 

Opolskiego, Opole 2007, s.17. 
38 D.C. Jain, S. Maesincee, Ph. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu, Agencja Wydawnicza 

Placet, Warszawa 2002, s. 40. 
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kształtujące dzisiejsze rynki: wartość dla klienta, kluczowe kompetencje oraz 
sieci partnerskie (tab. 4). 

Tabela 4 

Stymulatory umoŜliwiające panowanie nad strumieniem wartości w nowym wizerunku firmy 

Stymulatory Zasada działalności 

Wartość dla klienta 

– bądźcie firmą zorientowaną na klienta 
– skoncentrujcie się na wartości dla klienta i jego satysfakcji 
– stwórzcie kanały dystrybucji zgodne z preferencjami klienta 
– stwórzcie „marketingową kartę wyników” i zarządzajcie za jej 

pomocą 
– osiągajcie zyski z wartości relacji z klientem 

Kluczowe kompetencje 

– zastosujcie outsourcing dla tych czynności, które inni mogą 
wykonywać lepiej, szybciej lub taniej 

– stwórzcie mapę globalnych „najlepszych praktyk” 
– wciąŜ wymyślajcie nowe sposoby osiągania przewagi konku-

rencyjnej 
– działajcie w zespołach międzywydziałowych zarządzających 

procesami 
– działajcie zarówno na tradycyjnym rynku, jak i w przestrzeni 

rynkowej (wirtualnej) 

Sieci partnerskie 

– skoncentrujcie się na wyrównywaniu korzyści poszczegól-
nych partnerów 

– bądźcie hojni w wynagradzaniu partnerów firmy 
– współpracujcie z mniejszą liczbą dostawców i zamieniajcie 

ich w swoich partnerów 

Źródło: D.C. Jain, S. Maesincee, Ph. Kotler, Marketing nie stoi w miejscu, Agencja Wydawnicza 
Placet, Warszawa 2002, s. 41.  

Z tabeli 1 wynika, Ŝe firmy powinny stworzyć relacje partnerskie z klienta-
mi oraz swoimi dostawcami, a w działalność marketingową włączyć wszystkich 
pracowników. Firmy działające zgodnie z zasadami marketingu wartości po-
szukują nowych wartości, które mogą wzbogacić zawierane dotychczas trans-
akcje oraz zwiększać satysfakcję klientów. Wartość klienta naleŜałoby rozpa-
trywać w określonym, długim czasie, czyli obecną wartość oczekiwanego, przy-
szłego dochodu pochodzącego od klienta. Zasadne byłoby odnaleźć sposób na 
zdobycie większego udziału w sprawach istotnych dla danej grupy klientów. 
Celem jest dostarczenie klientowi długotrwałych wartości, a przez to stworzenie 
z nim trwalszej więzi.  

Specjaliści ds. marketingu muszą nauczyć się  tworzyć nowe wartości. Aby 
dostrzec i wykorzystać moŜliwości ich wykreowania, naleŜy39: 

a) określić nowe korzyści dla klientów w przestrzeni rozpoznania klien-
tów, 

                                                                 
39 Ibidem, s. 54–55. 
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b) wykorzystać kluczowe kompetencje w obrębie domeny działalności, 
c) dokonać wyboru i zarządzać partnerami w obrębie sieci partnerskiej. 
Aby móc dostarczać unikalnej dla klienta wartości na konkurencyjnym ryn-

ku, naleŜy umiejętnie inwestować w strukturę i zdolności wytwórcze. Niezbęd-
ne jest, aby przedsiębiorstwo osiągnęło profesjonalizm w: 

– zarządzaniu relacjami z klientem, 
–  zarządzaniu zasobami wewnętrznymi, 
– zarządzaniu partnerstwem. 
Zarządzanie relacjami z klientami pozwala firmie odkryć, kim faktycznie są 

jej klienci, jak się zachowują oraz jakie są ich preferencje i dotąd niezaspokojo-
ne potrzeby. Ponadto przedsiębiorstwo powinno postawić na właściwe funkcjo-
nowanie zarządzania zasobami wewnętrznymi – integrujące główne procesy 
działalności. Zarządzanie partnerstwem pozwala firmie sprawnie koordynować 
złoŜone relacje z partnerami handlowymi w celu kreowania właściwych pro-
duktów, ich wytworzenia i dystrybucji.  

W swojej ksiąŜce P. Doyle, opisując marketing wartości, oparł się na do-
starczaniu wartości dla udziałowców. Podejście oparte na dostarczaniu wartości 
dla udziałowców warte jest przytoczenia, gdyŜ moŜliwe jest wskazanie analogii 
do klienta. Według tej koncepcji załoŜenia dotyczące marketingu wartości są 
następujące40: 
1. Marketing jest podstawą tworzenia wartości dla udziałowców. Jedynie 

spełniając oczekiwania klientów, kreując ich potrzeby i preferencje oraz 
budując relacje z klientami, organizacja moŜe wzrastać i osiągać zysk. 

2. Marketing nie miał dotychczas wpływu na najwyŜsze kierownictwo ade-
kwatnego do swojej wagi. W znacznym stopniu wynika to ze słabo zdefi-
niowanych celów. Koncepcja marketingu opartego na wartościach przede-
finiowuje marketing, nadając mu centralną rolę w przyczynianiu się do two-
rzenia wartości dla udziałowców oraz ustanawiając przejrzyste kryteria 
oceny skuteczności strategii marketingowych. 

3. Pierwszym krokiem na drodze do skutecznego marketingu jest dogłębne 
zrozumienie klientów: ich potrzeb, sposobu prowadzenia działalności i pro-
cesów podejmowania decyzji. Klienci nie oczekują produktów, lecz sposo-
bów rozwiązywania swoich problemów. Zaufanie i wartość w odbiorze 
klientów buduje się, rozwiązując ich problemy. W dzisiejszych czasach co-
raz trudniej jest zarabiać na samej sprzedaŜy produktów. 

                                                                 
40 P. Doyle, Marketing wartości, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 117. 
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4. Zaspokajanie potrzeb klientów to za mało. Organizacja musi równieŜ two-
rzyć przewagę konkurencyjną, czyli dawać powód, dla którego jest wybie-
rana spośród konkurencyjnych ofert. Przewaga róŜnicująca moŜe polegać 
na oferowaniu wartości dodanych, niŜszych kosztach lub połączeniu obu 
tych cech. 

5. Ostatecznym celem jest budowanie ze szczególnie wartościowymi klienta-
mi relacji partnerskich opartych na lojalności i zaufaniu. Lojalność klientów 
jest prawdziwym źródłem stabilnego wzrostu i zyskowności. Klienci są ak-
tywami: im dłuŜej się ich zatrzymuje, tym bardziej przyczyniają się do two-
rzenia wartości. 

6. Budowanie skutecznych relacji partnerskich z klientami zaleŜy od posiada-
nia przez przedsiębiorstwo zasobów i zdolności do tworzenia wyjątkowo 
skutecznych procedur, szczególnie w zakresie działań nowatorskich, proce-
dur operacyjnych, pozyskiwania i obsługi klientów. 
MoŜna wnioskować, Ŝe marketing wartości bardziej odpowiada potrzebom 

nowoczesnego rynku konkurencyjnego, gdyŜ pozwala na dokładne dostosowa-
nie oferty do klientów. Zwraca równieŜ uwagę na utrzymanie klientów i ich 
satysfakcję.  
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BUSINESS INTELLIGENCE NARZĘDZIEM BUDOWY  
I REALIZACJI STRATEGII PRZEDSI ĘBIORSTWA  

 

 

 

Streszczenie  

Artykuł przedstawia moŜliwości zastosowania nowoczesnych koncepcji i narzędzi w zarzą-
dzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. We wstępie zaprezentowano problemy zarządzania 
danymi i informacją w przedsiębiorstwie, wskazując na skutki niewłaściwej postaci danych i ich 
rozproszenia w aspekcie podejmowania decyzji. Jako rozwiązanie umoŜliwiające efektywne 
wykorzystanie zasobów informacyjnych w procesach decyzyjnych przedstawiono system Busi-
ness Intelligence. Wskazano uwarunkowania i korzyści jego wdroŜenia w przedsiębiorstwie oraz 
funkcjonalności systemów klasy Business Intelligence, istotne z punktu widzenia zarządzania 
strategicznego.  

Wprowadzenie 

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach nieustannie zachodzących 
zmian w jego otoczeniu oraz wysokiej konkurencji staje się zadaniem coraz 
trudniejszym. Diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa, formułowanie strategii 
oraz jej implementacja wymagają wykorzystania coraz to bardziej zaawanso-
wanych metod i narzędzi pozyskiwania danych, ich transformacji oraz analizy, 
a takŜe tworzenia zasobów wiedzy korporacyjnej. Rozwiązania te wykorzystują 
zarówno zasoby danych zgromadzonych w róŜnych systemach informatycznych 
(SI) przedsiębiorstwa, jak i zasoby zewnętrzne.  

UŜyteczność danych w procesach decyzyjnych zaleŜeć będzie od jakości 
ich przekształcenia do postaci odpowiednich informacji, a takŜe od miejsca 
podejmowania decyzji oraz horyzontu czasowego, którego będą one dotyczyć. 
Decyzje na poziomie operacyjnym i taktycznym są konsekwencją zadań reali-
zowanych w ramach przyjętych celów strategicznych i dotyczą określonej dzia-
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łalności biznesowej. Charakter informacji wykorzystywanych na tych pozio-
mach pozwala stworzyć obraz przedsiębiorstwa zawęŜony tylko do danego 
obszaru (np. finansów, marketingu czy sprzedaŜy). Natomiast podejmowanie 
decyzji strategicznych na poziomie przedsiębiorstwa wymaga, by posiadane 
informacje oraz wiedza pozwalały wskazać i realizować właściwy kierunek 
zmian przedsiębiorstwa jako całości. Realizacja tego postulatu moŜliwa jest 
poprzez zapewnienie tzw. przeźroczystości, umoŜliwiającej identyfikowanie 
wzajemnego oddziaływania czynników z róŜnych obszarów biznesu oraz okre-
ślanie wartości wskaźników stosowanych do pomiaru stopnia realizacji celów 
strategicznych.  

Wzrost ilości informacji, stopnia złoŜoności wymagań analitycznych oraz 
konieczność szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w otoczeniu przed-
siębiorstwa spowodowały, Ŝe zdolności ludzkiego umysłu stały się niewystar-
czające do optymalnego podejmowania decyzji biznesowych. Istotnym wspar-
ciem procesów decyzyjnych stało się Business Intelligence (BI), będące kon-
cepcją o charakterze biznesowo-technologicznym. Jego istotę określa moŜli-
wość tworzenia dowolnej perspektywy informacyjnej przedsiębiorstwa oraz 
prezentowania jej właściwym osobom we właściwym czasie1. Implementacja 
BI we współczesnych przedsiębiorstwach tworzy nowy jakościowo sposób za-
rządzania, zapewniający pełniejsze i efektywniejsze wykorzystanie zasobów 
informacyjnych.  

Problemy zarządzania danymi i informacją we współczesnym przedsię-
biorstwie 

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw w warunkach wysokiej 
konkurencji rynkowej wymaga gromadzenia olbrzymiej ilości danych, niezbęd-
nych do podejmowania decyzji, które mają na celu jak najlepsze dostosowanie 
przedsiębiorstwa do bieŜących lub prognozowanych wymagań klientów. Tak 
duŜa ilość danych wynika ze złoŜoności procesów zachodzących wewnątrz 
przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu. Jako wsparcie technologiczne w pro-
cesie gromadzenia danych wykorzystuje się systemy informatyczne określane 
mianem systemów transakcyjnych. W większości przedsiębiorstw są to rozwią-
zania wspomagające obsługę bieŜących procesów zachodzących w odrębnych 
obszarach biznesu, takich jak finanse, zasoby ludzkie, marketing, produkcja czy 
sprzedaŜ. 

                                                                 
1 M. Choiński, Business Intelligence, http://bi.pl/keyword/1-business-intelligence. 
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Tak dedykowane systemy informatyczne, z punktu widzenia biznesowego 
przedsiębiorstwa jako całości, mają jednak istotną wadę. Ich funkcjonalność 
ogranicza się do opisu działań tylko w wybranej dziedzinie. Ponadto funkcjo-
nalność takiego systemu często nie pozwala na ocenę jakości danych oraz zi-
dentyfikowanie zaleŜności między nimi, gdyŜ z załoŜenia systemy takie nie są 
przeznaczone do tego celu. 

Posiadanie danych nie jest jednak wartością samą w sobie. Prawdziwą war-
tość biznesową reprezentuje wiedza, jaką moŜna zdobyć, wykorzystując posia-
dane dane. Obecnie wiedzę postrzega się jako podstawowy rodzaj zasobów, 
który otwiera nowe moŜliwości w zarządzaniu strategicznym i uznaje się za 
podstawowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa2. Systemy transakcyjne, wyko-
rzystywane na szczeblu operacyjnym, nie są przeznaczone do tworzenia zaso-
bów wiedzy, jakkolwiek pozwalają na to dane w nich zgromadzone. 

DuŜa szczegółowość danych, charakterystyczna dla systemów transakcyj-
nych, utrudnia ich wykorzystanie w takiej postaci do oceny działań bizneso-
wych, podejmowanych na poziomie taktycznym i strategicznym. Ich wartość 
biznesowa jest stosunkowo niska. Dopiero zastosowanie odpowiednich narzędzi 
IT (ang. Information Technology), które pozwolą przekształcić dane operacyjne 
do postaci uŜytecznej dla podejmujących decyzje, uczyni z nich prawdziwie 
wartościowe dane biznesowe.  

Innym istotnym aspektem, który stanowi barierę w podnoszeniu jakości  
i efektywności działalności biznesowej, jest znaczne rozproszenie danych, po-
chodzących zarówno z przedsiębiorstwa, jak i z jego otoczenia. Aplikacje, 
wspomagające funkcjonowanie poszczególnych działów, gromadzą dane  
w swoich własnych, natywnych bazach danych, które często nie są widoczne 
dla innych aplikacji, co znacznie utrudnia całościowe spojrzenie na posiadane 
zasoby informacyjne. Wprawdzie istnieje moŜliwość wykorzystania pomocni-
czych narzędzi, które zapewniają dostęp do danych z róŜnych źródeł i wykorzy-
stanie ich w zewnętrznych aplikacjach, jednak działania te wymagają duŜego 
nakładu pracy i są zazwyczaj procesem złoŜonym. Praktyka pokazuje, Ŝe wciąŜ 
w wielu przedsiębiorstwach brakuje jednej spójnej platformy integracji danych 
z róŜnych środowisk aplikacyjnych oraz migracji danych pomiędzy nimi.  

Skutkiem rozproszenia zasobów informacyjnych jest takŜe nadmiarowość 
danych opisujących te same fakty, bądź teŜ odmienny sposób ich opisu. Sytu-
acja taka sprawia, Ŝe istnieje niebezpieczeństwo niespójności danych, co moŜe 

                                                                 
2 G. Probst, S. Raub, K. Romhardt, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków 2002, s. 65. 
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prowadzić do rozbieŜnych decyzji, wpływających niekorzystnie na przedsię-
biorstwo. Ze względu na konieczność ewidencjonowania danych, związanych  
z bieŜącą obsługą działań operacyjnych w poszczególnych obszarach biznesu, 
wyeliminowanie redundancji danych w systemie informacyjnym przedsiębior-
stwa będzie niecelowe. Istotne natomiast będzie dąŜenie do zachowania spójno-
ści danych dla zapewnienia jednolitego sposobu opisu tych samych faktów biz-
nesowych.  

Inną negatywną konsekwencją rozproszenia danych w przedsiębiorstwie 
jest brak kontroli nad nimi oraz ich jakością. UŜytkownicy poszczególnych SI 
mogą posiadać róŜne prawa dostępu do zasobów zgromadzonych w swoich 
lokalnych systemach, co sprawia, Ŝe znacznie spada poziom bezpieczeństwa 
informacji. Jednocześnie moŜliwość wprowadzania danych, opisujących te sa-
me fakty biznesowe, w róŜnych SI zwiększa prawdopodobieństwo powstania 
błędów w tym opisie z punktu widzenia przedsiębiorstwa jako całości, obniŜa-
jąc zaufanie do jakości tych danych.  

Rozproszenie danych korporacyjnych i zewnętrznych wpływa takŜe na wy-
dłuŜenie czasu podejmowania decyzji. Tworzenie raportów i analiz opartych na 
krzyŜowych przekrojach informacyjnych oraz definiowanie zapytań ad hoc, 
wymagających danych z wielu heterogenicznych źródeł, staje się w tej sytuacji 
zadaniem bardzo czasochłonnym.  

Odrębnym problemem, dotyczącym źródeł danych zlokalizowanych  
w przedsiębiorstwie i w jego otoczeniu, jest postać danych. Mogą one przyj-
mować formę ustrukturalizowaną (np. arkusze kalkulacyjne, transakcyjne bazy 
danych) oraz nieustrukturalizowaną (np. dokumenty, listy elektroniczne, strony 
WWW). Bezpośrednie wykorzystanie danych w ich natywnej postaci właściwie 
jest niemoŜliwe. Konieczna jest transformacja oraz ich oczyszczenie, aby mogły 
być uŜyteczne na potrzeby procesów decyzyjnych.  

Wszystkie opisane powyŜej zjawiska spowodowane są brakiem jednej, cen-
tralnej składnicy danych, będącej źródłem wiarygodnych informacji bizneso-
wych. Business Intelligence w swojej koncepcji wspomagania prowadzenia 
biznesu zakłada istnienie takiego głównego repozytorium, które będzie gwaran-
tować pewność korzystania ze sprawdzonych źródeł danych, znacznie ułatwi  
i przyspieszy dostęp do nich, a takŜe pozwoli śledzić ich zmiany.  

Business Intelligence we współczesnym przedsiębiorstwie 

Jednym z moŜliwych sposobów zwiększenia efektywności prowadzenia 
biznesu jest zastosowanie koncepcji Business Intelligence. Według Business 
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Objects (obecnie wchodzącego w skład SAP), jednego z liderów implementacji 
tego rodzaju rozwiązań, Business Intelligence dotyczy zastosowania technologii 
informatycznych do gromadzenia i efektywnego wykorzystania informacji  
w celu podniesienia efektywności działań biznesowych3. Według tego samego 
źródła, idealny system BI oferuje pracownikom, dostawcom i innym partnerom 
biznesowym łatwy dostęp do informacji, która pozwala im efektywniej realizo-
wać ich zadania, wykonywać analizy i dzielić się ich rezultatami z innymi 
uczestnikami biznesu. MoŜna zatem uznać, Ŝe BI jest sposobem zaspokajania 
analitycznych potrzeb informacyjnych róŜnych podmiotów zaangaŜowanych  
w funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  

DuŜe zainteresowanie rozwiązaniami BI potwierdzają dane statystyczne. 
Jak podaje Dan Vesset, wicedyrektor oraz analityk biznesowy w firmie IDC,  
w raporcie ze stycznia 2010 r., wartość sprzedaŜy na globalnym rynku narzędzi 
i usług BI w 2008 roku wyniosła 7,8 mld dolarów, co oznaczało wzrost o 10,6% 
w porównaniu do 2007 r.4 Recesja w światowej gospodarce spowodowała, Ŝe  
w 2009 r. w skali globalnej wzrost ten wynosił 2,5% (wartość rynku wynosiła  
8 mld dolarów)5, a w Europie 2,1%6. Prognozy IDC ze stycznia 2010 r., doty-
czące rynku europejskiego, wskazują, Ŝe w latach 2010–2014 wzrost sprzedaŜy 
wyniesie 5,3% rocznie7. Bardziej optymistyczne są prognozy z kwietnia 2010 r., 
dotyczące światowego rynku, gdzie do 2014 r. przewiduje się roczny wzrost 
rzędu 6,9% do poziomu 11,3 mld dolarów8.  

Źródłem sukcesu BI jest koncepcja wykorzystania tego rodzaju narzędzi do 
wspomagania działań biznesowych na wszystkich szczeblach zarządzania.  
W szczególności działania te obejmują9: 

− na poziomie operacyjnym: analizowanie procesów biznesowych reali-
zowanych w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorstwa 
(np. bieŜąca sprzedaŜ, aktualny stan współpracy z dostawcami, aktualny 

                                                                 
3 T. Elliott, Implementing a Business Intelligence Strategy. A Practical Guide to Business Intel-

ligence Standardization, www.kormoski.com/images/bi_strategy_wp.pdf, s. 1. 
4 D. Vesset, The Road to BI Success, www.sap-tv.com/bi-strategy/pdf/IDC_880_EN.pdf, s. 1. 
5 D. Vesset, Worldwide Business Intelligence Tools 2009 Vendor Shares, www.sas.com/news/ 

analysts/IDC-BITools09VendorShares.pdf, s. 4.  
6 A. Woodward, European BI Tools: 2009 Vendor Shares, www.idc.com/research/ 

viewdocsynopsis.jsp?containerId=LT02S. 
7 A. Woodward, European BI Tools 2010–2014 Forecast, www.idc.com/research/ 

viewdocsynopsis.jsp?containerId=LT03S. 
8 D. Vesset, Worldwide Business Intelligence Tools 2010–2014 Forecast: Initial Forecast in 

Line with Lower Expectations, www.idc.com/research/viewdocsynopsis.jsp?containerId=222688. 
9 C.M. Olszak, E. Ziemba, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 221–222. 
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stan zasobów finansowych) według uprzednio zdefiniowanych bądź teŜ 
tworzonych ad hoc wzorców analitycznych; 

− na poziomie taktycznym: dostarczanie informacji niezbędnych do po-
dejmowania decyzji w róŜnych obszarach działalności biznesowej (np. 
finanse, marketing, sprzedaŜ, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługa 
klienta); 

− na poziomie strategicznym: precyzyjne definiowanie celów oraz okre-
ślanie poziomu ich realizacji, generowanie zaawansowanych zestawień 
umoŜliwiających porównywanie róŜnych scenariuszy realizacji strategii 
przedsiębiorstwa, symulowanie wpływu róŜnych czynników zewnętrz-
nych na wyniki działania przedsiębiorstwa, prognozowanie wyników 
działalności biznesowej.  

Business Intelligence naleŜy postrzegać w dwóch wymiarach, tzn. bizneso-
wym oraz technologicznym. Wymiar biznesowy wyraŜać się będzie odpowied-
nim zorganizowaniem danych i informacji w przedsiębiorstwie, właściwą ich 
integracją, docelową postacią oraz formatem, a takŜe właściwym sposobem ich 
dystrybucji. Wszystkie te aspekty mają na celu zapewnienie efektywnego i sku-
tecznego podejmowania decyzji. W tym wymiarze, na szczeblu strategicznym 
przedsiębiorstwa, BI oferuje moŜliwość wyznaczania celów i monitorowania 
poziomu ich realizacji, wykonywania wielowymiarowych analiz, symulacji  
i optymalizacji rozwoju przedsiębiorstwa oraz prognozowania jego przyszłych 
wyników. BI moŜna takŜe traktować jako sposób generowania wiedzy korpora-
cyjnej, niezbędnej do podejmowania decyzji na róŜnych szczeblach zarząd-
czych. Wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań, jak hurtownie danych czy 
róŜne techniki analizy i drąŜenia danych, pozwala traktować BI jako narzędzie 
realizacji strategii inteligentnego wspomagania biznesu.  

Wymiar technologiczny dotyczy postrzegania BI jako zbioru róŜnych na-
rzędzi oraz technologii informatycznych, które umoŜliwiają realizację działań  
w wymiarze biznesowym. W tym aspekcie BI moŜna opisać poprzez czterowar-
stwową architekturę, na którą składają się: 

– warstwa pozyskiwania i integracji danych,  
– warstwa składowania danych, 
– warstwa analitycznego przetwarzania i drąŜenia danych, 
– warstwa publikowania danych.  
Tak zdefiniowana architektura BI pozwala wyraźnie wskazać miejsca,  

w których konieczne jest zaangaŜowanie specjalistów ze sfery IT oraz specjali-
stów biznesowych. Jednocześnie uwidacznia ona wspólną płaszczyznę, na któ-
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rej dochodzi do ich współpracy i podkreśla znaczenie jakości wzajemnych od-
działywań tych dwóch grup specjalistów. 

W aspekcie zarządzania strategicznego BI posiada bardzo istotną zaletę. 
Jest nią stworzenie jednolitego obrazu całego przedsiębiorstwa i pozyskanie 
przez zarządzających takich informacji, dzięki którym moŜliwe jest realizowa-
nie przyjętej strategii. Wspomaganie działań strategicznych poprzez wykorzy-
stanie BI wymaga jednak posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności za-
równo przez osoby podejmujące decyzje na tym poziomie, jak i inne osoby 
wspierające decydentów. Klasyfikacja tych umiejętności, z punktu widzenia 
koncepcji BI, obejmuje10:  

– umiejętności IT (identyfikowanie, ekstrakcja i czyszczenie danych); 
– umiejętności analityczne (właściwe konsolidowanie danych i interpre-

towanie rezultatów analiz); 
– umiejętności biznesowe (wprowadzanie zmian i zarządzanie nimi, mo-

nitorowanie bieŜącej sytuacji i trendów, tworzenie wariantów decyzji  
i ich ocena).  

Analizując wzajemne zaleŜności pomiędzy grupami umiejętności naleŜy 
zauwaŜyć, Ŝe posługiwanie się BI wymaga posiadania umiejętności nie tylko 
biznesowych, lecz takŜe analitycznych i wykorzystania technologii informa-
tycznych. Związane jest to z implementacją wysoce zaawansowanych rozwią-
zań zarówno z dziedziny analizy danych (np. metody statystyczne i drąŜenia 
danych), jak i identyfikacji źródeł danych wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego 
otoczeniu. Praktyka pokazuje, Ŝe wyŜszą efektywność wykorzystania BI osiąga 
się w przypadku posiadania przez osoby ze sfery biznesu umiejętności z zakresu 
technologii informatycznych niŜ zaangaŜowania osoby z obszaru IT o zdolno-
ściach biznesowych.  

Zrozumienie potrzeb biznesowych jest podstawą budowy takiej architektu-
ry, struktury i funkcjonalności systemu BI, która zapewni wygenerowanie  
i dostarczenie właściwych informacji do odpowiednich miejsc decyzyjnych oraz 
tworzenie systemu wiedzy o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Dlatego teŜ tak 
istotnym zadaniem osób zarządzających na poziomie strategicznym jest opra-
cowanie standardów w obszarze biznesu (np. wskaźniki, raporty, sposoby moni-
torowania, kanały pozyskiwania i dystrybucji informacji), które posłuŜą przygo-
towaniu odpowiedniego środowiska eksploatacji systemu BI. Środowisko to 
naleŜy rozumieć bardzo szeroko, począwszy od aspektów technologicznych 

                                                                 
10 T. Elliott, Implementing a Business Intelligence Strategy. A Practical Guide to Business In-

telligence Standardization, www.kormoski.com/images/bi_strategy_wp.pdf, s. 20. 
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(hurtownia danych), poprzez zagadnienia analityczne (OLAP, drąŜenie danych), 
a skończywszy na zagadnieniach biznesowych (modele zarządzania w róŜnych 
obszarach biznesu, np. logistyka, obsługa klientów czy zasoby ludzkie). Zbu-
dowanie i wdroŜenie w przedsiębiorstwie takiego środowiska zapewni uzyska-
nie wymiernych korzyści wyraŜających się moŜliwością generowania mierzal-
nych rezultatów działań podejmowanych na róŜnych poziomach. NaleŜy jednak 
podkreślić, Ŝe architektura tego środowiska musi zawierać przede wszystkim te 
elementy, które pozwolą poznać obraz przedsiębiorstwa w róŜnych krzyŜowych 
przekrojach informacyjnych oraz będą uwydatniać biznesowe aspekty ich two-
rzenia.  

Transformacja informacji do postaci korzyści odniesionych przez przedsię-
biorstwo jako całość uwydatnia znaczenie BI w realizacji celów strategicznych 
(rys. 1)11. Warstwa informacyjna tworzy podstawę do dalszych działań związa-
nych z tworzeniem wiedzy korporacyjnej, nowych wartości oraz wprowadzania 
zmian w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Istnienie tej warstwy uwarunkowa-
ne jest odpowiednim przygotowaniem przedsiębiorstwa zarówno pod względem 
technicznym, jak i organizacyjnym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Transformacja informacji w systemach Business Intelligence 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.kormoski.com/images/bi_strategy_wp.pdf, s. 23. 

Przygotowanie techniczne stanowi pierwszy krok w budowie wewnętrznej 
struktury warstwy informacyjnej. Obejmuje ono:  

                                                                 
11 Ibidem, s. 23. 
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– identyfikację miejsc, z których pozyskiwane będą informacje oraz okre-
ślenie jakości danych pochodzących z tych źródeł, 

– określenie sposobu ekstrakcji danych z dedykowanych systemów ope-
racyjnych oraz logiki transformacji tych danych do postaci uŜytecznej 
w systemach BI, 

– zdefiniowanie sposobu przechowywania i dystrybucji danych oraz in-
formacji wykorzystywanych w procesach decyzyjnych.  

Jako nadrzędny cel przygotowania technicznego naleŜy uznać stworzenie 
infrastruktury umoŜliwiającej szybkie uzyskanie spójnych informacji o proce-
sach zachodzących w przedsiębiorstwie oraz przygotowanie takiej postaci da-
nych, która zapewni ich elastyczne wykorzystanie w działaniach analitycznych 
oraz we wspomaganiu procesów decyzyjnych.  

Zbudowanie zaplecza technicznego, zapewniającego pozyskanie i posiada-
nie danych niezbędnych do podejmowania decyzji, nie gwarantuje jednak wła-
ściwego wykorzystania informacji zawartych w tych danych. Dlatego konieczne 
jest wdroŜenie takich rozwiązań, które w najlepszy sposób pozwolą realizować 
cele strategiczne oraz zaspokajać potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa i jego 
otoczenia. WdroŜenie takie wymaga tzw. gotowości organizacyjnej przedsię-
biorstwa, na którą będą się składać m.in.: 

– zgodność strategii wdroŜenia koncepcji BI z celami strategicznym 
przedsiębiorstwa (wyraŜonej stopniem wspomagania przez BI zarzą-
dzania strategicznego np. metodą Balanced Scorecard, uznawanej za 
„jedno z najwcześniejszych narzędzi, które udoskonaliło zintegrowaną 
wizję systemów pomiarowych zarządzania”12), 

– przyjęte w przedsiębiorstwie style i modele decyzyjne oraz sposób wy-
korzystania w nich rozwiązań oferowanych w ramach BI, 

– istnienie powszechnej kultury informacyjnej wyraŜającej się postrzega-
niem informacji jako zasobu, który naleŜy dystrybuować zarówno we-
wnątrz przedsiębiorstwa, jak i w jego otoczeniu (wśród klientów i part-
nerów biznesowych), 

– istnienie platformy wymiany informacji oraz wiedzy z partnerami, za-
pewniającej wspomaganie ich procesów biznesowych, 

– zdolność i umiejętność wykorzystania BI do pobudzania i wspierania 
właściwych zachowań przedsiębiorstwa w odpowiedzi na zmiany za-
chodzące w jego otoczeniu, 

                                                                 
12 A. Kowalczyk, B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 

2007, s. 59. 
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– świadomość konieczności oceny konkurentów w zakresie wykorzysta-
nia przez nich BI do prowadzenia biznesu oraz moŜliwość wyraŜenia tej 
oceny w wymiernej postaci, 

– moŜliwość adaptacji rozwiązań BI do wymagań związanych z globali-
zacją działalności biznesowej (np. integracja infrastruktury z zewnętrz-
nymi systemami, standardy sprawozdań finansowych w róŜnych pań-
stwach).  

Zapewnienie gotowości technicznej i organizacyjnej przedsiębiorstwa,  
w ramach realizacji koncepcji BI, pozwoli określić prawdziwą wartość bizne-
sową posiadanych systemów informatycznych. 

W warstwie „Wiedza” definiuje się rodzaje zapytań, raportów i działań ana-
litycznych, a takŜe wskazuje się te miejsca w przedsiębiorstwie, w których ich 
wykorzystanie przyniesie najwięcej korzyści. Analityka biznesowa implemen-
towana w BI obejmować będzie13: 

– analizy statystyczne, symulacje i optymalizacje, 
– modelowanie opisowe i predykcyjne, 
– drąŜenie danych (klasyczne, sieciowe), 
– analizę sieci społecznych, 
– inne rodzaje eksploracji danych.  

Zadania realizowane w tej warstwie mają na celu zdobycie wiedzy o przed-
siębiorstwie i jego otoczeniu, która stanie się podstawą do podejmowania decy-
zji strategicznych. Wiedza ta jest szczególnie istotna ze względu na fakt, Ŝe 
„przedsiębiorstwo istnieje »w« i »dzięki« otoczeniu. Takie postawienie sprawy 
zwraca uwagę na kluczową rolę otoczenia dla powodzenia przedsiębiorstwa”14. 

Zasoby wiedzy, zbudowane w ramach środowiska BI, pozwalają zidentyfi-
kować rodzaje zmian, jakie naleŜy wprowadzić oraz określić sposoby efektyw-
nego ich przeprowadzenia tak, aby przedsiębiorstwo mogło zmierzać do poŜą-
danych wartości, zdefiniowanych w jego strategii. W warstwie „Korzyści” 
przeprowadzane są analizy rentowności róŜnych działań biznesowych, dzięki 
którym moŜliwe staje się zarządzanie zmianami procesów biznesowych oraz 
zarządzanie zmianami kultury organizacyjnej.  

UŜyteczność rozwiązań oferowanych w ramach BI będzie w pełni dostrze-
galna pod warunkiem zrozumienia charakteru procesów, jakie zachodzą we-
wnątrz systemów tej klasy oraz ich związku z procesami biznesowymi. Jest to 

                                                                 
13 M. Choiński, Business Intelligence, http://bi.pl/keyword/1-business-intelligence. 
14 E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak, Zarządzanie strategiczne przedsiębior-

stwem, PWE, Warszawa 2007, s. 17. 
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niezbędne, aby BI było traktowane jako wiarygodne narzędzie realizacji strate-
gii i jednocześnie widziane było jako pewnego rodzaju pomost, słuŜący budo-
waniu zaufania między podmiotami zaangaŜowanymi w przestrzeni biznesu 
prowadzonego przez przedsiębiorstwo. W tej przestrzeni BI tworzy całkowicie 
nową wartość informacji otrzymanych na podstawie danych z róŜnych źródeł15. 
W ten sposób przyczynia się do zwiększania dojrzałości danych korporacyj-
nych, nadając im wyŜszą wartość strategiczną (rys. 2) i jednocześnie pozwala 
lepiej kontrolować informacje oraz sposób ich wykorzystania.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rys. 2. Wartość strategiczna danych w systemach Business Intelligence 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.cgi.com/sites/cgi.com/files/white-papers/ 
cgi_whpr_39_bus_intell_e.pdf, s. 6. 

Podsumowując dotychczasowe rozwaŜania, naleŜy stwierdzić, Ŝe zastoso-
wanie rozwiązań BI w przedsiębiorstwie przynosi wymierne korzyści. Dan Ves-
set podaje, Ŝe średnia wartość ROI dla projektów analitycznych oraz BI wynosi-
ła 112%, przy czym 54% uzyskanych korzyści związanych jest z ulepszeniem 
procesów biznesowych, 42% ze wzrostem wydajności, a 4% z obniŜeniem 
kosztów związanych z wykorzystywanymi technologiami16. 

 

 

                                                                 
15 www.cgi.com/sites/cgi.com/files/white-papers/cgi_whpr_39_bus_intell_e.pdf, s. 6. 
16 D. Vesset, The Road to BI Success, www.sap-tv.com/bi-strategy/pdf/IDC_880_EN.pdf, s. 1. 
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Funkcjonalność systemów klasy BI a realizacja strategii przedsiębiorstwa 

Wykorzystanie róŜnych metod i technik zarządzania strategicznego będzie 
bardziej efektywne dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi informatycz-
nych. Główni producenci oprogramowania Business Intelligence (SAP, IBM, 
SAS, Oracle, Microsoft) oferują zaawansowane rozwiązania, umoŜliwiające 
wzrost efektywności realizacji strategii przedsiębiorstwa.  

Nowe technologie informatyczne wymusiły zmiany w sposobie zarządzania 
przedsiębiorstwem, tworząc warunki do lepszego poznania jego aktualnej sytu-
acji, pełnego i efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych oraz sku-
teczniejszego posługiwania się zaawansowanymi metodami analizy. Rozbudo-
wane funkcjonalności i interfejsy aplikacji, działających na platformie BI, 
wzbogacają paletę działań biznesowych, zmierzających do publikowania infor-
macji o przyjętej strategii i monitorowania stopnia realizacji celów strategicz-
nych. Tym samym współczesny menedŜer otrzymuje wysoce specjalistyczne 
narzędzie, w postaci systemu BI, wspomagające jego decyzje w dostosowaniu 
przedsiębiorstwa do zmian zachodzących w otoczeniu.  

Wśród istotnych funkcjonalności systemów BI, które wspierają działania 
strategiczne w przedsiębiorstwie, naleŜy wymienić tj.: 

– definiowanie strategii działania; 
– tworzenie scenariuszy realizacji strategii; 
– symulacja wpływu róŜnych czynników (wewnętrznych i zewnętrznych) 

na rezultaty przyjętej lub symulowanej strategii działania; 
– planowanie działań biznesowych wynikających z przyjętej strategii; 
– kontrola stopnia osiągania celów wpływających na realizację strategii; 
– wizualizacja strategicznych celów przedsiębiorstwa oraz poziomu ich 

realizacji; 
– proaktywne alertowanie i powiadamianie w przypadku wystąpienia 

zdarzeń biznesowych wymagających podjęcia natychmiastowych dzia-
łań; 

– rozbudowana wizualizacja rezultatów analiz, prognoz, tendencji, zaleŜ-
ności; 

– interaktywne raportowanie, umoŜliwiające drąŜenie danych; 
– usługi komunikowania się z pracownikami i właściwej dystrybucji in-

formacji, niezbędnych do realizacji strategii (właściwe osoby otrzymują 
właściwe informacje we właściwym czasie); 
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– publikowanie informacji o realizacji strategii przez portal korporacyjny 
(będący punktem dostępu do korporacyjnych ośrodków webowych17) 
oraz przez inne platformy komunikacji pracowników i tworzenia relacji 
z otoczeniem przedsiębiorstwa (klientami czy partnerami biznesowy-
mi); 

– tworzenie historii przedsiębiorstwa i jego otoczenia (gromadzenie istot-
nych danych opisujących fakty z przeszłości); 

– wyszukiwanie danych biznesowych w zewnętrznych źródłach (Internet) 
nieposiadających jednolitej struktury.  

Wymienione powyŜej funkcje w róŜnych implementacjach BI mogą być 
zgrupowane w nadrzędne kategorie funkcjonalne. Takim przykładem jest tzw. 
kokpit menedŜerski (ang. executive dashboard), prezentujący spersonalizowane 
informacje w odpowiednio dobranym środowisku wizualizacji oraz umoŜliwia-
jący interaktywne drąŜenie danych, powiadamianie oraz aktywne naprowadza-
nie na właściwe decyzje biznesowe. 

Wyrazem wysokiej oceny funkcjonalności i jakości produktów BI poszcze-
gólnych dostawców moŜe być chęć ich wdroŜenia w przedsiębiorstwach. Świa-
towi liderzy, oferujący rozwiązania tej klasy, nie zmieniają się od 2007 r. Ich 
udział w globalnym rynku sprzedaŜy narzędzi BI jest następujący18: 

– SAP (2009 – 19,5%; 2008 – 20,2%; 2007 – 19%); 
– IBM (2009 – 15,3%; 2008 – 14,7%; 2007 – 16,1%); 
– SAS (2009 – 11,4%; 2008 – 11,1%; 2007 – 11%); 
– Oracle (2009 – 9%; 2008 – 9%; 2007 – 8,3%); 
– Microsoft (2009 – 8,8%; 2008 – 8,3%; 2007 – 7,8%).  
Badania przeprowadzone przez firmę IDC wskazują na utrzymanie się du-

Ŝego popytu na produkty BI19. 600 przedsiębiorstw, przebadanych na początku 
2010 r., zamierzało w ciągu roku zakupić aplikacje BI, uznając je za drugą co 
do waŜności kategorię oprogramowania (spośród 18). Natomiast wśród 3000 
przedsiębiorstw, przebadanych w IV kwartale 2009 r., 30% planowało zwięk-
szyć w ciągu roku nakłady na rozwój koncepcji BI, 65% – utrzymać dotychcza-
sowy poziom finansowania funkcjonowania platformy BI, a tylko 5% obniŜyć 
tego rodzaju nakłady.  

                                                                 
17 M. Nowakowski, E-biznes w przedsiębiorstwie, w: Podstawy e-biznesu, red. A. Szewczyk, 

Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 56–57. 
18 D. Vesset, Worldwide Business Intelligence Tools 2009 Vendor Shares, www.sas.com/news/ 

analysts/IDC-BITools09VendorShares.pdf, s. 6.  
19 Ibidem, s. 10. 
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PowyŜsze dane statystyczne potwierdzają ogromne zainteresowanie przed-
siębiorstw poszukiwaniem rozwiązań technologicznych o bogatym zestawie 
funkcjonalności, istotnie i skutecznie wspierających podejmowanie decyzji 
strategicznych.  

Podsumowanie 

Osiągnięcie sukcesu w biznesie uwarunkowane jest posiadaniem właściwej 
informacji we właściwym czasie oraz wiedzy, jak tę informację wykorzystać. 
Od wielu lat obserwuje się gwałtowny wzrost ilości danych, niezbędnych do 
opisu przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz rozbudowanych zaleŜności między 
nimi. W tych warunkach kluczowa staje się taka transformacja danych, która 
pozwoli szybko uzyskać właściwą informację biznesową, uŜyteczną w podej-
mowaniu decyzji. Jednocześnie wykorzystanie takiej informacji powinno być 
wspierane wiedzą korporacyjną, zgromadzoną w jednym centralnym repozyto-
rium.  

Business Intelligence jest nowoczesną koncepcją realizacji strategii współ-
czesnych przedsiębiorstw, odpowiadającą wyzwaniom wysoce konkurencyjne-
go rynku. Koncepcja ta pozwala efektywnie i skutecznie wykorzystać dane 
posiadane w dedykowanych systemach informatycznych do realizacji zadań  
w róŜnych obszarach biznesowych. Wbudowane w BI zaawansowane narzędzia 
i technologie informatyczne zapewniają pełniejsze wykorzystanie zasobów 
danych posiadanych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pozyskanych z jego oto-
czenia w aspekcie realizacji strategii biznesowej oraz umoŜliwiają wielowymia-
rowe podejście do biznesu. BI moŜna zatem uznać jako wyraz realizacji postu-
latu zintegrowania strategii IT ze strategią biznesową przedsiębiorstwa.  

 
BUSINESS INTELLIGENCE AS A TOOL FOR BUILDING  

AND IMPLEMENTATION THE ENTERPRISE STRATEGY 
 

Summary 
 
The paper presents the possibility of using modern concepts and tools in the management of 
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Streszczenie  

Zjawisko „trzeciej fali”, tj. dąŜenie przedsiębiorstw do indywidualizacji oferty pod kątem 
oczekiwań określonych klientów przy jednoczesnym zrównowaŜonym rozwoju i dbałości o śro-
dowisko naturalne pociąga za sobą zmiany w myśleniu i działaniu marketingowym ewoluującym 
w kierunku marketingu 3.0, w którym dąŜy się do dialogu z otoczeniem, respektuje szereg norm 
społecznych i etycznych oraz wartości korporacyjnych, a przede wszystkim buduje relacje nie 
tyle z nabywcą, co z człowiekiem. Idea marketingu 3.0 znakomicie wpisuje się w koncepcję 
zrównowaŜonego rozwoju firm, które realizują długofalową strategię działania z uwzględnieniem 
społecznej odpowiedzialności i poszanowania praw klienta.  Strategię tę uwaŜa się za nowoczesną 
koncepcję biznesową, pozwalającą przedsiębiorstwom dostosowywać się z powodzeniem do 
ciągłych zmian otoczenia oraz działania w warunkach chaosu i kryzysu gospodarczego. 

Wprowadzenie 

„Panta rei” – to stwierdzenie pasuje do niemal wszystkich dziedzin Ŝycia,  
w tym równieŜ do biznesu. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i stosowane przez 
nie style i zasady zarządzania ulegają ciągłym modyfikacjom uwzględniającym 
ewolucję rynku. Zmiany w systemie gospodarczym wpływają na poszczególne 
jej sfery, skutkując przekształceniami trójsektorowej struktury w procesie roz-
woju gospodarczego. Według tzw. teorii trzech sektorów najpierw dominowało 
w gospodarce rolnictwo, następnie przewaŜała produkcja przemysłowa, zaś 
stadium trzecie, tzw. cywilizacja tercjalna, charakteryzuje się przewagą zatrud-
nienia w usługach1.  

PowyŜszą koncepcję ekonomiczną, definiowaną jako teoria trzech sekto-
rów, amerykański pisarz A. Toffler interpretuje jako zjawisko „trzeciej fali”. 
                                                                 

1 E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa 2006, s. 267. 
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Przedsiębiorstwa zaczynają w coraz większym stopniu indywidualizować ofertę 
pod kątem oczekiwań konkretnych klientów przy jednoczesnym zrównowaŜo-
nym rozwoju i dbałości o środowisko naturalne. Misja firmy staje się czymś 
więcej niŜ tylko promocyjną formułką podawaną do wiadomości publicznej. 
Pociąga za sobą wizję zrównowaŜonego rozwoju przedsiębiorstwa z poszano-
waniem wartości korporacyjnych oraz praw i potrzeb interesariuszy, tj. wszyst-
kich podmiotów, wobec których firma jest odpowiedzialna (m.in. własna kadra, 
klienci, akcjonariusze, dostawcy czy społeczność lokalna). W niniejszym arty-
kule poruszono kwestie związane z implementacją tzw. marketingu 3.0, 
uwzględniającego powyŜsze trendy w nowoczesnych przedsiębiorstwach jutra, 
nastawionych na zrównowaŜony rozwój uwzględniający korzyści trzech stron, 
tj. samego przedsiębiorstwa, jego klientów oraz społeczeństwa. 

Ewolucja marketingu od koncepcji 1.0 do 3.0 

Wzrastająca siła i doświadczenie klientów oraz rozwój nowych kanałów 
komunikacji, technologii i narzędzi zmusza marketingowców do przemyślenia 
sposobu, w jaki obsługują funkcje marketingu oraz zajmują się klientami. Na-
stępstwem takich rozwaŜań jest moŜliwość poprawy wydajności i efektywności 
działań marketingowych, w szczególności promocyjnych oraz z zakresu zarzą-
dzania kanałami dystrybucji. 

Marketing w stadium 1.0 na świecie (w Polsce jego zasady wprowadzono 
z duŜym opóźnieniem, dopiero po transformacjach gospodarczych z 1989 r.) 
poprzedziło kilka orientacji charakteryzujących się zróŜnicowanym podej-
ściem do działalności biznesowej i relacji z klientem. W ramach orientacji 
produkcyjnej przedsiębiorstwo, jako punkt wyjścia wszelkich swoich działań, 
przyjmowało dąŜenie do sprzedaŜy produktów, które wytwarzano masowo, 
wykorzystując korzyści efektu skali. Klient nie miał zbyt szerokich moŜliwo-
ści wyboru, jeśli chodzi o oferowany mu asortyment. Tego typu podejście 
marketingowe, charakterystyczne dla początków gospodarki wolnorynkowej 
w USA, nie utrzymało się długo. Producenci zdali sobie bowiem sprawę z fa-
ktu, Ŝe to rynek weryfikuje ofertę i to potrzeby klienta naleŜy traktować jako 
determinantę decyzji marketingowych. Jak stwierdził S. Walton: „jest tylko 
jeden szef – klient; on moŜe zwolnić kaŜdego w firmie, od prezesa w dół – po 
prostu wydając swoje pieniądze gdzie indziej”2. Dlatego orientację produk-
cyjną przekształcono w produktową, gdzie klient miał moŜliwość wyboru 
produktu odpowiadającego mu pod względem poszczególnych atrybutów 

                                                                 
2 Księga cytatów, www.modernmarketing.pl/index.php?pg=cyt. 
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(marki, opakowania, jakości itd.), następnie zaczęto stosować koncepcję 
sprzedaŜową, w ramach której przedsiębiorstwa wyszkoliły słuŜby zajmujące 
się zbytem nagromadzonych w magazynach towarów (m.in. praca amerykań-
skich komiwojaŜerów w latach 30., 40. i 50. ubiegłego wieku), aŜ wreszcie 
nastał etap orientacji marketingowej, w którym zrozumiano, Ŝe oferta sprze-
daŜowa powinna być reakcją na potrzebę klienta i charakteryzować się jak 
najlepszym dopasowaniem do jego oczekiwań. Klient kupuje np. poduszkę nie 
dla samego faktu posiadania jej, ale po to, aby się wygodnie wyspać. Według 
T. Ulwicka, twórcy metody Outcome-Driven Innovation, opisanej w wydanej 
w Polsce ksiąŜce „Czego chcą klienci”, to właśnie na zrozumieniu roli klienta 
w tworzeniu oferty oraz na określeniu zakresu jego wpływu na ostateczny jej 
charakter powinny skupiać się firmy w procesie tworzenia nowych produktów 
i usług3. 

Stadium marketingu 1.0 moŜna podzielić na dwie fazy: okres stosowania 
marketingu transakcyjnego – nastawionego jedynie na jednorazowy akt kupna- 
-sprzedaŜy, bagatelizującego rolę retencji kontaktów z klientem oraz przejście  
w stronę marketingu partnerskiego (w szerszym ujęciu marketingu relacji),  
w którym podstawą myślenia i działania staje się potrzeba zacieśniania więzi  
z nabywcą i budowania z nim długofalowych relacji. Zdaniem D. Peppersa „mar-
keter czasów marketingu masowego był myśliwym, marketer epoki marketingu 
relacji jest farmerem”4. To zdanie znakomicie oddaje znaczenie ewolucji my-
ślenia i działania marketingowego w kierunku zaprzyjaźniania się z klientem, 
dbania o jego dobre samopoczucie, przekładające się na sympatię do marki. 

Marketing 2.0 jest następstwem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. To 
marketing silnie zorientowany na klienta, wykorzystujący nowoczesne technologie 
do kontaktu z nim i umoŜliwiający klientom współtworzenie kierowanej do nich 
oferty. Charakterystyczne dla marketingu 2.0 nurty to przede wszystkim marketing 
precyzyjny, powiązany z geomarketingiem, umoŜliwiający docieranie z ofertą do 
wąsko sprofilowanych grup docelowych, oraz prosumeryzm, czyli trend bazujący 
na działalności tzw. prosumenta, tj. aktywnego klienta, który ma duŜą wiedzę  
o marce i dzieli się nią z innymi, ale takŜe partnera w biznesie, współodpowiedzial-
nego za tworzenie nowych rozwiązań produktowych, promocyjnych, logistycznych 
czy jakościowych5. Wyznając ideę prosumeryzmu  producent „dopuszcza klienta 
do partycypacji w procesie powstawania produktu poprzez wykonanie części więk-

                                                                 
3 K. Karliński, T. Rudolf, Wiedza klientów rozwija firmę, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 5, s. 7. 
4 Księga cytatów... 
5 K. Domańska, Kim jest prosument, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 2, s. 35. 
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szego procesu tworzenia wartości”6. Takie rozwiązania pozwalają na indywiduali-
zowanie oferty oraz (chociaŜ nie zawsze – jak w przypadku mebli czy kart kredy-
towych) na obniŜkę jej kosztów dla klienta. 

W marketingu 2.0 najistotniejszą platformą komunikacji stał się Internet. 
Według danych Gemius Megapanel OMG Digital popularność Internetu w Pol-
sce stale rośnie. Od 2005 r. przybyło 6,1 mln internautów i obecnie jest ich juŜ 
prawie 16 mln7. Internet w słuŜbie marketingu 1.0 jednostronnie komunikował 
się z konsumentem. Szybko jednak okazało się, Ŝe taka forma kontaktu z ryn-
kiem nie wystarcza i sieć internetowa będzie musiała umoŜliwi ć organizacjom 
dialog z uŜytkownikiem. Taki sposób myślenia i działania stał się początkiem 
rozwoju społeczności 2.0. Ludzie, którzy nawiązywali róŜnego typu relacje  
w rzeczywistości wirtualnej, zaczęli je przenosić do realnego świata. Ponadto  
w rzeczywistości offline zaczęli oczekiwać podobnego sposobu komunikowania 
się, interakcji, szybszej i bardziej konkretnej wymiany informacji. Marketing 
2.0 umoŜliwia taką zintegrowaną i interaktywną komunikację, angaŜuje konsu-
menta, oczekuje jego reakcji zwrotnej i szybko dopasowuje swoją ofertę do jego 
oczekiwań. Działania tego rodzaju najczęściej rozpoczynają się w sieci, a na-
stępnie ewoluują na inne media i formy komunikacji. Agencje promocyjne, 
mające doświadczenie i duŜą wiedzę w zakresie budowania interaktywnej ko-
munikacji, szybciej i efektywniej nawiązują kontakt z konsumentami obsługi-
wanych marek8. 

Obecnie marketing skierowany na konsumenta przyjął jeszcze bardziej za-
awansowaną formę. To koncepcja marketingu 3.0 na poziomie ludzkich aspira-
cji, wartości i ducha. Zgodnie z ideą tak postrzeganego marketingu konsument 
to człowiek w pełnym tego słowa znaczeniu, mający swoje potrzeby, aspiracje, 
wyznający określone wartości. W marketingu 3.0 nie postrzega się go juŜ tylko 
jako jednostki posiadającej większą lub mniejszą siłę nabywczą. Dodatkowo 
marketing 3.0 to etap, w którym głównym przedmiotem zainteresowania przed-
siębiorstw staje się dąŜenie do tego, aby rentowność firmy była równowaŜona 
korporacyjną odpowiedzialnością za jej otoczenie9. 

                                                                 
6 M. Staniszewski, Konsumenci z trzeciej fali, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 2, s. 33. 
7 M. Gajowniczek, Internet liderem, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 8, s. 32–33. 
8 A. Niedzielska, A. Kowalska, Analysis of Integrated Internet Marketing Communication on 

Selected Examples, w: Zintegrowana działalność promocyjna na rynkach krajowych  
i międzynarodowych, red. A. Pabian, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010,  
s. 222, za: M. Piotrowski, M. Cyran, Marketing 3.0 – zintegrowani i interaktywni, „Marketing  
w Praktyce” 2008, nr 10, s. 70. 

9 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, MT Biznes, Warszawa 2010, s. 12. 
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Porównanie marketingu w ujęciu 1.0, 2.0 i 3.0 przedstawiono w tabeli 1 i 2. 
Cechy charakterystyczne marketingu 3.0 zaprezentowano zaś w tabeli 3. 

Tabela 1 

Zmiana paradygmatów reguł marketingowych w koncepcjach 1.0, 2.0 i 3.0. 

2012 – mega 
trendy Zmiana paradygmatów reguł marketingowych 

 Marketing 1.0 Marketing 2.0 Marketing 3.0 

marketing typu 
„push” – koncentra-
cja na skali i czę-

stotliwości zakupu 

marketing miesza-
ny – typu „push”  

i „pull” – zasięga-
nie opinii klientów 

i reakcja na ich 
sugestie 

współpraca i współ-
tworzenie oferty 

poprzez spersonali-
zowany dialog  

z klientem 

analiza opisowa  
– „co zrobiłeś, aby 
pozyskać/utrzymać 

klienta”? 

analiza wyjaśnia-
jąca – „dlaczego 

zrobiłeś akurat to, 
aby pozy-

skać/utrzymać 
klienta”? 

analiza prognostycz-
na – „co zrobisz  

w przyszłości, aby 
pozyskać/utrzymać 

klienta”? 

zbieranie danych o 
charakterze ad hoc 

systematyczne 
zbieranie danych 

ciągłe i zintegrowane 
zbieranie danych 

oraz ocena sytuacji  
w oparciu  o współ-

czynnik ROI 
jednowymiarowa 
segmentacja bazu-
jąca na oczekiwa-

niach klienta 
wobec produktu 
oraz jego dotych-
czasowych zaku-

pach 

dwuwymiarowa 
segmentacja bazu-
jąca na oczekiwa-
niach wobec pro-
duktu oraz warto-

ści oferty dla 
klienta 

wielowymiarowa 
segmentacja bazująca 

na racjonalnych i 
emocjonalnych prze-
słankach zachowań 
rynkowych nabyw-

ców 

zharmonizowanie 
ofert w obrębie 
wartości marki 

poprzez tradycyjne 
kanały komunika-

cji 

integracja moŜli-
wości kontaktu z 
klientem poprzez 
poszerzoną liczbę 
kanałów komuni-

kacji 

optymalizacja do-
świadczeń w zakresie 

relacji z klientem 
poprzez wyselekcjo-
nowane kanały ko-

munikacji 

dąŜenie do mak-
symalizowania 

wydatków konsu-
menckich 

obniŜanie kosztu 
dla klienta poprzez 

oferowanie mu 
dodatkowej warto-

ści 

rosnąca wartość 
nabywców kupują-
cych w Internecie 

Źródło: www.mediabound.net/marketing. 

 
 
 

konsument 
pragnie współ-
tworzyć ofertę 

informacja jest 
filtrowana przez 

konsumenta 

przedsiębiorstwa 
tracą kontrolę nad 

marką 

pojawia się po-
trzeba tworzenia 
nowych kanałów 

komunikacji 

rozwój technologii 
przyczynia się do 
wzrostu znaczenia 
sieci społecznościo-

wych 
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Tabela 2 

Cechy charakterystyczne marketingu 1.0, 2.0 i 3.0 

 
Marketing 1.0 – 
koncentracja na 

produkcie 

Marketing 2.0 – 
koncentracja na 

kliencie 

Marketing 3.0 – 
koncentracja na 

wartościach 

cel 
maksymalizacja  

masowej sprzedaŜy 

zachwycenie klienta, 
utrzymanie relacji, 
budowa lojalności 

wobec marki 

ulepszanie świata 

główny trend 
sprzyjający roz-
wojowi danego 
typu marketingu 

rewolucja przemy-
słowa 

technologia informa-
cyjna 

łączność pomiędzy 
konsumentami  

i technologia tzw. 
nowej fali (transfer 

informacji z baz 
danych do interfejsu 

uŜytkownika) 

postrzeganie 
rynku przez firmy 

masowi klienci 
zwracający uwagę 
jedynie na cechy 

fizyczne produktu 

inteligentni klienci 
uwzględniający przy 

wyborze produktu  
– zarówno przesłanki 

racjonalne, jak i 
emocjonalne 

klienci postrzegani 
jako ludzie, mający 
na uwadze własne 
potrzeby, ale takŜe 
dobro ogólnospo-

łeczne 
podstawowa 

koncepcja marke-
tingowa 

stworzenie oferty 
produktowej 

wyróŜnienie się  
na rynku 

eksponowanie war-
tości wyŜszego rzędu 

wytyczne marke-
tingowe 

specyfikacja produk-
towa 

pozycjonowanie 
produktu i firmy 

misja, wizja i warto-
ści korporacyjne 

przesłanki two-
rzenia oferty 

racjonalne (funkcjo-
nalność) 

racjonalne i emocjo-
nalne 

racjonalne, emocjo-
nalne i duchowe 

relacje z klientem 
transakcja jednokie-
runkowa: jeden do 

wielu 

relacja dwukierun-
kowa, spersonalizo-

wana: jeden do 
jednego 

współpraca wielu  
z wieloma na róŜ-

nych płaszczyznach 

podmiot decydujący             
o sile marki 

markete-
rzy/przedsiębiorstwa 

marketerzy/klienci klienci 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0, 
MT Biznes, Warszawa 2010, s. 21; R. Meyer, Marketing 3.0. www.slideshare.net/ 
rmeyer52/marketing-30-3821130. 

Według Ph. Kotlera, prekursora rozwaŜań na temat marketingu 3.0, marke-
ting 1.0 reprezentował dąŜenia marketerów do podkreślania wartości samego 
produktu w wymiarze racjonalnym – moŜliwym do poparcia poprzez konkretne 
fakty („produkt X jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Stomatolo-
giczne”, „produkt Y to bezpieczeństwo i solidność”). W marketingu 2.0 dodano 
przesłanki emocjonalne, aby wzmocnić apel promocyjny kierowany do poten-
cjalnych klientów. Na etapie marketingu 3.0 wkracza się w sferę działań,  
w których marketerzy uwzględniają wymiar duchowy oferty. 
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Tabela 3  

Macierz zaleŜności między przedsiębiorstwem a konsumentem w marketingu 3.0 

 umysł serce stan ducha 

misja (dla-
czego?) 

dostarczać 
satysfakcję 

uświadamiać 
pragnienia 

stosować współczu-
cie/wykazywać empatię 

wizja (co?) zyskowność 
moŜliwość  

zwrotu 
zrównowaŜony rozwój 

wartości 
(jak?) 

być lepszym róŜnicować odróŜniać 

 

Źródło: G. Kawasaki: Phil Kotler explains marketing 3.0 in one slide. 
http://holykaw.alltop.com/phil-kotler-explains-marketing-30-in-one-slid. 

W marketingu 1.0 i 2.0 chodziło o eksponowanie tego, w jaki sposób pro-
dukt lub usługa mogą być wykorzystane przez nabywcę, tj. zaspokoić jego po-
trzeby. W ramach działań z zakresu marketingu 3.0 podkreśla się wraŜliwość 
firm i ich produktów na społeczne i ekonomiczne zagadnienia będące przedmio-
tem społecznej troski. Przedsiębiorstwa, które prowadzą swoją działalność  
z poszanowaniem zasad proekologicznych i tworzą wartość zgodną z dobrem 
społecznym, będą na uprzywilejowanej pozycji. Nowe media będą bowiem 
coraz intensywniej promować takie „zaangaŜowane przedsiębiorstwa”, co  
z kolei nie pozostanie bez wpływu na decyzje zakupowe rosnącej grupy nabyw-
ców10. 

Marketing 3.0 to, podobnie jak poprzednie orientacje, sposób myślenia  
i działania, w którym zmierza się do zaspokajania Ŝyczeń konsumenta, jednak 
misje, wizje i wartości firm, które go stosują, w znacznie większym stopniu 
przyczyniają się do udoskonalania otaczającej nas rzeczywistości. W realiach 
światowego kryzysu, zmian gospodarczych, przewartościowywania potrzeb  
i rosnącego konsumpcjonizmu firmy zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe 
naleŜy zacząć się wyróŜniać na rynku nie poprzez same produkty, poziom ob-
sługi klienta czy platformy komunikacyjne, ale przez wyznawane i stosowane  
w praktyce biznesu wartości11. 

Specyfika sustainable enterprises 

W macierzy obrazującej zaleŜności między przedsiębiorstwem a konsumen-
tem w marketingu 3.0 (tab. 2) wizja przedsiębiorstwa uwzględniająca wymiar 

                                                                 
10 R.C. Lefebvre: Phillip Kotler on Marketing 3.0, http://socialmarketing.blogs.com/ 

r_craiig_lefebvres_social/2009/10/phillip-kotler-on-marketing-30.html. 
11 Ph. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0…., s. 19. 
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duchowy określona została mianem zrównowaŜonego rozwoju. Realizujące je 
przedsiębiorstwo (tzw. sustainable enterprise/company) reprezentuje zaawanso-
wane i perspektywiczne podejście do integrowania strategii biznesowej ze spo-
łeczną odpowiedzialnością i zrównowaŜonym rozwojem w jednej, długotermi-
nowej strategii firmy. Celem takich działań jest wypracowanie dla akcjonariuszy 
wartości trwalszych niŜ te, które osiąga się w strategiach zorientowanych na 
szybkie zyski. W ramach takiej orientacji działań biznesowych dąŜy się do osią-
gania wartości dodatnich zarówno dla akcjonariuszy, jak i innych interesariuszy, 
tj. pośredników, klientów, a w szerszym ujęciu – całego społeczeństwa.  

Suistainable enterprise to koncepcja przedsiębiorstwa jutra, elastycznie do-
stosowującego się do ciągłych i niejednokrotnie trudnych do przewidzenia zmian 
zachodzących w otoczeniu oraz potrafiącego funkcjonować w warunkach chaosu 
i kryzysu. Do najwaŜniejszych czynników kształtujących warunki funkcjonowa-
nia takiego przedsiębiorstwa naleŜą12: 

– występowanie wielu procesów jednocześnie, nakładających się na siebie,  
– trudne do przewidzenia przemiany, m.in. polityczne, społeczne czy eko-

nomiczne. 
Według Ch. Laszlo, współzałoŜyciela i partnera zarządzającego firmy Susta-

inable Values Partners Inc. z siedzibą w Washington DC, zrównowaŜone przed-
siębiorstwo realizuje model innowacyjności pozwalający wytwarzać dobra i usłu-
gi zaspokajające jednocześnie oczekiwania biznesu i społeczeństwa. Integracja 
kluczowej strategii biznesu ze społeczną odpowiedzialnością i zrównowaŜonym 
rozwojem obejmuje osiem obszarów13:  

– analizę bieŜącej sytuacji, 
– prognozy oczekiwań, 
– ustalenie celów, 
– opracowanie inicjatyw budujących wartość,  
– przeprowadzenie analizy biznesowej,  
– tworzenie wartości,  
– potwierdzanie wyników i wyciąganie wniosków,  
– stworzenie umiejętności budowania zrównowaŜonej wartości.  
Działania zrównowaŜone mają albo nie zaburzać równowagi, albo, wręcz 

przeciwnie, mają przyczynić się do jej przywrócenia. Gospodarka potrzebuje 

                                                                 
12 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie 

czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wyd. Poltext, 
Warszawa 2010, s. 300. 

13 Z.B. Stefan, M. Lipińska-Derlikowska, O zrównowaŜonym rozwoju firmy w dobrych i złych 
czasach (rozmowa z Ch. Laszlo), „Businessman Magazine” 2009, nr 1, s. 70. 
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przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie, aby osiągnąć załoŜone cele. Za-
daniem biznesu, które jemu samemu w efekcie przynosi korzyści, jest więc 
podejmowanie działań w kierunku stworzenia bezpiecznego, stabilnego i rozwi-
jającego się w zrównowaŜony sposób społeczeństwa14. 

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez the Boston Consul-
ting Group and MIT Sloan Management Review 92% respondentów przyzna-
ło, Ŝe reprezentowane przez nich przedsiębiorstwa wdraŜają model zrówno-
waŜonego biznesu. Badania ankietowe na próbie ponad 1500 menedŜerów 
oraz wywiady pogłębione z przedstawicielami firm globalnych, m.in. General 
Electric, Nike, Unilever oraz ekspertami z branŜy energetycznej, budownictwa 
i zarządzania przeprowadzono w ramach projektu The Sustainability Initia-
tive, zaś wyniki zaprezentowano w raporcie z września 2009 r. pt. Zrównowa-
Ŝony biznes. Przesłanki, zalety i działania. Badanie dowiodło, Ŝe kryzys go-
spodarczy nie wpłynął ujemnie na zaangaŜowanie firm w strategie zrównowa-
Ŝonego rozwoju. Mniej niŜ 25% menedŜerów biorących udział w ankiecie 
przyznało bowiem, Ŝe działania te zostały ograniczone w związku z global-
nymi trudnościami gospodarczymi. W niektórych branŜach (np. przemysł 
samochodowy, media czy rozrywka) zaangaŜowanie w budowanie zrównowa-
Ŝonej wartości wręcz wzrosło. 

Pomimo Ŝe niemal wszyscy ankietowani potwierdzili, Ŝe model zrównowa-
Ŝonego rozwoju oddziałuje pozytywnie na ich przedsięwzięcia biznesowe, to 
większość z nich przyznała równieŜ, iŜ ich przedsiębiorstwa nie podejmują 
zdecydowanych działań w kierunku pełnego wykorzystania szans rynkowych  
i minimalizowania ryzyka – związanych z implementacją tego modelu. 

WciąŜ jednak wdraŜanie koncepcji zrównowaŜonego rozwoju ma w wielu 
przedsiębiorstwach charakter intuicyjny. Ponad 70% respondentów biorących 
udział w ankiecie przyznało, Ŝe reprezentowane przez nich przedsiębiorstwa nie 
posiadają i nie inwestują w rozwój formalnych strategii zrównowaŜenia, ujętych 
np. w biznesplanie.  

Przedstawiciele firm z doświadczeniem w zakresie wykorzystywania mode-
lu zrównowaŜonego biznesu interpretowali zagadnienia zrównowaŜenia i wyni-
kających z niego implikacji dla zarządzania znacznie obszerniej niŜ menedŜe-
rowie firm nieposiadających takiego doświadczenia. Takie zrozumienie pro-

                                                                 
14 Odpowiedzialny biznes. CSR przegląd, „Businessman Magazine” 2008, nr 1, s. 93. 
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blemu pozwala otworzyć się na nowe, zaskakujące niejednokrotnie moŜliwości 
zdobywania przewagi rynkowej15. 

Wykorzystanie marketingu 3.0 w nowoczesnym zarządzaniu organizacją 

Koncentrujący się na wartościach marketing 3.0 obejmuje przede wszyst-
kim działania związane z inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie, określa-
nymi w skrócie SRI (sustainable and responsible investments). Według B. Roka 
z Centrum Etyki Biznesu WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości  i Zarządzania im. 
L. Koźmińskiego, w ramach SRI wyróŜnia się przede wszystkim trzy typy 
przedsięwzięć16:   

– inwestycje dokonywane w oparciu o szczegółowe przeglądy etyczne, 
zgodnie z zasadami całościowego zarządzania odpowiedzialnością, 

– przedsięwzięcia, które stosują politykę demarketingu, tj. wykluczenia  
w oparciu o zasady etyczne (np. ograniczają zakup lub nie nabywają ak-
cji spółek zaangaŜowanych w nieetyczne przedsięwzięcia), 

– zaangaŜowanie się spółek w róŜnorodne programy z zakresu społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR – corporate social responsibility). 

Działanie w ramach CSR opiera się przede wszystkim na podejmowaniu 
przez firmy róŜnorodnych inicjatyw na rzecz otoczenia oraz wprowadzaniu do 
zarządzania elementów o charakterze społecznym i socjalnym, które bezpo-
średnio nie generują zysku, jednak pośrednio wpływają na sukces przedsię-
biorstw17. CSR jest całkowicie dobrowolną strategią, w której najwaŜniejsze jest 
uwzględnianie w działalności gospodarczej aspektów społecznych, etycznych  
i ekologicznych w kontaktach z interesariuszami. CSR nie jest jedynie elemen-
tem public relations czy przejściową modą, jest pojęciem daleko bardziej złoŜo-
nym. Popularnymi narzędziami zarządzania zgodnego z ideą CSR jest CRM 
(cause related marketing), tj. marketing społecznie zaangaŜowany, „zielony” 
marketing, czyli działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska, oraz 
społeczne kampanie reklamowe. Często w rozwiązaniach CSR stosuje się rów-
nieŜ programy etyczne dla pracowników, nadzór korporacyjny, ekoznakowanie 

                                                                 
15 M. Berns, A. Townend, Z. Khayat, B. Balagopal, M. Reeves, M. Hopkins, N. Kruschwitz, 

The business of sustainability. Imperatives, advantages and actions, The Boston Consulting 
Group, Inc. 2009, s. 5. 

16 P. Szubański,  Inwestycje z sercem, „Businessman” 2008, nr 1, s. 98. 
17 A. Knapik, Porównanie postaw i praktyk firm polskich, węgierskich i słowackich w zakresie 

społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, red.  
D. Fatuła, Krakowska Szkoła WyŜsza im. A. Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006, s. 211. 
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i znakowanie społeczne oraz inwestycje społecznie odpowiedzialne18. Rynek 
takich inwestycji rośnie systematycznie. Według „Financial Times” jego war-
tość w Europie szacowano w 2008 r. na miliard euro. Badania nad rozwojem  
i wzorcami SRI w Europie za 2006 r. przeprowadzone przez Eurosif wskazują, 
Ŝe wielu inwestorów uwzględnia nadzór korporacyjny łącznie z kwestiami spo-
łecznymi, etycznymi i ekologicznymi w strategii finansowania rozwoju przed-
siębiorstw19. 

Jak wynika z danych w tabeli 2 marketing 3.0 to równieŜ koncepcja zarzą-
dzania wykorzystująca technologie nowej fali oraz postrzegająca klientów jako 
członków określonej społeczności. Niezwykle pomocne w realizacji tak obranej 
strategii stają się nurty ściśle powiązane z marketingiem 3.0, tj. trexy marketing 
oraz wykorzystywane w jego zakresie narzędzia Brand 3.0 oraz Web 3.0. 

Trexy marketing to pojęcie, które powstało z połączenia słów „trendy”  
i „sexy”. Oznacza nowy sposób myślenia i działania w marketingu, w którym 
na pierwszy plan wysuwają się doświadczenia, emocje, przeŜycia konsumen-
tów związane z produktami i usługami. Trexy marketing obejmuje wiele na-
rzędzi, które przez swoją innowacyjność i unikatowość mają przyciągnąć 
uwagę odbiorców, a w konsekwencji związać ich na dłuŜej z określoną marką. 
Trexy marketing to działania niejednokrotnie kontrowersyjne, balansujące na 
granicy dobrego smaku, zaskakujące, zapamiętywane na długo, a przez to 
wywołujące poŜądany szum wokół promowanej kwestii. W ich zakresie wy-
korzystuje się przede wszystkim niekonwencjonalne formy marketingu, tj. 
marketing szeptany, wirusowy, partyzancki, ambient media, programy trend-
setterskie, bezpośrednie relacje z liderami opinii, interaktywne reklamy czy 
platformy wymiany doświadczeń, tzw. croudsourcing.  

Podstawowe zasady innowacyjnego trexy marketingu to20: 
– wyróŜnianie się (tworzenie oferty posiadającej USP – unique selling 

proposition, innej od wszystkich, kreującej modę i styl zachowania), 
– umoŜliwienie konsumentom wpływania na ostateczną postać oferty 

(kreowanie produktu podstawowego, który moŜna dowolnie dopaso-
wywać do indywidualnych preferencji), 

– budowanie społeczności wokół marki, 

                                                                 
18 A. Knapik, A. Olborska, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako element nowo-

czesnego zarządzania firmą, w: Determinanty zarządzania przedsiębiorstwami wobec zmian 
otoczenia rynkowego, red. B. Ślusarczyk, J. Urbańska, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Czę-
stochowa 2008, s. 92. 

19 P. Szubański, Inwestycje…, s. 99. 
20 D. Trzeciak, Innowacyjny trexy marketing, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 7, s. 65. 
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– docieranie do liderów opinii przejmujących rolę ambasadorów marki  
i trendsetterów. 

Środowisko hipermedialne jest najlepszą platformą komunikacji z odbiorcą, 
realizowanej w ramach strategii marketingu 3.0, w której łączy się elementy spo-
łecznościowe, znane z Web 2.0, ze sprzedaŜą i komunikacją bezpośrednią21. 
Web 3.0 to sposób kreacji nowej wiedzy z istniejących zasobów Internetu za po-
mocą inteligentnego oprogramowania komputerowego., który ze względu na swą 
duŜą innowacyjność nie jest jednoznacznie zdefiniowany. Web 3.0 otwiera za-
równo przed marketerami, jak i klientami wiele moŜliwości. Przykładowe zasto-
sowania tego procesu to m.in.22: 

– automatyczne generowanie artykułów na wybrany temat (uŜytkownik, 
po określeniu interesującego go zagadnienia, otrzymuje gotowy tekst 
będący kompilacją najciekawszych treści dostępnych w sieci), 

– inteligentne wyszukiwanie informacji w Internecie (moŜliwość złoŜe-
nia wyszukiwarce bardzo złoŜonego zapytania i otrzymanie pełnej, 
wyselekcjonowanej odpowiedzi), 

– dialog uŜytkownika z wirtualnym pomocnikiem (lingubotem), który 
dysponuje danymi pozyskiwanymi z Internetu, 

– dokonywanie wielu procesów przez programy bez udziału człowieka 
(np. realizacja zlecenia na zakup produktu o określonych parametrach, 
w wyznaczonym przedziale cenowym i przy ustalonych warunkach 
dostawy). 

Niezwykle duŜe znaczenie dla właściwych relacji przedsiębiorstwa z klien-
tem ma budowanie marki zgodnie z preferencjami klientów, czego następstwem 
jest tworząca się długofalowa relacja. W sieci internetowej tworzenie tego rodza-
ju więzi umoŜliwia Brand 3.0, tj. „poŜądany model współpracy obu podmiotów 
(firmy i klienta), skoncentrowany na dwustronnym przepływie informacji”23. 
Brand 3.0, określany takŜe mianem „marketingu społecznościowego”, pozwala 
interesariuszom wpływać na funkcjonowanie firmy w sieci i jej e-wizerunek.  
O sile oddziaływania tego typu relacji świadczą dane firmy Convergys, która 
podaje, Ŝe jeden negatywny wpis zamieszczony na znanych serwisach społeczno-
ściowych, takich jak Twitter.com czy Facebook.com moŜe pociągać za sobą utra-
tę nawet 30 klientów24. Zgodnie z ideą marketingu 3.0 wpisy dotyczące marki 

                                                                 
21 P. Pająk: Marketing 3.0, „Newsweek”, z 23 października 2010, www.newsweek.pl/artykuly/ 

wydanie/1238/marketing-3-0,66842,2. 
22 J. Adamczyk, Generator wiedzy Web 3.0, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 12, s. 9. 
23 J. Adamczyk, Sieć ulepsza, „Marketing w Praktyce” 2010, nr 1, s. 53. 
24 Ibidem, s. 53. 
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mogą odnosić się takŜe do kwestii niezwiązanych z nią bezpośrednio, takich jak 
m.in. zaangaŜowanie producenta w ochronę środowiska, działalność charytatyw-
na czy zrównowaŜony rozwój z poszanowaniem dobra społecznego.  

Zakończenie  

Marketing niezmiennie zaskakuje dąŜeniem do zmian, elastycznością po-
dejścia do klienta, otoczenia i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Ewolucja 
myślenia i działania marketingowego na przestrzeni zaledwie kilkudziesięciu lat 
jest ogromna i stanowi przedmiot zainteresowania zarówno teoretyków, jak  
i praktyków biznesu. Potencjał tkwiący w nowej koncepcji marketingowej, 
bazującej na postrzeganiu klienta jako człowieka i dbaniu o to, aby Ŝyło mu się 
jak najlepiej, zdaje się zaprzeczać stwierdzeniu, Ŝe nie moŜna dogodzić wszyst-
kim. Przykłady przedsiębiorstw wdraŜających strategie zrównowaŜonego roz-
woju dowodzą bowiem, Ŝe trudna do osiągnięcia swoista symbioza interesów 
róŜnych stron jest moŜliwa bez straty dla przedsiębiorstwa. Dlatego takie podej-
ście do biznesu moŜe stać się dominującym trendem na najbliŜsze lata, wyzna-
czającym takŜe kierunek rozwoju dla nowoczesnego marketingu.  

 
MARKETING 3.0 IN A SUSTAINABLE ENTERPRISE 

 
Summary 

 
A phenomenon of the “third wave”, recognized as companies’ aspirations to individualize 

offers to particular customers’ needs as well as their sustainable development and care of natural 
environment, results in changes of marketing concepts and activities evolving towards Marketing 
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SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA WIZERUNKU UCZELNI 
NA TLE ZMIAN KOMUNIKACYJNYCH 

 

 

 

Streszczenie  

Autorka ma na celu pokazanie zmiany odbioru rankingów jako narzędzia komunikacji mar-
ketingowej wykorzystywanego przez uczelnie wyŜsze do kształtowania wizerunku i promowania. 
Autorka wskazuje na wzrost zainteresowania portalami społecznościowymi, które stają się coraz 
częstszym źródłem wpływania na proces decyzyjny przyszłych studentów dotyczący miejsca 
podejmowania studiów. 

Wstęp 

O znaczeniu rankingów uczelni wyŜszych mówi się w kaŜdym kraju. Ich 
celem powinno być uzupełnianie wiedzy na temat pozycji wyŜszych uczelni, 
pobudzanie konkurencyjności pomiędzy nimi oraz dostarczanie informacji po-
tencjalnym i obecnym studentom o sile oraz moŜliwościach, jakie uczelnia ofe-
ruje mu na tle innych. Rankingi umoŜliwiają klasyfikowanie róŜnych rodzajów 
uczelni oraz pozwalają określać jakość szkół wyŜszych w poszczególnych pań-
stwach, uzupełniając pracę agencji akredytacyjnych w zakresie oceny i kontroli 
jakości1. 

Portale społecznościowe odpowiedziały potrzebie przynaleŜności do grup, 
potrzebie rozwijania wiedzy, dzielenia się nią z innymi oraz  poczuciu wsparcia 
w sytuacjach, gdy brakuje pewności co do decyzji. W dobie silnego rozwoju  
e-społeczności portale zaczęły dostarczać informacji o uczelniach, które wcze-
śniej moŜna było pozyskać, głównie analizując i porównując zestawienia ran-
kingów. 
                                                                 

1 Berlińskie zasady dotyczące rankingów szkół wyŜszych, www.ireg-observatory.org/ 
index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=49. 
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Wszystkie wymieniane elementy w obu formach odpowiadają komunikacji 
marketingowej, jaką budują uczelnie, kształtują swój wizerunek, tworzą własną 
toŜsamość. Czy jednak rankingi odgrywają tak samo istotną rolę jak kilka lat 
temu? Czy w taki sam sposób są odbierane przez twórców, jak przez podmioty, 
dla których powstają? Czy pojawienie się uczelni na portalach społecznościo-
wych wypiera klasyczne narzędzie? Warto zastanowić się nad tym, rozwaŜając 
perspektywy rozwoju szkół wyŜszych w Polce i Unii Europejskiej w ciągu naj-
bliŜszych lat.    

Rankingi – ich istota i znaczenie w oczach kandydatów dawniej a dziś 

Przy zestawieniu róŜnych podmiotów, firm, organizacji bardzo często po-
szukiwane są kryteria ich oceny, a następnie moŜliwości porównania. Wynika-
mi takich działań stają się rankingi. Takie zestawienia stosuje od kilkunastu juŜ 
lat wiele instytucji uczelnianych w Polsce i na świecie. Ze względu na wielo-
składnikowość i wewnętrzne zróŜnicowanie rankingi wzbudzały i wzbudzają 
kontrowersje po dzień dzisiejszy. Sama idea uszeregowania listy uczelni wedle 
pewnego porządku ilościowego i jakościowego jest podwaŜana, kaŜda bowiem 
rzetelna ocena jakości kształcenia musi być stworzona w oparciu o wiarygodne 
i porównywalne wskaźniki.  

Za misję rankingów przyjmuje się dostarczanie informacji o tym, jak oce-
niane są uczelnie. Ranking powinien stanowić kompendium wiedzy o aktual-
nym stanie szkolnictwa wyŜszego w róŜnych krajach – panoramiczne zdjęcie 
przedstawiające uczelnie i ich ambicje z bardzo róŜnych, ale nieprzypadkowo 
dobranych perspektyw2. 

Podstawową grupą, dla której rankingi są tworzone, są przyszli kandydaci, 
którzy dzięki informacjom znajdującym się w zestawieniach powinni uzyskać 
poziom wiedzy ułatwiający im podjęcie decyzji o wyborze ścieŜki edukacyjnej. 
Tego typu podsumowania pozwalają równieŜ poszczególnym uczelniom, rekto-
rom, pracownikom i krajom dokonać porównania swoich zasobów osobowych  
i rzeczowych. 

Przykłady duŜego znaczenia rankingów moŜna odnaleźć w wielu krajach 
europejskich, m.in. we Francji, gdzie wciąŜ kształtują politykę szkół wyŜszych. 
Uczelnie wyŜej klasyfikowane w rankingach stawiają przy nawiązywaniu 
współpracy warunek, by nie współpracować ze szkołami niŜej notowanymi. Nie 
świadczy to jednak o tym, Ŝe słabsze uczelnie mają problemy z wywiązywa-

                                                                 
2 Wizja uczelni idealnej, www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id 

=2640&Itemid=715. 
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niem się ze swoich zobowiązań3. MoŜliwości materialne i niematerialne, jakie 
posiadają uczelnie, zwłaszcza w bogatszych krajach, nie powinny być decyzyj-
nymi o realnej wartości uczelni. To poszczególne składowe określające poten-
cjał i kształtujące wizerunek szkół wyŜszych, określane w rankingach w stosun-
ku do realnych moŜliwości danego rynku, budują ich odpowiedni obraz. Stąd 
teŜ istotne jest odpowiednie wykorzystywanie wiedzy, którą moŜna pozyskać, 
odczytując zestawienia rankingowe. 

W Polsce wśród czasopism, które zajmują się przygotowaniem rankingów 
szkół wyŜszych, znajdują się m.in. dziennik „Rzeczpospolita”, dwumiesięcznik 
„Perspektywy”, tygodniki „Wprost”, „?dlaczego”, „Polityka”, „Przekrój” i mie-
sięcznik „Semestr” oraz „Newsweek Polska”. Metodologia prezentowanych 
rankingów znacznie róŜni się od siebie, kaŜda z nich odnosi się do pewnych 
komunikatów uczelni, próbując stworzyć „idealny” ranking. W 2010 r. zostały 
opublikowane dwa rankingi uczelni wyŜszych przez: „Rzeczpospolitą” i „Per-
spektywy” oraz „Wprost” i „?dlaczego”. Ranking „Perspektyw” oraz „Rzeczpo-
spolitej” został oparty  na 32 szczegółowych kryteriach, tworzących pięć grup, 
uwzględnianych w róŜnych rankingach z róŜną wagą. Dzięki rankingowi stwo-
rzona została swoista mapa doskonałości polskiego szkolnictwa wyŜszego w 32 
kluczowych obszarach. Główną grupę kryteriów stanowiły: 

– siła naukowa, 
– umiędzynarodowienie, 
– warunki studiowania, 
– prestiŜ wśród pracodawców, 
– prestiŜ wśród kadry naukowej, 
– innowacyjność, 
– publikacje i cytowania.  
W roku 2010 wśród kryteriów znalazło się kilka nowych, jak innowacyj-

ność, mierząca sukcesy wynalazcze polskich uczelni oraz ich udział w progra-
mach ramowych Unii Europejskiej, jak indeks Hirscha (h-indeks), określający 
liczbę publikacji i cytowań4. 

Prezentowany w tygodniku „Wprost” przygotowany we współpracy z ma-
gazynem studenckim „?dlaczego” ranking szkół wyŜszych rozesłał wszystkim 

                                                                 
3 J. Mikułowski-Pomorski, K. Cira, Rola mediów w kształtowaniu wizerunku nauki i jakości 

kształcenia, w: Rola mediów masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku uczelni i jakości 
kształcenia, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, FEP, Łódź 2004, s. 17.  

4 R. Anam, Ranking szkół wyŜszych 2010, eGospodarka.pl, 27.09.2010r. www.egospodarka.pl/ 
52915,Ranking-szkol-wyzszych-010,1,39,1.html. 



Kamila Peszko 404

polskim szkołom wyŜszym ankietę złoŜoną z 32 pytań, dającą odpowiedzi  
w trzech podstawowych kategoriach5: 

a) K – kształcenie (maksymalnie 40 pkt) – ocena jakości kształcenia danej 
uczelni, w tym m.in. umiejętności dydaktyczne kadry, akredytacje pro-
wadzonych kierunków studiów, liczba studentów uczestniczących  
w wymianie międzynarodowej, liczba godzin języków obcych, zaplecze 
informatyczno-biblioteczne, zakres pomocy finansowej dla studentów, 

b) M – trzecia misja (maksymalnie 30 pkt) – ocena szans kariery zawodo-
wej absolwentów i prorynkowego, prorozwojowego działania szkół 
wyŜszych, 

c) B – badania (maksymalnie 30 pkt) – ocena badań naukowych, w tym 
m.in. osiągnięcia naukowe kadry, liczba pozyskiwanych grantów na-
ukowych, uprawnienia do nadawania tytułów naukowych, udział kadry 
dydaktycznej w międzynarodowych projektach.  

Zarówno w Polsce, jak i na świecie powstaje wiele rankingów, kierujących 
się własnymi kryteriami. Wśród zagranicznych źródeł rankingowania uczelni 
wyŜszych najczęściej wymieniane są tzw. Ranking Szanghajski oraz QS Ran-
king, który od 2004 do 2009 tworzony wspólnie przez Quacquarelli Symonds 
(QS) oraz Times Higher Education (THE). Od 2009 r. rankingi zostały rozdzie-
lone i obecnie są wydawane niezaleŜnie6. Godny analizy jest równieŜ Web 
Ranking uniwersytetów świata – wydzielający rankingi europejskie, afrykań-
skie, azjatyckie czy amerykańskie. 

Ranking Szanghajski (ARWU) powstał, aby podnieść jakość kształcenia 
uczelni wyŜszych w Chinach oraz pomóc studentom szkół średnim w podjęciu 
decyzji o wyborze uczelni. Uwzględnia on przede wszystkim kryterium liczby 
prac naukowych opublikowanych w światowych czasopismach, prac cytowa-
nych oraz liczbę posiadanych przez uczelnię noblistów i medalistów7.  

Światowy Ranking Uniwersytetów THES-QS opublikowany przez „The 
Times Higher Education” oraz organizację Quacquarelli Symonds (QS) jest 
wydawany od sześciu lat i podzielony według regionu oraz kierunku studiów. 
Metodologia klasyfikująca uczelnie zawiera takie czynniki jak8: 

– opinia wykładowców (40%), 
– opinia pracodawców (10%), 

                                                                 
5 B. Kasprzycka: Realne wartości wiedzy, „Wprost. Polska–Świat–Cywilizacja” 2010, nr 20,  

s. 8–9. 
6 www.topuniversities.com/university-rankings. 
7 Szerzej: www.arwu.org. 
8 Ranking World University 2010, www.topuniversities.com/university-rankings. 
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– wykładowcy zagraniczni (5%), 
– studenci zagraniczni (5%), 
– stosunek liczby wykładowców do studentów (20%), 
– publikacje naukowe (20%). 
Ranking jest opracowany przez CybermetricsLab – grupę badawczą naleŜą-

cą do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ten największy 
państwowy organ badawczy w Hiszpanii, wychodząc z załoŜenia, Ŝe Internet 
jest obecnie jednym z głównych źródeł informacji, pozyskuje dane na temat 
działań akademickich i naukowych poprzez kilka „webometrii” – wskaźników 
takich jak: rozmiar, widoczność, popularność i liczba bogatych plików na stro-
nie internetowej. Podsumowuje on globalne wyniki uniwersytetu, informacje 
dla studentów, kandydatów i uczonych i odzwierciedla zaangaŜowanie w roz-
powszechnianie wiedzy naukowej9. 

W tym miejscu moŜna wymienić wiele rankingów tworzonych w niemal 
kaŜdym kraju europejskim, jak i na świecie. Prezentowane metodologie to tylko 
przykłady ujmowania w ramach kryteriów rankingowania uczelni wyŜszych 
bardzo waŜnych aspektów tworzących obraz uczelni wyŜszych na szczeblu 
krajowym i zagranicznym, jednak nie zawsze oddający faktyczne moŜliwości 
uczelni.   

Niestety zbyt duŜa róŜnorodność wyników w rankingach wywołuje szum 
komunikacyjny, sprawiając, Ŝe potencjalny kandydat przestaje im ufać i zaczy-
nają szukać innego źródła informacji. Zbyt liczne róŜnice w ocenie tych samych 
uczelni w róŜnych zestawieniach o uznawanym przez przyszłego studenta tym 
samym haśle przewodnim: „Ranking Szkół WyŜszych”, obniŜa pozycję rankin-
gu jako czynnika pomagającego decydować o losie kandydata (rys. 1)10.  

Z rysunku 1 moŜna zauwaŜyć, Ŝe zaledwie 3,5% kandydatów jako kryte-
rium wyboru studiów bierze pod uwagę miejsce w rankingach. Stąd coraz czę-
ściej przyszli studenci decydują się na korzystanie z opinii o swoich potencjal-
nych miejscach studiowania od innych, którzy studiowali, bądź teŜ sprawdzając, 
co się dzieje w miejscu, w którym chcą spędzić swoje kolejne lata. Taką moŜli-
wość dają im tworzone na portalach społecznościowych profile danych uczelni, 
na których kandydaci pozyskują wiedzę zarówno o samym miejscu, jak i o lu-
dziach, którzy wybrali daną jednostkę uczelnianą. 

                                                                 
9 www.socialcapitalgateway.org/eng-rankings.htm. 
10 Wyniki badań, które zostały przeprowadzone w okresie lipiec–sierpień 2010 wśród przy-

szłych kandydatów Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług w formie ankiety online wysyłanej 
do zweryfikowanych przyszłych studentów. Do analizy zostało dopuszczone 346 kwestiona-
riuszy.  
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Rys. 1. Czynniki decydujące o wyborze studiów na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zrealizowanych badań Wydziału Zarządzania i Eko-
nomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Uczelnie na portalach społecznościowych 

Komunikacja marketingowa podlega duŜym zmianom w konsekwencji 
szybkiego i powszechnie akceptowanego Internetu, umoŜliwiającego prowa-
dzenie zintegrowanych działań z zakresu zarówno informowania o dobrach  
i usługach, jak i komunikacji interaktywnej mającej miejsce w danej organiza-
cji11. 

W momencie rozwoju Internetu zaczęły powstawać coraz to liczniejsze por-
tale społecznościowe, a wraz z nimi profile początkowo indywidualnych osób,  
z czasem firm, aŜ po uczelnie. Media społecznościowe stworzyły nowe moŜli-
wości pozwalające na innowacyjne podejście do komunikacji na linii konsu-
ment – media – wizerunek marki. Wywierają olbrzymi wpływ na Ŝycie czło-
wieka, tak społeczne, jak i pomagając w podejmowaniu decyzji np. wyboru 
uczelni12. 

                                                                 
11 Komunikowanie się w marketingu, red. H. Mruk, PWE, Warszawa 2004, s. 42. 
12 Czym są Social Media – Era Social Media, www.launching.blox.pl/2009/12/Czym-sa-Social-

Media-Era-Social-Media.html. 
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Badania wskazują, jak szybko Internet goni standardowe media. Polacy 
spędzają przed ekranem 3 godziny i 42 minuty dziennie (co daje o 7 minut wię-
cej niŜ w roku 2009)13. Do najbardziej popularnych portali naleŜą Facebook, 
Nasza Klasa, Twitter, Golden Line, Blip, MySpace. To właśnie tam internauci 
bardzo często dyskutują o swoich wyborach, poszukują informacji, sprawdzają, 
gdzie studiują ich znajomi. 

Liczba uczelni, które kontaktują się ze swoimi studentami obecnymi, były-
mi i potencjalnymi poprzez portale, jest jeszcze nieliczna14 (rys. 2). Powodem 
takiego zachowania jest na ogół nieświadomość moŜliwości, jakie dają te me-
dia, oraz przywiązanie do tradycyjnych, sprawdzonych metod komunikacji  
i promocji.  

 
Rys. 2. Portal społecznościowy Facebook – profil uczelni 

Źródło: www.facebook.pl 

Portale wykorzystywane są przez uczelnie do przekazywania tylko ogól-
nych informacji dotyczących bieŜących spraw, wpisy pojawiają się nie za czę-
sto, równieŜ rzadko moŜna spotkać się z opiniami wyraŜanymi przez samych 
studentów15. 

                                                                 
13 W sieci siedzimy coraz dłuŜej, www.tvn24.pl/12692,1693017,0,1,w-sieci-siedzimy-coraz-

dluzej,wiadomosc.html.  
14 Uczelnie na portalach społecznościowych, http://e-ffectica.pl/blog/?p=46. 
15 Ibidem. 
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Według badań przeprowadzonych w 2009 r., internauci amerykańskich 
uczelni spędzają średnio 5,5 godzin na Facebooku spośród 68 godzin miesięcz-
nie16. Jak duŜe zalety posiadają portale społecznościowe, pokazuje zaangaŜo-
wanie największych amerykańskich uczelni wyŜszych w tym obszarze. Marke-
tingiem społecznościowym zajmują się zespoły od kilku do kilkunastu osób. Za 
przykład moŜna przytoczyć Illinois State University, gdzie na stałe zatrudnio-
nych jest 10 osób. Swoje działania uczelnia rozpoczęła w 2005 r., od załoŜenia 
profilu na portalu MySpace. Z czasem do MySpace dołączył Facebook, Linke-
dln, kanały na YouTube, który wykorzystywany został równieŜ do oficjalnej 
promocji uczelni. Na Facebooku utworzono osobne profile: maskotki szkoły, 
profesjonalne profile osób związanych z uczelnią, na bieŜąco powstawały takŜe 
wydarzenia17. 

Warto podkreślić największą zaletę tego medium, jaką są koszty. Posiada-
nie profilu na portalu społecznościowym nie wymaga ponoszenia kosztów 
związanych z drukiem, tworzeniem projektu, opłatą za miejsce czy samo istnie-
nie. Media społecznościowe pozwalają na swobodne wejście i integrowanie się 
ze społecznością internetową.  

Wśród zagroŜeń pojawia się jednak moŜliwość podszywania się pod daną 
instytucję w celu wywołania szumu komunikacyjnego czy niekiedy czarnego 
PR-u. Istotne są równieŜ sposób i aktualność przekazywanych informacji; poka-
zanie, Ŝe dana uczelnia jest, „Ŝyje”, aktywnie działa i warto stać się jej człon-
kiem. Profil musi pobudzać do pojawiania się na nim, sprawdzania, co cieka-
wego dzieje się na danej uczelni, by członkowie chcieli sami polecać profil 
innym.  

Tego typu informacje pokazują, jak wiele jeszcze jest przed polskimi uczel-
niami w zakresie wykorzystania mediów, jakim są portale społecznościowe, by 
moŜna było mówić, Ŝe są one w pełni efektywnie wykorzystywane i spełniają 
swoją rolę. 

Podsumowanie 

W ostatnich czasach, przy coraz szybciej rosnącej konkurencji wśród uczel-
ni wyŜszych, ze względów zarówno na czynniki ekonomiczne, jak i przede 
wszystkim demograficzne, budowanie odpowiedniego wizerunku, wykorzysty-
wanie dobrze zintegrowanych instrumentów i narzędzi promocji staje się jedną 

                                                                 
16 G. Marczak, Średnia dla US – 68 godzin miesięcznie w Internecie, http://antyweb.pl/srednia-

dla-us-68-godzin-miesiecznie-w-internecie/. 
17 Uczelnie na portalach społecznościowych... 
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z głównych decyzyjnych, gdzie potencjalny kandydat uda się na studia. 
Uczniowie szkół średnich nie znając jeszcze rzeczywistego obrazu, potencjału 
uczelni, poszukują wiarygodnych i rzetelnych informacji na ich temat. Progra-
my promocji uczelni, wykorzystujące skuteczne instrumenty i sposoby działa-
nia, mają na celu przede wszystkim poinformowanie jej odbiorców o swoich 
mocnych stronach i szansach dalszego rozwoju18. 

Zestawienia rankingowe stanowią bogatą bazę informacji o potencjale 
uczelni oraz kształtują ich wizerunek wśród odbiorców. Ze względu na za-
chwianą wiarygodność wynikającą ze zbyt licznych podobnych zestawień kla-
syfikujących te same uczelnie na innych miejscach prowadzi to do potrzeby 
poszukiwania dodatkowych sposobów pozyskania informacji o danej jednostce 
uczelnianej wśród młodych ludzi. Dla młodego pokolenia głównym medium, 
które pomoŜe im uzupełnić informacje, staje się Internet i działające w nim 
społeczności.  

Zatem aby znaczenie takich istotnych narzędzi jak rankingi, będące niepo-
równywalną skarbnicą wiedzy, oraz portale społecznościowe, stające się obec-
nie wizytówkami jednostek uczelnianych, nie traciło na sile i odpowiednio 
kształtowany był wizerunek uczelni, naleŜy zadbać o ich wiarygodność, rzetel-
ność i aktualność. 

 
WAYS OF SHAPING THE IMAGE OF HIGHER SCHOOLS  

ON THE BACKGROUND OF CHANGES IN COMMUNICATION 
 

Summary 
 
The paper aims to show the changes in receiving rankings, as a marketing communication 

tool used by higher schools to shape the image and promotion. The author points to the growing 
interest in social networking sites, which are becoming increasingly common source of influence 
on decision-making process for prospective students in regards of choosing the places to study. 
 

                                                                 
18 Marketing szkół wyŜszych, red. G. Nowaczyk, M. Kolasiński, Wyd. WyŜszej Szkoły Banko-

wej, Poznań 2004, s. 266–267. 
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SOCIAL SHOPPING JAKO NARZ ĘDZIE MARKETINGU 
SZEPTANEGO ONLINE  

 

 

 

Streszczenie  

Artykuł podejmuje kwestie marketingu szeptanego, zwracając szczególną uwagę na kwestie 
definicyjne (rozróŜnienie buzzmarketingu i Word of mouth marketingu). Następnie omówione 
zostaną podstawowe narzędzia wykorzystywane w praktyce online: amlifying internetowy, social 
media, dziennikarstwo obywatelskie i social shopping. Druga część artykułu stanowi próbę opisu 
zjawiska social shopping w Internecie. Autorka stara się udowodnić, Ŝe jest to nowy system re-
komendacji konsumenckich, w którym jednak nie została zachowana równowaga między sferą 
social i shopping (ta pierwsza praktycznie nie występuje). Na koniec przedstawiona została anali-
za jednego z serwisów typu social shopping dotycząca charakterystyki przeciętnego uŜytkownika. 

Wprowadzenie 

Jeśli nie ma cię w sieci, nie istniejesz. Trudno sobie dziś wyobrazić funk-
cjonowanie firmy bez Internetu. Większość uŜytkowników sieci to właśnie tam 
rozpoczyna zdobywanie swojej wiedzy o produkcie czy przedsiębiorcy. Obok 
działań ze sfery e-commerce równie szybko do sieci przenosi się cała sfera spo-
łeczna. Jeszcze pięć lat temu wycieczki do centrów handlowych były głównym 
sposobem spędzania czasu wolnego dla większości nastolatków. Obecnie o ich 
statusie towarzyskim świadczy liczba znajomych na Facebooku i to ona wyzna-
cza ich pozycję w grupie rówieśniczej. Wspólne czytanie ksiąŜek, niekończące 
się rozmowy przy herbacie w erze Web 2.0 zostały zastąpione czatami, blogami 
i forami. NajwaŜniejsze bowiem to być online. 

Większość działań marketingowych podejmowanych przez współczesne 
firmy musi zakładać określone działania w sieci. NaleŜy równieŜ liczyć się  
z wpływem określonych treści zamieszczanych w Internecie na wizerunek,  
a tym samym na sprzedaŜ produktów. Celem niniejszego artykułu jest charakte-
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rystyka jednego z narzędzi marketingu szeptanego online, jakim są serwisy typu 
social shopping. 

Marketing szeptany – buzz marketing a word of mouth marketing 

Opisując zjawisko marketingu szeptanego, naleŜy zacząć od kwestii defini-
cyjnych. W języku polskim występuje marketing szeptany, w języku angielskim 
stosuje się natomiast co najmniej dwa pojęcia: buzzmarketing i word of mouth 
marketing. Mimo Ŝe pojęcia te tłumaczy się w podobny sposób, to jednak zda-
niem ekspertów i praktyków marketingu nie są one toŜsame. Word of mouth 
marketing jest właściwym marketingiem szeptanym. Oznacza on działania mar-
ketingowe wpływające na konsumentów tak, aby tworzyli i przekazywali innym 
(kolejnym) potencjalnym konsumentom informacje istotne marketingowo na 
temat towarów lub usług. MoŜna powiedzieć, Ŝe marketing szeptany to po pro-
stu dawanie ludziom powodu do mówienia o produkcie. Wśród najwaŜniej-
szych cech marketingu szeptanego naleŜy wyróŜnić: komunikacja „konsument 
do konsumenta”, dobrowolne rozmowy, nieopłacone opinie i rekomendacje, 
jawność relacji z marketerem1. Stąd dla odróŜnienia niektórzy badacze określają 
ten rodzaj aktywności marketingiem rekomendacji konsumenckich. 

Natomiast buzzmarketing to zjawisko, które porywa swoich klientów i me-
dia – „wszyscy zaczynają uwaŜać, Ŝe o twojej marce lub firmie warto mówić. 
Rozmawianie o niej zaczyna fascynować i staje się rozrywką. Mówiąc wprost  
– szum inicjuje rozmowy”2. Praktycy buzzmarketing kojarzą z wywołaniem 
szumu, rozgłosu, zainteresowania wokół marki, zaś word of mouth marketing  
z działaniami polegającymi na inicjowaniu naturalnych rekomendacji produk-
tów przez konsumentów. W konsekwencji moŜna wyróŜnić agencje kreujące 
buzz marketing skierowany do konsumentów oraz firmy stosujące podejście 
WOMM – czyli razem z konsumentem3. 

JeŜeli zdecydujemy się na wykorzystanie buzzmarketingu do promocji fir-
my, naleŜy równieŜ pamiętać o tym, Ŝeby przyciągnąć uwagę mediów. Za po-
mocą mediów moŜna dotrzeć prosto do konsumentów. Chodzi więc o stworze-
nie na tyle atrakcyjnej historii, Ŝeby chciały o tym pisać gazety, a stacje telewi-
zyjne prześcigały się w relacjonowaniu na Ŝywo określonych wydarzeń. W ten 

                                                                 
1 D. Polkowska, Marketing szeptany w Internecie – sposób na kryzys?, w: Partnerstwo i współ-

praca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, red. S. Partycki, Wyd. 
KUL, Lublin 2010, s. 443–454. 

2 M. Hughes, Marketing szeptany: z ust do ust, jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, 
produktu, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2008, s. 13. 

3 Ibidem, s. 8. 
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sposób, nie wydając ani grosza na reklamę w mediach, sprawimy, Ŝe one same 
do nas przyjdą. Jak pisze M. Hughes, „zasada jest prosta: konsumentom dajemy 
temat do dyskusji, a prasie temat do opisania”4. 

Marketing szeptany to bez wątpienia fenomen ostatnich lat. Z czego to wy-
nika? DostrzeŜono przede wszystkim, Ŝe to konsumenci są najlepszym źródłem 
opinii o produkcie i marce. Wynika to z tego, Ŝe bardziej wierzy się rekomen-
dacjom znajomych i rodziny niŜ reklamie telewizyjnej, folderom czy ulotkom. 
Kluczowe słowo w tym przypadku to rekomendacje. To o nie głównie chodzi  
w szeptomarketingu. Kiedy rozmawiając odnosimy się do określonej marki, to 
mamy właśnie do czynienia z komunikacją szeptaną. Marketing szeptany to 
uwzględnienie tego faktu w całym procesie marketingowym, tak aby dać kon-
sumentom wystarczający powód, by nas polecali5. 

W marketingu szeptanym mamy do czynienia z informacją o produkcie 
przekazywaną przez samych konsumentów. A konsument czerpie wiedzę  
o danej marce przez osobiste jej uŜytkowanie. JeŜeli produkt niesie ze sobą 
historię, która jest interesująca, to staje się ona tematem rozmowy6. Specjaliści 
od marketingu zauwaŜyli ten fenomen i postanowili go wykorzystać. 

Najszerszą definicję marketingu szeptanego podaje Emanuel Rosen, twier-
dząc, Ŝe jest to suma wszystkich komentarzy na temat danego produktu wygło-
szonych przez ludzi w danym okresie czasu7. Marketing szeptany płynie naj-
szybciej kanałami, które opierają się na zaufaniu. Aby skutecznie rozprzestrze-
niać ten rodzaj marketingu – pisze dalej autor – nie trzeba wcale robić tego gło-
śno. Wystarczy, Ŝe człowiek, który opowiada o danym produkcie, cieszy się 
zaufaniem słuchaczy. Jednak osoby rozpowszechniające daną opinię zdają sobie 
sprawę, Ŝe stawiają duŜo na szali, bowiem bardzo trudno będzie im odzyskać 
utraconą pozycję, jeŜeli tych, którzy obdarzyli ich zaufaniem, spotka zawód. 
Trzeba dodać, Ŝe niezaleŜnie od tego, jak wielkim zaufaniem innych się cie-
szymy, najlepszy marketing szeptany to taki, który nie pochodzi bezpośrednio 
od producenta, ale od osób trzecich8. 

 

 

                                                                 
4 Ibidem, s. 97. 
5 P. Gotkowski, Szeptanie w komunikacji marketingowej, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 4,  

s. 34-36. 
6 D. Polkowska, Marketing… s. 446. 
7 E. Rosen, Fama: anatomia marketingu szeptanego, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2003, s. 20. 
8 Ibidem, s. 97. 
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Marketing szeptany online i jego narzędzia 

Pojawia się teraz zasadnicze pytanie: czy wszystkie te czynności składające 
się na marketing szeptany moŜna wykonać w Internecie? Odpowiedź jest pro-
sta: tak. Przykładem firmy realizującej marketing szeptany w Internecie jest 
Streetcom. W pierwszej kolejności za pośrednictwem swojej strony interneto-
wej rekrutują bazę ekspertów, którzy testują wybrane produkty. Eksperci są 
dobrani indywidualnie do potrzeb klienta i jego marki (młode matki testują 
produkty dla niemowląt itd.) i muszą odpowiadać wybranej grupie docelowej. 
Otrzymują oni pełnowartościowy produkt, testują go i mają za zadanie rozma-
wiać o nim i sporządzać raporty z tych rozmów – rozmowy te odbywają się 
zazwyczaj w świecie wirtualnym: od wpisów na własnym blogu, poprzez blogi 
znajomych, fora internetowe zamknięte i otwarte aŜ do opisów w serwisach 
społecznościowych. Firma liczy na autentyczne, nieopłacone rekomendacje 
produktów uczestników kampanii i rozmowy o promowanej marce w gronie 
najbliŜszych i znajomych9. Co jest waŜne – eksperci nie otrzymują za testowa-
nie Ŝadnych pieniędzy, dlatego ich opinie moŜna uznać za wiarygodne. Dlacze-
go więc eksperci to robią? Jako korzyści dla nich wymienia się: pełną informa-
cję o produkcie, otrzymanie produktów do testowania za darmo, często zanim 
pojawią się na rynku. Tak więc sam produkt i załączone do niego materiały są 
jedyną przyczyną, dla której angaŜują się w jej polecanie. Nikt nie sugeruje, co 
uczestnik kampanii ma mówić o danej marce. Liczy się autentyczne zadowole-
nie (lub nie) z jej uŜytkowania. Rola uczestników nie polega na zachęcaniu do 
zakupu, gdyŜ nie są akwizytorami, chodzi jedynie o opinie o testowanym pro-
dukcie. Klientami Streetcom są najbardziej znane marki z branŜ: kosmetycznej, 
obuwniczej, piwowarskiej, alkoholowej, a takŜe spoŜywczej10. 

Na szczególną uwagę zasługują róŜne narzędzia, które moŜna wykorzystać 
w przypadku marketingu szeptanego online: amplifying internetowy, fora  
i komentarze, serwisy społecznościowe, videosharing, blogi, mikroblogi, dzien-
nikarstwo obywatelskie i social shopping. Niektóre z nich zasługują na szersze 
omówienie. 

Amplifying internetowy to narzędzie wykorzystywane do moderowania  
i wzmacniania obecności marki w sieci, zwiększania świadomości jej samej jak 
i komunikowania jej korzyści dla konsumentów. Amplifying internetowy przy-
nosi szczególnie dobre efekty w synchronizacji z działaniami PR. Jednym  
z najbardziej naturalnych zastosowań takiej integracji kanałów dotarcia są dzia-
                                                                 

9 www.streetcom.pl/language/pl-PL/Oferta/. 
10 D. Polkowska, Marketing…, s. 445. 
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łania prowadzone w synergii z PR-em produktowym11. Amplifying internetowy 
to działania polegające na realizacji celów marki za pośrednictwem mediów 
społecznościowych i bazujące na bezpośredniej interakcji z konsumentami za 
pomocą, m.in.: wątków i wpisów na forach, uczestnictwie w profilowanych 
klubach społeczności, zamieszczaniu i propagowaniu określonych treści na 
serwisach sharingowych (np. YouTube), serwisach społecznościowych, komen-
tarzy w róŜnych formach, współpracy z blogerami, dziennikarstwa obywatel-
skiego12. 

Innym sposobem docierania z przekazem marketingu szeptanego w sieci są 
społeczności internetowe (social media). Określenie to obejmuje róŜne typy 
serwisów: serwisy wiki (społeczne bazy wiedzy), serwisy społecznościowe 
(Facebook, Nasza Klasa), współdzielenie plików wideo, wirtualne światy, 
współdzielenie informacji, zdjęć, gier itp. Serwisy społecznościowe, które są 
fizycznym przejawem funkcjonowania relacji międzyludzkich w sieci, mogą 
przyjmować wiele form. Najczęściej mówi się w tym kontekście o treściach 
tekstowych (wpisy na blogach, posty na forach), obrazach (fotografie, grafiki), 
audio (muzyka) i wideo. Bardzo waŜnym elementem budującym społeczności 
jest moŜliwość interakcji między internautami a treścią serwisów. Nie sprowa-
dza się to tylko do moŜliwości komentowania, ale takŜe np. oceniania, poleca-
nia czy linkowania treści13. 

Na szczególną uwagę zasługują fora internetowe. W zaleŜności od rodzaju 
produktu, o którym mamy „szeptać”, wykorzystuje się do tego celu określone 
fora. Ich liczba, rodzaje i tematyka, którą się zajmują, jest praktycznie nieogra-
niczona. Inną formą chętnie wykorzystywaną przez specjalistów od marketingu 
szeptanego jest blog. Jak podkreśla J. Gadzinowski, trzeba pamiętać, Ŝe blog to 
nie jest narzędzie dla kaŜdej marki, dla kaŜdego przedsiębiorcy czy teŜ na kaŜdą 
okazję. Blog jest z jednej strony wyzwaniem, ale równieŜ ograniczeniem. 
Wśród najczęściej powtarzanych błędów, jaki moŜna popełnić przy wykorzy-
stywaniu bloga do celów marketingowych znajdują się: sztuczne komunikaty, 
niezrozumiały język, brak interakcji z otoczeniem, zbyt mocne moderowanie  
i cenzurowanie wypowiedzi, brak moŜliwości pozostawienia komentarza14. 
RównieŜ sztuczne i zbyt optymistyczne komentarze, często sporządzane przez 
pracowników firmy, obniŜają wiarygodność bloga. 

                                                                 
11 Amplifying internetowy, www.harderandharder.pl/narzedzia/9.html. 
12 Amplifying internetowy, http://6ix.pl/pg/51/amplifying-internetowy. 
13 D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, Wyd. Diffin, Warszawa 2007, s. 63. 
14 J. Gadzinowski, Era hiperkomunikacji, „Marketing w Praktyce” 2009, nr 8, s. 40. 
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Korzystając z marketingu szeptanego online nie moŜna zapomnieć o serwi-
sach społecznościowych. Wbrew pozorom portale społecznościowe wcale nie 
są łatwym miejscem do prowadzenia marketingu. Wynika to z faktu, Ŝe kaŜdy  
o nich słyszał, kaŜdy o nich coś wie, ale nie kaŜdy ma pomysł, jak tam skutecz-
nie zaistnieć ze swoją marką, osobą lub firmą. JeŜeli chce się, Ŝeby określony 
przekaz reklamowy lub informacyjny został zauwaŜony przez internautów, to 
najwaŜniejsze jest dostosowanie się do panującego sposobu komunikacji. MoŜ-
na próbować stworzyć społeczność dla własnej marki, produktu i firmy, ale 
miejmy świadomość, Ŝe nie jest to operacja, która zawsze się udaje i kończy 
sukcesem15. Aby zaistnieć ze swoją marką na określonym portalu społeczno-
ściowym, trzeba zaoferować jego uŜytkownikom określone korzyści. JeŜeli 
będą one wystarczające, to członkowie takich społeczności jak Nasza Klasa czy 
Facebook staną się ambasadorami danej marki. Czasem wystarczy ciekawy 
profil, konkurs pobudzający aktywność, innym razem pytania i działalność na 
forach. 

Korzystając z tej formy przekazywania opinii, naleŜy jednak stosować się 
do kilku podstawowych zasad: komentarze i wpisy trzeba umieszczać pod swo-
im nickiem (nie warto tworzyć nowych toŜsamości jedynie na potrzeby kampa-
nii – dotyczy to zresztą wszystkich narzędzi marketingu szeptanego), umiesz-
czane opinie powinny być zgodne ze stanem faktycznym (kaŜdy ma takie samo 
prawo napisać, Ŝe produkt nie spełnia naszych wymagań, jak i to, Ŝe jest z niego 
bardzo zadowoleny) – to musi być rzeczywista opinia związana z uŜytkowa-
niem danego produktu. Wreszcie naleŜy zawsze ujawnić nasz związek z produ-
centem, jeŜeli tylko taki związek zaistniał (musimy na wstępie poinformować 
pozostałych internautów, Ŝe otrzymaliśmy produkt do testowania). Nie moŜna 
sprawiać wraŜenia, Ŝe przypadkowo natknęliśmy się na dany towar w sklepie  
i sami z siebie postanowiliśmy podzielić się naszymi uwagami z innymi. Te trzy 
zasady nazywane są często zasadami etycznymi marketingu szeptanego. 

Innym narzędziem, które wykorzystuje elementy marketingu szeptanego, 
jest dziennikarstwo obywatelskie (ang. citizen journalism), czy inaczej mówiąc 
uczestniczące (ang. participatory journalism). To nowe, oddolne formy dzien-
nikarstwa, które mają szanse na realizację dzięki blogom podcastom, mechani-
zmom wiki, a takŜe serwisom umoŜliwiającym współtworzenie i ocenę zaso-
bów – czyli są to informacje umieszczane przez „zwykłych” internautów, poka-
zujące fakty czy zdarzenia, które miały miejsce w ich najbliŜszym otoczeniu,  
a o których chcą poinformować jak najszersze grono odbiorców. Dziennikar-
                                                                 

15 Ibidem, s. 41. 
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stwo obywatelskie przesuwa odpowiedzialność za zbieranie, organizowanie  
i przetwarzanie danych z dziennikarzy i ich przełoŜonych na zwykłych obywa-
teli, którzy sami decydują o tym, czy warto opublikować dany materiał16.  
S. Bosman i C. Willis dziennikarstwo obywatelskie definiują jako czynny 
udział obywateli w procesie zbierania, relacjonowania, analizowania i dystry-
buowania newsów i informacji17. Aktywnie zaangaŜowani członkowie danej 
społeczności relacjonują wybrane przez siebie wydarzenia, co ma sprzyjać 
większemu zaktywizowaniu i zaangaŜowaniu publiczności poprzez świadome 
oddanie głosu ludziom i ich sprawom. Istotnym elementem jest tutaj docenienie 
opinii zwykłych obywateli, a ich reakcje na róŜne wydarzenia stają się częścią 
doniesień informacyjnych18. Zwykli obywatele Ŝyjący w określonym środowi-
sku znają lepiej kontekst i potrafią ocenić pewne wydarzenia z perspektywy, 
która oddaje charakter miejsca. Informacje przez nich prezentowane mogą więc 
być lepsze i bardziej autentyczne od tych, które prezentują po przetworzeniu 
profesjonalni nadawcy. 

Social shopping – charakterystyka zjawiska 

Narzędzie marketingu szeptanego online, jakim jest social shopping, to po-
łączenie działania sklepów online z systemem aktywnej społeczności uŜytkow-
ników zorganizowanej w celu optymalizacji dokonywanych zakupów. Dzięki 
tym serwisom uŜytkownicy mogą dowiadywać się o najkorzystniejszych ofer-
tach i promocjach, mogą nie tylko kupować najtaniej, ale takŜe zmniejszać ry-
zyko zakupowe. Tak jak porównywarki cen starają się odpowiedzieć na pytanie 
gdzie kupić, pokazując sklepy z najlepszymi cenami, tak społeczności zakupo-
we starają się wejść na wcześniejszy etap procesu decyzji o zakupie i odpowie-
dzieć na pytanie co kupić. MoŜna więc powiedzieć, Ŝe główną ideą social shop-
pingu jest stworzenie społeczności zakupowej.  Podstawą jego funkcjonowania 
jest załoŜenie, Ŝe większość decyzji zakupowych podejmujemy pod wpływem 
rekomendacji. 

NajwaŜniejsze w social shoppingu jest to, Ŝeby portal naprawdę był social. 
To nie moŜe być po prostu suchy agregator recenzji, wówczas niewiele by się 
róŜnił od opinii w porównywarkach typu Ceneo czy Skąpiec. Jeśli chcemy 

                                                                 
16 M. Szpunar, Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu, w: Rola informatyki w naukach 

ekonomicznych i społecznych, red. K. Grysa, Wyd. WSH, Kielce 2008, s. 141–154. 
17 M. Pregowski, Blogosfera a dziennikarstwo obywatelskie, w: Media – między władzą a spo-

łeczeństwem, red. M. Szpunar, Wyd. WSIiZ Rzeszów 2007, s. 124. 
18 S. Baran, D. Davis, Teorie komunikowania masowego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kraków 2007, s. 138. 
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przeczytać recenzje przypadkowych osób, mamy do tego wystarczająco duŜo 
źródeł – porównywarki cen, fora tematyczne czy wreszcie Google. Nie chodzi  
o to, Ŝeby stworzyć kolejny portal z opiniami o produktach. 

W jaki sposób moŜna się więc odróŜnić od innych portali tego typu? Prze-
waga social shopping ma polegać na tym, Ŝe wiemy, od kogo pochodzą recen-
zje, które czytamy. Kim mogą być te osoby? Mogą to być nasi znajomi, mogą 
to być osoby uznane przez społeczność jako eksperci w danej dziedzinie, mogą 
to równieŜ być internauci, których recenzja zachęciła nas kiedyś do zakupu 
produktu i była/em z niego bardzo zadowolona/y, wreszcie mogą to być po 
prostu osoby, które są pod jakimś względem podobne do nas. śeby ten mecha-
nizm sprawnie działał, uŜytkownicy muszą stale pisać coraz więcej recenzji  
o produktach19. Wszystko po to, Ŝeby w ostatecznym rozrachunku maksymalnie 
zmniejszyć ryzyko zakupowe. 

Do tej pory wygląda to bardzo zachęcająco, pojawia się wobec tego pytanie, 
czy social shopping odniósł sukces? Odpowiedź brzmi: niestety nie. Ani w Pol-
sce, ani na świecie nie udało się przyciągnąć wystarczającej liczby uŜytkowni-
ków. Co więcej, wydaje się, Ŝe juŜ na samym początku portale tego typu popeł-
niają błąd: koncentrują się bowiem na wygenerowaniu jak największej liczby 
recenzji, pomijając przy tym prawie zupełnie ideę „social”, która miała być ich 
podstawą. 

Nawet największy serwis tego typu na świecie, Kaboodle, wydaje się być 
na razie umiarkowanie popularny i choć jego popularność stale rośnie, to  
w dosyć powolnym tempie. Serwisy więc koncentrują się na usuwaniu barier, 
np. dostarczając rozległą bazę produktów, dzięki czemu gdy uŜytkownik chce 
dodać nowy produkt do serwisu, nie musi sam pisać jego opisu i wrzucać zdję-
cia – wystarczy wpisać fragment nazwy i wszystko pojawi się automatycznie. 

Główną trudnością, z jaką boryka się social shopping, jest przekonanie in-
ternautów do korzystania z portali tego typu, gdyŜ te same informacje moŜna 
uzyskać, korzystając z serwisów społecznościowych i porównywarek cen, które 
traktowane są jako duŜo bardziej popularne, czyli bardziej wiarygodne. Po dru-
gie, nie chodzi przecieŜ o wygenerowanie jak największej liczby opinii o pro-
duktach (co robi serwis cokupic.pl naleŜący do grupy Allegro), tylko o to, Ŝeby 
tworzyć społeczność zakupową, przyciągać jak największą liczbę uŜytkowni-
ków, którzy będą się „znali” i tworzyli tę społeczność. Czyli generowanie opinii 

                                                                 
19 Znam.to – social shopping od Agory oraz ogólnie o social shoppingu w Polsce, 

www.webstop.pl/2008/09/29/znamto-social-shopping-od-agory-oraz-ogolnie-o-social-shopping-
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powinno być sprawą niejako drugorzędną, bo w pierwszej kolejności naleŜy 
koncentrować się na tym, od kogo te rekomendacje pochodzą, dzięki czemu 
nasze zakupy będą obarczone mniejszym ryzykiem. 

Jak powinno to wyglądać w praktyce? Podstawą powinien być portal stwo-
rzony trochę na kształt portalu społecznościowego. W ramach tego serwisu 
internauci powinni mieć moŜliwość łączenia się w grupy ze względu np. na 
wspólne zainteresowania, hobby, ale równieŜ przyjmując za kryterium określo-
ne towary lub usługi. Dzięki powstaniu w miarę homogenicznych (pod jakimś 
względem) grup wymiana informacji o określonych towarach w ramach danej 
grupy staje się naturalna i w duŜym stopniu przyczynia się do zakupu konkret-
nych produktów. Im więcej byłoby uŜytkowników i im więcej grup mogliby oni 
stworzyć, tym więcej wygenerowaliby opinii i tym bardziej poŜyteczny stawał-
by się dany portal. 

Niestety to tylko teoria. W praktyce za pomocą Ŝadnego z polskich serwi-
sów nie moŜna przeprowadzić takiego procesu zakupowego, jakiego oczekiwa-
libyśmy od social shopping (rekomendacje znajomych). Wprawdzie na hory-
zoncie pojawiają się tak zwane sieci semantyczne, które mogłyby wesprzeć ideę 
social shoppingu, bo np. zamiast zbierać opinie od ludzi, moŜna by grupować  
w jakiś sposób juŜ istniejące informacje. Informacje te musiałyby być jednak 
dobrze opisane, aby umieć zidentyfikować ich znaczenie20. 

Gdzie wobec tego szukać szans dla social shoppingu? Po pierwsze, trzeba 
brać pod uwagę, Ŝe większość internautów szuka w sieci opinii o produktach, 
zanim je kupi. Tu zdaniem autorki tkwi potencjał, na którym powinny bazować 
portale tego typu. NaleŜy bowiem przekonać uŜytkowników Internetu, Ŝeby 
szukali tych rekomendacji w portalach typu social shopping. Po drugie, bardziej 
wierzy się rekomendacjom znajomych niŜ anonimowym wypowiedziom w sie-
ci. Dlatego mając bazę znajomych w społeczności zakupowej, uczynimy nasze 
zakupy bardziej przemyślanymi i w rezultacie ryzyko zakupowe prawie zniknie. 

Warto zadać pytanie, czy Polacy w ogóle wierzą rekomendacjom interne-
towym. Raport firmy Gemius ze stycznia 2008 r. pokazuje, Ŝe 82% badanych 
spotkało się w sieci z opiniami dotyczącymi marek, towarów lub usług (najczę-
ściej w sklepach internetowych, na aukcjach i na stronach porównywarek 
cen)21. Z takimi opiniami najczęściej stykają się osoby w wieku 25–34 lata, 
zwłaszcza męŜczyźni. Co ciekawe, komentarze na prywatnych stronach interne-

                                                                 
20 Cokupic.pl, czyli social shopping za 20 groszy, http://antyweb.pl/cokupicpl-czyli-social-

shopping-za-20-groszy/. 
21 Prosumenci w polskim Internecie, http://gemius.pl/pl/raporty/2008-01/01. 
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towych, blogach i serwisach społecznościowych trafiają głównie do najmłod-
szych internautów. Wśród odbiorców opinii konsumenckich grupą najaktyw-
niejszą są osoby w wieku 19–34 lata. Szczególnie internauci w wieku 25–34 
lata są na tyle młodzi, by być świadomymi i sprawnymi uŜytkownikami Inter-
netu, zaś ich potrzeby i moŜliwości konsumenckie motywują ich do aktywnych 
poszukiwań. Najmłodsi, aktywni uŜytkownicy Web2.0 docierają do opinii na 
temat towarów, usług, marek często w sposób przypadkowy. 52% responden-
tów twierdzi, Ŝe opinie są dla nich waŜne przy podejmowaniu decyzji o zakupie, 
natomiast 30% uwaŜa, Ŝe wiele z takich opinii piszą po prostu zainteresowane 
firmy albo ich konkurencja. 26% ufa większości opinii podawanych przez in-
ternautów. 

Co do udziału w dyskusjach konsumenckich, to 25% internautów komen-
towało w sieci dobra lub usługi. Zdecydowana większość zarówno opinii, jak  
i pytań dotyczących marek, produktów czy usług, jest autorstwa męŜczyzn. 
Wśród internautów młodszych niŜ 25 lat jest blisko dwa razy więcej osób decy-
dujących się na samodzielne zadanie pytania w sieci niŜ wśród osób po 34. roku 
Ŝycia. Spośród badanych internautów 35% zadawało pytania odnośnie do pro-
duktów lub usług. 

Internauci najczęściej zadają pytania i publikują swoje opinie na stronach 
sklepów i aukcji internetowych. W drugiej kolejności pytania zadają na forach 
eksperckich – w serwisach tematycznych lub na tematycznych grupach i listach 
dyskusyjnych. MoŜna wiec wnioskować, Ŝe wzbudzają one większe zaufanie 
uŜytkowników sieci. Dwie trzecie spośród tych, którzy zamieszczali opinie  
o danym produkcie w Internecie, robiło to na stronach sklepów i aukcji interne-
towych. 

Warto zwrócić równieŜ uwagę na badanie agencji Euro RSCG Sensors ze 
stycznia 2010 dotyczące kierunku, w jakim zmierzają kontakty międzyludzkie 
oraz sposobu wykorzystania mediów społecznościowych w Polsce22. Okazało 
się, Ŝe 75% uczestników badania chętnie dzieli się pozytywnymi i negatywnymi 
doświadczeniami związanymi z marką, produktem czy usługą. Trzech na czte-
rech respondentów przy podejmowaniu decyzji zakupowych polega w najwięk-
szym stopniu na rekomendacjach otrzymywanych od znajomych (w tym 46% 
od znajomych internetowych). W przypadku źródeł internetowych największym 
zaufaniem obdarzają informacje podawane przez porównywarki cen (wierzy im 
59% badanych), a takŜe wyszukiwarki oraz komentarze na forach dyskusyjnych 

                                                                 
22 Konsument w mediach społecznościowych, http://mirekpolyniak.files.wordpress.com/ 

2010/03/konsument-w-mediach-spolecznosciowych.pdf. 
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(51% uczestników badania). Zaufaniem obdarzają równieŜ (46%) zalecenia 
ekspertów zamieszczane przez nich na blogach czy w serwisach społeczno-
ściowych. Najmniejszą wagę przywiązują do reklam zamieszczanych w me-
diach społecznościowych. Ufa im jedynie 11% badanych. 43% badanych korzy-
sta z anonimowości, by krytykować firmy lub ich marki. 

JeŜeli chodzi o badania naukowe dotyczące social shoppingu, to ich liczba 
jest znikoma. W związku z tym na szczególną uwagę zasługują badania zreali-
zowane przez badaczy brytyjskich, w których dokonali oni porównania uŜyt-
kowników sklepów internetowych i uŜytkowników serwisów social shopping23. 
W badaniach (które miały charakter jakościowy) załoŜono, Ŝe klienci  
(a w szczególności kobiety) są motywowani do robienia zakupów w róŜny spo-
sób, w tym duŜą rolę odgrywają kwestie towarzyskie i związane z rozrywką. 
Pomimo wzrostu sprzedaŜy detalicznej online potrzeby te nie są zaspakajane 
przez e-zakupy. Być moŜe z tego powodu kobiety częściej niŜ męŜczyźni doko-
nują zakupów w tradycyjnych centrach handlowych (bo to pozwala im na za-
spokojenie dodatkowych potrzeb, poza samą transakcją kupna-sprzedaŜy), pod-
czas gdy męŜczyźni częściej kupują online (co moŜe wynikać z ich ogólnie 
przyjętej niechęci do robienia zakupów traktowanych w kategorii rozrywki). 

Biorąc pod uwagę te zaleŜności, autorzy badania załoŜyli, Ŝe kobiety będą 
częściej korzystały z portali typu social shopping niŜ ze zwykłych sklepów in-
ternetowych, gdyŜ połączenie portali społecznościowych z moŜliwością robie-
nia zakupów pozwoli kobietom (zwłaszcza młodym) zaspokoić potrzeby kon-
taktów towarzyskich i rozrywki, które do tej pory zaspokajały „wycieczki” do 
centrów handlowych. 

Badania pokazały, Ŝe faktycznie młode kobiety wolą serwisy typu social 
shopping od zwykłych sklepów internetowych. Respondentki twierdziły, Ŝe 
portale te są uŜyteczne i pozwalają przyjemniej spędzić czas niŜ w zwykłych 
sklepach internetowych. Trudności w poruszaniu się po tych serwisach nie 
przekreślały pozytywnej oceny wystawionej przez większość uŜytkowników. 
Autorzy artykułu podkreślają znaczenie idei społeczności zakupowych dla przy-
szłych badań. Podkreślają, Ŝe dzięki social shopping e-sprzedawcy mogą zyskać 
przewagę konkurencyjną i doprowadzić do wzrostu sprzedaŜy swoich produk-
tów. 

                                                                 
23 Ch. Dennis, A. Morgan, L. Wright, Ch. Jayawardhena, The influences of social e-shopping in 

enhancing young women’s online shopping behaviour, „Journal of Customer Behaviour” 2010, 
Vol. 9, No. 2, s. 151–174. 
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Biorąc pod uwagę wyniki badaczy brytyjskich, warto dowiedzieć się, jak 
wygląda typowy uŜytkownik polskich serwisów typu social shopping. Spośród 
czterech najbardziej popularnych portali (cokupic.pl, chce.to, sondi.pl, znam.to) 
tylko znam.to, według autorki, nadawało się do przynajmniej podstawowej ana-
lizy. Pozostałe serwisy koncentrowały się jedynie na generowaniu opinii o pro-
duktach, pomijając przy tym zupełnie aspekt społeczny. 

Jako przykład złych praktyk w tym zakresie, moŜna wskazać serwis Alle-
gro, który (być moŜe idąc trochę na skróty) powiązał konta w swoim, znanym 
juŜ, serwisie z nowo utworzonym portalem typu social shopping – cokupic.pl. 
Spowodowało to gwałtowny wzrost liczby opinii (na dzień 8 lutego 2011 r. 
wygenerowano 1 620 096 opinii). Na tym jednak działania w zakresie tworzenia 
serwisu się skończyły. W ogóle nie powstała sfera społeczna. Drugą waŜną 
przyczyną wzrostu opinii w tym serwisie był konkurs ogłoszony przez Allegro 
pod koniec 2008 r., który miał na celu „rozkręcenie” nowego serwisu z opinia-
mi. Metodą na pozyskanie większej liczby rekomendacji do serwisu było płace-
nie za kaŜdą z nich 20 groszy. MoŜna wątpić, czy na pewno w ten sposób nale-
Ŝało zwiększać popularność serwisu. 

PrzecieŜ z załoŜenia tego typu serwisy mają być wiarygodnymi miejscami 
zbierającymi rzetelne opinie. Moim zdaniem ocenianie produktów za pieniądze 
czyni ww. serwis nieobiektywnym i niewiarygodnym. Nie opisujemy produktu, 
bo jesteśmy zadowoleni z jego uŜytkowania (lub niezadowoleni), tylko generu-
jemy kolejne wpisy, bo moŜna na tym zarobić. Po drugie, jak mówi regulamin 
konkursu, minimalna kwota, którą moŜna zarobić, to 20 zł, co oznacza, Ŝe mu-
simy stworzyć co najmniej 100 opisów produktów. Czy jesteśmy w stanie rze-
telnie i faktycznie z korzyścią dla innych internautów w tak krótkim czasie (pół-
tora miesiąca) ocenić taką liczbę produktów? NaleŜy bowiem pamiętać o tym, 
Ŝeby móc w ogóle dokonać oceny jakiegoś produktu, trzeba go uŜywać przez 
jakiś czas, mieć o nim określoną wiedzę, a najlepiej móc go porównać z pro-
duktami konkurencyjnymi. 

Spośród czterech najpopularniejszych serwisów polskich typu social shop-
ping na szczególną uwagę zasługuje jednak portal znam.to. Jako jedyny stara 
się, choć w niewielkim stopniu, wdroŜyć ideę social. W znam.to występuje 
rozbudowane (i niestandardowe) tagowanie samego siebie. Niestety same tagi 
do niczego nie są jeszcze wykorzystywane, ale jest to początek social w całej 
idei shopping. Być moŜe w przyszłości będzie moŜna obejrzeć produkty reko-
mendowane przez osoby określające się takimi samymi tagami jak my. To na 
pewno jakiś początek i krok w dobrym kierunku. 
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Biorąc wszystko to pod uwagę, autorka dokonała analizy serwisu znam.to. 
Zastanawiała się, jak wygląda przeciętny uŜytkownik tego serwisu. Wykorzy-
stano w tym celu tagowanie, którego samodzielnie dokonuje kaŜdy uŜytkownik. 
8 lutego 2011 r. w serwisie znajdowało się 11 426 opinii i 7 716 recenzentów. 
Co ciekawe, w ciągu ostatnich pięciu miesięcy liczba opinii zwiększyła się  
o niecałe 100 (8 września było to 11 334), podczas gdy liczba uŜytkowników 
zwiększyła się w tym czasie aŜ o ponad 330 (we wrześniu wyniosła 7381). 
MoŜna z tego wnioskować, Ŝe serwis ten jest coraz bardziej popularny wśród 
internautów, choć nie przekłada się to na generowanie równie duŜej liczby opi-
nii. Większość zarejestrowanych uŜytkowników koncentruje się jedynie na 
czytaniu opinii o produktach, a tych, którzy te recenzje tworzą, jest znacznie 
mniej. 

Wracając do tagów, w serwisie znam.to moŜna się było określić przy uŜyciu 
305 z nich. Tu naleŜy poczynić pierwszą uwagę. Niektóre tagi wykluczają się 
wzajemnie, ale niestety system pozwala na zaznaczenie wszystkich moŜliwych 
odpowiedzi. Tagi pogrupowane są w dziesięć kategorii: Ŝycie rodzinne, styl 
Ŝycia, system wartości, osobowość, praca, zdrowie, moda i uroda, podróŜowa-
nie, pieniądze, jedzenie, technologia, sport i hobby. 

W odniesieniu do Ŝycia rodzinnego otrzymuje się następujący obraz typo-
wego uŜytkownika serwisu (na podstawie najczęściej wybieranych tagów). Jest 
to najczęściej kobieta (prawie trzy razy częściej niŜ męŜczyzna, co w jakimś 
stopniu potwierdza wcześniej cytowane badania brytyjskie), w wieku 20-–40 lat 
(20-30 lat to najczęściej wybierana odpowiedź, potem 30–40 lat), która określa 
siebie jako będącą w związku i mającą zwierzaka. 

Biorąc pod uwagę styl Ŝycia, najczęściej wybieranymi odpowiedziami były: 
mieszczuch, 11 rano to środek nocy, z głową w chmurach, dusza towarzystwa  
i Zosia Samosia. Wybór chociaŜby tych tagów pokazuje, z jak duŜym dystan-
sem i poczuciem humoru przystąpili twórcy tego serwisu do tworzenia kategorii 
i poszczególnych pozycji. Większość z 305 dostępnych tagów jest zabawna  
i rzadko spotykana, ale równocześnie w wielu przypadkach bardzo trafnie po-
kazuje nasz stosunek do danego problemu. 

W odniesieniu do systemu wartości uŜytkownicy serwisu znam.to najczę-
ściej określali siebie wykorzystując tagi: wierzę w siebie, szklanka jest w poło-
wie pełna, wierzę w Google, klikam w pajacyka, racjonalista, jestem eko. Jak 
moŜna to interpretować? Zdaniem autorki osoby korzystające z tego portalu to 
osoby pewne siebie, posiadające poczucie humoru, podąŜające za nowoczesny-
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mi trendami, ale jednocześnie otwarte na róŜnego typu akcje mające na celu 
pomoc innym. 

W kategorii osobowość pojawiły się natomiast następujące odpowiedzi: 
czytam trzy ksiąŜki jednocześnie, mam specyficzne poczucie humoru, nie 
klaszczę u Rubika, wącham ksiąŜki, artystyczna dusza, chcesz o tym porozma-
wiać? wykształciuch. Tagi te sugerują, Ŝe uŜytkownicy portalu znam.to to  
w większości osoby wykształcone, inteligentne, szukające w Internecie po-
krewnych sobie dusz. 

Co pojawia się w pozostałych kategoriach? Wśród najczęściej wybieranych 
odpowiedzi znalazły się: pracuję dla pieniędzy, moja praca mnie bawi, mam 
swój styl, potrzebuję większej szafy, nie mam się w co ubrać, łowca okazji, nie 
kupuję podróbek, wyjazdy na własną rękę, lubię jeździć samochodem, lubię 
latać, rachunki płacę regularnie, od jutra zacznę kontrolować wydatki, kocham 
wyprzedaŜe, gaszę światło, gdy wychodzę z pokoju, liczę na szóstkę w Lotto, 
korzystam z promocji, daję napiwki, czekoladoholik, jem za duŜo, jem wszyst-
ko, muzyka to moje Ŝycie, gram na nerwach, biegam... na przystanek autobu-
sowy, uzaleŜniony od Internetu, mój komputer jest śliczny. 

Jaki obraz internauty wyłania nam się z tego zestawu tagów? Po pierwsze, 
potwierdzają się pośrednio poprzednie wnioski, Ŝe uŜytkownikami tego serwisu 
są głównie kobiety. Świadczą o tym odpowiedzi z kategorii zdrowie, moda  
i uroda, a takŜe jedzenie. Po drugie, internauci mają do siebie duŜy dystans  
i poczucie humoru. Osoby korzystające z serwisów typu social shopping są 
biegłe w obsłudze komputera i niestraszne są im nowe technologie. 

Zakończenie 

Czy social shopping moŜe stać się faktycznie przyszłością rekomendacji 
konsumenckich? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta. Z jednej 
strony mamy do przezwycięŜenia obiektywne trudności: dlaczego internauci 
mieliby nagle zacząć korzystać z serwisów typu social shopping, skoro do tej 
pory doskonale dawali sobie radę, wykorzystując istniejące juŜ serwisy spo-
łecznościowe i inne miejsca w sieci słuŜące dzieleniu się opiniami o produk-
tach. Po drugie, korzystanie z tych serwisów nie oznacza automatycznie, Ŝe 
internauci będą traktowali je wiarygodnie. Na pewno na początku stosunek do 
portali typu social shopping będzie bardzo sceptyczny, a zaufanie ograniczone. 
Na korzyść serwisów tego typu świadczy jednak fakt, Ŝe przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie określonych dóbr lub usług, szukamy porad, doświadczeń 
innych konsumentów i korzystamy przy tym najchętniej z rekomendacji osób, 
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które znamy (rodzina, znajomi) lub osób, które w jakimś sensie są do nas po-
dobne (np. mają podobną sytuację rodzinną lub hobby). Do tego celu serwisy 
social shopping nadają się znakomicie, pod warunkiem Ŝe zostaną przezwycię-
Ŝone obiektywne problemy, które sygnalizowałam wcześniej. 
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Streszczenie  

Artykuł przedstawia formy działań marketingowych prowadzonych w Internecie oraz pro-
blematykę skuteczności komunikacji marketingowej w sieci. Scharakteryzowane zostały stoso-
wane na elektronicznym rynku narzędzia przekazu marketingowego. Zaprezentowano kierunki 
rozwoju i aktualne trendy w reklamie internetowej. W pracy poruszony został problem jakości 
serwisów internetowych oraz kryteria jej pomiaru. Przeprowadzone wśród internautów badanie 
ankietowe i analiza jego wyników wykazały poziom skuteczność róŜnych form e-marketingu. 

Wprowadzenie 

Marketing internetowy ma wiele atutów, które zapewniają przewagę nad 
tradycyjnymi formami komunikacji z klientem. NajwaŜniejszym z nich jest 
interaktywność, która umoŜliwia utrzymanie dwustronnych kontaktów z uŜyt-
kownikami sieci. Internet tworzy wirtualną przestrzeń, w której klienci mogą 
utrzymywać bezpośrednie kontakty nie tylko ze sobą, wymieniając opinie, in-
formacje i rekomendacje, ale równieŜ z przedsiębiorstwem. Globalna sieć jest 
nie tylko dodatkowym kanałem dystrybucji i narzędziem komunikacji z klien-
tami, ale przede wszystkim nieocenionym źródłem informacji marketingowych. 
Internet zapewnia równieŜ bezpośredni i niemal nieograniczony dostęp do ściśle 
profilowanych segmentów konsumenckich. Zdefiniowany profil odbiorców 
umoŜliwia dopasowanie oferty marketingowej pod względem ich preferencji. 
Nawiązanie silnych relacji na rynku e-commerce jest moŜliwe przede wszyst-
kim w wyselekcjonowanej tematycznie grupie uŜytkowników. Zindywiduali-
zowany i interaktywny kontakt jest czynnikiem, który wpływa na lojalność 
internetowych konsumentów. WaŜnym atutem e-marketingu jest równieŜ jego 
globalny zasięg, gdyŜ komunikacja internetowa nie posiada barier geograficz-
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nych ani czasowych. Działania marketingowe w globalnej sieci zapewniają 
szybkie i skuteczne dotarcie do konsumentów niezaleŜnie od czasu i miejsca.  
E-marketing dysponuje spektrum skutecznych narzędzi, które to umoŜliwiają. 

Formy reklamy internetowej 

Reklama internetowa ze względu na formę przekazu i aktywność potencjal-
nego odbiorcy moŜe mieć dwojaki charakter. Pierwszy rodzaj internetowego 
przekazu ma charakter ofensywny, a internauta nie ma wpływu na odbiór ko-
munikatu reklamowego. Stosowane w tego typu komunikacji marketingowej 
narzędzia to: okienka typu pop-up i pop-under, brandmark, top-layer, scrollbut-
ton bądź interstitial. Drugą grupę stanowią nieagresywne formy przekazu re-
klamowego, gdzie decyzję o zapoznaniu się z jego treścią podejmuje sam od-
biorca. Typowe narzędzia tego typu stosowane w marketingu internetowym to 
baner, skyscaper czy watermark. Podstawowe formy reklamy internetowej zo-
stały przedstawione w tabeli 1.  

Tabela 1  

Charakterystyka wybranych form reklamy internetowej 

Forma reklamy 
internetowej Charakterystyka 

Baner Graficzny element reklamowy w kształcie prostokąta umieszczany 
centralnie w górnej części strony pod winietą 

Billboard Forma ponaddwukrotnie większa od tradycyjnego banera. Zajmuje 
stałą pozycję na górze strony pod winietą. MoŜe być publikowany  
w całym portalu lub na wybranych stronach i serwisach 

Skyscraper Graficzny element reklamowy w formie pionowego banera, umiesz-
czonego na szczycie jednej z bocznych kolumn strony 

Baner śródtekstowy Graficzny element reklamowy umieszczony w środku strony, w wy-
branym serwisie tematycznym 

Reklama rozwijana Forma reklamowa, która rozwija się po najechaniu na nią kursorem 
przez uŜytkownika. Z wielkości podstawowej zmienia się na reklamę  
o znacznie większej powierzchni. Po przesunięciu kursora poza obszar 
banera reklama zwija się do początkowej wielkości 

Pop-up i pop-under Graficzne elementy reklamowe ukazujące się w osobnych oknach 
przeglądarki internetowej po wejściu uŜytkownika na dany serwis lub 
stronę w portalu 

Toplayer Animacja w technologii Flash wykorzystująca ruchome elementy 
graficzne w dowolnych konfiguracjach oraz efekty dźwiękowe 

Interstitial Pełnoekranowa animacja w technologii Flash, wykorzystująca takŜe 
efekty dźwiękowe. Reklama ukazuje się zaraz po załadowaniu strony 
lub jeszcze przed jej wyświetleniem. Musi ona zawierać „krzyŜyk” do 
zamykania prezentacji 

Watermark Forma reklamy będąca tłem serwisu. UŜytkownicy mają nieprzerwany 
kontakt z reklamą występującą w tle czytanego tekstu, co gwarantuje 
jej wysoką skuteczność 
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Reklama scrollowa-
na 

Ruchoma reklama w formacie gif lub jpg, która przesuwa się wraz  
z przewijaniem w górę i w dół oglądanej strony serwisu. Reklama 
pozostaje zawsze widoczna dla odwiedzającego serwis, bez względu 
na to, w którym miejscu na stronie aktualnie się on znajduje 

Scroller Reklama w postaci przewijającego się paska na samym dole okna 
przeglądarki. MoŜe zawierać określony tekst, elementy graficzne, 
animowane, a nawet interaktywne 

Link kursor Reklama w postaci niewielkiej formy graficznej, pojawiającej się obok 
kursora po najechaniu na aktywny link na stronie internetowej 

Latający kursor Forma reklamy oparta na formacie DHTML. Polega ona na podcze-
pieniu logo lub innej formy graficznej, np. miniatury reklamowanego 
produktu, do kursora. W ten sposób obiekt przemieszcza się zgodnie  
z ruchami kursora na stronie 

Link sponsorowany  Reklama w wyszukiwarce w postaci linku tekstowego wraz z opisem 
emitowana jest w powiązaniu z wybranymi słowami kluczowymi. 
Linki sponsorowane wyświetlane są na jednej z pierwszych pozycji 
listy wyników wyszukiwania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Banach, Reklama internetowa jako element  
e-biznesu, „E-mentor” 2006, nr 1(13), s. 65–71. 

WaŜnym narzędziem komunikacji marketingowej, umoŜliwiającym bezpo-
średnie dotarcie do klientów z przekazem reklamowym, jest równieŜ poczta 
elektroniczna. Jej powszechne zastosowanie jako medium komunikacji z klien-
tem wynika z moŜliwości dostarczenia informacji w krótkim czasie, w postaci 
dowolnie rozbudowanego przekazu, który moŜe być równieŜ wzbogacony  
o treści multimedialne. Poczta elektroniczna jako medium komunikacji marke-
tingowej daje moŜliwość targetowania przekazu i jego personalizacji. Dzięki 
temu moŜliwa jest bezpośrednia interakcja z klientem. Zaletą przekazu rekla-
mowego dostarczanego z wykorzystaniem poczty elektronicznej jest bez wąt-
pienia niski koszt i duŜa skuteczność, w porównaniu np. z reklamą banerową. 
DuŜym problemem w przypadku wykorzystania poczty elektronicznej jako 
kanału komunikacji marketingowej jest niechęć odbiorców do pojawiających 
się w coraz większej ilości niechcianych e-maili reklamowych, które bardzo 
często kojarzone są ze zwykłym spamem.  

Istotnym segmentem marketingu internetowego jest marketing w wyszuki-
warkach, który obejmuje całe spektrum działań związanych z promocją witryn 
internetowych w wyszukiwarkach. MoŜna wyróŜnić następujące podstawowe 
formy marketingu internetowego w wyszukiwarkach: search engine optimiza-
tion, search engine advertising, search network advertising, content network 
advertising1. Pierwsza z nich to optymalizacja witryny internetowej, podejmo-
                                                                 

1 A. Gąsiorkiewicz, Marketing internetowy w wyszukiwarkach jako narzędzie kreacji wartości 
biznesu, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. R. Knosala, Polskie Towarzystwo 
Zarządzania Produkcją, Opole 2008, t. 1, s. 338–345. 
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wana w celu uzyskania jej moŜliwie wysokiej pozycji w naturalnych wynikach 
wyszukiwania. Działania w obszarze search engine advertising opierają się na 
bezpośredniej, komercyjnej ofercie wyszukiwarek i powodują powstanie zobo-
wiązania finansowego względem nich. Search network advertising działa na 
podobnej zasadzie co płatne wyświetlanie odnośników do witryn interneto-
wych, z tym Ŝe sponsorowane odnośniki pojawiają się na stronach wyników 
wyszukiwania witryn partnerskich, stowarzyszonych z wyszukiwarkami inter-
netowymi. Content network advertising określa systemy reklamy kontekstowej, 
która zazwyczaj jest oferowana przez właścicieli wyszukiwarek internetowych. 
Skuteczność reklamy w wyszukiwarkach wynika z jej istoty – formę reklamową 
widzą osoby szukające wskazanych fraz kluczowych, czyli osoby faktycznie 
zainteresowane tematem. W efekcie znacznie chętniej klikają w link, a w serwi-
sie docelowym znacznie łatwiej jest je przekonać do podjęcia oczekiwanej ak-
cji2. 

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Internet Advertising Bureau 
Polska moŜna wyróŜnić dwa cele korzystania z wyszukiwarek: badawczy i za-
kupowy. W przypadku poszukiwania ogólnych informacji uŜytkownicy korzy-
stają zazwyczaj z naturalnych wyników wyszukiwania. JednakŜe w przypadku 
poszukiwania informacji o konkretnym produkcie większość z nich przegląda 
sponsorowane wyniki wyszukiwania, a niemal połowa w nie klika i zapoznaje 
się z ofertą reklamodawcy. Według badań firm Kelsey Group i comScore duŜą 
popularnością cieszą się zapytania lokalne, które stanowią ok. 20% wszystkich 
zapytań. Siedmiu na dziesięciu konsumentów deklaruje, Ŝe uŜywa Internetu 
podczas zakupu towarów lub usług na swoich rynkach lokalnych, a ponad po-
łowa wykorzystuje sieć zamiast tradycyjnej ksiąŜki telefonicznej w celu znale-
zienia interesujących ich usług. Ponadto 33% z osób szukających lokalnie chce 
dokonać zakupu natychmiast i deklaruje, Ŝe najchętniej skontaktuje się z firmą 
telefonicznie. Dlatego teŜ coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw dzia-
łających na rynkach lokalnych korzysta z promocji w wyszukiwarkach, która 
okazuje się skuteczną formą e-marketingu3. 

W celu podniesienia skuteczności działań marketingowych w sieci podej-
mowane są takŜe innowacyjne działania takie jak Affiliate Marketing czy Direct 
Response Advertising. Istotą marketingu afiliacyjnego jest współpraca z ze-
wnętrznymi serwisami internetowymi, które emitując reklamy, otrzymują wy-
                                                                 

2 A. Strzelecki, Wykorzystanie platformy Gogle AdWords w programie kształcenia specjalności 
biznes elektroniczny, „E-mentor” 2009, nr 4(31), s. 80–86.  

3 Raport Strategiczny IAB Polska Wyszukiwarki i kontekst, „Media & Marketing Polska”, maj 
2008, dodatek specjalny, s. 56–59, za: A. Strzelecki, Wykorzystanie platformy…, s. 80–86.  
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nagrodzenie prowizyjne zaleŜne od reakcji internautów przez nie wywołanych, 
czyli wejścia na stronę, podania swoich danych czy zakupu. Taka współpraca 
oparta jest na stałej umowie i obejmuje intensywną wymianę informacji, szko-
lenie i wsparcie zapewniane partnerom, a takŜe okresowe promocje. Direct Re-
sponse Advertising pozwala na skierowanie internetowego przekazu reklamo-
wego do ściśle profilowanego kręgu odbiorców. Kluczowe znaczenie ma dotar-
cie reklamy do osób potencjalnie najbardziej skłonnych do wykonania akcji. 
Dlatego rzadko stosowane są kampanie zasięgowe, a zamiast nich stosowane 
jest tzw. targetowanie behawioralne, w którym adresaci kampanii określani są  
w oparciu o realne zachowania w sieci. Dla tego typu kampanii typowe jest 
równieŜ aktywne zarządzanie częstotliwością kontaktu. Podstawowym narzę-
dziem jest tutaj capping, czyli ograniczenie liczby wyświetleń reklamy danemu 
uŜytkownikowi. W połączeniu z wiedzą o efektywnej częstotliwości pozwala on 
radykalnie poprawić efektywność finansową kampanii. Dla Direct Response 
Advertising typowa jest prosta forma i kreacja. PoniewaŜ jedynym jej celem jest 
doprowadzenie do kliknięcia, a głównym ograniczeniem są koszty, rzadko spo-
tykane są wyrafinowane i skomplikowane formy reklamowe4. 

Jedną z najpopularniejszych miar skuteczności reklamy w Internecie jest 
współczynnik „klikalności” CTR (click though rate). Współczynnik CTR okre-
śla stosunek form reklamy „klikniętych” do całkowitej liczby emisji reklamy. 
Wartości wskaźnika najczęściej mieszczą się w przedziale od 0 do 10%. Przyj-
muje się, Ŝe im większa wartość tego wskaźnika, tym większa skuteczność da-
nej formy reklamy. Współczynnik CTR jest stosowany do wszystkich form 
reklamy w Internecie, zarówno graficznych, jak i linków sponsorowanych5. 

Strona internetowa jako narzędzie e-marketingu 

Podstawowym narzędziem kreowania wizerunku oraz obsługi klientów  
w sieci jest profesjonalnie opracowana strona internetowa. MoŜe ona stymulo-
wać skuteczność działań marketingowych i przyczyniać się do wzrostu zaufa-
nia, jakim klienci darzą przedsiębiorstwo. Aby jednak witryna internetowa wy-
pełniała swoje funkcje, musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim 
istotna jest korzystna pozycja serwisu w wyszukiwarkach, wówczas informacja 
ma moŜliwość dotarcia do szerokiej rzeszy klientów. Równie waŜna jest prze-
myślana prezentacja przedsiębiorstwa i jego produktów, która ma na celu 
kształtowanie poŜądanego wizerunku firmy i elementów jej wizualnej toŜsamo-
                                                                 

4 K. Wiśniewska, G. Kurowski, Performance marketing w e-marketingu, „E-mentor” 2006, nr 
3(15), s. 67-70.  

5 R. Kozielski, Wskaźniki marketingowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 311. 
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ści. Witryna internetowa powinna być takŜe spójnym elementem systemu bu-
dowania lojalności klientów i tworzenia relacji6. Serwis internetowy powinien 
zapewniać klientom łatwy kontakt z pracownikami i odpowiednią obsługę. 
MoŜna wykorzystywać w tym celu nie tylko pocztę elektroniczną, ale równieŜ 
autorespondery, formularze, moduły składania zamówień czy komunikatory 
biznesowe. Dostępne na rynku komunikatory umoŜliwiają doskonalenie proce-
sów komunikacji w relacjach przedsiębiorstwo–klient, wykorzystując w tym 
celu moŜliwości, jakie otwiera kanał komunikacji, którym jest Internet. Przy-
kładem komunikatora dostępnego na polskim rynku jest aplikacja Livechat, 
która dysponuje wieloma rozwiązaniami umoŜliwiającymi zaawansowane za-
rządzanie relacjami z klientami w czasie rzeczywistym przez firmową stronę 
internetową. System dysponuje kilkoma rozwiązaniami, które pozwalają na 
doskonalenie komunikacji z klientami. Jednym z nich jest WebCommunicator, 
który umoŜliwia prowadzenie rozmów między klientami i pracownikami firmy, 
wspólne przeglądanie stron www, gromadzenie informacji o zachowaniach 
klientów, aktywne zapraszanie klientów do rozmowy, przesyłanie plików oraz 
obrazów wideo, przełączanie klientów do innych operatorów. Przydatnym roz-
wiązaniem, którym dysponuje aplikacja Livechat, jest podpis cyfrowy PKI, 
który umoŜliwia autoryzację klienta oraz natychmiastowe podpisywanie doku-
mentów drogą elektroniczną. Rozwiązanie to pozwala zrealizować transakcje za 
pośrednictwem Internetu w momencie, gdy klient jest zdecydowany na ich za-
warcie. Istotny jest fakt, Ŝe moŜna zastosować podpis cyfrowy bez wdraŜania 
skomplikowanej infrastruktury. System Livechat umoŜliwia teŜ integrację sto-
sowanych w nim rozwiązań telekomunikacyjnych z istniejącym w firmie sys-
temem CRM. Dzięki takiemu rozwiązaniu baza informacji o klientach zostaje 
wzbogacona o informacje dotyczące ich aktywności na firmowej stronie inter-
netowej. Zastosowane rozwiązania, takie jak rozpoznawanie powracających 
klientów, przedstawienie historii relacji z klientami czy automatyczne zaprasza-
nie do rozmowy z operatorem klientów przebywających na stronie www podno-
szą skuteczności internetowej komunikacji marketingowej7. 

Wiele przedsiębiorstw chcąc uatrakcyjnić swoje strony, decyduje się na za-
stosowanie w nich zawansowanych form interaktywnych, takich jak: ankiety, 
wirtualne sklepy, wyszukiwarki, kalkulatory, formularze czy automatycznie 

                                                                 
6 A. Benicewicz-Miazga, E-business w Internecie i multimediach, Wyd. Mikom, Warszawa 

2003, s. 28.  
7 J. Sitarz, G. Watras, Rozwój komunikatorów internetowych, w: Komunikacja gospodarcza. 

Studia i materiały, red. A. Małachowski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004, s. 149–
150. 
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tworzone wykresy. Atrakcyjną dla klientów formą wzbogacenia witryny inter-
netowej o dodatkowe treści jest prowadzenie na własnych stronach konkursów  
i badań ankietowych, subskrypcja wydawnictw internetowych, oferowanie na 
stronie internetowej programów do pobrania przez internautów czy multime-
dialne prezentacje produktów. Zastosowanie tych narzędzi zaleŜy od profilu 
witryny i podnosi jej atrakcyjność. Przedsiębiorstwo, które posiada na swoich 
stronach takie rozwiązania, musi pamiętać o stałej ich aktualizacji oraz nadzo-
rze nad poprawnością ich działania. Najczęściej występującym elementem inte-
raktywnym jest odnośnik umoŜliwiający wysłanie listu do właściciela serwisu. 
Jednak stosując takie rozwiązanie, naleŜy pamiętać o odpowiedniej reakcji pra-
cowników firmy na wysłaną przez klienta korespondencję. Często stosowanym 
rozwiązaniem jest umieszczenie pod tekstem odnośnika umoŜliwiającego do-
dawanie własnych komentarzy. Dzięki takiemu systemowi kaŜdy klient moŜe 
wyrazić własną opinię na dany temat oraz poznać opinie innych konsumentów. 
Rozwiązanie takie niewątpliwe podnosi atrakcyjność serwisu i jest dla klientów 
waŜnym źródłem informacji. Podobną rolę związaną z pozyskaniem i wymianą 
informacji pełnią grupy dyskusyjne. Zastosowanie takiego rozwiązania wymaga 
jednak duŜej popularności serwisu i prezentowanych w nim zagadnień8. 

Skuteczna z marketingowego punktu widzenia strona internetowa powinna 
charakteryzować się takimi cechami jak: szybkość ładowania, łatwość obsługi, 
wygodna nawigacja, poprawnie dobrana rozdzielczość, aktualność prezentowa-
nych informacji, spójność z wizerunkiem przedsiębiorstwa, czytelność, posia-
danie miejsca, gdzie potencjalni klienci mogą zostawić kontakt lub uwagi i opi-
nie, posiadanie dodatkowych wartości dla klienta (np. tapety, wygaszacze, po-
rady, ciekawostki, dodatkowe informacje) oraz dobre pozycjonowanie strony  
w wyszukiwarkach internetowych. Witryna internetowa moŜe stać się prze-
strzenią dla stworzenia sklepu internetowego. Bardzo waŜnym, ale i najtrudniej-
szym zadaniem przy tworzeniu sklepu internetowego jest sprawienie, by był on 
dla klientów wiarygodnym i godnym zaufania miejscem zakupu9. 

Wskaźnikiem, który bada, czy serwis internetowy spełnia oczekiwania in-
ternautów, jest wskaźnik lepkości serwisu. Jest to iloczyn częstotliwości odwie-
dzin serwisu i czasu trwania wizyty. To waŜny wskaźnik skuteczności serwisu, 
który obrazuje, ile czasu dany uŜytkownik spędza na jego stronach. Lepkość 
serwisu moŜna zdefiniować jako zdolność do utrzymania uŜytkownika na stro-
                                                                 

8 T. Maciejowski, Narzędzia skutecznej promocji w Internecie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 
2003, s. 93–97. 

9 W. Kociak, K. Przeliorz, Jak załoŜyć skuteczny i dochodowy sklep internetowy, Wyd. Helion, 
Warszawa 2006, s. 19.  
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nach witryny internetowej przez jak najdłuŜszy czas dzięki ciekawej i unikalnej 
zawartości, spełniającej oczekiwania internautów. WyŜsze wartości wskaźnika 
lepkości serwisu świadczą o jego większej atrakcyjności dla internautów. We-
dług tej samej formuły jest obliczany wskaźnik śliskości serwisu, który jest 
przeciwieństwem wskaźnika lepkości. Im mniejsza jest jego wartość, tym lep-
sze są parametry marketingowe serwisu. Wskaźnik śliskości serwisu powinien 
przybierać minimalne wartości dla takich sekcji czy podstron serwisu, na któ-
rych uŜytkownik powinien spędzać jak najmniej czasu w celu zrealizowania 
określonej czynności. JeŜeli celem wizyty na danej stronie internetowej jest 
złoŜenie zamówienia i dokonanie zakupu, to wskaźnik śliskości serwisu powi-
nien przybierać jak najmniejsze wartości dla np. sekcji FAQ, formularza skła-
dania skarg i reklamacji, sekcji z informacjami o reklamacjach czy teŜ podstro-
ny dotyczącej polityki prywatności. JuŜ samo przeznaczenie i istota serwisu 
internetowego wskazuje na to, czy powinien on charakteryzować się lepkością, 
czy śliskością. Serwisy o charakterze informacyjnym i społecznościowym mają 
na celu przyciągnięcie uwagi internautów i zachęcenie ich do jak najdłuŜszego 
przebywania na stronach serwisu. W związku z tym powinny charakteryzować 
się maksymalnymi wartościami wskaźnika lepkości. Natomiast typowe serwisy 
e-commerce powinny zapewnić sprawne dokonanie czynności zakupu, o czym 
świadczą minimalne wartości wskaźnika śliskości10.  

Działania marketingowe powinny być więc dostosowane do charakteru 
serwisu. Przekaz reklamowy i komunikaty marketingowe powinny trafiać do 
konsumentów przede wszystkim poprzez serwisy o charakterze informacyjnym 
i społecznościowym. To właśnie tam powinna się koncentrować aktywność 
marketingowa przedsiębiorstw w sieci. Natomiast podstawową funkcją typo-
wych serwisów e-commerce jest szybka i skuteczna procedura realizacji trans-
akcji. Wynika stąd, Ŝe sama strona internetowa moŜe być skutecznym narzę-
dziem marketingowym. Problemem jest natomiast ocena jej jakości i skutecz-
ności marketingowego oddziaływania na zachowania rynkowe internautów. JuŜ 
na początku obecnego stulecia podjęto próby pomiaru postrzegania przez klien-
tów jakości witryn internetowych. W tym celu wykorzystywano przede wszyst-
kim sześć wymiarów oceny: łatwość uŜycia, zawartość wyświetlaną na stronie, 
dokładność zawartości strony, szybkość odpowiedzi, estetykę oraz prywatność. 
Posługiwano się teŜ rozszerzoną dwunastowymiarową skalą, zawierającą takie 
parametry jak dopasowanie informacyjne do celu strony, interakcja, wiarygod-
ność, czas odpowiedzi, projekt, intuicyjność, wygląd, innowacyjność, nawiga-
                                                                 

10 R. Kozielski, Wskaźniki marketingowe…, s. 416. 
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cja, zintegrowana komunikacja, dostosowanie do procesów biznesowych oraz 
zastępowalność11.  

Na sposób postrzegania strony serwisu przez internautów oraz skuteczność 
jej marketingowego oddziaływania na konsumentów wpływa wiele cech, takich 
jak: niezawodność, bezpieczeństwo, estetyka, projekt strony, funkcjonalność 
czy zapewnienie prywatności. V. Zeithaml, A. Parasuraman i A. Malhotra za-
proponowali siedem wymiarów, które charakteryzują jakość serwisu interneto-
wego. Są nimi efektywność, niezawodność, dotrzymywanie obietnic, prywat-
ność, reagowanie, zadośćuczynienie i kontakt. Efektywność dotyczy łatwości 
wejścia na stronę i wyszukiwania informacji. Niezawodność obejmuje tech-
niczną stronę funkcjonowania witryny, właściwy sposób jej funkcjonowania 
oraz dostępność. Dotrzymywanie obietnic odnosi się do zapewnienia deklaro-
wanego funkcjonowania strony oraz jej zawartości. Prywatność związana jest  
z zapewnieniem ochrony danych osobowych klienta oraz zagwarantowaniem 
bezpiecznych metod płatności. Reagowanie odnosi się do parametrów funkcjo-
nowania serwisu zapewniających moŜliwie szybką reakcję na zapytania klienta, 
udzielanie informacji i rozwiązywanie pojawiających się problemów. Zadość-
uczynienie nie odnosi się bezpośrednio do jakości serwisu, a dotyczy gwarancji 
zwrotu pieniędzy, moŜliwości zwrócenia produktu i zwrotu kosztów jego trans-
portu. Ostatni parametr oceny oznacza natomiast moŜliwość szybkiego i sku-
tecznego kontaktu z pracownikiem za pośrednictwem strony serwisu oraz tech-
niczną łatwość nawiązywania kontaktu12. Czynniki determinujące skuteczność 
marketingową stron internetowych są teŜ grupowane w cztery kategorie, które 
obejmują: niezawodność serwisu, jego bezpieczeństwo, właściwą obsługę klien-
ta za pośrednictwem stron serwisu oraz projekt strony. Ta ostatnia kategoria 
odnosi się przede wszystkim do estetyki serwisu, łatwości nawigowania, przej-
rzystości oraz właściwej prezentacji oferty i informacji zawartych na stronach 
serwisu13. Systematykę czynników determinujących skuteczność marketingową 
serwisów internetowych zawarto w tabeli 2.  

 
 
 
 
 

                                                                 
11 A. Lotko, Pomiar jakości usług www, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarzą-

dzania Wiedzą 2009, nr 21, s. 39–44.  
12 V. Zeithaml, A. Parasuraman, A. Malhotra, e-Service Quality: Definition, Dimensions and 

Conceptual Model, Marketing Science Institute, Cambridge 2000.  
13 S. Kuharana, Managing Service Quality: En Empirical Study on Internet Banking, „The IUP 

Journal of Marketing Management” 2009, Vol. 8, No. 3, s. 234–258. 
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Tabela 2 

Czynniki determinujące pozytywną ocenę strony www 

Kryterium oceny Charakterystyka 

Niezawodność 
serwisu 

Łatwość wejścia na stronę 
Właściwy sposób funkcjonowania serwisu 
Dostępność witryny 
Zapewnienie deklarowanego funkcjonowania strony oraz jej zawartości 
Szybkość ładowania 
Dobre pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych 

Bezpieczeństwo 
Ochrona danych osobowych klientów 
Zagwarantowanie bezpiecznych metod płatności 
Szyfrowane połączenie (protokół SSL) 

Obsługa klienta za 
pośrednictwem 

serwisu 

Indywidualizacja obsługi 
Personalizacja oferty 
System rekomendacji 
MoŜliwość kontaktu i sprawna komunikacja z pracownikami 
Zastosowanie autorespondera 
Formularz kontaktowy 
Moduł składania zamówień 
MoŜliwość zamieszczania komentarzy i opinii 
MoŜliwość szybkiego uzyskania aktualnych informacji 
Wzbogacenie witryny internetowej o dodatkowe treści oraz zaawanso-
wane formy interaktywne (np. ankiety, kalkulatory, gry, wyszukiwarki, 
automatycznie tworzone wykresy) 
Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 (np. forum dyskusyjne, blog) 

Funkcjonalność 
serwisu 

Wygodna nawigacja 
Łatwość obsługi 
Poprawnie dobrana rozdzielczość 
Przejrzysta prezentacja oferty 
Prostota obsługi 
Łatwość wyszukiwania informacji 
Estetyka serwisu 
Multimedialne prezentacje oferty 

Źródło: opracowanie własne. 

Badania wykazały pozytywną korelację pomiędzy satysfakcją wynikającą  
z oceny strony internetowej i jakości oferowanych usług a skłonnością do zaku-
pu. Udowodniony został równieŜ związek pomiędzy postrzeganą jakością usług 
a intencjami zakupu we Internecie14. Wykazano takŜe, Ŝe wysokie oceny strony 
internetowej mają wpływ na wielkość marŜy sklepów online. Usatysfakcjono-
wani klienci, którzy doceniają wysoką jakość usług danego serwisu, są gotowi 

                                                                 
14 D. Hackman, S. P. Gundergan, P. Wang, K. Daniel, A service perspective on modeling inten-

tions of online purchasing, „Journal of Service Marketing” 2006, Vol. 20, No. 7, s. 459–470.  
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zapłacić wyŜsze ceny niŜ te proponowane przez sprzedawców z niŜej ocenianą 
jakością strony internetowej15. 

Posiadanie odpowiednio zaprojektowanej i dobrej witryny internetowej jest 
dla przedsiębiorstwa działającego w sieci podstawowym warunkiem zaintere-
sowania potencjalnych klientów oraz budowania przyszłych relacji. Strona in-
ternetowa jest pierwszym kontaktem potencjalnego klienta z przedsiębior-
stwem. Często od pierwszego wraŜenia zaleŜą dalsze losy lub nawet zaistnienie 
relacji. Ten pierwszy kontakt moŜe zadecydować o postrzeganiu przedsiębior-
stwa i jego oferty oraz determinować powstanie i charakter relacji przedsiębior-
stwo–klient. 

Skuteczność działań marketingowych w Internecie w świetle badań własnych 

W celu określenia skuteczności poszczególnych form działań marketingo-
wych prowadzonych w Internecie przeprowadzone zostało badanie ankietowe, 
które miało formę kwestionariusza. Badanie przeprowadzono w styczniu 2011 
roku. Objęto nim stu pięćdziesięciu respondentów. Były to osoby w wieku od 
20 do 27 lat, zarówno kobiety (72%) jak i męŜczyźni (28% badanych). Wśród 
respondentów najliczniejszą grupę stanowiły osoby bardzo młode w wieku 20–
21 lat (86%). Osoby w wieku 22–23 lat stanowiły 8% badanych, natomiast oso-
by z przedziałów wiekowych 24–25 oraz 26–27 lat stanowiły odpowiednio po 
2% badanej grupy.  

Wszystkie badane osoby zadeklarowały, Ŝe regularnie korzystają z Internetu 
i poczty elektronicznej. Wszyscy badani zadeklarowali teŜ przynaleŜność i ak-
tywne korzystanie przynajmniej z jednego serwisu społecznościowego. Niemal 
wszyscy (98% respondentów) przyznali teŜ, Ŝe zwykle poszukują w sieci in-
formacji na temat produktów, które zamierzają kupić, czy usług, z których chcą 
skorzystać, a Internet jest miejscem, gdzie sprawdzają wiarygodność i rzetel-
ność poszczególnych podmiotów. Nieco mniej osób (92%) zadeklarowało, Ŝe 
korzysta z porównywarek cenowych oraz serwisów, gdzie zamieszczane są 
opinie innych internautów.  

Ponad połowa badanych osób (54%) przyznała, Ŝe zamieszczała w Interne-
cie własne opinie na temat towarów czy usług. Ankietowani byli teŜ aktywnymi 
uczestnikami wirtualnego rynku, 78% z nich przyznało, Ŝe dokonuje zakupów 
w sklepach internetowych, korzysta z usług oferowanych w sieci czy dokonuje 
rezerwacji za pośrednictwem Internetu. Ankietowane osoby charakteryzował 
                                                                 

15 P. Shamdasania, A. Mukherjeeb, N. Malhotrac, Antecedents and consequences of service 
quality in consumer evaluation of self-service Internet Technologies, „The Service Industries 
Journal”  2008, Vol. 28, No. 1, s. 117–138.  
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teŜ duŜy stopień zaufania do wirtualnego rynku. Wszyscy respondenci potwier-
dzili, Ŝe pozytywnie postrzegają Internet jako nowoczesne medium przekazy-
wania, wymiany i pozyskiwania informacji rynkowych. Większość ankietowa-
nych (88%) potwierdziła, Ŝe ma zaufanie do zakupów w sieci, korzystania  
z oferowanych tam usług oraz elektronicznych płatności. Dla większości ankie-
towanych osób róŜne formy marketingu internetowego i internetowa reklama to 
pozytywnie postrzegane źródło informacji rynkowych – zadeklarowało to 92% 
respondentów.  

Pozytywne postrzeganie wirtualnej przestrzeni rynku, brak uprzedzeń i za-
ufanie do internetowych transakcji oraz aktywne korzystanie z sieci wynikają  
w głównej mierze z profilu grupy badawczej, która składała się z osób młodych, 
otwartych na nowe technologie, dla których Internet jest źródłem informacji, 
rozrywki, formą komunikacji i narzędziem pracy. Badani definiowali swoją 
ocenę wybranych narzędzi e-marketingu oraz skuteczności działań marketin-
gowych, określając ją w czterostopniowej skali jako: wysoką, przeciętną, niską 
lub jej brak. Wyniki badania skuteczności działań marketingowych prowadzo-
nych w Internecie przedstawione zostały w tabeli 3.  

Tabela 3  

Skuteczność działań marketingowych w Internecie 

Działania marketingowe  
w Internecie 

Ocena skuteczności średnia 
arytmetyczna 
dla wskazań 
pozytywnych 

wysoka przeciętna niska brak 

Reklama z wykorzystaniem poczty 
elektronicznej 

85 32 21 12 46 

Ofensywne formy reklamy interneto-
wej 

39 51 43 17 44,33 

Nieagresywne formy reklamy interne-
towej 

86 43 12 9 47 

Reklama w wyszukiwarkach interne-
towych 

124 18 5 3 49 

Interaktywne formy marketingu 73 46 22 9 47 
Funkcjonalny i niezawodny serwis 
internetowy 

129 11 8 2 49,33 

Jakość obsługi klienta za pośrednic-
twem strony internetowej 

127 15 6 2 49,33 

Bezpieczeństwo transakcji i korzysta-
nia z serwisu internetowego 

131 17 1 1 49,66 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Przeprowadzona analiza wykazała, Ŝe największą skutecznością w opinii in-
ternautów charakteryzują się działania marketingowe związane z projektem, 
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funkcjonowaniem i jakością strony internetowej przedsiębiorstwa. Szczególne 
znaczenie dla prowadzenia skutecznych działań marketingowych ma zapewnie-
nie poczucia bezpieczeństwa transakcji oraz korzystania z serwisu. Skuteczną 
formą dotarcia do grupy docelowej w Internecie jest właściwe pozycjonowanie 
serwisu i reklama w wyszukiwarkach. Do internautów przemawiają teŜ interak-
tywne formy reklamy internetowej. Stosunkowo wysokim poziomem skutecz-
ności charakteryzuje się reklama wykorzystująca pocztę elektroniczną. Badani 
internauci preferują nieagresywne formy reklamy, gdzie sami mogą zadecydo-
wać o zapoznaniu się z ich treścią. Najmniejszą skutecznością oddziaływania na 
badanych internautów charakteryzują się agresywne formy reklamy w sieci. 

Wyniki przeprowadzonych badań świadczą o duŜym stopniu świadomości 
oraz aktywności internetowych konsumentów. Są oni świadomi swojej roli  
w kształtowaniu internetowego przekazu marketingowego oraz faktu, Ŝe mogą 
w tym procesie aktywnie uczestniczyć, będąc niemal równorzędnymi partnera-
mi. Na uwagę zasługuje duŜe znaczenie w skutecznych działaniach marketin-
gowych jakości i parametrów strony internetowej, takich jak niezawodność, 
funkcjonalność oraz poczucie bezpieczeństwa w czasie korzystania z serwisu, 
zawierania transakcji i dokonywania płatności.  

Podsumowanie 

Internet oferuje wiele moŜliwości nawiązania kontaktu z potencjalnym 
klientem i dotarcia do niego z ofertą. Wirtualna przestrzeń rynkowa i globalna 
sieć wydają się mieć w tym zakresie znacznie większe moŜliwości niŜ działania 
marketingowe prowadzone na tradycyjnym rynku. Skutkiem tego jest rozwój  
i doskonalenie rozmaitych form i narzędzi e-marketingu. Szczególnie skutecz-
ne, jak pokazały przeprowadzone badania, wydają się być innowacyjne i inte-
raktywne formy marketingu internetowego. Pozwalają one internautom na 
współtworzenie przekazu marketingowego oraz współdecydowanie o jego for-
mie i sposobie przekazu treści. Perspektywy dla marketingu internetowego 
opierają się przede wszystkim na rozwoju tych jego form, które wykorzystują 
aktywność i kreatywność internautów, gdyŜ środowisko Internetu stanowi 
ogromny potencjał dla skutecznych i innowacyjnych działań marketingowych. 
Nie naleŜy przy tym zapominać o podstawowych elementach relacji z klientem, 
takich jak jakość, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.  
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ASSESSMENT OF MARKETING EFFECTIVENESS IN INTERNET 
 

Summary 
 

The paper contains characteristic of internet marketing communication and the aspects of ef-
fectiveness of marketing communication online. The tools of communication with customers have 
been described. Author presents trends concerning Internet advertising and customer’s attitudes to 
different tools of Internet marketing. The paper refers to the role of www service quality and 
proposes the specification of www service quality measurement.  The analysis of survey research 
conducted on internet users has shown the effectiveness level of different e-marketing forms. 
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Streszczenie  

Employer branding to szereg działań przedsiębiorstwa, których celem jest kształtowanie po-
zytywnego wizerunku organizacji jako pracodawcy, zarówno w odniesieniu do aktualnych, jak  
i potencjalnych pracowników. W pierwszej części artykułu opisano tę koncepcję, a takŜe korzyści 
z jej wdraŜania. Wynikają one z faktu, Ŝe pracownicy kumulują w sobie najwaŜniejsze współcze-
śnie zasoby przedsiębiorstwa – jego wiedzę oraz doświadczenie.W kolejnej części artykułu Przy-
bliŜono wyniki badania zrealizowanego przez pracowników Katedry Marketingu i Handlu Wy-
działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, które dotyczą świadomości polskich 
przedsiębiorstw na temat ich własnego wizerunku (m.in. wśród pracowników). 

Employer branding i jego korzyści 

Wielu autorów podkreśla wpływ wizerunku przedsiębiorstwa na proces de-
cyzyjny róŜnych grup interesariuszy, jak konsumenci, pracownicy, dostawcy 
czy inwestorzy. Wpływ ten moŜe mieć charakter nieuświadomiony i wynikać  
z dąŜenia człowieka do ułatwiania procesu decyzyjnego w sytuacji, gdy posiada 
on zbyt duŜą bądź niewystarczającą ilość danych na temat przedsiębiorstwa lub 
jego produktów (w skrajnym przypadku moŜe on nie posiadać Ŝadnych da-
nych). Wizerunek moŜe jednak równie dobrze wpływać na proces decyzyjny  
w sposób uświadomiony.  

Potwierdzają to choćby wyniki badania przeprowadzonego w 2009 r. przez 
GfK Polonia dla dziennika „Rzeczpospolita”, w którym aŜ 62% respondentów 
(polskich konsumentów) stwierdziło, Ŝe negatywne informacje o działalności 
przedsiębiorstwa wywołują u nich reakcje w postaci: zmniejszenia skłonności 
do uŜywania wyrobów lub usług tego przedsiębiorstwa (28% odpowiedzi), za-
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przestania ich kupowania (22%) bądź krytykowania organizacji w rozmowach  
z innymi osobami (12%) (rys. 1).  

37%

28%

22%

12%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

brak wpływu na decyzje konsumentów

mniejsza skłonność do uŜywania dóbr/usług w przyszłości

przestaje kupować dobra/usługi

krytykuje przedsiębiorstwo w rozmowach z innymi

trudno powiedzieć

 
Rys. 1. Wpływ negatywnych informacji o działalności przedsiębiorstwa na decyzje konsumentów 

(nie podano liczebności próby) 

Źródło: A. Biały, Bojkoty bardziej realne, „Rzeczpospolita” z dnia 29.09.2008. 

Biorąc pod uwagę powyŜsze, wizerunek przedsiębiorstwa zaczyna być trak-
towany w Polsce jako jeden z istotniejszych zasobów, który, o ile jest pozytyw-
ny, moŜe stać się kluczowym czynnikiem przewagi nad konkurencją.  

Coraz istotniejsze w działaniach organizacji jest równieŜ kształtowanie jej 
pozytywnego wizerunku wśród personelu oraz potencjalnych pracowników. 
Wizerunek ten, szczególnie wśród pracowników, stanowi cenne źródło jego 
przewagi nad konkurencją, co wynika m.in. z trudności w imitowaniu wizerun-
ku oraz długiego czasu jego kształtowania1. Jest tak tym bardziej Ŝe, jak dowo-
dzą S.L. Williams i M.A. Moffitt, wielu konsumentów poszukuje informacji na 
temat przedsiębiorstwa od tych podmiotów, które są bądź były z nim w ścisłej 
relacji (szczególnie na rynkach przemysłowych oraz usługowych). Informacje 
takie są postrzegane jako bardziej wiarygodne, jako Ŝe są poza wpływem orga-
nizacji, a przez to silniej oddziałują na zachowania interesariuszy2. Zdaniem  
                                                                 

1 C. Flaviàn, M. Guinalíu, D. Torres, The influence of corporate image on consumer trust.  
A comparative analysis in traditional versus internet banking, „Internet Research” 2005, No. 5,  
s. 449. 

2 J. P. Cornelissen, W. J. L. Elving, Managing corporate identity: an integrative framework of 
dimensions and determinants, „Corporate Communications: An International Journal” 2003, No. 
2, s. 121; T.J. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania, Wolters 
Kluwer Polska, Kraków 2010, s. 187. 
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T. Christiansena i S. Askegaarda, wynika to z faktu, Ŝe współcześnie ludzie nie 
mają czasu oraz moŜliwości na dogłębne zapoznawanie się ze wszystkimi sym-
bolami i sygnałami przesyłanymi przez organizację3. 

Wyrazem coraz większego znaczenia wizerunku przedsiębiorstwa wśród 
pracowników oraz kandydatów do pracy jest koncepcja employer brandingu, 
„zakładająca, Ŝe praca w konkretnej firmie jest szczególnym towarem, który  
– jak kaŜdy inny – trzeba umiejętnie sprzedać”4. Koncepcja ta jest definiowana 
jako „szereg zaplanowanych działań firmy, która chce być postrzegana jako 
atrakcyjny pracodawca”5 bądź „wysiłek firmy włoŜony w promowanie, we-
wnątrz niej i poza nią, tego, co czyni firmę poŜądaną jako pracodawca i odróŜ-
nia ją od innych”6. 

Działania podejmowane w ramach employer brandingu są skierowane za-
równo do obecnych, jak i potencjalnych pracowników (wewnętrzny i zewnętrz-
ny employer branding7), przy czym warunkiem ich skuteczności jest autentycz-
ność i powiązanie z innymi działaniami organizacji8. Konieczne jest takŜe pod-
miotowe traktowanie osób zatrudnionych. Kontrowersje budzi zatem definicja 
employer brandingu zaproponowana przez D. Stankiewicz, eksperta w dziedzi-
nie HR, według której „jest to tworzenie pracownika przez wpływanie na jego 
charakter i wyznawane wartości tak, aby po pewnym czasie stał się Ŝywą re-
klamą firmy” 9. 

Według wielu autorów, wewnętrzny employer branding powinien stanowić 
priorytet, jako Ŝe „jeśli sprawnie działamy na tym polu, nasi dotychczasowi 
pracownicy stają się ambasadorami firmy”10. Co więcej, „zadowolony pracow-
nik chętnie opowie o tym kilku osobom, jeśli jednak ogólna atmosfera pracy nie 
będzie mu sprzyjała, z prędkością światła rozniosą się złe wieści o firmie i Ŝa-
den świadom swojej wartości specjalista nie zapuka juŜ do naszych drzwi”11. 

                                                                 
3 L.T. Christiansen, S. Askegaard, Corporate identity and corporate image revisited. A semiotic 

perspective, „European Journal of Marketing” 2001, No. 3–4, s. 297. 
4 A. Juchimiuk, Umiejętnie sprzedaj pracę!, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 4. 
5 I. Gawryś, Blisko klienta i pracownika. Strategia budowania wizerunku pracodawcy w Eniro 

Polska – studium przypadku, „Personel i Zarządzanie” 2009, nr 5, s. 19. 
6 K. Backhaus, S. Tikoo, Conceptualizing and researching employer branding, „Career Devel-

opment International” 2004, No. 5, s. 501. 
7 Por. A. Morzy, Zostań atrakcyjnym pracodawcą, czyli wewnętrzny i zewnętrzny employer 

branding, „Personel i Zarządzanie” 2010, nr 12, s. 74–76. 
8 K. Backhaus, S. Tikoo, Conceptualizing and researching..., s. 503. 
9 Pracownicy wcielają się w rolę klientów (Rozmowa K. Bartman z D. Staniewicz), „Gazeta 

Prawna” z 16.10.2008. 
10 A. Morzy, Zostań atrakcyjnym..., s. 74. 
11 Ibidem. 
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Zgodnie z modelem zaproponowanym przez K. Backhausa i S. Tikoo  
(rys. 2), employer branding pozwala na kształtowanie dwóch podstawowych 
atutów przedsiębiorstwa: skojarzeń z marką pracodawcy oraz lojalności wobec 
niej jako wypadkowej toŜsamości organizacji i kultury organizacyjnej. Wyniki 
badań przeprowadzonych przez tych autorów wykazały zaleŜność pomiędzy 
wspomnianą lojalnością a produktywnością zatrudnionych, a takŜe wpływ sko-
jarzeń z marką pracodawcy na jego wizerunek, a przez to atrakcyjność dla 
obecnych i potencjalnych pracowników, co jest esencją tej koncepcji, a zarazem 
jej podstawową korzyścią. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Model employer brandingu 

Źródło: K. Backhaus, S. Tikoo, Conceptualizing and researching employer branding, „Career 
Development International” 2004, nr 5, s. 505. 

Wśród korzyści dla przedsiębiorstwa, wynikających z posiadania pozytyw-
nego wizerunku wśród obecnych i potencjalnych pracowników, moŜna wskazać 
na następujące12: 

– łatwiejsze wprowadzanie nowych produktów na rynek, 
– redukcja kosztów działalności, 
– większa stabilność funkcjonowania na rynku, 

                                                                 
12 Opracowanie na podstawie: J. Altkorn, Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002, s. 16; M. Urbaniak, Wizerunek dostawcy na rynku dóbr 
produkcyjnych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003, s. 29; A.I. Baruk, Marketing perso-
nalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006, s. 42, 45; W. Budzyń-
ski, Wizerunek równoległy. Nowa szansa promocji firmy i marki, Poltext, Warszawa 2008, s. 35. 
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– mniejsze ryzyko działalności, 
– większa satysfakcja, zaangaŜowanie i lojalność obecnych pracowników,  
– większe zainteresowanie potencjalnych pracowników (w tym ograni-

czenie kosztów rekrutacji), 
– większe zaufanie do przedsiębiorstwa13, 
– lepsze relacje pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. 
Polskie przedsiębiorstwa są coraz bardziej świadome tych korzyści. Dowo-

dem na to są choćby komunikaty kierowane przez organizację do potencjalnych 
pracowników za pośrednictwem własnej strony internetowej. W tabeli 1 zapre-
zentowano tego typu komunikaty zamieszczone na witrynach kilku większych 
przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. 

Nie wystarczy oczywiście zamieszczanie nawet najbardziej doniosłych ha-
seł, jeśli pozostaną one jedynie w sferze deklaracji. O przedsiębiorstwie moŜna 
powiedzieć, Ŝe realizuje koncepcję employer brandingu dopiero wówczas, gdy 
podejmowane działania mają wieloaspektowy i autentyczny charakter. Podsta-
wą działań powinno być podmiotowe podejście do zatrudnionych osób oraz 
dostrzeganie ich rzeczywistych potrzeb i aspiracji. Nie jest to moŜliwe bez dia-
logowania z pracownikami. 

Pomocnym instrumentem w ramach tej koncepcji są badania opinii pracow-
ników, umoŜliwiające pomiar wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, ale 
takŜe identyfikację potrzeb i aspiracji zatrudnionych14. Podstawą tego typu ba-
dań jest zdefiniowanie pojęcia wizerunku i elementów, które go tworzą. Pomiar 
wizerunku wewnętrznego jest moŜliwy poprzez wykorzystanie metod ilościo-
wych (m.in. opartych na skali Likerta bądź skalach rangowych) lub jakościo-
wych (m.in. techniki projekcyjne czy wolnych skojarzeń)15. 

Uzyskane wyniki mogą stanowić punkt wyjścia do zmian w przedsiębior-
stwie, niezbędnych do poprawienia jego wizerunku wśród pracowników. 

 
 
 
 

                                                                 
13 Zob. C. Flaviàn, M. Guinalíu, D. Torres, The influence of corporate...  
14 A. Juchimiuk, Umiejętnie sprzedaj… 
15 W. Razmus, Metody pomiaru wizerunku marki, „Marketing i Rynek” 2010, nr 6, s. 12–13. 

Metody ilościowe, dzięki większemu usystematyzowaniu, umoŜliwiają uzyskanie danych porów-
nywalnych w czasie w ramach samego przedsiębiorstwa, a takŜe w ramach grupy podmiotów, 
jednak uzyskane za ich pomocą dane są bardzo spłycone. Dzięki metodom jakościowym uzyska-
ne dane są bardziej złoŜone, jednak są nieporównywalne. 
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Tabela 1 

Przykładowe komunikaty ze stron internetowych, wpisujące się w koncepcję employer brandingu 

Nazwa przedsiębior-
stwa 

Przykładowa treść komunikatu 

Apator SA GK 

Pracownicy są cennym zasobem, dlatego waŜne jest respektowanie 
ich potrzeb i aspiracji 
Dbałość o rozwój zawodowy kadry poprzez system szkoleń, 
kształcenia i doskonalenia zawodowego, motywowanie pracowni-
ków (autorski system motywacyjny) oraz dąŜenie do zadowolenia 
pracowników poprzez działania o charakterze socjalnym i organi-
zację imprez integracyjnych i okolicznościowych 

Bydgoskie Fabryki 
Mebli SA 

Aby stworzyć środowisko pracy przyjazne pracownikom i sprzyja-
jące ich dalszemu rozwojowi, staramy się zapewniać nieustanne 
szkolenia oraz otwartą na ludzi kulturę organizacyjną firmy 
Dobra atmosfera towarzysząca pracownikom znalazła odzwiercie-
dlenie w nagrodzie Inwestor w Kapitał Ludzki 

Pojazdy Szynowe PESA 
Bydgoszcz SA 

Jako jeden z kluczowych pracodawców regionu z troską podcho-
dzimy do utrzymania dotychczasowych i moŜliwości tworzenia 
nowych miejsc pracy 
PESA Bydgoszcz SA kładzie szczególny nacisk na ciągłe podwyŜ-
szanie umiejętności zawodowych całego personelu, stwarzając 
warunki rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez 
studia podyplomowe, studia zaoczne oraz wszelkiego rodzaju 
szkolenia dla wszystkich grup pracowniczych 

Torfarm SA 

Zapewniamy szerokie moŜliwości rozwoju w obszarze sprzedaŜy. 
Praca w gronie najwyŜszej klasy specjalistów, rozbudowany sys-
tem szkoleń 
W firmie obowiązuje system świadczeń dodatkowych, który obej-
muje opiekę medyczną, kartę sportową oraz ubezpieczenie na Ŝycie 

Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrun-

kowych SA 

Naszym pracownikom zapewniamy szerokie moŜliwości rozwoju 
w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym 
Dostrzegamy potencjał oraz potrzeby naszych pracowników 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.bydgoskiemeble.pl/?pid=career&lang=pl, 
http://pesa.pl/pl/Kariera/O_pracy_w_PESA, http://grupa.apator.eu/CSR/pracownicy, 
www.torfarm.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=77, 
www.tzmo.pl/content/Folder.2007-04-23.1652/Folder.2007-04-23.1534. 

Metodyka badania 

Przeprowadzone badanie16 dotyczyło stanu i wykorzystania marketingu  
w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Polski. W zakres tematyki 
wchodził równieŜ wizerunek organizacji oraz działania podejmowane przez nią 
celem kształtowania wizerunku wśród pracowników. Badanie zostało zrealizo-
wane przez zespół pracowników Katedry Marketingu i Handlu Wydziału Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, którego autor był członkiem 

                                                                 
16 Badanie sfinansowano w ramach grantu KBN nr H02D03318; okres realizacji grantu: 

01.01.2000-20.06.2002 r. 
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(pomiaru dokonała, w miesiącach czerwiec-sierpień 2010 r., firma badawcza 
PBS DGA Spółka z o. o.). 

Objętą badaniem populację stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące działal-
ność na terenie Polski i zatrudniające co najmniej 10 pracowników (wykluczono 
mikroprzedsiębiorstwa, które najczęściej nie wdraŜają zarządzania marketingo-
wego), przy czym badaną jednostką były osoby odpowiedzialne za działania 
marketingowe przedsiębiorstw i piastujące w przedsiębiorstwie moŜliwie naj-
wyŜsze stanowiska17. 

Jako metodę pomiaru danych ze źródeł pierwotnych wybrano metodę wy-
wiadu bezpośredniego (PAPI), którą, w sytuacji utrudnionego kontaktu z re-
spondentem, zastępowano metodą wywiadu telefonicznego wspomaganego 
komputerowo (CATI). Dzięki takiej triangulacji metod pomiarowych moŜliwe 
było zrealizowanie zakładanej liczby 350 wywiadów. Przedsiębiorstwa do pró-
by dobrano metodą kwotową w oparciu o trzy kryteria: 

a) wielkość przedsiębiorstwa ze względu na liczbę pracowników (po 1/3 
próby stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające 10–49 osób, 50–249 
osób oraz 250 i więcej osób; wykluczono mikroprzedsiębiorstwa),  

b) połoŜenie przedsiębiorstwa ze względu na województwo (struktura 
próby odzwierciedla pod tym względem strukturę wszystkich przedsię-
biorstw w Polsce – rys. 3), 

c) podstawowa branŜa działalności przedsiębiorstwa (struktura próby od-
zwierciedla strukturę wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, w podziale 
na następujące branŜe: budownictwo, handel, produkcja, transport i te-
lekomunikacja, usługi – rys. 4).  

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw (88,3%) funkcjonowała 
na rynku dłuŜej niŜ 10 lat, 7,4% – od 6 do 10 lat, 2,6% – 4–5 lat, 1,1% – od 1 do 
3 lat, natomiast 0,6% krócej niŜ rok. 

                                                                 
17 Były to następujące grupy osób według ich liczebności: kierownictwo średniego szczebla  

w innych działach niŜ marketing (19,1% respondentów); właściciel/współwłaściciel/prezes zarzą-
du (18,9%); pracownicy w innych działach niŜ marketing (18%); pracownicy w dziale marketingu 
(16,3%); top management w innych działach niŜ marketing (10,6%); kierownictwo średniego 
szczebla w dziale marketingu (6,3%); top management w dziale marketingu (3,7%) oraz osoby na 
innych stanowiskach (7,1%). 
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Rys. 3. Lokalizacja badanych przedsiębiorstw według województw (n = 350) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 
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Rys. 4. Struktura przedsiębiorstw według dominującej branŜy działalności 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Wyniki badania 

Na początku warto zauwaŜyć, Ŝe badane przedsiębiorstwa wykazały duŜą 
świadomość znaczenia ich wizerunku. Na pytanie o rolę image’u organizacji dla 
jej rozwoju i sukcesu 85,1% respondentów odpowiedziało, Ŝe jest ona duŜa, 
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według 12,3% – średnia, natomiast jedynie dla 2,6% z nich wizerunek odgrywa 
małą rolę lub nie ma znaczenia (rys. 5). 

duŜe
85,1%

nie ma znaczenia
1,7%

małe
0,9%

średnie
12,3%

 
Rys. 5. Znaczenie wizerunku dla rozwoju i sukcesu przedsiębiorstwa (n = 350) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

Biorąc pod uwagę duŜe znaczenie wizerunku przedsiębiorstwa dla zdecy-
dowanej większości respondentów, interesujące jest skonfrontowanie składa-
nych deklaracji z działaniami organizacji, mającymi na celu kształtowanie tegoŜ 
wizerunku oraz relacji z szeroko rozumianym otoczeniem. W związku z tym 
badane przedsiębiorstwa zapytano o najczęściej stosowane w ciągu minionych 
trzech lat działania z zakresu public relations. 

Najwięcej respondentów wskazało, Ŝe działania PR obejmują stosowanie 
środków wizualnej identyfikacji przedsiębiorstwa (76,3% respondentów)18. 
Wśród dodatkowych działań ponad połowa przedsiębiorstw wskazała na: bieŜą-
ce informowanie pracowników (59,4%), sponsoring i działalność charytatywną 
(58,9%) oraz udział w targach i wystawach (57,7%). Niewiele mniej przedsię-
biorstw organizuje imprezy i wyjazdy integracyjne dla pracowników (48,9%). 
Około 1/3 respondentów wskazała na organizowanie imprez okolicznościowych 
dla swoich klientów (32,6%) oraz przygotowywanie komunikatów dla mediów  
i organizowanie konferencji prasowych (29,1%) (tab. 2).  

 

 

                                                                 
18 W tym miejscu naleŜy zauwaŜyć, Ŝe błędem jest utoŜsamianie kształtowania wizerunku 

przedsiębiorstwa z zarządzaniem jego systemem identyfikacji wizualnej (zob. np. J.M.T. Balmer, 
A. Wilson, Corporate Identity. There Is More To It Than Meets the Eye, „Intenational Studies of 
Management & Organization” 1998, No. 3, s. 15). 
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Tabela 2  

Działania z zakresu PR stosowane w badanych przedsiębiorstwach 

Działania PR Liczba przedsię-
biorstw 

Procent przedsię-
biorstw 

Stosowanie środków identyfikacji firmy 267 76,3 

BieŜące informowanie pracowników o sytuacji 
firmy 

208 59,4 

Prowadzenie działalności sponsoringowej, 
charytatywnej 

206 58,9 

Udział w targach i wystawach 202 57,7 
Organizacja imprez, wyjazdów integracyjnych 
dla pracowników 

171 48,9 

Organizowanie imprez okolicznościowych dla 
klientów 

114 32,6 

Przygotowywanie komunikatów dla mediów, 
organizowanie konferencji prasowych 

102 29,1 

Inne stosowane działania 5 1,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

MoŜna zatem pokusić się o konkluzję, Ŝe poza standardowymi formami 
działań skoncentrowanych na wizerunku przedsiębiorstwa, jak stosowanie środ-
ków jego identyfikacji wizualnej, coraz częściej wykorzystywane są działania 
dotychczas niedoceniane, jak sponsoring, imprezy dla klientów i pracowników 
czy zarządzanie kontaktami ze środkami masowego przekazu. Istotne jest rów-
nieŜ to, Ŝe działania skierowane są nie tylko na zewnętrzny wizerunek organiza-
cji, ale takŜe jej interesariuszy wewnętrznych (w tym przede wszystkim pra-
cowników). 

Koncentracja w działaniach wizerunkowych przedsiębiorstwa na pracowni-
kach wynika z pewnością z coraz większej świadomości na temat znaczenia 
zatrudnionych osób i potencjału w nich tkwiącego dla prowadzonej działalno-
ści. Wystarczy wspomnieć, iŜ 79,7% badanych organizacji uwaŜa, Ŝe satysfak-
cja pracowników ma duŜe znaczenie dla satysfakcji samych klientów (jedynie 
6,3% respondentów nie zgodziło się z taką opinią). 

Co więcej, spośród wszystkich przedsiębiorstw, które w ciągu minionych 
trzech lat przeprowadziły jakiekolwiek badanie marketingowe (74 podmioty),  
w ponad połowie przypadków (59,5%) badanie to obejmowało poziom satys-
fakcji bądź opinie osób zatrudnionych.   
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Podsumowanie 

Employer branding jest względnie młodą koncepcją, zakładającą, Ŝe wize-
runek przedsiębiorstwa, zarówno wśród obecnych, jak i potencjalnych pracow-
ników, posiada kluczowe znaczenie. Coraz większe powodzenie tej koncepcji 
wynika z faktu, Ŝe pracownicy stanowią najwaŜniejszy potencjał kaŜdej organi-
zacji, czego menedŜerowie są coraz bardziej świadomi. W pracownikach kumu-
luje się wiedza i doświadczenie całego przedsiębiorstwa. 

Zaprezentowane wyniki badania, przeprowadzonego przez pracowników 
Katedry Marketingu i Handlu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
UMK w Toruniu, potwierdzają powyŜsze obserwacje. 

 
EMPLOYER BRANDING IN POLISH ENTERPRISES 

 
Summary 

 
Employer branding is a series of activities of a company, which goal is to create its own im-

age as an organization that carries about its own (current and potential) employees. The paper first 
describes the concept, and also benefits from implementation of employer branding. The benefits 
arise from the fact that workers accumulate the most important resources in the modern compa-
nies – knowledge and experience. In the next part of the paper were described the results of the 
desk research, carried out by employees of the Department of Marketing and Trade of the Faculty 
of Economics and Management at Nicolas Copernicus University in Torun, which relate to the 
awareness of Polish enterprises on their own image (e.g. among their employees). 
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Streszczenie  

Współczesne przedsiębiorstwa dla wsparcia bądź rozszerzenia swojej działalności coraz po-
wszechniej uŜywają Internetu. Ponad 65% polskich przedsiębiorstw deklaruje posiadanie własnej 
strony internetowej1. Nie wystarczy jednak tylko mieć stronę WWW, samo bycie w Internecie, 
Ŝeby zaznaczyć swą obecność w wirtualnej przestrzeni, to zbyt mało. Witryna internetowa jest 
niezmiernie waŜnym łącznikiem pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem. Dobra strona wspoma-
ga komunikację na linii przedsiębiorstwo–klient, uzupełnia proces obsługi klienta, pomaga obni-
Ŝać koszty, wspiera tradycyjną działalność przedsiębiorstwa oraz ułatwia realizację róŜnych pro-
cesów. Wiele korporacyjnych witryn po prostu „jest” w sieci, jednakŜe trudno stwierdzić po co, 
poniewaŜ strony te nie realizują Ŝadnych celów marketingowych albo realizują ich niewiele. Jest 
to powaŜny błąd korporacji, poniewaŜ potencjał witryn WWW nie jest naleŜycie wykorzystywa-
ny. W artykule zaprezentowano, jak na stronach internetowych realizować cele marketingowe  
i tym samym podnosić ich wartość marketingową.  

Wprowadzenie 

Powszechnie wiadomo, Ŝe Internet i witryny internetowe mogą wspierać 
działalność przedsiębiorstwa w następujących obszarach2: 

– promowanie towarów oraz usług, 
– rozpowszechnianie informacji o ofercie, 
– sprzedaŜ towarów w nowym kanale dystrybucji (rynek wirtualny), 
– skrócenie i zarządzanie procesem wprowadzania produktów na rynek, 
– udoskonalanie obsługi klienta (przed- i posprzedaŜną), 

                                                                 
1Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2006–2010, GUS, 

www.stat.gov.pl/gus/5840_4293_PLK_HTML.htm [20.02.2011], s.33. 
2 J. Wielki, Elektroniczny marketing poprzez Internet, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 

–Wrocław, 2000, s. 83–85; R. Kruk, E-strategia, w: Internet w firmie – firma w Internecie, War-
szawa, 2001, s. 122–123, E. Frąckiewicz, Marketing internetowy, Wyd. Naukowe PWN, War-
szawa, 2006, s. 34. 
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– pozyskiwanie nowych klientów, 
– zwiększenie efektywności w kontaktach z klientami i partnerami bizne-

sowymi, 
– zmniejszanie kosztów działalności poprzez automatyzację procesów, 
– budowanie relacji z klientami, 
– budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz marki towa-

rów i usług, 
– pozyskiwanie cennych informacji z badań marketingowych realizowa-

nych online, 
– eksperymentowanie z nowymi strukturami organizacyjnymi, 
– wprowadzanie nowych modeli biznesowych. 
Im więcej wymienionych powyŜej działań jest realizowanych za pośrednic-

twem komercyjnej witryny internetowej, tym większa jej wartość marketingo-
wa. 

Typy komercyjnych witryn internetowych 

Istnieje wiele rodzajów witryn internetowych. Biorąc pod uwagę tylko 
aspekty marketingowe, moŜna przedstawić kilka klasyfikacji. D.C. Arnott  
i S. Bridgewater definiują trzy rodzaje witryn w oparciu o funkcje marketingo-
we3: 

a) witryny informacyjne – oparte o jednokierunkową komunikację na linii 
przedsiębiorstwo–klient, 

b) witryny wspierające – ułatwiające budowanie relacji przedsiębiorstwa  
z klientami, 

c) witryny transakcyjne – umoŜliwiające zawieranie transakcji i komplek-
sową wymianę informacji. 

Kolejna klasyfikacja bazuje na zasadniczej orientacji witryn oraz pewnych 
ich cechach związanych z tworzeniem bliskich i długofalowych relacji z klien-
tami. MoŜna tu wyróŜnić kolejne cztery typy witryn4: 
1. Witryny zorientowane wewnętrznie – stworzone z biznesowego punktu 

widzenia. Strona główna prezentuje typowe funkcje i osiągnięcia przedsię-
biorstwa oraz firmowe logo, zdjęcia siedziby firmy oraz referencje zadowo-
lonych klientów. Brak za to koncentracji na produktach. Witryny tego typu 
nie zachęcają odwiedzających do zaangaŜowania.  

                                                                 
3 D.C. Arnott, S. Bridgewater, Internet. Interaction and Implications From Marketing, „Mar-

keting Intelligence & Planning” 2002, Vol. 20, No. 2, s. 91. 
4 Types of Web Sites, www.businesstown.com/internet/basic-types.asp. 
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2. Witryny zorientowane informacyjnie – dostarczają informacji nie tylko  
o firmie, ale takŜe o jej towarach lub usługach. Funkcjonują jak elektro-
niczne broszury, foldery. Występują tu elementy słuŜące dwukierunkowej 
wymianie informacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami. 

3. Witryny zorientowane transakcyjnie – stworzone do zawierania transakcji 
kupna–sprzedaŜy. Witryny te posiadają elementy podkreślające pilność 
oferty, nawołujące do klienta hasłem „kup teraz” i kuszące zwłaszcza atrak-
cyjną ceną towarów.  

4. Witryny zorientowane na tworzenie relacji – ukierunkowane na budowanie 
długoterminowego dialogu z odwiedzającymi witrynę i pozyskiwanie lojal-
ności klientów.  
Biorąc zaś pod uwagę aspekty komunikacyjne witryn, wyróŜnia się nastę-

pujące ich typy5: 
a) witryny firmowe – będące osią marketingowej komunikacji; realizują 

większość zadań związanych z promocją; stanowią więcej niŜ wizy-
tówkę przedsiębiorstwa, gdyŜ umoŜliwiają takŜe nawiązanie dialogu  
z klientami, 

b) witryny produktowe – koncentrują się na prezentacji pojedynczego pro-
duktu albo jednej kategorii produktowej z oferty przedsiębiorstwa; ad-
res domenowy jest powiązany z nazwą produktu; zawartość witryny  
w ograniczony sposób przedstawia wybrane obszary działalności przed-
siębiorstwa lub tylko część oferty’ bardziej zaawansowane witryny 
umoŜliwiają takŜe zakup online; produkt reklamowany jest w interne-
cie, organizowana jest promocja uzupełniająca oraz konkursy dla klien-
tów. 

c) witryny eksperckie – słuŜą budowaniu pozytywnego wizerunku firmy; 
w wąskim zakresie komunikują markę produktu, raczej dostarczają uŜy-
tecznych informacji, wiedzy – witryny te stanowią edukacyjną platfor-
mę, prezentującą nie produkt, lecz metody rozwiązywania pewnych 
problemów z jego Ŝyciem; zawierają głównie informacje związane z te-
matyką prozdrowotną, zdrowym stylem Ŝycia, opieką nad dziećmi, 
sportem itp.  

d) witryny społecznościowe – są odpowiedzią na ogromne zapotrzebowa-
nie na treści tworzone w Internecie przez jego uŜytkowników; strony te 

                                                                 
5 G. Mazurek, Promocja w Internecie – narzędzia, zarządzanie, praktyka, Ośrodek Doradztwa  

i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 55–61. 
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zawierają materiały dostarczone przez uŜytkowników, mogą funkcjo-
nować jako blogi.  

J. Adamczak przedstawia klasyfikację witryn internetowych, w której kryte-
rium jest wartość marketingowa witryny. WyróŜnia się w niej następujące ro-
dzaje witryn: wizytówka, folder, serwis, wortal, portal oraz sklep internetowy6. 
PoniŜej krótko je scharakteryzowano. 

Wizytówka to pojedyncza strona prezentująca tylko podstawowe informacje 
o przedsiębiorstwie, głównie dane adresowe i kontaktowe oraz bardzo krótki 
opis profilu działalności. Wizytówka zwykle nie posiada adresu domenowego, 
funkcjonuje obecnie w katalogach firm. Informacje zaprezentowane na tego 
typu stronie są bardzo statyczne, nie posiadają odnośników do innych stron  
w Internecie. Nie są tu teŜ uŜywane jakiekolwiek interaktywne narzędzia wspie-
rające kontakty z klientami, witryna nie jest reklamowana w innych mediach ani 
w Internecie, nie dostarcza dochodów ze sprzedaŜy reklam, stąd wartość marke-
tingowa jest bardzo niska.   

Folder to prosta strona zawierająca kilka podstron. Przed wejściem na stro-
nę główną pojawia się bogata prezentacja multimedialna zwana intro. Cała wi-
tryna jest bardzo kolorowa, informacje mają charakter statyczny – cała uwaga 
koncentrowana jest na zawartości graficznej. Witryna przypomina broszurę 
przedsiębiorstwa. Folder ma słuŜyć zwiększeniu sprzedaŜy i jest rozszerzeniem 
marketingowych wysiłków przedsiębiorstwa. Ma dostarczać informacji o firmie 
i jej ofercie potencjalnym klientom i umoŜliwi ć im kontakt z przedsiębiorstwem 
za pośrednictwem e-maila lub telefonu w celu pozyskania dodatkowych infor-
macji7. Zwykle nie są wykorzystywane inne techniki wspierania kontaktów 
interaktywnych z klientami, czasem zawarte są jednak listy najczęściej zadawa-
nych pytań (FAQ – frequently asked questions). 

Serwis jest bardziej zaawansowanym typem witryny, poza informacjami  
o firmie i jej ofercie zawiera takŜe tzw. bazę wiedzy, którą stanowią artykuły, 
publikacje, aktualności oraz zbiór porad w obszarze tematycznym działalności 
przedsiębiorstwa. Do przeszukiwania tychŜe zasobów oraz ułatwienia znalezie-
nia interesujących dla klientów informacji na witrynie jest zaimplementowana 
wyszukiwarka. Poza tym funkcjonuje wiele interaktywnych elementów ułatwia-
jących szybki kontakt klienta z przedsiębiorstwem (gotowe formularze kontak-
towe, komunikatory). MoŜliwe jest zaimplementowanie na stronie sklepu inter-

                                                                 
6 J. Adamczak, Rodzaje stron internetowych, www.e-marketing.pl/artyk/artyk44.php. 
7 M. Alexandrou, Five Types of Web Sites, www.mariosalexandrou.com/blog/five-types-of-

web-sites/. 
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netowego. Zastosowanie ma takŜe promocja uzupełniająca – np. konkursy, któ-
re słuŜą dodatkowo pozyskiwaniu adresów e-mailowych. MoŜliwe jest takŜe 
subskrybowanie newslettera, czyli biuletynu informacyjnego dotyczącego dzia-
łalności przedsiębiorstwa oraz jego oferty. Serwisy przynoszą takŜe dochody  
z emisji reklam innych podmiotów. Witryna jest promowana takŜe w innych 
mediach. Wartość marketingową serwisu moŜna uznać za satysfakcjonującą 
dzięki kreowaniu pozytywnego wizerunku i systematycznemu powiększaniu 
liczby uŜytkowników. 

Wortal, zwany takŜe portalem wertykalnym, jest typem witryny dostarcza-
jącym informacji i zasobów dla specyficznego odbiorcy lub w określonym sek-
torze biznesu, w wąski, ale głęboki, wyczerpujący sposób (wertykalnie czyli 
pionowo)8. Funkcjonuje tu bardzo bogata baza wiedzy zawierająca wiadomości, 
publikacje, artykuły, reportaŜe, wywiady. Występuje wiele elementów słuŜą-
cych nawiązaniu interaktywnego kontaktu klienta z przedsiębiorstwem, ale 
takŜe z innymi uŜytkownikami poprzez blogi, dyskusje online, fora tematyczne 
z moderatorami itp. Uwaga jest koncentrowana na zawartości merytorycznej, 
oprawa graficzna odgrywa drugoplanową rolę. Strona jest bardzo dynamiczna, 
często aktualizowana. Czasem wortale są powiązane ze sklepami internetowy-
mi. Powierzchnia reklamowa w wortalach jest bardzo cenna. Wartość marketin-
gowa jest wysoka, zwłaszcza w relacji do portalu horyzontalnego, ze względu 
na merytoryczną koncentrację uwagi. 

Portal, nazywany teŜ portalem horyzontalnym, jest typem witryny dostar-
czającym informacji i zasobów o bardzo szerokiej tematyce, ale raczej w sposób 
płytki (horyzontalny czyli poziomy).9 Portal składa się z wielu tematycznych 
serwisów lub nawet wortali, zawartość jest bardzo dynamiczna, aktualizowana 
nawet co kilka minut. Baza wiedzy jest ogromna, dlatego do jej przeszukiwania 
są zainstalowane zaawansowane mechanizmy wyszukujące i indeksujące. Ele-
menty graficzne nie mają duŜego znaczenia, w przeciwieństwie do zawartości 
merytorycznej. Zastosowanych jest wiele elementów słuŜących kontaktowi 
interaktywnemu uŜytkowników – oferowane są konta pocztowe, przestrzeń na 
własną stronę www, wiele chat-roomów, listy dyskusyjne, fora, stosowane są 
systemy personalizacji, zróŜnicowane komponenty rozrywkowe. Celem nad-
rzędnym portalu jest sprzedaŜ cennej powierzchni reklamowej i kooperacja  
z internetowym pasaŜem handlowym. Wartość marketingowa portalu jest wy-

                                                                 
8 A. Charlesworth, Key concepts in e-commerce, Palgrave Key Concepts, 2007, s. 283. 
9 Ibidem, s. 283. 
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soka ze względu na ogromną liczbę wizyt na stronie i moŜliwość celowania z 
przekazem reklamowym do szerokiego audytorium. 

Sklep internetowy to specyficzny typ witryny o złoŜonej architekturze oraz 
z wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Strona tego typu jest bardzo 
przejrzysta, grafika jest oszczędna, ale zawartość merytoryczna takŜe nie od-
grywa duŜej roli. Zasadniczym elementem sklepów internetowych jest system 
do składania zamówień online. Funkcjonuje tu koszyk zakupowy, do którego 
wkładane są zamawiane produkty. Zaimplementowane są specjalne narzędzia, 
takie jak konfigurator zamówienia lub porównywarki, by ułatwić klientowi 
znalezienie odpowiedniego produktu. MoŜliwe jest takŜe dokonanie płatności 
online. Klienci mają wiele moŜliwości skontaktowania się z działem obsługi  
– od maila, poprzez rozbudowane formularze do wypełnienia, aŜ po komunika-
cję online na Ŝywo za pośrednictwem komunikatorów głosowych lub teksto-
wych czy chatów itp. Wartość marketingowa sklepu internetowego jest bardzo 
wysoka ze względu na rozbudowane mechanizmy personalizacji wykorzysty-
wane w promocji oraz moŜliwość monitorowania ścieŜki, po jakiej w sklepie 
wirtualnym poruszał się klient. 

Jak widać z powyŜszych klasyfikacji, z uwagi na aspekty marketingowe 
moŜna wyróŜnić wiele rodzajów witryn internetowych, jednak o wartości mar-
ketingowej stron internetowych świadczy nie tyle sam typ witryny, ale w szcze-
gólności to, jakim celom marketingowym jest ona podporządkowana, a które są 
realizowane za pośrednictwem uŜytych na stronie narzędzi i elementów.  

Cele marketingowe oraz narzędzia i elementy uŜyte na stronie internetowej 
słuŜące do ich realizacji 

Współcześnie Internet jest nieodłącznym medium takŜe w gospodarowaniu, 
gdzie pełnić moŜe następujące funkcje: informacyjne, komunikacyjne, marke-
tingowe, handlowe oraz słuŜące wspieraniu zarządzania10. 

Marketingowe funkcje Internetu dzięki witrynom oraz poczcie elektronicz-
nej umoŜliwiają przedsiębiorstwom zaprezentowanie siebie i swoich produktów 
lub usług. Komercyjna witryna internetowa pozawala dostarczyć informacji 
szerokiemu audytorium klientów bez ponoszenia kosztów druku i dystrybucji 
folderów, prospektów czy broszur. Posiadanie komercyjnej witryny daje przed-
siębiorstwu następujące korzyści11: 

                                                                 
10 E. Rahnefeld, Internet w kreowaniu przedsiębiorczości studentów, http://konfe 

rencja.21.edu.pl/publikacje/4/3/492.pdf. 
11 Ibidem. 
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a) hipertekstowość, czyli łatwe przechodzenie pomiędzy róŜnymi doku-
mentami bądź częściami dokumentów, 

b) moŜliwość obsługi wielu klientów jednocześnie, 
c) indywidualizację, czyli dopasowanie zawartości poszczególnych stron 

do wymagań, preferencji i potrzeb danego klienta,  
d) moŜliwość aktualizowania informacji na bieŜąco,  
e) publikowanie informacji z dowolną szczegółowością,  
f) dostępność serwisu przez całą dobę dla klientów z całego świata,  
g) moŜliwość zbierania opinii i uwag klientów o produktach za pomocą 

specjalnych formularzy umieszczonych na stronie,  
h) gromadzenie informacji o atrakcyjności poszczególnych stron przez li-

czenie wizyt na stronie,  
i) moŜliwość integracji z bazą danych (np. aktualna informacja o ilości 

towaru w hurtowni), 
j) moŜliwość utworzenia internetowego sklepu i oferowania zakupów on-

line. 
Witryny internetowe przedsiębiorstw mają takŜe zasadnicze znaczenie jako 

medium reklamowe i promocyjne dzięki atrakcyjnym formom przekazywania 
informacji (za pomocą opisu, zdjęć, dźwięku, animacji czy innych narzędzi 
multimedialnych).  

Marketingowa wartość witryny jest zdeterminowana przez poszczególne ce-
le, które mogą być realizowane za pośrednictwem strony. Realizacja tychŜe 
celów jest moŜliwa dzięki pewnym elementom bądź narzędziom zaimplemen-
towanym na stronie internetowej. KaŜdy szczegół, element uŜyty na witrynie 
moŜe być powiązany z więcej niŜ jednym celem marketingowym, tak jak poje-
dynczy cel moŜe być realizowany z uŜyciem wielu elementów i narzędzi uŜy-
tych na stronie.  

Gdyby spróbować pogrupować cele marketingowe realizowane przez ko-
mercyjne witryny internetowe, moŜna zaproponować następującą klasyfikację 
przedstawioną w tabeli 1.  

Podstawową grupą celów marketingowych są cele informacyjne. Realizuje 
je praktycznie kaŜda komercyjna strona internetowa. Dzięki witrynie przedsię-
biorstwa kaŜdy klient powinien mieć dostęp do takich informacji, jakie są mu 
niezbędne. Podstawowym celem w tej grupie jest prezentacja przedsiębiorstwa. 
Cel ten jest realizowany, kiedy na witrynie moŜna znaleźć informacje na temat 
tego, czym firma się zajmuje, jaki jest jej profil działalności lub w czym się 
specjalizuje. Cel ten jest realizowany w najprostszy moŜliwy sposób – za po-
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mocą zwykłego tekstu. Najczęściej dla realizacji tego celu utworzona jest spe-
cjalna podstrona zatytułowana najczęściej „o nas” czy „o firmie”, na której 
moŜna znaleźć informacje, kiedy firma została załoŜona, przez kogo, gdzie się 
mieści, ilu zatrudnia pracowników oraz jaka jest główna domena działalności.  

Tabela 1 

Propozycja klasyfikacji celów marketingowych realizowanych  
przez komercyjne witryny internetowe 

Typy celów Przykłady celów 
Cele informacyjne − prezentacja firmy 

− prezentacja oferty produktowej/usługowej 
− prezentacja oferty cenowej 
− wizualizacja dobra/usługi 

Obsługa klienta i cele komu-
nikacyjne 

− szybka obsługa i pozyskiwanie nowych klientów 
− budowanie przywiązania do firmy  
− skierowanie klienta do stacjonarnej sieci obsługi  
− szybka i sprawna komunikacja 
− identyfikacja/personalizacja klienta 
− budowanie lojalności klientów 
− pozyskiwanie adresów e-mailowych (budowa bazy 

danych) 
− budowanie społeczności wirtualnej 

Public relations − budowanie pozytywnego wizerunku 
− kreowanie rozpoznawalności marki 
− marketing wirusowy – opinie klientów  

Wymiana handlowa − sprzedaŜ online 
− promocja  
− marketing uzupełniający – konkursy, gry 
− reklama 

Wspomagające zarządzanie − badania marketingowe 
− pozyskiwanie pracowników 
− współudział w projektowaniu produktów/usług (indywi-

dualizacja masowa) – zwiększenie udziału klienta w re-
alizacji oferty 

− rozwój nowych produktów/modyfikacja istniejących 

Źródło: opracowanie własne. 

Gdy przedsiębiorstwo zaprezentuje się klientowi, dobrze jest przedstawić 
równieŜ swoją ofertę. Taki cel jest realizowany przez kolejną podstronę, najczę-
ściej nazwaną „towary/usługi” lub „oferta”. Znaleźć tam moŜna katalog produk-
tów lub listę usług. KaŜdy produkt powinien być wówczas opisany, mogą być 
przedstawione specyfikacje, dokładne charakterystyki, wymiary, parametry,  
a takŜe funkcje lub sposoby uŜytkowania. W przypadku usług moŜe być przed-
stawiony proces świadczenia usługi. Cel związany z prezentacją oferty takŜe 
realizowany jest przy uŜyciu tekstu. Czasem, kiedy oferta asortymentowa 
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przedsiębiorstwa jest szeroka, pomocne mogą być zainstalowane wyszukiwarki 
produktów ułatwiające znalezienie odpowiedniego produktu lub porównywarki 
pokazujące podobieństwa lub róŜnice między produktami. 

Prezentacja towarów i usług często jest uzupełniana kolejnym celem – pre-
zentacją oferty cenowej. Poza opisem towarów lub usług wyświetlane takŜe są 
ich ceny. Czasem cenniki lub tabele cenowe są w oddzielnym pliku do pobra-
nia. Nie kaŜde przedsiębiorstwo jednak ujawnia na stronach internetowych swo-
ją politykę cenową. Jeśli jednak klient chce poznać ceny, umoŜliwia mu się 
wysłanie do firmy specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego z zapy-
taniem o cennik. Innym przydatnym narzędziem powiązanym z powyŜszym 
celem marketingowym są specjalne kalkulatory zaimplementowane na stronie.  

Kolejny cel marketingowy takŜe jest dopełnieniem prezentacji towarów  
i usług. Nazywany jest wizualizacją. Jest on realizowany, kiedy na stronie z opi-
sywanymi produktami moŜna znaleźć takŜe ich zdjęcia. Jest to niezmiernie 
waŜne, zwłaszcza w Internecie, gdzie nie moŜna dotknąć produktu fizycznie. 
Dobrze jest zatem dokładnie go obejrzeć. Zdjęcia mogą pokazać produkt  
w róŜnych ujęciach, z róŜnych stron. Często zamieszczone są takŜe multime-
dialne prezentacje, filmy, które dodatkowo prezentują np.  jak uŜytkować pro-
dukt. Usługi są zdecydowanie trudniejsze do wizualizacji ze względu na ich 
niematerialność. Jest niemoŜliwe pokazanie usługi, ale moŜna wizualizować 
miejsce jej świadczenia, proces ich realizacji czy osoby je świadczące. Przykła-
dowo jeśli klient poszukuje salonu fryzjerskiego, będzie bardziej zachęcony do 
skorzystania z oferty zakładu, który na zdjęciach wygląda czysto, schludnie, 
estetycznie i elegancko, gdzie widać uśmiechniętych pracowników i zadowolo-
nych klientów.  

Opisane powyŜej elementy i narzędzia realizujące przedstawione cele mar-
ketingowe pomagają klientom w procesach poszukiwania informacji o przed-
siębiorstwie, jego produktach i usługach oraz w procesie decyzyjnym12. Jeśli 
powyŜsze cele informacyjne nie są realizowane na witrynie, klient musi skon-
taktować się lub udać bezpośrednio do przedsiębiorstwa albo punktu dystrybu-
cji, jednak uzyskane w ten sposób informacje mogą nie być wyczerpujące lub 
satysfakcjonujące. Realizacja tychŜe celów przez witrynę odciąŜa personel od 
dostarczania podstawowych informacji, klienci zaś lubią poszukiwać ich samo-
dzielnie. 

                                                                 
12 G. Mazurek, Promocja w Internecie..., s. 18. 
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Następna grupa celów marketingowych jest istotna w procesie szybkiej  
i efektywnej komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem i klientem oraz we 
wspieraniu procesów obsługi klienta.  

Witryna przedsiębiorstwa moŜe słuŜyć szybkiej i sprawnej obsłudze klienta 
oraz pozyskiwaniu klientów. Wówczas łatwo zaobserwować na stronie podział 
oferty dla róŜnych segmentów klientów – np. „gospodarstwa domowe, małe  
i średnie firmy, duŜe przedsiębiorstwa” albo „dla niej i dla niego” itp. Nowo 
odwiedzający stronę klienci oraz potencjalnie nowi klienci firmy szybko mogą 
dotrzeć do oferty przeznaczonej dla nich i nie zdąŜą się zniechęcić długim po-
szukiwaniem informacji. W takim celu witryny są takŜe opracowywane w ob-
cych językach – jeśli firma liczy na pozyskanie klienta zagranicznego. 

Bardzo waŜne jest to, by umoŜliwi ć szybką komunikację za pośrednictwem 
strony internetowej. Realizację tego celu umoŜliwia podstrona „kontakt”. Po-
winny się tam znaleźć dane adresowe przedsiębiorstwa z numerami telefonów  
i faksów oraz adresami e-mailowymi (z wyszczególnieniem działów firmy lub 
poszczególnych osób kontaktowych). Jednak to zbyt mało, aby mówić o szyb-
kim kontakcie – powinien być on moŜliwy takŜe bezpośrednio dzięki stronie. 
Dlatego na stronie powinny być umieszczone gotowe do wypełnienia i wysłania 
formularze kontaktowe. UŜytkownik musi jedynie wybrać z rozwijanej listy 
adresata bądź temat zapytania, wypełnić formularz i kliknąć guzik „wyślij”. 
MoŜliwe jest kontaktowanie się z przedsiębiorstwem takŜe poprzez Internet  
z wykorzystaniem głosowych lub tekstowych komunikatorów np. Skype, ICQ, 
Gadu-Gadu itp. 

Czasem osobisty kontakt klienta z przedsiębiorstwem jest jednak koniecz-
ny. Witryna moŜe, realizując kolejny cel, ułatwić skierowanie klienta do stacjo-
narnej sieci dystrybucji. Wówczas na witrynie prezentowany jest dokładny ad-
res firmy, często zaimplementowana jest takŜe dokładna mapa. Jeśli przedsię-
biorstwo jest duŜe bądź posiada wiele punktów obsługi, na witrynie moŜna zna-
leźć zakładkę zatytułowaną „sieć sprzedaŜy”, „znajdź partnera” czy „salony” 
itp., gdzie klient moŜe znaleźć interesujący go adres. Czasem umieszczone są 
takŜe wyszukiwarki do znalezienia biura czy sklepu w danym województwie 
czy mieście. 

W kontaktach pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem waŜne jest, aby po-
znać klienta i jego potrzeby jak najlepiej. Witryna moŜe pomóc w identyfikacji i 
personalizacji klienta. Cel ten jest realizowany za kaŜdym razem, kiedy uŜyt-
kownik jest proszony o przesłanie za pomocą strony jakichś informacji o sobie, 
swoich danych osobowych – imię, nazwisko, adres, wiek, wykształcenie, za-
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wód, hobby itp. oraz kiedy podaje adres e-mailowy. Informacje te powinny być 
jednak przekazywane w bezpieczny dla klienta sposób. Potrzebny zatem jest 
system, w którym klient posiada login i hasło, za pomocą których uzyskuje 
dostęp do swojego konta członkowskiego. Dzięki niemu uŜytkownik moŜe ko-
rzystać z rozszerzonych funkcji witryny – moŜe np. sprawdzić historię swoich 
zamówień. Poza tym klient moŜe mieć moŜliwość personalizacji konta człon-
kowskiego – moŜe zmienić kolorystykę, układ graficzny witryny, kolejność 
wyświetlania informacji itp. Innym symptomem personalizacji są stosowane 
zwroty grzecznościowe, powitania widoczne dla uŜytkownika po zalogowaniu  
– np. „witaj Monika”, „cześć Anna” itp. Klient wówczas moŜe odczuć, Ŝe nie 
jest anonimowy dla przedsiębiorstwa. Bardzo cenne w personalizacji jest to, Ŝe 
poprzez konto członkowskie moŜna kierować zindywidualizowany przekaz 
reklamowy oraz informacje o specjalnej ofercie przygotowanej w oparciu  
o zainteresowania lub wcześniejsze zamówienia klienta.  

Kiedy witryna oferuje moŜliwość logowania, łatwo realizować kolejny cel 
marketingowy – budowanie lojalności klientów. Jest wiele modeli programów 
lojalnościowych – np. oparte na korzyściach (bazujące na punktach uzyskiwa-
nych za dokonane zakupy), oparte na relacji (bazujące na budowie trwałej więzi 
emocjonalnej pomiędzy kupującym i sprzedającym) oraz otwarte programy 
lojalnościowe (w których uczestniczy wiele podmiotów)13. PowyŜszy cel mar-
ketingowy jest realizowany, jeśli na stronie moŜna znaleźć opis zasad uczestnic-
twa w programie lojalnościowym. KaŜdy klient po zalogowaniu widzi swoje 
konto członkowskie, gdzie moŜe np. sprawdzić saldo punktów za wcześniejsze 
zakupy oraz przysługujące za nie profity. 

Aby nawiązać, a potem podtrzymać kontakt z klientem dzięki witrynie, 
przede wszystkim naleŜy mieć jego adres e-mailowy. Pozyskiwanie ich jest 
takŜe waŜnym celem marketingowym z uwagi na moŜliwość tworzenia własnej 
bazy kontaktów, przydatnej za kaŜdym razem, kiedy firma chce wysłać jakiś 
przekaz reklamowy uŜytkownikom. Pozyskiwanie adresów odbywa się, kiedy 
klient zakłada konto członkowskie, poprzez specjalne formularze do subskryp-
cji newsletterów (jest to bardzo waŜne narzędzie marketingowe słuŜące regular-
nemu wysyłaniu uŜytkownikom informacji o działaniach przedsiębiorstwa, 
akcjach promocyjnych czy zmianach w ofercie). Przy okazji pozyskiwania ad-
resów przedsiębiorstwo moŜe powiększyć rzeszę potencjalnych klientów. Zdo-
bywanie ich adresów e-mailowych odbywa się za pomocą tzw. okienek „poleć 

                                                                 
13 Ibidem, s. 83. 
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znajomemu”. Są to specjalne formularze, w których uŜytkownik moŜe wpisać 
adres osoby, której chce zarekomendować witrynę lub ofertę firmy.  

Internet jako medium umoŜliwia tworzenie społeczności wirtualnych – jest 
to takŜe moŜliwe dzięki komercyjnej witrynie. Na witrynie skierowanej do spe-
cyficznego odbiorcy moŜna stworzyć platformę słuŜącą wymianie opinii i in-
formacji przez klientów, uŜytkowników produktów/usług danej firmy lub po-
między uŜytkownikami a przedsiębiorstwem. Elementami pozwalającymi reali-
zować ten cel są fora i listy dyskusyjne, blogi, gdzie moŜliwa jest wymiana 
doświadczeń. Witryna powinna takŜe jednoczyć uŜytkowników, pomagać im 
się zrzeszać, spotykać, wymieniać informacjami takŜe poza siecią14. 

Poza zaprezentowanymi dotąd celami marketingowymi witryna powinna 
realizować takŜe te związane z public relations. Przede wszystkim witryna mo-
Ŝe być wykorzystana do budowania pozytywnego wizerunku firmy. MoŜna 
wówczas publikować na stronie informacje, które wspierają przedsiębiorstwo  
i pokazują je w dobrym świetle – mogą być one pogrupowane w róŜne sekcje 
np. dla klientów, mediów czy inwestorów. Informacje mogą być urozmaicone 
multimediami. Zamieszczane są komunikaty o osiągniętych przez przedsiębior-
stwo nagrodach, odznaczeniach, dyplomach, certyfikatach – prezentowane są 
jednocześnie ich zdjęcia. Publikuje się takŜe listy referencji. Informacje te mają 
potwierdzić jakość, kompetencje, profesjonalizm oraz rzetelność firmy. Na 
stronie moŜna takŜe znaleźć komunikaty o tym, w jakich społecznych bądź 
charytatywnych akcjach wzięło udział przedsiębiorstwo, czego było sponsorem 
czy fundatorem itp. Ma to za zadanie pokazać społeczne zaangaŜowanie i altru-
izm przedsiębiorstwa. Czasem (zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo jako spółka 
jest notowane na giełdzie papierów wartościowych) moŜliwe jest znalezienie 
finansowych raportów, dokumentujących kondycję finansową firmy. W działa-
niach z zakresu public relations mogą być takŜe wykorzystywane newslettery. 
PowyŜsze zabiegi mogą znacząco pomagać w budowaniu pozytywnego wize-
runku przedsiębiorstwa, jeszcze inne działania z zakresu internetowego PR 
przedstawiono na rysunku 1. 

 

                                                                 
14 G. Mazurek, Promocja w Internecie..., s. 19. 
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Rys. 1. Obszary internetowego public relations 

Źródło: G. Mazurek, Promocja w Internecie. Narzędzia, zarządzanie, praktyka, Ośrodek Doradz-
twa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 97. 

Dzięki witrynie moŜna takŜe kreować rozpoznawalność marki. Cel jest re-
alizowany, kiedy na kaŜdej stronie serwisu internetowego uŜywane są charakte-
rystyczne kolory (firmowe), symbole czy elementy graficzne (logo). Wszystko 
po to, by elementy te zapadły w pamięć uŜytkownika witryny, by później 
wzbudzały skojarzenia z firmą. Podświadomie klient zapamiętuje takie elemen-
ty i wśród innych nieznanych marek prawdopodobnie rozpozna logo danej fir-
my i moŜe wybrać jej produkt, gdyŜ jako jedyny będzie znany, rozpoznawalny  
i wzbudzający zaufanie.  

Następna grupa celów marketingowych jest związana z wymianą handlową 
i innymi źródłami pozyskiwania dochodów. Dzięki witrynie moŜliwa jest 
sprzedaŜ online za pośrednictwem sklepu internetowego, zaimplementowanego 
na stronie. Działa wówczas specjalny mechanizm umoŜliwiający składanie za-
mówień w sieci, czyli wirtualny koszyk zakupowy. MoŜliwe są równieŜ płatno-
ści w sieci. SprzedaŜ z wykorzystaniem witryny moŜliwa jest takŜe w mniej-
szym wymiarze, jeśli nie ma typowego sklepu internetowego, ale ze strony 
przedsiębiorstwa moŜna wysłać specjalny formularz z zamówieniem.  

Witryna internetowa moŜe stanowić cenny przekaźnik kampanii promocyj-
nych przedsiębiorstwa. MoŜe to być np. promocja firmy, promocja marki albo 

Komunikowanie się z klientem: 
− emitowanie treści w sieci, 
− firmowanie i promowanie treści, 
− komunikowanie symetryczne, 
− wywoływanie zaangaŜowania. 

Komunikowanie się z pracownikami  
i partnerami biznesowymi: 
− budowa i utrzymywanie platform 

intranetowej i ekstranetowej. 

 

Media relations: 
− przygotowanie i dystrybucja mate-

riałów dla mediów, 
− realizacja i prowadzenie wirtual-

nych biur prasowych. 

 

Zarządzanie kryzysem: 
– monitorowanie opinii i wypowie-

dzi w sieci, 
– szybkie reagowanie bezpośrednie, 
– procedury analizowania i rozwią-

zywania problemów. 

Serwisy WWW: 
− budowa serwisów korporacyj-

nych, produktowych oraz zwią-
zanych z akcjami PR. 



Monika Szyda 466

produktu lub promocja cenowa. By poinformować szersze audytorium o prowa-
dzonych akcjach promocyjnych, przygotowuje się np. specjalną zakładkę zaty-
tułowaną „promocje” lub robi się to za pośrednictwem bannerów czy innych 
elementów uŜytych na stronie głównej. Wszystko po to, by zwiększyć sprzedaŜ. 
O promocjach moŜna takŜe poinformować za pośrednictwem newsletterów. 

By zwiększać sprzedaŜ, stosuje się równieŜ promocję uzupełniającą. Na 
stronie prezentuje się wówczas informacje o obniŜkach, rabatach, czymś, co 
klient moŜe otrzymać za darmo itp. lub w specjalnych plikach do pobrania 
umieszcza się kupony albo darmowe próbki (np.  darmowe oprogramowanie do 
przetestowania na tydzień). W związku z realizacją tegoŜ celu na stronie mogą 
takŜe występować informacje o loteriach, konkursach, grach online (w których 
moŜna plasować produkt) lub inne komponenty, takie jak tapety i wygaszacze 
ekranu do pobrania, sieciowe gadŜety, kartki internetowe do wysłania itp.,  
w których moŜna umieścić np. logo firmy, by dodatkowo kreować jego rozpo-
znawalność. Wszystkie te elementy pomagają budować przywiązanie uŜytkow-
nika do firmy, sprzyjają teŜ budowie relacji z klientami, których w przyszłości 
moŜna przekształcić w klientów lojalnych. Wszelkie komponenty rozrywkowe 
ułatwiają takŜe budowanie lojalności wobec samego serwisu internetowego. 

Strony korporacji mogą takŜe być wykorzystywane do wspierania kampanii 
reklamowych. Niektóre reklamy lub specjalnie przygotowane na potrzeby In-
ternetu spoty reklamowe mogą być umieszczone na witrynie, by rozszerzać 
zasięg oddziaływania kampanii reklamowej. 

Jest takŜe moŜliwe znalezienie na stronie firmowej reklamy innego przed-
siębiorstwa. Jest to oznaką występowania kolejnego celu marketingowego  
– sprzedaŜy powierzchni reklamowej. Dla przedsiębiorstwa wyświetlenia te są 
źródłem ponadprzeciętnych dochodów. 

Ostatnią grupę celów marketingowych stanowią te, które moŜna określić 
jako wspomagające zarządzanie. Dzięki witrynie moŜna m.in. przeprowadzać 
badania marketingowe – w łatwy, szybki i tani sposób moŜliwe jest pozyskanie 
opinii od klientów z wykorzystaniem róŜnych sond, kwestionariuszy ankieto-
wych czy sondaŜy. Wśród badań marketingowych z wykorzystaniem witryn 
komercyjnych moŜna wyróŜnić: badania skupione wokół strony internetowej  
i wokół uŜytkowników, jakościowe i ilościowe, badania efektywności kampanii 
reklamowych oraz badania kwestionariuszowe15. Kwestionariusze mogą być 
zaimplementowane bezpośrednio na stronie internetowej przedsiębiorstwa,  

                                                                 
15: D. Kaznowski, Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa 2007, s. 104–108. 
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w dowolnym jej miejscu lub teŜ mogą się pojawiać w tzw. okienku pop-up wy-
skakującym ponad przeglądaną witryną.  

Witryna przedsiębiorstwa daje klientom moŜliwość uczestnictwa w projek-
towaniu produktów. Cel ten jest związany ściśle z tzw. masową indywidualiza-
cją, polegającą na tym, Ŝe klient z bogatej, szerokiej oferty pojedynczych kom-
ponentów (oferta masowa) moŜe wybrać dowolne, zgodnie ze swoimi preferen-
cjami i uzyskać produkt końcowy dopasowany do swoich potrzeb (zindywidu-
alizowany). Wówczas na witrynie powinny być zaimplementowane tzw. konfi-
guratory oferty, które umoŜliwiają wybrać składowe oferty pasujące do siebie  
i składające się ostatecznie na gotowy produkt. Dzieje się tak np. w interneto-
wych sklepach komputerowych, gdzie za pomocą konfiguratora uŜytkownik 
wybiera procesor, pamięć, kartę graficzną, monitor oraz inny osprzęt – całość 
złoŜy się na zindywidualizowany zestaw komputerowy, stworzony zgodnie  
z potrzebami i preferencjami uŜytkownika. Dodatkowo klient ma poczucie, Ŝe 
rzeczywiście uczestniczy w projektowaniu (jest projektantem), a jego produkt 
będzie się odróŜniał od innych. Dla klienta jest to źródłem czerpania satysfakcji 
oraz poczucia wyboru unikalnej oferty. 

Ponadto witryna umoŜliwia czasem klientom uczestnictwo w modyfikowa-
niu i udoskonalaniu produktów lub usług juŜ istniejących. Do tego celu wyko-
rzystuje się fora dyskusyjne czy czaty, gdzie klienci wymieniają się opiniami 
między sobą lub daje się uŜytkownikom moŜliwość pozostawienia opinii o pro-
dukcie/usłudze dzięki specjalnym formularzom. Przedsiębiorstwo śledząc te 
wpisy, uzyskuje informacje, co moŜe zmienić w swej ofercie, jak ją doskonalić, 
modyfikować, by uzyskać większe zadowolenie klientów. Dodatkowo opinie  
w ten sposób wyraŜane są teŜ dopełnieniem celów związanych z public rela-
tions. Opinie wyraŜone przez jednych klientów mogą być uŜyteczne dla innych 
– w ten sposób wizerunek firmy i jej produktów moŜe się szybko rozprzestrze-
niać w sieci na zasadzie marketingu wirusowego.  

Poza omówionymi powyŜej celami związanymi z zarządzaniem towarami 
czy teŜ usługami oraz rozwojem firmy, witryna moŜe takŜe pomagać w pozy-
skiwaniu personelu. Wówczas funkcjonuje dodatkowa podstrona, która moŜe 
być zatytułowana „praca” czy „kariera”, gdzie zamieszczane są ogłoszenia  
o wolnych etatach, opisany jest proces rekrutacji oraz wymagania stawiane 
potencjalnym pracownikom. Zdarza się, Ŝe przedsiębiorstwo nie zamieszcza juŜ 
tradycyjnych ogłoszeń o wakatach w prasie czy internetowych serwisach pracy. 
śeby znaleźć ogłoszenie o pracy, trzeba znać stronę firmy, w ten sposób jest 
ono skierowane do znacznie węŜszej grupy odbiorców – przedsiębiorstwo  
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w niewymuszony sposób szuka pracownika, tu poszukujący pracy musi wyka-
zać większy wysiłek, by do ogłoszenia dotrzeć. Firma wówczas ma pewność, Ŝe 
kandydat, który do nich dotrze, jest bardziej zaangaŜowany i zainteresowany, 
moŜliwe teŜ, Ŝe posiada wyŜsze kwalifikacje16.  

Wnioski  

PowyŜej zaprezentowane przykłady realizacji celów marketingowych na 
komercyjnych witrynach nie są katalogiem wyczerpanym. Opisane zostały pod-
stawowe cele, jakim powinna być podporządkowana internetowa strona przed-
siębiorstwa, ale z pewnością moŜna by zidentyfikować ich więcej. Jeśli przed-
siębiorstwo jest w stanie zaprojektować serwis, który zawierałby opisane powy-
Ŝej elementy i narzędzia, informacje i materiały w taki sposób, by nie zapano-
wał w nim chaos, lecz treści byłyby uŜyteczne dla klientów, wówczas jest 
prawdopodobne, Ŝe wartość marketingowa takiej strony będzie wysoka, a ob-
sługa klienta i działanie firmy łatwiejsze. Z perspektywy klienta poszukiwanie 
informacji powinno być nieskomplikowane, intuicyjne, nawigacja łatwa, a za-
wartość zrozumiała. Jeśli uŜytkownik odbierze witrynę jako przyjazną i funk-
cjonalną, z pewnością będzie mniej skłonny do jej porzucenia. Jest wówczas 
szansa, Ŝe zawartość takŜe usatysfakcjonuje odwiedzającego i witryna będzie 
miała okazję  wypełnić zaprojektowane cele.  

Sztuką zatem jest połączyć działania pionu marketingowego w przedsię-
biorstwie, który zaprojektuje cele dla witryny, natomiast zespół projektantów 
(informatyków) uŜywając odpowiednich narzędzi, wcieli je w Ŝycie. Niestety  
w praktyce działy te nie zawsze współpracują, witryna jest często przygotowana 
bardziej sama dla siebie, bądź jest wyrazem popisów umiejętności informatycz-
nych projektującego oraz odzwierciedleniem technologicznych moŜliwości, ale 
niekoniecznie musi mieć wysoką wartość marketingową. A wydawałoby się, Ŝe 
przedstawione cele są oczywistością – dlaczego zatem na wielu witrynach tak 
trudno je dostrzec, czemu funkcjonuje tak wiele nierentownych witryn, dlacze-
go klienci nie uzyskują dzięki witrynie satysfakcjonujących informacji, dlacze-
go przedsiębiorstwa nie odczuwają przy posiadaniu witryny odciąŜenia działu 
obsługi? Projektowanie takich nieuŜytecznych witryn generuje tylko niepo-
trzebne koszty, słabo zaś przekłada się na korzyści dla przedsiębiorstwa i klien-
tów. NaleŜy zatem dołoŜyć wszelkich starań, by tworzone witryny były jak 
najbardziej wartościowe pod względem marketingowym, wtedy poza wskaza-

                                                                 
16 Ibidem, s. 137. 
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nymi korzyściami uzyska się jeszcze jedną – w sieci mniej będzie wirtualnych 
śmieci w postaci stron internetowych, które są bezuŜyteczne. 

 
MARKETING PURPOSES REALIZED BY ENTERPRISE WEBSITE 

 
Summary 

 
In a modern economy it is a necessary to do business not only in a real life but also in a vir-

tual world using the Internet to support or extend the traditional ways of activity. Over 65% of 
Polish enterprises declare having a website but today having a website is not enough for a modern 
company and good prosperous business. There is no sense in having own website only to mark 
the being of a company in the virtual space. Website is a very important intermediary between the 
company and a client. Good www service can help in communication, fulfill customer service, 
make the costs lower, help the company operate not only online but also in a traditional business, 
making part of its processes easier. Many of websites just are being on the Internet but it is very 
difficult to say what for they are there, because they are not realizing any or not too many market-
ing purposes. And that is a big mistake for the company, because the potential of www service is 
not exploited. In the paper there is presented how to achieve marketing purposes on a company’s 
website and due to it exploit its marketing value. 
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KOLOR JAKO ELEMENT UKRYTEJ TEORII WYROBU  
 

 

 

Streszczenie  

Kolor jest zjawiskiem wszechobecnym na naszej planecie. Jego powszechność jest powo-
dem, Ŝe kaŜdy widzący człowiek z jednej strony nie dostrzega często wartości, jakie za sobą 
niesie, a z drugiej strony praktycznie nie wyobraŜa sobie Ŝycia bez kolorów. Obecnie kolor jest 
równieŜ bardzo istotnym elementem wizerunku produktu. Spełnia takŜe kluczową rolę w ukrytej 
teorii wyrobu, wpływając tym samym na pierwsze wraŜenie o produkcie i podejmowanie decyzji 
zakupowych przez konsumenta. W pracy starano się w szczególności przedstawić na przykładzie 
czterech kolorów (złotego, czerwonego, zielonego, niebieskiego) wpływ badanego zjawiska na 
wybór etykiety piwnej. Dodatkowo ukazano podstawowe emocje, jakie wywierał badany kolor na 
potencjalnym nabywcy, oraz jakie ewentualne działania podjąłby on, gdyby produkt był po-
wszechnie dostępny na rynku. 

Znaczenie ukrytych teorii osobowości i wyrobu 

System przekonań polegających na tym, Ŝe obserwator posiada pewne 
ogólne przekonanie o związkach cech i ich współzmienności nazywamy zdro-
worozsądkową, ukrytą teorią osobowości1. Ukryta teoria osobowości pozwala 
na zrozumienie innych ludzi, a takŜe na wyjaśnianie zaobserwowanej cechy  
i zachowania2. Według literatury przedmiotu rozpatrywanie organizacji ukrytej 
teorii osobowości w postaci systemu związków między cechami jest realne  
w praktyce zazwyczaj dzięki skalowaniu wielowymiarowemu. Jeśli dwie do-
wolne cechy są przypisane tej samej osobie, mówi się o ich związku. Dlatego 
teŜ system zaleŜności między cechami ułatwia zrozumienie sądów o jednych 
cechach na podstawie innych. Stwierdzono, Ŝe w systemie poznawczym istnieje 
małe prawdopodobieństwo, aby były opisywane tylko cechy, a nie byli repre-
                                                                 

1 B. Wojciszke, Psychologia społeczna – system poznawczy i procesy spostrzegania ludzi, 
Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1983, s. 100. 

2 Ibidem, s. 100. 
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zentowani sami ludzie. Zobiektywizowaną formą prezentacji ukrytej teorii oso-
bowości jest przestrzeń, gdzie punkty reprezentują zaobserwowanych ludzi,  
a odległości między nimi – stopień podobieństwa opisywanych osób3. Proble-
mem związanym z ukrytą teorią osobowości (UTO) jest pytanie o pochodzenie 
koncepcji współzmienności cech posiadanych przez obserwatora. Istnieją bada-
nia, Ŝe sądy dotyczące cech osobistych ludzi oraz stereotypowych ról społecz-
nych są prawie identyczne4. Badania te mogą sugerować brak realizmu UTO, 
raczej pośrednio, lecz w sposób przekonywujący. Nie powinno się twierdzić, Ŝe 
związki pomiędzy cechami osobowości znanych nam osób mogą być takie same 
jak przypadkowo spotkanych. UTO, a raczej jej metody badawcze, czyli analiza 
czynnikowa i skalowanie wielowymiarowe, dowodzą, Ŝe najistotniejszym 
czynnikiem odpowiedzialnym za sądy o kimś jest ocenianie. Cenną teorią do-
datkową, która takŜe w jakiś sposób moŜe wyjaśniać stereotypowe podejście 
odbiorcy do opisu postaci, kształtu, formy jest popularna w naukach społecz-
nych teoria Gestalt5. ZałoŜeniem jej jest, Ŝe pierwsze wraŜenie wywołane przez 
dany obiekt, osobę jest bardziej prawdziwe i kompletne od jego szczegółowej 
analizy. Tym samym całość (Gestalt) jest czymś więcej niŜ suma części ją bu-
dujących. Jest traktowana jako inna jakość. 

Kierowanie się powyŜszymi teoriami, a w szczególności UTO, jest prawdo-
podobne wówczas, gdy obserwator wnioskuje na podstawie jednej cechy o in-
nych, pomimo Ŝe nie mają z pierwszą cechą Ŝadnych związków logicznych6. 

Wywodzące się z ukrytej teorii osobowości idee ukrytych teorii wyrobu za-
kładają, Ŝe konsumenci wykorzystują nieświadomie spodziewane zaleŜności 
pomiędzy właściwościami produktu w trakcie wyciągania wniosków dotyczą-
cych cech tych wyrobów. Nabywca często formułuje sądy dotyczące produktu, 
nie posiadając bezpośrednio informacji w momencie realizowania tej czynno-
ści7. J. Huber i J. McCann wskazują, Ŝe dane na temat właściwości produktów 
mają wpływ na ich ocenę przez konsumentów i ewentualny zakup. Wymieniają 
trzy warunki prowadzące do wnioskowania o produkcie: 

                                                                 
3 Ibidem, s. 104. 
4 A. Mulnik, Are personality factors raters’ conceptual factors?, Wyd. JCP, 1964, Vol. 28,  

s. 506–511.  
5 A. Richling, Kompleksowa geografia fizyczna, PWN, Warszawa 1992, s. 124. 
6 B. Wojciszke, Psychologia społeczna…, s. 107. 
7 Ch. Pinson, Zastosowanie ukrytej teorii wyrobu wobec sądów wnioskujących formułowanych 

przez konsumentów na temat wyrobów, w: M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raai, B. Heilbrunn, 
Zachowanie konsumenta – koncepcje i badania europejskie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
2001, s. 215. 



Kolor jako element ukrytej teorii wyrobu 

 

473

a) „musi istnieć silna korelacja ekologiczna między spostrzeganiem przez 
konsumentów cech dostępnych i niedostępnych poznaniu,  

b) cechy wyrobu niedostępne poznaniu muszą być uznane za waŜne, 
c) muszą zostać spełnione pewne nieokreślone warunki sytuacyjne” 8. 
Konsument często opiera swoje wraŜenia czy doświadczenia o produkcie na 

podstawie cech poszukiwawczych (np. koloru), które moŜe określić przed do-
konaniem zakupu, cech empirycznych (przykładowo smaku, który ocenia na 
podstawie doświadczeń z wyrobem) i cech przyjmowanych a priori (takich, 
jakich zwykle nie moŜe ocenić)9. Dlatego teŜ niezwykle istotne jest obecnie 
zwracanie uwagi na zapach, dźwięk, kolor, opakowanie, nazwę i cenę produk-
tów. Elementy te mogą mieć decydujący wpływ na podejmowane sądy o wyro-
bie lub na decyzje zakupowe bez szczegółowej znajomości towaru lub usługi. 
Często dźwięk zamykanych drzwiczek samochodu jest wskaźnikiem jego jako-
ści10. Podobnie po kolorze konsumenci nieraz dokonują oceny produktu (czer-
wony wydaje się cieplejszy niŜ zielony czy niebieski)11. Opakowanie, które juŜ 
od dawna nie jest traktowane tylko jako pojemnik, moŜe mieć wpływ na zakup 
bądź odstąpienie od zakupu danego produktu. Pomimo Ŝe cukierki kupowane 
luzem na wagę zazwyczaj są tańsze od opakowanych (w przeliczeniu na jeden 
kilogram produktu), to często konsument wybiera je konfekcjonowane w posta-
ci np. bomboniery. Wybór opakowania moŜe być determinowany takŜe miej-
scem, gdzie towar ma być sprzedawany. Piwo marki „La Batt” sprzedaje się  
w Kanadzie w butelce niskiej, pękatej i brązowej, a w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej (USA) w smukłej, wysokiej i zielonej12. W wielu badaniach 
wykazano, Ŝe cena takŜe moŜe wpływać na wybór towaru czy usługi. Ma ona 
jednak mniejszy wpływ na spostrzeganą jakość wyrobu, gdy dostępne są inne 
informacje o produkcie.  

Biorąc pod uwagę ukrytą teorię osobowości oraz wyrobu moŜna załoŜyć, Ŝe 
część konsumentów dokonuje sądów o osobie lub produkcie w sposób stereoty-
powy i bez szczegółowej analizy. Tym samym z punktu widzenia marketingu 
waŜne jest zwracanie uwagi na elementy, którymi kieruje się nabywca przy 
wyborze. 

                                                                 
8 J. Huber, J. McCann, The impact of inferential beliefs on product evaluations, „Journal of 

Marketing Research” 1982, No. 19, s. 324–333.  
9 Ch. Pinson, Zastosowanie ukrytej teorii wyrobu…, s. 215. 
10 R.J. Markin, Consumer Behavior: A Cognitive Orientation, Macmillan, New York 1974,  

s. 223. 
11 Ch. Pinson, Zastosowanie ukrytej teorii wyrobu…, s. 220. 
12 S. Sacharow, The Package as a Marketing Tool, Chilton Book, Radnor, PA 1982, s. 42. 
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Kolor jako determinanta wyboru etykiety 

Podstawowym problemem badawczym było zjawisko wpływu koloru na 
podejmowanie decyzji przez konsumenta. Celem zaś dokonanie analizy wpływu 
jednego z czterech wybranych kolorów (złoty, czerwony, zielony, niebieski) na 
wybór etykiety piwnej przez młodzieŜ akademicką. Dla zobiektywizowania 
przeprowadzonego badania wybrano etykiety uŜywane do oznakowania piw 
przez nieczynny Browar Regina w Antonowie koło GiŜycka, połoŜony w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim. ZałoŜono, Ŝe produkty wymienionego za-
kładu piwowarskiego nie są powszechnie znane na rynku trójmiejskim. Miało to 
doprowadzić do zminimalizowania wpływu innych czynników niŜ kolor na 
wybór konkretnej etykiety przez respondentów. Dodatkowo wybrano etykiety w 
taki sposób, aby podstawową róŜnicą pomiędzy nimi był jedynie kolor. Poza 
tym załoŜono, Ŝe etykieta z dominującym kolorem złotym powinna być najczę-
ściej wybierana, a z dominującym kolorem niebieskim – najrzadziej. Postawio-
no równieŜ hipotezy, Ŝe męŜczyźni piją piwo częściej od kobiet, Ŝe niezaleŜnie 
od płci napój ten spoŜywany jest powszechnie oraz Ŝe męŜczyźni są bardziej 
otwarci na nowości. ZałoŜono takŜe, Ŝe przyzwyczajenie, jako czynnik wyboru 
piwa, ma mniejsze znaczenie dla męŜczyzn niŜ dla kobiet. 

Badanie przeprowadzono na grupie sześćdziesięciu osób (trzydziestu kobiet 
i trzydziestu męŜczyzn). Wyłonieni oni zostali w sposób losowy spośród stu-
dentów studiów stacjonarnych trzech róŜnych wydziałów, wchodzących 
w skład dwóch wyŜszych uczelni Gdańska. Wybrano Wydział Turystyki i Re-
kreacji oraz Wydział Wychowania Fizycznego, które są częścią Akademii Wy-
chowania Fizycznego i Sportu (AWFiS) oraz Wydział Filologiczno-Histo-
ryczny Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Badaniem objęto po dwadzieścia osób 
z kaŜdego wydziału, proporcjonalnie po dziesięć kobiet i dziesięciu męŜczyzn. 
Respondenci byli w wieku od 20 do 27 lat, w tym najczęściej odpowiedzi 
udzielali studenci w wieku od 21 do 24 lat. Większość respondentów, ponad 
93%, jako miejsce pochodzenia podało miasto. Podobnie ok. 92% jako miejsce 
stałego zamieszkania zaznaczyło miasto. Największa grupa studentów (ponad 
63%) zamieszkiwała w momencie badania miasta duŜe liczące powyŜej 100 tys. 
mieszkańców. Drugą grupę stanowili studenci (25%) zamieszkujący miasta 
średniej wielkości liczące od 10 do 50 tys. mieszkańców. Pozostali mieszkali  
w dniu badania w miastach mniejszych lub na wsi.  

Do przeprowadzenia badania wybrano metodę kwestionariusza ankietowe-
go, a jako sposób dotarcia do badanych – wywiad osobisty. Kwestionariusz 
ankietowy składał się z trzynastu pytań o charakterze zamkniętym. W pięciu py-
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taniach obok moŜliwości wyboru „inne, inny”, dano moŜliwość dookreślenia 
odpowiedzi. Kwestionariusz zawierał równieŜ metryczkę, w której respondent 
określał swoją płeć, wiek, nazwę uczelni oraz wydział, a takŜe miejsce pocho-
dzenia i miejsce stałego zamieszkania. 

Wyniki badań zaprezentowano, poza metodą opisową, w tabelach oraz za 
pomocą wykresów liniowych (czynniki wyboru piwa), w tym z wewnętrznym 
podziałem skali, ukazującym waŜność czynnika wyboru piwa (od niewaŜnego 
do najwaŜniejszego).  

Zdecydowana większość respondentów, ponad 98%, zadeklarowała picie 
piwa. Podobny wynik uzyskano w badaniach dotyczących preferencji spoŜycia 
piwa wśród młodzieŜy akademickiej13. Wśród badanych męŜczyźni częściej 
spoŜywali piwo od kobiet. Dwadzieścia procent z nich piło napój codziennie, 
podczas gdy z podobną częstotliwością robiło to niespełna siedem procent ko-
biet. Osoby płci Ŝeńskiej najczęściej deklarowały picie piwa dwa lub kilka razy 
w miesiącu. Największą częstotliwość picia piwa zadeklarowali studenci Wy-
działu Filologiczno-Historycznego. Dokładnie 75% z nich piło piwo dwa lub 
kilka razy w tygodniu lub częściej. W porównaniu z podobną częstotliwością 
piło piwo 40% studentów Wydziału Wychowania Fizycznego, oraz 50% stu-
dentów Wydziału Turystyki i Rekreacji. Większość respondentów nie znała 
oraz nie spoŜywała lub nie pamiętała, Ŝe znała lub spoŜywała piwa pochodzące 
z Browaru Regina, w tym marki objęte badaniem. Znajomością produktu wyka-
zało się ok. 13% badanych. Zaprezentowane marki częściej znane były męŜczy-
znom niŜ kobietom (tab. 1). 

Tabela 1 

Znajomość badanej marki w procentach (ogół respondentów) 

Rodzaj odpowiedzi Ogółem Kobiety MęŜczyźni 
tak 13,33 10,00 16,67 
nie 66,67 76,67 56,67 
nie pamiętam 20,00 13,33 26,66 

Źródło: opracowanie własne. 

Najwięcej osób spośród badanych jako najbardziej atrakcyjną wybrało ety-
kietę z dominującym kolorem złotym (ponad 43%). Na drugim miejscu znalazła 
się etykieta z dominującym kolorem zielonym, najrzadziej zaś wybierano ety-
kiety z dominującym kolorem niebieskim i czerwonym. Etykieta złota domino-

                                                                 
13 A. Dąbrowska, A. Kabacińska, D. Jakimowicz, Piwo na polskim rynku – preferencje wśród 

młodych ludzi, w: Zarządzanie produktem – wyzwania przyszłość, Red. J. Kall, B. Sojkin, Wyd. 
Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 341. 
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wała w wyborze męŜczyzn, a wśród kobiet znalazła tyle samo wielbicielek, co 
etykieta zielona (tab. 2).  

Tabela 2 

Procentowy udział wybranej etykiety (%) 

Dominujący kolor w etykiecie Ogółem Kobiety MęŜczyźni 
złoty 43,33 33,33 53,34 
czerwony 15,00 13,34 16,66 
zielony 25,00 33,33 16,66 
niebieski 16,67 20,00 13,34 

Źródło: opracowanie własne. 

Studentom Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu najbardziej podoba-
ła się etykieta złota, podczas gdy respondenci z Wydziału Filologiczno-Histo-
rycznego UG wybierali z tą samą częstotliwością etykietę złotą i czerwoną. 
Ogólnie etykiety wybrane do badania wywoływały u studentów uczucia bardzo 
radosne, radosne bądź nieokreślone. Najwięcej uczuć radosnych kojarzono  
z etykietą złotą oraz zieloną. Etykieta zielona wywoływała dodatkowo u re-
spondentów uczucia smutne. Etykieta czerwona kojarzyła się z markami „main 
stream” takimi jak „Warka”, ale takŜe z piwem z niŜszej półki oraz mocnym. 
Barwa czerwona była równieŜ postrzegana jako nośnik energii i mocy produktu.  

W badanej próbie przedstawione marki piw moŜliwe, Ŝe zostałyby zakupio-
ne przez ok. 80% studentów, jeśli marki te byłyby powszechnie dostępne na 
rynku. Nie było w badanej grupie osób, które na pewno nie dokonałyby zakupu, 
ale 10% z nich nie zakupiłoby produktu bez wcześniejszej degustacji, przy 
czym opinię taką zdecydowanie częściej wyraŜały kobiety niŜ męŜczyźni  
(tab. 3). 

NajwaŜniejszym czynnikiem wyboru piwa w badanej grupie był smak. 
Podobny wynik uzyskała w badaniach A. Dąbrowska i wsp.14. Drugie miejsce  
w rankingu przypisano przyzwyczajeniu i cenie, następnie zapachowi i rodza-
jowi opakowania. Respondenci w najmniejszym stopniu zwracali uwagę na 
zawartość ekstraktu oraz na trwałość piwa. 

Marka, cena i zawartość alkoholu były waŜniejszymi czynnikami dla męŜ-
czyzn niŜ dla kobiet. Kobiety za to umiejscowiły o dwie pozycje wyŜej przy-
zwyczajenie jako czynnik wyboru. 
 

 

 

                                                                 
14 A. Dąbrowska, A. Kabacińska, D. Jakimowicz, Piwo na polskim rynku…, s. 344. 
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Tabela 3 

Zachowanie respondenta w odniesieniu do marki piwa (%) 

Zachowanie respondenta Ogółem Kobiety MęŜczyźni 
Dokonanie zakupu 33,33 20,00 46,67 
MoŜliwość dokonania zakupu 46,67 50,00 43,33 
Decyzja zakupu po degustacji 10,00 16,66 3,33 
Prawdopodobieństwo niedokona-
nia zakupu 

3,33 6,67 0 

Pewność niedokonania zakupu 0 0 0 
Brak decyzji 6,67 6,67 6,67 

Źródło: opracowanie własne. 

Z uzyskanych badań wynika, Ŝe na wybór piwa wpływały zarówno rodzaj 
uczelni, jak i kierunek i charakter studiów. Osoby studiujące na Wydziale Filo-
logiczno-Historycznym UG za najwaŜniejszy czynnik wyboru uznały cenę, 
podczas gdy studenci AWFiS – smak. „Filologowie” zwracali takŜe większą 
uwagę na zawartość alkoholu w piwie w porównaniu z innymi respondentami 
(rys. 1–4). 
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Rys. 1. Średni ranking czynnika wyboru piwa (ogół respondentów) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Średni ranking czynnika wyboru piwa (studenci AWFiS – Wydział Wychowania 

Fizycznego) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Średni ranking czynnika wyboru piwa (studenci AWFiS – Wydział Turystyki i Rekreacji) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 4. Średni ranking czynnika wyboru piwa (studenci UG – Wydział Filologiczno-Historyczny) 

Źródło: opracowanie własne. 

Czynnikiem, który zdeterminował wybór etykiety przez badanych, był zde-
cydowanie kolor (niezaleŜnie od płci). Na drugim miejscu był to rodzaj piwa  
i w dalszej kolejności nazwa piwa (rys. 5).  
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Rys. 5. Czynniki wyboru etykiety 

Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 

Etykieta dla piwa jest jednym z najwaŜniejszych elementów, które kształtu-
ją jego wizerunek. Często jest podstawową przyczyną decydującą o wyborze 
napoju przez konsumenta. Tym samym zaprojektowanie etykiety piwnej lub 
nadruku na puszce jest bardzo istotną, moŜliwe, Ŝe najistotniejszą czynnością 
(poza wyprodukowaniem samego trunku), poprzedzającą wprowadzenie towaru 
do obrotu handlowego. Pomimo Ŝe na kształt i wygląd etykiety wpływa wiele 
składowych, to jej dominujący kolor wydaje się jednym z rozstrzygających wa-
lorów. 

W artykule wykazano, Ŝe dla badanej grupy respondentów kolor był zdecy-
dowanie najwaŜniejszym czynnikiem wyboru przedstawionych etykiet. Zreali-
zowano równieŜ załoŜenie dotyczące nieznajomości produktów browaru, do 
których naleŜały zaprezentowane marki handlowe piwa. Stwierdzono takŜe, iŜ 
etykieta z dominującym kolorem złotym była najczęściej wybierana, biorąc pod 
uwagę ogół respondentów. Nie potwierdzono, Ŝe etykieta z dominującym kolo-
rem niebieskim zyska najmniejsze grono sympatyków. Okazało się, Ŝe decydo-
wano się na jej wybór nieco częściej niŜ etykiety z dominującym kolorem czer-
wonym. Jest zadaniem trudnym wnioskowanie o przyczynach decyzji respon-
dentów oraz na tej podstawie o ich cechach charakteru, poniewaŜ nie było to 
celem badań. Pomimo to moŜna zaznaczyć, Ŝe kolor złoty jest zwykle odbiera-
ny bądź opisywany jako barwa dobrobytu, a osoby, którym się najbardziej po-
doba, mają bogatą naturę, kochają splendor i wielkość15. Złoty uznawany jest  
w psychologii kolorów za symbol najcenniejszych wartości, a ludzie wybierają-
cy złoty są ambitni, lecz przy tym pozbawieni wyrachowania i chłodu16. Osoby, 
które nie lubią złota (w badanej próbie jedynie kobietom kolor złoty kojarzył się 
ze smutnymi uczuciami), zwykle nie wysuwają się na pierwszy plan, wolą być  
w cieniu innych17. Złoty (Ŝółtozłoty) jest traktowany jako symbol światła, uro-
dzaju, a takŜe wzrostu18. 

Biorąc pod uwagę, Ŝe czerwony jest utoŜsamiany z kolorem „domagającym 
się uwagi” i kojarzonym z miłością oraz porywami serca19, interesujący jest 
fakt, Ŝe w badaniach zyskał najmniej wielbicieli. Barwa czerwona była kojarzo-
na w mitologii greckiej z siłami niszczącymi, ale równieŜ twórczymi. Obecnie 
                                                                 

15 D.L. Mella, Tajemnice kolorów – odkryj swoją osobowość, Wyd. Arbor, Warszawa 1992,  
s. 41. 

16 B.A. Mertz, Kolory, charakter, przeznaczenie, Wyd. J & BF, Warszawa 1996, s. 56–57.  
17 Ibidem, s. 57. 
18 I.K. von Rohr, Leczenie kolorami, Wyd. Amber, Warszawa 2004, s. 124. 
19 B.A. Mertz, Kolory..., s. 52–53. 
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odgrywa rolę jako siła wprowadzająca stan równowagi pomiędzy uczuciem 
agresji i miłości20. Kolor czerwony był łączony najczęściej ze złotym, jako po-
dobający się studentom Wydziału Filologiczno-Historycznego UG. Studenci 
AWFiS wybierali go jednak najrzadziej. Ludzie, którym podoba się kolor czer-
wony, są określani jako pełni sił witalnych i gotowi do odnoszenia spektakular-
nych sukcesów. Osoby, które nie darzą sympatią czerwieni, zwykle nie  poddają 
się pokusom oraz obawiają się sytuacji jednoznacznych, ryzykownych wybo-
rów, a takŜe starają się unikać walki21. 

Kobiety w równym stopniu wybierały etykietę z dominującym kolorem zie-
lonym, jak i złotym. W literaturze ten, kto wybiera barwę zieloną (ciemnozielo-
ną) podobno stara się usługiwać i pomagać innym, a takŜe wspierać ludzi  
w potrzebie22. Ludzie kochający zielony cenią tolerancję i pomoc wzajemną23. 
Kolor zielony był odbierany w badaniu najczęściej jako przynoszący na myśl 
uczucia smutne i bardzo smutne. Częściej takie skojarzenia ujawniali męŜczyźni 
niŜ kobiety. Osoby nieprzepadające za kolorem zielonym raczej nie czują się 
częścią przyrody i są utoŜsamiane z niewolnikami postępu oraz techniki24. 

Mniej więcej z równą częstością niezaleŜnie od wydziału, gdzie przeprowa-
dzono badania, była wybierana przez respondentów etykieta z dominującym 
kolorem niebieskim. Barwa ta nazywana jest „kolorem obrazu duszy ukochanej 
istoty”25. Kobiety i męŜczyźni kochający niebieski określani są jako dąŜący do 
wewnętrznej harmonii i stałości duchowej. Zwykle odbierani są jako chłodne, 
lojalne osoby, a wewnętrzna siła łatwiej niŜ innym pomaga im wybrnąć z róŜ-
nych chorób26. 

Ze względu na fakt, Ŝe kolor jest waŜnym elementem ukrytej teorii wyrobu 
i istotnie wpływa na budowanie wizerunku takiego produktu jak piwo, cenne 
byłoby przeprowadzenie w przyszłości badań pogłębionych oraz na większej 
grupie respondentów. Uzyskane wyniki mogłyby w sposób bardziej obiektywny 
potwierdzić wpływ określonych kolorów na postrzeganie nieznanego wyrobu.  

W wyniku przeprowadzonych badań moŜna postawić tezę, Ŝe etykieta piw-
na lub nadruk na puszce to waŜny czynnik determinujący wybór produktów,  
w tym piwa.  

                                                                 
20 I.K. von Rohr, Leczenie..., s. 122. 
21 B.A. Mertz, Kolory...., s. 53–54. 
22 D.L. Mella, Tajemnice kolorów..., s. 36. 
23 B.A. Mertz, Kolory...., s. 63. 
24 Ibidem, s. 63.  
25 I.K. von Rohr, Leczenie..., s. 122.  
26 B.A. Mertz, Kolory..., s. 72. 
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COLOR AS AN ELEMENT OF HIDDEN CHOICE THEORY 
 

Summary 
 
Color is an omnipresent phenomenon on our planet. Its commonness is a reason, why every 

seeing man, on the one hand, doesn't often notice the value, which is connected with it, and on the 
other hand he doesn't imagine a life without colors. Nowadays, color is a very important element 
of the product image as well. It also plays an essential role in so called 'hidden choice theory’, 
having at the same time an influence on the first impression about the product and taking shop-
ping decisions by a consumers. In the paper four colors has been put to the test (gold, red, green, 
blue) and on these four examples the influence of the analyzed phenomenon on the choice of beer 
label has been presented. Additionally, the basic feelings exerted by the tested color on the poten-
tial buyer were portrayed, and what contingent actions would he take, if the product was com-
monly available on the market. 
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MARKETING SZEPTANY  
W USŁUGACH PROFESJONALNYCH  

 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono pojęcie marketingu szeptanego oraz moŜliwości zastosowania je-
go działań w rekomendowaniu profesjonalnych usług architekta wnętrz. Dokonano równieŜ anali-
zy źródeł informacji, na podstawie których konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Z badań 
wynika, Ŝe Polacy coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług profesjonalisty w zakresie 
aranŜacji przestrzeni mieszkalnej i w przewaŜającej części swoje decyzje podejmują na podstawie 
rekomendacji znajomych.  

Wprowadzenie 

Marketing jest dziedziną nauki, która ewoluuje wraz ze zmieniającym się 
otoczeniem społecznym, politycznym i ekonomicznym, a dynamika polskiego 
rynku prowokuje do ciągłego poszukiwania najlepszych moŜliwości wyboru 
sposobów dotarcia z ofertą do klientów. Dlatego od umiejętności dostosowania 
się firmy do tych zmieniających się warunków zaleŜy jej przetrwanie na rynku, 
pozycja i wreszcie sukces. Koncepcja marketingu szeptanego nie jest niczym 
nowym, od lat bowiem ludzie przekazywali sobie opinie, posiadali naturalną 
skłonność do doradzania, polecania czy po prostu opowiadania o tym, co ich 
spotkało, co kupili i gdzie byli. W marketingu szeptanym nie chodzi tylko  
o zwykłą rozmowę, ale o umiejętne pokierowanie rozmową, by przekazać in-
formacje we właściwy sposób odpowiednio wyselekcjonowanym odbiorcom. 
Koncepcja marketingu szeptanego wydaje się być skutecznym sposobem ko-
munikowania w działalności usługowej m.in. ze względu na specyficzne cechy 
usług: ich niematerialność, nierozdzielność, nietrwałość czy róŜnorodność. Bar-
dzo waŜna wydaje się być rola architekta w przełoŜeniu potrzeb klienta na pro-
jekt mieszkania. Doradzanie w wyborze materiałów czy kolorystyki, efekt, jaki 
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moŜna uzyskać dzięki pomocy specjalisty, pewność, Ŝe dany projekt jest dopa-
sowany do indywidualnych potrzeb klienta (kaŜdy ma inne potrzeby  
i kaŜde mieszkanie czy dom są inne), stanowi bazę do opracowania projektu. 
Kolejnym argumentem przemawiającym za potrzebą stosowania marketingu 
szeptanego w tej działalności jest malejąca skuteczność tradycyjnych form ko-
munikacji (np. reklamy). Na potrzeby niniejszego opracowania załoŜono, Ŝe  
w usługowej działalności architekta wnętrz moŜna wykorzystywać marketing 
szeptany do komunikowania się z rynkiem, a siła rekomendacji tych usług przez 
klientów (gdzie komunikat jest tworzony i przekazywany przez klienta) jest 
niepodwaŜalna.  

Marketing szeptany 

W literaturze przedmiotu nie ma zgodności co do stosowanej terminologii. 
A poniewaŜ zupełnie niedawno dostrzeŜono w marketingu moŜliwości wyko-
rzystania rozmów i okazji do nich wśród nabywców (ludzie od zawsze opowia-
dali sobie i rozmawiali na tematy związane z towarami, usługami i markami, ale 
w teorii marketingu dostrzeŜono ten fakt zupełnie niedawno), dyskusje na temat 
stosowanych terminów i rodzących je konsekwencji trwają. Trafnie ujął to pre-
zes agencji marketingu szeptanego Streetcom Piotr Gotkowski: „W języku pol-
skim mamy w zasadzie tylko marketing szeptany, w języku angielskim nato-
miast stosuje się dwa pojęcia: buzz i word of mouth, uŜywane często wymien-
nie. Jednak wśród praktyków buzzmarketing kojarzony jest raczej z działaniami 
mającymi na celu wywołanie szumu, rozgłosu, zainteresowania wokół marki, 
zaś word of mouth marketing z działaniami polegającymi na inicjowaniu natu-
ralnych rekomendacji produktów przez konsumentów. To rozróŜnienie w ter-
minologii ma powaŜniejsze konsekwencje, zarysowuje się bowiem wyraźny 
podział na agencje kreujące »buzz« skierowany do konsumentów oraz firmy 
stosujące podejście »razem z konsumentem«1. Idąc dalej moŜna równieŜ za-
uwaŜyć, Ŝe czym innym jest Word of mouth (WOM) i czym innym jest Word of 
mouth marketing (WOMM). „WOM czyli Word of mouth (po polsku komuni-
kacja nieformalna) – bezpośrednia, spontaniczna komunikacja między ludźmi, 
niezaleŜne rozmowy, na które marketerzy nie mają wpływu”2. Word of mouth 
marketing to wzmacnianie i stymulowanie komunikacji nieformalnej, poprzez 
dostarczanie konsumentom powodów do rozmów.  

                                                                 
1 M. Hughes, Marketing szeptany. Buzzmarketing, MT Biznes, Warszawa 2008, s. 8. 
2 Word of mouth marketing, www.streetcom.pl/language/pl-PL/Wordofmouth/. 
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Marketing szeptany (word-of-mouth marketing) polega na przekazywaniu 
informacji o produkcie i kreowaniu zainteresowania nim w sposób nieformalny, 
z ust do ust, tzw. pocztą pantoflową przez np. rodzinę, przyjaciół, znajomych 
oraz inne osoby niezwiązane z danym producentem3. Inna definicja marketingu 
szeptanego mówi, Ŝe są to „działania słuŜące rozpowszechnianiu informacji 
marketingowej wśród odbiorców w bezpośrednim i spontanicznym przekazie 
ustnym. Potęga tego rodzaju komunikacji leŜy w tym, Ŝe coraz mniej ufamy 
tradycyjnym formom komunikatów marketingowych, za to chętnie opieramy się 
na opiniach innych uŜytkowników produktów. Przykładowymi formami marke-
tingu szeptanego mogą być: evangelist marketing, marketing wirusowy, brand 
blogging, community marketing, product seeding, cause marketing, trendsetting 
oraz casual marketing”4. 

Evangelist marketing jako jedna z form marketingu szeptanego polega na 
takim przywiązaniu i przekonaniu klienta co do wyboru produktu/usługi, Ŝe 
staje się on jego ambasadorem i z własnej inicjatywy zaczyna rekomendować 
ofertę innym nabywcom. Marketing wirusowy (viral marketing) to „nieformal-
ny sposób komunikacji marketingowej zakładający wykorzystanie konsumen-
tów do sprzedawania produktu w imieniu firmy, która go tworzy”5 przy wyko-
rzystaniu Internetu. Narzędziami, którymi mogą posługiwać się nabywcy, roz-
przestrzeniając opinie o produkcie, są specjalnie stworzone ku temu filmy, gry 
internetowe, pliki, zdjęcia itp. „Marketing wirusowy polega więc na stworzeniu 
atrakcyjnego komunikatu i poinformowaniu o jego istnieniu. Resztą zajmą się 
konsumenci, którzy przekazują sobie informacje na jego temat, głównie za po-
mocą róŜnych kanałów komunikacji online”6. W brand bloggingu wykorzystuje 
się potencjał blogów7 internetowych i poprzez informacje tam umieszczane 
wywołuje rozmowy o produktach bądź usługach.  

Community marketing to tworzenie i wspieranie niszowych społeczności 
zainteresowanych daną marką czy danym produktem/usługą. Mogą to być kluby 

                                                                 
3 A. Jasielska, R.A. Maksymiuk, Dorośli reklamują, dzieci kupują, Kindermarketing i psycho-

logia, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010, s. 65. 
4 J. Pikuła-Małachowska, Marketing szeptany jako forma komunikacji przedsiębiorstwa z kon-

sumentami, w: Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272, 
Rzeszów 2010, s. 359. 

5 A. Jasielska, R.A. Maksymiuk, Dorośli reklamują,…, s. 67. 
6 Ibidem, s. 67. 
7 Blog – rodzaj internetowej strony, tworzonej przez właściciela (blogera), najczęściej są to re-

gularnie publikowane informacje o charakterze osobistego pamiętnika. W blogosferze (tak nazy-
wa się ogół blogów) moŜna znaleźć teŜ blogi profesjonalne, czyli takie, na łamach których pre-
zentuje się jakąś dziedzinę np. blogi architektoniczne, blogi kulinarne, blogi historyczne czy 
polityczne. 
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czy fora dyskusyjne. Product seeding jest kolejną odmianą marketingu szepta-
nego, która polega na przekazywaniu do testowania produktów lub próbek pro-
duktów wpływowym osobom, np. uznanym blogerom, którzy rozpowszechniają 
później na ten temat pozytywne informacje. Causa marketing to działania pole-
gające na wspieraniu kwestii społecznych w celu zdobycia wsparcia ludzi, któ-
rzy uwaŜają dany problem za istotny. Inną formą rozpowszechniania informacji 
o produktach, rozpowszechnianiu mody na pewne marki czy produkty jest 
trendsetting. Casual marketing to działania wykorzystujące promocję jednego 
produktu do równoległej rekomendacji innych niezwiązanych z głównym celem 
działań. 

Z raportu Nielsen Global Survey opublikowanego w październiku 2007 r. 
przez „Trust In Advertising” wynika, Ŝe marketing szeptany jest w opinii re-
spondentów bardziej skuteczny niŜ tradycyjne sposoby komunikacji. „Zwycięz-
cą październikowej publikacji jest tzw. word-of-mouth, czyli rekomendacje 
produktów i marek przez konsumentów. Zdecydowanie zdystansował pozostałe 
formy reklamy i kanały komunikacji. AŜ 78% konsumentów ufa… samym so-
bie, czyli innym konsumentom. Tym samym marketing szeptany jest postrzega-
ny w kategorii najbardziej efektywnego narzędzia sprzedaŜowego8. Word of 
mouth zdobywa coraz większą popularność w USA. Wyspecjalizowane agencje 
coraz chętniej penetrują formalne i nieformalne kanały komunikacji, szukając 
liderów marketingu szeptanego9. RównieŜ w Polsce powstają agencje, które 
zajmują się taką działalnością.  

Specyfika stosowania marketingu w branŜy architektonicznej 

Poddając analizie funkcjonowanie przedsiębiorstw w branŜy architekto-
nicznej, naleŜy zaznaczyć, Ŝe w polskim społeczeństwie ciągle w znacznym 
stopniu nie są zaspokajane podstawowe potrzeby, takie jak fizjologiczne czy 
bezpieczeństwa, ale warto zauwaŜyć, Ŝe zmiany zachodzące w polskiej archi-
tekturze po 1989 r. zdecydowanie częściej są oceniane przez badanych jako 
zmierzające w dobrym kierunku (69%) niŜ w złym (6%)10. Wielu badanym 
niezastąpiona przy budowie domu wydaje się rola architekta – 43% z nich jemu 
właśnie zleciłoby opracowanie projektu budynku. Mniej popularne jest korzy-
stanie z gotowych modeli (27%)11. Oznacza to, mimo Ŝe względy ekonomiczne 

                                                                 
8 Szeptany – budzi zaufanie, „Marketing w Praktyce” 2007, nr 12, s. 28. 
9 Marki, o których się szepcze, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 12, s. 22. 
10 Polacy o architekturze, CBOS, raport z badań BS/149/2005, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 

2005/K_149_05.PDF. 
11 Ibidem. 
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ciągle są decydujące, Ŝe Polacy zwracają uwagę na estetykę, styl i architekturę, 
co rodzi popyt na tego typu usługi. Ponadto z badań CBOS przeprowadzonych 
w 2010 roku wynika, Ŝe „polskim rodzinom Ŝyje się obecnie znacznie lepiej niŜ 
przed czterema laty, świadczą o tym wszystkie przeanalizowane wskaźniki do-
brobytu. Z jednej strony Polacy gromadzą w swoich domach coraz więcej dóbr  
i przedmiotów stanowiących niekwestionowane udogodnienia cywilizacyjne,  
z drugiej zaś coraz rzadziej mają problemy finansowe z zaspokojeniem róŜnego 
rodzaju potrzeb – zarówno tych podstawowych, jak i bardziej luksusowych”12. 
PowyŜsze wyniki badań wskazują na znaczny wzrost konsumpcji usług. Podob-
ną tendencję moŜna zaobserwować na rynku budowlanym i w branŜy usług 
architektonicznych.  

Według A. Payne’a „usługą jest kaŜda czynność zawierająca w sobie ele-
ment niematerialności, która polega na oddziaływaniu na klienta lub przedmioty 
bądź nieruchomości znajdujące się w jego posiadaniu, a która nie powoduje 
przeniesienia prawa własności. Przeniesienie prawa własności moŜe jednak 
nastąpić, a świadczenie usługi moŜe być lub teŜ nie być ściśle związane z do-
brem materialnym”13. Reasumując, usługa to po prostu czynność, jaką wykonu-
je usługodawca (w tym przypadku architekt wnętrz) w celu zaspokojenia po-
trzeb czy oczekiwań klienta. Usługi mogą zawierać w sobie mniej lub więcej 
elementów materialnych. Stąd podział na: 

– czyste produkty materialne, czyli takie, które nie wymagają uzupełnie-
nia Ŝadnymi elementami usługowymi (np. odnosząc się do branŜy bu-
dowlanej, w której działa architekt, czystym produktem materialnym 
mogą być meble), 

– produkty materialne z usługami towarzyszącymi (np. meble kuchenne 
na zamówienie z montaŜem w domu klienta), 

– hybrydy, tj. produkty składające się w równej mierze z elementów ma-
terialnych i niematerialnych (np. usługa montaŜu parkietu z zastosowa-
niem produktów chemii budowlanej w domu klienta), 

– usługi stanowiące podstawę produktu z towarzyszącymi mu elementami 
materialnymi i/lub usługami uzupełniającymi (projekt aranŜacji wnętrz 
plus wydruk tego projektu na papierze), 

– czyste usługi (usługi doradcze architekta na placu budowy). 
Usługi ponadto charakteryzują takie cechy jak:  

                                                                 
12 Poziom Ŝycia Polaków, CBOS, raport z badań BS/44/2010, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 

2010/K_044_10.PDF. 
13 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa, 1996, s. 20. 
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– niematerialny charakter,  
– jednoczesność świadczenia i korzystania z usługi, 
– nietrwałość i brak moŜliwości magazynowania,  
– ścisły związek usługi z osobą wykonawcy, 
– niejednorodność usługi i związana z nią zmienna jakość,  
– komplementarność i substytucyjność usług, 
– niemoŜność nabycia praw własności usługi. 
Usługi moŜna klasyfikować na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest ro-

dzaj własności, drugim rodzaj obsługiwanego rynku, kolejnym rodzaj kontaktu 
z klientem – bezpośredni lub minimalny, np. w automatycznej myjni samocho-
dowej. Usługi mogą teŜ opierać się na ludziach (doradztwo, szkolnictwo) lub na 
sprzęcie (np. automaty do sprzedaŜy napojów, bankomaty). Usługi oparte na 
pracy ludzi moŜna podzielić na takie, które świadczone są przez wysoko wy-
kwalifikowany personel oraz świadczone przez pracowników niewykwalifiko-
wanych14. 

W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznej definicji, co jest usługą pro-
fesjonalną. MoŜna jednak przyjąć, Ŝe profesjonalnymi usługami są takie, które 
są świadczone przez wykwalifikowanych specjalistów. K. Przybyłowski propo-
nuje następujący podział w przypadku klasyfikacji bazującej na ludziach: 

– usługi bazujące na niewykwalifikowanej sile roboczej, 
– usługi bazujące na wykwalifikowanej sile roboczej, 
– usługi świadczone przez profesjonalistów, np. prawników, konsultan-

tów ds. zarządzania, księgowych15 oraz architektów. 
„Sfera usług profesjonalnych obejmuje wszystkie rodzaje usług nastawio-

nych głównie na obsługę środowiska biznesowego w obszarach wymagających 
szczególnych kompetencji potwierdzonych odpowiednim wykształceniem. Fakt 
ten powoduje, Ŝe jest to niezwykle niejednorodna grupa usługodawców, wyma-
gająca szczególnych umiejętności marketingowych przy rozwiązywaniu pro-
blemów pojawiających się u klientów”16. 

Usługi świadczone przez architektów, które są przedmiotem tego opraco-
wania, wyróŜnia wysoki stopień specjalizacji, bezpośredni kontakt z klientem 
oraz świadczenie usług klientom indywidualnym i instytucjonalnym. Wysoki 
stopień specjalizacji dotyczy zdobytego wykształcenia (dyplomy ukończenia 

                                                                 
14 Ph. Kotler, Marketing, Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 708–709. 
15 K. Przybyłowski, S.W. Hartley, R. Kerin, W. Rudelius, Marketing, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa 1998, s. 329. 
16 M. Czuba, Marketing profesjonalnych usługodawców, http://marketing.org.pl/index. 

php/go=2/act=5/fileid=693/product_id=m414fea988bed5. 
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studiów uczelni wyŜszych na kierunku Architektura i Urbanistyka, uprawnienia 
specjalistyczne do projektowania budynków mieszkalnych, szkolenia, certyfika-
ty) oraz zdobytego doświadczenia i praktyki. Bezpośredni kontakt z klientem 
jest warunkiem koniecznym, by powstał produkt/usługa spełniający jego wy-
magania, dopasowany do potrzeb klienta. Projekt budynku mieszkalnego, pro-
jekt elewacji i projekt aranŜacji wnętrz to wynik nie tylko posiadanej i wyko-
rzystywanej wiedzy, ale równieŜ kontaktów usługodawcy z usługobiorcą.  
„W usługach profesjonalnych – m.in. konsultingowo-doradczych, prawniczych, 
związanych z księgowością, informatyką – rola sprzedawcy jest ściśle powiąza-
na z oferowaną usługą, bowiem specjalista sprzedaje siebie, swoje umiejętności, 
doświadczenie, wiedzę. Trzeba być równieŜ sprzedawcą, psychologiem, partne-
rem i negocjatorem”17. Podobnie jest w przypadku usług świadczonych przez 
architektów. W polskich realiach bardzo często są to firmy jednoosobowe lub 
mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające kilku pracowników. Architekt podejmują-
cy się świadczenia usługi, np. aranŜacji wnętrz rozpoczyna współpracę z klien-
tem i przez cały okres powstawania projektu, na który składają się spotkania na 
placu budowy, spotkania w biurze architektonicznym, w sklepach z elementami 
wyposaŜenia wnętrz, poprzez ustalenia z klientem szczegółów odpowiadających 
jego potrzebom i oczekiwaniom, aŜ po finalny projekt, jest swoistym opieku-
nem-sprzedawcą usługi. To z nim spotykają się klienci, to on poznaje styl ich 
Ŝycia, rodzinę, buduje więzi z klientami.  

„Działalność marketingowa w usługach profesjonalnych daje moŜliwość 
budowania więzi z potencjalnymi klientami, zanim trafią oni do firmy przez 
rekomendacje innych klientów; przyciągnięcia ich do siebie na stałe dzięki 
utwierdzeniu w przekonaniu o dokonaniu właściwego wyboru; tworzenia prze-
świadczenia, Ŝe usługodawca jest liderem w swojej działalności”18. Powstaje 
pytanie, w jaki sposób klient moŜe zdobyć zapewnienie, Ŝe wybrany usługo-
dawca spełni swoje obietnice, Ŝe zlecona usługa będzie warta swojej ceny,  
a klient w konsekwencji na tyle zadowolony, Ŝe podzieli się tą wiedzą z innymi.  

Charakterystycznymi elementami marketingu usług architektonicznych są: 
– kwalifikacje do wykonywania zawodu, czyli wykształcenie kierunko-

we, uzyskane uprawnienia budowlane, ukończone kursy; 
– wyraźna specjalizacja udokumentowana zrealizowanymi projektami (na 

podstawie portfolio architekta wnętrz nabywcy mogą przekonać się, czy 

                                                                 
17 B. Marczuk, Marketing w firmie usług profesjonalnych, http://marketing.org.pl/index. 

php/go=2/act=5/fileid=332/product_id=m41596be10b820. 
18 M. Czuba, Marketing usług. Teoria i praktyka, Wyd. Tara, Katowice 2001, s. 109. 
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styl, w jakim projektuje architekt, odpowiada ich oczekiwaniom este-
tycznym), 

– łączenie kompetencji towarzyszących wykonywanej profesji z działa-
niami marketingowymi. 

Kwalifikacje projektanta, posiadane uprawnienia czy portfolio są istotnie 
bardzo waŜnymi elementami, naleŜy jednak pamiętać, by planując działania 
komunikacyjne, umiejętnie poinformować potencjalnych klientów o zaletach 
przyszłej współpracy.  

Poszukiwanie informacji o usługodawcy 

Zanim zacznie się myśleć o konkretnych działaniach marketingowych, 
waŜne jest uzyskanie wiedzy o źródłach pozyskiwania informacji przez klien-
tów w odniesieniu do usług architektonicznych. 

Według badań CBOS, „chęć skorzystania z usług architekta najczęściej wy-
raŜali badani lepiej wykształceni, mieszkańcy miast, respondenci charakteryzu-
jący się względnie najwyŜszymi dochodami w przeliczeniu na osobę oraz – co 
się z tym wiąŜe – lepiej oceniający sytuację materialną własnego gospodarstwa 
domowego. Chętniej teŜ niŜ pozostali zleciliby architektowi prace projektowe 
przedstawiciele kadry kierowniczej i inteligencji oraz pracownicy umysłowi”19. 
W grudniu 2007 r. opublikowano wyniki badania przeprowadzonego przez De-
partament Strategii i Rozwoju On Bard PR oraz PBS DGA na ogólnopolskiej, 
reprezentatywnej losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski20. Badanie 
dotyczyło rynku materiałów budowlanych i wykończeniowych, a jedno z po-
stawionych respondentom pytań dało odpowiedź na temat źródeł pozyskiwania 
opinii, którymi kierują się konsumenci w chwili podejmowania decyzji o zaku-
pie (rys. 1). NajwaŜniejszym, osiągającym 60% wskazań respondentów źródłem 
pozyskiwania opinii o produkcie są znajomi, przyjaciele i rodzina. Dopiero 
potem badani wskazywali informacje uzyskane od sprzedawcy, pracownika 
sklepu (55%), dalej pojawili się monterzy, fachowcy z firm remontowych, prak-
tycy w swojej dziedzinie (37%). NajniŜszy odsetek wskazań odnotowały trady-
cyjne media – reklama w prasie, telewizji czy radiu (12%).  

 

                                                                 
19 Polacy o architekturze, CBOS, raport z badań BS/149/2005, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/ 

2005/K_149_05.PDF. 
20 A. Piasna, T. Turzyński, Sprzedawca ambasadorem marki budowlanej, „Marketing i Rynek” 

2007, nr 12, s. 57. 
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Rys. 1. Znaczenie źródeł informacji o materiałach budowlano-wykończeniowych w opinii klien-
tów 

Źródło: A. Piasna, T. Turzyński, Sprzedawca ambasadorem marki budowlanej, „Marketing  
i Rynek” 2007, nr 12, s. 57. 

Jak wynika z rysunku 1, znajomi oraz sprzedawca mają największy wpływ 
na wybory dokonywane przez nabywców. Pojawiło się zatem pytanie, jakie 
czynniki wpływają na zachowania nabywcze klientów biur architektonicznych, 
jakie źródła informacji wykorzystują nabywcy w procesie zakupu tego typu 
usług. Celem badania była intensyfikacja działań marketingowych biura archi-
tektonicznego zlokalizowanego w Częstochowie oraz uzyskanie informacji  
o moŜliwościach dotarcia do nowych klientów. Badanie przeprowadzono  
w grudniu 2010 r. metodą wywiadu bezpośredniego wśród klientów biura, któ-
rzy skorzystali z usług w latach 2007–2010. Ze względu na specyfikę branŜy 
architektonicznej, w której proces budowy domu jest długi i kapitałochłonny,  
w badaniu wzięło udział 30 pełnoletnich, indywidualnych klientów biura. Przy-
gotowano kwestionariusz wywiadu, który zawierał pytania metryczkowe oraz 
część merytoryczną. Pytania dotyczyły składników oferty, ceny, reputacji firmy, 
źródeł informacji o firmie oraz zakresu usług posprzedaŜowych. Badanie objęło 
klientów zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (głównie miast: 
Częstochowa, Radomsko, Myszków, Kłobuck, śarki), województwa dolnoślą-
skiego (Wrocław), województwa mazowieckiego (Warszawa) i województwa 
łódzkiego (Sieradz).  

W świetle uzyskanego materiału źródłowego dokonano charakterystyki ba-
danych. Klientami badanego biura były osoby w wieku powyŜej 30 lat (28 
klientów), jeden klient powyŜej 25 lat i jeden powyŜej 50 lat, w zdecydowanej 
większości były to rodziny (80% zleceniodawców) oraz 3 kobiety i 3 męŜczyzn 
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(co stanowiło 20% badanych). Uwzględniając kryterium podziału respondentów 
według statusu zawodowego, wszyscy badani są aktywni zawodowo, są wy-
kształceni (90% posiada wykształcenie wyŜsze). W pytaniu dotyczącym skład-
ników oferty: 20% było zainteresowanych projektem aranŜacji wnętrz mieszkań 
w budynkach wielorodzinnych, 10% odpowiedzi dotyczyło projektu domu,  
a 70% to zlecenia kompleksowej aranŜacji wnętrz domów. Spośród wielu źró-
deł pozyskiwania informacji o biurze architektonicznym badani najczęściej 
wskazywali następujące odpowiedzi: z polecenia znajomych (70%), strona in-
ternetowa (30%), publikacje w czasopismach branŜowych (realizacje biura 
opublikowane zostały w następujących czasopismach: „Salon i Sypialnia”, 
„Świat Łazienek i Kuchni”, „Łazienka”, „Dobrze mieszkaj”) – nie odnotowano 
Ŝadnego wskazania. Chęć skorzystania z nadzoru na budowie jako elementu 
usług posprzedaŜowych wyraziło 90% badanych.  

Analizując otrzymane wyniki, moŜna zauwaŜyć, Ŝe przekaz ustny i ludzie  
w nim uczestniczący odgrywają istotną rolę w procesie świadczenia usług spe-
cjalistycznych. Ustna rekomendacja moŜe być w tym przypadku uznana za jed-
no z najwaŜniejszych źródeł informacji. W usługach architektonicznych dozna-
nia i doświadczenia osobiste w trakcie procesu kształtują opinię klienta na temat 
jakości usługi. Jak wspomina A. Payne „niezadowoleni nabywcy przestrzegają 
przed korzystaniem z usług firmy dwukrotnie więcej osób, niŜ zdołają namówić 
do dokonania zakupów ci, którzy są z nich zadowoleni”21. NaleŜy o tym pamię-
tać, bo negatywny przekaz moŜe obniŜyć efektywność pozostałych, wykorzy-
stywanych przez firmę kanałów komunikacji.  

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań, budŜet firmy na dzia-
łania marketingowe (firma jednosobowa) oraz moŜliwości zastosowania marke-
tingu szeptanego moŜna wyróŜnić następujące działania prowadzone przez fir-
mę z zakresu word of mouth: amplifying internetowy, evangelist marketing, 
brand blogging, product seeding oraz community marketing, które poniŜej po-
krótce opisano. 

Amplifying internetowy to narzędzie wykorzystywane do moderowania  
i wzmacniania obecności marki w sieci, jak teŜ zwiększania świadomości jej 
istnienia wśród konsumentów. W ujęciu strategicznym słuŜy integracji i wza-
jemnemu wzmocnieniu kompleksowych programów ambasadorstwa i ewange-
lizacji marki w Internecie i poza nim. Postrzegany jako specyficzny, samodziel-
ny kanał komunikacji szczególnie dobre efekty przynosi w połączeniu z inten-
sywnymi działaniami public relations. Jednym z najbardziej naturalnych zasto-
                                                                 

21 A. Payne, Marketing usług…, s. 203. 
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sowań takiej integracji kanałów komunikacji marketingowej są działania pro-
wadzone w synergii z PR-em produktowym22. 

Evangelist marketing moŜe wykorzystywać to, Ŝe klient, który zbudował 
dom i go wyposaŜył, ma na tyle duŜe doświadczenie i wiedzę na temat ofero-
wanych produktów, usług, rozwiązań technicznych, by rozmawiać o tym z in-
nymi uŜytkownikami sieci, polecając usługi konkretnego architekta. Nabywcy 
usług architektonicznych mogą tak dalece identyfikować się z pewnymi rozwią-
zaniami, by stać się ambasadorami marek i przekonywać do zakupu innych 
konsumentów (dylemat: zatrudnić architekta wnętrz czy starać się zaaranŜować 
dom samodzielnie). Z drugiej strony architekt moŜe być wykorzystywany jako 
amplifier, czyli tzw. ewangelista – lider opinii, który sam rozsiewa informacje  
i „buzzuje” dla klienta. W przypadku badanej firmy właściciel pracowni archi-
tektonicznej wykorzystuje: 

– rozmowy z klientami,  
– kontakty telefoniczne,  
– spotkania w sklepach z elementami aranŜacji wnętrz,  
– korespondencję e-mailową w celu przekazania informacji o nowych 

rozwiązaniach czy poszerzeniu oferty biura, interesujących wydarze-
niach, w których brała udział firma – np. Targi Designu w Mediolanie  
i pokazane tam nowości. 

Brand blogging obejmuje: 
a) współpracę z blogerami,  
b) właściciel pracowni prowadzi równieŜ własnego bloga, na którym pre-

zentuje informacje o nowościach w ofercie firm produkujących elemen-
ty i materiały z branŜy budowlanej i dekoracyjnej, nowe trendy w aran-
Ŝacji wnętrz, trendy w designie,  

c) właściciel firmy uczestniczy w dyskusjach na forach dyskusyjnych  
w Internecie, gdzie informuje o tym, co dzieje się w branŜy oraz jakie 
sukcesy odnosi firma. 

W ramach zaś product seeding prowadzi się następujące działania: 
– właściciel pracowni testuje produkty a wyniki testów umieszcza we 

wpisach na blogu (do tej pory testowano sprzęt AGD, paletę farb do 
wnętrz znanej polskiej marki), jako właściciel przewodniego w Polsce 
bloga o tej tematyce (pierwszego w Polsce – blog istnieje juŜ prawie 7 
lat) jest uznawany za trendsettera, lidera opinii, na swoim koncie ma 

                                                                 
22 T. Gregorczyk, WaŜna jest obecność, transparentność i szczerość, http://marketing-

news.pl/theme.php?art=661. 
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współpracę w kilkoma agencjami marketingu szeptanego, agencjami 
reklamowymi, 

– film z testowania produktu został zamieszczony na serwisie sharingo-
wym YouTube, 

– blog pracowni posiada własny profil na portalu społecznościowym Fa-
cebook23, gdzie umieszcza się informacje o publikacjach projektów pra-
cowni w czasopismach branŜowych, informacje o nowych wpisach na 
stronie pracowni czy na stronie bloga, dając tym samym powód do 
rozmów (fan page24 bloga pracowni w lutym 2011r. osiągnął liczbę 987 
osób), 

Community marketing – stworzono forum dyskusyjne dla pasjonatów sty-
lowych wnętrz i miłośników designu. Na forum uŜytkownicy mogą dyskuto-
wać, wymieniać się komentarzami i spostrzeŜeniami na temat oferty firmy oraz 
tego, co dzieje się w branŜy. Link do forum umieszczono na stronie firmowego 
bloga, by ułatwić dotarcie tam potencjalnie zainteresowanych dyskusją uŜyt-
kowników. 

Podsumowanie 

O marketingu szeptanym w przypadku branŜy architektonicznej i w pracy 
architektów wnętrz moŜna mówić w dwóch płaszczyznach. Jedna to rekomen-
dacje klientów polecających usługi danego projektanta. Z drugiej strony archi-
tekt będąc specjalistą w danej dziedzinie, jest liderem opinii i moŜe rekomen-
dować produkty lub usługi, które jego zdaniem zainteresują klientów, są wyso-
kiej jakości, w korzystnej cenie czy dobrej lokalizacji. Mowa tutaj o materiałach 
wykończeniowych, malarskich, dekoracyjnych, usługach firm remontowych, 
firm instalatorskich i budowlanych. Strony rekomendujące posiadają ogromny 
potencjał, niejednokrotnie ich głos jest silniejszy niŜ głos mediów. Dlatego na-
leŜy pamiętać o etycznym aspekcie tego typu działań. Mimo Ŝe podjęto juŜ 
pewne kroki i stworzono Kodeks Etyki Marketingu Szeptanego, w Polsce ciągle 
brakuje jasnych zasad i reguł stosowania marketingu szeptanego. Podsumowu-
jąc, moŜna posłuŜyć się stwierdzeniem, które pojawiło się na konferencji mar-
ketingu szeptanego w 2009 r. – „marketing szeptany to dawanie konsumentom 
powodów do rozmów, a nie rozmawianie za nich”25. 

                                                                 
23 Facebook – portal społecznościowy. 
24 Fan page jest stroną na Facebooku, która reprezentuje daną markę, organizację, firmę, osobę 

publiczną. Fan page na portalu społecznościowym jest dziś istotnym elementem obecności ich 
marki w Internecie.  

25 Relacja z konferencji marketingu szeptanego, http://buzzreporter.pl/?p=613. 
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WORD OF MOUTH MARKETING IN PROFESSIONAL SERVICES 
 

Summary 
 

The paper presents the concept of Word of Mouth Marketing and its potential as 
recommendation of interior designer services. The source of information upon which consumers 
evaluate purchase decisions has been analyzed. The evaluation shows that Poles more and more 
decide to choose professional service in the field of interior design and decoration and make 
decision predominant under influence and recommendation of friends. 
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Streszczenie  

Nowoczesna komunikacja marketingowa wybieralnych produktów systemowych powinna 
uświadamiać konsumentom wyjątkowe korzyści (multikorzyści) wynikające z ich zakupu oraz 
uŜytkowania. Zatem firmy w przekazach komunikacyjnych muszą koncentrować się na wiązkach 
potrzeb, które nabywcy mogą łatwo i przyjemnie zaspokoić za pomocą ich produktu. Ponadto  
z uwagi na fakt, Ŝe nabywcy coraz bardziej aprobują działania komunikacyjne, które wciągają ich 
w subtelną grę ze sprzedawcą i/lub producentem, konieczne jest stosowanie interaktywnych 
narzędzi komunikacji (np. mediów elektronicznych, telefonii mobilnej). Muszą być one jednak 
wspierane tradycyjnymi narzędziami (w tym reklamą, PR, działaniami typu BTL i ATL), gdyŜ 
dopiero zintegrowana wielokanałowa komunikacja okazuje się bardziej skuteczna. Producenci za 
pomocą odpowiedniej strategii komunikacyjnej starają się wykreować określoną kulturę uŜytko-
wania swoich produktów, co pozwala im zbudować szeroką, lojalną społeczność ich uŜytkowni-
ków.  

Wprowadzenie 

Dotychczas konkurencja na rynkach wybieralnych systemowych produktów 
konsumpcyjnych1 (zwłaszcza zaawansowanych technicznie) bazowała przede 
wszystkim na systematycznie wdraŜanych (i to w coraz krótszym odstępie cza-
su) innowacjach produktowych. Obecnie jednak to działania marketingowe,  
                                                                 

1 Produkt systemowy obejmuje grupę (kilku lub kilkunastu) komplementarnych produktów 
i/lub usług, zintegrowanych w określoną całość, które są wytwarzane przez przedsiębiorstwa 
działające w róŜnych sektorach (często funkcjonują one w ramach pewnej sieci firm). Produkty te 
mogą oferować konsumentom szeroki zestaw róŜnych uŜyteczności (multiwartości), co sprawia, 
Ŝe często są one dobrami multifunkcyjnymi mogącymi zaspokajać zróŜnicowane wiązki potrzeb 
konsumentów. Zob. Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys 
metodyki badań, red. L. śabiński, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 16–22;  
C. Parolini, The Value Net. A Tool for Competitive Strategy,  John Wiley & Sons Ltd., Chichester  
1999, s. 37–40.  
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a w ich obrębie szczególnie komunikacja marketingowa, stają się jednym  
z kluczowych źródeł budowy przewagi konkurencyjnej na tych rynkach. Wyni-
ka to głównie z faktu, Ŝe zaprojektowanie przez inŜynierów nowatorskiego pro-
duktu nie gwarantuje mu juŜ sukcesu rynkowego, z uwagi na to, iŜ konsumenci 
najczęściej nie wiedzą, jak z niego mogą korzystać. W tej sytuacji jest więc 
niezbędne atrakcyjne zaprezentowanie takiego dobra nabywcom i to wraz  
z unikalnym pomysłem jego wykorzystania. WiąŜe się to zwykle z konieczno-
ścią wykreowania przez producenta określonej kultury uŜytkowania danego 
produktu (co sprzyja zwiększeniu atrakcyjności oferty dla kolejnych nabyw-
ców). Wymaga to zastosowania odpowiedniej strategii komunikacji marketin-
gowej opartej przede wszystkim na interaktywnych narzędziach, które dodat-
kowo muszą być zintegrowane z tradycyjnymi instrumentami promocji.  

Tendencje rozwojowe w sferze komunikacji marketingowej oferentów  
wybieralnych produktów systemowych 

Rynki większości wybieralnych systemowych produktów konsumpcyjnych 
naleŜą do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków na świecie. Ewo-
luujące potrzeby i oczekiwania konsumentów, wywołujące zmiany w ich stylu 
Ŝycia (a pod ich wpływem równieŜ w preferencjach), jak teŜ postępująca rywa-
lizacja producentów (głównie w skali globalnej)2 w połączeniu z recesją gospo-
darczą na wielu ich strategicznych rynkach powodują, Ŝe dziś juŜ nie wystarczy 
zaoferować konsumentowi produkt o innowacyjnych cechach, mający rozwią-
zać jego określony problem. Czynią tak bowiem praktycznie wszyscy konku-
renci. Skuteczne wyróŜnienie danej oferty na rynku oznacza m.in. konieczność 
optymalizacji proponowanych nabywcom rozwiązań (pozwalających im zaspo-
koić wiązki zróŜnicowanych potrzeb związanych z procesem ich samorealiza-
cji) oraz zapewnienia im spersonalizowanych, unikalnych korzyści (czy wręcz 
multikorzyści). Wymusza to istotną modyfikację podejścia producentów szcze-
gólnie w sferze komunikowania wartości (a w zasadzie multiwartości) dla na-
bywców.  

W ostatnich latach konkurencja na rynkach wybieralnych systemowych 
dóbr konsumpcyjnych, zwłaszcza bazujących na nowoczesnych technologiach, 
opierała się zasadniczo na innowacjach produktowych. Aktualnie jednak rosną-
cego znaczenia nabiera sfera działań marketingowych, w tym szczególnie ko-
munikacja marketingowa. Istotną tego przesłanką jest często niewiedza konsu-
                                                                 

2 Rosnąca rywalizacja producentów na światowym rynku, jak równieŜ rozwój globalnych sieci 
innowacji skutkują m.in. wyraźnym skracaniem się okresu utrzymywania przez nich przewagi 
konkurencyjnej (obecnie jest on juŜ liczony zaledwie w miesiącach). 



Interaktywne a tradycyjne narzędzia komunikacji marketingowej… 

 

499

mentów, jak korzystać z danego nowatorskiego rozwiązania. Ponadto wyposa-
Ŝenie nowych produktów w zbyt wiele skomplikowanych w obsłudze funkcji 
moŜe powodować ich niechęć do zakupu3. To zatem oznacza, Ŝe do sukcesu 
rynkowego wielu produktów nie wystarcza juŜ ich wysoki poziom innowacyj-
ności. Dodatkowo zawierane przez producentów dóbr systemowych alianse 
strategiczne (komplementarne oraz integracyjne), jak teŜ częsta współpraca  
z tymi samymi kooperantami (zwłaszcza w sferze zaopatrzenia w części, podze-
społy, akcesoria itp.) oraz korzystanie z jednakowych patentów przyczyniają się 
do znacznego wzajemnego upodobniania się ich wyrobów finalnych. NaleŜy 
równieŜ nadmienić, Ŝe konsumenci w okresie recesji gospodarczej racjonalizują 
swoje wydatki, czego konsekwencją jest rezygnacja z zakupu wielu kategorii 
systemowych produktów wybieralnych (np. samochodów osobowych, duŜego 
sprzętu gospodarstwa domowego, wielofunkcyjnych urządzeń telefonicznych, 
sprzętu RTV, jak teŜ innych produktów elektroniki uŜytkowej) lub teŜ odsunię-
cie ich nabycia w czasie.  

Te uwarunkowania w otoczeniu konkurencyjnym wytwórców dóbr syste-
mowych sprawiają, Ŝe istnieje konieczność zarówno atrakcyjnego przedstawia-
nia produktów nabywcom, jak teŜ podsuwania im unikatowych, interesujących 
pomysłów na ich wykorzystywanie (trzeba przy tym uwzględnić fakt, Ŝe wybie-
ralne produkty systemowe mogą zaspokajać coraz szersze i bardziej zróŜnico-
wane wiązki potrzeb konsumentów). Dlatego teŜ coraz więcej przedsiębiorstw 
stara się, za pomocą odpowiedniej strategii komunikacyjnej, wykreować okre-
śloną kulturę uŜytkowania swoich produktów. Działanie takie moŜe być sku-
teczne przede wszystkim w sytuacji, gdy dany produkt okaŜe się wysoce kom-
patybilny ze stylem Ŝycia nabywcy oraz pozwoli na zoptymalizowanie moŜli-
wości kompleksowego zaspokojenia jego specyficznych potrzeb (przy czym 
równocześnie będzie tym wyróŜniać się na tle ofert rywali rynkowych). Kon-
sumentowi naleŜy to jednak odpowiednio uświadomić właśnie za pomocą ko-
munikacji marketingowej.  

                                                                 
3 Nadmiar funkcji w nowych produktach powoduje, Ŝe konsumenci czują się niepewnie, a za-

tem trudno jest im podjąć decyzję o zakupie danego dobra. Ponadto juŜ  po zakupie niejednokrot-
nie okazuje się, Ŝe wybór nie był właściwy, co tylko pogłębia frustrację nabywcy. DuŜa liczba 
funkcji nie gwarantuje mu bowiem pełnego zadowolenia, co więcej – moŜe prowadzić do zjawi-
ska zwanego znuŜeniem funkcjami (feature fatigue). Wydaje się, Ŝe niektórzy producenci nie 
dostrzegają tego problemu. Na przykład kierowca w kokpicie najnowszego modelu BMW serii 7 
ma do dyspozycji ok. 700 róŜnych funkcji, przy czym obsługi wielu z nich nie sposób się domy-
ślić (dlatego teŜ w schowku na rękawiczki umieszczono skróconą instrukcję obsługi). Zob.  
P. Górecki, Nowy syndrom gadŜeciarza. „Newsweek Polska” z 8 lipca 2010, www.newsweek.pl/ 
artykuly/sekcje/nauka/ nowy-syndrom -gadzeciarza,61637,1. 



Joanna Wiechoczek 

 

500

Jedną z waŜniejszych przesłanek przyjęcia przez producentów takiej posta-
wy w sferze marketingu jest ich przekonanie, Ŝe współcześni konsumenci nie 
mają czasu i/lub teŜ ochoty na zgłębianie własnych potrzeb, pragnień i prefe-
rencji, a zatem naleŜy im je po prostu uzmysłowić. W kontekście powyŜszych 
rozwaŜań trzeba podkreślić, Ŝe produkt systemowy powinien być moŜliwie 
nieskomplikowany w obsłudze oraz atrakcyjny wizualnie. Jego uŜytkowanie 
musi być zatem proste i wygodne, a zarazem przyjemne i przyjazne dla nabyw-
cy. Wtedy tylko będzie mógł on czerpać radość z posiadania określonego dobra.  

Komunikacja marketingowa jest zatem niezbędna, by przekonać nabywcę  
o wyjątkowości danego produktu, a tym samym wywołać w nim przeświadcze-
nie o nieodzowności jego zakupu. Zaprezentowanie konsumentom przekonują-
cego, unikalnego przekazu promocyjnego wymaga zastosowania odpowiednich 
narzędzi komunikacji marketingowej (przede wszystkich interaktywnych, jed-
nak zintegrowanych z tradycyjnymi). Dobór narzędzi oraz ich kompozycja po-
winny być uzaleŜnione od pozycjonowania produktu w poszczególnych seg-
mentach docelowych. Precyzyjne pozycjonowanie produktu w danym segmen-
cie sprzyja bowiem zgodnemu z jego załoŜeniami róŜnicowaniu komunikatu 
oraz kanałów przekazu informacji. 

Szczególnie waŜna jest komunikacja marketingowa w sytuacji, gdy na da-
nym rynku jest oferowanych wiele podobnych produktów systemowych (w tym 
zwłaszcza bazujących na podobnych rozwiązaniach technicznych). Dotyczy to 
w znacznym stopniu elektroniki uŜytkowej, samochodów osobowych, zmecha-
nizowanego sprzętu gospodarstwa domowego. Wówczas komunikacja staje się 
praktycznie jedynym instrumentem marketingowym pozwalającym na specy-
ficzne wyróŜnienie pojedynczego produktu lub teŜ marki na tle ofert konkuren-
cyjnych.   

Zmiany zachodzące w sferze technologii informacyjnych oraz informatycz-
nych wpływają istotnie na sposoby marketingowego komunikowania się przed-
siębiorstw z rynkiem. W efekcie fragmentaryzacji tradycyjnych mediów, spo-
wodowanej m.in. rozwojem telewizji kablowej i satelitarnej, rozpowszechnia-
niem się telewizji cyfrowej oraz wprowadzeniem kanałów tematycznych adre-
sowanych do określonych segmentów docelowych, jak teŜ pojawienia się inte-
raktywnych mediów elektronicznych (Internetu, telefonii mobilnej, telewizji 
cyfrowej) oraz multimediów (umoŜliwiających m.in. atrakcyjną prezentację 
oferty zawierającą ruchomy obraz, tekst, grafikę i dźwięk) zaistniały dla przed-
siębiorstw nowe, bardziej róŜnorodne, moŜliwości kontaktu z nabywcami  
(w tym szczególnie z mikrosegmentami rynku czy nawet pojedynczymi odbior-



Interaktywne a tradycyjne narzędzia komunikacji marketingowej… 

 

501

cami). Równocześnie ewolucja potrzeb konsumentów, wywołana m.in. indywi-
dualizacją ich stylu Ŝycia oraz rosnącym poziomem edukacji, sprawia, Ŝe mają 
oni coraz wyŜsze wymagania w stosunku do oferty, a co się z tym równieŜ wią-
Ŝe oczekują od przedsiębiorstw bardziej spersonalizowanej komunikacji, umoŜ-
liwiającej prowadzenie z nim ciągłego dialogu. Ponadto rosnąca liczba nabyw-
ców jest coraz bardziej obojętnie albo krytycznie nastawiona do tradycyjnych 
form promocji, zwłaszcza reklamy, a to powoduje, Ŝe firmy muszą kreować 
coraz to nowe atrakcyjne sposoby przyciągania uwagi klienta. Jest to szczegól-
nie istotne w fazie komercjalizacji nowatorskiego produktu systemowego (kiedy 
to zakup innowacji, zwłaszcza o wysokim stopniu nowości, jest postrzegany 
przez nabywców jako wysoce ryzykowny), gdyŜ od skuteczności promocji na 
tym etapie zaleŜy powodzenie produktu w dalszych fazach jego rynkowego 
cyklu Ŝycia. Dlatego teŜ coraz większego znaczenia nabiera odpowiednio zinte-
growana komunikacja (szczególnie interaktywna), przy czym wszystkie ele-
menty mieszanki komunikacji marketingowej muszą być ze sobą odpowiednio 
skorelowane w ramach całego cyklu Ŝycia produktu. Bazuje ona zarówno na 
nowoczesnych, jak i tradycyjnych narzędziach oraz kanałach przekazu, zwłasz-
cza Internecie i telefonii mobilnej. Zyskują równieŜ na znaczeniu stosowane  
w jej obrębie koncepcje marketingu wirusowego (zwłaszcza w przestrzeni wir-
tualnej)4 oraz product placement (PP). Warto podkreślić, Ŝe producenci wybie-
ralnych dóbr systemowych wykorzystują w ramach działań PP coraz więcej 
nośników informacji. Oprócz standardowych nośników, tj. telewizji5 i kina, 
pojawiają się nowe, np. piosenki oraz gry wideo i komputerowe6 adresowane do 
zróŜnicowanych segmentów czy teŜ subsegmentów odbiorców. Najczęściej PP 
wykorzystują producenci samochodów oraz sprzętu AGD i RTV, starając się 
pokazać, Ŝe ich marki są integralnym elementem otaczającej konsumenta rze-
czywistości.  

                                                                 
4 Obejmuje m.in. przekazywanie materiałów multimedialnych, doświadczeń pomiędzy uczest-

nikami nieformalnych grup za pomocą takich narzędzi jak poczta elektroniczna, fora dyskusyjne 
(ogólne i tematyczne), komunikatory, sms czy wap. 

5 W krajach Unii Europejskiej jest zasadniczo zakazane lokowanie produktów w programach 
telewizyjnych (np. eksponowanie ich w serialach). Dlatego teŜ firmy szukają nowych nośników 
przekazu. Polska dotychczas nie przystosowała swojego prawa w tym zakresie do dyrektywy UE 
o audiowizualnych usługach medialnych.   

6 Według badań przeprowadzonych przez firmę Nielsen Interactive Entertainment, ok. 70% 
uŜytkowników gier wideo pozytywnie ocenia w nich PP – twierdzą oni, Ŝe zabieg ten podwyŜsza 
realistyczność interakcji z wirtualnym światem. Za: A. Krzemiński, P. Ratajczyk, Wirtualny 
product placement, „Marketing w Praktyce” 2006, czerwiec. Warto dodać, Ŝe PP w grach moŜe 
mieć pozytywny wpływ na proces kreowania nowych produktów.   
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Interaktywne narzędzia komunikacji marketingowej producentów dóbr 
systemowych  

Za prekursora nowoczesnego podejścia w sferze komunikacji marketingo-
wej moŜna uznać amerykańską korporację Apple Inc., zajmującą się projekto-
waniem i produkcją komputerów osobistych (stacjonarnych i przenośnych) oraz 
oprogramowania, a takŜe wybranych produktów elektroniki uŜytkowej. Firma 
od kilku lat traktuje wprawdzie powstanie innowacji produktowej jako pierwszy 
etap kreowania produktu (który byłby poŜądany przez konsumenta), jednak juŜ 
nie najwaŜniejszy (jak to było wcześniej). Kolejno daną innowację stara się 
atrakcyjnie „opakować” (na tym etapie, by zaprojektować unikatową stylistykę 
produktu, jest konieczna wysoce symbiotyczna współpraca m.in. inŜynierów, 
stylistów oraz marketingowców) i dopiero wówczas oferuje ją nabywcom, wraz 
z dołączonym do niej oryginalnym pomysłem, jak z niej mogą korzystać. Ap-
ple, stosując specyficzną komunikację marketingową koncentrującą się na kre-
owaniu określonego stylu Ŝycia, stara się subtelnie oddziaływać na snobizm 
konsumentów. Korporacja dla swoich innowacyjnych produktów wyszukuje  
w pierwszej kolejności zyskowne nisze rynkowe, a następnie tak je pozycjonu-
je, by móc wykreować pewną kulturę ich uŜytkowania. Warto nadmienić, Ŝe 
produktom firmy brakuje niejednokrotnie określonych funkcji, które oferują 
rywale w swoich wyrobach lub nawet mają one pewne niedociągnięcia tech-
niczne, jednak są na tyle atrakcyjne wizualnie (z racji oryginalnej, zjawiskowej 
stylistyki) oraz wizerunkowo, Ŝe te mankamenty nie przeszkadzają nabywcom7.  

W przekazach komunikacyjnych Apple koncentruje się na wiązkach róŜ-
nych potrzeb, które konsumenci mogą łatwo i przyjemnie zaspokoić za pomocą 
jej określonego produktu (przy czym podkreśla w nich swoje podejście do 
klientów jako „kreatywnych jednostek”). Nie wspomina raczej o jego parame-
trach technicznych, które często są gorsze w porównaniu z atrybutami produk-
tów głównych konkurentów. Na przykład w przypadku urządzenia iPhone prze-
kazy podkreślają moŜliwość przyjemnego relaksu przy muzyce i filmach czy 

                                                                 
7 Korporacja Apple innowacyjne rozwiązania w produktach coraz częściej komercjalizuje bez 

ochrony prawnej. Czyni tak dlatego, Ŝe długi czas oczekiwania na uzyskanie patentu opóźnia 
wprowadzenie na rynek nowego produktu, co istotnie podnosi ryzyko wyprzedzenia jej przez 
konkurentów. Ponadto do opatentowanego rozwiązania (tj. dokumentacji technicznej wynalazku) 
mają łatwy dostęp konkurenci, co umoŜliwia szybki rozwój przez nich własnych pomysłów (war-
to  zaznaczyć, Ŝe firma Apple oraz jej dostawcy, np. tajwański Foxconn, stosują takie zabiegi, 
czego konsekwencją są stawiane im liczne zarzuty przez kilku rywali rynkowych, np. Nokię, 
Eastman Kodak, dotyczące łamania ich praw patentowych w związku z nieodpłatnym korzysta-
niem z obcej własności intelektualnej). Zob. M. Rabij, Jak ugryźć jabłko, „Newsweek” 2010, nr 
7, s. 47. 
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treningu biegowego z wirtualnym trenerem Nike+8, z kolei iPad jest promowa-
ny jako magiczne urządzenie (przyjemne i komfortowe w obsłudze), które od-
mieni codzienne Ŝycie jego uŜytkownika, będąc m.in. oknem na świat, jak teŜ 
skarbnicą prywatnych, waŜnych informacji (przy czym to nie uŜytkownik przy-
stosowuje się do urządzenia, lecz to ono przystosowuje się do konsumenta)9.  

Nowoczesne podejście w procesie komunikacji marketingowej wymaga za-
stosowania interaktywnych narzędzi komunikacji z nabywcami, które pozwolą 
włączyć ich w specyficzną grę z producentem i/lub sprzedawcą dóbr systemo-
wych. Ma to umoŜliwi ć pozyskiwanie od konsumentów waŜnych informacji 
(np. pomysłów na innowacje produktowe czy przekazy promocyjne), jak rów-
nieŜ (a moŜe przede wszystkim) wywołać w nich poczucie waŜności i docenia-
nia ich przez te podmioty. 

Podstawowymi interaktywnymi narzędziami komunikacji marketingowej 
wykorzystywanymi przez korporację Apple są jej witryny internetowe, tj. strona 
firmowa oraz serwisy App Store oraz Mac App Store (uruchomiony w styczniu 
2011 r. z myślą o przedsiębiorstwach). Strona firmowa (w języku kraju, na któ-
rego rynku są oferowane jej produkty) zawiera, oprócz danych o samej firmie  
i jej funkcjonowaniu (w tym m.in. informacji o jej ogólnej strategii, działaniach 
związanych z realizacją polityki zrównowaŜonego rozwoju, wynikach finanso-
wych, relacjach inwestorskich, sieci sprzedaŜy, aktualnych wydarzeniach itp.), 
atrakcyjne prezentacje (takŜe w formie materiałów filmowych) jej produktów. 
UŜytkownik za pośrednictwem strony firmowej moŜe nie tylko zapoznać się  
z atrybutami produktów oraz multikorzyściami, jakie mają one zapewnić na-
bywcom, ale równieŜ zgłosić problemy, które napotkał podczas jej przegląda-
nia, przesłać swoje uwagi i opinie na temat produktów firmy oraz propozycje 
ich udoskonaleń, a takŜe uzyskać pomoc techniczną. Z kolei poprzez serwis 
App Store są oferowane nabywcom indywidualnym darmowe i płatne programy 

                                                                 
8 Korporacje Apple i Nike podjęły współpracę w sferze komunikacji marketingowej, której re-

zultatem był alians marek polegający na prowadzeniu wspólnej kampanii promocyjnej. Chodziło 
m.in. o zwiększenie sprzedaŜy poszczególnych marek w wyniku rozszerzenia grupy ich dotych-
czasowych nabywców (głównie w rezultacie wejścia do nowych segmentów rynku). Obydwie 
marki łączyła aktywność Ŝycia ich uŜytkowników, a więc wartości przez nie oferowane były 
zbieŜne. Kooperacja marek iPod i Nike pozwoliła ponadto poszerzyć ich rynek zbytu w efekcie 
znalezienia nowego zastosowania dla produktów, np. iPod stał się „asystentem treningowym” 
osób uprawiających sport w odzieŜy czy obuwiu marki Nike. Warto dodać, Ŝe komunikacja mar-
ketingowa bazująca na określonym stylu Ŝycia pozwoliła przyspieszyć proces dyfuzji innowacji, 
jakim był iPod, w nowych segmentach rynku.  

9 Warto dodać, Ŝe klienci kupując dodatkowe akcesoria do poszczególnych urządzeń, np. apli-
kacje i gry (Apple oferuje ich więcej niŜ konkurenci, przy czym część z nich jest nieodpłatna), 
mogą istotnie zwiększyć uŜyteczność produktów.  
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do urządzeń firmy10. Warto dodać, Ŝe stanowi on równocześnie serwis społecz-
nościowy uŜytkowników produktów marki Apple. Korporacja komunikuje się 
ze swoimi obecnymi i potencjalnymi klientami takŜe poprzez inne serwisy spo-
łecznościowe, m.in. Facebooka oraz Twittera. Za pośrednictwem serwisów 
uŜytkownicy mogą m.in. wymieniać się między sobą opiniami i spostrzeŜenia-
mi (pozytywnymi i negatywnymi) na temat urządzeń firmy. Ponadto Apple 
wykorzystuje bardzo umiejętnie serwisy społecznościowe do aktywności z za-
kresu marketingu szeptanego. Polega ona na tym, Ŝe firma przed premierą no-
wego produktu przekazuje na róŜnego rodzaju blogach (głównie jednak czyta-
nych przez jej fanów) szczątkowe „tajne” informacje na jego temat, aby pobu-
dzić dyskusję między ich uŜytkownikami, jak teŜ skłonić ich do rozpowszech-
nienia tej informacji wśród innych konsumentów. Dotychczas metoda ta oka-
zywała się bardzo skuteczna (potwierdzeniem moŜe być wysoka sprzedaŜ no-
wości juŜ w początkowej fazie wprowadzenia jej na rynek, gdyŜ klienci niecier-
pliwie wyczekiwali juŜ nowości). MoŜna więc stwierdzić, Ŝe zwolennicy firmy 
stanowią w olbrzymim stopniu o jej sile rynkowej.    

NaleŜy nadmienić, Ŝe rozwój mediów społecznościowych11 powoduje, Ŝe 
producenci nie mogą juŜ w pełni kontrolować swojego przekazu marketingo-
wego związanego z ich marką czy konkretnymi produktami, gdyŜ istotny 
wpływ na treść całościowego przekazu (a docelowo równieŜ wizerunek firmy  
i jej produktów) mają sami konsumenci będący uŜytkownikami takich serwisów 
(przejmują oni bowiem częściowo dotychczasowe zadania producentów). Mogą 
oni zarówno pozytywnie, jak teŜ negatywnie wpłynąć na wizerunek rynkowy 
przedsiębiorstwa, co zwykle przekłada się na jego wyniki sprzedaŜy, jak rów-
nieŜ moŜe skutkować koniecznością zmiany jego strategii12.   

                                                                 
10 Obecnie App Store do róŜnych swoich urządzeń oferuje konsumentom w 90 krajach łącznie 

ponad 350 tys. aplikacji (w takich kategoriach jak biznes, wiadomości, gry, sport, zdrowie, po-
dróŜe). Stworzenie uŜytkownikom moŜliwości samodzielnej kontroli nad tworzeniem programów 
rozszerzających funkcjonalność urządzeń przyczyniła się do ogromnej popularności produktów i 
usług Apple (np. od początku funkcjonowania serwisu, czyli od 2008 roku, odnotowano juŜ 10 
mld pobrań róŜnych aplikacji). Dane źródłowe serwisu AppStore. www.apple.com/pr/library/ 
2011/01/22appstore.html. 

11 Chodzi tu zarówno o media ekspresywne, np. blogi, róŜne portale społecznościowe, gdzie ich 
uŜytkownicy informują o swoich zajęciach, hobby, zamieszczają swoje przemyślenia, dzielą się z 
innymi swoimi doświadczeniami itp., jak i kooperacyjne, np. portale tematyczne, w ramach któ-
rych uŜytkownicy wymieniają się opiniami na temat produktów, rekomendują określone dobra 
lub teŜ odwodzą od ich zakupu, proponują sposoby udoskonalenia produktu czy rozwiązania 
danego problemu.  

12 Firma Apple przekonała się w 2004 roku o sile wpływu negatywnych opinii klientów na jej 
strategię. Wtedy to właśnie multimedialny artysta z Nowego Jorku, po 18 miesiącach intensywnej 
eksploatacji iPoda, chciał wymienić całkowicie juŜ wyczerpaną baterię urządzenia na nową, 



Interaktywne a tradycyjne narzędzia komunikacji marketingowej… 

 

505

Nowoczesna komunikacja marketingowa wykorzystuje coraz częściej, choć 
na razie jako uzupełniające narzędzia, a zarazem kanał informacyjny, urządze-
nia mobilne (głównie telefony komórkowe). Jego zaletami są moŜliwość komu-
nikowania się firmy z odbiorcą docelowym niezaleŜnie od czasu i miejsca,  
w którym się znajduje, jak teŜ pełna personalizacja przekazu informacyjnego. 
Ponadto kanał ten zapewnia pełną interakcyjność kontaktów. Warto zauwaŜyć, 
Ŝe telefon komórkowy „towarzyszy” konsumentowi w róŜnych sytuacjach prak-
tycznie przez całą dobę, dlatego teŜ ma dla niego duŜą wartość emocjonalną. Te 
cechy starają się skutecznie wykorzystywać producenci samochodów osobo-
wych, zwłaszcza przy wprowadzaniu na rynek nowych modeli.  

Jednym z pionierów w zakresie stosowania urządzeń mobilnych w sferze 
komunikacji marketingowej jest niemiecki koncern motoryzacyjny BMW, który 
w 2004 r., w związku z  procesem pozyskiwania nabywców dla swojego nowa-
torskiego modelu serii 1, realizował pierwszy etap kampanii reklamowej za 
pośrednictwem telefonów komórkowych13. Trzeba dodać, Ŝe tym modelem 
firma rozpoczęła konkurencję w klasie aut małych, w której dotychczas nie 
oferowała swoich produktów, a zatem w tym segmencie nie miała jeszcze swo-
ich klientów (musiała ich dopiero pozyskać, przy czym konkurencja aut luksu-
sowych w tej klasie pojazdów była juŜ relatywnie duŜa). Zasadniczym celem 
kampanii było wzbudzenie zainteresowania nowym modelem potencjalnych 
nabywców docelowych. Ich pozytywną reakcją na reklamę przesłaną w formie 

                                                                                                                                                             

jednak okazało się, Ŝe producent nie praktykuje takiej wymiany i jedynym rozwiązaniem jest 
zakup nowego sprzętu (od producenta klient otrzymał informację, Ŝe „strategia Apple nie polega 
na wymianie zepsutych baterii, ale na sprzedawaniu nowego sprzętu”). W tej sytuacji artysta 
(dotychczasowy orędownik iPoda) wyraził swoje niezadowolenie, zamieszczając w Internecie na 
róŜnych portalach (m.in. w serwisie You Tube) nakręcony przez siebie bardzo krytyczny film.  
W krótkim czasie powstał ogromny szum negatywnych opinii o produkcie Apple, które mogły 
powaŜnie zagrozić jego sprzedaŜy i wpłynąć na przejęcie przez innego producenta rynku odtwa-
rzaczy MP3. Firma Apple, po dokładnej analizie wszystkich zebranych informacji dotyczących 
zaistniałej sytuacji, ogłosiła zmianę swojej strategii odnośnie do serwisowania iPodów (przy 
czym nastąpiło to juŜ w kilka dni po pojawieniu się w sieci filmu ww. niezadowolonego uŜyt-
kownika). W ramach nowej strategii klientom zaproponowano moŜliwość odpłatnej wymiany 
baterii oraz takŜe odpłatnego przedłuŜenia gwarancji. Natomiast artysta, który wywołał całą 
sytuację, otrzymał od Apple nowe urządzenie wraz z nowymi warunkami jego uŜytkowania. 
Usatysfakcjonowany takim rozwiązaniem klient zamieścił na swojej stronie komunikat, Ŝe przyj-
muje do wiadomości (wraz z innymi nabywcami) zmianę strategii firmy Apple w kwestii wymia-
ny baterii. Szybka i właściwa reakcja koncernu spowodowała, Ŝe konsumenci nie tylko zaprzesta-
li jego krytyki, ale zamienili ją w pochwały, przez co jeszcze poprawiła się reputacja firmy. Zob.: 
D. Trzeciak, Wartość negatywnych opinii, „Marketing w Praktyce” 2008, nr 12. 

13 Kampania BMW była uzupełniona reklamą telewizyjną, prasową, zewnętrzną oraz interne-
tową. 
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MMS była odpowiedź zwrotna SMS-em zawierająca chęć otrzymania dalszych 
informacji o nowości. Co istotne, w taki sposób konsument mógł samodzielnie 
regulować dopływ informacji. Kampania ta okazała się bardzo skuteczna, m.in. 
w efekcie odpowiedniego doboru grupy docelowej, tj. osób dobrze sytuowa-
nych w wieku 20–40 lat reagujących aktywnie na mobilną informację oraz zo-
rientowanych w decyzjach nabywczych na rozsądek i argumenty racjonalne,  
a takŜe umiejących harmonizować Ŝycie zawodowe z osobistym (tzw. segment 
nowoczesnych progresywnie). Ponadto dzięki temu, Ŝe koncern BMW wdroŜył 
jako pierwszy wytwórca samochodów taką formę komunikacji przy wprowa-
dzaniu na rynek międzynarodowy nowego modelu auta (dodatkowo w nowej 
dla siebie klasie), podkreślił wyraźnie innowacyjny wizerunek swojej marki14. 
Firma zastosowała takŜe product placement w formie gry „BMW 1er Challen-
ge” zamieszczanej w witrynie internetowej koncernu, jak teŜ stronach wybra-
nych providerów usług w sieci, przy czym moŜna było uzyskać nagrodę za 
osiągnięcie najlepszych wyników w określonych kategoriach15. Istniała równieŜ 
moŜliwość pobrania ze strony firmy zdjęć, atrakcyjnych animacji i filmów, 
dzwonków, kart z pozdrowieniami w formacie MMS itp., jednak dopiero po 
zarejestrowaniu się. To pozwoliło pozyskać dane konsumentów, spośród któ-
rych wyłoniono potencjalnych klientów. Taka aktywność firmy (zwłaszcza gra) 
spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uŜytkowników Internetu. 

Warto teŜ wspomnieć o interesującym przedsięwzięciu komunikacyjnym 
(bazującym na mediach społecznościowych) koncernu BMW na rynku polskim. 
W lutym 2011 r. firma rozpoczęła współpracę z autorem blogu www.blogo 
motive.pl, z którym wspólnie realizuje interaktywny projekt pn. „Blogo w świe-
cie BMW” (ramy czasowe projektu ustalono na trzy miesiące)16. Celem projek-
tu jest odkrywanie i opisywanie przez blogera świata marki BMW (oprócz te-
stów pojazdów, zostaną zaprezentowane miejsca związane z marką, pojawią się 
relacje z imprez, których organizatorem lub partnerem jest BMW Group Polska, 

                                                                 
14 M. Hartel, S. Borbe, M. Ketterer, Kundeneroberung durch Mobile Marketing – das Beispiel 

des BMW 1er, w: Innovation Driver Marketing. Vom Trend zur innovativen Marketinglösung, 
red. Ch. Belz, M. Schögel, T. Tomczak, Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler, GWV 
Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007, s. 284-289. 

15 Podobne działania stosują teŜ inne koncerny motoryzacyjne, np. Volkswagen oferujący  
w ramach aplikacji do iPhon’a grę, w której uczestniczy sportowy model VW Golf GTI (ma to na 
celu m.in. zwiększenie świadomości tej marki na rynku północnoamerykańskim, na którym firma 
che istotnie poprawić swoją pozycję konkurencyjną, jak teŜ podnieść jej prestiŜ).  

16 Zob. www.blogomotive.pl. 
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jak równieŜ internauci będą mogli poznać styl Ŝycia klientów BMW)17. W ra-
mach projektu internauci będą m.in. decydować o tym, jaki model BMW będzie 
testował Blogo (czyli autor blogu), jakie zadania specjalne musi wykonać  
w danym teście, w jakie miejsce powinien się wybrać itp.18. Po zakończeniu 
projektu najbardziej aktywni czytelnicy bloga oraz fani marki z serwisu Face-
book otrzymają upominki od BMW Group Polska. Warto dodać, Ŝe wybór auto-
ra blogu www.blogomotive.pl nie był przypadkowy. Blog ten jest bowiem bar-
dzo popularny wśród polskich fanów motoryzacji, co ma duŜe znaczenie za-
równo dla podnoszenia świadomości marki na rynku polskim, jak równieŜ roz-
szerzania grupy nabywców. BMW Group Polska pozostawiła ponadto blogero-
wi pełną niezaleŜność w publikowanych treściach i opiniach, by podnieść ich 
wiarygodność, a tym samym zwiększyć zaufanie do marki.  

MoŜliwość skutecznego stosowania określonych narzędzi interaktywnych  
w procesie komunikacji marketingowej zaleŜy w duŜej mierze od jej celów, jak 
równieŜ docelowych segmentów rynku, do których jest ona adresowana, oraz 
rodzaju komunikowanej oferty (multiwartości). Ponadto oddziaływanie na kon-
sumentów w okresie całego rynkowego cyklu Ŝycia danego produktu systemo-
wego wyłącznie za pomocą interaktywnych instrumentów komunikacji marke-
tingowej nie wydaje się, by mogło przynieść oczekiwane przez producenta ko-
rzyści finansowe i pozafinansowe (np. wizerunkowe).  

Klasyczne instrumenty promocji jako składniki zintegrowanej komunika-
cji marketingowej producentów dóbr systemowych  

Producenci oraz sprzedawcy większości produktów systemowych wykorzy-
stują dosyć powszechnie w procesie komunikacji marketingowej równieŜ kla-
syczne jej narzędzia, przy czym coraz częściej stanowią one juŜ tylko wsparcie 
(choć bardzo istotne) dla instrumentów interaktywnych, a nie przewodnie ele-
menty tego procesu. Wspomniana wyŜej firma Apple interaktywne narzędzia 
komunikacji marketingowej silnie wpiera instrumentami tradycyjnymi (oparty-

                                                                 
17 Na przykład 1 marca 2011 r. na blogu pojawiła się relacja z pierwszej misji, czyli wyprawy 

nowym modelem BMW serii 5 do siedziby koncernu w Monachium, gdzie bloger m.in. zwiedził 
BMW Welt, obejrzał najnowsze modele samochodów i motocykli, uczestniczył w prezentacjach 
multimedialnych przedstawiających proces prowadzenia badań i rozwoju, projektowania oraz 
produkcji aut marki BMW, a takŜe zwiedził Muzeum BMW. W kolejnych misjach bloger ma 
m.in. odegrać rolę kierowcy gwiazd i gości specjalnych Festiwalu Ludwiga van Beethovena oraz 
nauczyć się grać w golfa. 

18 Dodatkowo relacje oraz wraŜenia z misji są zamieszczane na stronie fanów BMW Group 
Polska serwisu społecznościowego Facebook, jak równieŜ na stronach internetowych tygodnika 
„Auto Świat” (w aplikacji „Dziennik pojazdu” są zawarte informacje o testowanych podczas 
misji autach BMW).  
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mi zarówno na klasycznych, jak i nowoczesnych kanałach przekazu). NaleŜą do 
nich przede wszystkim reklama (telewizyjna, prasowa, billboardowa, interneto-
wa) oraz public relations (PR). Coraz więcej działań o charakterze PR realizuje 
korporacja w ramach tzw. wydarzeń specjalnych. Na przykład prezentacje no-
wych produktów odbywają się w trakcie organizowanych przez nią konferencji 
oraz zamkniętych pokazów, takich jak Apple Expo czy MacWorld Expo. Wyda-
rzenia te, odpowiednio nagłośnione, przyciągają uwagę zarówno mediów, jak 
teŜ wielu obecnych i potencjalnych klientów, co przekłada się na bardzo duŜe 
zainteresowanie prezentowanymi (czy teŜ dopiero zapowiadanymi) innowacja-
mi produktowymi. Aktywność ta jest wspierana tradycyjnymi kampaniami re-
klamowymi.  

W przypadku Apple wyjątkowe znaczenie w procesie komunikacji marke-
tingowej mają miejsca sprzedaŜy, czyli jej salony firmowe. Sklepy są zlokali-
zowane w najlepszych punktach miast, przypominają ekskluzywne butiki,  
w których klienci chętnie przebywają. Wszystkie produkty są w pełni dostępne 
dla klientów (mogą je dotykać i testować), a sprzedawcy (mili i zarazem niena-
rzucający się) w razie potrzeby potrafią kompetentnie odpowiedzieć na ich py-
tania. Podczas gdy niektórzy producenci rezygnują z własnych sklepów firmo-
wych (np. na rzecz sprzedaŜy elektronicznej i/lub przez duŜe wyspecjalizowane 
sieci detaliczne), to dla Apple pozostają jedynym tradycyjnym miejscem sprze-
daŜy (zwłaszcza na rynkach strategicznych firmy). A zatem ich rola równieŜ  
w procesie sprzedaŜy i generowania zysków jest kluczowa. 

WaŜnym klasycznym narzędziem komunikacji marketingowej producentów 
dóbr systemowych są działania BTL (below the line), a w ich obrębie materiały 
typu POS (point of sales materials), które pomagając wyróŜnić markę/produkt 
w miejscu sprzedaŜy i przyciągnąć uwagę klientów (szczególnie w niezaleŜ-
nych od producenta sieciach detalicznych o szerokiej ofercie produktów konku-
rencyjnych), mają bezpośrednio wspierać ich sprzedaŜ. Materiały te muszą ści-
śle komponować się z wizerunkiem firmy oraz jej głównym kierunkiem komu-
nikacji marketingowej. Trzeba tu nadmienić, Ŝe materiały POS są coraz bardziej 
zaawansowane technologicznie (m.in. wykorzystują wyświetlacze elektronicz-
ne, projektory multimedialne, technologie dźwiękowe itp.), co dodatkowo po-
zwala podkreślić innowacyjność i wyjątkowość danego urządzenia oraz prestiŜ 
marki. Na przykład w odniesieniu do samochodów osobowych oraz wybranych 
urządzeń elektroniki uŜytkowej są częściej stosowane działania eventowe oraz 
kampanie typu ATL (above the line), ze względu na większą racjonalność decy-
zji nabywczych konsumentów.   
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W odniesieniu do sprzętu RTV i AGD oraz samochodów19 ogromną rolę  
w procesie komunikowania wartości odgrywają wydawnictwa branŜowe (w tym 
w wersji online), z którymi najczęściej producenci ściśle współpracują (np.  
w ramach aktywności PR). Poprzez prezentacje nowych produktów (takŜe  
w formie artykułów sponsorowanych) i trendów rozwojowych w danej dziedzi-
nie, publikowanie wyników róŜnych testów porównawczych, wskazywanie 
zróŜnicowanych zastosowań dóbr systemowych itp. są kreowane potrzeby na-
bywców i sposoby ich zaspokajania. 

Aktywność firmy w sferze komunikacji marketingowej oparta na instru-
mentach tradycyjnych  (jednak wykorzystujących do prezentacji nowoczesne 
technologie) moŜe poprzedzać działania bazujące na narzędziach interaktyw-
nych (np. aby najpierw wzbudzić zainteresowanie konsumentów określonym 
nowym produktem/marką), być stosowana równolegle z nimi (np. by zwiększyć 
skuteczność komunikacji marketingowej w fazie wzrostu i dojrzałości rynkowej 
dobra) lub teŜ zostać wdroŜona w drugim czy kolejnym etapie kampanii komu-
nikacyjnej, tj. po zakończeniu określonych interaktywnych przedsięwzięć pro-
mocyjnych podejmowanych np. celem wyłonienia grupy potencjalnych nabyw-
ców. WaŜne jest przy tym, aby wszystkie działania komunikacyjne przedsię-
biorstwa były spójne i odpowiednio ze sobą zintegrowane. 

Podsumowanie 

Nowoczesna komunikacja marketingowa wybieralnych produktów syste-
mowych powinna przede wszystkim uświadamiać konsumentowi wyjątkowe 
korzyści wynikające z ich zakupu i uŜytkowania. Firmy muszą zatem koncen-
trować się w przekazach komunikacyjnych na wiązkach potrzeb, które konsu-
menci mogą łatwo i przyjemnie zaspokoić za pomocą danego produktu, a nie 
uwypuklać jego parametry techniczne. Z uwagi na to, Ŝe nabywcy w coraz 
większym stopniu aprobują działania komunikacyjne, które w pewien sposób 
wciągają ich w grę ze sprzedawcą lub producentem (co daje im m.in. poczucie 
indywidualnego docenienia oraz uhonorowania) konieczne jest szersze niŜ do-
tychczas stosowanie odpowiednich interaktywnych narzędzi komunikacji. Mu-
szą być one jednak wspierane tradycyjnymi narzędziami, gdyŜ dopiero zinte-
growana wielokanałowa komunikacja okazuje się bardziej skuteczna. Integracja 
multimedialnych i tradycyjnych narzędzi komunikacji marketingowej, jak rów-
nieŜ zaangaŜowanie konsumentów w proces komunikacji (zwłaszcza za pośred-

                                                                 
19 Większość producentów samochodów wydaje takŜe własne magazyny firmowe, które są ad-

resowane głównie do lojalnych klientów. 
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nictwem mobilnych mediów cyfrowych) będą mieć w przyszłości kluczowe 
znaczenie dla skuteczności kampanii komunikacyjnych, w tym szczególnie 
realizowanych w skali międzynarodowej (czy wręcz globalnej).  

Wprawdzie nie sama komunikacja marketingowa decyduje o sukcesie ryn-
kowym produktów danego przedsiębiorstwa, ale moŜe ona odegrać rolę klu-
czową, zwłaszcza w skutecznej dyfuzji innowacji produktowych. Producenci za 
pomocą odpowiedniej strategii komunikacyjnej mogą bowiem wykreować 
określoną kulturę uŜytkowania swoich produktów, co pozwala im zbudować 
szeroką  (często wysoce lojalną) społeczność ich uŜytkowników. To znacznie 
zwiększa atrakcyjność marki/produktów dla kolejnych nabywców (nawet po-
mimo ich pewnych niedoskonałości technicznych). 

 
INTERACTIVE AND TRADITIONAL MARKETING  

COMMUNICATION TOOLS OF PRODUCERS OF ELIGIBLE  
SYSTEMIC GOODS  

 
Summary 

 
Modern marketing communication of eligible systemic goods should indicate to consumers 

unique benefits (multi values) that result from their purchase and use. Thus, in communication 
messages companies must focus on the bundles of needs that buyers can easily and nicely met by 
their product. In addition, consumers approve increasingly communication activities that immerse 
them in a subtle game with a seller and/or a producer. It is therefore necessary to use interactive 
communication tools (e.g. electronic media, mobile telephony). They must be supported with 
traditional communication tools (i.e. with advertising, public relations, BTL and ATL activities). 
Thus, only an integrated multi-channel communication can be more effective. Implementing an 
appropriate marketing communication strategy, producers tend to create a specific culture of use 
of their products. This allows them to build a large, loyal community of users.  
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MARKETING WEWNĘTRZNY – MITY  
I RZECZYWISTOŚĆ 

 

 

 

Streszczenie  

Marketing wewnętrzny mylnie utoŜsamiany z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zwraca 
uwagę na rolę klienta wewnętrznego jako kreatora sukcesu organizacji. Jego implementacja jest 
trudna, co wynika z wielu uwarunkowań, m.in. braku wiedzy i umiejętności czy niewłaściwego 
postrzegania jego idei. W opracowaniu wskazano na myślowe stereotypy rozumienia istoty mar-
ketingu wewnętrznego oraz jego wykorzystanie w polskich przedsiębiorstwach. W szczególności 
zwrócono uwagę na instrumenty marketingu wewnętrznego, przedstawiając dysonans między 
rzeczywistą jego ideą a postrzeganiem go przez praktyków Ŝycia gospodarczego, zarówno pra-
cowników, jak i kadrę zarządzającą. 

Wprowadzenie 

Wzrastająca potęga klienta stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw i zmusza 
do poszukiwania nowych sposobów sprostania ich oczekiwaniom, aby w ten 
sposób budować przewagę konkurencyjną. Źródłami przewagi mogą być zaso-
by materialne i niematerialne. W dotychczasowej praktyce funkcjonowania 
przedsiębiorstw przewaŜało koncentrowanie się na posiadanym kapitale oraz na 
umiejętnościach jego wykorzystania. Niestety ta grupa zasobów okazała się sto-
sunkowo łatwa do naśladowania przez konkurencję, zatem bazowanie na ich 
maksymalizacji okazywało się iluzoryczne i nie stanowiło gwarancji sukcesu. 
Spośród zasobów niematerialnych wymienianych przez K. Obłoja jako szcze-
gólnie waŜne dla kaŜdego przedsiębiorstwa1 tylko wiedza i kompetencje pra-
cowników oraz relacje między nimi wydają się unikalne i pozwalające na wy-
pracowanie wyjątkowej strategii działania. 

                                                                 
1 K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 29. 
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Na gruncie nowego podejścia do roli pracownika w organizacji i rozwoju 
marketingu relacji powstała koncepcja marketingu wewnętrznego zakładająca 
współuczestnictwo całej kadry pracowniczej w tworzeniu sukcesu firmy. Kon-
sekwencją takiego podejścia jest postrzeganie i traktowanie pracowników jak 
klientów, których interesy znajdują się w centrum uwagi kierownictwa. Oznacza 
to  zastąpienie „kultury szefa” – „kulturą klienta”, gdzie relacje interpersonalne 
przestają być wyznaczane przez hierarchię racji, a są oparte na dyskusji, nego-
cjowaniu, wzajemnym przekonywaniu2. 

Marketing wewnętrzny nie powinien być tylko filozofią działania wielkich 
organizacji, moŜe teŜ być atrakcyjny dla średnich i małych firm. Ex definitione 
powinien zwiększać skuteczność wykorzystywanych instrumentów tak, aby 
stymulować wydajność zarówno dotychczasowych, jak i nowo przyjętych pra-
cowników, dostarczać nowych perspektyw strategicznych dla aktywnej polityki 
personalnej. Jak stwierdza K. Schwan i K. Seipel, marketing wewnętrzny powi-
nien otwierać „niektóre obszary problemów i napięć, w większości związanych 
z pozytywnymi skutkami zmian”3.  

Marketing wewnętrzny moŜna określić jako: 
− rozpoznawanie potrzeb odbiorców, czyli pracowników juŜ zatrudnio-

nych, 
− przygotowanie odpowiedniej informacji wewnętrznej i traktowanie jej 

jako integralnego elementu systemu komunikacji marketingowej, 
− tworzenie odpowiedniego klimatu organizacyjnego, warunków sprzyja-

jących realizacji zadań oraz systemu motywacji; jest to niezbędny wa-
runek identyfikacji pracownika z firmą, a w rezultacie realizacji jej ce-
lów; dostarczanie satysfakcji zatrudnionym w konsekwencji moŜe się 
przełoŜyć na ich lojalność, 

− koordynowanie działań słuŜby personalnej z działaniami innych słuŜb 
organizacji4. 

Ph. Kotler zakłada, Ŝe nowoczesny marketing wewnętrzny powinien posia-
dać następujące atrybuty: wszyscy pracownicy muszą być postrzegani jako 
klienci firmy, firma jako całość jest otwarta na potrzeby, interesy i oczekiwania 
klientów, klienci wewnętrzni firmy, jako członkowie wspólnoty pracowniczej, 

                                                                 
2 E. Jędrych, Dyfuzja innowacji personalnych w organizacjach gospodarczych, Zeszyty Na-

ukowe Politechniki Łódzkiej nr 1020, Łódź 2008, s. 96. 
3 K. Schwan, K.Seipel, Marketing kadrowy, C.H. Beck,Warszawa 1997, s. 7–11. 
4 B. Pokorska, Marketing personalny, „Handel Wewnętrzny” 1996, nr 1, s. 15. 
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kształtują pozytywny wizerunek firmy i dbają o jej rozwój5. Podobne stanowi-
sko reprezentuje K. Mazurek-Łopacińska, która nakreśla szczególną rolę pra-
cowników w organizacji. Jej zdaniem, firma nie powinna lekcewaŜyć swojego 
personelu, gdyŜ on i jego stosunek do klientów są „najwaŜniejszym nośnikiem 
poŜądanego obrazu przedsiębiorstwa na zewnątrz. Tylko pracownicy identyfi-
kujący się z misją firmy są w stanie stworzyć więź z konsumentami, opartą na 
zaufaniu i partnerstwie”6. 

Dotychczasowe doniesienia literaturowe w zakresie rozumienia marketingu 
wewnętrznego zwracają głównie uwagę na jego instrumenty, utoŜsamiając je  
z narzędziami wykorzystywanymi w zakresie realizacji funkcji personalnej. 
Wynika to z niezrozumienia jego faktycznej istoty i powierzchownego postrze-
gania głównych załoŜeń. To zadecydowało o wyznaczeniu celu i nakreśleniu 
obszaru badawczego.  

Celem opracowania jest przedstawienie dysonansu między rzeczywistą ideą 
marketingu wewnętrznego a jego postrzeganiem przez praktyków Ŝycia gospo-
darczego, zarówno pracowników jak i kadrę zarządzającą. Podstawę źródłową 
opracowania stanowią studia literaturowe, źródła wtórne oraz obserwacje  
i przemyślenia autorek. RozwaŜania zostały zilustrowane badaniami empirycz-
nymi przeprowadzonymi w 2010 r. w przypadkowo wybranych przedsiębior-
stwach produkcyjnych i usługowych na próbie 120 pracowników7. 

RóŜne podejścia do marketingu wewnętrznego 

Teoria marketingu wewnętrznego, powstała na bazie wieloletnich doświad-
czeń teoretycznych i empirycznych, została ogłoszona przez D. Ballentyne’a  
w roku 2004. Jej korzenie sięgają jednak lat wcześniejszych (1976 r. – prace  
L. Berry’ego i Ch Gronroosa). Zatem moŜna powiedzieć, Ŝe podobnie jak kon-
cepcja marketingu, marketing wewnętrzny ma charakter ewolucyjny. NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe zaprezentowane przez autorki artykułu róŜne spojrzenia nie odno-
szą się do perspektywy czasowej, są jedynie odzwierciedleniem róŜnych po-
dejść do samej istoty.  

W pierwszym podejściu do marketingu wewnętrznego akcentowane jest 
stosowanie w odniesieniu do wewnętrznego rynku pracy narzędzi marketingo-

                                                                 
5 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 20. 
6 K. Mazurek-Łopacińska, Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002,  

s. 297–298. 
7 Badania zostały zrealizowane w ramach seminarium magisterskiego przez mgr Agnieszkę 

Prusisz. 
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wych, które powodują jedynie jednostronne oddziaływanie pracodawcy na pra-
cownika bez uwzględniania wzajemnych potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, Ŝe 
komunikacja wewnętrzna sprowadza się do przekazywania informacji i poleceń, 
które przybierają charakter monologu ze strony zarządzających, podczas gdy 
pracownicy są jedynie biernymi odbiorcami. Niedocenianie roli komunikacji 
wewnętrznej prowadzi w konsekwencji do rozczarowania, kryzysu przywódz-
twa, rosnącego cynizmu i obojętności pracowników, którzy nie widzą w kiero-
wanym do nich przekazie sensu, co powoduje ignorowanie poleceń przełoŜo-
nych8. 

Zgodnie z prezentowanym podejściem uwaŜa się, Ŝe pracownicy, podobnie 
jak klienci zewnętrzni, są podatni na stosowanie 4P. Wyraźne zaakcentowanie 
pracy, a ściślej stanowiska pracy jako „produktu wewnętrznego” oferowanego 
pracownikom, skutkuje akceptacją, niekoniecznie przekładającą się na ich za-
dowolenie, co często ma wpływ na zaangaŜowanie w realizację wytyczonych 
celów. Podobną reakcję powoduje cena wyraŜona w oferowanej płacy. Pracow-
nicy nie widzą potrzeby doskonalenia swoich umiejętności, nie mając perspek-
tyw rozwoju zawodowego i budowania własnej ścieŜki kariery. Dlatego D. Bal-
lantyne poddaje w wątpliwość twierdzenie o istnieniu bezpośredniego przełoŜe-
nia zadowolenia pracowników z oferowanych im korzyści na satysfakcję klien-
tów zewnętrznych, zaleŜy ona bowiem, jak stwierdza, od całego spectrum 
czynników9. 

W drugim podejściu eksponuje się wywieranie wpływu na pracowników  
i takie motywowanie, aby ich praca była zorientowana na nawiązywanie relacji 
z klientami zewnętrznymi. Pracownik staje się zatem pośrednikiem między 
przedsiębiorstwem a klientem zewnętrznym, którego zadaniem powinno być 
uwzględnianie i rozumienie interesów obu grup, przekazywanie informacji oraz 
posiadanie zdolności nawiązywania trwałych i długoterminowych relacji. Wa-
runkiem sine qua non takiego postępowania jest zaangaŜowanie się w obsługę 
klientów zewnętrznych, aby kreować ich lojalność nie tylko względem produk-
tu, ale równieŜ firmy. 

                                                                 
8 M. Zajkowska, Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zintegrowanej komunikacji 

marketingowej, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania 
komunikacji marketingowej, red. G. Rosa, A, Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego nr 559, Ekonomiczne Problemy Usług nr 42, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2009, s. 215. 

9 D. Ballantyne, A Relationship Mediated Theory of Internal Marketing, „Economi och 
Samhälle” nr 123, Publications of the Swedish School of Economics and Business Administra-
tion, Helsingfors 2004, s. 2. 
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ZauwaŜa się tu nawiązanie do koncepcji marketingu relacji. JuŜ Ch. Gron-
roos w 1994 r. stwierdził, Ŝe moŜna zmotywować wewnętrzny rynek pracowni-
ków, wykorzystując wewnętrzne działania marketingowe w sposób aktywny  
i zintegrowany10. Widoczne jest równieŜ nawiązanie do filozofii TQM poprzez 
akcentowanie związku pomiędzy wewnętrznymi dostawcami i odbiorcami  
w procesie kreowania wartości dla zewnętrznych rynków. Oznacza to w prakty-
ce zorientowanie działań przedsiębiorstwa na procesy i ich udoskonalanie po-
przez wykorzystywanie wiedzy pracowników, co stanowi differentia specifica 
tego podejścia. Zatem zmienia się w widoczny sposób rola pracowników –  
z pasywnej na aktywną. 

Ostatnie, trzecie podejście oparte jest na teorii mediacyjnych stosunków 
partnerskich marketingu wewnętrznego11. W ogólnym zarysie zakłada ono ko-
nieczność wystąpienia interakcji pomiędzy wszystkimi pracownikami i wydzia-
łami, w wyniku której tworzy się łańcuch „dostawca–odbiorca”. Na wszystkich 
etapach tego łańcucha dodawana jest wartość, będąca efektem twórczego wyko-
rzystywania doświadczeń pracowników. Nawiązywanie wzajemnych relacji 
między pracownikami staje się naturalną koniecznością, zachodzi bowiem po-
trzeba przekazywania między nimi wiedzy i umiejętności. Istnieje tu pewna 
logika następstw, gdzie punktem wyjścia jest tworzenie relacji między pracow-
nikami firmy, które przekładają się na stosunki z klientami zewnętrznymi i jej 
sukces rynkowy.  

Cechą tego podejścia jest alokacja marketingu wewnętrznego w obszarze 
wdraŜania strategii i  zarządzania zmianami. Punktem centralnym jest pracow-
nik, który identyfikuje się z celami firmy, jej misją, wizją i przyjętą strategią. 
Wręcz staje się jej częścią, aktywnie angaŜując się w działalność firmy. Pra-
cownicy świadomi swojego miejsca w strukturze organizacyjnej znają zakres 
swoich obowiązków i wiedzą, jak one wpływają na rozwój przedsiębiorstwa. 
Wiedza i świadomość pracowników ułatwia wprowadzanie zmian, bo sam pra-
cownik staje się ich inicjatorem i konsultantem. Pracownicy zdając sobie spra-
wę ze znaczenia rodzących się relacji, pielęgnują kontakty zarówno z klientami 
zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Wzrasta znaczenie komunikacji wewnętrz-
nej, co w konsekwencji sprzyja procesowi wzajemnego wspierania się i zaufa-
nia, owocującego współdziałaniem między komórkami przedsiębiorstwa. Pra-
cownicy chętnie angaŜują się w proces wymiany doświadczeń i wzajemnego 
                                                                 

10 D.J. Cahill, Internal marketing. Your Company next stageof growth, The Haworth Press Inc, 
New York 1996, s. 4.  

11 M. Boguszewicz-Kreft, Teoria mediacyjnych stosunków partnerskich marketingu wewnętrz-
nego, „Marketing i Rynek” 2007, nr 4, s. 9–12. 
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uczenia się, które przybiera postać nie tylko gromadzenia wiedzy na zasadach 
jej sumowania, ale tworzenia nowej jakości. Przedstawiony sposób rozumowa-
nia zilustrowano na rysunku 1.  

 
Dobre relacje między pracownikami firmy 

 
 
   Identyfikacja pracowników z firmą 
 
 
    ZaangaŜowanie pracowników w realizację celów firmy 
 
 
           Wymiana doświadczeń i wzajemne uczenie się 
 
 
            Wzrost entuzjazmu do pracy na rzecz firmy 
 
 
              Przenoszenie entuzjazmu na klientów zewnętrznych 
 
 
                            Pozyskiwanie klientów i ich zadowolenie 
 
 

Wyniki finansowe 
 
 
   Rozwój firmy 

Rys. 1. Sposób podejścia do procesu marketingu wewnętrznego 

Źródlo: opracowanie własne. 

Zdaniem A. Olsztyńskiej, marketing wewnętrzny moŜe wpływać na zado-
wolenie i zaangaŜowanie pracowników i przez to zwiększać ich lojalność i efe-
ktywność oraz wspomóc proces wdraŜania strategii i zmian w kierunku podno-
szenia wartości dla klienta12. 

 

                                                                 
12 A. Olsztyńska, Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie. Koncepcja i narzędzia wspoma-

gające integrację działań wewnętrznych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 
2005, s. 6. 
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Stereotypy rozumienia marketingu wewnętrznego 

Marketing wewnętrzny najczęściej kojarzony jest z zarządzaniem zasobami 
ludzkimi. MoŜna zgodzić się ze stwierdzeniem, Ŝe obie kategorie odnoszą się do 
czynnika ludzkiego, nie są jednak toŜsame, mimo Ŝe róŜnice między nimi są sub-
telne i niejednokrotnie trudne do zidentyfikowania. Autorki postarają się jednak 
wskazać na niektóre z nich. Ich zdaniem bowiem problem braku implementacji 
marketingu wewnętrznego wynika z niezrozumienia jego zasad i reguł zarówno 
przez zarządzających, jak i pracowników. 

Truizmem jest stwierdzenie, Ŝe komunikacja wewnętrzna w myśl koncepcji 
marketingu wewnętrznego zapewnia sprawne funkcjonowanie firmy. Jest ona,  
a przynajmniej powinna być, fundamentem dla wszystkich działań przedsię-
biorstwa i powinna stanowić element budowy sprawnego systemu zintegrowa-
nej komunikacji marketingowej. Tymczasem, jak wykazały zrealizowane bada-
nia, komunikacja nadal ma charakter sformalizowany i przyjmuje postać prze-
kazywania poleceń, charakterystyczną dla zarządzania zasobami ludzkimi. 
Uznało tak 40% respondentów. Dzięki komunikacji moŜliwe staje się budowa-
nie relacji partnerskich, przy czym badani respondenci uwaŜają, Ŝe komunikacja 
nieformalna ma w tym zakresie większe znaczenie niŜ formalna. Zdaniem 30% 
badanych komunikacja nieformalna jest uzupełnieniem komunikacji formalnej. 
Ponadto aŜ 35% badanych uznało ją za formę budowania relacji z pracowni-
kami. 

Zainteresowanie siecią nieformalnych powiązań w organizacji i moŜliwo-
ściami ich rozpoznania, a co za tym idzie perspektywą ich regulowania i wyko-
rzystania w budowaniu kultury organizacji spowodowało zwrócenie uwagi na 
narzędzie dotychczas mało znane, jakim jest analiza sieci społecznych (Social 
Network Analysis)13. Narzędzie to słuŜy do identyfikowania sieci powiązań mię-
dzy podmiotami uczestniczącymi w procesie komunikacji nieformalnej, co po-
zwala na określenie rodzaju oraz kierunku przepływu informacji pomiędzy ad-
resatami. Dzięki temu moŜna rozpoznać bariery, jakie występują  w komunika-
cji lub określić, gdzie komunikat został zniekształcony lub zatrzymany. Wydaje 
się, Ŝe narzędzie to moŜe stanowić bardzo waŜny element całego systemu, bo-
wiem poza budowaniem relacji między współpracownikami jest ogniwem uzu-
pełniającym formalny przekaz komunikatów, co równieŜ nie pozostaje bez zna-
czenia dla komunikacji zewnętrznej. Jak stwierdza A. Olsztyńska „Ŝadna firma 
nie powinna tworzyć komunikacji zewnętrznej, zanim nie zorganizuje systemu 
                                                                 

13 O metodzie Social Network Analysis, www.episteme.com.pl/obszary-wiedzy/SNA/-o meto-
dzie. 
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komunikacji wewnętrznej. Wymaga jednak pełnego wsparcia ze strony najwyŜ-
szego kierownictwa organizacji. Oznacza to, Ŝe kierownictwo musi uznać zdo-
bycie względów swoich własnych pracowników za klucz do gospodarczych 
sukcesów w dłuŜszej perspektywie. Komunikacja zewnętrzna przebiega najle-
piej wtedy, gdy kaŜdy pracownik sam jest rzecznikiem swojej firmy”14. 

Panuje przekonanie, Ŝe podstawowymi instrumentami komunikacji we-
wnętrznej są rozporządzenia zarządu, tablice informacyjne, zebrania, spotkania 
z przełoŜonymi, wydawnictwa wewnętrzne, raporty itp. Są to jednak tradycyjne 
i standardowe formy komunikowania się, aczkolwiek spełniające swoją rolę. 
Jak wykazały badania, narzędzia, które są stosowane w firmie, nie zawsze są 
najbardziej skuteczne w opinii pracowników. I tak, 90% respondentów wyko-
rzystuje e-maile jako sposób przekazywania wiadomości, jednocześnie w 100% 
uznając je za najbardziej skuteczną formę komunikacji. W dalszej kolejności 
wskazywano na zebrania (60% respondentów) oraz spotkania z przełoŜonymi, 
które oceniono jako skuteczne źródło informacji – 62% wskazań. W opinii re-
spondentów kolejne miejsce zajęła komunikacja nieformalna w postaci niefor-
malnych rozmów i plotek. Na wykorzystanie tych form wskazało 20% respon-
dentów, uznając je jako bardzo skuteczne. Powszechnie wiadomo, Ŝe plotki 
rozprzestrzeniają się szybko i ulegają modyfikacji. Zarówno one, jak i niefor-
malne rozmowy mogą mieć negatywny wpływ i być groźne dla relacji interper-
sonalnych w firmie, ale tylko wtedy, gdy kadra menedŜerska nie zareaguje  
w odpowiedniej chwili i nie zdefiniuje pojawiających się problemów oraz nie 
wyciągnie wniosków, które w gruncie rzeczy mogą stanowić inspirację do 
zmian. Zatem stereotypowe myślenie o plotce i rozmowach nieformalnych  
w kategoriach pejoratywnych powinno ulec zmianie. Dobry menedŜer musi  
umieć wyciągać wnioski z komunikacji nieformalnej, wykorzystywać inicjaty-
wy i umiejętności oraz inicjować interakcje personalne między pracownikami  
i zarządzającymi. 

Ankietowani w małym stopniu rekomendują jednostronne pisemne kanały 
komunikacji, takie jak tablice informacyjne, wydawnictwa wewnętrzne i rozpo-
rządzenia zarządu, mając wątpliwości co do ich skuteczności. Są to jednak for-
my powszechnie akceptowane przez zarządzających. W przyszłości naleŜałoby 
więc zastanowić się nad prowadzeniem w firmach badań wewnętrznych, aby 
poznać postawy i oczekiwania pracowników wobec róŜnych form komunikacji. 
Jest to o tyle istotne, Ŝe, jak wskazali respondenci, komunikacja wewnętrzna 

                                                                 
14 A. Olsztyńska, Wizerunek takŜe dla pracownika:cele i techniki PR wewnątrz firmy, „Perso-

nel” 1999, nr 9, s. 30–32. 
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wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa, osiągane wyniki, jakość wykonywanej 
pracy, zaangaŜowanie i lojalność pracowników. Istotność kaŜdego z wymienio-
nych czynników została oceniona na 4 w skali od 1 do 5. 

Podsumowując wyniki badania odnośnie do komunikacji, naleŜy stwierdzić, 
Ŝe aŜ 70% respondentów uznało, Ŝe jest ona niedoskonała i wymaga ciągłych 
modyfikacji. Zatem nadrzędnym celem marketingu wewnętrznego w tym zakre-
sie powinno być integrowanie pracowników poprzez zrozumienie komunika-
tów, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Ujmowanie procesu komuniko-
wania się głównie z perspektywy mechanicznej, co dominuje w badanych 
przedsiębiorstwach, naleŜy potraktować jako nieuprawniony stereotyp. Komu-
nikacja wewnętrzna nie jest bowiem prostym przepływem informacji, musi 
uwzględniać róŜne zaleŜności wynikające z kontekstu struktury organizacyjnej 
(układ zaleŜności między stanowiskami „obliguje” do komunikacji formalnej), 
immanentne cechy osoby biorącej w niej udział (kaŜdy ma inną percepcję, ina-
czej odbiera informacje itp.) oraz symbolikę i znaczenia (kaŜda organizacja po-
siada swój system symboli i znaczeń pozwalający na wspólną interpretację wy-
darzeń wewnętrznych).  

Kolejny, trudny do uznania w marketingu wewnętrznym stereotyp myślowy 
w warstwie instrumentalnej odnosi się do procesu rekrutacji i selekcji pracow-
ników. Powszechnie uwaŜa się, Ŝe rekrutacja to nabór kandydatów na stanowi-
sko pracy i zakupywanie ich czasu. Nabór kandydatów opiera się na podstawie 
formalnych kryteriów, czemu słuŜy weryfikacja wykształcenia w powiązaniu  
z testami kwalifikacyjnymi. Tymczasem w przedsiębiorstwie, które deklaruje 
orientację marketingu wewnętrznego, rekrutacja powinna być pojmowana jako 
proces pozyskiwania i gromadzenia informacji o oczekiwaniach kandydata, nie 
tylko względem technicznych środków pracy czy pełnionych ról, ale oferowania 
mu wizji organizacji, by mógł spojrzeć na swoje obowiązki z szerszej perspek-
tywy, przy jednoczesnym uwzględnieniu swoich oczekiwań. Podobnie selekcja 
pracowników w praktyce polskich przedsiębiorstw polega na stereotypowym 
dokonywaniu ostatecznego doboru kandydata na podstawie przeprowadzonej 
rozmowy kwalifikacyjnej, testów i zastosowania innych form oceny przydatno-
ści pracownika do wykonywania przynaleŜnych mu zadań. W marketingu we-
wnętrznym powinna się ona opierać na akceptacji lub odrzuceniu przez kandy-
data proponowanych mu warunków wejścia do organizacji i moŜliwości jego 
samookreślenia się. Wydaje się to w pełni uzasadnione, gdyŜ kaŜdy pracownik 
ma określone predyspozycje do wykonywania danej pracy, a nieuwzględnienie 
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tego faktu, przy ścisłym trzymaniu się wymogów formalnych, moŜe prowadzić 
do poraŜki procesu naboru i doboru wartościowego pracownika.  

Częstym stereotypem odnoszącym się do kolejnego instrumentu marketingu 
wewnętrznego, jakim jest motywacja, jest przywiązywanie duŜej wagi do kla-
sycznych narzędzi, takich jak: zarobki i dogodne warunki pracy, przy czym 
najczęściej wymieniane przez respondentów są podstawowe wynagrodzenie  
i premie oraz nagrody finansowe. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe wypowiedzi te 
mają charakter spontaniczny i dotyczą na ogół pracowników młodych z małym 
staŜem. Pracownicy ci nie są świadomi znaczenia instrumentów pozafinanso-
wych jako części składowej systemu motywacyjnego. Jednak przy podaniu im 
enumeracji czynników niefinansowych potrafią docenić ich wagę. Ilustrują to 
przeprowadzone badania, w których instrumenty niefinansowe znalazły właści-
wą im pozycję. W tabeli 1 przestawiono średnie ich ocen w skali od 1 do 5. 

Tabela 1 

Średnie ocen instrumentów niefinansowych 

Instrumenty niefinansowe Średnia ocen 
docenianie wysiłku i zaangaŜowania przez przełoŜonych 4,30 
warunki pracy (wyposaŜenie stanowiska) 4,30 
moŜliwość godzenia Ŝycia osobistego z zawodowym 4,25 
moŜliwość podnoszenia kwalifikacji 4,15 
poczucie samorealizacji i moŜliwość rozwoju zawodowego 4,15 
stabilność zatrudnienia 4,05 
dobra atmosfera w miejscu pracy 4,05 
samodzielność w wykonywaniu zadań 3,95 
jasno określona ścieŜka kariery 3,85 
partycypacja w podejmowaniu decyzji 3,85 
poczucie wpływu na sukces firmy 3,65 

Źródło: opracowanie własne. 

Jest to wskazówka dla rekrutujących i zarządzających, jak waŜna jest iden-
tyfikacja potrzeb i oczekiwań przyszłych pracowników, co jest zgodne z zało-
Ŝeniami marketingu wewnętrznego. Tylko w ten sposób zostaną stworzone wa-
runki do wykorzystania tkwiącego w pracownikach potencjału.  

Szkolenia to kolejny instrument wymagający krytycznego spojrzenia z pun-
ktu widzenia marketingu wewnętrznego. W praktycznym rozumieniu są to dzia-
łania mające na celu przygotowanie ludzi do wykonywania ich obowiązków.  
W marketingu wewnętrznym zaś  szkolenia powinny być traktowane w katego-
riach procesowych na bazie identyfikacji rozpoznania potrzeb szkoleniowych,  
z uwzględnieniem preferencji pracowników. AŜ 65% respondentów stwierdziło, 
Ŝe nie istnieje sformalizowany system odnoszący się do budowania ścieŜki ka-



Marketing wewnętrzny – mity i rzeczywistość 

 

523

riery, czemu sprzyjają szkolenia rozumiane jako proces. Jest to zgodne z ocze-
kiwaniami respondentów, na co wskazał co trzeci z nich. Tylko 10% responden-
tów widzi potrzebę szkoleń dla nowo zatrudnianych pracowników, a 15% jako 
naukę przy przejmowaniu nowych obowiązków.  

Wynik ten nie jest zdaniem autorek zadowalający, poniewaŜ współcześnie 
funkcjonujące przedsiębiorstwo w warunkach turbulentnego rynku musi mieć 
opracowany długookresowy program szkolenia swoich pracowników. Przyczy-
niają się one bowiem do wzrostu kwalifikacji – wskazywało na to 65% respon-
dentów, wzrostu zaangaŜowania i motywacji – 25%, wzrostu efektywności pra-
cy – 10%. Najbardziej atrakcyjną formą są szkolenia zewnętrzne – 50% wska-
zań, kolejne to coaching – 20%, studia i szkolenia wewnętrzne – po 15%.  

Zakończenie 

Marketing wewnętrzny, mimo Ŝe doczekał się juŜ kilkunastu opracowań 
teoretycznych i praktycznych, nadal jest koncepcją mało znaną, zwłaszcza  
w praktyce Ŝycia gospodarczego. Jest na ogół utoŜsamiany z ZZL, wykorzystuje 
bowiem jego instrumentarium. Trzeba jednak zwrócić uwagę na fakt, Ŝe istnieją 
róŜnice między tymi dwiema koncepcjami. Marketing wewnętrzny reprezentuje 
strategiczne i zintegrowane podejście do czynnika ludzkiego i musi spełniać 
warunek spójności z marketingowym zarządzaniem firmą. Niestety, nie jest 
łatwo implementować tę koncepcję we współczesnych firmach. Jej zastosowa-
nie wymaga bowiem spełnienia następujących warunków: zmiana sposobu my-
ślenia i świadomości zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników, znajo-
mość zasad i wychwytywania subtelnych róŜnic między marketingiem we-
wnętrznym a ZZL, permanentne doskonalenie kwalifikacji i umiejętność dzie-
lenia się wiedzą, posiadanie woli i determinacji do wprowadzania zmian oraz 
optymizm i wiara w skuteczność działań. Tymczasem w polskich przedsiębior-
stwach narzędzia marketingu postrzegane są bardzo standardowo. ZauwaŜalne 
jest postępowanie typowe dla okresu drugiego, w którym wprawdzie wzrasta 
rola komunikacji wewnętrznej, ale pracownicy niechętnie angaŜują się w proces 
wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się, które nie przybiera postaci 
gromadzenia wiedzy i tworzenia nowej jakości.  

Tradycyjne myślenie praktyków o marketingu wewnętrznym oparte jest na 
wielu stereotypach, znajdujących niestety przełoŜenie na aspekty zarządcze. 
Spośród wielu zwrócono uwagę zwłaszcza na: 
1. Opieranie się głównie na więziach ekonomicznych, co wynika z postrzega-

nia pracownika przez pryzmat stanowiska pracy i odpowiadającego temu 
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uposaŜenia określonego taryfikatorem płac, niedocenianie zaś więzi emo-
cjonalnych. Podstawą kalkulacji zysków oraz strat i wynikającego stąd za-
dowolenia pracowników lub ich rozczarowania, nie jest tylko wymiar mate-
rialny, bowiem w ramach marketingu wewnętrznego częściej produktami są 
wartości o charakterze niematerialnym (prestiŜ, pozycja w firmie, szacunek, 
moŜliwość samorealizacji), za które pracownik płaci takŜe wartościami 
niewymiernymi, np. lojalnością, zaangaŜowaniem, czy twórczym wkładem 
w kreowanie rynkowego sukcesu firmy15. Jednostki działają na podstawie 
własnych kalkulacji i interesów, ale przy ocenach opierają się na kategorii 
wartości, która jest przez kaŜdego róŜnie definiowana. 

2. Traktowanie relacji pracodawca–pracownik w wymiarze transakcyjnym, 
polegającym na zakupywaniu czasu pracownika, jego kompetencji, w za-
mian za wynagrodzenie, czego praktycznym przejawem jest zmiana miejsca 
pracy i przechodzenie do tych firm, które zaoferują lepsze warunki wyna-
gradzania16. 

3. Opieranie się w głównej mierze na komunikacji wewnętrznej opartej na 
poleceniach i nakazach, bez uwzględnienia wzajemnych potrzeb i oczeki-
wań oraz określenia wzajemnej zaleŜności. 
Te negatywne praktyki powodują, Ŝe marketing wewnętrzny jest nadal pu-

stym hasłem, za którym nie stoją realne decyzje i działania.  
 

INTERNAL MARKETING – MYTHS AND REALITY 
 

Summary 
 

Internal marketing, wrongly interpreted as human resources management, pays attention to the 
role of the internal customer as the creator of organization’s success. The difficulty of its implemen-
tation is driven by several factors, among others lack of knowledge and skills and missing of com-
prehension of its goals. The paper points out the stereotypes of internal marketing and its application 
to Polish enterprises. Particular focus has been placed on the instruments of internal marketing as the 
discrepancy between its principle and its perception in practice: in the eyes of the employees and 
management. 

                                                                 
15 Por. A.I. Baruk, Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy, Akademia Rolnicza, 

Lublin 2005, s. 23. 
16 Ibidem, s. 23. 
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Streszczenie  

Programy lojalnościowe i multipartnerskie stanowią coraz częściej spotykane narzędzie  
w budowaniu lojalności klienta oraz poznawaniu jego preferencji nabywczych. W artykule prze-
analizowano zagadnienie programów lojalnościowych i multipartnerskich w ujęciu teoretycznym 
oraz praktycznym na rynku polskim. Wskazano na ich wady i zalety. Przytoczono takŜe wyniki 
badań nad popularnością narzędzia, jakim jest program multipartnerski, oraz doborem partnerów 
do programu.  

Wstęp 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia na rynku polskim moŜna zauwaŜyć in-
tensywny rozwój programów lojalnościowych. Narzędzie to przechodziło juŜ 
okres świetności i upadków. W literaturze przedmiotu moŜna spotkać kilka 
definicji programu lojalnościowego, jednakŜe na potrzeby pracy przyjęto, Ŝe 
program lojalnościowy to strategiczne narzędzie zarządzania relacjami z klien-
tami, ukierunkowane na dostarczanie obustronnych korzyści1. Natomiast idea 
programu multipartnerskiego jest taka, aby klient z jedną kartą mógł zbierać 
punkty podczas zakupów w kaŜdym moŜliwym sektorze2. 

Po okresie stagnacji, kiedy to program nie róŜnił się od kolejnego progra-
mu, co przyczyniło się do spadku liczby uczestników programów, od roku 
moŜna obserwować kolejny raz oŜywienie rynku programów lojalnościowych, 
                                                                 

1 P. Kwiatek, Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, 
Kraków 2007, s. 72. 

2 T. Gregorczyk: Dane klientów źródłem korzyści, www.marketing-news.pl/theme.php? 
art=979. 



Urszula Chrąchol 

 

526

do czego przyczynił się w znacznym stopniu multipartnerski program Playback. 
Świadczy o tym m.in. liczba jego uczestników – 7 mln konsumentów3. 

W 2009 r. udział w programach lojalnościowych deklarowało 19% respon-
dentów, w 2010 r. – juŜ 36%. Do najpopularniejszych naleŜą programy sieci 
detalicznych, stacji benzynowych, telekomów, aptek i sklepów kosmetycznych. 
Na popularności zyskują programy aptek (zarówno lokalnych, jak i siecio-
wych)4. 

Wady i zalety programów lojalnościowych 

Kwestią niezwykle istotną dla przedsiębiorstwa staje się długotrwała współ-
praca, oparta na wzajemnej więzi z uwaŜnie wybranymi, kluczowymi klientami, 
których postrzegać naleŜy jako majątek strategiczny. Budowanie lojalnej bazy 
klientów moŜe trwać wiele lat. Myślenie krótkoterminowe jedynie sabotuje cały 
ten proces. Przedsiębiorstwa mogą zdobyć przewagę nad konkurentami, traktu-
jąc wydatki marketingowe w taki sam sposób, w jaki traktują wydatki kapitało-
we: jako inwestycje, generujące przychody dopiero po jakimś czasie5. 

Programy lojalnościowe, podobnie jak wszystkie inne narzędzia marketin-
gowe, nie działają w próŜni. Spośród innych narzędzi wyróŜnia je długofalowa 
strategia oraz moŜliwość kwantyfikacji niektórych rezultatów – w szczególności 
wywołanych zachowań zakupowych klientów. NaleŜy tu podkreślić właśnie 
słowo „niektórych” – nie jest bowiem łatwo oszacować, jaka część sukcesu 
sprzedaŜowego to skutek działań budujących lojalność, a jaka reklamy, marki 
czy innych podejmowanych aktywności. Akcentowało to zgodnie wielu zapro-
szonych ekspertów w 2010 r. na listopadowym Forum Multipartnerskich Pro-
gramów Lojalnościowych. Pomimo ogromnych zbiorów danych, na jakich mo-
gą opierać się w pracy operatorzy programów, ścisła ocena rezultatów to jesz-
cze daleka przyszłość, jak wynika z dyskusji w ramach krakowskiego spotka-
nia6. 

KaŜde z narzędzi marketingowych ma swoje wady i zalety, więc analogicz-
nie posiadają je takŜe programy lojalnościowe. Podczas wspomnianego Forum 
Multipartnerskich Programów Lojalnościowych toczyły się dyskusje na temat 

                                                                 
3 Do programu naleŜy co  szóste gospodarstwo domowe w Polsce, wartość sumy punktów wy-

nosi w nim 180 mln zł, wydano juŜ milion nagród o łącznej wartości ponad 41 mln zł (dane 
sprzed BoŜego Narodzenia 2010 r. – obecnie zapewne więcej). Por. J. Szlak, Zapunktować part-
nerstwem, www.marketing-news.pl/theme.php?art=1144. 

4 J. Szlak, Zapunktować... 
5 J. Otto, Marketing relacji Koncepcja i stosowanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 205.  
6 J. Szlak, Zapunktować... 
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korzyści, ale i wad programów lojalnościowych. Jedno i drugie moŜna rozpa-
trywać z punktu widzenia konsumenta oraz firmy organizującej program.  

Programy multipartnerskie poprzez wielu partnerów biorących w nich 
udział pozwalają konsumentom na szybsze zgromadzenie punktów, co w kon-
sekwencji doprowadza do skrócenia czasu zbierania punktów na wybraną na-
grodę. Jest to korzyść materialna, ale jak pokazują badania przeprowadzone 
przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia, bezdyskusyjnie najwaŜniejsze 
dla Polaków są wciąŜ nagrody rzeczowe, rabaty i dobra materialne. RóŜnego 
rodzaju korzyści emocjonalne, jak zaproszenia do elitarnych klubów, indywidu-
alny opiekun czy informowanie o nowościach w ofercie, znajdują się na znacz-
nie dalszych pozycjach i wskazywane są przez ok. 1% badanych7. Szczegółowo 
pokazano to na rysunku 1.  
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Rys. 1. Korzyści z udziału w programach lojalnościowych,  

Źródło: Loyalty Business Overview 2011, Wyd. palladMedia, Kraków 2011, s. 5, www.sare.pl/ 
blog/najnowszy-raport-%E2%80%9Cloyalty-business-overview-2011%E2%80%9D/. 

Korzyści, jakie mogą odnieść podmioty, to dostęp do nowych klientów oraz 
szerszy i głębszy insight konsumencki, dzięki któremu moŜliwe jest stosowanie 
bardziej zaawansowanych strategii komunikacyjnych. Dzięki udziałowi w du-
                                                                 

7 T. Gregorczyk, Jestem za multikartą. Programy lojalnościowe z perspektywy uŜytkowników, 
w: Loyalty Business Overview 2011, Wyd. palladMedia, Kraków 2011, s. 4, www.sare.pl/blog/ 
najnowszy-raport-%E2%80%9Cloyalty-business-overview-2011%E2%80%9D/. 
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Ŝym przedsięwzięciu moŜliwe jest zwiększenie miejsc styku konsumentów  
z marką programu oraz zaangaŜowanie ich w działania promocyjne. Zarówno 
dla partnerów, jak i uczestników programu niebagatelną zaletą staje się moŜli-
wość skutecznej, bardziej złoŜonej i dopasowanej do potrzeb komunikacji.  
A. Balcerzak z PTK Centertel wspomniała, Ŝe byli uczestnicy programu Profit, 
gdy znaleźli się w Paybacku, w pełni dostrzegli i docenili bardziej atrakcyjny  
i zróŜnicowany katalog nagród czy częste promocje dobrane do ich indywidual-
nych potrzeb8. 

Sukces programu Payback bazuje na platformie marketingowej, która łączy 
w sobie jakość wynikającą z selekcji i personalizacji, duŜy zasięg i efektywność 
kosztową. Pozwala ona partnerom na bardzo elastyczne wykorzystywanie pro-
gramu. KaŜdy z nich, korzystając z platformy, moŜe projektować swoją komu-
nikację pod kątem potrzeb własnego modelu biznesowego. Grupy docelowe  
w ramach platformy dobierane są na podstawie danych socjodemograficznych  
i transakcyjnych9. Niewątpliwie moŜliwość korzystania z platformy i innych 
instrumentów, które ona zawiera, jest korzyścią dla partnerów programu, gdyŜ 
nie kaŜdą firmę byłoby stać na posiadanie własnych narzędzi tego typu.  

Jednym z głównych powodów dla firm uczestniczących w programie multi-
partnerskim jest chęć zwiększenia zysków, zdobycie nowych klientów, pod-
wyŜszenie średnich obrotów uczestników i udział w portfelu klienta, zwiększe-
nie ROI.  

Jasny jest równieŜ podział kosztów i ryzyka pomiędzy partnerami w pro-
gramie. W kwestii finansowej róŜnice pomiędzy programem mono- a multipart-
nerskim są bardzo widoczne. Samodzielne prowadzenie wszytkich działań, 
zdobycie klienta jest znacznie droŜsze niŜ uczestniczenie w duŜym przedsię-
wzięciu, gdzie koszty dzielone są pomiędzy partnerów tworzących dany pro-
gram. RozbieŜności pojawiają się teŜ w kwestii katalogu nagród – program 
mono- nie jest w stanie zaoferować tak duŜej liczby nagród i moŜliwości wy-
miany punktów jak program multipartnerski.  

Program multipartnerski daje takŜe sposobność doboru najbardziej obiecu-
jących grup docelowych. Przykładem moŜe być akcja przeprowadzana przez 
Polkomtel SA (program 5 Plus) i perfumerii Tagomago. Dzięki odpowiedniemu 
doborowi bazy do akcji skuteczność zwiększono prawie trzykrotnie.  

Charakter udziału konsumentów w programach, jak widać z rysunku 1, 
wskazuje na to, Ŝe trudno jest budować lojalność, kiedy głównym motywem 

                                                                 
8 J. Szlak, Zapunktować... 
9 A. Grabarz, Program szyty na miarę, w: Loyalty Business Overview 2011…, s. 17.  
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udziału w programach są korzyści materialne. W takim przypadku moŜna bar-
dziej mówić o programach bonusowych czy teŜ punktowych.  

Jak zauwaŜył J. Powałka z Grupy Integer.pl: „Prowadzenie programu punk-
towego nie jest juŜ dziś szczególnym wyróŜnikiem danej marki. Uczestnicy 
programów stacji paliw mają w portfelach wiele kart, lecz i tak ostatecznie tan-
kują tam, gdzie jest im najbliŜej. Nie czują się stałymi klientami danej marki. 
Trudno tu mówić nie tylko o budowaniu więzi, ale i o efektywności takich pro-
gramów, kluczowej w tej branŜy” 10. 

Problem moŜe równieŜ stanowić zaŜyłość konsumentów z dawną nazwą 
programu organizowanego przez jedną firmę, która w danym momencie przy-
stąpiła do programu multipartnerskiego, co w konsekwencji ukazuje problem  
z marką i identyfikacją programu multipartnerskiego.  

Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia w swoich badaniach zbadał naj-
bardziej popularne marki programów lojalnościowych, co przedstawiono na 
rysunku 2.  
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Rys. 2. Najbardziej popularne marki programów lojalnościowych 

Źródło Loyalty Business Overview 2011…, s. 5. 

Klienci na ogół nie demonstrują wielkiego zaangaŜowania w program lojal-
nościowy. Jak wynika z badań ARC Rynek i Opinia, jedna trzecia responden-
tów korzysta z karty programu, o ile sprzedawca o niej przypomni. Prawie 30% 
co jakiś czas sprawdza stan swojego konta punktowego. Tylko niecała 1/4 ba-
danych aktywnie korzysta z karty i zna swój status w programie11. A. Łapeta  

                                                                 
10 J. Szlak, Zapunktować.... 
11 T. Gregorczyk, Jestem za multikartą…, s. 4. 
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i P. Krzeszowiak (Client Vela) przedstawili całą listę zagroŜeń, przed którymi 
mogą stanąć operatorzy i partnerzy programów lojalnościowych12:  

– rozmycie wizerunku małych marek w programach z udziałem duŜych 
graczy, 

– komunikacja skoncentrowana tylko na największych partnerach, 
– moŜliwość osłabienia marki w razie niepowodzenia programu, 
– niepasujące do siebie grupy docelowe, 
– lojalność budowana wobec programu, a nie wobec partnera, 
– rywalizacja marki programu z marką partnera, 
– ograniczone moŜliwości wpływu na rozwój programu, 
– wątpliwości co do zrównowaŜenia kosztów i korzyści, 
– trudności w budowaniu związków emocjonalnych.  
Kwestią omawianą na Kongresie Programów Multipartnerskich była chęć 

zaufania pomiędzy partnerami w programie. Generalnie stwierdzono, Ŝe istnieje 
pewien poziom współpracy oraz udostępniania niektórych danych, ale i tak 
kaŜdy z partnerów „gra pod siebie”. 

M. Drzewiecki, dyrektor marketingu Loyalty Partner Polska, podkreśla, Ŝe 
rozmiar sukcesu programu multiparnerskiego Payback zaleŜy od zaangaŜowa-
nia poszczególnych partnerów w jego realizację w punktach sprzedaŜy. Klu-
czowym elementem startu, bez którego nie uzyskano by tak dobrego efektu, 
było znaczące zaangaŜowanie partnerów w marketing bezpośredni. Do dotych-
czasowych uczestników programów lojalnościowych tych firm wysłano ponad 
mi-lion mailingów związanych z migracją do Paybacka. Partnerzy intensywnie 
informowali o starcie koalicji na swoich stronach internetowych i punktach 
sprzedaŜy, a w sklepach pracowały zespoły promocyjne programu. Stosowano 
takŜe wspomagające mechanizmy promocyjne. W celu zachowania więzi mię-
dzy kaŜdym z partnerów a marką Payback realizowana jest strategia marki 
składnikowej (ingredient brand strategy)13. 

Innym przykładem programu, który moŜna traktować jak multipartnerski, 
tyle Ŝe o znacznie mniejszej skali, ale mimo to posiadającego zalety dla swoich 
partnerów, jest program największej bielskiej galerii handlowej – Galerii Sfera. 
Przygotowania do jego otwarcia trwały od grudnia 2008 r., a pierwsze transak-

                                                                 
12 J. Szlak, op. cit. 
13 Oznacza to, Ŝe Payback staje się niemalŜe składnikiem marki danego partnera, wspiera go  

w jego codziennej komunikacji z konsumentami i budowaniu ich lojalności. Dla partnerskiego 
brandu program ma być wartością dodaną, elementem postrzeganym jako dodatkowy przejaw 
dbałości o klienta. Dlatego o swoim udziale w programie partnerzy informują w kaŜdej moŜliwej 
formie. Por. A. Grabarz, Program szyty na miarę…, s. 16.  
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cje przeprowadzono w styczniu 2010 r. Obecnie koalicja zrzesza 60 partnerów, 
z których ponad połowa udziela rabatów przy okazaniu karty. G. Dwornicki, 
project manager Galerii Sfera, do głównych korzyści dla partnera zalicza14: 

– zaawansowane narzędzia do budowania relacji z klientem – multipart-
nerski program działający lokalnie, w obrębie jednego obiektu handlo-
wego, 

– dostęp do wiedzy dostarczanej przez program, niedostępnej w innej for-
mule (wiek/płeć klienta itp. w korelacji z danymi: częstość wizyt/ko-
szyk zakupów/ odwiedzane sklepy w Galerii Sfera), 

– dostęp do bazy danych (e-mail, sms, poczta tradycyjna) z moŜliwością 
jej pełnego profilowania, w tym najlepszy dostęp do potencjalnego 
klienta, 

–  precyzyjny pomiar skuteczności działań marketingowych na dostępnej 
bazie, 

– dodatkowe wyróŜnienie punktu sprzedaŜy w Galerii Sfera, 
– obecność w materiałach drukowanych – ulotka, katalog (nagrodami  

w programie są przede wszystkim produkty partnerów), 
– moŜliwość skorzystania z promocji punktami ekstra w ramach druko-

wanego katalogu, 
– moŜliwość zacieśnienia relacji z innymi partnerami jako źródło cennej, 

nieosiągalnej w innych sposób wiedzy.  

Zakończenie  

Zmiany dotyczące programów lojalnościowych, które na przestrzeni ostat-
niego roku mają miejsce w Polsce, spowodowały znaczące zmiany w zaanga-
Ŝowaniu  konsumentów w te działania. Jak zauwaŜono, programy lojalnościowe 
mają zalety jak i wady. Powodzenie tych działań zaleŜy od specyfiki branŜy  
i istniejących juŜ w niej programów. Wprowadzanie na rynek kolejnego w bran-
Ŝy tego samego typu programu jest mało atrakcyjne dla jego klientów, nato-
miast wymyślenie czegoś nowego nie jest prostym zadaniem. Mogą się z tym 
wiązać duŜe koszty organizacji takiego programu. Niemniej jednak, rozwaŜając 
utworzenie programu lub przystąpienie do juŜ istniejącego, naleŜy przeprowa-
dzić analizę korzyści i strat, jakie moŜe przynieść program. 

Istotne wydaje się jednak pytanie, co moŜe jeszcze zdarzyć się na rynku 
programów w naszym kraju? J. Powałka, dyrektor marketingu InPost, uwaŜa, Ŝe 
na rynku programów lojalnościowych na pewno jest jeszcze miejsce na jeden 

                                                                 
14 G. Dwornicki, Karta Stałego Klienta Galerii Sfera, w: Loyalty Business Overview…, s. 22. 
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duŜy program, natomiast te juŜ istniejące będą się konsolidować. Kluczowe  
w komunikacji z konsumentem będą media społecznościowe, które przejmą 
cięŜar komunikacji w ramach  programów, to zaś obniŜy koszty. Drugi istotny 
trend to optymalizacja kosztów we wszystkich obszarach prowadzenia progra-
mów, np. zamiast nadawać przesyłki kurierem, moŜna robić to przez paczkoma-
ty o połowę taniej i szybciej. Firmy będą starały się teŜ efektywniej wykorzy-
stywać zgromadzone dane za pomocą tzw. knowledge tanków. UmoŜliwiają one 
agregowanie duŜych ilości danych bez przejmowania ich, a jednocześnie do-
starczać będą odpowiednich informacji do optymalnego targetowania kampa-
nii15. 

Według P. Krzeszowiaka z Klient Vela, nadchodzącym trendem będzie 
większa obecność programów w mediach społecznościowych. Doprowadzi to 
do głębszego zrozumienia klienta, bogatszych, bardziej złoŜonych i intensyw-
nych interakcji oraz do wzmocnienia zaangaŜowania konsumenta. Problemem 
będzie na razie brak wypracowanych, ustandaryzowanych narzędzi analitycz-
nych do oceny skuteczności przeprowadzanych działań. Interesującym rozwią-
zaniem mogą stać się platformy transakcyjne na wymianę punktów między pro-
gramami. Tu klient sam decyduje, na co chce przeznaczyć punkty16. 

MoŜna zatem liczyć na dalszy rozwój programów lojalnościowych. Po-
wstanie kolejnego duŜego programu multipartnerskiego byłoby wyzwaniem dla 
jego organizatorów, by dogonić istniejący juŜ Payback. Ciekawe mogą się takŜe 
wydawać działania w mediach społecznościowych, jednak w tym wszystkim 
naleŜy pamiętać, Ŝe bez znacznego zaangaŜowania firmy prowadzącej program 
nie uda mu się przetrwać na rynku.  

 
LOYALTY AND MULTIPARTNERS PROGRAMS FROM THE PERS-

PECTIVE OF CONSUMER AND BUSINESS 
 

Summary 
 

Loyalty and multipartners programs are increasingly common tool for building customer 
loyalty and knowledge of purchasing preferences. The paper examines the issue of loyalty pro-
grams and multipartners programs in theory and practice in the Polish market, their advantages 
and disadvantages. Quoted the results of research into popularity of tool which is a multipartners 
program and selection of partners for the program. 

                                                                 
15 J. Muller, Przyspieszona lekcja dialogu z klientem, w: Loyalty Business Overview…, s. 22. 
16 J. Szlak, Zapunktować.... 
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ROZWÓJ PERSONELU JAKO SPOSÓB  
NA PODNIESIENIE KONKURENCYJNO ŚCI  

PRZEDSIĘBIORSTW 
 

 

 

Streszczenie  

W artykule autor zwraca uwagę na znaczenie zasobów ludzkich we współczesnych przedsię-
biorstwach. Wskazuje, Ŝe poprzez rozwój personelu przedsiębiorstwa mogą podnieść poziom 
konkurencyjności. We współczesnym świecie nie wystarczy sporadyczny udział w szkoleniach, 
ale konieczny jest kompleksowy rozwój tych zasobów, polegający m.in. na stworzeniu sprzyjają-
cych, rozwojowych warunków, efektywnym motywowaniu do rozwoju personelu, stosowaniu 
coachingu, mentoringu i counsellingu. 

Personel a konkurencyjność przedsiębiorstwa 

Na obecnym, bardzo konkurencyjnym rynku, jakość zasobów ludzkich jest 
podstawą dla przedsiębiorstwa. Okazuje się, Ŝe coraz więcej firm traktuje pra-
cowników jako najcenniejsze zasoby, w które warto inwestować. Zakłada to 
równieŜ marketing wewnętrzny, który obejmuje działania przedsiębiorstwa 
mające odpowiednio szkolić i motywować pracujących do lepszej obsługi klien-
tów1, czyli wykonywania swoich obowiązków na wyŜszym poziomie. Coraz 
częściej mówi się więc o marketingu personalnym czy teŜ marketingu stano-
wisk pracy2. Potwierdza to S. Kwiatkowski, pisząc, Ŝe „czynniki niematerialne 
odgrywają dzisiaj, jako zasoby, rolę niemniej taką jak tradycyjne czynniki mate-
rialne (…) wśród tych czynników decydującą rolę odgrywa wiedza”3. Jest ona 

                                                                 
1 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, War-

szawa 1999, s. 431-432. 
2 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008, s. 133–137. 
3 S. Kwiatkowski, Przedsiębiorczość intelektualna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002,  

s. 46. 
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zdaniem A. Tofflera najbardziej doskonałym czynnikiem wytwórczym, ze 
względu na moŜliwość odnowienia i pomnoŜenia w procesie zuŜywania, który 
dodatkowo w coraz wyŜszym stopniu zastępuje inne, tradycyjne zasoby4. 

Dodatkowo warto dodać, Ŝe tradycyjna kompozycja marketingowa 4P jest 
coraz częściej poszerzana o piąty element, którym jest właśnie personel. Wyni-
ka to z dominacji ludzi, szczególnie w procesie świadczenia usług5, nie bez 
znaczenia są takŜe odpowiednio wykwalifikowani pracownicy w przedsiębior-
stwach produkcyjnych, szczególnie Ŝe wykorzystuje się coraz bardziej zaawan-
sowane i skomplikowane technologie. 

Rozwinięte kraje coraz częściej określa się mianem gospodarek opartych na 
wiedzy (GOW). Opierają się one na stosowaniu ludzkiego know-how we 
wszystkich procesach wytwórczych. W nowych realiach ekonomicznych przy-
rost wartości dodanej będzie efektem pracy umysłowej, a nie wytwórczej, dla-
tego, jak twierdzą badacze: „efektywny rozwój siły umysłowej narodu zadecy-
duje o przyszłej pomyślności państwa”6. 

Jak zauwaŜa Cz. Nosal, wykorzystanie wiedzy zmierza w trzech głównych 
kierunkach7: 

a) sprawności rozumienia wiedzy i celowego działania – obejmuje orien-
tację w otoczeniu, klasyfikację stanów otoczenia, wykrywanie i usuwa-
nie rozbieŜności przez planowanie i podejmowanie odpowiednich 
czynności. Odpowiednia wiedza i umiejętność jej wykorzystania po-
zwala więc m.in. trafniej przeprowadzić analizę otoczenia przedsiębior-
stwa, co jest podstawą z punktu widzenia uzyskania przewagi konku-
rencyjnej przedsiębiorstwa. W walce o wyŜszą pozycję konkurencyjną 
naleŜy bowiem zacząć od diagnozy we własnej firmie oraz oceny oto-
czenia; 

b) sprawności komunikowania się z otoczeniem społecznym – odnosi się 
m.in. do czynności formułowania pytań, refleksji krytycznych, kryte-
riów poszukiwania informacji, umiejętności analizy komunikatów, ne-
gocjacji znaczeń. WyŜsza sprawność w komunikowaniu się z rynkiem 
moŜe być równieŜ źródłem uzyskania przewagi konkurencyjnej; 

                                                                 
4 A. Toffler, Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of 21st Century, Bantam 

Books, New York 1990, s. 11 i dalsze. 
5 M. Zajączkowski, Marketing-mix. Produkt i cena, Wyd. Lega, Szczecin 2005, s. 41. 
6 G. Dryden, J. Vos, Rewolucja w uczeniu, Wyd. Moderski i Ska, Poznań 2000, s. 294. 
7 Cz. S. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych, Strategie, kryteria, procedury, Wyd. Profesjo-

nalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, s. 142–144. 
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c) sprawności tworzenia nowych struktur – polega na umiejętności oceny 
ich zasadności, dostrzeganiu wątpliwości, sprzeczności oraz luk, wska-
zuje na płynność, giętkość i oryginalność myślenia, a takŜe pozwala na 
wykraczanie poza standardową wiedzę (np. poprzez stosowanie analo-
gii i metafor). WyŜsza sprawność moŜe oznaczać wyŜszą kreatywność, 
jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów, tworzenie nowych produktów 
itp. Jest to równieŜ bardzo istotne z punktu widzenia konkurencyjności 
przedsiębiorstw. 

Rozwój zasobów ludzkich nie ogranicza się wyłącznie do poszerzania wie-
dzy. A. Pocztowski pod tym pojęciem wskazuje na celowe konfiguracje przed-
sięwzięć wzbogacania wiedzy, rozwijania zdolności, kształtowania wartości, 
postaw, motywacji i umiejętności, a takŜe dbania o kondycję fizyczną i psy-
chiczną osób wykonujących pracę, które to przedsięwzięcia prowadzą do wzro-
stu jej efektywności oraz do podniesienia wartości rynkowej zasobów ludzkich8. 

Rozwój personelu w świetle badań 

W celu zdiagnozowania sytuacji w zakresie rozwoju zatrudnionych autor 
niniejszego artykułu przeprowadził w pierwszym kwartale 2011 r. sondaŜ za 
pomocą metody CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Jest to me-
toda sondaŜu telefonicznego wspomagana komputerem, co umoŜliwia integra-
cję wywiadu z programem, szybkie rejestrowanie i sumowanie róŜnych warian-
tów odpowiedzi9. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 98 osób (56 kobiet 
i 42 męŜczyzn) z losowo wybranych przedsiębiorstw w województwie zachod-
niopomorskim. 

Pierwsze zadane pytanie dotyczyło kwestii przywiązywania wagi praco-
dawców i przełoŜonych do rozwoju pracowników. Respondenci w zaledwie 
19,4% odpowiedzi wskazali, Ŝe ich przełoŜeni przywiązują duŜe znaczenie do 
rozwoju zatrudnionych, w 41,8% przypadków niewielką wagę, a 38,8% Ŝadnej 
wagi. 

Kolejne pytanie dotyczyło podejmowania przez pracodawców lub przeło-
Ŝonych działań, mających na celu rozwój pracowników w firmie. Zdaniem po-
nad 31% badanych, ich przełoŜeni nie podejmują Ŝadnych działań w tym kie-
runku (rys. 1), ponad 54% robi to stosunkowo rzadko. Zaledwie 14,3% bada-

                                                                 
8 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami..., s. 274. 
9 E. Michalski, Marketing. Podręcznik akademicki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009,  

s. 126. 
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nych wskazało, Ŝe ich pracodawcy dość często podejmują czynności mające na 
celu rozwój pracowników. 

często
14,3%

rzadko
54,1%

wcale
31,6%

 
Rys. 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące podejmowania przez pracodawców i przełoŜo-

nych działań rozwojowych na rzecz swoich pracowników 

Źródło: badania własne. 

Następne pytanie dotyczyło motywowania pracowników do podnoszenia 
przez nich kwalifikacji we własnym zakresie. W tym wypadku wariant ze sto-
sunkowo częstym podejmowaniem działań motywacyjnych do podnoszenia 
kwalifikacji wybrało 17,3% poddanych badaniom, sporadyczne przypadki mo-
tywowania załogi do rozwoju potwierdziło 39,8%, a 42,9% respondentów nie 
dostrzegło takich zachowań wśród swoich przełoŜonych (rys. 2). 

często
17,3%

rzadko
39,8%

wcale
42,9%

 

Rys. 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące podejmowania przez pracodawców i przełoŜo-
nych działań motywujących pracowników do rozwoju we własnym zakresie 

Źródło: badania własne. 
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Inne pytanie dotyczyło dostępu pracowników do literatury fachowej i infor-
macji na temat najnowszych rozwiązań w branŜy, w której funkcjonuje przedsię-
biorstwo, dzięki czemu zatrudnieni mogliby się rozwijać (tab. 1). 

Tabela 1 

Odpowiedzi na pytanie dotyczące dostępu do literatury fachowej i informacji  
na temat najnowszych rozwiązań 

Lp. Czy mają Państwo dostęp do literatury fachowej  
i informacji mogących wpłynąć na poszerzenie wiedzy 

Liczba  
odpowiedzi 

1 Tak, jest ona aktualna i szeroka 12 

2 Tak, jest ona aktualna, jednakŜe dostęp do niej jest utrudniony 19 

3 Tak, lecz nie jest ona zbyt aktualna 26 

4 Nie ma moŜliwości zapoznania się z najnowszą literaturą,  
a mogłoby to być cenne 

32 

5 Nie ma moŜliwości zapoznania się z najnowszą literaturą i nie 
jest to potrzebne 

9 

           Razem 98 

Źródło: badania własne. 

Największy odsetek osób – 32,7% – uwaŜa, Ŝe nie ma moŜliwości zapozna-
nia się z najnowszą literaturą (rys. 3), a mogłoby to być cenne dla rozwoju pra-
cowników. Z kolei 26,5% badanych pracowników twierdzi, Ŝe literatura  
w firmie nie jest aktualna; 19,4% wskazuje natomiast, Ŝe literatura jest aktualna, 
lecz dostęp do niej jest utrudniony. śadnych zastrzeŜeń w tym zakresie nie ma 
zaledwie 12,2% badanych, a 9,2% uwaŜa, Ŝe nie jest to w ogóle potrzebne. 

tak, jest ona aktualna      
i szeroka

12,2%

tak, jest ona aktualna, 
ale dostęp jest 

utrudniony
19,4%

tak, lecz nie jest ona 
zbyt aktualna

26,5%

nie ma moŜliwości 
zapoznania się              

z najnowszą literatur ą, 
a mogłoby to być 

cenne
32,7%

nie ma moŜliwości 
zapoznania się                   

z najnowszą literatur ą 
i nie jest to potrzebne

9,2%

 
Rys. 3. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące dostępu do fachowej literatury i informacji na 

temat najnowszych rozwiązań  

Źródło: badania własne. 
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Inne pytanie dotyczyło skłonności przełoŜonych do partycypowania w fi-
nansowaniu rozwoju pracowników poza firmą (rys. 4). Ponad 64% responden-
tów wskazało, Ŝe nie mogą liczyć na pomoc w tym zakresie, 31,6% potwierdzi-
ło, Ŝe są to przypadki stosunkowo rzadkie, a zaledwie 4,1% respondentów 
wskazało, Ŝe pracodawcy chętnie wspierają ich, finansując rozwój poza firmą. 

chętnie
4,1%

sporadycznie
31,6%

wcale
64,3%

 

Rys. 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące skłonności przedsiębiorców do finansowania 
rozwoju pracowników poza firmą 

Źródło: badania własne. 

Zadano równieŜ pytanie o to, jaki jest klimat w organizacji i psychiczny 
komfort pracy w firmie (rys. 5). Powinien on bowiem być przyjazny i sprzyjać 
rozwojowi. W tym przypadku bardzo pozytywnie na pytanie o klimat w pracy 
odpowiedziało 16,3% respondentów, jako dobry oceniło go 23,5%, a dostatecz-
ny 37,8%. Blisko co piąty badany – 22,4% – wskazał, Ŝe klimat w organizacji  
i komfort pracy są niewystarczające. 

bardzo dobry
16,3%

dobry
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dostateczny
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niewystarczający
22,4%

 

Rys. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące klimatu w organizacji i komfortu psychicznego 
w pracy 

Źródło: badania własne. 
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Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, Ŝe wśród przełoŜonych 
(pracodawców), jest dość znaczący odsetek ludzi, którzy przywiązują zbyt małe 
znaczenie do rozwoju swoich pracowników. Podejmuje się zbyt mało działań 
rozwojowych, zarówno na gruncie firmy, jak i niedostatecznie motywuje się 
załogę do rozwoju we własnym zakresie. RównieŜ klimat w organizacji w wielu 
przypadkach jest niesprzyjający rozwojowi pracowników. 

Aby podnieść przedsiębiorstwo na wyŜszy poziom rozwoju i uzyskać prze-
wagę konkurencyjną, powinno się stworzyć kompleksowy system rozwoju pra-
cowników. Warto podjąć przynajmniej niektóre kroki, które przybliŜą firmę do 
tzw. learning organisation. 

Czynniki determinuj ące rozwój pracowników 

Aby pracownicy rozwijali się, w organizacji muszą zostać spełnione wa-
runki w zakresie: 

a) dostępu do wiedzy – chodzi o moŜliwość skorzystania z najnowszej li-
teratury, dorobku nauki, dostępu do informacji na temat rozwiązań 
wdroŜonych w firmie, a takŜe przedsiębiorstwach konkurencyjnych, 
szczególnie po to, aby na tej podstawie moŜna tworzyć nowe rozwiąza-
nia. Bardzo waŜną sprawą jest takŜe podnoszenie kwalifikacji poprzez 
uczestnictwo w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych itp. 
Firmy, które chcą pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników, po-
winny aktywnie uczestniczyć w ich rozwoju. 

b) moŜliwości technicznych – chodzi to o stworzenie warunków technicz-
nych do rozwoju pracowników, takich jak: odpowiednie miejsca uła-
twiające uzyskiwanie wiedzy (biblioteka w firmie, modelarnia, narzę-
dziownia, prototypownia). Bardzo waŜne jest równieŜ przyzwolenie  
i popieranie przez władze firmy rozwoju pracowników poprzez finan-
sowanie (współfinansowanie), elastyczny czas pracy, dodatkowe urlopy 
dla osób podnoszących kwalifikacje itp.  

c) odpowiedniego motywowania – poprzez wykorzystanie zachęt ekono-
micznych, pozaekonomicznych, a takŜe środków perswazji. Chodzi tu  
o system bodźców dla personelu rozwijającego się, polegającego przy-
kładowo na: wypłacaniu nagród, moŜliwościach uzyskania świadczeń 
socjalno-bytowych, moŜliwości ich awansu, konsultacjach z przełoŜo-
nymi lub specjalistami z innych dziedzin itp. Istotny jest takŜe odpo-
wiedni klimat w organizacji mający dodatkowo zachęcać pracowników 
do rozwoju. 
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Jak wskazuje M.A. West, klimat organizacji odnosi się do całościowego jej 
funkcjonowania z punktu widzenia pracowników. Rozumiany jest jako przeno-
śnia obejmująca sumę indywidualnych odczuć pracowników w stosunku do 
swojej instytucji, wypadkową ich percepcji środowiska pracy, która ma wpływ 
na ich motywację oraz innowacyjność, a takŜe jakość wykonywanej pracy10. 

Przedsiębiorstwa często podejmują działania w celu planowania karier swo-
ich pracowników. Działania te odnoszą się do szybkiego rozwoju wiedzy, kom-
petencji i doświadczenia. Niekoniecznie oznacza to wspinanie się po szczeblach 
hierarchii organizacyjnej w firmie, bo szczególnie w małych firmach moŜliwość 
taka jest bardzo ograniczona. Celem planowanie karier jest przede wszystkim 
zdobywanie prestiŜu, samodzielności, a takŜe wyŜsze zarobki. Programy ście-
Ŝek kariery to programy rozwoju i doskonalenia kadry11. 

Coraz częściej firmy stosują takŜe coaching, mentoring i counselling jako 
sposoby na podniesienie wiedzy pracowników, a takŜe poprawienie klimatu 
pracy. Coaching jest to dwustronny proces, w którym pracownik rozwija umie-
jętności i osiąga określone kompetencje poprzez rzetelną ocenę, ukierunkowaną 
praktykę i regularne sprzęŜenie zwrotne12. WaŜną sprawą w coachingu jest bu-
dowanie partnerskiej relacji między osobistym trenerem a pracownikiem, która 
ma mu pomóc w realizacji okresowych celów. Coach bardzo często nie jest 
ekspertem w dziedzinie, którą zajmuje się pracownik. Ma on natomiast pomóc 
w realizacji celów pracownika, poprzez wzmacnianie potencjału i wskazywanie 
pewnych moŜliwości. Coach ma na bazie informacji pochodzących od pracow-
nika, wspólnie z nim budować pewne koncepcje i rozwiązania.  

Coaching stosuje się szczególnie po to, aby rozwiązać ogólne problemy 
związane z zachowaniem i stosunkami międzyludzkimi w przedsiębiorstwie, 
usprawniając komunikację w firmie, poprawiając umiejętności samooceny pra-
cowników, wskazując wagę planowania karier zawodowych. Bardzo często 
technika ta pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów w organizacji13. 

Istotne znaczenie w efektywniejszym zarządzaniu rozwojem pracowników 
odgrywa równieŜ mentoring. Jak zauwaŜa E. Parsloe, mentor – to ktoś, kto peł-
ni rolę zaufanego doradcy. „Mentorzy mają protegowanych raczej niŜ uczniów  

                                                                 
10 M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warsza-

wa 2000, s. 94. 
11 L. Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wyd. 

Business Press, Warszawa 1996, s. 75. 
12 E. Parsloe, Coaching i mentoring, Wyd. Petit, Warszawa 1998, s. 11. 
13 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami..., s. 295–296. 
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i dlatego łączy ich z podopiecznymi specjalny rodzaj stosunków”14. Mentor to 
zazwyczaj ekspert w danej dziedzinie,  przyjmujący zadanie wprowadzania do 
firmy i pomocy w rozwoju nowych pracowników. Jest on doradcą, nauczycie-
lem i przewodnikiem. Oprócz zajmowania się wprowadzaniem zatrudnionych, 
moŜe on równieŜ wspierać innych pracowników, doradzać w kwestiach zawo-
dowych oraz związanych z karierą. Mentor przywiązuje bardzo duŜą wagę do 
rozwoju zawodowego i rozpatruje go w stosunkowo długiej perspektywie. 

DuŜe znaczenie w obecnych czasach ma równieŜ counselling. Jest to meto-
da, w której doradca (counsellor) pomaga pracownikom w poznawaniu natury 
trudności, sprzyja otwarciu się na moŜliwości zmian i pomaga mu je zainicjo-
wać. Counselling przebiega według siedmiu kroków15:  

a) ocena, czy pracownik jest cenny dla organizacji,  
b) wybór osoby mogącej podjąć się roli counsellora,  
c) uświadomienie pracownikowi problemu,  
d) zaplanowanie przebiegu treningu,  
e) prowadzenie treningu,  
f) przeprowadzenie oceny postępów,  
g) określenie horyzontu celów dla dalszej pomocy.  
Pracodawca powinien przewidywać obecne i przyszłe zapotrzebowanie na 

dodatkową wiedzę i umiejętności zarówno ze strony organizacji, jak i z punktu 
widzenia pracownika. MoŜna tego dokonać za pomocą zestawu metod zwanych 
analizą potrzeb. Warto równieŜ na bieŜąco zbierać dane, selekcjonować je  
i przetwarzać w sieciach informatycznych, w ten sposób tworząc księgi: kwali-
fikacji (dla pracowników) i kadry kierowniczej. Przy analizie potrzeb warto 
korzystać z następujących źródeł danych16: 

– okresowej oceny pracowników, zbierając informacje o wynikach ich 
pracy (jeśli pracownik nie radzi sobie z aktualnymi zadaniami, to być 
moŜe wymaga przeszkolenia – jeśli natomiast wywiązuje się z nich do-
brze, to być moŜe naleŜy go kształcić, aby w przyszłości awansować), 
ich zainteresowaniach, ambicjach, aspiracjach, deklarowanych potrze-
bach rozwojowych, 

– opisów stanowisk pracy, w tym wymaganych kwalifikacji i umiejęt-
ności, 

                                                                 
14 E. Parsloe, Coaching…, s. 45. 
15 Metody organizacji i zarządzania, red. J. Czekaj, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krako-

wie, Kraków 2007, s. 53–60.  
16 M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996, s. 110–111. 
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– dokumentacji dotyczącej personelu (dane dotyczące fluktuacji, nie-
obecności, chorób, wypadków itd.), 

–  dokumentacji dotyczącej pracowników opuszczających organizację  
– przyczyny decyzji. 

Konieczne jest równieŜ komunikowanie się z personelem w zakresie jego 
rozwoju, przeprowadzając m.in. wywiady z pracownikami i ich przełoŜonymi 
dotyczące kwestii oczekiwań tych członków organizacji w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji.  

Kompleksowy program rozwoju pracowników moŜe dać pracodawcy sze-
reg korzyści, takich jak17: 

– lepsza praca (ilość, jakość produktów, usług), mniejsze marnotrawstwo, 
– aktywizacja personelu, pobudzanie do działania, 
– bardziej nowoczesne produkty,  
– bardziej profesjonalna obsługa klientów, 
– ograniczanie i usuwanie konfliktów wśród pracowników, 
– polepszanie wizerunku przedsiębiorstwa, 
– kształtowanie identyfikacji (corporate identity). 
Rozwój pracowników daje więc duŜe moŜliwości w zakresie podnoszenia 

pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, poprzez oferowanie lepszych produk-
tów, sprawniejszą i bardziej profesjonalną obsługę klientów, efektywniejszą 
pracę pracowników, a co za tym idzie wyŜszy poziom zadowolenia odbiorców, 
co jest sprawą najwaŜniejszą na obecnym, bardzo konkurencyjnym i wymagają-
cym rynku. 

Wnioski 

Jak wynika z powyŜszych rozwaŜań, przełoŜeni w organizacjach mają do 
wyboru dość szerokie moŜliwości podjęcia działań mających na celu podnosze-
nie wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia pracowników i dbania o ich komfort 
psychiczny. Daje to gwarancję coraz sprawniejszego działania organizacji, co 
jest koniecznością na obecnym, bardzo konkurencyjnym rynku. 

W obecnych gospodarkach duŜą rolę odgrywa innowacyjność. Przedsię-
biorstwa chcące skutecznie konkurować powinny posiadać zasoby intelektual-
ne, dające moŜliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej. Zasoby te obejmują 
m.in. wiedzę, umiejętność, zdolność i skłonność do innowacyjności poszcze-
gólnych pracowników przedsiębiorstwa.  

Przedsiębiorcy muszą więc zwrócić większą uwagę na rozwój personelu,  

                                                                 
17 L. Zbiegień-Maciąg, Marketing personalny…, s. 76–77. 
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w którym drzemie niejednokrotnie olbrzymi potencjał twórczy. MoŜliwości te 
są bardzo często niewykorzystywane, a pracownicy ograniczają się do rutyno-
wego wykonywania swoich zadań.  

KaŜde przedsiębiorstwo, aby przetrwać, a tym bardziej rozwijać się, musi 
obok tzw. działalności powtarzalnej, zorientować się na działalność rozwojową 
– polegającą na ulepszaniu i usprawnianiu produktów, świadczonych usług, 
organizacji pracy i obsługi klientów. 

Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają, Ŝe stosunkowo często 
pracodawcy i przełoŜeni nie przywiązują odpowiedniej wagi do rozwoju pra-
cowników, nie ma właściwego klimatu w organizacji i brakuje działań motywu-
jących zatrudnionych do podnoszenia kwalifikacji. W wielu firmach organizuje 
się szkolenia, kursy, są to jednak działania sporadyczne i mają niewielki zwią-
zek z kompleksowym rozwojem personelu. 

DąŜenie firm do posiadania rozwiniętych zasobów ludzkich poprzez podno-
szenie wiedzy i kwalifikacji personelu jest dla obecnych organizacji sprawą klu-
czową. Pracownicy mogą odegrać bardzo istotną rolę w działalności rozwojo-
wej przedsiębiorstwa. Powinni być jednak przygotowani do tej roli poprzez 
udział w kompleksowych działaniach rozwojowych opracowanych zgodnie  
z misją, kierunkiem i specyfiką działalności firm, a przede wszystkim musi być 
to zbieŜnie z oczekiwaniami i preferencjami obecnych i przyszłych konsumen-
tów. 

 
STAFF DEVELOPMENT AS A WAY TO RAISE COMPANY  

COMPETITIVENESS  
 

Summary 
 

In the paper author points the importance of human resources in modern companies. Author 
shows that through staff development, companies can raise the level of competitiveness. In the 
modern world, sporadically participation in professional training is not enough, but the compre-
hensive development of those resources is needed, involving for example creating suitable devel-
opment conditions, effective staff motivation to develop, using coaching, mentoring and counsel-
ing. 
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Streszczenie  

Wśród czynników wpływających na rosnące znaczenie zasobów ludzkich w przedsiębior-
stwie naleŜy wskazać na zdolność pracowników do tworzenia innowacji, a takŜe na ich rolę  
w budowaniu długotrwałych relacji z klientami. W sposobie postrzegania funkcji personalnej  
w przedsiębiorstwie dostrzega się ewolucję wyraŜającą się w przechodzeniu od myślenia o zaso-
bach ludzkich tylko przez pryzmat kosztów do podejścia polegającego na traktowaniu pracowni-
ków jako kapitału, w który trzeba inwestować. Traktowanie pracownika jako podmiotu działań 
marketingowych znajduje wyraz w modelach marketingu relacji. Znaczenie pracownika w rozwo-
ju przedsiębiorstwa zostało podkreślone takŜe w koncepcji marketingu wewnętrznego. Jednocze-
śnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozwój kreatywnych organizacji oraz organizacji wiedzy, a takŜe po-
trzeba wdraŜania koncepcji zarządzania przez zaangaŜowanie wywołują wiele konsekwencji 
dotyczących zwiększania zakresu stosowania marketingu ukierunkowanego na pracowników. 

Wstęp  

Rozwój modeli teoretycznych dotyczących funkcji personalnej, a w szcze-
gólności wyłaniająca się na gruncie paradygmatu kapitału ludzkiego koncepcja 
zarządzania kapitałem ludzkim ukazuje, Ŝe pracownicy jako jeden z głównych 
czynników tworzących kapitał intelektualny mają duŜy wpływ na wartość firmy 
i uzyskiwanie przez nią przewagi konkurencyjnej (tab. 1).  

Wśród czynników wpływających na rosnące znaczenie zasobów ludzkich  
w przedsiębiorstwie naleŜy wskazać na zdolność pracowników do tworzenia 
innowacji, a takŜe ich rolę w budowaniu długotrwałych relacji z klientami. Nie-
jednokrotnie bowiem odejście pracownika z firmy powoduje, Ŝe wraz z nim 
odchodzą takŜe klienci. W sposobie postrzegania funkcji personalnej w przed-
siębiorstwie dostrzega się ewolucję wyraŜającą się w przechodzeniu od myśle-
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nia o zasobach ludzkich tylko przez pryzmat kosztów do określania pracowni-
ków jako kapitału, w który trzeba inwestować. 

Tabela 1 

Modele teoretyczne i problematyka funkcji personalnej 

Modele funkcji perso-
nalnej i metafory Problematyka 

Model tradycyjny 
(„człowiek-ręka”) 

Podział pracy, wydajność pracy, fizyczne warunki pracy, dyscypli-
na, kontrola, bodźce płacowe, opieka socjalna, specjalizacja pracy 
kierowniczej, współdziałanie, autorytet 

Model stosunków mię-
dzyludzkich („człowiek 

społeczny”) 

Potrzeby społeczne pracowników, satysfakcja z pracy, komuniko-
wanie się, poszerzenie pracy, styl kierowania, cechy kierownicze 

Model zasobów ludz-
kich („człowiek kom-

pleksowy”) 

Kreatywność, rozwój pracownika i organizacji, partycypacja w za-
rządzaniu, wpływ na wyniki, odpowiedzialność, równe i sprawie-
dliwe traktowanie pracowników, poszerzony zakres autonomii, 
systemowość organizacji i działań personalnych 

Model kapitału ludzkie-
go („pracownik wie-

dzy”) 

Doskonalenie, rozwój i pomiar kapitału ludzkiego, wpływ na war-
tość organizacji, zarządzanie talentami, zarządzanie wiedzą, outso-
urcing, telepraca, wirtualizacja funkcji personalnej, społeczna 
odpowiedzialność przedsiębiorstwa, przywództwo, umiędzynaro-
dowienie, wykorzystanie technologii informatycznych 

Źródło: T. Listwan, Rozwój badań nad zarządzaniem zasobami ludzkimi w Polsce, w: Osiągnięcia 
i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Pol-
ska, Warszawa 2011, s. 236. 

Zmiana postrzegania roli pracownika w organizacji wiąŜe się ze wzrostem 
umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, a takŜe z rosnącym znacze-
niem wiedzy w zarządzaniu organizacją oraz koniecznością zwiększania zakre-
su wykorzystywania technologii informatycznych. 

Pracownik staje się takŜe podmiotem, do którego kierowane są działania 
marketingowe. Znajduje to wyraz w modelach marketingu relacji, a w tym  
w modelu sześciu rynków, modelu wymiany powiązań autorstwa R. Morgana  
i S. Hunta, modelu P. Doyle’a dotyczącym firmy i jej partnerstwa oraz modelu 
E. Gummessona. Znaczenie pracownika w rozwoju przedsiębiorstwa zostało 
podkreślone takŜe w koncepcji marketingu wewnętrznego, którego istotą jest 
rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb pracowników jako klientów wewnętrz-
nych organizacji oraz stwarzanie warunków do ekwiwalentnej wymiany warto-
ści między firmą a jej pracownikami.  
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Paradygmat kreatywnej i innowacyjnej organizacji jako przesłanka budo-
wania partnerskich relacji firmy z pracownikami 

Nowe sytuacje rynkowe, w których znajdują się przedsiębiorstwa, sprawia-
ją, Ŝe istnieje potrzeba rozwijania form organizacyjnych opartych na nowych 
paradygmatach, w tym takŜe związanych z kreatywnością i innowacyjnością. 
WiąŜe się to z potrzebą określenia warunków przenoszenia procesów indywidu-
alnej kreatywności na poziom zespołów oraz całego przedsiębiorstwa. Z punktu 
widzenia wdraŜania przez przedsiębiorstwo orientacji marketingowej oraz bu-
dowania przewagi konkurencyjnej naleŜy podkreślić, Ŝe istnieją zaleŜności 
między kreatywnością a innowacyjnością. WyraŜają się one tym, Ŝe innowacyj-
ność jest następstwem procesów kreatywności i wiąŜe się z zastosowaniem 
efektu twórczego myślenia w praktyce. Zasadne jest zatem odróŜnienie kre-
atywności koncepcyjnej, która niezbędna jest przy opracowywaniu np. nowych 
produktów, od kreatywności operacyjnej wykorzystywanej na etapie wyboru 
czy wdraŜania efektów kreatywności koncepcyjnej. Powiększanie kapitału kre-
atywności, stanowiące podstawę rozwoju organizacji kreatywnej, wiąŜe się  
z promowaniem m.in. takich wartości, jak: potrzeba podnoszenia kwalifikacji, 
elastyczność myślenia, wytrwałe dąŜenie do sukcesu, wolność w myśleniu  
i działaniu, umiejętność myślenia holistycznego, chęć przełamywania obowią-
zujących paradygmatów, otwartość na zmiany. Wartości te waŜne są z punktu 
widzenia indywidualnego pracownika. Mając natomiast na uwadze zbiorowy 
wymiar kreatywności naleŜy realizować działania przyczyniające się do rozwo-
ju róŜnorodności kompetencji, do swobodnego przepływu informacji, a takŜe 
zwiększania odpowiedzialności i samokontroli pracowników tworzących zespo-
ły kreatywne. Istotna jest równieŜ atmosfera sprzyjająca generowaniu nowych 
pomysłów oraz orientacja na otoczenie1. Dlatego teŜ naleŜy podkreślić, Ŝe sto-
sowanie marketingu powinno przyczynić się do rozwijania potencjału kreatyw-
ności, poniewaŜ jedną z jego zasad jest rozpoznawanie otoczenia rynkowego. 
Rola marketingu, a w szczególności systemu informacji marketingowej w two-
rzeniu organizacji kreatywnej, wyraŜa się takŜe w tym, Ŝe działania podejmo-
wane w ramach podsystemu wywiadu marketingowego oraz podsystemu badań 
marketingowych przyczyniają się do zaspokojenia potrzeb informacyjnych 
uczestników kreatywnych zespołów.  

Jednocześnie naleŜy zauwaŜyć, Ŝe firmy konkurują o kreatywnych pracow-
ników, wykorzystując w tym celu działania polegające na budowaniu wizerun-
ku atrakcyjnego pracodawcy oraz poprzez tworzenie ofert pracy spełniających 
                                                                 

1 M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 22–37, 67. 
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oczekiwania pracowników wyróŜniających się kreatywnością i tym samym 
mających wpływ na rozwój przedsiębiorstwa. W konsekwencji ma to doprowa-
dzić do zwiększenia zaangaŜowania pracownika oraz pogłębienia jego więzi  
z firmą. Jest to szczególnie waŜne z punktu widzenia wyzwań współczesności, 
które sprawiają, Ŝe istnieje potrzeba uwzględniania przez pracowników wielu 
perspektyw, m.in. perspektywy rozumowania racjonalnego i kreatywnego  
w analizowaniu problemów oraz poszukiwaniu ich rozwiązań. Te dwie perspek-
tywy wytwarzają swego rodzaju „napięcie” strategiczne, poniewaŜ wydają się 
być przeciwstawne i wykluczające się wzajemnie. „Napięcie” strategiczne 
przyjmuje charakter paradoksu, czyli sytuacji, w których dwa pozornie wyklu-
czające się fakty okazują się być jednocześnie prawdziwe. W związku z tym 
pracownicy powinni dąŜyć do odnajdywania rozwiązań łączących w sobie zale-
ty obu przeciwstawnych względem siebie perspektyw2. Na rysunku 1 przedsta-
wiono istotę perspektywy rozumowania racjonalnego i kreatywnego, przyjmu-
jąc, Ŝe rozstrzygnięciem dylematu myślenie logiczne – myślenie kreatywne jest 
uwarunkowany specyfiką problemu decyzyjnego wybór kombinacji zawierają-
cej elementy obydwu perspektyw.  

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na umiejętności wyróŜniające in-
nowatorów na tle pozostałych pracowników. Do tych kluczowych umiejętności 
zalicza się:   

– zadawanie prowokacyjnych pytań typu: „dlaczego?”, „co by było gdy-
by?” przy opracowywaniu modelu biznesu oraz znajdowanie rozwiązań 
bazujących na łączeniu przeciwstawnych koncepcji, 

– budowanie skojarzeń rozumiane jako zdolność łączenia pozornie nie-
powiązanych problemów, pytań i pomysłów z róŜnych dziedzin, 

– eksperymentowanie, czyli konstruowanie interaktywnych doświadczeń 
i wywoływanie nietypowych reakcji, 

– zgodne z perspektywą antropologiczną obserwowanie zachowań klien-
tów wykonujących codzienne czynności, 

– tworzenie i pogłębianie relacji z osobami posiadającymi wiedzę z róŜ-
nych dziedzin i prezentującymi róŜne punkty widzenia3. 

 
 
 

                                                                 
2 B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, s. 36. 
3 J.H. Dyer, H.B. Gregersen, C.M. Christensen, DNA innowatora, „Harvard Business Review 

Polska” 2010, nr 11, s. 73. 
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Rys. 1. Perspektywa rozumowania racjonalnego a perspektywa rozumowania kreatywnego 

Źródło: opracowano na podstawie: B. de Wit, R. Meyer, Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007, 
s. 76. 
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jest model kapitału ludzkiego. Zarządzanie talentami wymaga duŜego zaanga-
Ŝowania kierownictwa oraz kształtowania kultury organizacyjnej, w której ta-
lent jest waŜną wartością. Wymaga to łączenia tzw. funkcjonalności, rozumia-
nej jako proces rozwoju talentów, wspierający określone cele strategiczne,  
z witalnością, która definiowana jest w kontekście emocjonalnego zaangaŜowa-
nia kierownictwa, znajdującego potwierdzenie w codziennych działaniach. Na 
rysunku 2 przedstawiono mapy mocnych i słabych stron przykładowego przed-
siębiorstwa, które dąŜy do integracji działań w skali globalnej. Realizacja tej 
strategii wiąŜe się z posiadaniem wysoko wykwalifikowanych menedŜerów, 
którzy są skłonni przemieszczać się między regionami, pionami przedsiębior-
stwa i jed-nostkami biznesu, a takŜe wypracowywaniem mechanizmów słuŜą-
cych wyszukiwaniu lokalnych talentów i planowaniu ich rozwoju zawodowego. 
Przedstawione koło funkcjonalności procesów pokazuje słabości przykładowe-
go przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania, rozmieszczania, rozwoju oraz 
nagradzania talentów. Świadczy to o tym, Ŝe w tym przedsiębiorstwie istnieją 
problemy z obsadzaniem kluczowych stanowisk, wymagających przemieszcza-
nia pracowników z jednostki do jednostki biznesu lub z regionu do regionu. 
Przedsiębiorstwo to wyróŜnia się jednak zdolnością zatrzymywania pracowni-
ków w firmie i ich wysokim stopniem integracji z firmą. Z kolei wyraŜające 
pasję do zarządzania talentami koło witalności wskazuje na to, Ŝe w przykłado-
wej firmie Ŝadna z czterech grup podmiotów, do których zalicza się kadrę za-
rządzającą, menedŜerów liniowych, dział kadr oraz uzdolnionych pracowników, 
mimo silnej więzi emocjonalnej z procesem zarządzania talentami, nie czuje 
odpowiedzialności za prawidłowy przebieg tego procesu4.  

Specyfika Human Resources Marketing 

Ukazując nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy 
rozwoju marketingu, naleŜy przedstawić koncepcję Human Resources Marke-
ting. Koncepcja ta wskazuje na moŜliwości wykorzystania orientacji marketin-
gowej i jej zasad w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz na wynikające 
z tego korzyści dla przedsiębiorstwa. Zastosowanie marketingu w obszarze 
zarządzania zasobami ludzkimi wiąŜe się z kreowaniem marki pracodawcy, 
która jest fundamentem psychologicznego kontraktu między firmą a jej obec-
nymi i przyszłymi pracownikami, a takŜe z rozwijaniem form komunikacji we-
wnętrznej.  

                                                                 
4 D.A. Ready, J.A. Conger, Przekształć firmę w fabrykę talentów, „Harvard Business Review 

Polska” 2008, nr 9, s. 109–111. 



Nowoczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi… 

 

551

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Przykład koła funkcjonalności i koła witalności 

Źródło: D.A. Ready, J.A. Conger, Przekształć firmę w fabrykę talentów, „Harvard Business 
Review Polska” 2008, nr 9, s. 111. 
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WdraŜanie koncepcji Human Resources Marketingu wymaga systemowego 
działania oraz myślenia perspektywicznego, które oznacza akceptację partner-
stwa jako szczególnej formy współpracy przedsiębiorstwa z podmiotami oto-
czenia, a w tym ze szkołami wyŜszymi oraz współpracy działu HR z innymi 
działami w firmie. Marka pracodawcy moŜe wspierać się na marce produktu, 
ale często występuje sytuacja odwrotna. WiąŜe się to z coraz krótszymi cyklami 
Ŝycia produktów i trudnościami ich wyróŜnienia. Kreując markę pracodawcy  
i odwołując się do tego, jak pracuje się w danej organizacji, moŜna uzupełnić 
postrzeganie marki przez klientów o dodatkowe aspekty. WaŜną rolę w budo-
waniu marki pracodawcy pełni komunikacja wewnętrzna. Podstawą procesu 
budowania wizerunku wewnętrznego moŜe być połączenie dwóch sposobów 
myślenia: z wewnątrz na zewnątrz oraz z zewnątrz do wewnątrz przedsiębior-
stwa. W takim przypadku istotna staje się współpraca działu HR ze słuŜbami 
marketingowymi w przedsiębiorstwie. Wśród przesłanek takiej współpracy 
naleŜy wskazać na to, Ŝe atrakcyjność organizacji dla klientów zewnętrznych 
oraz pracowników w konsekwencji słuŜy jednemu celowi, którym jest stymu-
lowanie biznesu5.  

Wykorzystywanie narzędzi z zakresu komunikacji marketingowej ukierun-
kowanych na pracowników staje się coraz waŜniejsze w kontekście realizacji 
wyzwań związanych z potrzebą róŜnicowania produktów, poszukiwania no-
wych rynków, redukcji kosztów, a takŜe w obliczu restrukturyzacji oraz fuzji 
przedsiębiorstw. W związku z tym zadaniem stawianym przed komunikacją 
wewnętrzną jest zmiana postaw pracowników i przyczynienie się do głębszego 
zrozumienia przez nich obietnic składanych klientowi zewnętrznemu, co  
w konsekwencji powinno przełoŜyć się na konkretne działania podejmowane 
wobec klientów, które umoŜliwi ą wyróŜnienie przedsiębiorstwa na tle konku-
rencji. DuŜe znaczenie, które odgrywają pracownicy w realizacji celów przed-
siębiorstwa, uwidacznia się nie tylko w przypadku profesjonalnych usług, ale 
takŜe w sferze handlu. Wyniki badań zrealizowanych przez sieć supermarketów 
Tesco wskazują na to, Ŝe nawet jednorazowy kontakt z uprzejmą kasjerką przy-
czynia się do zwiększenia lojalności klientów. Skuteczna komunikacja we-
wnętrzna przekłada się takŜe na wzrost satysfakcji wśród pracowników  
i zmniejsza rotację kadr oraz koszty związane z rekrutacją nowych pracowni-
ków i ich wdroŜeniem do pracy. Nowe sytuacje rynkowe oraz powstawanie 
nowych modeli organizacji sprawiają, Ŝe istnieje potrzeba wypracowywania 

                                                                 
5 C. Welsing, HR Marketing. Nowe spojrzenie na rolę HR-u w firmie, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2011, s. 50–92. 
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nowych form komunikacji wewnętrznej, odpowiadających zachodzącym zmia-
nom. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej przyczynia się 
do wzrostu wartości kreowanej dla klienta oraz wzrostu wartości firmy. Uwa-
runkowane jest to traktowaniem komunikacji jako procesu, który nie tylko za-
pewnia pracownikom dostęp do danych, ale równieŜ składa się z etapów pole-
gających na przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez pracowników danych i in-
formacji przy realizacji określonych zadań. Komunikacja wewnętrzna w przed-
siębiorstwie powinna takŜe wspomagać podejmowanie decyzji na róŜnych 
szczeblach zarządzania, które zwiększą konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz 
sprzyjać dyfuzji wiedzy. O rosnącym znaczeniu wiedzy jako zasobu przedsię-
biorstwa świadczy rozwój uniwersytetów korporacyjnych w tak róŜnorodnych 
firmach, jak: Toyota, Ford, Disney czy McDonald’s. Ponadto naleŜy podkreślić, 
Ŝe integrowanie komunikacji wewnętrznej z komunikacją zewnętrzną umoŜli-
wia zachowanie spójności i uwiarygodnia przedsiębiorstwo oraz sprzyja two-
rzeniu silnej marki. Przykładem firmy, która budując przewagę konkurencyjną 
w oparciu o silną markę korporacyjną, duŜą uwagę przywiązuje do komunikacji 
wewnętrznej, jest Hewlett Packard. W przypadku tej firmy komunikacja we-
wnętrzna ma w szczególności przyczyniać się do tego, Ŝe pracownicy będą re-
alizować obietnice składane przez firmę klientom6. W związku z tym rola ko-
munikacji wewnętrznej polega na uświadamianiu pracownikom ich roli w two-
rzeniu marki firmy, zapewnieniu informacji, których potrzebują w realizowaniu 
swoich funkcji oraz upowszechnianiu procedur i stosowaniu ich przez pracow-
ników przy rozwiązywaniu określonych problemów. 

Media społecznościowe i moŜliwości ich zastosowania w komunikacji  
wewnętrznej oraz budowaniu zadowolenia pracowników  

Jednym z kierunków rozwoju marketingu jest rosnące znaczenie działań 
marketingowych opartych na social mediach. W tym kontekście warto podkre-
ślić, Ŝe istotę prowadzenia działań z zakresu marketingu społecznościowego 
dobrze obrazuje metafora przyjaźni, poniewaŜ realizacja strategii marketingo-
wych opartych na mediach społecznościowych wymaga uwzględniania prefe-
rencji internautów i wsłuchiwania się w ich opinie, a takŜe prowadzenia działań 
w taki sposób, aby marka była lubiana i bliska jej uŜytkownikom. Wśród zasad 
skutecznej strategii marketingowej opartej na mediach społecznościowych 
szczególnie istotne jest wykreowanie przez firmę takiej wartości, która będzie 

                                                                 
6 B. Quirke, Komunikacja wewnętrzna krok po kroku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, 

s. 20–37, 57. 
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atrakcyjna dla internautów. MoŜe być ona rozumiana na sześć podstawowych 
sposobów, a mianowicie: 

– wartością moŜe być sama marka i moŜliwość obcowania z nią w prze-
strzeni społecznościowej, 

– źródłem wartości moŜe być funkcjonalność umoŜliwiająca lepsze reali-
zowanie kontaktów społecznych, 

– wartość dla uŜytkowników moŜe wynikać z wyjątkowości treści i wie-
dzy prezentowanej w serwisach, 

– źródłem wartości dla uŜytkownika moŜe być rozrywka – gry, konkursy, 
quizy, 

– wartość moŜe wynikać z otrzymywania wirtualnych dóbr zdobywanych 
w grach społecznościowych, 

– źródłem wartości mogą być informacje o zmianach w ofercie firmy7. 
Social media znajdują zastosowanie nie tylko w tworzeniu i pogłębianiu re-

lacji z konsumentami, ale równieŜ w komunikacji wewnętrznej. Uwarunkowane 
rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnej nowe formy stosowania 
marketingu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi polegają na tworzeniu 
przez firmy społeczności internetowych, których uczestnikami są pracownicy 
przedsiębiorstwa. Prowadzenie opartych na mediach społecznościowych działań 
powinno przełoŜyć się na wzrost zadowolenia pracowników i przyczynić się do 
ich integracji.  

Obrazuje to przykład Kompanii Piwowarskiej, która w celu usprawnienia 
oraz unowocześnienia komunikacji wewnętrznej otworzyła wewnątrzkorpora-
cyjny serwis społecznościowy. Podobne działania realizowane są m.in. przez 
British Telecom oraz przez Sun Technologies. Taki portal społecznościowy 
róŜni się od intranetu tym, Ŝe funkcjonowanie sieci wewnętrznej jest ściśle 
związane z wykonywaniem obowiązków słuŜbowych oraz z obiegiem doku-
mentów. Wewnątrzkorporacyjne serwisy społecznościowe mają natomiast 
mniej oficjalny charakter i przyczyniają się do integrowania pracowników  
z firmą, w tym takŜe pracowników produkcyjnych, których praca nie jest bez-
pośrednio związana z wykorzystywaniem komputera. Społeczność korporacyj-
na pozwala bowiem wszystkim pracownikom na wyraŜanie własnych opinii 
oraz na wyrównanie szans dostępu do informacji związanych z firmą. W przy-
padku Kompanii Piwowarskiej odsetek pracowników z pionu produkcji wynosi 
46% wszystkich uŜytkowników serwisu społecznościowego. W celu zwiększa-

                                                                 
7 K. Sobieszek, Media społecznościowe – nowe narzędzie budowania marki, „Strategie Marek 

2010” dodatek do „Harvard Business Review Polska” 2010, s. 41–45. 
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nia atrakcyjności wewnątrzkorporacyjnego serwisu społecznościowego Kom-
panii Piwowarskiej dodawano kolejne funkcje. Serwis ten umoŜliwia stworze-
nie spersonalizowanego profilu uŜytkownika. Oprócz tego do głównego rdzenia 
naleŜą: moduł informacyjny, content multimedialny, grupy tematyczne, blogi 
oraz kalendarz eventów. Wraz z rozwojem wewnątrzkorporacyjnej społeczności 
internetowej serwis internetowy został wzbogacony m.in. o moduł ogłoszeń 
drobnych oraz o dział z grami flash. Przy rozbudowie tego serwisu uwzględnia-
ne są informacje zwrotne od pracowników korporacji8. Funkcjonowanie we-
wnątrzkorporacyjnego serwisu społecznościowego słuŜy kreowaniu wizerunku 
Kompanii Piwowarskiej jako atrakcyjnego pracodawcy. 

Zakończenie 

Pracownicy działów HR mają moŜliwość oddziaływania na procesy bizne-
sowe przez projektowanie systemu wynagrodzeń, a takŜe jego powiązanie z ja-
kością pracy. Wpływ działów HR na tworzenie i wdraŜanie strategii firmy oraz 
osiąganie przewagi konkurencyjnej wyraŜa się takŜe przez efektywne rekruto-
wanie pracowników i opracowywanie procedur adaptacyjnych do pracy, a takŜe 
prowadzenie procesów stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników, które  
w konsekwencji przyczyniają się do podnoszenia wartości przedsiębiorstwa9.  

Rosnąca złoŜoność procesów rynkowych implikuje potrzebę posiadania 
wyŜszego poziomu wiedzy potrzebnej pracownikom, aby sprostać nowym sytu-
acjom rynkowym. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa moŜliwe jest bowiem 
coraz częściej dzięki pracownikom, którzy szybko reagują na zmiany, są inno-
wacyjni oraz zintegrowani wewnętrznie10.  

Przywiązywanie duŜego znaczenia do zarządzania zasobami ludzkimi wiąŜe 
się z dostrzeŜeniem roli, którą odgrywają pracownicy na poszczególnych eta-
pach procesu zarządzania wartością dla klienta. Ponadto naleŜy zwrócić uwagę 
na wpływ kapitału ludzkiego na kreowanie wartości biznesowej firmy i osiąga-
nie celów przedsiębiorstwa.  

Wyzwania wynikające z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a takŜe 
zmienność otoczenia rynkowego sprawiają, Ŝe we wdraŜanych modelach zarzą-
dzania zasobami ludzkimi coraz częściej kładzie się nacisk na inspirowanie pra-

                                                                 
8 M. Celiński, Kompania Piwowarska: społeczność to małe piwo, „Marketing w Praktyce” 

2011, nr 1, s. 77–78. 
9 A. Wierzbicki, HR ma wiele okazji, by wpływać na procesy biznesowe, „Personel Plus” 2011, 

nr 2, s. 15–17. 
10 A. Kaczmarska, A. Milewczyk, Dział HR + marketing = wartość w organizacji, „Personel 

Plus” 2011, nr 2, s. 18. 
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cowników do samorealizacji, wyzwalanie kreatywności oraz rozwijanie poten-
cjału tkwiącego w pracownikach. Do zastosowania są modele marketingu rela-
cji oraz koncepcja Human Resources Marketing. 

 
MODERN CONCEPTS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  

IN THE CONTEXT OF MARKETING DEVELOPMENT 
 

Summary 
 
Among the factors contributing to the growing importance of human resources in the enter-

prise the ability of employees to innovate, and their role in building longlasting relationships with 
customers is one of the most important. The evolution of personnel perception in the company 
manifests itself in the transition from thinking about human resources through the prism of costs 
to the approach of treating employees as capital, in which you invest. Treating an employee as the 
subject of marketing activities is reflected in the models of relationship marketing. The impor-
tance of employees for the company's development has been underlined also in the concept of 
internal marketing. At the same time it should be noted that the development of creative and 
knowledge organizations, as well as the need to implement conception of management through 
commitment, trigger many implications related to increase of the area of employee-oriented mar-
keting. 
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CALL CENTER JAKO NARZ ĘDZIE ZDOBYWANIA  
PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSI ĘBIORSTWA 

NA RYNKU GLOBALNYM 
 

 

 

Streszczenie  

Zjawisko globalizacji i otwarcie wielu nowych rynków zbytu zmieniło otoczenie, w którym 
przyszło dziś działać przedsiębiorcom. W Polsce konkurencja równieŜ zmusza przedsiębiorstwa 
do wykorzystania nowoczesnych narzędzi zarządzania relacjami z klientem, w tym równieŜ call 
center i contact center. Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji potencjału tkwiącego 
w centrach kontaktowych call center i contact center jako narzędziach budowania przewagi kon-
kurencyjnej. 

Wstęp 

Obserwując rozwój marketingu relacyjnego na polskim rynku, moŜna by 
sądzić, Ŝe call center stało się w ostatnich latach standardowym narzędziem 
budowania relacji z klientami w ramach CRM. Call center (CC) to zwykle miej-
sce będące pierwszym punktem kontaktu dla klientów lub partnerów firmy, 
dlatego jego sprawne działanie powinno być priorytetem kaŜdego przedsiębior-
stwa1. Call center to centrum obsługi telefonicznej – pracujące w nim osoby 
rozwiązują problemy klientów w zaleŜności od profilu centrum; z call center 
moŜemy spotkać się w bankach, firmach telekomunikacyjnych, agenci są często 
pierwszą linią wsparcia technicznego2. 

Call center wymyślono wiele lat temu. W 1972 r. Continental Airlines  
w USA poprosiły firmę Rockwell Collins, aby zautomatyzowała ich centrum 

                                                                 
1 J. Sosnowska, Jak zorganizować call centre w firmie?, http://technologie.gazeta.pl/ 

technologie/1,81028,7571403.html. 
2 Ibidem.  
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telefonicznego kontaktu z klientami; tak powstał pierwszy call center3. Jednak 
prawdziwy boom na call centers zaczął się w latach 90. XX wieku, kiedy przy-
gotowano pierwsze profesjonalne aplikacje słuŜące do zarządzania kontaktami z 
klientami, zwiększające marketingowe moŜliwości tychŜe centrów; call center 
jest oparty na komunikacji głosowej, a jego rozszerzona wersja, czyli contact 
center, umoŜliwia korzystanie równieŜ z innych kanałów dostępu (np. sms, fax, 
WWW)4. 

W swym klasycznym zakresie funkcjonalności call center wydaje się być 
narzędziem prostym i ograniczonym w swoim oddziaływaniu. Jednak rozwój 
technologii, upowszechnienie się wśród klientów korzystania z obsługi online,  
a takŜe powszechna globalizacja działalności gospodarczej powodują koniecz-
ność wykorzystania całego potencjału tkwiącego w centrach kontaktu, nie zaw-
sze rozpoznawalnego przez przedsiębiorców, a który moŜe stać się źródłem 
przewagi konkurencyjnej. 

W czym tkwi więc potencjał call center jako narzędzia zdobywania prze-
wagi konkurencyjnej w globalizującej się gospodarce? Istnieje kilka zjawisk, na 
które naleŜy zwrócić szczególną uwagę, czyli: 
1. Rozwój funkcjonalności call center wynikający z zastosowania nowych 

technologii. 
2. Wzrost znaczenia kanałów mobilnych wśród konsumentów na całym świe-

cie. 
3. MoŜliwość zwiększenia efektywności call center i contact center w ramach 

działań outsorcingowych. 
4. Zastosowanie call center w nowych branŜach i instytucjach. 
5. Rozwój offshoringu w skali globalnej. 

Rozwój funkcjonalności call center wynikający z zastosowania nowych 
technologii 

Rozwiązania call center dzięki moŜliwości gromadzenia danych zapewniają 
przedsiębiorstwu dokładne i aktualne informacje o klientach i historii kontak-
tów z nimi. Call center starego typu ogranicza się jedynie do pojedynczego 
punktu kontaktu, co niestety nie spełnia wymagań nowoczesnego zarządzania 
relacjami z klientami, jednak w większości nowoczesnych rozwiązań dystrybu-
cji połączeń miejsce centrali telefonicznej zastępuje obecnie serwer5. Dzisiaj 

                                                                 
3 I.D. Bartczak, Contact center pomaga lepiej zarządzać relacjami z klientami, 

http://edgp.gazetaprawna.pl/ index.php?act=mprasa&sub=article&id=50967. 
4 Ibidem. 
5 J. Sosnowska, Jak zorganizować call centre...  
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klienci/interesanci Ŝądają bowiem róŜnych sposobów interakcji, oczekują sze-
rokiego zakresu form kontaktu, włączając e-mail, telefonię internetową (voice 
over IP, VoIP) i bieŜące komunikaty6. Te Ŝądania klientów wymagają od przed-
siębiorców zaimplementowania w ramach infrastruktury CRM takich funkcji, 
jak: ACD – automatic call distribution, IVR – interactive voice response, skill-
based routing, power dialing, interactive scripting (gdy agent call center rozpo-
czął wykorzystywanie e-maila i okazuje się, Ŝe jego call center nie jest interak-
tywnie połączony z istniejącymi procesami gospodarczymi); oprócz tego  
w przypadku klasycznego połączenia przez telefon call center powinien być 
zdolny do implementacji nowych funkcji dostępnych onine, np. takich jak reak-
cja na zapytania i odpowiedzi w czasie rzeczywistym przez internetowy katalog 
(prowadzenie rozmowy przez Internet, tzw. chat z ekspertem od produktów), 
przycisk oddzwonienia (call-me-back) w katalogu internetowym, telefonia sie-
ciowa i e-mail7. 

RóŜnorodność centrów kontaktowych jest ogromna: od zwykłych infolinii, 
poprzez centra sprzedaŜowe, windykacyjne, pośrednictwa, aŜ po hybrydowe, 
gdzie są świadczone równieŜ usługi konsultingowe8. Niemniej rdzeniem funk-
cjonalności call center są podstawowe funkcje, które wraz z elementami pod-
stawowymi contact center ułatwiają przedsiębiorstwu kontakt z klientem  
(tab. 1). 

Tabela 1 

Podstawowe funkcje i elementy call center i contact center. 

Podstawowe funkcje call center Podstawowe elementy contact center 
Infolinia z podstawowymi informacjami 
Rejestracja pytań i reklamacji klientów 
Udzielanie prostej pomocy, tzw. hotline 
Przyjmowanie rezerwacji 
Prosta obsługa rachunków 
Ivr (automatyczna obsługa osoby dzwoniącej 
przez serwer teleinformatyczny 

Telefony podłączone do centrali telefonicznej 
System automatyczne obsługi głosowej 
System zintegrowanej infrastruktury teleinfor-
matycznej (powiązanie telefonu, komputera, 
baz danych, aplikacji dziedzinowych itd.) 
Multimedia (kanały internetowe, poczta elek-
troniczna) 
System telefonii internetowej ip 

Źródło: I.D. Bartczak, Contact center pomaga lepiej zarządzać relacjami z klientami,  
http://edgp.gazetaprawna.pl/ index.php?act=mprasa&sub=article&id=50967. 

Rola centrum kontaktu jest zawsze podobna, a jest nią automatyzacja części 
procesów, efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i ich wiedzy oraz wspar-

                                                                 
6 Nowoczesny Call Center, www.sap.com/poland/solutions/business-suite/crm/features 

functions/cic/index.epx. 
7 Ibidem.  
8 I.D. Bartczak, Contact center pomaga...  
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cie wiedzy o kliencie i produkcie systemami informatycznymi zintegrowanymi 
do jednego ergonomicznego pulpitu9. 

Nowoczesny call center jest jednak wielofunkcyjny i udostępnia zaawan-
sowane narzędzia do zarządzania relacjami z klientem. Kluczowe funkcje cen-
trum obsługi klienta to10: 

– obsługa rozmów telefonicznych – obsługa przychodzących i wychodzą-
cych rozmów telefonicznych za pomocą zintegrowanej technologii tele-
fonicznej, 

– zarządzanie pocztą elektroniczną – przetwarzanie przychodzących i wy-
chodzących e-maili, 

– zarządzanie działaniami – śledzenie wszystkich kontaktów z partnerami 
gospodarczymi, 

– śledzenie działań i wyszukiwanie rozwiązań, optymalizowane przez 
program „Interaktywny inteligentny asystent” (Interactive Intelligence 
Agent – IIA), 

– klasyfikacja klientów, ich wymagań, przyporządkowanie działań oraz 
przekazywanie zadania do wykonania właściwym pracownikom.  

Call i contact center w ostatnich latach cieszą się wśród polskich przedsię-
biorców wielką popularnością. NaleŜy sądzić, Ŝe ich źródłem jest właśnie wie-
lofunkcyjność, gdyŜ obecnie centra kontaktowe, równieŜ na polskim rynku, 
proponują szereg usług dopasowanych do wymogów niemal kaŜdego przedsię-
biorstwa - oferują infolinie produktowe, telewindykację czy telefoniczne bada-
nia rynku. Istnieje wiele przykładów potwierdzających tę tezę. Funkcjonalności 
call center wykorzystywane są w nowych sektorach i branŜach, np. w obsłudze 
nowych platform telewizyjnych, w sprzedaŜy polis ubezpieczeniowych czy 
tworzeniu usług typu iCall. 

Ciekawym przykładem jest telewizja nowej generacji „n”, która umoŜliwiła 
kontakt z biurem obsługi klienta (BOK) przy uŜyciu Skype’a. W Europie Środ-
kowej i Wschodniej istnieją juŜ centra kontaktowe, z którymi moŜna się łączyć 
poprzez tę aplikację, ale dopiero BOK telewizji nowej generacji „n” jest pierw-
szym w regionie, które na równi traktuje wszystkie zgłoszenia przychodzące, 
zarówno przez Skype’a, jak i klasyczne połączenia telefoniczne, e-mailowe czy 
czat; usługa ta stwarza moŜliwość kontrolowania, nagrywania i raportowania 

                                                                 
9 M. Złoch, Call center – standard nowoczesnej firmy, http://salesnews.pl/SalesSupport 

Article.aspx?id=15. 
10 Nowoczesny Call Center.., SAP Polska, www.sap.com/poland/solutions/business-suite/ 

crm/featuresfunctions/cic/index.epx. 
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kaŜdego kontaktu klienta z konsultantem, co w konsekwencji daje lepszą jakość 
świadczonych usług11. 

Call center wykorzystywane jest równieŜ jako miejsce sprzedaŜy aktywnej, 
np. w dziedzinie polis komunikacyjnych przez infolinię – realizuje to od kilku 
lat w Polsce Link 4. MoŜna powiedzieć, Ŝe  firma ta to jest po prostu call center  
– gdy klient dzwoni do centrum, podaje wszystkie dane potrzebne do wydania 
polisy, a sama rozmowa jest nagrywana; akceptacja warunków umowy podczas 
rozmowy telefonicznej pełni rolę podpisu na umowie, następnie umowa jest 
drukowana i wysyłana pocztą do klienta12. Sukcesy Link 4 spowodowały rów-
nieŜ inwestycję w call center u innych ubezpieczycieli, takich jak PZU czy 
Axa13. 

Interesującą funkcją jest równieŜ moŜliwość stworzenia wirtualnego call 
center – iCall. Platforma iCall – wirtualne centrum obsługi telefonicznej – zo-
stała stworzona z myślą o pracownikach internetowych. Wykorzystuje ona moŜ-
liwości Internetu, umoŜliwiając zarządzanie i obsługę wirtualnego centrum 
telefonicznego dla przedsiębiorstw. System iCall jest z powodzeniem stosowa-
ny przez przedsiębiorstwa zarówno w pojedynczych, jak i sieciowych centrach 
obsługi telefonicznej, pozwalając zarządzać pracownikami zdalnymi i zapew-
niając najwyŜszej jakości kontakty z klientami14. 

Przejście na system iCall nie wymaga inwestycji w sprzęt, a takŜe pozwala 
dodać nowe funkcje do obecnych; wirtualne centrum iCall posiada funkcje cen-
trum telefonicznego oraz internetowej transmisji głosu (VoIP) zarówno dla 
połączeń przychodzących, jak i wychodzących; umoŜliwia takŜe przyjmowanie 
rozmów z całego świata. Podstawowymi korzyściami wirtualnego call center 
jest15: 

– większa elastyczność (wszystkie funkcje oferowane przez platformę 
iCall mogą z łatwością zostać dostosowane do szybko ewoluujących 
potrzeb firmy), 

– większe moŜliwości rozbudowy i redukcji (wirtualne centrum obsługi 
telefonicznej iCall zostało stworzone w oparciu o szeroko stosowaną 
architekturę IP (Internet Protocol), której systemy nadmiarowe pozwa-
lają uzyskać duŜy wskaźnik dostępności i moŜliwości rozbudowy i re-

                                                                 
11 I.D. Bartczak, Contact center pomaga… 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
14 iCall – gotowe centrum obsługi telefonicznej, http://callcenterpoland.pl/?cat=9. 
15 Ibidem. 
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dukcji pozwalające zaspokoić najistotniejsze potrzeby centrów obsługi 
telefonicznej dla przedsiębiorstw), 

– większe bezpieczeństwo (Platforma iCall, oferując moŜliwości przypi-
sania uŜytkownikom ról obsługujących cały zakres funkcji systemu 
oraz zarządzanie dostępem do wszystkich komponentów systemu, speł-
nia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa klientów biznesowych), 

– niŜsze koszty (tradycyjne systemy centrów obsługi telefonicznej wy-
magają znacznych inwestycji w stacjonarny sprzęt komputerowy oraz 
licencji na oprogramowanie, jak równieŜ zatrudnienia duŜych zespołów 
informatyków niezbędnych do zintegrowania, konfiguracji oraz admini-
strowania systemem. W odróŜnieniu od nich, system wirtualnego cen-
trum telefonicznego obsługiwany jest przy pomocy standardowej prze-
glądarki internetowej, aplikacji kompatybilnych z MS Windows i połą-
czenia internetowego – przedsiębiorca nie musi więc wydawać pienię-
dzy na infrastrukturę).  

NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe powodzenie tej formy kontaktu z klientami za-
leŜy w duŜej mierze od tego, czy da się ją zastosować do zadań strategicznych. 
Według badań Keith A. Gilsona z McKinsey sukces zaleŜy od dobrze zdefinio-
wanej strategii obsługi klientów, wysokiej jakość obsługi i rygorystycznej kon-
troli kosztów16. 

Wzrost znaczenia kanałów mobilnych wśród konsumentów na świecie 

Jak wskazują badania, w ostatnich latach rośnie znaczenie kanałów mobil-
nych wśród konsumentów na całym świecie17. Dynamiczny rozwój technologii 
mobilnych i Internetu zmienia sposób, w jaki konsumenci korzystają z nowych 
technologii; rosnąca wygoda korzystania np. z usług online za pomocą telefo-
nów komórkowych przejawia się w znacznym wzroście zainteresowania zaku-
pami dokonywanymi za pośrednictwem urządzeń mobilnych, chociaŜ wciąŜ to 
jednak komputer jest najpopularniejszym medium mobilnym, jeśli chodzi  
o zakupy czy usługi finansowe (tab. 2)18. 

 

 

                                                                 
16 I.D. Bartczak, Contact center pomaga… 
17 Consumer & Convergence IV. Konsumenci w obliczu Internetu i mobilnych technologii, 

2010, www.kpmg.pl/index.thtml/pl/library/raporty/index.html?cid=52616e646f6d49564c78d2d 
d9f9fffaee87794ae49992b0b. Badania cykliczne, od 2006 roku globalne, wykonane przez firmę 
KPMG w 20 krajach świata – ok. 6000 respondentów, w 2010 r. objęło równieŜ polskich konsu-
mentów. 

18 Ibidem. 
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Tabela 2  

Najczęściej podejmowane przez klientów działania online 

Komputer osobisty Telefon komórkowy 

Przeglądanie stron internetowych (93%) Rozmowy np. skype (29%) 
Usługi finansowe (90%) Komunikatory i czaty (29%) 
Zakupy (90%) Dostęp do map i GPS-u (23%) 
E-mail (89%) Czytanie literatury (21%) 
Portale społecznościowe (88%) Gry (17%) 

Źródło: Consumer & Convergence IV. Konsumenci w obliczu Internetu i mobilnych technologii, 
2010, www.kpmg.pl/index.thtml/pl/library/raporty/index.html?cid=52616e646f6d49564 
c78d2dd9f9fffaee87794ae49992b0b. 

Badanie firmy doradczej KPMG pokazało, Ŝe dynamiczny rozwój techno-
logii jest katalizatorem rozwoju treści cyfrowych w kanałach mobilnych, a do-
stęp na Ŝądanie nabiera jeszcze bardziej dosłownego znaczenia, gdyŜ uŜytkow-
nicy nowoczesnych telefonów komórkowych mogą korzystać w dowolnym 
momencie z treści, którymi są w danej chwili zainteresowani19. Wyniki cytowa-
nego raportu  wskazują równieŜ, Ŝe zaobserwowane wśród polskich responden-
tów  trendy nie odbiegają znacznie od światowych. Dodać naleŜy, Ŝe rozwojowi 
rynku sprzyjają pozytywne doświadczenia konsumentów. Raport Interactive 
Intelligence z 2009 r. o stosunku Polaków do usług centrów telefonicznych 
pokazuje, Ŝe lubimy uzyskiwać informacje przez kontakt z call center, wyniki 
wskazują, Ŝe call center jest najchętniej wybieranym przez konsumentów spo-
sobem kontaktu z usługodawcą; mimo Ŝe długi czas oczekiwania na połączenie 
czy duŜa liczba opcji do wyboru przed rozmową z konsultantem często nas 
draŜni, cenimy wygodę i szybkość tego rodzaju kontaktu20. 

MoŜliwość zwiększenia efektywności call center i contact center w ramach 
działań outsorcingowych 

Call center czy w rozszerzonej wersji contact center jest skutecznym, ale 
kosztownym narzędziem do utrzymywania kontaktu z klientami lub interesan-
tami21. Szczególnie wysokie są koszty początkowe. Najbardziej krytycznym 
kosztem podczas uŜywania call center jest czas spędzany przez pracowników 
przy telefonie na rozmowie z klientem. 

                                                                 
19 Consumers&Convergence IV. Konsumenci w obliczu Internetu i mobilnych technologii, 

2010, op. cit.  
20 K. Rochalski, Call center w Polsce, www.instytut-outsourcingu.pl/?q=node/128. 
21 I.D. Bartczak, Contact center pomaga... 
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NiezaleŜnie od typu call center (pomoc techniczna, obsługa klienta, tele-
marketing) niezwykle istotne jest posiadanie rozbudowanej bazy danych, po-
niewaŜ ostatecznie to ona staje się podstawowym narzędziem pracy agenta. 
Profesjonalne call center powinno mieć dostęp do informacji zgromadzonych  
w systemie CRM (Customer Relationship Management)22. Wszystkie te wyma-
gania systemowe są kosztowne, istnieje jednak moŜliwość ich obniŜenia – za-
miast tworzyć od podstaw własne call center, moŜna nawiązać współpracę  
z przedsiębiorstwem zajmującym się outsourcingiem takich usług. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu zleceniodawca nie traci środków finansowych na urucho-
mienie nowego procesu sprzedaŜowego, obniŜa koszty działalności operacyjnej, 
dystrybucji i magazynowania produktów, a takŜe zwiększa obroty23. Firma  
w ramach outsourcingu oferować moŜe takŜe obsługę posprzedaŜową, zająć się 
rozpatrywaniem wszelkich zwrotów i reklamacji. Wachlarz usług jest na tyle 
szeroki, Ŝe po takie rozwiązania coraz częściej sięgają średnie i małe firmy. 
Taka forma dystrybucji usług i produktów staje się wygodnym rozwiązaniem 
dla kaŜdego przedsiębiorstwa24. 

Zastosowanie call center w nowych branŜach i instytucjach 

Call centers i contact centers powstają nie tylko w bankach czy firmach 
ubezpieczeniowych, ale takŜe w firmach windykacyjnych czy turystycznych 
oraz instytucjach publicznych. W zakresie aktywnego kontaktu z klientami, 
aktualnymi i potencjalnymi, realizuje się procesy biznesowe związane z tele-
sprzedaŜą, jak równieŜ tzw. miękką windykacją. Procesy miękkiej windykacji 
to równieŜ atrakcyjny proces biznesowy – największy skutek w zakresie ściąga-
nia naleŜności odnoszą bowiem działania polegające na przypominaniu o zale-
głościach finansowych, ostrzeganiu o podjęciu kroków prawnych itp. – dzięki 
takim sposobom działania pozwala się znacznie zredukować koszty windyka-
cyjne i komornicze zlecane instytucjom do tego przeznaczonym25. 

Istotne jest teŜ, Ŝe call center wkracza do róŜnych branŜ, np. HoReCa (hote-
larstwo, restauracje, catering). BranŜa HoReCa w Polsce nie jest rynkiem ła-
twym do realizacji projektów marketingowo-sprzedaŜowych: występuje na nim 
duŜe rozdrobnienie (ok. 60 000 podmiotów gospodarczych), nie ma duŜych 

                                                                 
22 J. Sosnowska, Jak zorganizować… 
23 M. Kaczmarek, Call center wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, www.mentora.pl/ 

marketing/call-center-wygodnym-rozwiazaniem-dla-przedsiebiorstw. 
24 Ibidem. 
25 M. Złoch, Call center – standard nowoczesnej firmy, http://salesnews.pl/SalesSupport 

Article.aspx?id=15. 
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sieci odbiorców, jednocześnie jest to rynek z ogromnymi perspektywami,  
z rocznymi obrotami szacowanymi na ok. 20 mld zł, prognozuje się teŜ wzrost 
tego rynku o ok. 10% rocznie26. Jedną z najbardziej efektywnych metod dotar-
cia do potencjalnego odbiorcy na rynku gastronomii wydaje się być telemarke-
ting, a potwierdza to strategia rynkowa takich potentatów rynku HoReCa jak 
Unilever FS czy Kamis Gastronomia, które uruchomiły swoje call center27. 

Call center (CC) stało się nieodzowne w przedsiębiorstwach, które dostar-
czając podobny produkt, konkurują przede wszystkim jakością obsługi, jednak  
w erze rosnącej konkurencji, coraz wyŜszych oczekiwań klientów oraz nieusta-
jącego rozwoju technologii równieŜ firmy z branŜy utilities (uŜyteczności pu-
blicznej, m.in.: energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, przedsiębiorstwa 
wodno-kanalizacyjne itp.) dostrzegły potrzebę zbliŜenia ze swoimi klientami28. 

Klienci przyzwyczajeni do szybkiej i zdalnej obsługi przez instytucje finan-
sowe czy teŜ operatorów telekomunikacyjnych oczekują tych samych standar-
dów i ułatwień od przedsiębiorstw utilities; przykładem klasycznym wykorzy-
stania centrów obsługi w sektorze publicznym, najbardziej rozpoznawanym  
i najsłynniejszym, jest nowojorski numer 311 – jest to pierwsza linia kontaktu 
dla mieszkańców miasta, pozwalająca zgłaszać podstawowe problemy z funk-
cjonowaniem komunalnych przedsiębiorstw, nawet tak prozaicznych, jak dziury 
w jezdni29. Generalnie systemy CC w przedsiębiorstwach komunalnych mogą 
pełnić dwojakie role: akcje przychodzące – związane ze zgłaszaniem awarii, 
sprawdzaniem stanu płatności, zmianami taryf itp., oraz akcje wychodzące  
– pozwalające np. na automatyczne poinformowanie klientów o planowanym 
wyłączeniu wody lub teŜ o terminie awarii (naleŜy jednak pamiętać, Ŝe sam 
system CC musi być tutaj wspierany przez odpowiedni moduł CRM, zawierają-
cy np. aktualne numery telefonów do mieszkańców, dane z systemów billingo-
wych czy teŜ dostęp do systemów księgowych)30. Centra obsługi w przedsię-
biorstwach utilities wspomagają szereg procesów: od typowej zmiany taryfy 
opłat, przez automatyczne SMS-owe powiadamianie o planowanych przerwach 
w dostawach, po informację o awariach z centrów dyspozytorskich, jednak cen-
trum obsługi w branŜy utilities ma za zadanie przede wszystkim skuteczne po-
zyskiwanie i udostępnianie wszystkim pracownikom zaangaŜowanym w proces 
obsługi klienta informacji z wielu róŜnych obszarów firmy, w tym przede 

                                                                 
26 Telemarketing na rynku HoReCa, http://biznes.gastrona.pl/art/article_7708.php. 
27 Ibidem.  
28 M. Złoch, Call center...  
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
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wszystkim z rozwiązań transakcyjnych31. Oczekiwania klienta kontaktującego 
się z call center są takie same, niezaleŜnie od branŜy firmy, do której dzwoni  
– chce jak najszybciej uzyskać niezbędne informacje lub załatwić swoją sprawę, 
stąd równieŜ w Polsce większość duŜych zakładów na rynku utilities posiada 
wyspecjalizowane call centra informacyjne. Korzystają z nich m.in. spółki 
energetyczne grupy PGE, Tauron, Enea, Energa, RWE i inne. Część polskich 
przedsiębiorstw nawiązała współpracę z outsourcowanymi systemami CC32. 

Rozwój offshoringu w skali globalnej  

DuŜa dynamika usług call center wyróŜnia Polskę na tle regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej. W 2007 r. w Polsce, według raportu opublikowanego 
przez Datamonitor, działało 100 firm zajmujących się call i contact center;  
w ciągu dwóch lat w miejsce firm, które zniknęły z rynku (37 przedsiębiorstw) 
powstało 18 nowych podmiotów, obsługujących przede wszystkim telesprze-
daŜ. Spośród obecnych w tej branŜy spółek jedynie ok. 10 ma ponad 200 sta-
nowisk33. Oznacza to, Ŝe w Polsce wciąŜ działa niewielka liczba podmiotów 
posiadających doskonale wyszkoloną kadrę, szeroki wachlarz usług oraz zaple-
cze sprzętowe na odpowiednim poziomie. 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe wzrost popularności usług outsourcingowych nabrał 
światowego rozmachu. W dobie globalizacji przesuwanie części działalności 
poza granice kraju jest coraz łatwiejsze.  Przejawem tego trendu, obok przeno-
szenia samej produkcji, jest przemieszczanie usług związanych z procesami 
biznesowymi, równieŜ call center, do dowolnego miejsca na świecie, w zaleŜ-
ności od rozkładu korzyści komparatywnych czyli Business Process Offshoring 
– lokowanie określonych (zwykle nieprodukcyjnych) funkcji przedsiębiorstwa 
w krajach, gdzie koszty prowadzenia działalności są tańsze34. Spośród krajów 
rozwijających się główną rolę w handlu tego typu usługami odgrywają Chiny 
oraz Indie. Światowe koncerny coraz częściej wykazują zainteresowanie inwe-
stowaniem w Polsce, pozytywnie oceniając aktualną i przewidywaną sytuację 
gospodarczą w naszym kraju. Offshoring jest zjawiskiem będącym ogromną 
szansą dla rozwoju rynku usług w krajach, gdzie sytuowane są centra BPO. 

Obecnie duŜe call center w Polsce obsługują znaczną liczbę infolinii i zaj-
mują się obsługą posprzedaŜną (tzw. ruch przychodzący). Firmy wciąŜ jednak 

                                                                 
31 Ibidem. 
32 M. Złoch, Call center... 
33 Ibidem. 
34 Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, 

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 7. 
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nie doceniają usług telemarketingowych jako doskonałego narzędzia do udzie-
lania informacji, budowania relacji z klientami oraz zaufania do działań wspar-
cia sprzedaŜy, a przede wszystkim działań posprzedaŜowych35. 

Nie da się jednak ukryć, Ŝe na globalnej mapie inwestycyjnej świata trudno 
będzie nam nawiązać rywalizację z potęgami w zakresie offshoringu z tzw. 
grupy BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny), jednak przy takiej dynamice roz-
woju, jaką obecnie wykazuje sektor usług BPO w naszym kraju, Polska jest  
i – jak podają specjaliści – prawdopodobnie pozostanie jednym z najatrakcyj-
niejszych miejsc w Europie Środkowej do lokowania inwestycji w zakresie 
business process offshoring, w tym równieŜ call i contact center36. 

Inwestycje w call i contact center w Polsce wciąŜ są interesującym bizne-
sowo wyzwaniem. Obserwując jednak rynek, moŜna wyciągnąć wniosek, Ŝe 
duŜą szansę na budowanie swojej pozycji w sektorze mają firmy, które oferują 
kompleksowe usługi związane z obsługą back-office, całościowa oferta jest 
bowiem szansą na odróŜnienie się od konkurencji, a takŜe moŜliwością zapre-
zentowania klientom innowacyjnego pakietu rozwiązań37. 

Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie jest dobrym czasem na 
inwestycje. Najwięksi gracze na rynku outsourcingu juŜ dzisiaj powinni zasta-
nowić się nad planami rozwoju, które zapewnią dobrą pozycję w branŜy. Uzu-
pełnienie oferty z obszaru przetwarzania dokumentów o call i contact center 
daje im szansę na zapewnienie kompleksowej, profesjonalnej usługi, a tym sa-
mym taka propozycja będzie konkurować jakością, ceną i całościowym podej-
ściem do zlecanych procesów38. 

Podsumowanie 

NaleŜy stwierdzić, Ŝe call i contact center jako narzędzie walki konkurenyj-
nej ma ogromny potencjał, jednak by inwestycja w contact center zwróciła się, 
konieczne jest ścisłe powiązanie centrum z resztą firmy, zarówno w sensie 
technologicznym (łatwego dostępu do informacji, automatycznego przekiero-
wywania, integracji z działami biznesowymi itd.), jak i biznesowym (miary 
efektywności wymuszające największą aktywność na kluczowych dla firmy 
odcinkach, segmentacja klientów itd)39. Badania McKinseya pokazują, Ŝe bar-

                                                                 
35 K. Rochalski, Call center w Polsce… 
36 B. Niedzielski, Polska europejskim centrum usług BPO, http://biuroprasowe.netpr.pl/ 

notatka_99882.html. 
37 K. Rochalski, Call center w Polsce… 
38 Ibidem. 
39 I.D. Bartczak, Contact center pomaga... 
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dziej zaawansowane technologie contact center mogą dać efekty dopiero po 
zmianie organizacji pracy centrów, a szczególnie zwiększenia ich elastyczności, 
a często posiadane rozwiązania nie są wykorzystywane w pełni, poniewaŜ nie 
pozwala na to organizacja pracy40. 
 

CALL CENTER AS THE COMPETITIVE ADVANTAGE  
IN GLOBAL MARKET 

 
Summary 

 
The phenomenon of globalization and the opening of new markets have transformed the en-

vironment within which organizations operate. Organizations in Poland are frequently forced by 
strong competitive pressures to use tools of Customer Relationship Management, especially Call 
Center and Contact Center. The aim of the paper is the identification of potential of this tool as 
sources of the competitive advantage. 

                                                                 
40 Ibidem. 
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RELACJE INTERPERSONALNE Z KLIENTAMI  
NA RYNKU USŁUG FRYZJERSKICH I KOSMETYCZNYCH 
 

 

 

Streszczenie  

Nawiązywanie dobrych relacji z klientem jest istotnym elementem funkcjonowania firmy na 
rynku. Badano stosunek klientów  gabinetów kosmetycznych i fryzjerskich do usługodawców  
i nawiązywanie z nimi bliŜszych relacji. Oceniono równieŜ czynniki wpływające na te relacje. 
Zwrócono uwagę na stereotypy płci i ich przełamywanie.   

Wprowadzenie 

Kształtowanie relacji z klientami i budowanie lojalności klientów to nie-
kończąca się praca. Wraz ze zmianą rynku zmienia się równieŜ konsument, jego 
potrzeby, oczekiwania i wymagania stawiane przedsiębiorcom. Z drugiej strony 
duŜa konkurencja na rynku powoduje konieczność nie tylko pozyskania klienta, 
ale przede wszystkim zatrzymanie go. Dlatego teŜ firma musi wykorzystać 
wszystkie moŜliwe sposoby, aby transakcja z klientem nie była jednorazowa, 
ale Ŝeby zakończyła się długim okresem wzajemnej współpracy. NaleŜy budo-
wać trwałe partnerstwo we współpracy z klientami. MoŜna to osiągnąć dzięki 
osiągnięciu wiarygodności, znajomości potrzeb konsumentów oraz zaspokoje-
niu oczekiwań konsumentów.  

Zmiany rynkowe spowodowały powstanie marketingu partnerskiego, który 
z jednej strony opiera się na filarach marketingu tradycyjnego, ale jednocześnie 
stosuje unikatowe podejście do klienta1. W porównaniu z marketingiem trady-
cyjnym w marketingu partnerskim zmieniła się filozofia działania firmy. Przyję-
to, Ŝe w procesie transakcji z klientem nie wystarczy juŜ tylko sprzedać produkt, 

                                                                 
1 A. Dejnaka, Budowanie lojalności klientów, Helion, Gliwice 2007. 
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ale naleŜy uzyskać załoŜony zysk, utrzymać klienta i czerpać kolejne zyski  
z kolejnych transakcji z tymŜe klientem. Skuteczne zacieśnianie więzi z klien-
tem moŜe dostarczyć argumentów przemawiających za utrzymaniem relacji, ale 
takŜe spowodować wzrost ryzyka i kosztów związanych ze zmianą usługodaw-
cy. A. Stachowicz-Stanuch wskazuje cztery zasadnicze korzyści wynikające  
z moŜliwości głębszego poznania klienta, a takŜe stworzenia z nim silnej więzi. 
Są to: 

– moŜliwość oferowania klientom produktów, których naprawdę potrze-
bują, 

– moŜliwość przekraczania oczekiwań konsumentów, co wpływa na bu-
dowanie ich lojalności, 

– oszczędność budŜetu przeznaczonego na działania marketingowe firmy  
– lepsza obsługa, wspieranie oraz serwisowanie2. 
I.H.  Gordon wyróŜnia kilka obszarów, w których przedsiębiorstwa tworzą 

relacje z klientami3. Pierwszy to obszar strukturalny polegający na powiązaniu 
usługodawcy z klientem za pomocą technologii informacyjnej. Obszar wartości 
marki nawiązuje do emocjonalnego stosunku i przywiązania się klienta do pro-
duktu. Relacje w obszarze zawodowym opierają się na przeświadczeniu klienta 
o profesjonalizmie kontrahenta. Szczególną metodą podtrzymywania więzi jest 
kolejny obszar systemów informacji i kontroli, umoŜliwiający klientowi dostęp 
do systemów. W obszarze wartości klient otrzymuje od dostawcy oczekiwaną 
wartość i przypuszcza, Ŝe będzie ją otrzymywać w przyszłości. Do utrwalania 
relacji w tym obszarze wykorzystuje się karty stałego klienta, proponowane dla 
nich rabaty. Opcja zerowa to kolejny obszar, w którym firma nie mając innego 
wyjścia, jest skazana na tworzenie relacji. Przykładem tego typu instytucji są 
zakłady energetyczne oraz poczta. Ogromny wpływ na pozyskanie i utrzymanie 
klienta ma w ujęciu marketingowym cykl obsługi klienta oraz zarządzanie in-
dywidualnym zleceniem. Berry wyróŜnia trzy poziomy marketingowego wiąza-
nia klientów4. Pierwszy poziom określa wymierne korzyści ekonomiczne, które 
pozyska klient w wyniku trwałej współpracy z usługodawcą. Na kolejnym po-
ziomie stosuje się metody przywiązywania klienta oparte na interakcjach mię-
dzyludzkich. Na tym etapie często dochodzi do nawiązania kontaktów nie tylko 
słuŜbowych, ale równieŜ towarzyskich i przyjacielskich. Na poziomie trzecim 
pojawia się moŜliwość tworzenia relacji wielopłaszczyznowych. Jego osiągnię-
                                                                 

2 A. Stachowicz-Stanuch, M. Stanuch, CRM. Przewodnik dla wdraŜających, Placet, Warszawa 
2007. 

3 I.H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001. 
4 Zarządzanie relacjami w usługach, red. K. Rogoziński, Difin, Warszawa 2006. 
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cie wymaga nie tylko wiedzy z zakresu relacyjnego marketingu usług, ale  
i determinacji w jej systematycznym stosowaniu na wielu płaszczyznach.  
W trójpoziomowym mechanizmie pojawia się nowy model klienta, który nie 
jest juŜ tylko usługobiorcą, ale staje się „naszym” klientem. Pociąga to za sobą 
zmianę nastawienia do takiego kontrahenta. W ostatnich latach zaobserwowano 
zmianę w sposobie myślenia o kliencie, który stał się partnerem, kreatorem 
przyszłości. NaleŜy pamiętać, Ŝe klienci: 

– to teŜ ludzie i mają swoje potrzeby, 
– są wraŜliwi i mają uczucia, 
– są najwaŜniejszymi jednostkami kaŜdej działalności, 
– nie są zaleŜni od dostawcy, lecz dostawca jest zaleŜny od nich, 
– nie zakłócają pracy firmy, lecz są jej celem, 
– są istotą interesów firmy, 
– zasługują na tyle uwagi i przyjemności, ile tylko usługodawca moŜe im 

poświęcić5. 
NaleŜy pamiętać równieŜ o tym, Ŝe decyzja stałego usługobiorcy o odejściu 

powoduje konieczność poszukiwania i przekonania nowego klienta, co przy 
duŜej konkurencji staje się coraz trudniejsze.  

W innym ujęciu wskazano etapy tworzenia więzi z klientem6. Pierwszym  
z nich był waŜny pierwszy kontakt z klientem i wraŜenie, jakie po tym spotka-
niu pozostaje. Na tym etapie istotne jest przekonanie klienta do swojego profe-
sjonalizmu. W celu nawiązania kontaktu z klientem naleŜy dostosować się do 
niego na poziomie ciała (mowa ciała), głosu (siła, barwa i tempo mówienia) 
oraz umysłu (osobowość i temperament, stan emocjonalny). W następnym eta-
pie naleŜy przekonać klienta do zakupu towaru lub usługi. W tym momencie 
waŜne jest złoŜenie odpowiedniej oferty właściwemu klientowi we właściwym 
czasie i w odpowiedni sposób. Ostatnim etapem kształtowania relacji jest usłu-
ga posprzedaŜna, polegająca na podtrzymywaniu zainteresowania klientem, 
oferowania mu nowych usług lub atrakcyjnych ofert. Jest to równieŜ moment,  
w którym usługodawca nie pozostawia klienta samego z pojawiającym się pro-
blemem. Wśród form kontaktu posprzedaŜnego wyróŜnia się ponadto wysyłanie 
Ŝyczeń okolicznościowych, podziękowań za dokonanie zakupu, przedstawianie 
ofert dla stałych klientów, oferowanie gwarancji na zakupiony towar7. 

W kształtowaniu relacji z klientami firmy mogą posługiwać się róŜnymi 
rozwiązaniami technologicznymi. NajwaŜniejszą rolę odgrywa oprogramowanie 

                                                                 
5 www.crm.pl. 
6 www.doradztwo.lfr.lublin.pl. 
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słuŜące automatyzacji sprzedaŜy, serwisu, marketingu oraz umoŜliwiające do-
stęp do wszystkich niezbędnych informacji7. Jednym z popularniejszych sposo-
bów są programy systemowe CRM (Customer Relationship Management),  
w których nabywca i jego potrzeby stoją w centrum zainteresowania firmy. 
Termin CRM jest interpretowany w róŜny sposób. MoŜe być pojmowany jako 
program komputerowy lub jako sposób zarządzania kluczowymi klientami,  
a dla wielu pozostaje po prostu filozofią biznesu8. Systemy CRM wykorzysty-
wane są zazwyczaj w duŜych, wielopoziomowych firmach, i niestety  nie 
sprawdzają się w małych przedsiębiorstwach usługowych.  

Relacje klient – usługodawca w gabinetach usługowych 

W ostatnich latach rozwinął się w Polsce kult ciała, polegający na zintensy-
fikowaniu działań pielęgnacji ciała, dbania o zgrabną, szczupłą sylwetkę, prze-
ciwstawieniu się procesom starzenia. W odzewie na zapotrzebowanie rynku 
pojawiło się wiele fitnesklubów, gabinetów odnowy biologicznej, ośrodków 
SPA oraz licznych gabinetów fryzjerskich i kosmetycznych, oferujących coraz 
bardziej wyspecjalizowane usługi. Spowodowało to duŜą konkurencję w tym 
sektorze usług, a co za tym idzie walkę o konsumenta. Celem przeprowadzo-
nych badań była ocena relacji z klientami w gabinetach usługowych.  

Badania przeprowadzono w 30 gabinetach fryzjerskich i 20 kosmetycznych 
zatrudniających do 10 pracowników. Badaniem objęto placówki na terenie 
Trójmiasta. Grupę respondentów stanowiło 220 klientów gabinetów. W wyniku 
popełnionych przez badanych błędów do analizy wykorzystano 200 ankiet.  
W badaniu wzięło udział 125 kobiet i 75 męŜczyzn w wieku 20–55 lat. W me-
tryczce ankietowanych pytano równieŜ o wykształcenie. Wśród badanych naj-
liczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim (53%), zawodo-
wym (26%) i wyŜszym (21% badanych). 

Badania realizowano metodą ankiety bezpośredniej. Kwestionariusz ankiety 
składał się z 20 pytań dotyczących częstotliwości korzystania z usług gabine-
tów, determinantów wpływających na ich wybór, postrzegania relacji z usługo-
dawcą i oceny metod ich kształtowania. Porównano oczekiwania konsumentów 
z rzeczywistym wizerunkiem gabinetów. W kwestionariuszu zastosowano pyta-
nia zamknięte pojedynczego i wielokrotnego wyboru, a wyniki przedstawiono 
jako odsetek odpowiedzi. 

                                                                 
7 K. Burnett, Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, 

Kraków  2002. 
8 A. Stachowicz-Stanuch, M. Stanuch, CRM. Przewodnik…, s. 40. 
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Badania wykazały, Ŝe 100% ankietowanych korzysta z usług fryzjerskich,  
a 72% z usług kosmetycznych, przy czym z tych ostatnich w większości korzy-
stają kobiety i zaledwie 8% badanych męŜczyzn. Większość respondentów ko-
rzysta z usług gabinetów fryzjerskich raz na 2–3 miesiące (65%), raz w miesią-
cu (32%), rzadziej (9%). W grupie znalazły się osoby korzystające z usług raz 
na tydzień oraz raz na dwa tygodnie i byli to w większości męŜczyźni. Zmienna 
częstotliwość bywania w gabinetach fryzjerskich determinowana była równieŜ 
wiekiem badanych. Zaobserwowano bardziej zróŜnicowaną ilość wizyt wśród 
ludzi młodych (do 30 lat), natomiast starsi respondenci korzystali z tych usług 
raz w miesiącu (60%) lub raz na dwa, trzy miesiące. Gabinety kosmetyczne 
były odwiedzane przez kobiety raz na miesiąc (65%), raz na dwa tygodnie 
(23%) i raz na tydzień (20%). Respondentki deklarowały równieŜ rzadsze wizy-
ty (sporadycznie 4%) i w najmłodszej grupie respondentek – częstsze (3%). 
MęŜczyźni korzystali z usług kosmetycznych sporadycznie (68%), raz w mie-
siącu (28%) i częściej (4%). Ponad 70% badanych deklarowało, Ŝe ma swojego 
ulubionego usługodawcę (zarówno fryzjera, jak i kosmetyczkę). Zaledwie 20% 
kobiet i 10% męŜczyzn nie ma takiej osoby, gdyŜ nie czują takiej potrzeby,  
a pozostali ciągle jej poszukują. Nie stwierdzono istotnego statystycznie wpły-
wu wieku ani wykształcenia na taką postawę klientów. Konsumenci usług swo-
jego ulubionego stylistę poznali dzięki znajomym (33%) i rodzinie (26%), a dla 
30% to była zupełnie przypadkowa osoba. Zaledwie 3% ankietowanych wybra-
ło usługodawcę przez Internet i były to same kobiety, które są bardziej ostroŜne 
w swoich wyborach i to właśnie one częściej korzystają z opinii innych. Dla 
prawie 40% męŜczyzn wybór stylisty czy kosmetyczki był przypadkowy, 30%  
z nich korzystało z opinii znajomych, a 25% z polecenia rodziny. Internet jako 
popularny środek informacji w tym kontekście był rzadko wykorzystywany. Jak 
juŜ wspomniano, korzystały z niego tylko młode kobiety (25–30 lat) o wyŜszym 
i średnim wykształceniu, które są juŜ na własnym utrzymaniu, mają większą 
świadomość. Ludzie młodzi kierowali się często informacjami uzyskanymi  
w pracy albo pochodzącymi z innych źródeł. 

Nie jest waŜna dla badanych płeć usługodawcy. Odpowiedziało tak 74% 
kobiet i 59% męŜczyzn. 33% tych ostatnich stwierdziło zdecydowanie, Ŝe woli 
kobiety, 8% preferuje w tej roli męŜczyzn. Zaledwie 20% kobiety wybiera ko-
biety, a tylko 6% męŜczyzn. Taka postawa klientów odnosi się do stereotypów 
funkcjonujących w społeczeństwie, ale tutaj zdecydowanie widać ich nikły 
wpływ na te postawy. Przełamywany jest stereotyp płci. Respondenci powyŜej 
31. roku Ŝycia zdecydowanie wybierali kobiety albo nie miało to dla nich zna-
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czenia. Nie wskazano w tej grupie wiekowej męŜczyzny jako idealnego usługo-
dawcy. Być moŜe taka postawa wynika z większego doświadczenia ankietowa-
nych. Zdecydowane rozbieŜności zaobserwowano w zaleŜności od wykształce-
nia ankietowanych. W tym przypadku ludzie z wyŜszym i średnim wykształce-
niem nie przywiązują wagi do płci usługodawcy, natomiast osoby z wykształ-
ceniem zawodowym w 80% zdecydowanie wybierają kobiety.  

Respondentów pytano o przyczyny korzystania z usług fryzjerskich i ko-
smetycznych. W przypadku tych pierwszych zdecydowanie głównym czynni-
kiem było odświeŜenie fryzury (40%), poprawa wizerunku (30%), poprawa 
humoru (16%). 11% ankietowanych korzysta z usług dla pielęgnacji włosów  
(w tym 14% kobiet i 6% męŜczyzn). MęŜczyźni wskazywali  przede wszystkim 
dwa pierwsze czynniki, ale to właśnie oni w duŜej mierze korzystali z usług 
fryzjerskich czy kosmetycznych, bo lubią porozmawiać z usługodawcami. Od-
powiedzi takiej udzieliło 5% badanych męŜczyzn i zaledwie 1% kobiet. W tym 
miejscu znowu moŜna nawiązać do funkcjonujących stereotypów i je obalić, 
poniewaŜ, jak się okazuje, postawy, które przypisywane są zdecydowanie ko-
bietom, w tym przypadku bardziej dotyczą męŜczyzn. Młodzi ludzie wybierają 
się do fryzjera przede wszystkim w celu odświeŜenia fryzury i poprawy wize-
runku. Osoby bardziej dojrzałe wskazywały głównie ten drugi czynnik, a na-
stępnie pielęgnację włosów i rozmowę z usługodawcą. Czynniki te waŜne były 
dla osób o róŜnym stopniu wykształcenia, ale respondenci z wykształceniem 
zawodowym chętniej wdawali się w rozmowy z usługodawcą niŜ ci z wykształ-
ceniem wyŜszym. Tematami rozmów były nie tylko zagadnienia związane  
z usługą. 70% badanych, w tym 75% kobiet i 65% męŜczyzn, stwierdziło, Ŝe 
chętnie podejmuje rozmowę na swobodne tematy, często osobiste. 15% kobiet  
i 22% męŜczyzn ogranicza się tylko do tematów związanych z usługą. Podobnie 
rozkładają się głosy w zaleŜności od wieku i wykształcenia respondentów.  
Jednocześnie, mimo Ŝe 60% badanych zdecydowanie tego nie robi, stwierdzo-
no, iŜ 12% męŜczyzn i 4% kobiet zwraca się do tych osób z prośbą o poradę  
w sprawach prywatnych. Były to osoby albo bardzo młode, albo w średnim 
wieku, z wykształceniem zawodowym i średnim. Respondenci przyznali rów-
nieŜ, Ŝe zdarzyło im się pójść do fryzjera lub kosmetyczki tylko po to, Ŝeby 
porozmawiać i miło spędzić czas. Takiej odpowiedzi udzielili wyłącznie młodzi 
męŜczyźni (7%), z wykształceniem zawodowym i średnim. 

Klienci wizytę w gabinecie kojarzą najczęściej z pozytywnymi emocjami 
(rys. 1). 35% ankietowanych odczuwa wtedy relaks, odpręŜenie, a dla 33% 
poprawia to humor. 18% badanych traktuje te wizyty jako obowiązek, nie od-
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czuwając przy tym szczególnych doznań. Tę grupę reprezentują starsi męŜczyź-
ni. Wizyty w gabinetach fryzjerskich wiąŜą się takŜe z nieprzyjemnymi odczu-
ciami. 11% badanych stresuje się i obawia rezultatów pracy fryzjera, a dla ok. 
4% kojarzy się to z nerwami, godzinami oczekiwania i nieprzyjemnym hałasem 
suszarek. Gabinety kosmetyczne  kojarzone są w większości z przyjemnymi 
doznaniami, odpoczynkiem i mile spędzonym czasem.  
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Rys. 1. Stosunek emocjonalny klientów do wizyt w salonach usługowych 

Źródło: badania własne. 

Zdarza się, Ŝe między usługodawcą i klientem nawiązuje się bliŜsza relacja, 
np. przyjacielska. 10% badanych mieszkańców Trójmiasta (tutaj znowu zdecy-
dowanie więcej męŜczyzn niŜ kobiet) zadeklarowało właśnie taką relację ze 
swoim usługodawcą. Reasumując, moŜna stwierdzić, Ŝe klienci są zadowoleni  
z relacji z usługodawcami. 45% ocenia je jako dobre, 9% jako bardzo dobre,  
a nawet przyjacielskie, a 17% nie potrafi ich określić. Pozostali ankietowani 
starają się utrzymać kontakty na poziomie czysto zawodowym. Płeć nie wpły-
nęła na opinie respondentów, natomiast zauwaŜono wpływ wieku i wykształce-
nia. Respondenci w średnim wieku podzielili się na cztery grupy po ok. 27%, 
uznając wszystkie moŜliwe opinie na temat ich relacji z usługodawcą w gabine-
tach fryzjerskich bądź  kosmetycznych. Młodzi w wieku do 30 lat określali je 
jako dobre i czysto zawodowe. Podobnie odpowiadali badani z wyŜszym i śred-
nim wykształceniem. Respondenci w rozmowach z pracownikami zdobywają 
róŜną wiedzę na ich temat. Po 20% badanych zna nazwisko i imię ulubionego 
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stylisty oraz wie, ile dzieci oni posiadają i jakie mają kwalifikacje zawodowe. 
Ponadto badani mają wiedzę na temat sposobu i miejsca spędzania urlopu przez 
pracownika, znają zawód współmałŜonka oraz zainteresowania. Respondenci 
bardzo często znają równieŜ numer telefonu komórkowego (33%) i adres do-
mowy (11%) pracownika. Niewielki odsetek (3%) zna datę urodzin lub imienin 
i takiŜ sam wielkość zarobków. 14% klientów nic nie wie na temat swoich 
usługodawców. Zarówno kobiety, jak i męŜczyźni podejmują w rozmowach 
podobne tematy, a co za tym idzie mają podobną wiedzę na temat pracowni-
ków. Kobiety częściej rozmawiają o dzieciach i kwalifikacjach, natomiast męŜ-
czyźni znają dane osobowe oraz częściej posiadają informacje o współmałŜon-
ku. Jednocześnie 17% z nich nic nie wie na temat obsługi w gabinecie. Respon-
denci spotkali się z róŜnymi sympatycznymi gestami ze strony usługodawców. 
Do najczęściej wskazywanych naleŜą: Ŝyczenia świąteczne (35%), 7% otrzymu-
je Ŝyczenia zawsze z róŜnych okazji (równieŜ imienin czy urodzin), 16% raczej 
nie otrzymuje takich wyrazów szacunku, a 37% nigdy nie spotkało się z czymś 
takim ze strony usługodawcy.  

11% badanych uwaŜa, Ŝe relacje interpersonalne  powinny ograniczać się 
tylko do kontaktów czysto zawodowych. Opinię taką wyraziło 20% męŜczyzn  
i 8% kobiet. 23% proponuje układ koleŜeński (odpowiadały tak szczególnie 
panie), męŜczyźni sugerowali kontakty przyjacielskie (7%), jednak największy 
odsetek badanych miał problem z określeniem tych relacji i uzaleŜniony on 
powinien być od potrzeb klienta oraz pracownika. Najmniejsze zróŜnicowanie 
odpowiedzi zaobserwowano wśród respondentów w średnim wieku i z wy-
kształceniem zawodowym. Badani o wyŜszym stopniu wykształcenia podcho-
dzą do tych relacji bardziej sceptycznie.  

W większości respondenci ufają swoim usługodawcom, pozwalają na suge-
rowanie zmian w wizerunku, ale zazwyczaj przychodzą z pomysłem na siebie. 
Taką opinię wyraŜali w większości męŜczyźni, natomiast panie są bardziej 
otwarte na sugestie stylistów, gdyŜ 25% z  nich zdaje się na ich inwencję,  
a 36% z kilku propozycji wybiera jedną. Jest to wyraz duŜego zaufania do pro-
fesjonalizmu usługodawcy. 

Klienci cenią swoich stylistów i kosmetyczki przede wszystkim za profe-
sjonalizm i zaangaŜowanie oraz oddanie swojej pasji (rys. 2). MęŜczyźni więk-
szą niŜ kobiety uwagę zwracają na elastyczność czasową i cenową oraz uczci-
wość, na którą kobiety nie zwracały szczególnej uwagi. WaŜnym czynnikiem 
wskazywanym przez badanych jest szczerość pracownika gabinetu.  
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Rys. 2. Najbardziej cenione przez klientów cechy usługodawcy 

Źródło: badania własne. 

Mieszkańcy Trójmiasta zwracali uwagę na klimat panujący w gabinecie. 
Większość oceniła go jako ciepły, przyjemny (73%). Taką opinię miały  
w większości kobiety i ok. 30% męŜczyzn. 2% badanych było przeciwnego 
zdania. Zwrócono takŜe na sympatyczny gest, jakim jest podanie kawy lub her-
baty. Prawie 50% badanych spotkało się z taką propozycją, 30% zdecydowanie 
nie, a 19% rzadko. Do tej ostatniej grupy naleŜeli męŜczyźni, a do pierwszej 
kobiety. Warto w tym momencie zastanowić się, czy proponujący ciepłe napoje 
nie kierowali się w swoim zachowaniu pewnymi stereotypami związanymi  
z płcią.  

Respondentów pytano o postrzeganie stosunku współczesnego fryzjera  
i kosmetyczki do klienta (rys. 3). 57% ankietowanych określa go jako partner-
ski, w którym usługodawca pozwala sobie na taki stopień zaŜyłości, aby nie 
tylko dobrze  wykonać usługę, ale zadbać o dobre relacje z klientem. 30% ba-
danych wskazuje na stosunek profesjonalny, w którym zachowany jest dystans  
i obsługa wedle Ŝyczenia klienta. Pojawia się teŜ negatywny obraz usługodaw-
cy, który traktuje swojego klienta przedmiotowo, jako źródło dochodu. Na 
szczęście tylko 9% badanych, w większości męŜczyzn w średnim wieku z wy-
kształceniem zawodowym, wyraziło taką opinię.  
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Rys. 3. Stosunek fryzjera do klienta 

Źródło: badania własne. 

Podsumowanie  

Polski usługodawca staje się coraz bardziej świadomy znaczenia klienta  
w swojej działalności. Coraz większą wagę przywiązuje się nie tylko do pozy-
skania, ale równieŜ do zatrzymania klienta. Nawiązywanie bliŜszych relacji 
interpersonalnych, poznanie konsumenta daje szansę na przywiązanie go do 
siebie. Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe usługodawcy i ich klienci nawią-
zują często bliŜsze relacje, robiąc to podświadomie i z wynikającej w danej 
chwili sytuacji. Istnieje jednak grupa konsumentów, która ogranicza kontakty  
z usługodawcą do wymaganego minimum, czyli do stricte zawodowych zagad-
nień. Badania pozwoliły na zweryfikowanie kilku funkcjonujących stereoty-
pów. Wykazano, Ŝe męŜczyźni korzystają z usług fryzjerskich i kosmetycznych 
nie tylko w celu poprawy wizerunku, ale równieŜ dla przyjemności, moŜliwości 
porozmawiania z obsługą, a często zasięgnięcia porady. To równieŜ właśnie 
panowie są bardziej otwarci na nawiązywanie bliŜszych relacji z usługodawca-
mi. Te stwierdzenia mogą sugerować zmianę nastawienia do klienta-męŜ-
czyzny.  
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INTERPERSONAL RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS  
ON THE HAIRDRESSING AND BEAUTY SERVICES MARKET 

 
Summary 

 
Making good relations with customers is an important part of the company’s operation on the 

market. The attitude and making closer relations of cosmetic and hairdressing service customers 
towards the service providers have been studied. The factors affecting these relationships have 
also been evaluated. Attention is paid to gender stereotypes and their counteraction. 
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SZANSE UPOWSZECHNIANIA PROGRAMÓW  
ETYCZNYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW BANKOWYCH 

POPRZEZ E-LEARNING  
 

 

 

Streszczenie  

W interesie kaŜdego przedsiębiorstwa, w tym banku, jest to, aby jego działalność była uzna-
na przez podmioty z bliŜszego i dalszego otoczenia za zgodną z zasadami etycznymi. Jednak aby 
to osiągnąć, konieczne jest, by wszyscy członkowie organizacji postępowali moralnie. SłuŜy temu 
wdraŜanie programu etycznego. Jego poprawne przygotowanie nie gwarantuje jeszcze sukcesu  
w jego wdraŜaniu. Istotne jest komunikowanie szerszej społeczności tego, co jest w nim zawarte. 
Aby zwiększyć skuteczność działań podejmowanych w tym zakresie, warto skorzystać z moŜli-
wości, które stwarza Internet i edukacja zdalna. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: w jaki 
sposób moŜna wykorzystać standardowe narzędzia systemów e-learningowych do upowszechnia-
nia programów etycznych wśród pracowników bankowych? 

Wprowadzenie 

W świecie biznesu istnieje związek między długotrwałymi korzyściami or-
ganizacji w postaci zysku a ich etycznym wizerunkiem. Wskazuje na to wiele 
badań prowadzonych w zachodnich firmach. Wynika z nich, Ŝe ponadprzeciętne 
wymagania etyczne korelują pozytywnie z ponadprzeciętnymi wynikami eko-
nomicznymi osiąganymi przez przedsiębiorstwo1. Jednym z czynników decydu-
jących o sukcesie w działalności biznesowej jest społeczna akceptacja firmy. 
Stąd teŜ rosnące zainteresowanie praktyków zarządzania tematyką etyki i po-
szukiwanie przez nich recept na „etyczny biznes”. Oczekiwaniom tym wycho-
dzą naprzeciw teoretycy, co ma swoje odzwierciedlenie w polskiej literaturze 

                                                                 
1 L. Zbiegień-Maciąg, Etyka w zarządzaniu organizacją, w: Etyka biznesu, red. J. Dietl, W. Ga-

sparski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 229. 
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przedmiotu – zauwaŜalny jest wzrost zainteresowania autorów problematyką 
etyki w zarządzaniu. Poszukiwanie paradygmatów opartych o szeroko rozumia-
ną etykę w biznesie nie moŜe jednak sprowadzać się tylko do zagadnień teore-
tycznych2. Konieczne jest aplikowanie teorii do praktyki i dostarczanie mene-
dŜerom instrumentów zarządzania etyką w organizacji. Jednym z istotnych za-
gadnień, z tej perspektywy, jest tworzenie i wdraŜanie programów etycznych 
firm. Zawierają one ramy określające m.in. zakres odpowiedzialności zarządu, 
rady nadzorczej i pozostałych członków organizacji, wynikający z przyjętych 
przez przedsiębiorstwo zobowiązań wobec społeczeństwa. Owe zobowiązania 
polegają zazwyczaj na promocji dobra, praw ludzkich, korzyści i dobrobytu 
społecznego, zakazywaniu działań i zachowań uwaŜanych za zagraŜające wy-
mienionym wartościom3. Są one waŜne w kaŜdej firmie, jednak pod szczegól-
nym nadzorem społeczeństwa znajdują się organizacje zaufania społecznego,  
w tym banki. Specyfiką funkcjonowania tego rodzaju instytucji jest fakt, Ŝe 
działają one nie tylko w interesie własnym, lecz takŜe w interesie nabywców ich 
oferty produktowej. Stąd teŜ wśród pracowników banków konieczne jest etycz-
ne postępowanie wobec klientów, pracodawcy i współpracowników, przejawia-
jące się, m.in. w rzetelności, uczciwości, odpowiedzialności, dyskrecji oraz 
lojalności. Takie zachowania są warunkowane: etyką osobistą jednostki (na 
którą składają się: poziom jej rozwoju moralnego, przekonania i wartości, 
uznawane systemy etyczne oraz cnoty etyczne), kulturą organizacyjną  
(a zwłaszcza normami i wartościami, rytuałami, ceremoniami, opowieściami, 
mitami, językiem, sloganami, symbolami itp.) oraz instytucjonalizacją etyki,  
w tym poprzez wspomniane programy etyczne4.  

Właśnie programy etyczne określają standardy podejmowania decyzji przez 
menedŜerów, zachowań członków organizacji, funkcjonowania przedsiębiorstw 

                                                                 
2 Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2004 roku na próbie ośmiuset polskich przedsię-

biorstw, etyka biznesu była najczęściej traktowana przez pracodawców jedynie jako tworząca 
fundamentalne zasady działania organizacji lub jako dodatek wspierający przestrzeganie prawa 
(W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Odpowiedzialność społeczna  
i etyka biznesu w polskim Ŝyciu gospodarczym. Infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funk-
cjonującego w Polsce biznesu. Wstępny raport z badań, Centrum Etyki Biznesu, IFiS 
PAN&WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 23). Natomiast w mniejszości były osoby 
reprezentujące pogląd, Ŝe etyka biznesu to samodzielna dziedzina przyczyniająca się do nowocze-
snego rozwiązywania problemów, nie tylko osobistych, ale równieŜ organizacyjnych. 

3 Por. B. Klimczak, Etyka gospodarcza, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego 
we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 72–74; M. Rybak, Etyka menedŜera – społeczna odpowiedzial-
ność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 139–140. 

4 M. Rybak, Etyka menedŜera…, s. 124. 
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na rynku oraz w otoczeniu społecznym5. Jako całościowe przedsięwzięcia są 
skierowane na uczynienie z etyki biznesu najwyŜszej normy o randze strate-
gicznej6. Winny zatem dotyczyć części lub wszystkich z następujących działań7: 
ustalenie misji firmy, określenie standardów etycznych i zawodowych, opraco-
wanie kodeksu etycznego, stworzenie podręcznika standardów zawodowych, 
zaprojektowanie programu kształcenia etycznego, utworzenie stanowiska (ko-
mórki) ds. etyki, promowanie wśród członków organizacji zachowania etyczne-
go, stałe monitorowanie przestrzegania norm etycznych i standardów zawodo-
wych, utworzenie etycznej infolinii, systematyczne przeprowadzanie audytu 
etycznego, okresowe korekty kodeksu etycznego i podręcznika standardów 
zawodowych. Wskazane działania składają się na całościowy program etyczny 
przedsiębiorstwa, co nie oznacza, Ŝe kaŜde z nich musi być realizowane w tym 
samym czasie8. 

Opracowanie nawet najlepszego programu etycznego w kaŜdej firmie, rów-
nieŜ w instytucji bankowej, nie gwarantuje jeszcze sukcesu w jego wdraŜaniu. 
Powodzenie programu zaleŜy bowiem nie tylko od jego treści czy teŜ jej logiki, 
ale równieŜ od umiejętności komunikowania szerszej społeczności tego, co jest 
w nim zawarte. Celem zwiększenia skuteczności działań podejmowanych  
w tym zakresie, warto skorzystać z takich moŜliwości informowania i eduko-
wania członków organizacji, które pojawiły się wraz z rozwojem technologii 
informatycznych i komunikacyjnych oraz technik multimedialnych i pozwalają 
dotrzeć do funkcjonujących odbiorców. Pewne moŜliwości stwarzają w tym 
względzie standardowe narzędzia systemów e-learningowych, które mogą sta-
nowić atrakcyjną alternatywę dla bardziej „tradycyjnych” sposobów upo-
wszechniania programów etycznych (np.: informatorów, ulotek czy teŜ prospek-
tów informacyjnych). Pojawia się pytanie, w jaki sposób moŜna wykorzystać 
standardowe narzędzia systemów e-learningowych do upowszechniania pro-
gramów etycznych wśród pracowników bankowych? Udzielenie na nie odpo-
wiedzi uczyniono celem niniejszego artykułu.  

 
                                                                 

5 W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Rola i znaczenie programów 
 i kodeksów etycznych, w: Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, 
kodeksy, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Wyd. Przedstawi-
cielstwo ONZ w Polsce, Warszawa 2002, s. 26. 

6 W. Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WyŜszej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządza-
nia im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, s. 258. 

7 Ibidem, s. 258-259. 
8 W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, B. Rok, G. Szulczewski, Rola i znaczenie progra-

mów…, s. 26. 
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E-learning – pojęcie, narzędzia, korzyści 

E-learning obejmuje „wszelkie procesy nauczania, które niezaleŜnie od cza-
su i miejsca umoŜliwiają naukę opracowanych materiałów dydaktycznych, 
umieszczonych na nośnikach elektronicznych z wykorzystaniem technologii 
informatycznych, internetowych, platform nauczania lub usług online”9. Jest to 
zatem „podporządkowany określonemu celowi szkoleniowemu elektroniczny 
zasób treści, przeznaczony do samodzielnego wykorzystania i wyposaŜony  
w elementy nawigacyjne”10. W e-learningu wykorzystuje się dostępne media 
elektroniczne, m.in.: Internet, Intranet, Ekstranet, przekazy satelitarne, materiały 
multimedialne, telewizję interaktywną oraz nośniki typu CD i DVD.  

Proces e-learningu wspomagany jest przez tzw. systemy e-learningowe. 
Stanowią one zespoły procedur realizowanych za pomocą technologii informa-
tycznych. Nie polegają jedynie na zarządzaniu treściami, multimediami czy 
platformami, lecz winny być planowane jako integralna część systemu kształce-
nia11. Systemy e-learningowe stwarzają moŜliwość oddziaływania poprzez 
standardowe narzędzia na proces kształtowania wiedzy, umiejętności czy po-
staw szkolonych pracowników. Do powszechnie stosowanych w tym zakresie 
narzędzi naleŜą12: 

– „chat roomy”, czyli specjalnie stworzone w sieci miejsca, w których 
moŜna prowadzić dialog z wieloma pracownikami w czasie rzeczywi-
stym,  

– grupy dyskusyjne z moderatorem (ogólnodostępne lub dedykowane), 
pozwalające na asynchroniczne komunikowanie się; gdzie rolę modera-
tora pełni osoba przeprowadzająca szkolenie, 

– komunikatory, telekonferencje i wideokonferencje, pozwalające na 
współpracę w trybie synchronicznym pomiędzy prowadzącym szkole-

                                                                 
9 A. Kępińska-Jakubiec, R. Szymański, Innowacyjność w procesie dydaktycznym w środowisku 

e-learning, 2007, www.studia-szczecin.pl/innowacyjnosc_w_procesie_dydaktycznym_w_srodo 
wisku_elearning,lk,3,ls,3,li,6.html. 

10 M. Hyla, Przewodnik po e-learningu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 16. 
11 A. Biedrzycki, Modułowa organizacja treści nauczania w e-learningowym systemie kształ-

cenia zawodowego, w: Nowe technologie w kształceniu na odległość, red. T. Królikowski,  
W. Susłow, B. Bałasz, Koszalin–Osieki 2006, s. 81. 

12 W.T. Bielecki, ZałoŜenia dla systemów e-learning, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębior-
stwie, Materiały Konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001, 
http://pub.myszka.org/pub/Raporty,%20oceny,%20opinie,%20badania/e-learning.pdf; A. Kępiń-
ska-Jakubiec, R. Szymański, Innowacyjność w procesie…; Z. Zieliński, Przegląd narzędzi do 
tworzenia komponentów kursów e-learning, 2008, http://www.elearningonline.pl/wp-con 
tent/upload/konf_radom08.pdf (20.12.2010); A. Orczykowska, Proces budowy treści szkoleń e-
learningowych, w: Nowe technologie w kształceniu…. 
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nie a osobami szkolonymi; w zaleŜności od zastosowanego sprzętu 
osoba szkoląca ma kontakt wizualny jednocześnie z całą grupą (point-
to-multipoint) bądź teŜ tylko z jedną osobą w jednym czasie (point-to-
point), 

– poczta elektroniczna, pozwalająca na indywidualną interakcję i wymia-
nę myśli pomiędzy osobą szkolącą a szkolonym, 

– newslettery, zawierające bieŜące informacje związane z tematyką lub 
przebiegiem szkolenia, wysyłane do wszystkich szkolonych pracowni-
ków (lub odpowiedniej ich grupy), 

– listy dyskusyjne skupiające pracowników o wspólnych problemach lub 
pracujących na podobnych stanowiskach w strukturze organizacyjnej,  

– serwisy tematyczne, w których administratorem jest osoba przeprowa-
dzająca szkolenie, 

– linki do baz wiedzy, przekazywane przez osobę szkolącą za pośrednic-
twem poczty elektronicznej lub umieszczane w serwisie tematycznym, 

– wykłady hipertekstowe, w których osoba szkoląca przygotowuje treści 
tradycyjnego wykładu w formie, która umoŜliwia osobom szkolonym 
wydajny proces uczenia się poprzez Internet; wykład uzupełnia ona 
obiektami multimedialnymi bądź odpowiednimi odnośnikami (np. ma-
pami, ilustracjami, animacjami, wideoklipami), linkami do materiałów 
źródłowych, adresami stron www itp., 

– słowniki, tworzone przez osobę szkolącą, pozwalające jej tworzyć zbiór 
definicji związanych z tematyką szkolenia, 

– wiki, czyli platforma umoŜliwiająca grupowe tworzenie dokumentów 
(np. baz wiedzy z danej tematyki szkolenia), w obrębie której kaŜdy jej 
uŜytkownik moŜe czytać zawarte na niej treści, a część osób (nie tylko 
osoba szkoląca) ma równieŜ moŜliwość wprowadzania w nich dowol-
nych zmian, 

– bazy materiałów multimedialnych, np. wykłady zarejestrowane na wi-
deo i CD, wykłady hipertekstowe, prezentacje multimedialne, 

– blogi, dzienniki, zawierające określoną liczbę odrębnych, samodzielnie 
przygotowanych, chronologicznie uporządkowanych wpisów, zamiesz-
czanych w Internecie przez osobę prowadzącą szkolenie lub przez pra-
cowników biorących w nim udział; blogi umoŜliwiają kategoryzowanie 
oraz archiwizowanie poszczególnych wpisów, a takŜe komentowanie 
ich przez innych uczestników szkolenia, 
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– kwestionariusze ankiety, których zastosowanie pozwala na zgromadze-
nie informacji od uczestników szkoleń, jak równieŜ umoŜliwia grupie 
głosowanie, np.: na temat ich oczekiwań w zakresie tematyki, często-
tliwości i czasu szkoleń online, 

– zamieszczana w Intranecie lista najczęściej zadawanych pytań do trene-
ra – FAQ (Frequently Asked Questions), 

– testy kontrolne, zazwyczaj stosowane przez osobę szkolącą do śledze-
nia postępów w nauce, ale oprócz pytań i zadań testowych mogą takŜe 
zawierać wskazówki dla osób uczących się oraz podpowiedzi ukazujące 
się, gdy uczestnik szkolenia zgłosi taką potrzebę, w formie rozwijanego 
menu, odsyłacza do źródeł, materiałów edukacyjnych, ukrytych adnota-
cji zawierających dodatkowe informacje. 

Uczenie w systemie e-learningowym przynosi korzyści zarówno szkolo-
nym, jak i szkolącym. Dla uczestników szkoleń najwaŜniejszymi zaletami tej 
formy edukacji są: moŜliwość elastycznego kreowania ścieŜek rozwoju, zindy-
widualizowany tok nauczania, dowolność czasu i miejsca uczenia się, elastycz-
ny proces dystrybucji materiałów, dynamiczna, a poprzez to atrakcyjna, prezen-
tacja treści szkolenia, uwzględnianie w kształceniu indywidualnych stylów 
uczenia się szkolących. Natomiast osoby prowadzące szkolenie e-learningowe 
mają swobodę w wyborze lokalizacji i czasu przeznaczonego na nauczanie oraz 
ułatwione śledzenie i zapisywanie indywidualnych postępów w nauce osób 
szkolonych13.  

Poprzez stosowanie systemów e-learningowych następuje oddzielenie szko-
lącego od szkolonego w czasie i przestrzeni przez większość czasu trwania za-
jęć. Taka forma uczenia się zapewnia swobodne dwustronne komunikowanie 
się, a takŜe pozwala na zindywidualizowanie programu zajęć w zaleŜności od 
potrzeb szkoleniowych pracownika. Ponadto szkolenia realizowane przy zasto-
sowaniu Internetu stwarzają pracownikowi lepsze warunki do samodzielnego 
kontrolowania własnych postępów poprzez sprawdziany przeprowadzane on-
line14. Pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego w e-learningu wymaga jed-
nak, zarówno od osoby szkolącej, jak i szkolonej, uczciwości, odpowiedzialno-
ści, chęci dzielenia się wiedzą, wzajemnego szacunku i otwartości15. 

 

                                                                 
13 W.T. Bielecki, ZałoŜenia dla systemów… 
14  Ibidem. 
15 R.M. Palloff, K. Pratt, Building Learning Communities in Cyberspace, Jossey-Bass Publish-

er, San Francisco 1999. 
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Stosowanie e-learningu w Polsce w świetle wyników badań  

Celem ustalenia powszechności stosowania e-learningu w polskich przed-
siębiorstwach przeprowadzono analizę rezultatów badań opublikowanych  
w Internecie oraz uwzględniono wyniki badań zrealizowanych przez autorki 
wśród stu pięćdziesięciu menedŜerów zatrudnionych w trzydziestu siedmiu 
bankach zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Badaniami obję-
to lata 2006–2008.  

Wyniki badań zrealizowanych w 2006 r. na zlecenie Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości (PARP) przez G. Kowalskiego, M. MłodoŜeńca  
i R. Jabłońskiego16 w sześciuset polskich przedsiębiorstwach sektora MŚP wy-
kazały słabe zainteresowanie pracodawców szkoleniami e-learningowymi.  
Z edukacji przez Internet chciałoby skorzystać jedynie ok. 3% badanych przed-
siębiorców. Co trzeci stwierdził, Ŝe jego przedsiębiorstwo nie jest przygotowane 
do przeprowadzania szkoleń przez Internet. Jest to zastanawiające, gdyŜ, jak 
ustalono w trakcie badań, większość z badanych organizacji dysponowała po-
trzebną infrastrukturą: wszystkie posiadały komputery, prawie wszystkie – do-
stęp do Internetu, a ponad połowa – sprzęt audio-wideo. Stwierdzony brak przy-
gotowania nie wynikał zatem z niedostatecznej technologii, ale raczej z małego 
doświadczenia (tylko 7% firm prowadziło w przeszłości szkolenia przez Inter-
net), niewystarczającej wiedzy na temat edukacji zdalnej lub teŜ słabego zainte-
resowania e-learningiem.  

ZbliŜone do zaprezentowanych dane liczbowe podało w 2007 r. Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego w dokumencie Narodowe Strategiczne Ramy Od-
niesienia17, zgodnie z którymi tylko 3% ogółu polskich przedsiębiorstw stoso-
wało e-learning. Jest to niski wskaźnik na tle innych krajów Unii Europejskiej18. 
Wyniki badań zaprezentowane w raporcie wykazały, Ŝe z roku na rok rośnie 
popularność e-learningu, ale nadal odsetek korzystających z niego przedsię-

                                                                 
16 G. Kowalski, M. MłodoŜeniec, R. Jabłoński, Potrzeby szkoleniowe małych i średnich przed-

siębiorstw, Raport przygotowany dla PARP, Warszawa 2006, www.parp.gov.pl/index/more/1803. 
17 R. Piaskowska, Wśród polskich firm wzrasta popularność szkoleń e-learningowych, 2010, 

www.edustat.com.pl/pub.html?nr=15. 
18 Przykładowo, według wyników badań zrealizowanych w Niemczech w 2009 roku przez 

MMB – Institut für Medien und Kompetenzforschung na zlecenia BITKOM Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. we współracy z PSEPHOS 
Institut für Markt, Politikund Sozialforschung GmbH, e-learning jest stosowany w 55% niemiec-
kich największych przedsiębiorstw (TOP 500). Ponadto 5% badanych  firm planuje w najbliŜ-
szym czasie wprowadzić takie rozwiązanie, a 8% – w dalszym horyzoncie czasowym (M. Eich-
staedt, Rozkwit e-learningu w TOP 500 niemieckich przedsiębiorstwach, 2010, 
http://martaeichelearning.wordpress.com/2010/06/30/rozkwit-e-learningu-w-top-500-niemiec 
kich-przedsiebiorstwach/ (28.01.2011)). 
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biorstw jest niŜszy niŜ w krajach Starej Europy. Jak wynika z analiz przeprowa-
dzonych przez PARP, przyszłość polskiego rynku e-learningowego naleŜy do 
blended learningu (zajęć stacjonarnych wspartych kursem e-lear-ningowym),  
a w dalszej kolejności równieŜ do live learningu (synchronicznego, czyli reali-
zowanego w czasie rzeczywistym) oraz do gier edukacyjnych dla dorosłych. 
Autorzy raportu podkreślali, Ŝe mimo kilkuletniej obecności zdalnej edukacji  
w polskich firmach, są one wciąŜ w pierwszej fazie rozwoju narzędzi e-learnin-
gowych. 

Na tle zaprezentowanych informacji korzystnie wypadają banki, w których 
według przeprowadzonych badań, w latach 2006–2008, szkolenie koresponden-
cyjne wspomagane komputerowo, edukacja zdalna, e-learning były stosowane 
w 1/3 badanych podmiotów. Uprawnia to nas do przypuszczeń, Ŝe w tego ro-
dzaju instytucjach szanse wykorzystania omawianej techniki szkoleniowej i roz-
szerzenia jej podstawowych zastosowań (m.in. do upowszechniania programów 
etycznych) będą relatywnie duŜe.  

Zastosowanie narzędzi systemów e-learningowych do upowszechniania 
programów etycznych wśród pracowników bankowych  

Systemy e-learningowe mogą okazać się przydatne, poprzez wykorzystanie 
róŜnych ich elementów, do upowszechniania programów etycznych wśród pra-
cowników bankowych. Dotyczy to zarówno strefy merytorycznej, jak i moty-
wacji, interakcji, przekazywania, tworzenia i upowszechniania doświadczeń  
i wiedzy, a takŜe oceny. Działania podejmowane przez osobę prowadzącą szko-
lenie z omawianego zakresu powinny ułatwiać osobom szkolonym utoŜsamia-
nie się, a takŜe respektowanie wartości i norm obowiązujących w banku i zwią-
zanych z nimi wspólnych reguł działania promowanych w programie etycznym. 
Proces ten zachodzi poprzez mechanizmy identyfikacji, introspekcji oraz inter-
nalizacji19. Pierwszy wiąŜe się z akceptacją przez pracownika wartości, norm  
i wzorów zachowania innych bankowców, drugi – z dokonaną przez niego sa-
moobserwacją i analizą własnych stanów psychicznych, myśli i przemyśleń  
z nimi związanych, natomiast trzeci – z ich uwewnętrznieniem, czyli przyję-
ciem za własne. ZwaŜywszy, Ŝe internalizacja idei zawartych w programie 
etycznym moŜe być dla pracowników bankowych procesem trudnym ze wzglę-
du na ich indywidualne doświadczenia wyniesione z poprzednich miejsc pracy 
oraz ich cechy osobowe (przede wszystkim: osobiste systemy wartości, postawy 

                                                                 
19 M. Rybak, Etyka menedŜera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Nauko-

we PWN, Warszawa 2004. 
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i schematy myślenia), warto ów proces wspomóc poprzez zintegrowane wyko-
rzystanie wspomnianych stref systemów e-learningowych. Przykłady zastoso-
wań przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1 

Przykłady zastosowań standardowych narzędzi systemów e-learningowych  
do upowszechniania programów etycznych w bankach 

Strefa merytoryczna 
Elementy systemu  
e-learningowego 

Przykłady zastosowania 

Lekcje i kursy 
Tablice ogłoszeń 
Słowniki 
Wiki 
Linki do baz wiedzy 
Bazy materiałów multi-
medialnych 
Listy najczęściej zada-
wanych pytań (FAQ) 
Newslettery 
Projekty i zadania 
Warsztaty i symulacje 

Wskazanie pracownikowi wartości wspólnych cenionych  
w banku 
Przedstawianie etycznej wizji i misji organizacji bankowej 
Zapoznanie pracownika z kodeksem etycznym i/lub podręcznikiem 
standardów zawodowych 
Promowanie zachowań etycznych w organizacji, np. poprzez: 

– prezentowanie sylwetek pracowników postępujących 
etycznie,  

– wskazywanie pozytywnych przykładów etycznych zacho-
wań w pracy, 

– pomoc w zrozumieniu niejednoznaczności tkwiących  
w problemach etycznych, 

– przekazywanie wzorców moralnych i etycznych zasad po-
stępowania w pracy, 

– wskazywanie sposobów rozwiązywania dylematów moral-
nych pojawiających się w pracy 

Strefa motywacji 

Chat-roomy 
Poczta elektroniczna 
Fora dyskusyjne 
Tele- i wideokonferencje 
Newslettery 

Zachęcenie do identyfikowania się z etyczną misją i wizją banku 
Motywowanie do podzielania wartości wspólnych, np. przez uka-
zywanie znaczenia ich respektowania dla organizacji i jej członków 
Zachęcanie do angaŜowania się w prace nad przygotowaniem ko-
deksu etycznego i podręcznika standardów etycznych 
Mobilizowanie do zapoznania się z kodeksem etycznym i/lub pod-
ręcznikiem standardów zawodowych oraz skłanianie do ich prze-
strzegania 
Zachęcanie do dzielenia się doświadczeniem na temat rozwiązywa-
nia dylematów moralnych związanych z pracą 
Motywowanie do przejawiania zachowań etycznych, np. poprzez: 

– eliminowanie przekonania o tym, Ŝe nieetyczne zachowa-
nie moŜna usprawiedliwić, 

– informowanie o nieetycznych działaniach pracowników  
i ich konsekwencjach dla organizacji i jej członków. 

Skłanianie do korekty zachowań w przypadkach, gdy odbiegają one 
od tych, które są poŜądane w organizacji 

Strefa interakcji 
Chat-roomy 
Poczta elektroniczna 
Fora dyskusyjne 
Tele- i wideokonferencje 

Dzielenie się doświadczeniem na temat rozwiązywania dylematów 
moralnych związanych z pracą 
Wspólne omawianie wątpliwości dotyczących kodeksu i podręcznika 
standardów zawodowych 
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Wzajemna pomoc w zrozumieniu niejednoznaczności tkwiących  
w problemach etycznych 
Dyskutowanie na temat problemów związanych z identyfikacją 
nieetycznych zachowań w pracy 
Dzielenie się wiedzą na temat sposobów rozwiązywania dylematów 
moralnych pojawiających się w pracy 
Rozpowszechnianie wzorców moralnych i etycznych zasad postępo-
wania w pracy 

Strefa przekazywania, tworzenia i upowszechniania doświadczeń i wiedzy 

Blogi 
Dzienniki 
Fora dyskusyjne 
Głosowanie 
Komunikatory 
Poczta elektroniczna 

Upowszechnianie własnych doświadczeń związanych z rozwiązywa-
niem dylematów moralnych związanych z pracą 
Dzielenie się własnymi opiniami na temat kodeksu i podręcznika 
standardów zawodowych 
Przedstawianie własnych refleksji dotyczących niejednoznaczności 
tkwiących w problemach etycznych 
Prezentowanie doświadczeń związanych ze stosowaniem róŜnych 
sposobów rozwiązywania dylematów moralnych pojawiających się  
w pracy 

Strefa oceny 

Testy i quizy 
Zadania 
System monitoringu 
aktywności 
Ankiety 
System oceniania 

Weryfikowanie poziomu zrozumienia etycznej wizji i misji banku i 
stopnia identyfikacji z nimi 
Sprawdzanie powszechności podzielania wspólnych wartości przez 
pracowników 
Kontrolowanie znajomości zasad kodeksu etycznego i podręcznika 
standardów zawodowych 
Monitorowanie przestrzegania norm etycznych oraz standardów 
zawodowych 
Identyfikowanie zachowań odbiegających od tych, które są poŜądane 
w organizacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Z. Zieliński, Przegląd narzędzi do tworzenia kompo-
nentów kursów e-learning, 2008, www.elearningonline.pl/wp-content/upload/ 
konf_radom08.pdf, W.T. Bielecki, ZałoŜenia dla systemów e-learning, w: Zarządzanie 
wiedzą w przedsiębiorstwie, Materiały Konferencyjne, Polska Fundacja Promocji Kadr, 
Warszawa 2001, http://pub.myszka.org/pub/Raporty,%20oceny,%20opinie,%20badania/ 
e-learning.pdf; A. Orczykowska, Proces budowy treści szkoleń e-learningowych, w: Nowe 
technologie w kształceniu na odległość, red. T. Królikowski, W. Susłow, B. Bałasz, Ko-
szalin–Osieki 2006. 

Jak wynika z informacji zaprezentowanych w tabeli 1, moŜliwości stoso-
wania e-learningu do upowszechniania programów etycznych wśród pracowni-
ków bankowych są wielorakie. Istotny jest fakt, Ŝe jego narzędzia mogą słuŜyć 
nie tylko poszerzaniu wiedzy członków organizacji o podstawowych załoŜe-
niach programów etycznych, ale równieŜ pozwalają promować poŜądane stan-
dardy zachowań wśród pracowników oraz doskonalić ich umiejętności w zakre-
sie rozwiązywania dylematów etycznych związanych z pracą. Przykładowo,  
w obszarze strefy merytorycznej osoba szkoląca przekazuje pracownikom in-
formacje na temat fundamentalnych załoŜeń oraz zawartości programu etyczne-
go. W tym celu wskazuje m.in. wartości, które uznaje się w banku za kluczowe. 
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Są one niczym jego kod genetyczny i dlatego mogą wpływać na zachowania 
pracowników. Odpowiednia ich prezentacja (np. w postaci wykładów hipertek-
stowych, słowników, listy najczęściej zadawanych pytań, newsletterów itp.) 
moŜe wspomóc promowanie poŜądanych postaw bankowców. Ułatwia zatem 
ukazanie znaczenia uczciwego i prawego zachowania się członków organizacji 
bankowej oraz zasadności poszanowania obowiązujących w niej etycznych 
norm i reguł, m.in. takich, jak: unikanie oszustwa, działań podstępnych i nie-
godnych, nieuleganie pokusie osobistej korzyści czy zysku, unikanie działań, 
które mogłyby przyczynić się do zakłócenia sprawnego funkcjonowania przed-
siębiorstwa, nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, 
niewykorzystywanie informacji, do których mają oni dostęp w związku z wy-
konywaną pracą, a których uŜycie mogłoby narazić pracodawcę na straty20, 
przejawianie lojalności wobec pracodawcy i współpracowników21. Uzupełnie-
niem działań w strefie merytorycznej powinny być działania w strefie motywa-
cyjnej ukierunkowane na zachęcenie szkolonych pracowników do podzielania  
i przestrzegania wartości zawartych w programach etycznych. Takie moŜliwo-
ści stwarzają, np. rozmowy w chat-roomach, na forach dyskusyjnych czy teŜ 
prowadzone w trakcie telekonferencji lub wideokonferencji. Wzmacnianie mo-
tywacji szkolonych pracowników następuje takŜe poprzez inicjowanie i utrzy-
mywanie interpersonalnych kontaktów w sferze interakcji, które dodatkowo 
ułatwiają rozpowszechnienie poŜądanych wartości wśród członków organizacji 
bankowej.  

Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym promowanie wspomnianych warto-
ści są działania ze sfery obejmującej przekazywanie, tworzenie i upowszechnia-
nie doświadczeń i wiedzy, które, mając niejednokrotnie charakter osobisty  
(np. blogi i dzienniki), mocno angaŜują osoby szkolące się, zwiększając tym 
samym szanse na  utoŜsamianie się pracowników z wartościami propagowany-
mi w programach etycznych banku oraz respektowanie zawartych w nich reguł 
postępowania. Sprawdzeniu stopnia ich przyswojenia przez członków organiza-
cji słuŜą działania ze strefy oceny, np. wykorzystujące testy i quizy dotyczące 
stosownej wiedzy, odpowiednio skonstruowane zadania (np. problemowe, do-
tyczące rozstrzygania dylematów etycznych związanych z danym stanowiskiem 
pracy lub powierzonymi obowiązkami zawodowymi), kwestionariusze ankiety, 
umoŜliwiające, oprócz weryfikacji poziomu absorpcji uzyskanych informacji, 

                                                                 
20 Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Oficyna Wydawnicza: Dru-

karnia ANTYKWA s.c., Kraków–Kluczbork 2000, s. 47–67. 
21 B. Klimczak, Etyka..., s. 81. 
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wyraŜenie osobistych opinii na temat zagadnień  poruszanych w ankiecie. Na-
rzędzia ze strefy oceny pozwalają równieŜ na zidentyfikowanie luk wiedzy, co 
winno stać się dla szkolącej się osoby impulsem do ponownego zapoznania się 
z zagadnieniami zawartymi w strefie merytorycznej.  

Reasumując, poŜądane jest cykliczne i kompleksowe stosowanie narzędzi 
szkoleń online. Właśnie takie systemowe podejście stwarza szanse na osiągnię-
cie sukcesu w zakresie upowszechniania programów etycznych wśród członków 
organizacji bankowych. 

Uwagi końcowe 

W interesie kaŜdej jednostki gospodarczej, w tym banków, jest to, aby pra-
cownicy kierowali się etycznymi zasadami promowanymi w danej firmie. 
Opracowanie nawet najlepszego programu etycznego samo w sobie nie zagwa-
rantuje, Ŝe decyzje podejmowane przez pracowników nie będą w kolizji z mo-
ralnymi normami i uniwersalnymi zasadami słuŜącymi dobru organizacji i jej 
członków. Natomiast szanse na dotarcie do większości pracowników daje wy-
korzystanie róŜnych sposobów ich upowszechniania w firmie. MoŜliwości  
w tym względzie stwarzają standardowe narzędzia systemów e-learningowych, 
takie jak: chat-roomy, fora dyskusyjne, bazy materiałów multimedialnych, 
słowniki, newslettery, komunikatory, poczta elektroniczna, tele- i wideokonfe-
rencje, FAQ, blogi, testy i quizy itp.). Upowszechnienie ich wykorzystania mo-
Ŝe przysporzyć wiele korzyści zarówno organizacjom (np. oszczędność czasu  
i pieniędzy, brak dezorganizacji pracy, moŜliwość przeszkolenia duŜej liczby 
osób, efektywna kontrola rezultatów szkolenia), jak i osobom uczącym się tą 
techniką (np. dostosowanie treści szkoleniowych, intensywności i tempa ucze-
nia się do potrzeb pracowników, niŜsza czasochłonność, moŜliwość dopasowa-
nia czasu sesji do rozkładu dnia, brak bądź słaba potencjalna blokada psychicz-
na szkolonego mogąca pojawić się podczas bezpośredniego kontaktu z trene-
rem). Pomimo ryzyka, Ŝe wraz z stosowaniem narzędzi e-learningowych nastąpi 
tzw. mediatyzacja kontaktów pomiędzy członkami organizacji, czego konse-
kwencją moŜe być zuboŜenie wzajemnych bezpośrednich relacji w środowisku 
pracy i zastąpienie kontaktu „face to face” – komunikowaniem się „via Inter-
net”, autorzy uwaŜają, Ŝe warto wykorzystać potencjał tkwiący w cyberprze-
strzeni do upowszechniania programów etycznych wśród pracowników ban-
ków. Jest to waŜne, jak stwierdził W.T. Bielecki, gdyŜ przyszłość edukacji mo-
Ŝe zmierzać w kierunku: rozwoju wszelkich form szkoleń online, a wraz z tym – 
zastąpienia nauczycieli przez wyrafinowane oprogramowanie komputerowe 
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powszechnie dostępne w świecie wirtualnym, opracowywania nowych technik 
skutecznego szybkiego nauczania, natomiast  wiedza – stanie się standardowym 
dobrem masowym (nastąpi „macdonaldyzacja” edukacji, moŜliwa dzięki po-
wstaniu ogólnodostępnych niedrogich sposobów pozwalających na zdobywanie 
wiedzy w trybie „fast”) 22. 

 
CHANCES OF PROMOTION ETHICAL PROGRAMS  

AMONG BANKERS THROUGH E-LEARNING 
 

Summary 
 

In the interest of each company, including a bank, is that its activity is considered by the 
entities of its environment, as a compatible with ethical principles. However, in order to achieve 
it, it is necessary that all members of the organization act morally. This is achieved by implement-
ing an ethical program. Its correct preparation does not guarantee the success of its implementa-
tion. It is important to communicate to the wider community of what is contained in them. To 
increase the effectiveness of the activities taken in this regard, it is worth to take advantage of the 
opportunities that internet and the distance education provide. The paper aims to answer the ques-
tion: how can we use the standard tools of e-learning systems to promote ethical programs among 
the bankers? 
 

                                                                 
22 W.T. Bielecki, ZałoŜenia dla systemów e-learning… 
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ZARZ ĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM  
W ORGANIZACJI OPARTEJ NA WIEDZY 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kapitału ludzkiego w organizacji, zarzą-
dzania kapitałem ludzkim oraz pomiaru wartości kapitału ludzkiego. Omówiono równieŜ proble-
matykę pracowników wiedzy. Zarządzanie kapitałem ludzkim ulega istotnym zmianom wynika-
jącym z globalizacji, rozwoju technologii oraz gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie się 
nowego modelu gospodarki wywołuje liczne konsekwencje dotyczące równieŜ znaczenia oraz 
sposobu podejścia do kwestii zarządzania ludźmi funkcjonującymi w organizacjach. 

Wprowadzenie 

Zmiany zachodzące w gospodarce światowej zmuszają przedsiębiorstwa do 
ciągłego doskonalenia sposobów działania. Głębokie przeobraŜenia w wielu 
obszarach aktywności przedsiębiorstw zmieniają dotychczasowy sposób po-
strzegania obowiązujących kanonów i zasad. Dylematem większości przedsię-
biorstw jest dostosowywanie się do wymagań stawianych przez nową erę in-
formacji oraz wiedzy.  

Uznanie wiedzy za strategiczny zasób współczesnych organizacji spowo-
dowało wiele zmian w sposobach zarządzania nimi. Zmiany te obserwuje się we 
wszystkich jej funkcjach: produkcyjnej, technicznej, finansowej, marketingo-
wej, a przede wszystkim personalnej. W organizacjach tych zmienia się podej-
ście do pracowników, którzy są traktowani jako cenny zasób organizacji. Prze-
trwanie i rozwój organizacji w coraz większym stopniu uzaleŜnione jest od 
kwalifikacji, doświadczenia, a takŜe motywacji pracowników.  

Zarządzanie kapitałem ludzkim ulega istotnym zmianom wynikającym  
z globalizacji, rozwoju technologii teleinformacyjnych oraz gospodarki opartej 
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na wiedzy. Zmiany te funkcjonują w szerokim kontekście określanym jako 
„społeczeństwo informacyjne” lub „społeczeństwo oparte na wiedzy”. 

Na miano organizacji wiedzy (określanej w literaturze przedmiotu takŜe ja-
ko organizacja ucząca się lub inteligentna) zasługuje taka organizacja, w której 
wiedza ma wartość strategiczną, która aktywnie inspiruje pracowników do roz-
woju oraz kreuje i wspiera ten proces, a proces rozwoju jest zintegrowany ze 
wszystkimi podsystemami procesu zarządzania. Istota organizacji wiedzy prze-
jawia się po pierwsze, w zdolności do rozwoju i uczenia się, a po drugie w za-
chęcaniu pracowników do kształcenia oraz do poszukiwania skutecznych roz-
wiązań problemów, jakie w tej organizacji występują1. 

Istota kapitału ludzkiego organizacji 

W literaturze przedmiotu prezentowane są liczne określenia istoty kapitału 
ludzkiego. Jedna z najczęściej przytaczanych brzmi: „Kapitał ludzki to zasób 
wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej, zawarty w kaŜdym człowieku  
i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji do 
zmian w otoczeniu oraz moŜliwości kreacji nowych rozwiązań” 2. 

Istotnym elementem powyŜszej definicji jest podkreślenie roli kapitału 
ludzkiego w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Aspekty te nabierają 
szczególnego znaczenia w gospodarce opartej na wiedzy, gdzie o sukcesie de-
cyduje łatwość przystosowania się do działania w turbulentnym otoczeniu – 
podatność na zmiany3. Cechami odróŜniającymi kapitał ludzki od innych kate-
gorii kapitału jest: 

– jakościowy charakter, 
– trudność ewidencji i pomiaru, 
– powolne kształtowanie siłami własnymi jednostki i organizacji. 
Kapitał ludzki to potencjał tkwiący w ludziach. Określenie to oznacza, Ŝe 

ten rodzaj kapitału stanowią wartości niematerialne ucieleśnione w pracowni-
kach, a nie sami ludzie. Ludzie nie są własnością firmy, lecz ich potencjał po-
stawiony do dyspozycji, uŜyczony pracodawcy na podstawie określonych sto-
sunków prawnych, którym w związku z tym pracodawca moŜe zarządzać. Kapi-
tał ludzki w organizacji tworzą następujące czynniki: 

                                                                 
1 P. Senge, Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998, s. 26, za: Elastyczne 

zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, red. M. Juchnowicz, Wyd. Difin, Warszawa 
2007, s. 21. 

2 S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1993, 
s. 20. 

3 Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy…, s. 14. 
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– cechy wnoszone do pracy, na które składają się inteligencja, umiejętno-
ści, przedsiębiorczość, zaangaŜowanie, a takŜe stan zdrowia i kondycja 
psychofizyczna, 

– zdolności do uczenia się: uzdolnienia, wyobraźnia, kreatywność, „umie-
jętność przetrwania”, obycie, 

– motywacja dzielenia się informacjami i wiedzą: duch zespołu i orienta-
cja na cel. 

NajwaŜniejszą cechą kapitału ludzkiego jest jego nierozerwalny związek  
z osobą ludzką. Nie jest moŜliwe oddzielenie człowieka od jego kapitału. Kapi-
tał jest więc czynnikiem, który w wymiarze jednostkowym stanowi źródło 
przewagi konkurencyjnej. Najistotniejszą z punktu widzenia konkurencyjności 
cechą kapitału ludzkiego, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i zbioro-
wym, jest jego zdolność do powiększania poprzez inwestycje w człowieka4.  

Kapitał ludzki a kapitał intelektualny 

Kapitał intelektualny organizacji obejmuje kapitał organizacyjny firmy, 
procesy, kulturę organizacyjną, technologię, innowacje, kapitał odbiorców  
i kapitał ludzki, na który składają się wiedza, doświadczenie, potencjał rozwo-
jowy i relacyjny, które decydują o przewadze konkurencyjnej organizacji5. Ka-
pitał intelektualny to suma wiedzy posiadanej przez ludzi tworzących społecz-
ność przedsiębiorstwa oraz praktyczne przekształcenie tej wiedzy w składniki 
wartości przedsiębiorstwa. MoŜna tu wyróŜnić:  

– kapitał ludzki, czyli wiedzę, umiejętności i moŜliwości poszczególnych 
jednostek mające wartość ekonomiczną; 

– kapitał strukturalny, czyli zdobytą juŜ wiedzę, która została wszczepio-
na w strukturę danej firmy;  

– kapitał kliencki. 
Według M. Bratnickiego i J. StruŜyny efektywny model biznesu jest poj-

mowany jako szczególna kombinacja zasobów, wyróŜniania się, koncentracji 
wokół składników kapitału intelektualnego wychodzącego poza zasoby fizycz-
ne i finansowe oraz poza wnętrze organizacji6. Wykorzystując te zasoby, orga-

                                                                 
4 M. Gagacka, Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw. 

www.instytut.info/IIIkonf/referaty/3c/Maria_Gagacka_UJ_SGH.pdf. 
5 D. Lewicka, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzę-

dzia, mierniki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 195. 
6 Szerzej: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki., J. StruŜyna, Wyd. Aka-

demii Ekonomicznej, Katowice 2001. 
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nizacja tworzy źródła wartości, a inwestując w nie, zwiększa ich wartość strate-
giczną.  

NiezaleŜnie od sposobu podejścia podkreśla się zasadniczy wzrost wartości 
rynkowej firm, która zaleŜy od postrzegania przez rynek wartości wiedzy i pra-
cowników wiedzy. Firmy zatrudniające największy odsetek pracowników wie-
dzy, dysponujące informacjami najwyŜszej jakości, rozwijają się najszybciej  
i osiągają największe zyski. 

Budulcem kapitału intelektualnego jest wiedza. Wszystkie elementy skła-
dowe kapitału intelektualnego (patenty, potencjał innowacyjny, lojalność klien-
tów, reputacja, chęć działania, zaangaŜowanie, kultura organizacyjna itd.) ist-
nieją dzięki jakiejś postaci wiedzy. Wiedza pochodzi z umysłów ludzi i dzięki 
nim moŜe być stosowana, moŜe przynosić korzyści. Stąd teŜ wywodzi się okre-
ślenie kapitał intelektualny, gdyŜ zaobserwowano, Ŝe pewne niematerialne ak-
tywa, często trudne do określenia, ale z pewnością związane z wiedzą, a raczej 
będące wynikiem zastosowania wiedzy, przysparzają korzyści i to w stopniu 
większym niŜ tradycyjne postacie kapitału, jak rzeczowy czy finansowy7. 

Wiedza zawarta jest w umysłach ludzi w postaci konstrukcji myślowych, 
wyobraŜeń, wraŜeń, intuicji, poglądów, koncepcji, przekonań, pomysłów oraz  
w róŜnorodnych nośnikach: dokumentach, normach, procedurach, procesach, 
praktykach. Ostatecznie jednak istnieje, moŜe być wyartykułowana i spoŜytko-
wana dzięki ludziom. To ludzie mogą zbudować z niej kapitał. Mogą uczynić ją 
kapitałem intelektualnym albo zmarnować, co znaczy pozostawić bezuŜy-
teczną8. 

Zarządzanie kapitałem ludzkim 

Poglądy na temat istoty i znaczenia kapitału ludzkiego jako kapitału wiedzy 
ukrytej oraz rozwiązywania problemów związanych z jego efektywnym wyko-
rzystaniem w ramach przedsiębiorstwa podlegały istotnej ewolucji9. Przejście 
od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania zasobami wiedzy (ukrytej)  
w organizacji było wynikiem zmian pojmowania roli człowieka i jego pracy  
w organizacji, począwszy od traktowania go na równi z innymi czynnikami 
produkcji aŜ do uznania go za decydujący podmiot procesu pracy, zdolny do 

                                                                 
7 T. Bal-Woźniak, Mechanizmy kreacji kapitału intelektualnego odpowiadające potrzebom go-

spodarki opartej na wiedzy. www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt5/10a_bal-wozniak.pdf. 
8 Ibidem. 
9 M. Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wyd. WyŜszej Szkoły 

Ekonomii i Prawa im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 288. 
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rozwijania własnego potencjału, umiejętności, kwalifikacji i wiedzy w ramach 
samodzielnie i odpowiedzialnie wykonywanych zadań10. 

W rozwoju koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim wyraźnie dostrzegalna 
jest zarówno ciągłość, jak i zmiana. Oznacza to, Ŝe z jednej strony przedmiotem 
refleksji teoretycznej i rozwiązań praktycznych pozostają ciągle te same lub 
podobne problemy związane z doborem, ocenianiem, szkoleniem pracowników 
oraz wynagradzaniem. Jednak z drugiej strony zmienia się podejście do rozwią-
zywania tych kwestii, głównie pod wpływem zmian zachodzących w obszarze 
technicznych, ekonomicznych, prawnych i społeczno-kulturowych uwarunko-
wań zarządzania zasobami pracy11.  

Zarządzanie kapitałem ludzkim moŜna zdefiniować jako strategiczną, jed-
norodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów kaŜdej organi-
zacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do 
realizacji wszystkich załoŜonych przez organizację celów, a tym samym umac-
niają jej przewagę nad konkurencją12. 

Zarządzanie kapitałem ludzkim determinowane jest wieloma czynnikami 
zewnętrznymi, a do najwaŜniejszych zaliczyć moŜna: aktualną sytuację gospo-
darczą kraju, obowiązujące przepisy prawne, zmiany w zakresie techniki i tech-
nologii oraz oczekiwania i potrzeby społeczeństwa, a takŜe potrzeby pracowni-
ków danej organizacji13.  

Zarządzanie kapitałem ludzkim to równieŜ bardzo istotne zagadnienie  
w aspekcie codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Chodzi tu głównie  
o proces tworzenia warunków umoŜliwiających organizacyjne uczenie się, kre-
owanie i transfer wiedzy oraz uzyskiwanie innowacji. Nie mniej istotnym za-
gadnieniem jest takŜe przyciąganie i utrzymywanie w przedsiębiorstwie pra-
cowników o wysokim kapitale intelektualnym, tzw. talentów. Brak w przedsię-
biorstwie utalentowanych pracowników nigdy nie doprowadzi firmy do sukce-
su14. 

Podstawowym załoŜeniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim 
jest uznanie pracowników za najbardziej wartościowy element przedsiębior-
stwa, za strategiczny zasób, w który naleŜy inwestować. Wzrost znaczenia kapi-

                                                                 
10 A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia – procesy – metody, PWE, War-

szawa 2007, s. 18, za: M. Kłak, op. cit., s. 291. 
11 M. Kłak, Zarządzanie wiedzą… s. 292. 
12 A. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kra-

ków 1996, s. 14. 
13 M. Kłak, Zarządzanie wiedzą..., s. 286. 
14 Ibidem, s. 287. 
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tału ludzkiego i znaczenia funkcji personalnej w organizacjach spowodowany 
jest m.in. przez: 

– istotny wpływ zatrudnionej kadry na produktywność i innowacyjność, 
co przesądza o konkurencyjności firmy i jej pozycji na rynku, 

– coraz szersze przekonanie, Ŝe zdolności twórcze pracowników powinny 
być właściwie wykorzystywane (zdarza się, Ŝe chociaŜ pracownicy ma-
ją wiele róŜnych umiejętności, nie są one dostrzegane, wykorzystywane 
i rozwijane w organizacji), 

– zwiększanie u pracowników świadomości ich praw i wraŜliwości na 
nieodpowiednie traktowanie mogące znacznie osłabiać ich motywację  
i zaangaŜowanie, 

– wpływ działań w obrębie funkcji personalnej na kulturę organizacyjną 
w firmie oraz integrację wokół strategii firmy15. 

Zarządzanie kapitałem ludzkim zajmuje się uzyskiwaniem, analizowaniem  
i przedstawianiem danych informujących o kierunkach strategii zarządzania 
ludźmi dodającymi wartości. Strategia zarządzania kapitałem ludzkim jest więc 
ściśle związana ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi. Definiującą cechą 
strategii zarządzania kapitałem ludzkim jest stosowanie danych metrycznych 
słuŜących wypracowywaniu podejścia do zarządzania ludźmi uwaŜanymi za 
wartość. Kładzie się tu nacisk na to, Ŝe przewagę konkurencyjną osiąga się  
w drodze strategicznych inwestycji w owe wartości, poprzez zaangaŜowanie  
i utrzymywanie pracowników, zarządzanie talentami, uczenie się i programy 
rozwojowe16.  

Podstawowymi celami strategii zarządzania kapitałem ludzkim są17: 
– określenie wpływu ludzi na organizację i ich wkładu w tworzenie war-

tości, 
– zademonstrowanie, Ŝe praktyki HR wytwarzają wartość ponad włoŜone 

środki, np. w kategorii zwrotu z inwestycji, 
– wyznaczenie kierunku dla przyszłych strategii gospodarczych i HR, 
– dostarczenie danych, które posłuŜą do przygotowywania strategii  

i praktyk projektowanych w celu poprawy skuteczności zarządzania 
ludźmi w danej organizacji. 

Przed strategicznym zarządzaniem kapitałem ludzkim stoją istotne wyzwa-
nia związane z określeniem relacji między efektywnością a jakością i skutecz-
                                                                 

15 D. Lewicka, Zarządzanie kapitałem…, s. 24-25. 
16 M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, War-

szawa 2010, s. 129. 
17 Ibidem, s. 130. 
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nością podejmowanych działań oraz wyborem mierników i sposobów monito-
rowania rezultatów. KaŜda nawet najlepsza strategia jest realizowana przy po-
mocy zatrudnionych w firmie ludzi, a w szczególności kadry kierowniczej.  

Celem strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim jest wytyczenie  
w niestabilnym środowisku kierunku działania w taki sposób, by moŜna było,  
w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, przełoŜyć potrzeby organizacji  
i przedsiębiorstwa na spójną i praktyczną politykę oraz na programy i procedury 
spójne ze strategią biznesową18.  

Pomiar wartości kapitału ludzkiego 

Pomiar wartości kapitału ludzkiego przysparza wiele problemów zarówno 
natury metodologicznej, jak i praktycznej. Wymagania stawiane kapitałowi 
ludzkiemu dotyczące realizacji kluczowych celów ekonomicznych są obecnie 
wyjątkowo wysokie i dotyczą zarówno poziomu makro-, jak i mikroekono-
micznego. Dotyczą one zarówno państw, przedsiębiorstw, jak i jednostek stara-
jących się utrzymać swoją pozycję w wysoce konkurencyjnych sytuacjach,  
w których wiedza i umiejętności są krytycznymi czynnikami sukcesu. 

Dokładny pomiar kapitału ludzkiego zyskuje znaczenie jako kolejny, a mo-
Ŝe nawet najwaŜniejszy element bazy informacyjnej przedsiębiorstwa w rynko-
wej walce konkurencyjnej. Z obiektywnego punktu widzenia pomiar kapitału 
ludzkiego nie jest sprawą łatwą z kilku zasadniczych powodów. Przede wszyst-
kim, jak dowodzi większość z autorów zajmujących się tym zagadnieniem, 
większa część aktywów niematerialnych jest trudno kwantyfikowalna w warto-
ściach pienięŜnych19. 

Większość pionierskich badań nad kapitałem ludzkim prowadzonych było 
w ujęciu makroekonomicznym, w skali całych państw czy teŜ społeczności.  
W istniejących badaniach makroekonomicznych, takŜe na skalę międzynarodo-
wą, podstawowymi miarami określającymi jakość kapitału ludzkiego są20: 

– poziom wykształcenia, badany na podstawie ukończenia poszczegól-
nych stopni szkolnictwa, 

– poziom analfabetyzmu,  
– bardziej zaawansowane badania dotyczące zrozumienia przekazów ust-

nych i pisemnych w społeczeństwie. 

                                                                 
18 D. Lewicka, Zarządzanie kapitałem…, s. 27. 
19 Elastyczne zarządzanie…., s. 27. 
20 Materiały OECD (www.oecdsource.org), za: Elastyczne zarządzanie…, s. 28. 
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Tak rozumiane miary okazały się nieodpowiednie i zbyt ogólne dla opisania 
skomplikowanych procesów tworzenia wartości w nowoczesnych organizacjach. 

Pomiar kapitału ludzkiego na poziomie mikroekonomicznym pomimo in-
tensywnego rozwoju teorii i praktyki równieŜ nie oferuje jednoznacznych roz-
wiązań. Teoretycy i praktycy zarządzania kapitałem ludzkim zajmujący się 
kwestią jego pomiaru są dalecy od zgody juŜ w warstwie pryncypialnej, doty-
czącej tego, co podlegać powinno pomiarowi. Pod pojęciem „pomiar kapitału 
ludzkiego” kryją się komplementarne, ale dalekie od spójności koncepcje. Do-
konując analizy literatury przedmiotu wśród najczęściej wymienianych pod 
wspólną nazwą koncepcji kryją się: 

– analizy wartości kapitału ludzkiego jako składnika aktywów organiza-
cji, 

– analizy powiązania najlepszych praktyk zarządzania kapitałem ludzkim 
z wynikami firmy lub wartością dla akcjonariuszy, 

– analizy miar efektywności funkcji personalnej i rentowności inwestycji 
w kapitał ludzki, 

– analizy kapitału ludzkiego jako składnika zintegrowanych narzędzi za-
rządzania wynikami organizacji21. 

Z bogatej literatury przedmiotu moŜliwe jest zidentyfikowanie kilku od-
miennych szkół postrzegania kapitału ludzkiego, które róŜnią się w swoim naci-
sku od tworzenia teorii do rozwijania narzędzi. Wszystkie te badania zgadzają 
się co do faktu, Ŝe kapitał ludzki jest czymś, co pracownicy wnoszą do organi-
zacji (i zabierają, kiedy odchodzą), a jednocześnie moŜliwe jest jego rozwijanie 
w miejscu pracy poprzez szkolenie i zdobywanie doświadczenia. Wydaje się, Ŝe 
w praktyce najczęściej stosowane są jednak rozwiązania przedstawiające po-
miar kapitału ludzkiego w szerszym kontekście pomiaru kapitału intelektualne-
go22. 

Pracownik wiedzy 

O sukcesie przedsiębiorstwa na rynku decyduje wspólne zaangaŜowanie 
wszystkich jednostek organizacyjnych. Niewłaściwe rozdysponowanie zadań 
pomiędzy poszczególne jednostki organizacyjne, jak i poszczególnych pracow-
ników moŜe spowodować nieefektywne działanie całej organizacji, co wiąŜe się 
z utratą pozycji na rynku. O tym, kto w przedsiębiorstwie i jakim zakresie reali-
zuje poszczególne obszary zadaniowe, decyduje wiele czynników, a mianowicie 

                                                                 
21 Elastyczne zarządzanie…, s. 29. 
22 Ibidem, s. 29. 
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wielkość i specyfika danej organizacji, jej struktura, liczba zatrudnionych pra-
cowników23. 

T.H. Davenport określa pracowników wiedzy jako pracowników „reprezen-
tujących wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenia lub doświad-
czenia, a do najwaŜniejszych celów ich pracy naleŜy tworzenie, rozpowszech-
nianie lub praktyczne wykorzystanie wiedzy”24. Autor dzieli pracowników wie-
dzy na cztery kategorie: pracownicy transakcyjni, pracownicy integracyjni, 
pracownicy kooperacyjni oraz pracownicy specjalistyczni. 

Obecnie w literaturze przedmiotu spotkać moŜna wiele definicji oraz zesta-
wów cech przypisywanych pracownikom wiedzy25: 

– pracownik wiedzy to taki, który wykorzystuje swój umysł w tworzeniu 
nowej wartości poprzez idee, analizy, oceny, syntezy, projekty, 

– pracownik wiedzy interpretuje i wykorzystuje informacje, aby stworzyć 
i dostarczyć nową wartość, 

– pracownik wiedzy pracuje, wykorzystując informacje i wiedzę, realizu-
je interesujące go projekty, przez co moŜe wpływać na kształt organiza-
cji i wymuszać wdraŜanie nowych odpowiadających mu form pracy, 

– pracownicy wiedzy są zmotywowani i świadomi znaczenia swojej wie-
dzy dla organizacji, ich zaangaŜowanie w realizację zadań i projektów 
jest ściśle uzaleŜnione od tego, jak ich wiedza jest wykorzystywania,  
i wynagradzana. 

Wyzwaniem, które obecnie stoi przed organizacjami, jest znalezienie wła-
ściwego sposobu zarządzania pracownikami dysponującymi wiedzą, toŜsamym  
z wprowadzeniem szeregu zmian w dotychczasowych działaniach. Są one nie-
uniknione ze względu na fakt, Ŝe klasyczne rozwiązania stosowane w odniesie-
niu do nich mogą nie przynosić zamierzonych rezultatów. 

Jeden z kroków w kierunku efektywnego zarządzania niezaleŜnymi profe-
sjonalistami dotyczyć powinien przejścia z systemu bazującego na kontroli  
w system opierający się na zaangaŜowaniu. Dotychczas pracownik podlegał 
polityce wygenerowanej przez kierownictwo organizacji, znajdując się tym 
samym pod wpływem róŜnorodnych zabiegów pracodawców i zwierzchników 
prowadzących do zwiększania racjonalności wykorzystania go. Człowiek za-
trudniony w określonej organizacji stawał się od niej uzaleŜniony z punktu wi-

                                                                 
23 M. Kłak, Zarządzanie wiedzą..., s. 313. 
24 T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, 

s.22, za: M. Kłak, Zarządzanie wiedzą..., s. 314. 
25 M Frańczyńska, Pracownicy wiedzy – nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, Instytut 

Pracy i Spraw Socjalnych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2003, nr l, s. 26–27. 
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dzenia moŜliwości rozwoju dalszej kariery zawodowej oraz pozyskiwanych 
środków niezbędnych do Ŝycia. Zarządzanie pracownikami w dotychczasowych 
realiach sprzyjało kształtowaniu systemu bazującemu na kontroli. Natomiast dla 
nowych, niezaleŜnych profesjonalistów niezbędne jest budowanie systemu za-
rządzania nimi w oparciu o zaangaŜowanie26. 

Wypracowanie nawyku dzielenia się wiedzą i nabytymi doświadczeniami, 
stanowiącego jeden z imperatywów zarządzania pracownikami wiedzy, to ko-
lejne wyzwanie stojące przed współczesnymi organizacjami. Element ten nie 
naleŜy do najłatwiejszych, poniewaŜ obecnie napotykane problemy oscylują 
wokół niechęci w dzieleniu się wiedzą ze współpracownikami, niechęci do jaw-
nego mówienia o skorzystaniu z wiedzy zaczerpniętej od innych, niechęci do 
korzystania z wiedzy innych przez chęć bycia kreatywnym, innowacyjnym czy 
oryginalnym. Wielu członków organizacji wprost nie dostrzega powodu dziele-
nia się swoją wiedzą, dodatkowo nie otrzymując nic w zamian. Dlatego często 
przyjmują stanowisko zatrzymywania zdobytej wiedzy i doświadczenia dla 
siebie. W zaistniałej sytuacji zaleca się stworzenie tzw. wspólnego schematu 
komunikacji, który w wielu organizacjach objawia się stosowaniem benchmar-
kingu, zorganizowaniem baz danych najlepszych praktyk oraz wykorzystaniem 
kanałów innego typu do komunikacji między poszczególnymi członkami orga-
nizacji27. 

Znaczenie zarządzania profesjonalistami będzie stale rosło, bowiem losy 
przedsiębiorstw i stopniowo wszystkich organizacji świadczących usługi na 
rzecz otoczenia będą całkowicie rozstrzygać się na rynku, a ich kierownictwa 
będą musiały pobudzać i podtrzymywać ducha przedsiębiorczości swoich pra-
cowników, rozwijać ich kreatywność i inicjatywę, tworzyć taką atmosferę,  
w której czuliby się partnerami, niezaleŜnie od swego miejsca w formalnej hie-
rarchii28. 

Współczesny pracownik funkcjonuje w warunkach turbulencji. Ta właśnie sy-
tuacja powoduje, Ŝe pracownik wiedzy powinien być równocześnie kreatorem 
zmian. Wymaga to kształtowania takich cech pracowników, jak otwarcie na zmia-
ny oraz umiejętność krytycznego myślenia. Obecnie sama podatność na zmiany 
jest warunkiem niezbędnym, lecz juŜ niewystarczającym. Oznacza to, Ŝe nie wy-
starczy aprobować faktu, Ŝe zmiany są stałym elementem codziennego działania 

                                                                 
26 M. Stelmaszczyk, Społeczeństwo budowane na wiedzy istotą współczesnych organizacji,  

w: Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii, 
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 61. 

27 Ibidem, s. 62. 
28 M. Kłak, Zarządzanie wiedzą…, s. 318. 
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kaŜdej firmy, nie wystarczy takŜe okazywać zainteresowanie zmianami. W orga-
nizacjach XXI wieku cenionymi cechami pracowników są: innowacyjność, ro-
zumiana jako aktywne poszukiwanie moŜliwości wprowadzenia korzystnych dla 
firmy i jej klientów zmian, a przede wszystkim elastyczność. Ta ostatnia cecha 
powinna przejawiać się m.in. w większej niŜ dotychczas skłonności do wykony-
wania pracy w innych formach zatrudnienia, poza umową o pracę, a więc w for-
mie umów cywilnoprawnych, czy pracy w oparciu o własną działalność gospo-
darczą, na zasadach samozatrudnienia29. 

Podsumowanie 

Kształtowanie się nowego modelu gospodarki – gospodarki opartej na wie-
dzy, stwarza róŜnorodne wyzwania i wywołuje liczne konsekwencje. Dotyczą 
one równieŜ znaczenia oraz sposobu podejścia do kwestii zarządzania ludźmi 
funkcjonującymi w organizacjach. 

Podstawowym załoŜeniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim 
jest uznanie pracowników za najbardziej wartościowy element przedsiębiorstwa, 
za strategiczny zasób, w który naleŜy inwestować. Wyłaniająca się gospodarka 
oparta na wiedzy doprowadziła do zwrócenia uwagi na jakościowe cechy tego 
zasobu. Potencjał kompetencyjny pracowników oraz wiedza organizacyjna stały 
się głównym sposobem uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej.  

Gospodarka oparta na wiedzy oznacza nowy etap w rozwoju zarówno orga-
nizacji, jak i społeczeństwa. Elementem najwaŜniejszym, postrzeganym w kate-
goriach jedynego znaczącego zasobu, jest wiedza, z tworzeniem której nieroze-
rwalnie związany jest człowiek. 

 
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN THE KNOWLEDGE  

BASED ORGANIZATION 
 

Summary 
 

The paper presents the issues of human capital in organization, human capital management 
and measurement of its value as well as the issues of knowledge workers. Human capital man-
agement is significantly affected due to globalization, technological development and knowledge-
based economy. Formation of a new economic model causes a number of consequences for the 
relevance and approach to the management of people in organizations.  

 

                                                                 
29 Elastyczne zarządzanie…., s. 26. 
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KOMPETENCJE JAKO PRODUKTY NA RYNKU PRACY  
W FINLANDII I WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE BADA Ń 

PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH 
 

 

 

Streszczenie  

Kilkuletnie badania rynku (w tym mikroprzedsiębiorstw rodzinnych) skłoniły autorkę do po-
szukania nieskomplikowanych odpowiedzi na trudne pytania. JeŜeli blisko 60% mikroprzedsię-
biorców z Wielkopolski deklaruje swoje niezadowolenie z jakości wyuczonych kompetencji 
specjalistycznych i menedŜerskich u zatrudnianych osób, podczas gdy w Finlandii niezadowolo-
nych jest zaledwie 11%, naleŜy dąŜyć do zmiany takiego stanu rzeczy i zastosować w tej sferze 
benchmarking. W publikacji przedstawiono nowatorską koncepcję postrzegania kompetencji  
i umiejętności jako produktów na rynku pracy poddających się mechanizmom wolnorynkowym. 

Przedsiębiorstwa rodzinne 

Odmienność w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rodzinnych od pozostałych 
wynika z interferencji odmiennych celów rodziny i przedsiębiorstwa. Rodzina 
jako instytucja społeczna ma na celu zapewnienie dobrobytu rodzinie, wycho-
wanie i wykształcenie potomstwa i organizowanie Ŝycia rodzinnego. Przedsię-
biorstwo zaś zaspokaja w głównej mierze potrzeby obce (klientów), a celem jest 
uzyskanie samodzielności ekonomicznej i generowanie zysku. Ł. Sułkowski1 
uznaje za przedsiębiorstwo rodzinne taki podmiot gospodarczy, w którym struk-
tury własności oraz funkcja zarządzania całym podmiotem pozostają w rękach 
rodziny. Przedsiębiorstwa rodzinne z roku na rok mają znaczny udział w liczbie 
przedsiębiorstw ogółem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Są kraje, w których 
ten udział jest bardzo wysoki. W Meksyku i USA sięga dziewięćdziesięciu kil-
ku procent. W Europie udział ten jest zróŜnicowany. We Włoszech to 92%,  

                                                                 
1 Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w Ŝyciu gospodarczym, Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004. 
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w Niemczech 75%, Polsce 60%, a Finlandii 68%. W tabeli 1 przedstawiono 
udział procentowy firm rodzinnych w gospodarkach róŜnych krajów. 

Tabela 1 

Udział przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarkach krajowych 

Źródło: opracowanie na podstawie danych z bazy Eurostat, http://perheyritysten 
liitto.demo.emedia.fi 

Przedsiębiorczość rodzinna w ostatnich latach przeŜywa swój renesans. 
Wiele instytucji rządowych, pozarządowych, finansowych i pomocowych zwra-
ca uwagę na istotny wpływ firm rodzinnych na rozwój gospodarki. Jak wynika 
z badań2, firmy rodzinne stanowią trzon stabilizujący gospodarkę kraju. Swoją 
determinację w przetrwaniu i przewagę konkurencyjną czerpią z zaangaŜowania 
i kompetencji właścicieli, kadry zarządczej oraz pracowników liniowych, którzy 
w znacznej większości są członkami rodziny. Analiza polskich źródeł wtórnych 
pozwoliła na określenie domen działalności firm rodzinnych.  

W stosunku do wszystkich działających firm w określonej branŜy zajmują 
one 50% w hotelarstwie i działalności restauracyjnej, 50% w działalności trans-
portowej i spedycyjnej, 41% w handlu, 40% w działalności produkcyjnej i prze-
twórczej, 35% w obsłudze nieruchomości oraz 30% w  usługach pośrednictwa3. 
Obserwując rynek firm rodzinnych, moŜna zauwaŜyć jego dynamiczny rozwój, 
jednak brak kompleksowych danych o jego funkcjonowaniu w poszczególnych 
branŜach nie pozwala na wyznaczenie trendu rozwojowego tak dla całości, jak  
i dla branŜ z osobna. Kluczowym jednak czynnikiem rozwoju, jak moŜna za-

                                                                 
2 Ł. Sułkowski, Organizacja a rodzina: więzi rodzinne w Ŝyciu gospodarczym, Towarzystwo 

Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie, Toruń 2004; K. Safin, Przedsiębiorstwa 
rodzinne – istota i zachowania strategiczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007;  
E. Więcek-Janka, A. Kujawińska, Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzin-
nych, w: Marketing przyszłości. Trendy, strategie, instrumenty, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 55, Ekonomiczne Problemy Usług nr 595, Wyd. Na-
ukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 59–69.  

3 A. Cieślak, Firmy rodzinne tworzą 10 proc. polskiego PKB, www.rp.pl/artykul/426828.html. 

Kraj USA Włochy Niemcy Polska Finlandia 
Liczba przedsiębiorstw ogó-
łem 

15 mln 3,5 mln 3,8 mln 3,5 mln 321 tys. 

Udział w populacji przedsię-
biorstw  firm rodzinnych w % 

90 92 75 60 86 

W tym mikroprzedsiębiorstw 
w % 

50 75 60 55 68 

Udział w PKB w % 40 75 80 10 60 
Wypłaty wynagrodzeń w % 50 55 70 20 60 
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uwaŜyć, jest elastyczne dopasowanie oferty firm do wymagań rynku, a co za 
tym idzie uzupełnianie i rozwijanie nowych umiejętności pracowników. 

Spojrzenie na Finlandię i Wielkopolskę 

Gospodarka Finlandii jest zaliczana do najlepiej rozwiniętych na świecie. 
Ludność Finlandii liczy 5,5 mln osób. Blisko 80% populacji zamieszkuje mia-
sta. Obszar Finlandii obejmuje 338 tys. kilometrów kwadratowych, z czego 
75% nie jest zamieszkała ze względu na bagienno-leśny charakter. Ludność 
zatem zagospodarowała ok. 85 tys. kilometrów kwadratowych.  

Gospodarka Wielkopolski jest jedną z lepiej funkcjonujących w kraju. Lud-
ność Wielkopolski liczy blisko 3,5 mln osób. Obszar to blisko 30 tys. kilome-
trów kwadratowych. Wielkopolska4 zajmuje Pojezierze Wielkopolskie i Nizinę 
Południowo-Wielkopolską w dorzeczu środkowej Warty. Dzieli się na 4 powia-
ty grodzkie, 31 powiatów ziemskich i 226 gmin. 

Finlandia cieszy się najwyŜszym moŜliwym statusem nadanym przez ogól-
noświatowe agencje ratingowe, jak Fitch Ratings, Moody’s czy Standard & 
Poors. W drugiej połowie XX wieku nastąpił wzrost ekonomiczny oraz wzrost 
stopy Ŝycia mieszkańców Finlandii. HDI5 w 2002 r.wynosiło 0,940, co plasowa-
ło Finlandię na ósmym miejscu na świecie6. W 2010 r. Finlandia znalazła się na 
pierwszym miejscu. Polska w tym rankingu znajduje się na 29. miejscu7  
(w roku 2009 była 37.). Taki wzrost zarówno w Finlandii, jak i w Polsce jest 
związany z przyrostem wiedzy i poziomem edukacji w obu krajach. Fiński sys-
tem edukacyjny nieustająco uzyskuje znakomite wyniki. Wskaźnik konkuren-
cyjności WEF8 plasuje jakość systemu szkolnictwa fińskiego na pierwszym 
miejscu w świecie. Transfer wiedzy między gospodarką a uczelniami stanowi 
jeden z kluczowych czynników powodzenia ekonomicznego i innowacyjności. 
W ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił wzrost liczby osób zajmujących się 
badaniami i rozwojem naukowo-technicznym z 40 tys. do niemal 80 tys., co 
stanowi 2% liczby pracowników i jest odsetkiem najwyŜszym spośród wszyst-
kich krajów OECD9.  

                                                                 
4 Tu: województwo wielkopolskie. 
5 Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index). 
6 Final report of the expert group over view of Family-Business-Relevant Issues, European 

Commision Enterprise and Industry Directorate – General, november 2009. 
7 Ranking Newsweeka: najlepsze kraje do Ŝycia, www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/ 

spoleczenstwo/ranking-newsweeka--najlepsze-kraje-do-zycia,63689,1. 
8 Wskaźnik konkurencyjności opracowany przez World Economic Forum. 
9 Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 
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Wielkopolski potencjał ludzki trudno porównywać z jego fińskim odpo-
wiednikiem. Chcąc jednak podnosić jakość kompetencji i umiejętności pracow-
ników, naleŜy połoŜyć nacisk na monitorowanie potrzeb w tym zakresie, zwła-
szcza dla rynku mikroprzedsiębiorstw (w tym rodzinnych), które stanowią 90% 
ogółu firm w Wielkopolsce. 

Kompetencje i umiejętności jako produkt poszukiwany na rynku pracy 

Produkt w marketingu jest rozumiany najszerzej jako obiekt rynkowej wy-
miany oraz wszystko to, co moŜe być oferowane na rynku. Produktem zatem 
moŜe być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja bądź idea. JeŜeli rynek 
pracy moŜna uznać za specyficzną odmianę rynku, to kompetencje naleŜy uznać 
za produkty wymiany na nim. Podobnie jak wszystkie produkty, kompetencje  
i umiejętności są ograniczone co do miejsca, czasu, ceny i informacji. Dostęp-
ność tej czy innej kompetencji na rynku pracy związana jest z mechanizmami 
popytu i podaŜy. Znajomość potrzeb rynku konsumenckiego, jego kierunków 
zmian i trendów pozwala przedsiębiorstwom elastycznie dostosować profil pro-
dukcji i działalności usługowej do przyszłych wymagań poprzez personel  
o odpowiednich kompetencjach.  

Kompetencje, umiejętności i zdolności to pojęcia, które w literaturze są 
róŜnie definiowane i często stosowane zamiennie. R. Katz uściśla i rozumie 
umiejętności jako implikujące zdolności (niekoniecznie wrodzone), które mogą 
być rozwijane (a nie są jedynie potencjałem) i uwidaczniają się w działaniu10. 
Na potrzeby badań i opracowania przyjęto, Ŝe umiejętność umoŜliwia wykorzy-
stanie wrodzonych lub nabytych zdolności w intencjonalnych działaniach i ma 
charakter kompleksowych i zintegrowanych zbiorów działań. Kompetencją zaś 
będzie spójna (co do zawartości, celu, budowy itp.) wiązka umiejętności11.  

W najnowszym opracowaniu D. Whetten i K. Cameron przedstawiają cechy 
umiejętności menedŜerskich, które moŜna jednak poddać uniwersalizacji. Ich 
zdaniem12: 

                                                                 
10 W. Rzońca, M. Dziębaj, Rozwój umiejętności menedŜerskich za pomocą wybranych form dy-

daktycznych, w: Modele symulacyjne i gry menedŜerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, 
red. A. Balcerak, W. Kwaśnicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 
2010, s. 184. 

11 Kompetencja nazwana „pracą w grupie” obejmuje kilka umiejętności, np. słuchanie ze zro-
zumieniem, komunikowanie się („face to face”, przez telefon, listownie itd.), organizacji pracy 
własnej, podziału obowiązków itd. 

12 D.Whetten, K Cameron., Developing Management Skills, Prentice Hall, 2010, za: W. Rzoń-
ca, M. Dziębaj, Rozwój umiejętności…, s. 185. 
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– umiejętności mają charakter behawioralny, co znaczy, Ŝe nie mogą być 
związane z typem osobowości i mogą być obserwowane i rozpoznawa-
ne przez inne osoby z otoczenia, 

– umiejętności moŜna poddać kontroli, co znaczy, Ŝe moŜna je doskona-
lić, ćwiczyć, ale takŜe powstrzymać się od ich zastosowania, 

– umiejętności moŜna rozwijać poprzez ćwiczenie, doskonalenie i wery-
fikację skuteczności ich zastosowania w określonych sytuacjach, 

– umiejętności są wzajemnie powiązane i często się częściowo pokrywa-
ją, 

– umiejętności bywają sprzeczne ze sobą, co oznacza,  Ŝe nie moŜna ich 
opisać jednoznacznie, np. jak twarde czy miękkie.  

Zatem pracownik kompetentny to taki, który dzięki odpowiedniej postawie 
i cechom osobistym będzie chciał i potrafił pozytywnie wykorzystać nie tylko 
wiedzę zdobytą w procesie kształcenia, ale i umiejętności.  

Badania na rynku fińskim 

W ramach realizacji badań porównawczych nad jakością kształcenia kadr  
i kształtowania polityki personalnej w Finlandii i Wielkopolsce przeprowadzo-
no badania w Central Ostrobothnia University of Applied Sciences w środkowej 
Finlandii (rys. 1). 

 
Rys. 1. Umiejscowienie geograficzne regionu badań w Finlandii 

Źródło: materiały promocyjne okręgu Ostrobothnia. 

W realizowanych tam badaniach wykorzystano metodę obserwacji, wywia-
du osobistego i grupowego wywiadu pogłębionego oraz ankiety. W obserwacji 
dokonano oceny metod i technik nauczania na róŜnych stopniach kształcenia 
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zawodowego (poziom kształcenia zawodowego, średniego i wyŜszego). W wy-
wiadach osobistych z przedstawicielami szkół zawodowych i średnich, przed-
stawicielami instytucji wspomagających rynek pracy oraz mikroprzedsiębior-
cami oceniono sposób dopasowania systemu kształcenia zawodowego do wy-
magań rynku pracy. 

W fokusach rozpoznano metodykę prowadzenia badań potrzeb rynku pracy 
na kompetencje i umiejętności zawodowe oraz zasady funkcjonowania nowo 
tworzonego systemu monitorowania rynku pracy C & Q (competences and qu-
ality). Jednym z wyników badań jest identyfikacja i analiza składowych syste-
mu C & Q. Jego główne przeznaczenie to pomoc dla firm i organizacji w celu 
wspierania zarządzania kompetencjami i umiejętnościami. System jest skorelo-
wany z podaŜą i popytem na umiejętności zawodowe i biznesowe oraz poten-
cjałem wiedzy personelu. W wyniku porównania tych dwóch stron funkcjono-
wania systemu moŜna zaplanować docelowe poziomy wiedzy potencjalnych 
pracowników. System C & Q zawiera kilka komponentów: 

– C & Q – person.  Zawiera listę osób z ich umiejętnościami. 
– C  &Q – zawód. Obejmuje grupy zawodowe realizujące określane po-

trzeby rynkowe. 
– C & Q – net. Zawiera listę sieci biznesowych pozwalających na zarzą-

dzanie wiedzą. 
– C & Q – developer. Zawiera listę pośredników doradztwa zawodowego.  
W ramach systemu C & Q porównuje się występowanie liczby określonych 

zawodów i ich obszarów wiedzy ze znajomością potrzeb rozwoju tego zawodu, 
dodatkowych potrzeb w zakresie umiejętności i potrzeb rekrutacji, stopnia naj-
waŜniejszych potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych oraz moŜliwości ich reali-
zacji (rys. 2). 

W centrum systemu znajdują się kompetencje i umiejętności. Baza danych 
jest wykorzystywana takŜe do uzupełniania CV i budowania ścieŜki kariery 
zarówno młodzieŜy, jak i dorosłych oraz obserwacji jej przebiegu. Metodyka 
systemu obejmuje:  
1. Przeprowadzany raz na dwa lata 90-minutowy indywidualny wywiad inter-

netowy z kaŜdym potencjalnym pracownikiem, staŜystą lub praktykantem;  
wywiadem objęte są trzy obszary: posiadana wiedza, umiejętności związane 
z wyuczonym zawodem oraz stopień posiadanych umiejętności praktycz-
nych; wywiad prowadzony jest w formie samooceny. 

2. Przedstawienie firmy – oferty pracy, które generuje 250 przedsiębiorstw  
najwaŜniejszych i reprezentatywnych dla gospodarki kraju. 
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3. W systemie opracowano 8500 kompetencji tak zawodowych, jak i interdy-
scyplinarnych,  

4. System pozwala na kształtowanie profili przedsiębiorstw i profili poszuku-
jących pracy, w tym uczniów. 

5. Uczeń realizuje swoją ścieŜkę zawodową i uzupełnia informacje w syste-
mie, generując nowe kompetencje.  

6. Informacje od przedsiębiorstw  zdobywane na drodze wywiadu – dają wiele 
szczegółowych informacji o obecnych i przewidywanych potrzebach rynku 
pracy. 

 
Legenda: osaamistarpeet – potrzeby w zakresie umiejętności; osaamisvalmiudet – zdolności oparte na wiedzy; 
osaamisalue – przestrzeń wiedzy; ammatti ryhma – grupa zawodowa; yrityskohtaiset koulutus kehittamisto-
imet – podnoszenie kwalifikacji w firmach 

 
Rys. 2. Schemat fińskiego systemu monitorowania zapotrzebowania na kompetencje zawodowe 

Źródło: opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych partnera fińskiego. 

Struktura systemu C & Q określa liczbę przedsiębiorstw, które poszukują 
określonej liczby pracowników z kwalifikacjami oraz przedstawienie procento-
we określające, jaki procent firm oczekuje określonego zestawu kwalifikacji. 
Ocena ta dotyczy bieŜącej sytuacji, na podstawie której prognozuje się przy-
szłość w oparciu o wybrane wskaźniki. Na podstawie 8500 kompetencji, które  
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w systemie przypisane są do osób, buduje się profile kompetencyjne odpowia-
dające oczekiwaniom przedsiębiorców13.  

Przedsiębiorstwa rodzinne w Finlandii mają duŜy, bo 86% udział w rynku. 
W lokalnych gazetach moŜna zobaczyć reklamy rodzinnych firm usługowych 
dotyczących mechaniki samochodowej, naprawy sprzętu gospodarstwa domo-
wego, zagospodarowania zuŜytych samochodów i urządzeń, restaurowania za-
bytków i mebli, usług masaŜu, pielęgnacji osób starszych, sprzątania itd. Za-
trudnienie w Finlandii jest związane z przestrzeganiem szeregu reguł wypraco-
wanych przez rząd, pracodawców i związki zawodowe. DuŜo łatwiej jest za-
trudnić się w firmie rodzinnej, gdzie przepisy nie są tak restrykcyjne. Jednak 
zarówno w przedsiębiorstwach rodzinnych, jak i nierodzinnych poszukiwani są 
pracownicy o odpowiednich kompetencjach i umiejętnościach. Jedni i drudzy 
pracodawcy mają podobne problemy w znalezieniu osób, które spełniałyby ich 
oczekiwania. Jednak to firmy rodzinne kształtując swoją strategię, mogą plano-
wać wykształcenie sukcesorów, wybierając odpowiednią ścieŜkę kształcenia 
umiejętności. 

Badania w Wielkopolsce 

W Wielkopolsce (rys. 3) występuje wiele trudnych do pokonania barier  
w dostosowywaniu systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego 
rynku pracy. Są one związane z pozyskiwaniem informacji o rynku pracy, czę-
stym ich brakiem, istnieniem duŜej liczby ich źródeł, rozproszeniem, istnieniem 
róŜnych standardów pozyskiwania danych i ich prezentacji oraz niedostosowa-
niem przekazu do oczekiwań odbiorcy. Celem głównym badań jest opracowanie 
załoŜeń i bazy istotnych w warunkach Wielkopolski rozwiązań pozwalających 
na wykorzystanie sukcesów fińskich naukowców w Polsce. Kolejnym celem14 
jest ograniczenie niedostosowania informacji o potrzebach wielkopolskiego 
rynku pracy do podaŜy programów kształcenia zawodowego w regionie i do-
starczenie narzędzia ułatwiającego kojarzenie pracobiorcy z pracodawcą, 
zwłaszcza dla mikro- i małych przedsiębiorstw.  

                                                                 
13 Np. przedsiębiorstwo zgłasza zapotrzebowanie na określone kompetencje – system kompo-

nuje je w profilu, który po dopasowaniu wybiera listę osób najbardziej odpowiednich.  
14 M. Szafrański, Formuła projektów innowacyjnych pozwala realizować nasze zamierzenia, 

„Innowacje bez Granic” 2010, nr 4. 
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Rys. 3. Obszar Wielkopolski objęty badaniami 

Źródło: opracowanie własne. 

W realizowanych w Wielkopolsce badaniach zastosowano metody: konsul-
tacji eksperckich, ankiety telefonicznej, wywiadu indywidualnego pogłębionego 
i grupowego wywiadu pogłębionego. W konsultacjach eksperckich skupiono się 
na identyfikacji przepisów prawnych i opracowań ministerialnych związanych  
z obszarem badań (10 uczestników). Ankieta telefoniczna (CATI) została prze-
prowadzona wśród 560 mikroprzedsiębiorców (w tym 432 rodzinnych). Jej 
celem było uzyskanie informacji o stopniu zadowolenia z umiejętności i kompe-
tencji zatrudnianych pracowników. W wywiadach indywidualnych przeprowa-
dzono spotkania z przedstawicielami: przedsiębiorstw (mikro, małych, średnich 
i duŜych); instytucji rynku pracy (PARP, PUP, stowarzyszenia i fundacje); na-
uczycielami i uczniami szkół zawodowych, techników i liceów profilowanych 
(8 uczestników). Fokusy zrealizowano osobno z uczniami i przedsiębiorcami. 
Celem ich była po pierwsze, ocena posiadanych i poŜądanych umiejętności oraz 
skorelowanie jej z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej, po drugie, powiązanie poszczególnych umiejętności w wiązki stano-
wiące kompetencje (72 uczestników).  

Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie bazy kompetencji i umiejętności 
związanych z rynkiem regionalnym. Mikroprzedsiębiorcy (w tym rodzinni) 
podczas wywiadów fokusowych zwrócili uwagę na moŜliwość poszukiwania 
pracowników ze względu na konkretną umiejętność, poniewaŜ to ich zdaniem 
pozwala na zarządzanie procesem rekrutacji i szkoleń.  
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Opracowano WSMiP (Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowa-
nia), którego jednym z modułów jest proces kojarzenia pracowników, praco-
biorców i uczniów (jako przyszłych pracowników), co przedstawiono na rysun-
ku 4. 

 
 

Rys. 4. Moduł kojarzenia pracobiorcy z pracodawcą w WSMiP 

Źródło: opracowanie własne. 

W metodyce badawczej uwzględniono przeprowadzenie badań ankietowych 
wśród mikroprzedsiębiorstw rodzinnych zarówno w Wielkopolsce, jak i Finlan-
dii15. Ankieta zawierała pytania dotyczące zgłaszanego zapotrzebowania na 
kompetencje specjalistyczne i menedŜerskie, częstotliwości korzystania z sys-
temów kojarzenia i poszukiwania pracowników. W badaniu wzięły udział mi-
kroprzedsiebiorstwa rodzinne: 560 z Wielkopolski (w tym 432 rodzinne) i 102  
z Finlandii. 

Zapotrzebowanie na umiejętności specjalistyczne i menedŜerskie róŜniły się 
w obu krajach. Firmy fińskie deklarowały większe zapotrzebowanie na umiejęt-
ności specjalistyczne w branŜy produkcyjnej i handlowej, natomiast w branŜy 
usługowej na umiejętności menedŜerskie. W Wielkopolsce to w firmach usłu-
gowych i produkcyjnych deklaruje się  największe zapotrzebowanie na umiejęt-

                                                                 
15 Przy współpracy  Elji Lappalainen z Central Ostrobothnia University of Applied Sciences. 
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ności specjalistyczne, w handlu zaś menedŜerskie. Rozkład uzyskanych danych 
przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Rozkład deklarowanego zapotrzebowania na umiejętności (w %) 

BranŜa 
Umiejętności specjalistyczne Umiejętności menedŜerskie 

Finlandia Wielkopolska Finlandia Wielkopolska 
Produkcyjna 68 56 32 44 
Handlowa  57 42 43 58 
usługowa 40 65 60 35 

Źródło: opracowanie własne. 

Zapytano takŜe o to, skąd przedsiębiorstwa czerpią informacje o potencjal-
nych pracownikach. Finowie najczęściej poszukują określonych kompetencji, 
korzystając z internetowych systemów kojarzenia (71%), 24% wśród rodziny  
i znajomych, a zaledwie 5% przez ogłoszenia medialne. W Wielkopolsce naj-
więcej przedsiębiorców (43%) korzysta z ogłoszeń prasowych, ogłoszeń na 
tablicach w Powiatowych Urzędach Pracy i tablicach ogłoszeń w supermarke-
tach, 39% mikroprzedsiębiorców zatrudnia osoby z kręgu rodziny i znajomych, 
a zaledwie 18% korzysta z internetowych systemów kojarzenia przedsiębiorców 
z pracodawcami. Rozkład wyników przedstawiono na rysunkach 5 i 6. 

informatyczne 
systemy kojarzenia

71%

media
5%

rodzina i znajomi
24%

 
Rys. 5. Rozkład wyników w Finlandii 

Źródło: opracowanie własne. 
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informatyczne 
systemy kojarzenia

18%

media
43%

rodzina i znajomi
39%

 
Rys. 6. Rozkład wyników w Wielkopolsce 

Źródło: opracowanie własne. 

Potraktowanie zawodu wyuczonego jako kompilacji kompetencji daje moŜ-
liwość poszukiwania pracowników o róŜnych ich kombinacjach. Na „jutrzej-
szym” rynku pracy produktem poszukiwanym będą rzadkie i trudne do zdoby-
cia umiejętności, za które pracodawca będzie skłonny zapłacić wysoką cenę. 
Poszukiwanie kompetencji i umiejętności zostanie przeniesione na serwery firm 
informatycznych, a obszar poszukiwań zostanie poszerzony i wyjdzie poza gra-
nice nie tylko regionów, ale i krajów.  

Podsumowanie 

Korzystając z doświadczeń fińskich, przeniesiono wybrane rozwiązania na 
grunt Wielkopolski i dokonano rozbicia zawodów na cząstkowe umiejętności 
tak szczegółowo, aby umoŜliwiały ich kompilowanie według potrzeb, dzięki 
czemu pracodawca zyskuje szansę zatrudnienia odpowiedniego pracownika,  
a system kształcenia zarówno zawodowego, jak i wyŜszego otrzymuje informa-
cje zwrotne o umiejętnościach poszukiwanych i niepotrzebnych. W ten sposób 
moŜna uprościć z jednej strony system zatrudniania, z drugiej zaś system wypo-
saŜania uczniów i studentów w umiejętności poszukiwane na rynku i traktować 
je jako zupełnie nową formę produktu. 
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COMPETENCES AS PRODUCTS ON LABOR MARKET IN FINLAND 
AND WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP BASED ON THE RESEARCH 

ON FAMILY ENTERPRISES  
 

Summary 
 

Several years of research in the market of microenterprises (including family enterprises) in-
clined the author to search for easy answer to hard questions. If almost 60% of the microentrepre-
neurs from Wielkopolska Voivodeship are not satisfied with the quality of specialized and mana-
gerial vocational education, while in Finland it is only 11%, this state of matters should be 
changed. The use of benchmarking is necessary. The paper presents the new concept of perceiv-
ing competences and skills as products on labor market that are a subject of market mechanisms. 
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INSTRUMENTARIUM MARKETINGOWE ORGANIZACJI 
TRZECIEGO SEKTORA  

 

 

Streszczenie  

Wśród wielu zagadnień związanych z  działalnością organizacji  pozarządowych, zwanych 
teŜ organizacjami non profit lub trzeciego sektora, pojawia się pytanie o zastosowanie w zarzą-
dzaniu nimi działań i instrumentów marketingowych. Jeszcze do niedawna zastosowanie koncep-
cji marketingowych w organizacjach non profit budziło kontrowersje. Jednak nasilająca się kon-
kurencja, równieŜ na tym rynku, spowodowała konieczność poszukiwania nowych, skutecznych 
sposobów utrzymania i wyróŜnienia się. Dlatego teŜ w artykule podjęto próbę charakterystyki 
działań marketingowych w organizacjach non profit oraz wskazania, które narzędzia znajdują tu 
szczególne zastosowanie. Poszerzonej analizie poddano instrumenty promocji, których zadaniem 
jest nie tylko informować czy przekonywać, ale równieŜ wzmocnić organizację poprzez utrzyma-
nie właściwego wizerunku. W podsumowaniu wskazano na korzyści i utrudnienia w stosowaniu 
działań marketingowych w organizacjach trzeciego sektora.  

Wprowadzenie 

Organizacje non profit odgrywają coraz większą rolę w róŜnych dziedzi-
nach Ŝycia, a to oznacza odejście od historycznego postrzegania gospodarki 
jako dwusektorowej na rzecz trójpodziału na sektor publiczny, rynkowy i poza-
rządowy. Współcześnie mowa o podziale sfer Ŝycia społecznego na: państwo, 
gospodarkę i społeczeństwo obywatelskie, czyli tzw. trzeci sektor, w którym 
lokujemy organizacje pozarządowe, nazywane równieŜ organizacjami non pro-
fit. Organizacje trzeciego sektora nie doczekały się w literaturze jednolitego 
określenia. Wynika to głównie z rozmaicie tłumaczonych  angielskich zwrotów: 
Non Governmental Organization (NGO – organizacja pozarządowa) lub non 
profit organization (organizacja niedochodowa, organizacja niezyskowna, orga-
nizacja niekomercyjna, organizacja niezarobkowa).    

Wśród wielu zagadnień związanych z zarządzaniem tymi organizacjami po-
jawia się pytanie o zastosowanie działań marketingowych. Jeszcze do niedawna 
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zastosowanie instrumentów marketingowych w organizacjach non profit budzi-
ło kontrowersje. Jednak nasilająca się konkurencja, równieŜ na tym rynku, spo-
wodowała konieczność poszukiwania nowych, skutecznych sposobów utrzyma-
nia i wyróŜnienia się. Dyskusja w tej materii rozpoczęła się na świecie pod ko-
niec lat sześćdziesiątych, gdy Ph. Kotler i A. Levy definiując marketing jako 
„zaspakajanie potrzeb ludzkich dokonane z wyczuciem”, wskazali, Ŝe marke-
ting zdolny jest wyjść poza swą wąsko postrzeganą rolę odgrywaną w organiza-
cjach komercyjnych i nabrać szerszego, społecznego znaczenia1. Dlatego teŜ 
organizacje trzeciego sektora, chociaŜ nie są zorientowane na zysk, powinny 
mieć świadomość, Ŝe w warunkach gospodarki rynkowej zasięg oraz jakość 
prowadzonych przez nie działań w duŜym stopniu zaleŜą od moŜliwości i umie-
jętności pozyskania zarówno wolontariuszy, jak i środków materialnych. W po-
niŜszych rozwaŜaniach podjęto więc próbę analizy zastosowania i przydatności 
instrumentów marketingowych w organizacjach trzeciego sektora.  

Charakterystyka trzeciego sektora w Polsce 

W Polsce działalność organizacji pozarządowych została uregulowana  
w ustawie o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie z 2003 r., gdzie 
stwierdzono, Ŝe „organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sek-
tora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych,  
i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposia-
dające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy, w tym 
fundacje i stowarzyszenia”2. Z kolei w Karcie Zasad Organizacji Pozarządo-
wych znajduje się zapis, Ŝe „organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypra-
cowane dochody na realizację zadań statutowych oraz w rozsądnych granicach 
– na rozwój organizacji”3. PodąŜając za A. Sargeantem, moŜna teŜ powiedzieć, 
Ŝe współcześnie za organizację non profit „uwaŜa się taką organizację, która 
słuŜy poprawie ogólnego poziomu Ŝycia społecznego, dzięki zebraniu i redy-
strybucji odpowiednich zasobów oraz dostarczeniu dóbr fizycznych i usług”4. 

                                                                 
1 Ph. Kotler, S. Levy, Broadening the Concept of Marketing,, „Journal of Marketing” 1969, 

Vol. 33, January, s. 10–15; za: A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Wyd. Oficyna 
Ekonomiczna, Kraków 2004, s. 31. 

2 Ustawa z 24.04.2003 r. o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie, DzU nr 96, poz. 
873. Definicję zawarto w  art.3, pkt. 2 ustawy dodając zastrzeŜenie zawarte w ust. 4. Ustęp 4 
wskazuje, Ŝe przepisów ustawy nie stosuje się do: partii politycznych, związków zawodowych  
i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji, których fundatorem jest Skarb 
Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, fundacji utworzonych przez partie polityczne  
i spółek działających na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.  

3  Karta Zasad Organizacji Pozarządowych, www.fip.ngo.pl/x/69529. 
4 A. Sargeant, Marketing w organizacjach…, s. 17. 
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Trzeciego sektora w Polsce, podobnie jak w innych rozwiniętych krajach, 
nie moŜna juŜ uznawać za sferę marginalną, chociaŜ na tle innych krajów euro-
pejskich polskie organizacje zatrudniają w tej sferze nieznaczną ilość osób5.  
W rejestrze REGON we wrześniu 2009 r. zarejestrowanych było 74,6 tys. pod-
miotów, w tym 64,5 tysiąca stowarzyszeń (bez Ochotniczych StraŜy PoŜarnych) 
oraz 10,1 tys. fundacji6. 

Spoglądając na statystyki, wydawać by się mogło, Ŝe sytuacja w tej mierze, 
począwszy od transformacji ustrojowej rozpoczętej w 1989 r., jest w Polsce 
coraz lepsza. Jednak gdyby wziąć pod uwagę udział trzeciego sektora w krajo-
wym zatrudnieniu najemnym, polskie zasoby okazałyby się dość skromne (wy-
noszą one bowiem jedynie ok. 1,1%). Tymczasem z badań przeprowadzonych 
przez GUS w 2006 r. wynika, Ŝe w krajach europejskich udział non profit  
w ogólnym zatrudnieniu waha się od 6% (w Wielkiej Brytanii) do 9,2%  
(w Holandii)7. Pomimo ciągłego wzrostu powyŜsze dane ukazują więc wciąŜ 
słabą pozycję trzeciego sektora w Polsce.  

Instrumenty marketingu w organizacjach non profit  

Aby dogłębniej zrozumieć rolę organizacji non profit w demokratycznym 
społeczeństwie obywatelskim, naleŜy poznać ich istotę i róŜnorodność form, 
zrozumieć zasady funkcjonowania w otoczeniu ekonomicznym, prześledzić 
sposoby zarządzania nimi i przyjrzeć się bliŜej metodom, jakie wykorzystują  
w celu promocji swoich działań. Oznacza to m.in. konieczność spojrzenia na 
przydatność działań i narzędzi marketingowych w tych organizacjach8. W litera-
turze często podkreśla się, Ŝe przy charakterystyce narzędzi marketingowych  
w organizacji non profit, której usługi stanowią większą część oferty produkto-

                                                                 
5 Pod koniec XX w. szacowano, Ŝe w Wielkiej Brytanii jest ponad 500 tys. organizacji niena-

stawionych na zysk, a 175 tys. z nich, zarejestrowanych jako instytucje dobroczynne, wykazywa-
ło roczne obroty rzędu 17 miliardów funtów. W jednym z pierwszych badań, przeprowadzonych 
w siedmiu krajach (USA, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Niemcy, Węgry i Japonia) pod 
nazwą John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, stwierdzono, Ŝe sektor non profit 
generował niemal 5% łącznego PKB tych krajów i dawał zatrudnienie niemal 11,8 mln pracowni-
ków. Zob. A. Sargeant, Marketing w organizacjach…, s. 21. 

6 Gdyby jednak chcieć szerzej spojrzeć na trzeci sektor i dodać do niego jednostki Ochotni-
czych StraŜy PoŜarnych (mających formę prawną stowarzyszenia, lecz działających na innych 
zasadach), a takŜe organizacje społeczne, takie jak komitety rodzicielskie czy komitety społeczne 
oraz  związki zawodowe czy teŜ jednostki Kościoła Katolickiego i innych związków wyznanio-
wych liczba zarejestrowanych podmiotów wzrosłaby do 130 tys. (www.civipedia.ngo.pl/files/ 
civicpedia.pl/public/raporty/podstawowe_fakty_2008_calosc_popr_FIN.pdf). 

7 Sektor non profit w Polsce, www.odlew.agh.edu.pl/fundacja/non profit.pdf. 
8 M. Załuska, W. Toczyski, E. Leś, J. Boczoń, Organizacje pozarządowe w społeczeństwie 

obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998, s. 11. 
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wej, adekwatne wydaje się być stosowanie siedmioelementowej koncepcji mar-
ketingu mix9. Jednak, jak zauwaŜają A. Limański i I. Drabik, pomimo Ŝe nie ma 
wątpliwości co do słuszności stosowania wszystkich elementów poszerzonej 
koncepcji, jest ona jedynie efektem uszczegółowienia poszczególnych elemen-
tów klasycznej koncepcji „4P”: produkt, cena, dystrybucja, promocja10. Marke-
ting mix, zwany mieszanką lub kompozycją marketingową, to zbiór instrumen-
tów lub narzędzi marketingowych, czyli instrumentarium, które stosuje organi-
zacja, by zrealizować zamierzone cele marketingowe na docelowym rynku dzia-
łania11. W zaleŜności od potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności kierow-
nictwo dokonuje wyboru odpowiedniej dla siebie kompozycji marketingowej, 
bowiem marketing nie moŜe być organizacji narzucony. 

Dla scharakteryzowania specyfiki narzędzi marketingowych stosowanych  
w organizacjach non profit przyjęto kompozycję siedmioskładnikową:  
1. Produkt (product) – to zarówno fizyczny produkt, jak i usługa oferowana 

klientowi. W organizacjach non profit produktem moŜe być osoba (np. poli-
tyk), idea (np. szkodliwość nałogów) lub organizacja. 

2. Cena (price) – jest jedynym narzędziem marketingu mix, który zarówno  
w organizacjach tradycyjnych (biznesowych), jak i non profit finansuje 
działalność. Kluczowym elementem w organizacjach non profit jest tzw. 
fundrising, czyli pozyskiwanie funduszy na działalność. Formami wspiera-
nia organizacji moŜe być sponsoring, mecenat, wolontariat albo np. zakup 
gadŜetów organizacji. 

3. Dystrybucja  (place) – to decyzje dotyczące kanałów wykorzystywanych  
w celu dotarcia do klienta. W przypadku organizacji non profit kanały dys-
trybucji są z reguły znacznie krótsze, dystrybucja jest bezpośrednia lub po-
przez nie więcej niŜ jednego pośrednika. Bardzo waŜnym elementem dys-
trybucji jest teŜ lokalizacja jak najbliŜsza miejsca, gdzie znajdują się na-
bywcy – beneficjenci oferowanych usług. 

4. Promocja (promotion) – to decyzje związane z komunikowaniem się, 
sprzedaŜą i oddziaływaniem na nabywców. WaŜne jest, by organizacja nie 
tylko wysyłała informacje, ale takŜe je odbierała, interpretowała i redago-
wała. W skład działań promocyjnych wchodzą zróŜnicowane środki, które 

                                                                 
9 A. Payne, Marketing usług, PWE, Warszawa 1996, s. 44. 
10 A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach non profit, Diffin, Warszawa 2007,  

s. 70–73. 
11 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 89. 
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po połączeniu tworzą mieszankę promocyjną – promotion-mix. Szersza ich 
charakterystyka dokonana zostanie dalej. 

5. Ludzie (people) – są bardzo waŜnym czynnikiem róŜnicującym jakość 
usług, tworzą korzyść dodatkową i są źródłem przewagi konkurencyjnej.  
Dla organizacji  usługowej i non profit oznacza to przede wszystkim perso-
nel świadczący usługi – kontaktujący się bezpośrednio z klientem. Wymaga 
się od nich właściwego zachowania wobec klientów, odpowiedniego wy-
glądu, kompetencji i przede wszystkim zaangaŜowania. Kierowanie ludźmi 
wymaga od kadry organizacji umiejętności interpersonalnych, a w tym zna-
jomości podstawowych wskazówek psychologii. W sferze działań non pro-
fit, podobnie zresztą jak w usługach, uwaŜa się, Ŝe odpowiednio dobrani, 
wykształceni i właściwie motywowani do pracy ludzie są wartością waŜną, 
wręcz bezcenną, która często decyduje o sukcesie bądź poraŜce. W organi-
zacjach non profit są to w duŜej mierze wolontariusze.  

6. Proces (process) – obejmuje wszystkie procedury, mechanizmy i czynno-
ści, w wyniku których usługi są wytwarzane i dostarczane klientom oraz 
strategiczne decyzje dotyczące klientów i personelu. 

7. Siódmy element określany jest w literaturze dwojako: 
a) fizyczne dowody działalności (physical evidence) zwane teŜ wyposaŜe-

niem (physical environment)12 – co oznacza namacalne rezultaty i ko-
rzyści wynikające z zastosowania marketingu mix, zgodnie z przygo-
towaną prognozą,  

b) obsługa klienta – (proactive customer service)13, stanowiąca waŜny 
element marketingu-mix usług, wskazujący na wzrost wymagań klien-
tów Ŝądających wysokiej jakości usług oraz konieczności budowania 
więzi z nimi. 

Trzeba jednak zaznaczyć, Ŝe duŜe zróŜnicowanie funkcjonujących na rynku 
organizacji oraz ich odmienny charakter mogą mieć wpływ na wprowadzanie 
innych elementów i tworzenie najbardziej odpowiedniej wieloelementowej 
kompozycji marketingowej dostosowanej do charakteru i wielkości danej jed-
nostki.  

Kompozycja instrumentów promocji w organizacjach trzeciego sektora 

Działania promocyjne, zwane teŜ oddziaływaniem na rynek, to aktywność 
polegająca na informowaniu wybranych grup adresatów o produktach oferowa-
                                                                 

12 Zarządzanie marketingiem organizacji usługowych, red. K. Stala, A. Widawska-Stanisz, 
Wyd. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2008, s. 28. 

13 A. Payne, Marketing usług…., s. 44. 
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nych przez danego dostawcę, jak i o samej firmie, i nakłanianiu ich do zakupu14. 
Zadaniem promocji jest nie tylko informować czy  przekonywać. Powinna ona 
równieŜ – co w organizacjach non profit jest bardzo istotne – wzmacniać jed-
nostkę poprzez zdobywanie zaufania opartego na dobrej reputacji i wiarygod-
ności.  

Instrumenty promocji są w literaturze nazywane i klasyfikowane rozmaicie. 
Ich zestaw tworzy tzw. system lub kompozycję promocji – promotion-mix. Wy-
stępujące w praktyce zróŜnicowane nazewnictwo i podział elementów promocji 
powoduje pewne zamieszanie terminologiczne. Dlatego teŜ warto podkreślić 
róŜnice, jakie występują między jej podstawowymi elementami, na co wskaza-
no w tabeli 1, charakteryzując elementy mieszanki promocyjnej opisanej  
w odniesieniu do organizacji non profit. Omawiając działania marketingowe tej 
samej sfery organizacji niedochodowych, K. Łazorko-Stala proponuje jeszcze 
inny zestaw promotion-mix, a mianowicie: zewnętrzne public relations, tworze-
nie toŜsamości organizacji (CI – corporate identity), wewnętrzny PR, relacje  
z mediami (media relations), lobbing, zarządzanie sytuacją kryzysową, redago-
wanie wydawnictw własnych oraz niektóre formy reklamy tworzące obraz całej 
organizacji oraz sponsoring15.  

Tabela 1 

Instrumenty mieszanki promocyjnej w organizacji non profit 

Forma Charakterystyka 

Reklama KaŜda płatna forma prezentacji i promocji 
Public relations Relacje z otoczeniem słuŜące wytworzeniu pozytywnego 

wizerunku i pozytywnej postawy wobec organizacji 
Publicity Informacje o organizacji i jej produktach ukazujące się 

nieodpłatnie w mediach 
Promocja dodatkowa (ekono-
miczna, sprzedaŜy) 

Bodźce ekonomiczne (oraz wskazanie na dodatkowe 
korzyści w określonym czasie), poprzez które organizacja 
wpływa na swych klientów 

Promocja (prezentacja, sprzedaŜ) 
osobista 

Bezpośrednia (osobista) prezentacja produktów organiza-
cji  przez wytypowane osoby 

Źródło: opracowanie na podstawie: K. NieduŜak, Marketing stowarzyszeń, BOSIF, Warszawa 
1995. 

Analizując przydatność kolejnych form (zwanych równieŜ instrumentami 
lub narzędziami) promocji, warto zwrócić uwagę na fakt, Ŝe instytucje nieko-
mercyjne nie mogą korzystać ze wszystkich form reklamy. Ich wybór zaleŜy 
                                                                 

14 J. Mazur, Zarządzanie marketingiem usług, Wyd. Difin, Warszawa 2002, s. 221. 
15 K. Łazorko-Stala, Kreacja wizerunku za pośrednictwem public relations, w: Środki i formy 

marketingowego oddziaływania na konsumentów, red. A. Pabian, Wyd. Politechniki Częstochow-
skiej, Częstochowa 2008, s. 193. 
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m.in. od celów działania oraz odbiorców działań usługowych. Jeśli jednak re-
klama jest stosowana, dotyczy często nie produktu, lecz słuŜy tworzeniu obrazu 
całej organizacji. Mając poza tym na uwadze cele społeczne, niektóre formy 
reklamy są świadomie wykluczane jako nieefektywne i zbyt drogie. Organizacje 
non profit korzystają jednak dość często z koncepcji tzw. reklamy społecznej, 
która jest szczególnym narzędziem marketingu społecznego. Marketing spo-
łeczny określany jest jako zaprojektowanie, wdroŜenie i kontrola programów 
mających na celu lepsze przyswojenie idei społecznych. Programy te obejmują 
planowanie produktu (czyli idei), ustalanie cen, komunikację, dystrybucję  
i badania marketingowe16. Cel reklamy społecznej nie ma finansowego charak-
teru, nie zachęca teŜ ona do zakupu określonego produktu, ale skupia się na 
tworzeniu pewnych wzorców i zachowań społecznych17. 

Obecnie, coraz większą rolę w promowaniu organizacji non profit odgrywa 
Internet. Jest to medium stosunkowo tanie i dające moŜliwość dotarcia do sze-
rokiego grona odbiorców. Poprzez Internet informacja o działaniach organiza-
cji, o jej misji i celach działania dociera nie tylko do społeczności lokalnej czy 
krajowej, ale równieŜ do zainteresowanych na całym świecie. Dlatego organi-
zacje non profit zamieszczają w Internecie swoje strony www, informując o jed-
nostce, jej osiągnięciach, bieŜących działaniach i planach. Coraz częściej teŜ 
tworzą grupy dyskusyjne.  

Ze względu na usługowy charakter działań szczególne znaczenie ma pro-
mocja osobista. UmoŜliwia ona m.in. wyjaśnianie nabywcom istoty i kosztów 
oferty oraz wzmacnia motywację i zadowolenie z decyzji18. Do celów promo-
cyjnych organizacji non profit słuŜy równieŜ promocja dodatkowa. Przyczynia 
się ona do nagłaśniania jednostki i zdobywania dla niej poparcia. Powinna być 
jednak stosowana w krótkich okresach. Dodatkowa wartość dodawana do usługi 
zwiększa jej atrakcyjność, zaś dodawana w długim okresie przestałaby być 
czymś wyjątkowym19. 

 
 

                                                                 
16 Ph. Kotler, G. Zaltman, Social Marketing. An Approach to Planned Social Change, „Journal 

of Marketing” 1971, No. 2, Vol. 35, s. 5; za: A. Sargeant, Marketing w organizacjach…, s. 348. 
17 Zarządzanie marketingiem w sferze usług, red. A. Styś, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Wrocław 2001, s. 159. 
18 M. KrzyŜanowska, Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wyd. WyŜszej Szkoły 

Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 116. 
19 M. Huczek, Marketing organizacji non profit, Wyd. WyŜszej Szkoły Zarządzania i Marke-

tingu w Sosnowcu, Sosnowiec 2003, s. 103. 
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Instrumenty PR w organizacjach non profit 

Sytuacja gospodarcza, w Polsce i na świecie stawia przed organizacjami 
non profit trudne zadanie, stwarzając konieczność wyróŜnienia się spośród 
ogromnej liczby organizacji, aby móc efektywniej zrealizować swoje cele statu-
towe. Powinny wobec tego ciągle udoskonalać swą ofertę w taki sposób, aby 
integrowała środowisko w procesie zaspokajania waŜnych potrzeb społecznych. 
Oznacza to, Ŝe aby utrzymać się na wolnym rynku, organizacje te muszą przede 
wszystkim zostać zauwaŜone przez potencjalnych klientów (zarówno wolonta-
riuszy działających w ich ramach, jak donatorów – sponsorów), ale sam fakt 
zauwaŜenia nie wystarcza, organizacje te winny jeszcze wyróŜniać się spośród 
innych, prowadzących podobną działalność. Dla zrealizowania tego celu naj-
bardziej pomocne są instrumenty public relations (PR). Działania te moŜna 
określić jako planowane i ciągłe wysiłki mające na celu stworzenie i utrzymanie 
wzajemnego zrozumienia między daną organizacją a społeczeństwem. Powinny 
one wzmocnić organizację poprzez zdobycie zaufania i utrzymanie właściwego 
wizerunku organizacji. Mowa jest tu więc nie o promowaniu sprzedaŜy kon-
kretnego produktu, ale o stworzeniu zaufania do organizacji jako całości. Orga-
nizacje niekomercyjne (dobroczynne) często wykorzystują tę formę, co wynika 
głównie z uzaleŜnienia od zewnętrznych podmiotów i donatorów, których dobra 
opinia o organizacji moŜe mieć kluczowe znaczenie dla jej rozwoju i pozyski-
wania funduszy.  

NajwaŜniejszym elementem PR jest działalność informacyjna na rzecz oto-
czenia20. Organizacje, prezentując pełnioną rolę społeczną, dąŜą bowiem do 
budowania jak najlepszego wizerunku i przychylności otoczenia, co warunkuje 
w duŜej mierze urzeczywistnianie przyjętej misji21. Warto równieŜ zauwaŜyć, 
Ŝe przygotowanie skutecznych działań PR nie wymaga tak duŜych nakładów 
finansowych jak przygotowanie i emisja reklam, co stanowi istotny argument  
w przypadku organizacji non profit, które pozyskane fundusze kierują na reali-
zację społecznych celów statutowych. Sukces organizacji niedochodowej na po-
lu PR zaleŜy wobec tego głównie od kreatywności i zaangaŜowania jej człon-
ków z kierownictwem na czele. 

Aby działania PR wspomagały realizację celów organizacji w ściśle wyzna-
czonym zakresie, ich przedmiotem powinno być przede wszystkim kształtowa-
nie wizerunku odbieranego przez opinię publiczną oraz właściwa komunikacja, 
integracja w relacjach wewnątrzorganizacyjnych i relacjach zewnętrznych, 
                                                                 

20 A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach…, s. 219. 
21  M. KrzyŜanowska, Marketing usług organizacji…,  s. 117. 
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wspomaganie marketingu w promocji produktów organizacji i w końcu przygo-
towanie do działań kryzysowych22. W literaturze spotyka się wiele róŜnych 
definicji, które oddają istotę wizerunku i dokładniej opisują jego rolę. Najczę-
ściej wizerunek określany jest jako image, obraz, reputacja. Nazywany jest jed-
nak takŜe jako: portret, subiektywne wyobraŜenie zjawisk, przedmiotów, ludzi, 
państw, firm, produktów materialnych i usług, zjawisk przyrodniczych, spo-
łecznych i gospodarczych. 

Nie naleŜy utoŜsamiać wizerunku z toŜsamością (rys. 1). ToŜsamość to sa-
moświadomość organizacji, zaś wizerunek to jej widziany z zewnątrz obraz. 
Wizerunek (image) stanowi więc wyobraŜenie o organizacji powstałe u odbior-
ców na podstawie świadomych lub nieświadomych działań firmy, inaczej mó-
wiąc jest to odbicie toŜsamości organizacji w świadomości odbiorców. 

 
TOśSAMOŚĆ 

elementy słuŜące do identyfi-
kacji firmy takie jak cele, 

treść, formy działania. 

 WIZERUNEK  
obraz, wyobraŜenie,  organizacji 
powstałe u odbiorców; odzwier-

ciedlenie w świadomości róŜnych 
grup społecznych. 

REPUTACJĄ FIRMY JEST JEJ WIZERUNEK I TOśSAMOŚĆ 
 

Rys. 1. ToŜsamość i wizerunek a reputacja 

Źródło: opracowanie na podstawie: W. Budzyński, Public relations. Zarządzanie reputacją fir-
my, Wyd. Poltext,  Warszawa 2001; T.J. Dąbrowski, ToŜsamość przedsiębiorstwa jako 
czynnik kształtujący jego reputację, „Przegląd Organizacji” 2010, nr 1; I. Pycio, ABC 
public relations, Wyd. euroPR, Łódź 2003, www.opoka.org.pl/biblioteka/X/XB/ 
wizerunek.html. 

Najogólniej wizerunek moŜna określić jako to, co ludzie sądzą o firmie. Po-
niewaŜ pojęcie to bywa często mylone lub traktowane równoznacznie z toŜsa-
mością firmy, warto więc jeszcze raz podkreślić, Ŝe wizerunek i toŜsamość to 
dwa silnie powiązane ze sobą elementy, jednakŜe zachodzą pomiędzy nimi 
podstawowe róŜnice. Wizerunek jest tym, co ludzie myślą o firmie, jest okre-
ślonym sposobem widzenia danej instytucji przez otoczenie; natomiast toŜsa-
mość – za pomocą czego ją rozpoznają23. Podsumowując toŜsamość organizacji 
jest czymś wewnętrznym, natomiast wizerunek – zewnętrznym. 

                                                                 
22 J. Zawadzki, Zarządzanie organizacjami non profit, Wyd. Forum Naukowe, Poznań 2007,  

s. 92. 
23 A. Talik-Orłowska, Rola wizerunku w dąŜeniu przedsiębiorstwa do sukcesu, „Świat Marke-

tingu” 2003, nr 3, www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=975894. 
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Analiza wizerunku organizacji non profit moŜe być dokonywana wielowy-
miarowo, istotne jest ujednolicenie wizerunku na wszystkich poziomach  
(tab. 2). 

Tabela 2 

Trzy wymiary kreowania wizerunku organizacji non profit 

Wymiar wewnętrzny 
(personel, wolontariusze) 

 Wymiar rynkowy 
(klienci) 

Obejmuje personel organizacji i jej wolon-
tariuszy. Stwarza moŜliwości szkolenia  
w dziedzinach kontaktów z otoczeniem, 

kreuje postawy dumy i zadowolenia  
z zaangaŜowania w sprawy społeczne. 

 Upowszechnianie informacji o produktach 
organizacji 

Zachęcanie do pozytywnych zmian postaw 
wobec produktów 

Wymiar ogólnospołeczny (darczyńcy, publiczność, społeczeństwo) 
Jest najszerszy. Obejmuje nie tylko zadania związane z produktami organizacji (wymiar ryn-
kowy). Upowszechnia równieŜ informacje o planach i zamierzeniach organizacji, które mogą 
przyczynić się do lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych. Informuje o zmianach w obsza-
rze zarządzania organizacją, trudnościach występujących w codziennej działalności, a w tym  

o koniecznych nakładach finansowych. 

Źródło: opracowanie na podstawie: A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach non 
profit, Difin, Warszawa 2007, s. 218–219. 

Wizerunek organizacji tworzy się pod wpływem własnych doświadczeń 
konsumenta, uznanych za wiarygodne opinii innych konsumentów czy oddzia-
ływania środków masowego przekazu. WyróŜnia się kilka typów wizerunku 
organizacji 24: 

− zwykły (postrzeganie firmy przez otoczenie); 
− lustrzany (postrzeganie organizacji przez nią samą); 
− poŜądany (jak firma chce być postrzegana przez otoczenie); 
− optymalny (kompromis moŜliwy do osiągnięcia). 
Działania organizacji, tworząc relacje z otoczeniem, w naturalny sposób 

kreują wizerunek. Winien on być budowany w oparciu o konkretny punkt od-
niesienia, który moŜna uwypuklić i rozwijać w kierowanych na zewnątrz i we-
wnątrz organizacji komunikatach. Takim punktem odniesienia często staje się 
misja organizacji, czyli zestaw względnie trwałych wartości, do których zmie-
rza organizacja, który moŜna teŜ nazwać filozofią lub istotą działalności organi-
zacji. W trzecim sektorze, który budowany jest na podwalinach wartości i pod-
porządkowuje wszystkie działania organizacji słuŜbie tym wartościom, wydaje 
się być rzeczą niesłychanie istotną, by deklaracja misji korespondowała z rze-
czywistą działalnością organizacji. Chodzi tu równieŜ o odczuwanie przez 
                                                                 

24 I. Pycio, ABC public relations, Wyd. euroPR, Łódź 2003, www.opoka.org.pl/biblioteka/ 
X/XB/wizerunek.html. 
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wszystkich członków organizacji pozarządowej dumy z powodu osobistego 
wkładu w przekuwanie misji w konkretne działania („oto mój wkład w osią-
gnięcie wspólnego celu”). Taka sytuacja moŜe oferować pracownikom trzecie-
go sektora poczucie samorealizacji pełniejsze niŜ najbardziej wyszukane syste-
my motywacyjne biznesu25. Bazową sprawą jest jednak zgodność między ofi-
cjalnym a rzeczywistym charakterem organizacji non profit. M. Bielski wpro-
wadza tu rozróŜnienie między26: 

– kartą organizacji, która jest wyrazem interesu ogólnospołecznego  
i oczekiwań społeczeństwa wobec tej organizacji, 

– a misją, która jest wyrazem interesów grupy decydującej o rzeczy-
wistych celach organizacji. 

RozbieŜność między kartą a misją oznacza, Ŝe cele organizacji są źle prze-
kładane na system sygnałów i bodźców płynących z otoczenia. W tym przypad-
ku, bez względu na to, czego dotyczy promocja – będzie ona nieskuteczna. 

Zachęty i problemy działań marketingowych w trzecim sektorze 

W świetle powyŜszych rozwaŜań wydaje się, Ŝe dzisiejszym problemem dla 
organizacji non profit nie jest samo stosowanie działań i narzędzi marketingo-
wych, lecz takie ich stosowanie, aby osiągać określone, poŜądane korzyści. 
Sporej skuteczności marketingu stosowanego przez organizacje non profit moŜ-
na upatrywać w postrzeganiu go przez konsumentów w inny sposób niŜ  
w przypadku marketingu stosowanego przez przedsiębiorstwa czy firmy. Wyda-
je się bowiem, Ŝe cele, które wytyczają organizacje trzeciego sektora, czynią 
marketing bardziej przyjaznym i wiarygodnym. Przykładem mogą być billboar-
dy, reklamy zorientowane społecznie, akcje na rzecz podniesienia poziomu 
wiedzy czy teŜ apele o zbiórkę pieniędzy dla ofiar katastrof. Korzyści ze stoso-
wania marketingu w organizacjach niedochodowych wydają się więc być 
oczywiste. A. Sargeant formułuje je następująco27: 

− podniesienie poziomu zadowolenia odbiorcy poprzez lepsze 
zaspokojenie jego potrzeb i oczekiwań, 

− pomoc w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł zewnętrznych, dzięki czemu 
organizacje mają większe moŜliwości wypełniania swojej misji, 

                                                                 
25 A. Brzezińska, Przejrzystość w komunikacji organizacji pozarządowych z otoczeniem – rola 

Public relations w zarządzaniu  organizacjami trzeciego sektora, Materiały Informacyjne Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej – CEO, Warszawa 2006, www.ceo.org.pl/binary/file.action?id 
=77604. 

26 M. Bielski, Organizacje. Istota, struktura, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 
1992, s. 90. 

27 A. Sargeant, Marketing w organizacjach..., s. 33–34. 
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− pomoc w określeniu wyróŜniających cech i kompetencji, których nie 
posiadają inne organizacje, 

− usystematyzowane podejście do badań marketingowych, wyznaczenie 
celów i realizacja tych zadań, które przybliŜają organizacje do ich 
osiągnięcia, co przyczynia się do minimalizacji marnotrawstwa cennych 
zasobów organizacji. 

Do  wymienionych wyŜej elementów moŜna jeszcze dodać28: 
− pozyskanie umiejętności kreowania prawidłowego wizerunku 

organizacji, 
− organizowanie przedsięwzięć opartych na ograniczeniu spontaniczności 

(amatorszczyzny). 
Jednak nie moŜna nie zauwaŜyć utrudnień, które przeszkadzają w adaptacji 

koncepcji marketingowej w organizacjach non profit oraz w osiąganiu korzyści 
z jej stosowania. Trzeba teŜ wziąć pod uwagę fakt, Ŝe proces adaptacji reguł 
ekonomicznych, a wraz z nimi orientacji marketingowej w róŜnych organiza-
cjach non profit moŜe róŜnić się między sobą. Główne przyczyny tych utrud-
nień i tego zróŜnicowania to29: 

a) inflacja, która powoduje ograniczenie pomocy finansowej i osłabia  
kondycję finansową organizacji non profit, 

b) zmiana polityki wielu rządów, polegająca na zmniejszaniu dotacji i fi-
nansowania sfery usług publicznych i społecznych, 

c) tendencja do zmniejszania się potencjalnej liczby wolontariuszy 
wspomagających organizacje, 

d) problemy rynkowe i potrzeba prowadzenia kampanii marketingu 
społecznego. 

MoŜna jeszcze znaleźć inne ograniczenia, które wpływają na mało skutecz-
ne działania marketingowe organizacji trzeciego sektora. Oto niektóre z nich30: 

− niewielka ilość kompleksowych danych wtórnych dotyczących 
charakterystyk odbiorców, ich zachowań, preferencji i opinii w kon-
tekście działań organizacji non profit, 

− trudności w pozyskiwaniu w procesie badań marketingowych wiary-
godnych danych pierwotnych na tematy kontrowersyjne lub stanowiące 

                                                                 
28  B. Iwankiewicz-Rak, Narzędzia marketingu w organizacji non profit na przykładzie wyŜ-

szych uczelni , w: Public relations w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej organizacji, red.  
S. Ślusarczyk, J. Świda, D. Tworzydło, tom. I, Wyd. WSIiZ, Rzeszów 2001, s. 213. 

29 A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach…, s. 53. 
30 Ph. Kotler, A.R. Andreasen, Strategic Marketing for Nonprofit Organization, Prentice Hall, 

New Jersey 1996, s. 26–28, za: A. Limański, I. Drabik, Marketing w organizacjach…, s. 114. 
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tabu w danej społeczności, które mogłyby stanowić podstawę decyzji 
marketingowych, 

− brak świadomości istnienia określonych problemów po stronie konsu-
mentów lub niedocenianie istnienia zagroŜeń, co powoduje dodatkowe 
wymierne koszty marketingowe, wynikające m.in. z konieczności 
wzmoŜonego i złoŜonego komunikowania społecznego, 

− trudności z oddziaływaniem na zmianę lub zaprzestanie niewłaściwych 
– w świetle celów statutowych – postaw i opinii oraz zachowań. 

Uwagi końcowe 

Podsumowując, naleŜy stwierdzić, Ŝe w Polsce – mimo wskazanych wyŜej 
trudności – instrumenty marketingowe wydają się być coraz bardziej doceniane 
przez zarządzających organizacjami non profit. Nieaktualne stają się wobec 
tego poglądy, Ŝe skoro organizacja niedochodowa prowadzi (w swoim mniema-
niu) uŜyteczną działalność, to nie potrzebuje wsparcia, sugerującego interesa-
riuszom, Ŝe jest ona niepewna swojej wartości31. Zaakceptowanie działań mar-
ketingowych w trzecim sektorze wynika zarówno z urynkowienia kraju po 
okresie rozpoczętej w 1989 r. transformacji, ale przede wszystkim z zauwaŜal-
nej potrzeby bycia wyjątkowym i zauwaŜonym dla potrzeb właściwej realizacji 
celów statutowych. Jednak promocja tych celów nie będzie skuteczna, gdy or-
ganizacje będą lansować własne wartości, lekcewaŜąc potrzeby społeczne. Przy 
zachowaniu powyŜszego warunku marketing staje się pakietem inicjatyw, przy 
pomocy którego organizacja non profit dąŜy do realizacji swojego przesłania, 
proponując wymianę usług czy inicjatyw za akceptację swojego celu (przesła-
nia). 

 
MARKETING INSTRUMENTATION IN THE THIRD  

SECTOR ORGANIZATIONS 
 

Summary 
 

The question about the application of marketing instruments in NGO (Non Governmental 
Organizations), called also non-profit organizations or organizations of the third sector, was put 
and analyzed in the paper as well as any issues related to ever-wider activities of these organiza-
tions. Until recently, the application of marketing concepts in the third sector has been questioned 
and controversy. However, increasing competition, also on this market, made it necessary to seek 
new and effective ways to differentiate themselves. There, both – the test performance of market-
ing activities in non- profit organizations and indications, which tools are particularly relevant 

                                                                 
31 M.W. Nowak, Heterogeniczność rynków docelowych jako przesłanka koncentracji działań 

marketingowych uczelni wyŜszej, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 3 (153), Wrocław 2009, s. 137. 
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here – are made in the paper. Extended analysis of promotion instruments are also performed, 
because the aim of promotion is not only to inform or persuade, but also strengthen the organiza-
tions keeping appropriate image. In conclusion, the advantages and difficulties in applying the 
marketing activities in the third sector organizations are pointed out.  
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ETYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I OSOBLIWOŚCI  
JEJ ROZWOJU W ROSJI 

 

 

 

Streszczenie  

W artykule podjęto próbę analizy powstania i dziejów etyki gospodarczej w państwie rosyj-
skim z punktu widzenia współczesności. Udowadnia się, Ŝe w Rosji nie mogła istnieć tzw. etyka 
niezaleŜna – zawsze była ona związana z prawosławiem i panującym w społeczeństwie światopo-
glądem. W artykule wykorzystane są metody hermeneutyki, powołuje się on na źródła i opraco-
wania rosyjskie. 

Etyka biznesu jako nauka oraz zbiór relacji społecznych 

Słowo „etyka” (z greckiego ethos – zwyczaj, obyczaj, charakter) jest za-
zwyczaj uŜywane w dwóch znaczeniach. Z jednej strony etyka to dziedzina 
wiedzy, dyscyplina naukowa badająca moralność, jej powstanie, rozwój i stan 
obecny. Z drugiej strony słowem „etyka” określa się zbiór reguł moralnych  
w danej dziedzinie działalności człowieka lub organizacji1. Jako oznaczenie 
odrębnego obszaru wiedzy termin został uŜyty po raz pierwszy przez staroŜyt-
nego greckiego myśliciela Arystotelesa. Pojęcie „etos” oznacza uzgodnione 
reguły i wzorce codziennego zachowania, układ, styl Ŝycia określonej wspólno-
ty ludzi (stanu, grupy zawodowej, klasy społecznej, pokolenia itp.), jak równieŜ 
ukierunkowanie określonej kultury oraz przyjętej w niej hierarchii wartości. 

Bezpośrednie połączenie etyki z praktyką Ŝyciową uwidacznia się w tzw. 
etyce zawodowej, która jest systemem wymogów moralnych obowiązujących 
człowieka w jego działalności zawodowej. Jednym z rodzajów etyki zawodowej 
jest etyka relacji biznesowych, która powstała stosunkowo późno na podstawie 
                                                                 

1 Szerzej: А. Гугнин, Г. Осташ, Этика бизнеса в Польше: теория и практика, „Вестник 
МГУ” 2009, seria 7, nr 6, s. 53–59. 
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ogólnej moralności pracy. Z kolei główne miejsce w etyce relacji biznesowych 
zajmuje etyka biznesu (przedsiębiorczości). Obejmuje ona etykę zarządzania 
(etykę kierowniczą) oraz etykę zachowania przedsiębiorców. Przedmiotem ni-
niejszych rozwaŜań będzie ostatni rodzaj etyki. 

Istnieją dwa podstawowe poglądy na temat relacji między zasadami etyki 
ogólnoludzkiej a etyką biznesu: 

a) zasady zwykłej moralności nie dotyczą biznesu lub dotyczą go  
w mniejszym stopniu. Pogląd ten jest zgodny z koncepcją tzw. relaty-
wizmu etycznego, zgodnie z którym kaŜda grupa referencyjna (tj. grupa 
osób, której zdaniem kieruje się w swoim postępowaniu dany podmiot) 
posiada własne specyficzne normy etyczne; 

b) etyka biznesu jest oparta na powszechnych uniwersalnych normach 
etycznych (być uczciwym, nie szkodzić, dotrzymywać słowa itp.), które 
są konkretyzowane z uwzględnieniem specyficznej roli biznesu w spo-
łeczeństwie. 

Teoretycznie za bardziej prawidłowy uznawany jest drugi punkt widzenia. 
System norm i reguł obecnie przyjęty w światowym biznesie nie powstał od 

razu w gotowej postaci. System ewoluował w trakcie długiego okresu histo-
rycznego, wraz z rozwojem cywilizacji, na podstawie niezamierzonego odwzo-
rowywania przez ludzi pewnych tradycji i zwyczajów. Pierwotne podstawy 
etyki zawodowej powstały w okresie rozkwitu cywilizacji staroŜytnych. Stąd 
biorą swoje początki np. przysięga Hipokratesa, normy i zasady handlu, w tym 
takŜe – co jest szczególnie waŜne w odniesieniu do sytuacji w biznesie rosyj-
skim – świadomość wagi przestrzegania umów.  

JednakŜe w świecie duchowym człowieka naleŜącego do kultur staroŜytnej 
i średniowiecznej (które to kultury oparte były o przymuszanie do produktywnej 
pracy), nie było miejsca na poglądy na temat relacji między pracą a własnością, 
bogactwem. Co więcej, były one ujmowane jako oddzielne, nawet przeciw-
stawne elementy ludzkiego Ŝycia. 

Większość norm i zasad leŜących u podstaw współczesnej kultury etycznej 
gospodarowania, nowoczesnego moralnego stosunku do pracy i działalności 
gospodarczej ma swoje korzenie w etyce protestanckiej. W okresie reformacji 
kraje Europy Zachodniej przeszły powaŜną rewolucję duchową, rezultatem 
której był nowy sposób rozumienia pojęć: praca i bogactwo. Zdaniem ideolo-
gów reformacji, Lutra i Kalwina, praca nie jest karą, lecz powołaniem zesłanym 
człowiekowi przez Boga, przeznaczeniem człowieka. Celem pracy nie jest od-
kupienie grzechu lenistwa, lecz nabycie i pomnaŜanie bogactwa, gromadzenie 
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majątku, dąŜenie do zysku. Nowe ujęcie roli pracy wraz z nastawieniem na 
maksymalny zysk i sukces finansowy doprowadziły do ponownej oceny roli 
własności i bogactwa w Ŝyciu człowieka. W etyce protestanckiej majątek (wła-
sność) jest uwaŜany za podstawę i fundament wolności jednostki. 

Takie rozumienie związku wolności, niepodległości, niezaleŜności jednost-
ki z majątkiem osobistym doprowadziło do sformułowania jednej z fundamen-
talnych zasad współczesnego społeczeństwa kapitalistycznego – zasady niena-
ruszalności własności prywatnej. Własność prywatna stała się silnym stymula-
torem działalności gospodarczej i aktywności pracowniczej, dynamicznego 
rozwoju produkcji społecznej. Za cenne cechy zostały uznane: indywidualna 
inicjatywa, umiejętność podejmowania ryzyka w granicach rozsądku, gotowość 
do samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za 
swoje czyny. Wśród zasad prowadzenia działalności biznesowej na pierwszym 
miejscu znalazło się ścisłe przestrzeganie wszystkich umów z partnerem oraz 
wysoka jakość pracy. 

Niska jakość i nieprzestrzeganie umów w rezultacie prowadzą do usunięcia 
biznesmena (firmy) z rynku. Konkurencja zapewnia przetrwanie przede wszyst-
kim tym, którzy umieją pracować zgodnie z najlepszymi osiągnięciami profe-
sjonalnej kultury pracy, na czym zyskuje równieŜ całe społeczeństwo. JednakŜe 
własność prywatna nie zapewnia tego efektu automatycznie, lecz tylko w wa-
runkach państwa prawa, w którym prawo jest ściśle przestrzegane, przy czym 
nie moŜe to być samowolą grupy rządzącej. Tylko w przypadku wsparcia usta-
wodawczego normy etyczne zaczynają odgrywać rolę wspólnych dla wszyst-
kich ograniczników. 

W pierwszych etapach rozwoju kapitalizmu dominujące nastawienie na su-
kces biznesowy i dąŜenie do zysku spowodowały powaŜne wykorzystanie pracy 
najemnej. Odpowiednio rozwinęły się teorie skierowane na pogodzenie zasad 
moralnych z dąŜeniem do maksymalizacji zysków. Szczytem w opracowaniu 
takich poglądów stała się teoria M. Friedmana, zgodnie z którą w biznesie mo-
ralnie uzasadnione są wszystkie działania, jeŜeli nie są one sprzeczne z prawem 
(względy uczciwości, moralności i sprawiedliwości nie powinny wpływać na 
podejmowanie decyzji). Stanowisko to zostało określone jako leseferyzm (etyka 
laissez-faire). 

W 1924 r. komisja ds. etyki biznesu w Amerykańskiej Izbie Handlowej po 
raz pierwszy w historii opracowała narodowy kodeks etyczny Business Princi-
ples (Reguły biznesu). Zaznaczono w nim, Ŝe u podstaw biznesu leŜy zaufanie 
wynikające ze sprawiedliwych relacji, efektywnego świadczenia usług oraz 
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wzajemnych korzyści. Tutaj jednak nadal dominują poglądy „etyki prymityw-
nej” XIX wieku, zgodnie z którymi uzasadnienie moralne otrzymuje kaŜdy 
biznes, w którym partnerzy po transakcji uznają wymianę za równowaŜną. 

Kolejnym przełomowym momentem był kryzys amerykański lat 1929–
1931. „Nowy Ład” F. Roosevelta stał się punktem wyjścia w poszukiwaniu 
nowych zasad organizacji działalności gospodarczej. Na początku lat 50.  
w Stanach Zjednoczonych ukształtował się szereg doktryn społeczno-filozo-
ficznych, które moŜna określić wspólną nazwą „teorii stosunków międzyludz-
kich”. W praktyce korporacje zaczęły realizować slogany „partnerstwa społecz-
nego”, „uczestniczenia w dochodach” itp. Koncepcja „stosunków międzyludz-
kich” została sprecyzowana w kompleksie konkretnych zawodowych kodeksów 
moralności (etyka zarządzania, etyka biznesu, etyka komunikacji biznesowej). 

Ostatni waŜny przewrót w zakresie etyki zawodowej został wywołany no-
woczesną rewolucją  naukowo-techniczną i stworzonym przez nią globalnym 
ekologicznym zagroŜeniem dla środowiska. Dzisiejsza cywilizacja znajduje się 
na etapie, który wymaga rozwijania i wzmacniania efektywności działalności 
gospodarczej przy jednoczesnej rezygnacji z nastawienia na maksymalizację 
korzyści finansowych. Istotnym zmianom uległy wymagania moralne społe-
czeństwa wobec biznesu. Główną cechą tych zmian jest wzrost społecznej od-
powiedzialności biznesu. Stawiane mu są takie wymogi jak: zapewnienie za-
trudnienia, ochrona zdrowia, zniesienie dyskryminacji, ochrona środowiska itp. 

W sferze stosunków przedsiębiorstwa i społeczeństwa w miejsce tradycyj-
nego modelu pojawia się korporacja nowego typu. Proklamuje się ona jako 
moralnie odpowiedzialna zarówno przed ludźmi, którzy w niej pracują, jak  
i przed kaŜdym, kto znajduje się pod wpływem jej działań. Za istotne uznaje się 
następujące zasady (które w gruncie rzeczy mają charakter etyczny): 

a) zakresowi władzy, którą posiada przedsiębiorstwo, musi odpowiadać 
zakres odpowiedzialności społecznej; 

b) biznes musi działać jako system otwarty, który otrzymuje od społeczeń-
stwa niezbędne informacje i dostarcza opinii publicznej obiektywnych 
wiadomości na temat swoich operacji; 

c) w ramach swoich kompetencji biznes powinien pomagać społeczeństwu 
w rozwiązywaniu jego problemów; 

d) ewidencja wydatków i dochodów społecznych powinna być jednym  
z decydujących czynników w procesie podejmowaniu decyzji; 
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e) konsument musi pokryć wszystkie koszty produkcji, koszty świadcze-
nia usług itp., w tym koszty społeczne2. 

Tworzenie relacji moralnych w handlu i biznesie rosyjskim 

Ze względu na specyfikę drogi historycznej przebytej przez państwo rozwój 
norm etycznych biznesu w Rosji ma swoje cechy szczególne. Rozpatrując histo-
rię cywilizacji europejskiej, rosyjski filozof P. Czaadajew zauwaŜył, Ŝe „oprócz 
cech ogólnych, kaŜdy z tych narodów ma swoje cechy szczególne, ale jest to 
zakorzenione w historii i tradycji i tworzy dziedzictwo tych narodów”3. Wyjąt-
kowość Rosji polegała na tym, Ŝe wspólną drogę rozwoju, która dla innych 
krajów była ułatwiona dzięki intensywnej wymianie tradycji, Rosja często po-
konywała w pojedynkę.  

Podstawy rosyjskich norm zachowań ekonomicznych kształtują się w okre-
sie tworzenia Carstwa Moskiewskiego (XV – początek XVI w.), kiedy rosyjscy 
ksiąŜęta faktycznie uświadomili sobie znaczenie przedsiębiorczości dla rozwoju 
państwa. Do wywyŜszenia Moskwy w pewnym stopniu przyczyniła się polityka 
przyciągania zdolnej do pracy ludności: wszyscy chętni mogli osiedlić się na 
brzegu rzeki Moskwy, rzemieślnicy na długi okres zostali zwolnieni z płacenia 
wszelkich podatków. Rozwój rzemiosła był podstawą ekonomicznego wzmoc-
nienia Carstwa Moskiewskiego, przesłanką do zwiększenia handlu krajowego  
i zagranicznego, do powstania nowej warstwy kupców-przedsiębiorców. Przy 
czym silna centralizacja władzy i nasilenie wyobcowania od Zachodu sprzyjały 
pojawieniu się u moskwiczan (w tym kupców moskiewskich): podejrzliwości  
w stosunku do cudzoziemców, nawyku działania pospolitym ruszeniem, skłon-
ności do budowania stosunków handlowych z obcymi w oparciu o oszustwa 
oraz niewielkiego szacunku wobec litery prawa. 

Wieść o rosyjskiej nieuczciwości pojawiła się dość dawno. Jeszcze w 1549 
roku niemiecki dyplomata i podróŜnik Siegmund von Herberstein napisał  
w swojej pracy zatytułowanej Записки о московитских делах (Uwagi do 
spraw moskiewskich), Ŝe w Moskwie „prowadzą handel z najwyŜszą przebie-
głością i oszustwem. Kupując zagraniczne towary, handlarze zawsze zaniŜają 
ich cenę o połowę. Cudzoziemcom wszystko sprzedają droŜej, tak więc pewna 
rzecz kosztuje ich dukat, ale sprzedają ją za 5, 10, a nawet 20 dukatów... Jeśli 
podczas transakcji nieostroŜnie coś obiecać, to dokładnie o tym przypomną  
i natarczywie będą wymagać spełnienia obietnic, ale sami bardzo rzadko speł-
                                                                 

2 Стратегии бизнеса: аналитический справочник, red. Г.Б. Клейнера, Wyd. „Консэко”, 
Moskwa 1998, s. 207. 

3 M. Лучко, Этика бизнеса – фактор успеха, Wyd. Эксмо, Moskwa 2006, s. 251. 
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niają swoje obietnice. Jeśli zaczną się zaklinać i przysięgać, wiedz, Ŝe tu kryje 
się podstęp, bo przysięgają, aby wprowadzić w błąd”4 . Rosyjski historyk  
N. Kostomarow w pracy pt. Очерк торговли Московского государства  
в XVI-XVII столетиях (Zarys handlu w Państwie Moskiewskim w XVI-XVII 
w.), równieŜ twierdzi, iŜ „obcokrajowcy opisują kupców rosyjskich jako duŜych 
kanciarzy”. Zwyczaj Ŝądania wygórowanej ceny i targowania się jest rdzenną 
charakterystyką rosyjskiego kupca. Jeśli coś jest warte rubla, kupiec  
z pewnością będzie Ŝądać dziesięciu rubli, w zaleŜności od osoby, która od nie-
go kupuje... Zaklinanie się w handlu nic nie oznaczało, chociaŜ przysięgom 
kupców rosyjskich nikt nie wierzył, ani ich rodacy, ani obcokrajowcy i nawet 
utarło się, Ŝe im bardziej rosyjski kupiec się zaklina, tym większe jest prawdo-
podobieństwo, Ŝe oszukuje. Fałszowania i wymiany rzeczy były na porządku 
dziennym. Rosjanom takie działania nie wydawały się karygodne, usprawiedli-
wiali się przysłowiem: „Dlatego szczupak jest w morzu, by karaś nie drzemał”5. 

Wielu innych autorów zagranicznych tak samo surowo ocenia obyczaje 
handlowe w Rosji w XVI–XVII w.: „Kupcy rosyjscy handlują bardzo przebie-
gle i często oszukują”, „chętnie szachrują i nie dotrzymują danego słowa lub 
przysięgi” – takie stwierdzenia spotykane są bardzo często w róŜnych histo-
rycznych dokumentach i ksiąŜkach tego czasu. W XVIII w. ogólna ocena etyki 
biznesu Rosjan przez zagranicznych partnerów nie ulega zmianie: „Kupcy ro-
syjscy w swoich transakcjach zawsze uciekają się do fałszywych przysiąg  
i obietnic”. W uwagach cudzoziemców na temat ówczesnej rosyjskiej etyki 
biznesu  przewaŜają podobne opinie. Być moŜe najbardziej bolesne uwagi na 
temat zwyczajów kupieckich moŜna znaleźć w ksiąŜce Francuza Fortaine’a de 
Pille: „W Rosji kupcy nie mają za grosz sumienia; zabawne jest odczuć na wła-
snej skórze, jak daleko mogą posunąć się w swoim krętactwie..., uczciwość – ta 
jedyna podstawa handlu – w Rosji nie istnieje”6. 

W latach 70. XIX w. pojawiła się ksiąŜka Россия (Rosja) brytyjskiego 
dziennikarza, współpracownika gazety „Times” Wallace’a McKenzie, który 
długo mieszkał w Rosji. WyraŜa się on dość bezstronnie na temat kupców ro-
syjskich: „Według powszechnej opinii dwiema duŜymi wadami w charakterze 
kupców rosyjskich jako klasy jest ich nieuctwo i nieuczciwość. Jeśli chodzi  
o pierwszą z nich, to nie podlega ona dyskusji. Co zaś tyczy się nieuczciwości, 
która, jak mawiają, jest bardzo powszechna wśród rosyjskiej klasy handlowej, 
                                                                 

4 M. Лучко, Этика бизнеса – фактор успеха, Wyd. Эксмо, Moskwa 2006, s. 251. 
5 Ibidem, s. 251–252. 
6 J. Adamczyk, A. Gugnin, Teoretyczne źródła etyki biznesu, Wyd. WSAiZ w Przemyślu, 

Przemyśl 2002, s. 88. 
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to cięŜko wyrobić sobie jednoznaczne zdanie na ten temat. Fakt, Ŝe ogromna 
ilość nieuczciwych transakcji ma miejsce, nie ulega wątpliwości, ale musimy 
brać pod uwagę, Ŝe w tym przypadku cudzoziemiec jest zbyt rygorystyczny  
i zapomina, Ŝe handel w Rosji dopiero ewoluuje ze stanu prymitywnego...”7. 

Jednak niektórzy rosyjscy historycy uwaŜają taką opinię cudzoziemców na 
temat działalności gospodarczej i handlu w Rosji przedrewolucyjnej za nie-
obiektywną. Znany dziewiętnastowieczny historyk M. Kostomarow uwaŜał, Ŝe 
naruszenia zasad uczciwego prowadzenia działalności bez wątpienia były, ale... 
po obu stronach! „Kupcy rosyjscy zazwyczaj znajdowali się w ciemnościach, 
czym handlowali, bali się zostać oszukani, nie ufali, byli oszukiwani i z kolei 
sami oszukiwali”8. Cudzoziemcy zaś patrzyli na Rosję jak na kraj korzystny dla 
nich ze względu na nieuctwo naszych [rosyjskich] kupców, wiedząc Ŝe Rosjan 
moŜna łatwo oszukać. Naturalnie, Rosjanie odpłacali tym samym. Przy czym 
interesujący jest fakt, Ŝe nie powstrzymało to cudzoziemców przed nadzwy-
czajną chęcią przeniknięcia do Rosji. Rozgrywała się nawet wśród nich zaciekła 
walka, by przeszkodzić sobie nawzajem.   

Interesujący jest punkt widzenia rosyjskiego historyka z początku XX w.,  
I. Kuliszera, który pisze, Ŝe jeśli chodzi o nieuczciwość w biznesie, to „brano 
przykład” i z Holendrów, i z Anglików. I. Kuliszer słusznie załoŜył, Ŝe oszu-
stwa przy dokonywaniu transakcji handlowych nie były „specyficznym rosyj-
skim przywilejem”. Oto, co pisał w swojej ksiąŜce История русской торговли 
(Historia handlu rosyjskiego): „Obie strony stosują te same techniki. Odpłacają 
sobie tym samym. Pod tym względem kupcy rosyjscy mogli się wiele nauczyć 
od cudzoziemców, którzy z nimi handlowali... Szczególnie Anglicy przypisy-
wali swoim konkurentom – Holendrom wszelkie wady, które z kolei zapoŜy-
czyli od nich kupcy rosyjscy”9.  

Podsumowując, niski przeciętny poziom etyki kupców rosyjskich, szcze-
gólnie do XIX w., niewątpliwie związany był z niskim poziomem rozwoju go-
spodarki, społeczeństwa i kultury w Rosji w porównaniu z krajami europejski-
mi. 

Od połowy XVIII w. zaczyna się rozszerzenie stosunków handlowych Mo-
skwy. W miarę włączania do handlu światowego odbywa się stopniowe przej-
mowanie wspólnych tradycji, dotyczących własności prywatnej, umów, wy-
miany, handlu, konkurencji i zysku. Pierwszy impuls do prawnego ustanowie-

                                                                 
7 M. Лучко, Этика бизнеса…, s. 252. 
8 Ibidem, s. 253. 
9 J. Adamczyk, A. Gugnin, Teoretyczne źródła..., s. 78. 
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nia tradycji zachodnich dały reformy cara Piotra I, a mianowicie próby wpro-
wadzenia państwowej kontroli co do jakości towarów importowanych i ekspor-
towanych, udzielenie ulg i roztoczenie opieki nad handlowcami. Wzrost wza-
jemnego zaufania między przedsiębiorcami i państwem przyczynił się do po-
wstania i umocnienia nowych cech stosunków gospodarczych. 

Piotr I starał się zaszczepić w Rosjanach zasady uczciwych relacji bizneso-
wych zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych, surowo karząc na mocy 
swojej władzy tych, którzy przewinili. Sam zaś nie zawsze był uczciwy. Na 
przykład długo nie płacił pensji urzędnikom państwowym, spóźniał się z uisz-
czaniem naleŜności zagranicznym i rosyjskim przemysłowcom oraz przedsię-
biorcom. Znamienna jest historia angielskiego kupca z 1715 r., który wybudo-
wał na zlecenie Piotra I trzy okręty, ale długo nie dostawał za to zapłaty, przez 
co został zmuszony do aresztowania carskiego agenta handlowego i niewyda-
wania mu gotowych statków. Dowiedziawszy się o tym Piotr I podjął natych-
miastowe kroki, aby wysłać Anglikowi róŜne towary i nawet powiadomił agen-
ta, Ŝe „one z nadwyŜką pokryją dług”. 

Status prawny kupców znacząco zmienił się podczas panowania carycy Ka-
tarzyny II. Przestali oni naleŜeć do warstw opodatkowanych, gdyŜ zostali zwol-
nieni z płacenia podatku pogłównego, który zastąpiono jednoprocentowym 
opodatkowaniem kapitału. Wielkość kapitału deklarowali „zgodnie z sumie-
niem” sami kupcy, z czego byli bardzo dumni. Usunięcie róŜnych ograniczeń 
dotyczących handlu i przemysłu bardzo oŜywiło wymianę handlową z innymi 
krajami, do tego równieŜ przyczyniły się: otwarcie przez Katarzynę II pierw-
szych banków i instytucji kredytowych, rozwój Ŝeglugi handlowej, tworzenie 
zagranicznych urzędów konsularnych i zawieranie umów handlowych.  

Pod koniec XIX w. charakter stosunków wewnątrzfirmowych w Rosji z re-
guły był taki, Ŝe pracownicy bardzo cenili pracę, zwalniając się tylko wtedy, 
gdy mieli zamiar otworzyć własny interes. Firmy, w których ze względu na złe 
traktowanie była duŜa rotacja pracowników, nie były respektowane w społe-
czeństwie – pogardliwie nazywano je „dworami przechodnimi”. Znaczącą rolę 
w tworzeniu tego typu relacji odegrał fakt, Ŝe i kupcy, i właściciele fabryk,  
i pracujący u nich proletariusze jeszcze niedawno byli chłopami. Normy moral-
ne oraz zwyczaje przyjęte w ich rodzinach nosiły piętno norm i zwyczajów 
chłopskich, co wyraŜało się we „wspólnotowości”, „zespołowości” i zbieŜności 
pojęć „pracownicy” i „członkowie rodziny”. Niektórzy badacze odnotowują, Ŝe 
kupcy rosyjscy byli bardziej gorliwi niŜ przedstawiciele tego samego zawodu  
z innych państw i wiąŜą to z ich oddaniem wierze prawosławnej. 
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Prawosławie i etyka biznesu w Rosji carskiej 

Zatem czy Rosjanie byli uczciwi? Jak widać, trudno jest uzyskać jedno-
znaczną odpowiedź. Interesujące wydaje się co innego: czy istnieje wytłuma-
czenie nieuczciwości kupców i przemysłowców rosyjskich związane z czymś 
więcej niŜ tylko z poziomem względnego zacofania gospodarczego i kultural-
nego przedrewolucyjnej Rosji? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć krótko, 
ale moŜe się uda. Niezwykle interesująca jest opinia rosyjskiego filozofa Miko-
łaja Bierdiajewa, który w swojej ksiąŜce Судьба России (Losy Rosji, 1990) 
poświęca specjalny dział rozwaŜaniom О святости и честности (O świętości 
i uczciwości). Zgadzając się ze zdaniem innego rosyjskiego filozofa Leontjewa, 
Bierdiajew pisze: „Rosjanin moŜe być święty, ale nie moŜe być uczciwy. 
Uczciwość – to ideał zachodnioeuropejski. Ideałem rosyjskim jest świętość...  
W formule Leontjewa istnieje pewne estetyczne wyolbrzymienie, ale jest w niej 
i niewątpliwa prawda; poruszony zostaje bardzo ciekawy problem rosyjskiej 
psychologii ludowej. Rosjanin ma niewystarczająco silną świadomość tego, Ŝe 
uczciwość (честность) jest obowiązkowa dla kaŜdego człowieka, Ŝe jest ona 
związana z godnością (честью) człowieka. Samodyscyplina moralna jednostki 
nigdy nie była u nas rozpatrywana jako odrębne zadanie czy teŜ zadanie wyŜ-
szego rzędu...”10. „Rosjanin – kontynuuje Bierdiajew – będzie rabować i nie-
uczciwie się bogacić, ale przy tym nigdy nie będzie uwaŜał dóbr materialnych 
za najwyŜszą wartość. Rosjanin moŜe być zdesperowanym oszustem i przestęp-
cą, ale w głębi serca czci świętość i poszukuje ratunku u świętych, w ich po-
średnictwie”11. 

Działania rosyjskiej prawosławnej Cerkwi na przestrzeni lat pokazują nam 
wiele przykładów chrześcijańskiej postawy wobec bogactwa i handlu. Na przy-
kład pod koniec XI w., ze względu na komplikacje polityczne wstrzymano do-
stawy soli ze Lwowa do Kijowa. Kijowscy spekulanci niewyobraŜalnie podnie-
śli cenę tego niezbędnego wszystkim towaru. Z pomocą ludziom biednym przy-
szła Ławra Pieczerska, która zaczęła bardzo tanio sprzedawać swoje zapasy soli 
i tym samym zbiła rynkowe ceny. 

Inny przykład to walka z lichwą. Prawosławie, zarówno w Bizancjum, jak  
i na Rusi, nie znało bezpośrednich zakazów nakładania odsetek na kapitał, jak 
to było na Zachodzie. Oddziaływało ono na ludzi przez nauczanie i przykład 
własnego zachowania. Kodeks starorosyjskiego prawa „Russkaja prawda” 
(Русская правда) określał zgodną z prawem wysokość rocznego tempa wzro-
                                                                 

10 H. Бердяев, Судьба России, Wyd. „Мысль”, Moskwa 1990, s. 79. 
11 Ibidem. 
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stu. Wynosiła ona 50%. Podczas panowania Władimira Monomacha zakres 
obowiązywania tego przepisu był bardzo ograniczony: pozwolono pobierać 
takie odsetki od kapitału tylko w ciągu dwóch lat. Kiedy uzyskane w ten sposób 
odsetki zrównywały się z kwotą długu, wierzyciel nie miał prawa pobierać ko-
lejnych odsetek i mógł jedynie czekać na zwrot poŜyczonej kwoty. Jeśli zaś 
ośmielił się wziąć odsetki w wysokości 50% po raz trzeci, to pozbawiano go 
prawa do Ŝądania spłaty długu. NiezaleŜnie od wewnętrznego charakteru takiej 
legalizacji, wyraźnie przejawiającej chrześcijańskie pobudki, bezpośrednie ich 
źródło znajdowało się w bizantyjskim Prochironie12. 

Po 500 latach w tej sprawie osiągnięto juŜ wielki postęp. Wcześniej wspo-
mniany podróŜnik, S. Von Herberstein, zostawił informacje o wysokości odse-
tek od kapitału w państwie moskiewskim na początku XVI w. Najczęściej wy-
nosiły one co najmniej 20% i, według Herbersteina, były „nieznośnie wysokie”. 
Tylko Cerkiew zgadzała się udzielać poŜyczek na 10%. Nie rezygnować całko-
wicie z działalności gospodarczej, lecz wprowadzać do niej ideały słuŜenia 
ludziom, uczciwości, przyzwoitości – tak rozumiała swoje zadanie prawosławna 
Cerkiew. Czy takŜe współczesny biznes nie ma potrzeby zachowania tych 
etycznych ideałów? 

Prawosławie równieŜ znacząco wpłynęło na rosyjską przedsiębiorczość po-
przez wypracowany samoistny ideologiczny wzorzec racjonalizmu gospo-
darczego. Nosicielem literackim tego wzorca jest dobrze znany Domostroj, 
ksiąŜka napisana przez Sylwestra – protopopa moskiewskiej katedry Zwiasto-
wania, który był nauczycielem duchowym młodego cara Iwana IV13.  

Jako dokument epoki dopiero co kształtującego się rynku, do tego epoki 
obciąŜonej wstrząsami politycznymi, Domostroj odzwierciedlił ciągły brak 
stabilności, groŜący kaŜdemu przedsiębiorcy. Stąd jego dąŜenie do zminimali-
zowania zaleŜności od środowiska zewnętrznego, kult gospodarności, oszczęd-
ności i szczególna troska o dobre imię, poniewaŜ los w kaŜdej chwili mógł się 
obrócić tak, Ŝe bez pomocy sąsiadów, a nawet obcych ludzi, pod znakiem zapy-
tania mógł stanąć nie tylko dobrobyt człowieka, ale i jego Ŝycie. W takich oko-
licznościach szczególnie praktycznego wydźwięku nabiera powtarzana w „Do-
mostroju” mądrość ewangeliczna: „...kaŜdy Ŝal i ucisk przyjmuj z wdzięczno-
ścią, jeśli obraŜą – nie mścij się, jeśli zniesławią – módl się, nie odpłacaj złem 
za zło, nie osądzaj tych, którzy zgrzeszyli, pamiętaj teŜ o swoich grzechach...”. 
Ustawiczne przestrzeganie tego przykazania było niezbędne, aby zdobyć zaufa-

                                                                 
12 Jedno ze źródeł prawosławnego prawa kanonicznego. 
13 Zob. Ю. Петрунин, B. Борисов, Этика бизнеса, Wyd. Дело, Moskwa 2001, s. 238–239. 
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nie innych, zdolność kredytową. Troska o reputację objawiła się równieŜ w tym, 
w jaki sposób podchodzono do kwestii jakości. „Nie spodoba się towar – zabio-
rę z powrotem i oddam pieniądze” – pisał autor Domostroju. Niejedno pokole-
nie kupców rosyjskich wychowano w takim duchu. 

W tym miejscu warto porównać myśli Mikołaja Bierdiajewa o stosunku 
samych kupców rosyjskich do bogactwa ze zdaniem autora ksiąŜki Moskwa 
kupiecka (Москва купеческая) Pawła Buryszkina, który pisał: „Sam stosunek 
przedsiębiorcy do swojego biznesu był nieco inny niŜ teraz na Zachodzie lub  
w Ameryce. Na swoją działalność patrzyli nie tylko i nie tyle jako na źródło 
zysku, ale jak na wykonanie zadania, swego rodzaju misji powierzonej im przez 
Boga i los. Na temat bogactwa wypowiadano się, Ŝe Bóg dał je do tymczasowe-
go uŜytkowania i zaŜąda z tego sprawozdania. WyraŜało się to częściowo  
w tym, Ŝe w środowisku kupieckim niezwykle rozwinięta była i działalność 
dobroczynna, i kolekcjonerstwo, które było postrzegane jako wypełnianie pew-
nych wyznaczonych odgórnie obowiązków. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w Rosji nie 
było kultu bogatych ludzi, który moŜna zauwaŜyć w krajach zachodnich”14. 

Dobroczynność i mecenat były bardzo rozpowszechnione wśród rosyjskich 
przemysłowców i kupców. Jak wiadomo, dobroczynność jako forma wyraŜenia 
współczucia dla bliźniego, była moralnym przykazaniem chrześcijanina, po-
wszechnym zarówno w religii katolickiej, jak i prawosławnej. Zgodnie z zasa-
dami chrześcijańskimi pragnienie osiągnięcia Ŝycia wiecznego poprzez okaza-
nie miłosierdzia wyraŜało się w biblijnym przykazaniu: „Kto ubrał nagiego, 
nakarmił głodnego, odwiedził więźnia – ten Mnie przyodział, Mnie nakarmił, 
Mnie odwiedził”. Dlatego filantropia prawosławnych Rosjan opierała się głów-
nie na wierze w wynagrodzenie dobrych uczynków nie na ziemi, lecz w niebie. 
Jednocześnie oczywisty jest fakt, Ŝe najlepsi przedstawiciele kręgów bizneso-
wych Rosji XIX i początku XX w. (Morozow, Tretiakow, Szczukin) byli mece-
natami z potrzeby duchowej, a nie tylko z powodu głębokiej religijności.  

Nie ulega wątpliwości, Ŝe dobroczynność na szeroką skalę, kolekcjonerstwo 
i wspieranie wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kulturalnych były cechą charak-
terystyczną rosyjskiego środowiska handlowo-przemysłowego. Galeria Trietia-
kowska, muzea Szczukina i Morozowa (współczesnego malarstwa francuskie-
go), Muzeum Teatralne Bachruszyna, kolekcja rosyjskiej porcelany A. Moro-
zowa, kolekcje ikon S. Riabuszyńskiego, zbiory malarstwa E. Łosiewej,  
M. Riabuszyńskiego i wielu innych, prywatna opera Mamontowa, opera S. Zi-
mina, Teatr Artystyczny K. Aleksiejewa-Stanisławskiego i S. Morozowa. Ściśle 
                                                                 

14 Ю. Олещук, Кодекс поведения бизнесмена, Изд. Бизнес, Москва 1996, s. 47. 
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związane są takŜe nazwiska W. Morozowa i gazety „Russkije wiedomosti” 
[„ Русские ведомости”], M. Morozowa i Towarzystwa Filozoficznego w Mo-
skwie, S. Szczukina oraz Instytutu Filozoficznego Uniwersytetu Moskiewskie-
go itp. Mnóstwo szpitali, domów opieki, schronisk, róŜnych szkół średnich, 
szkół zawodowych dla sierot i dzieci niepełnosprawnych powstało dzięki środ-
kom pienięŜnym rosyjskich kupców i przemysłowców. 

Socjalizm i etyka działalności gospodarczej 

W Rosji okresu socjalistycznego, ściśle rzecz biorąc, nie mogło w ogóle być 
mowy o etyce biznesu, poniewaŜ biznes to działalność przedsiębiorcza, czyli: 
„sprawa, zajęcie będące źródłem zysku”15. Działalność biznesowa była prześla-
dowana i skutkowała karami – z karą śmierci włącznie. 

O ile etyka biznesu w Rosji przedrewolucyjnej była oparta na normach 
etycznych prawosławia, to podstawą etyki socjalizmu była niewątpliwie etyka 
marksistowska. Uzasadniając względną niezaleŜność moralności jako formy 
świadomości społecznej, utwierdzała ona klasowy charakter moralnych wymo-
gów i norm. Dlatego teŜ w stosunkach pracowniczych dobro społeczne zawsze 
górowało nad osobistym, dyscyplina – nad inicjatywą itd. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w środowiskach kierowniczych w okresie totalitarne-
go reŜimu stalinowskiego dominowała bardzo rygorystyczna etyka, główny 
trzon której stanowiła lojalność wobec systemu politycznego. W okresie post-
stalinowskim nastąpiło stopniowe zastąpienie celów: biurokratyczny, techno-
kratyczny aparat zaczął skupiać się na własnych wąskich celach o charakterze 
osobowym (instytucjonalnym). W rezultacie propagowana przez socjalizm ety-
ka biznesu ulegała rozmyciu pod wpływem moralności „podwójnych standar-
dów”. W tym samym czasie etyka biznesu, oparta na filarach prawosławia  
i wychowaniu w duchowości, znalazłszy się poza prawem – została utracona. 

W okresie pieriestrojki system wartości etycznych i wyobraŜenia ludzi  
o moralności zaczęły się szybko zmieniać. Powstająca etyka biznesu rosyjskie-
go znalazła się jednocześnie pod wpływem dwóch kultur postępowania zawo-
dowego, które istniały w kraju w okresie socjalizmu. 

Pierwsza kultura jest związana z przedstawionym wyŜej tradycyjnym sys-
temem administracyjno-zarządczym, panującym od początku lat 30. XX w. Po-
glądy z nim związane i wprowadzane do etyki biznesu uzaleŜnione są od po-
chodzenia podmiotów-uczestników działalności gospodarczej tworzących klasę 
rosyjskich biznesmenów. MoŜna tu wyróŜnić następujące warianty:  

                                                                 
15 Советский энциклопедический словарь, 1987, s. 138. 
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1. Przedstawiciele partyjnej (komsomolskiej) nomenklatury, a takŜe biznes-
meni zajmujący kierownicze stanowiska w branŜy przemysłowej w latach 
80. Ludzie ci w duŜym stopniu trzymają się wartości etycznych starych 
struktur biurokratycznych, w tym tradycji „karmienia się” przy państwie, 
jednak niektórzy z nich wnieśli do biznesu takŜe wyobraŜenia na temat słu-
Ŝenia społeczeństwu. 

2. Ludzie, którzy trafili do biznesu z „normalnego” Ŝycia. Ogólnie charaktery-
zuje ich wysoki poziom intelektualny oraz spore zalety moralne. WyróŜnia 
ich zainteresowanie przedrewolucyjnymi tradycjami rosyjskiej przedsię-
biorczości, dąŜenie do przywrócenia tych tradycji z uwzględnieniem zasad 
etyki biznesu przyjętych w praktyce międzynarodowej. Jednak ich działal-
ność ogranicza się głównie do sfery drobnej przedsiębiorczości.  
Druga kultura to twarda kultura „szarej strefy”, gospodarki półkryminalnej  

i kryminalnej. Pomimo Ŝe w czasach radzieckich prywatna przedsiębiorczość 
wiązała się z ogromnym ryzykiem, to jednak – bazując na niedociągnięciach 
systemu – istniała, a w ostatnim okresie rozwoju socjalizmu wywierała duŜy 
wpływ na społeczeństwo. Według niektórych ocen, juŜ na początku lat 90.  
w „szarej strefie” wytwarzano ok. 20% PKB, a pracowało ok. 25–30 mln ludzi. 
Działacze „szarej strefy”, powiększając szeregi legalnych biznesmenów, wnieśli 
do odradzającego się biznesu rosyjskiego swoiste wymogi etyczne i normy mo-
ralne z innej, bardziej „szorstkiej” kultury. Jednocześnie nadal pasoŜytują na 
niedociągnięciach juŜ nowego systemu (takie pasoŜytnictwo to jedyny sposób 
istnienia „szarej strefy” ekonomicznej w kaŜdym kraju). 

W istocie wszystkie te grupy pozbawione są perspektywy historycznej. 
Obecnie na styku tradycyjnych zachowań tych grup następuje swoisty proces 
mutacji, poszukiwania zdolnych do przetrwania form. Tę sytuację moŜna zilu-
strować cytatem z ksiąŜki znanego ze smutnego losu biznesmena  
M. Chodorkowskiego, która została opublikowana w 1992 r. i jest skierowana 
do młodych czytelników. Rozdział, z którego pochodzi cytowany fragment jest 
zatytułowany Nasz Bóg i idol (Наш Бог и кумир): „Co odróŜnia nas – nowo-
czesnych biznesmenów i przedsiębiorców – od Lenina? Był za powszechną 
równością w biedzie, nędzy, a my – za równością w prawie do bogactwa, za 
równymi warunkami startu. Lenin niszczył bogatych i bogactwo, stworzył wła-
dzę, która prawnie uniemoŜliwiła bogacenie się. Tych, którzy starali się jak 
najwięcej zarobić, przyrównywano do przestępców kryminalnych. Został znisz-
czony bodziec materialny. Praca socjalistyczna stała się pracą przymusową, 
niewolniczą, mimo iŜ w sloganach twierdzono inaczej. Wystarczy Ŝyć według 
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Iljicza! (Włodzimierza Iljicza Lenina). Naszym kompasem jest Zysk osiągnięty 
zgodnie z najsurowszym przestrzeganiem prawa. Naszym Idolem jest Jego Kró-
lewska Mość kapitał finansowy, gdyŜ on i tylko on prowadzi do bogactwa jako 
normy Ŝycia. Dość Ŝycia Utopią. Droga ku Dziełu, które wzbogaci! KsiąŜka ta 
jest dla naszych zwolenników. Nasze słowa skierowane są przede wszystkim do 
naprawiających sytuację zwolenników na wyboistej drodze działalności bizne-
sowej, gdyŜ ona, i tylko ona jest ratunkiem. Autorzy zdają sobie sprawę z tego, 
Ŝe wiele ich tez za jakiś czas zostanie uznane za truizmy. Nowe pokolenie bę-
dzie się dziwiło: »A czy moŜna w ogóle myśleć inaczej?« KsiąŜka powstawała 
właśnie w tym celu, by przybliŜyć ten czas...16”. Etyka nowej klasy przedsię-
biorców w Rosji jest zjawiskiem złoŜonym i sprze-cznym. 

Problemy etyczne odrodzenia biznesu rosyjskiego  

Obecna sytuacja róŜni się od tej, która kształtowała się w Rosji przedrewo-
lucyjnej: tam biznes wpisywał się w dość stabilny system społeczno-kulturowy 
oraz rozwijał się w kontekście róŜnorodnych, ale stosunkowo stabilnie ukształ-
towanych wartości, norm i wzorców zachowań. Biznes skorelowany był ze 
standardami racjonalności wartościowej – etyki słuŜenia i korporacyjności kla-
sowej. Krytyka negatywnych aspektów działalności przedsiębiorczej – hipero-
siągalności praktycznej racjonalności ze szkodą dla wartościowej, niestabilności 
norm moralnych oraz skłonności do „szarej” i przestępczej działalności była 
prowadzona przewaŜnie z pozytywnych i konstruktywnych pozycji. 

Zaś współczesną sytuację cechuje głęboka i rozległa destrukcja całego sys-
temu wartości i stosunków społecznych. Pod względem treściowym destrukcja 
ta wyraŜa się w naruszeniu kruchej równowagi pomiędzy osiągnięciami jed-
nostek indywidualnych, grupy i państwa jako całości. Formalne wycofanie się 
państwa z wielu sektorów gospodarki, w tym takŜe z tych o znaczeniu strate-
gicznym dla kraju, oraz sfery socjalnej wywołało stan dezorganizacji i upadku 
scentralizowanej planowej gospodarki państwowej. Jednak nie spowodował on 
uwolnienia rządzących od struktur biurokratycznych i stosunków władczych. 
Korupcja i przestępstwa utrudniają rozwój inicjatywy prywatnej w stopniu nie 
mniejszym niŜ biurokracja i obciąŜenia podatkowe. Wyniki badań przeprowa-
dzanych w ostatnich latach pokazują, Ŝe przedsiębiorca nie ma poczucia, iŜ on 
oraz jego mienie są wolne od przemocy bezpośredniej i nagłych, nieprzewidy-

                                                                 
16 O. Тарасов, Этика в бизнесе. Доклад на I Всероссийских молодежных научно-

богословских чтениях, Wyd. „Руская мысль”, Moskwa 2008, s. 4. 
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walnych, nieuregulowanych prawnie działań struktur władzy17. Sytuacja nie 
uległa zmianie po ogłoszeniu przez prezydenta D. Miedwiediewa pod koniec 
2009 r. strategii modernizacji stosunków społecznych w sferze biznesu. 

Wpływają na nią róŜne siły, rozmaite etyczne tradycje i systemy wartości, 
dlatego Ŝe w rosyjskim biznesie zatrudniono mnóstwo ludzi róŜnych narodowo-
ści, wyznań religijnych i o róŜnych poglądach etycznych, posiadających róŜno-
rodne doświadczenia gospodarcze. Oprócz tego do biznesu rosyjskiego w latach 
90. dołączyli obywatele innych państw. Ich działalność opierała się na normach 
etyki zachodniej. Kontakt z nimi powoduje bardzo specyficzne przeplatanie się 
odbudowywanych rosyjskich cech narodowych z ogólnoświatowymi, co czę-
ściowo ułatwia włączenie biznesu rosyjskiego do systemu światowych standar-
dów etycznych zachowania zawodowego. 

Istnieją jednak i czynniki przeszkadzające temu procesowi. Po pierwsze,  
w Rosji nie działa w pełni główna fundamentalna  zasada współczesnego społe-
czeństwa zachodniego: nienaruszalności własności prywatnej. W Rosji wła-
sność prywatna nie jest święta. Tutaj połączyły się cechy szczególne kultury 
prawosławnej, gardzącej kultem wartości materialnych i socjalistyczna pogarda 
dla własności prywatnej. 

Po drugie, biznes rosyjski działa w warunkach nieuznawania przez znaczną 
część społeczeństwa dobrobytu jako takiego, bogactwa w dowolnej formie, 
nawet jako wyniku wyłącznie własnej pracy. Po trzecie, we współczesnej Rosji 
powstał szczególny stosunek do prawa i roli państwa. Paradoks etyczny rosyj-
skiego biznesu polega na tym, Ŝe etyczność lub nieetyczność tych czy innych 
działań często nie jest określana przez prawo ani nie jest wynikiem własnego 
wyboru, lecz jest podyktowana głównie koniecznością przetrwania przedsię-
biorcy w warunkach niepewności, niedoskonałości, nieprzestrzegania prawa, 
obojętności, a często i prześladowań ze strony państwa. System partnerstwa 
biznesu i państwa we współczesnej Rosji moŜe istnieć tylko w formie łączenia 
duŜych struktur biznesowych ze skorumpowanymi urzędnikami w postaci oli-
garchii. Trudno jest mówić o etyce zachowania państwa w warunkach niewy-
płacania zaległych wynagrodzeń pracownikom finansowanycm bezpośrednio  
z budŜetu organizacji i przedsiębiorstw, niepłacenia za zamówienia rządowe  
i innych naruszeń obowiązujących przepisów, zasad i obietnic. 

Paradoks etyczny rosyjskiego biznesu moŜna rozwiązać tylko w tym przy-
padku, jeśli rząd spełni swoje funkcje i stworzy warunki cywilizowane dla biz-

                                                                 
17 H. Зарубина, Этика предпринимательства в руской культуре, „Отечественные 

записки” 2002, № 4–5, s. 15–16. 
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nesu, dla jego stabilności w Rosji. Dopiero wtedy zostanie umoŜliwione dojście 
do władzy i biznesu ludziom będącym w stanie zmienić siebie i dostosować się 
do nowych warunków, dla których korzyści własne są całkowicie zgodne  
z literą prawa, ale którzy stawiając na pierwszym miejscu troskę o dobro swoich 
rodzin, uzyskują to poprzez osiągnięcie dobrobytu całego państwa. 

Najwidoczniej prawdziwe podstawy etyczne biznesu w Rosji naleŜy dopie-
ro ukształtować. Następującemu po pierwotnej prywatyzacji głównej części 
majątku państwowego etapowi w rozwoju biznesu będzie towarzyszył wzrost 
konkurencji zarówno między poszczególnymi przedsiębiorstwami, jak i między 
ludźmi biznesu jako osobami fizycznymi. NaleŜy sądzić, Ŝe mowa jest o rynku 
kupującego, więc tylko wybór konsumencki moŜe ostatecznie stać się podstawą 
sukcesu w biznesie. W takich warunkach naruszenie etyki biznesowej moŜe 
więcej kosztować firmę. W rezultacie zachowanie etyczne okazuje się być bar-
dziej skuteczne niŜ zwycięstwo w bezpośrednim starciu z konkurencją przy 
uŜyciu nieetycznych środków. 

Samodzielny wybór norm etycznych i stopnia ich przestrzegania w biznesie 
jest sprawą prywatną kaŜdego człowieka. Jednak dla biznesmena, kierownika 
firmy, wybór ten ma dość znaczny wpływ, tak jak na pracowników firmy i na 
biznes w ogóle. Nowoczesna teoria zarządzania podkreśla nierozerwalny zwią-
zek między liderem biznesu a samym biznesem. 

Zakończenie 

Kończąc dygresje na temat formowania rosyjskiej etyki biznesu, moŜna 
wyciągnąć następujące wnioski: 
1. Rosyjska etyka gospodarcza ma co najmniej 500-letnią historię. 
2. Historia rosyjskiej etyki gospodarczej to historia relacji moralnych w sferze 

handlu, rzemiosła, a takŜe współdziałania z zagranicznymi kupcami i pro-
ducentami. 

3. Stosunki moralne w rosyjskiej sferze handlu i przemysłu kształtowały się 
pod wpływem cech narodowych i mentalności Rosjan. 

4. DuŜy pozytywny wpływ na etykę biznesu w Rosji miało prawosławie. 
5. Niszcząc inicjatywę prywatną w biznesie, reŜim radziecki zniszczył tym 

samym takŜe podstawy relacji moralnych między producentami. 
6. Współczesna etyka rosyjskiego biznesu znajduje się na etapie formowania 

się i charakteryzuje się wieloma cechami negatywnymi. NajwaŜniejsze  
z nich to: niewykonanie przez partnerów zobowiązań zawartych w umowie, 
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korupcja, stosowanie brutalnych metod w walce z konkurentami, unikanie 
płacenia podatków i innych obowiązkowych opłat. 

7. JednakŜe pojawiają się zaląŜki nowych postępowych tendencji w rozwoju 
moralnym rosyjskiego biznesu. Są one związane z korzystaniem z doświad-
czeń zagranicznych, z tradycji przedrewolucyjnych i z dąŜeniem nowej kla-
sy do prowadzenia biznesu w sposób cywilizowany.  
W 2010 r. rosyjscy biznesmeni zaproponowali projekt „Kodeksu rosyjskie-

go przedsiębiorcy”18. Jego główne załoŜenia to: 
– rosyjski przedsiębiorca jest przekonany o przydatności swojej pracy nie 

tylko dla siebie, ale dla innych, dla społeczeństwa jako całości, 
– zakłada, Ŝe otaczający go ludzie umieją i chcą pracować, 
– wierzy w biznes, uwaŜa go za atrakcyjną twórczość, 
– uznaje konieczność istnienia konkurencji, ale rozumie takŜe koniecz-

ność współpracy, 
– szanuje kaŜdą własność, ruchy społeczne,  
– szanuje profesjonalizm i kompetencję, prawo, 
– ceni wartość edukacji, nauki i techniki.  
Te podstawowe zasady etyczne, jakimi powinien kierować się przedsię-

biorca, mogą zostać uściślone pod kątem poszczególnych obszarów jego dzia-
łalności zawodowej. Dla Rosji problemy etyki gospodarczej przybierają pierw-
szorzędne znaczenie. Wynika to z intensywnego kształtowania się stosunków 
rynkowych w tym kraju. 

 
ETHICS ESTABLISHMENT AND PECULIARITIES  

OF ITS DEVELOPMENT IN RUSSIA 
 

Summary 
 
The paper attempts to analyze the origin and history of economic ethics in Russia at the 

viewpoint of modern times. It proves that in Russia there could not exist so-called „independent 
ethics” – it was always associated with the Orthodox Church and the prevailing worldview in 
society. The paper used the method of hermeneutics, based on the Russian sources and research 
papers. 

                                                                 
18 O. Гугнін, T. Гугніна, К. Кассан, Тенденції розвитку моралі російського 

підприємництва – від нігілізму до «естетичної етики», w: Kategoria wartości a cele przed-
siębiorstwa, red. K. Jaremczuk, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 1999, s. 108; 
http://azps.ru/articles/et7.html. 
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KAMPANIA SPOŁECZNA – ZAŁO śENIA I EFEKTY  
NA PRZYKŁADZIE AMERYKA ŃSKIEGO PROGRAMU 

„GOT MILK?”  
 

 

 

Streszczenie  

Najbardziej znaną kampanią promocyjną w USA jest projekt „Got milk?”, który trwa nie-
przerwanie od 1993 r. Kampania została zainicjowana przez przetwórców mleka, którzy w obli-
czu spadku jego konsumpcji musieli przedsięwziąć jakieś środki. Niniejszy artykuł przedstawia 
przyczyny zainicjowania kampanii, jej cele i efekty. Podkreślono, Ŝe wprawdzie z zewnątrz kam-
pania ma charakter społeczny (nie promuje Ŝadnej konkretnej marki mleka i opisuje jego korzyst-
ny wpływ na ludzkie zdrowie), ale jej głównym celem jest nakłanianie do większej konsumpcji 
mleka i przekonywanie, Ŝe jest ono dobre w kaŜdym wieku. Cel, jaki postawiono kampanii,  
z wielu powodów, które opisano w artykule, okazał się zadaniem zbyt trudnym. Tak więc pomi-
mo wielomilionowych nakładów na promocję nie przyniosła ona zamierzonego efektu. Zmieniła 
natomiast postrzeganie picia mleka – nie jest to juŜ związane z koniecznością dostarczania orga-
nizmowi odŜywczych składników; dzisiaj wiąŜe się raczej z ulubioną porą dnia i przekąską, taką 
jak ciastka czy płatki kukurydziane.  

Wstęp  

Kampania społeczna róŜni się od komercyjnej przede wszystkim celem – ta 
pierwsza ma wpłynąć na postawy i ocenę pewnych zjawisk społecznych, ta 
druga – najczęściej ma skłonić konsumentów do zakupów. Tak więc w rekla-
mach o społecznym charakterze trudno znaleźć nazwę konkretnej marki czy 
producenta. Ale czasami takŜe niełatwo jest stwierdzić, czy kampania rzeczywi-
ście ma na celu dobro społeczne. Za przykład moŜna podać amerykańską kam-
panię reklamową „Got milk?” 

W 1993 r. powstała organizacja non profit o nazwie The California Milk 
Processor Bard (CMPB), co moŜna przetłumaczyć jako Rada Kalifornijskich 
Przetwórców Mleka. Jej głównym celem było spowodowanie większego spoŜycia 
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mleka wśród mieszkańców Kalifornii1, którzy juŜ w latach 90. XX w. woleli napo-
je gazowane czy witaminizowane. Z powodu wieloletniego spadku spoŜycia 
mleka w tym stanie Ameryki twórcy organizacji chcieli, by powołane stowarzy-
szenie, przez intensywne działania promocyjne (głownie reklamę), zmieniło 
zwyczaje konsumpcyjne Kalifornijczyków. Zdecydowali, Ŝe z kaŜdego galonu2 
przetworzonego mleka przeznaczą 3 centy na działalność Rady, dzięki czemu 
juŜ w pierwszym roku działalności dysponowała ona budŜetem 23 mln dolarów. 
Postanowiono takŜe, Ŝe co 3 lata twórcy stowarzyszenia będą oceniać jego dzia-
łalność i będą mogli zdecydować, czy nadal chcą w tym przedsięwzięciu brać 
udział. W tymŜe 1993 r. CMPB zatrudniła twórcę reklam Jeffa Manninga3 i tak 
rozpoczęła się historia najbardziej rozpoznawanej kampanii społecznej w USA 
„Got milk?” 

Od dziesięcioleci toczy się dyskusja, czy spoŜycie mleka i jego przetworów 
jest dla człowieka korzystne, czy teŜ nie. Dylematu tego nie mają producenci 
mleka, którzy śledzą zachowania konsumpcyjne społeczeństw i starają się na 
nie wpływać. W USA w ramach kampanii ogólnokrajowych, inicjowanych 
przez agendy rządowe i organizacje non profit, rokrocznie na promocję mleka  
i jego przetworów wydaje się duŜe środki, co przedstawiono w tabeli 1.  

Tabela 1 

Konsumpcja mleka w USA vs. wydatki na jego reklamę 

Rok 
Konsumpcja mleka 

(mln litrów) 
Ogólnokrajowe wydatki na 

reklamę* (mln USD) 
Liczba mieszkańców 

USA 
1980 24 090 892 0 227 225 000 
1990 24 276 626 19 132 249 400 000 
1995 24 112 390 71 846 262 761 000 
2000 24 006 701 68 287 282 225 000 
2005 23 544 069 59 949 296 411 000  

* bez wydatków indywidualnych firm. 

Źródło: Milk Consumption Compared to Milk Advertising Expenditures 1978–2005; 
http://milk.procon.org/view.resource.php?resourceID=660. 

Ogólnokrajowe kampanie promocyjne mleka zaczęły się w USA w 1984 r., 
jednakŜe „Got milk?” (zainicjowana w 1993 r.) została ogłoszona najlepszą 
kampanią wszech czasów, zarówno ze względu na pomysł pierwszego scenariu-
sza na reklamę telewizyjną (mówił o konkursie radiowym, który przegrywa 

                                                                 
1 Stan o najbardziej Ŝyznych terenach na świecie, leŜący nad Pacyfikiem, na zachodnim wy-

brzeŜu USA; liczba ludności tego stanu dorównuje niemalŜe ludności Polski.  
2 1 galon = 4,5 litra; http://miary.hoga.pl. 
3 www.gotmanning.com/. 
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jeden ze słuchaczy, bo nie miał czym popić kanapki – w domyśle: nie miał mle-
ka – i nie mógł wyraźnie mówić), jak i społeczną akceptację. 29 października 
1993 r., równocześnie z pojawieniem się pierwszych reklam, slogan „Got 
milk?” został zastrzeŜony w Amerykańskim Urzędzie Patentowym jako znak 
handlowy pod numerem 744525564. W 1995 r. CMPB udzieliła licencji na uŜy-
wanie sloganu The National Milk Processor Bard (NMPB), a więc kampania 
„Got milk?” nabrała ogólnokrajowego charakteru. 

Niniejszy artykuł ma postać case study – omawia zarówno początki, jak  
i obecny charakter kampanii „Got milk?” Celem artykułu jest przedstawienie jej 
skuteczności w aspekcie wykorzystanych środków finansowych, kanałów ko-
munikacji oraz zmian w konsumpcji reklamowanego mleka.  

Historia kampanii i jej cele 

W USA od lat 60. XX w. obserwuje się wzrost konsumpcji napojów gazo-
wanych i równoczesny spadek konsumpcji mleka. Zmiana tej sytuacji na bar-
dziej korzystną dla producentów mleka jest jednym z głównych celów projektu 
„Got milk?” Wydawało się to niezbyt trudnym zadaniem, bowiem pod koniec 
XX w. 90% Amerykanów było przekonanych, Ŝe mleko ma pozytywne właści-
wości dla ludzkiego organizmu. Wiedzieli chociaŜby, Ŝe mleko zawiera calcium 
i zapobiega osteoporozie, co było efektem edukacyjnych reklam, które pokazy-
wały ludzi konsumujących produkt w róŜnych sytuacjach i przekazywały naj-
istotniejsze o nim informacje. Większość kojarzyła więc mleko z czymś ko-
rzystnym dla zdrowia, a nawet koniecznym w codziennej diecie, ale jednak… 
nudnym5. Z drugiej strony konkurencyjne napoje gazowane promowane były  
w atmosferze zabawy, przygody, czegoś lekkiego, na pewno niezwiązanego  
z codziennym obowiązkiem dostarczania koniecznych składników odŜywczych. 
Kampania „Got milk?” musiała więc przede wszystkim pokonać promocję sub-
stytucyjnych produktów. 

Kolejnym wyzwaniem były opakowania. Wytwórcy napojów, jak Coca- 
-Cola, Pepsi czy Mountain Dew kreowali opakowania kolorowe, funkcjonalne, 
innowacyjne, podczas gdy producenci napojów mlecznych trzymali się formuły 
białego prostokątnego kartonu albo teŜ przezroczystego tworzywa sztucznego. 
Na sposób pakowania produktów twórcy kampanii nie mogli wpłynąć, ale mo-
gli zmienić jego postrzeganie, postanowiono więc porzucić schemat reklamy 
mówiącej jedynie o właściwościach odŜywczych mleka. Wydaje się, Ŝe decyzja 

                                                                 
4 www.trademarkia.com/got-milk-74452556.html. 
5 D.B. Holt, Got milk? www.aef.com/on_campus/classroom/case_histories/3000. 
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była słuszna, bowiem juŜ wówczas 70% mieszkańców Kalifornii, gdzie zapo-
czątkowano promocję, deklarowało, Ŝe pije mleko, a więc juŜ byli przekonani o 
jego pozytywnych właściwościach. Opierając się na załoŜeniu, Ŝe łatwiej do 
czegoś przekonać obecnego klienta, niŜ pozyskać całkiem nowego, Manning  
z zespołem postanowili po prostu namówić obecnych konsumentów do częst-
szego spoŜycia. Zbadali przy tym, Ŝe ludzie spoŜywają mleko przy okazji je-
dzenia ciasta, słodkich przekąsek i chleba z masłem orzechowym, zdecydowano 
więc wykorzystać to połączenie w nowych reklamach6. Schemat, jaki postano-
wiono stworzyć, nazwano „strategią utraty”, co odnosiło się do sytuacji, Ŝe kon-
sument właśnie zasiada do ulubionej przekąski i okazuje się, Ŝe w domu nie ma 
mleka… uczucie, jakie wtedy go ogarnia, to zdenerwowanie i myśl o utraconym 
posiłku. Inicjujące kampanię drukowane w tej konwencji reklamy pokazywały 
nadgryzione ciastka/desery z podpisem: „Got milk?” Pozytywne przyjęcie tego 
pomysłu było bodźcem do wyprodukowania reklam telewizyjnych, z których 
pierwsza – jak wspomniano – mówiła o niewykorzystanej szansie w konkursie 
radiowym.  

Twórcy kampanii chcieli utrzymać pomysł „odczuwania braku” i jednocze-
śnie chcieli uczynić z picia mleka czynność modną. W tym celu zaplanowali 
drugą turę reklam, pod hasłem Niebo (Haeven)7, której scenariusz mówił  
o męŜczyźnie zastanawiającym się po śmierci, czy znalazł się w niebie, czy 
piekle, i okazuje się, Ŝe w tym drugim miejscu, bo kiedy znajduje karton mleka, 
ten jest pusty. Reklama pokazywała mleko w nowy sposób i nie była przewi-
dywalna, jak wcześniejsze, co wpłynęło na jej popularność. Następne lata pro-
mocji to serie reklam według „strategii utraty” i co-branding ze znaną marką 
ciastek oreo (rys. 1).  

Celem wspólnej kampanii było dotarcie do odbiorców w wieku 12–18 lat, 
co nie było zadaniem łatwym, badania bowiem mówiły, Ŝe amerykańscy kon-
sumenci ok. 10. roku Ŝycia odchodzą od mleka i nie wracają przez wiele lat. 
Tak więc np. osoby w wieku 18–24 lata piją rocznie nieco ponad 166 litrów 
napojów gazowanych, ale tylko 65 litrów mleka8. 

 
 
 
 

                                                                 
6 D.B. Holt, Got milk?... 
7 www.youtube.com/watch?v=hnIjgw5A-iI. 
8 D. B. Holt, Got milk?.... 
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Rys. 1. Zmodyfikowany slogan „Got milk?” i niewidoczne ciastko oreo  

Źródło: www.coloribus.com/adsarchive/prints/oreocookies-got-oreo-2936855/. 

Twórcy kampanii musieli więc przekonać konsumentów, Ŝe mleko jest do-
bre w kaŜdym wieku, o czym np. mówiła reklama zatytułowana „Isolation”. 
Zmiana przyzwyczajeń Ŝywieniowych jest najtrudniejszym zadaniem dla twór-
ców kampanii promocyjnych, bowiem przekonania i nawyki w tej sferze kon-
sumpcji nabywa się przez lata, a nawet pokolenia. Dlatego, mimo bardzo do-
brych ocen poszczególnych serii reklam, konsumpcja mleka nie zmieniała się 
znacząco (rosła jedynie w Kalifornii, gdzie zainicjowano kampanię, ale nie na 
tyle, Ŝeby mówić o duŜym sukcesie). Zaczęto więc modyfikować konwencję 
reklam i w połowie 1997 r. powstała seria „Town Without Milk”  (Miasto bez 
Mleka), którą jednak zakończono po 9 miesiącach emisji z powodu niezbyt po-
zytywnych komentarzy odbiorców i ciągłego braku zamiany w sprzedaŜy re-
klamowanego produktu9. Postanowiono wrócić do lŜejszej opcji „konsumentów 
odczuwających brak mleka” w róŜnych sytuacjach. Ówczesne media podawały, 
Ŝe na tę nową kampanię producenci mleka przeznaczą 150–180 mln UDS10.  
W 2001 r. NMPB zleciła stworzenie strony internetowej www.whymilk.com, 
która miała wesprzeć inne kanały komunikacji i stać się źródłem wiedzy o mle-
ku dla zainteresowanych osób, z wszechobecnym logo „Got milk?” (rys. 2). 
Równocześnie pojawiły się produkty z marką „Got milk?”, takie jak lodówki, 
kuchenki, butelki dla dzieci, ścierki kuchenne, koszulki, a nawet kartki pocz-
towe.  

W 2001 r. pojawiły się takŜe reklamy w języku hiszpańskim, co wydaje się 
być zrozumiałe, skoro w USA ok. 15% populacji mówi tym językiem11,  
a w samej Kalifornii jest to ponad 30%. Warto dodać, Ŝe strona internetowa 

                                                                 
9 A. Dawson, J. Voight, Goodby Leaves Town Without Milk, Adweek, July 1998.  
10 Ibidem.  
11 www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html. 
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www.whymilk.com równieŜ posiada wersję w języku hiszpańskim, a hiszpań-
skojęzyczna reklama „La Llorona” była pierwszą reklamą w tym języku emito-
waną w angielskojęzycznych kanałach. Obecnie marka Got milk? cieszy się 
90% znajomością wśród Amerykanów.  

 
 

 
 
 

Rys. 2. Logo „Got milk?”  

Źródło: www.schoolnutrition.org/Content.aspx?id=14228. 

Wspomniana strona internetowa zawiera wiele treści, mogących zaintere-
sować kaŜdego. Są tu przede wszystkim historie Milk Mustache Celebrities  
– znanych osób promujących aktualnie mleko (na początku 2011 r. było ich 37). 
A ponadto: raporty dotyczące sposobu Ŝywienia dzieci w amerykańskich rodzi-
nach, informacje o wartościach odŜywczych mleka, porady specjalistów (np. 
trenerów sportowych), interaktywny analizator napojów (rys. 3), kalkulator 
kalorii produktów i całych obiadów, przepisy na ciekawe posiłki z mlekiem12.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 3. Zalety mleka wobec innych napojów – moŜliwość porównywania na stronie internetowej  

Źródło: www.whymilk.com/beverage_breakdown.php. 

Pokazany na rysunku 3 analizator napojów jest dobrym przykładem wpły-
wania na opinie przez fakty i argumenty, co jednak nie zawsze kłania do zmiany 
przyzwyczajeń zakupowych. Kolejne badania pokazały, Ŝe konsumenci często 
zapominają kupić mleko, więc w miejscach, gdzie panuje duŜy ruch (np. przy-
stanki komunikacji miejskiej, drogi dojazdowe do głównych miast), a takŜe  

                                                                 
12 www.whymilk.com/recipes.php. 
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w sklepach spoŜywczych pojawiły się przypominające o mleku plakaty, przy 
czym nie zrezygnowano z reklamy w telewizji i prasie.  

Kanały komunikacji kampanii „Got milk?” i jej środki 

Kampania promująca mleko w USA trwa od 17 lat. W tym czasie wykorzy-
stano wszystkie moŜliwe kanały komunikacji, a więc zarówno billboardy, jak  
i reklamę prasową, zarówno spoty telewizyjne, jak i radiowe, i oczywiście In-
ternet (kampania „Got milk?” jest aktywna na stronach Twittera i Facebooka). 
Promocję mleka zaczęto od reklam drukowanych i telewizyjnych. W latach 90. 
XX w. pomysł na reklamy opierał się na wspomnianym schemacie „poczucia 
braku”, a więc jej bohater właśnie odkrywa, Ŝe do jego ulubionej przekąski 
zabrakło mu mleka. Scenariusz zawsze kończył się na poczuciu niezadowolenia 
z tak niekomfortowej sytuacji i odbiorca przekazu miał pomyśleć, Ŝe sam  
w takiej nie chciałby się znaleźć i lepiej tego uniknąć, a więc… zawsze trzeba 
mieć świeŜe mleko w lodówce. W drugiej połowie lat 90. zdecydowano, Ŝe 
reklamy muszą bardziej trafiać do ludzi młodych. Powstał więc scenariusz 
wspomnianej reklamy „Isolation”, opowiadającej o tym, Ŝe młody człowiek 
zgodzi się na trudny naukowy eksperyment, ale nie zgodzi się na zamknięcie na 
kilka tygodni bez mleka. W zasadzie powtórzono więc schemat „poczucia bra-
ku”, tyle Ŝe bohaterem był nastolatek. Dzięki intensywności reklam telewizyj-
nych i ich róŜnorodności (wyprodukowano ich ponad 250) marka Got milk? 
stała się modna. Twórcom kampanii łatwiej było więc do reklam zaprosić osoby 
znane (celebrities) i obecnie jest to główna koncepcja kampanii – popularne 
osoby zgadzają się na zdjęcia „z wąsami po mleku”. W tej konwencji kręcone 
są teŜ reklamy, w których do tej pory wzięły udział takie znane osoby, jak Elton 
John, Martha Steward, David Beckham, Beyonce, Kate Moss, Angelina Jolie, 
Christian Bale (Batman) czy cały zespół KISS. Pierwszą celebrity zaangaŜowa-
ną przez Menninga i NMPB była Naomi Cambell w 1995 r. Zastanawiające, Ŝe 
wśród aktualnych celebrities męŜczyźni to zaledwie sześć osób – sportowcy  
z NHL (National Football League), prowadzący programy w TV i dwie osoby 
będące finalistami „The biggest loser” – programu o odchudzaniu13. Wydaje się, 
Ŝe zdecydowana przewaga kobiet wypływa z załoŜenia, Ŝe to one ciągle roz-
strzygają o Ŝywieniu rodziny. Często kobiety z reklam są znanymi osobisto-
ściami i równocześnie wychowują dzieci/mają rodziny, co ma dowodzić temu, 

                                                                 
13 Michael Ventrella schudł 119 kg, „Biggest loser”  finale 2010: Michael Ventrella wins NBC 

show's 9th season with record-breaking loss, www.nydailynews.com/entertainment/; Danny 
Cahill stracił 108 kg, Danny Cahill Wins The Biggest Loser‘s 8th Season, www.people.com. 
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Ŝe osoby sukcesu same piją mleko i podają je rodzinie, dbając o dobro swoich 
najbliŜszych. Środek wykorzystany w reklamach to rekomendacja (testimonial), 
polegająca na wykorzystaniu argumentów pochodzących od autorytetów. Zgod-
nie z informacjami na www.whymilk.com, na początku 2011 r. mleko promo-
wało 37 znanych osób, głównie aktorki, a takŜe gwiazdy TV i sportu (rys. 4).  

aktorzy
29%

gwiazdy TV
22%

fitness & sport
19%

wyjątkowe zawody
14%

modelki
8%

muzycy
8%

 
Rys. 4. Celebryci promujący mleko w 2011 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.whymilk.com (05.02.2011). 

Obecność znanej osoby na www.whymilk.com jest korzystna dla obu stron 
– twórcy promocji podają najwaŜniejsze osiągnięcia danej postaci, a więc przy-
czyniają się do jej popularności i dobrego wizerunku, a tym samym budują po-
pularność swojej strony i mleka jako produktu. Wykorzystano tu oczywiście 
efekt przeniesienia, a więc pozytywny wizerunek osoby pokazującej się w parze 
z innymi osobami/rzeczami sprawia, Ŝe odbiorca przekazu o tych towarzyszą-
cych elementach takŜe zaczyna myśleć pozytywnie.  

Obok znanych postaci w reklamach wykorzystano przede wszystkim sym-
bol „białych wąsów” i szklanki mleka, a ponadto uśmiechnięte twarze (100% 
reklam), kobiety w zwiewnych sukniach (32,5% reklam), a te pokazane  
z dziećmi zawsze w dŜinsach (a więc bohaterka to kobieta z obowiązkami, ale 
piękna i dzielna). Przy osobach, które są kojarzone z konkretnymi dziedzinami, 
znajdowały się często atrybuty ich zawodów, np. koszulki sportowe i piłki przy 
zawodnikach NFL, równowaŜnia, na której ćwiczy lekkoatletka, gitary w rę-
kach muzyków. Podczas reklamy kaŜda z przedstawionych postaci mówi, Ŝe 
przeszła w Ŝyciu coś trudnego i w pokonaniu problemów, osiągnięciu sukcesu, 
pomogła jej zdrowa dieta i niskotłuszczowe mleko. Tak więc reklamy niczego 
nie obiecują, ale skłaniają do wrócenia pamięcią w przeszłość i odszukania 
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waŜnych momentów. Ciekawe jest takŜe to, Ŝe w reklamach nie ma jednego 
zestawu wykorzystanych kolorów. Brano raczej kolory charakterystyczne dla 
danej dziedziny – jak kolory druŜyn sportowych, a jedyny powtarzający się 
biały jest symbolem mleka. Motywem przewodnim, który nie był wskazany 
wprost, zawsze jednak było doskonale wyglądające ciało, jako skutek zastoso-
wania się do rad podawanych przez celebrytów. Wykorzystano więc stereotyp 
atrakcyjnego wyglądu jako warunku sukcesu i dobrego samopoczucia.  

Efekty 

Jak juŜ wspomniano, przed kampanią stawiano dwa główne cele: wzrost 
sprzedaŜy mleka (co oznacza przeobraŜenie przyzwyczajeń Ŝywieniowych)  
i zmianę wizerunku osoby pijącej mleko. Z punktu widzenia wzorców kon-
sumpcji wiadomo, Ŝe dawniej typowe amerykańskie jedzenie to były jajka na 
śniadanie, kanapki na lunch i pieczone mięso na kolację14. Na skutek promocji 
posiłków typu instant, wspartych reklamami takich sieci, jak McDonald, KFC 
czy Burger King, konsumenci zaczęli konsumować całkiem inne dania. Zmiana 
trwała ok. 25 lat. Do tego dołączył się trend jedzenia na zewnątrz zamiast przy-
gotowywania posiłków w domu, a takŜe wzrost popularności kuchni azjatyckiej 
i latynoamerykańskiej. W Ŝadnym z tych trendów nie ma miejsca na mleko. Tak 
więc proste z początku promowanie picia tego produktu okazało się być zada-
niem trudnym. Mimo tego producenci mleka zdecydowali się wydawać miliony 
dolarów na kampanie reklamowe i nie odnieśli sukcesu (rys. 5–6).  
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Rys. 5. Konsumpcja mleka niskotłuszczowego w litrach (mln) w USA w latach 1986–2005 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Understanding Diary Markets – Total U.S. fluid milk 
consumption, http://future.aae.wisc.edu/data/annual_values/by_area/2129?tab=sales. 

                                                                 
14 N. Blisard, Got Milk? Implications of Generational and Aging Effects, Amber Wives, luty 

2004, www.ers.usda.gov/amberwaves/February04. 
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Rys. 6. Wydatki w mln dolarów na ogólnokrajową promocję mleka w USA w latach 1986–2005 
(bez wydatków firm) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Milk Consumption Compared to Milk Advertising 
Expenditures, http://milk.procon.org/ (05.02.2011). 

NaleŜy zadać pytanie, dlaczego reklamy mleka o mniejszej zawartości 
tłuszczu, jako idealnego produktu dla utrzymania zdrowia i szczupłej sylwetki, 
chociaŜ podobały się odbiorcom, to jednak nie wpłynęły na wielkość konsump-
cji? Powodów moŜe być kilka: 
1. Odpowiedzią na promocję mleka były antykampanie prowadzone przez 

organizacje proekologiczne; powstało teŜ wiele publikacji dowodzących, Ŝe 
mleko jednak nie jest zdrowe. Argumentowano, Ŝe Ŝadne ssaki nie piją 
mleka jako osobniki dorosłe, więc dlaczego człowiek ma to robić? Co wię-
cej, zdaniem niektórych mleko przyczynia się do wielu chorób, jak alergie 
(nietolerancja laktozy), astma czy rak prostaty15. Oczywiście przeciwnicy 
kampanii „Got milk?” nie mają tylu środków, co NMPB, więc ich głosy nie 
są tak słyszalne, ale w efekcie jednak wpływają na decyzje konsumentów. 

2. Konsumpcja mleka zaleŜy od wielu czynników, nie tylko od działań promo-
cyjnych producentów. Wiadomo np., Ŝe mleko często jest spoŜywane wraz  
z płatkami kukurydzianymi – spadek popularności płatków na rzecz bato-
nów z ziarnami (granola bars) spowodował mniejsze spoŜycie mleka.  

3. Sposób promocji mleka z wykorzystaniem celebrytów, chociaŜ przynoszący 
duŜy rozgłos, jest często krytykowany. Twierdzi się, Ŝe występujące w rek-
lamach osoby wyglądają po prostu niekorzystnie, Ŝeby nie powiedzieć 
brzydko, i rozgłos bierze się z komentarzy na ten temat, a nie z trafności 

                                                                 
15 Say NO to milk!, www.celestialhealing.net/milkpage.htm. 
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przekazywanych argumentów. MoŜna teŜ spotkać opinie16, Ŝe taki sam 
efekt moŜna by osiągnąć, pokazując w reklamach dzieci, które w roli kon-
sumentów mleka są bardziej wiarygodne (jak to robi się w Australii; rys. 7). 
Z drugiej strony moŜna powiedzieć, Ŝe konsumenci mleka oglądający re-
klamy mogli się utoŜsamiać z występującymi celebrytami i dzięki efektowi 
wzmacniania konsumpcji – kiedy reklama utwierdza odbiorców o słuszno-
ści ich wyborów – nie porzucali mleka na rzecz innych napojów17.  

4. W ostatnim 20-leciu intensywnie promowane są produkty substytucyjne, 
takie jak napoje gazowane. Konsumenci muszą więc wybierać między 
dwoma rodzajami napojów kupowanych bardziej dla przyjemności niŜ 
zdrowia (jeśli zgodzimy się, Ŝe mleko jest zdrowe jedynie dla dzieci). DuŜą 
skuteczność promocji napojów gazowanych widać na przykładzie Coca-Cola 
Co., która przyczyniła się do zorganizowania w 1996 r. Letnich Igrzysk Olim-
pijskich w Atlancie i wydała miliony dolarów na promocję swoich produktów. 
W tymŜe 1996 r. to samo postanowili zrobić producenci mleka (rys. 6), jed-
nak ich duŜe wydatki na reklamy nie przyniosły wzrostu konsumpcji. Wyja-
śnić to moŜna faktem, Ŝe coca-cola jest dla Amerykanów dobrem narodo-
wym, podczas gdy mleko jest anonimowe, z góry wiadomo więc, który pro-
dukt w walce o konsumenta odniesie tu sukces. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 7. Reklamy mleka: S. Sarandon w reklamie „Got milk?” i dziecko w reklamie Diary 
Australia 

Źródło: www.whymilk.com/milk_mustache_celebrities.php, www.dairyaustralia.com.au/Health-
and-Lifestyle/Whats-New-in-Nutrition/Consumer-advertising.aspx (05.02.2011). 

                                                                 
16 A. Gifford, The Got Milk? Ad Campaign Around the World, http://inventorspot.com/ 

articles/got_milk. 
17 M. Sutherland, A.K. Sylvester, Reklama a umysł konsumenta. Co działa, co nie działa  

i dlaczego, PWN, Warszawa 2003, s. 118–119. 
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Tak więc okazało się, Ŝe popularne reklamy nie są gwarancją lepszej sprze-
daŜy, która moŜe nawet spadać pod wpływem labilnych sił rynkowych. Zali-
czyć do nich naleŜy przede wszystkim działania konkurencji promującej nowe 
trendy w konsumpcji napojów, takich jak picie wody i soków. Do tego dodać 
naleŜy skutki globalizacji, wprawdzie w USA nie tak bardzo widoczne, jak  
w krajach europejskich, ale jednak zmieniające podaŜ na amerykańskim rynku 
napojów. Z podanych powodów w USA konsumpcja mleka wśród dzieci  
w wieku 2–18 lat spadła z 13,2% w latach 70. XX w. do 8,3% w roku 200118,  
i trend ten obserwuje się nadal.  

W przypadku „Got milk?” brak reakcji zakupowej konsumentów moŜe wią-
zać się takŜe ze sprzecznymi informacjami – z jednej strony producenci mleka 
zapewniają, Ŝe jest ono doskonałe dla kaŜdego, z drugiej – specjaliści, lekarze 
czasami, twierdzą coś wręcz przeciwnego. Wielu konsumentów pozostało więc 
nieprzekonanych. MoŜna natomiast stwierdzić, Ŝe kampania spowodowała inne 
postrzeganie mleka – nie jest juŜ tylko produktem koniecznym dla utrzymania 
zdrowia, ale takŜe konsumowanym dla przyjemności. Kampania pozytywnie 
wpłynęła takŜe na spoŜycie jogurtów i smakowych napojów mlecznych19. Efek-
tem kampanii jest równieŜ – jak juŜ wspomniano – 90% znajomość marki i logo 
„Got milk?”, jednakŜe w sumie nie osiągnięto efektu ogólnego wzrostu kon-
sumpcji mleka ani wzrostu spoŜycia mleka chudego, o czym świadczą dane  
w tabeli 2.  

Tabela 2 

SprzedaŜ mleka i jego przetworów w USA w wybranych latach 

 
SprzedaŜ mleka 

ogółem 
SprzedaŜ jogurtu 

SprzedaŜ chudego 
mleka 

rocznie, w litrach na 1 osobę 
1970 114,5  bd. 12,9 
1980 106,5 1,0 30,9 
1990 101,6 1,8 43,1 
2000 92,0 2,8 36,8 
2007 90,5 5,0 35,9 

Źródło: opracowanie na podstawie U.S. per capita sales of fluid milk products, 
www.wisdairy.com/Upload/statistics/lg_us_per_capita_milk_sales_60_07.gif. 

                                                                 
18 Jako procent wszystkich kalorii przyjmowanych dziennie, w: J. M. McGinnis, J. Appleton 

Gootman, V. I. Kraak, Food marketing to children and youth: threat or opportunity?, Institute of 
Medicine (U.S.). Committee on Food Marketing and the Diets of Children and Youth, National 
Academies Press, Washington 2006, s. 65.  

19 www.wisdairy.com/Upload/statistics/lg_us_per_capita_milk_sales_60_07.gif. 
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Nieskuteczność promocji mleka moŜe wynikać takŜe ze specyfiki tego pro-
duktu – jego nietrwałość nie pozwala na wykorzystanie nowoczesnych kanałów 
dystrybucji, które stosują producenci wody i napojów owocowych, takich jak 
automaty do sprzedaŜy (vending machines)20. Dzięki nim konkurenci mogą 
rozszerzać swoją działalność na punkty typu stacje benzynowe, miejsca, gdzie 
jest duŜy ruch ludzi (dworce autobusowe, kolejowe), czy nawet szkoły. Dla 
producentów mleka wykorzystanie takich rozwiązań byłoby bardzo trudne. Tak 
więc kiedy intensywna promocja nie idzie w parze z odpowiednią dystrybucją, 
trudno oczekiwać istotnych zmian w sprzedaŜy. Na to nakładają się jeszcze 
ruchy ekologiczne, które nagłaśniają problem nieetycznego traktowania zwie-
rząt, w tym krów, co takŜe wpływa na konsumpcję wyrobów mlecznych21. Na-
leŜy wspomnieć jednak, Ŝe na promocję mleka są wraŜliwi konsumenci, którzy 
cały czas deklarują jego spoŜycie. Okazuje się więc, Ŝe ci, którzy dotychczas 
pili mleko o 2% tłuszczu pod wpływem reklam zmieniają je na mleko nisko-
tłuszczowe, ale nie są to nowi konsumenci, a więc nawet jeśli okresowo rośnie 
spoŜycie takiego mleka, odbywa się to kosztem pozostałych jego rodzajów22.  

Wnioski  

Artykuł omawia cele, sposoby ich realizacji i efekty amerykańskiej kampa-
nii promującej mleko „Got milk?” Kampania powszechnie uwaŜana jest za spo-
łeczną, tzn. mającą na celu głównie dobro konsumentów, a nie zyski producen-
tów mleka, jednakŜe zadania, jakie przed nią stawiano, świadczą o czymś prze-
ciwnym: głównie chodziło o zatrzymanie spadku konsumpcji mleka, a w dalszej 
perspektywie jej wzrost. Promocją zajęła się wprawdzie organizacja non profit, 
ale od początku, a więc od 1993 r., jest ona finansowana ze środków przetwór-
ców mleka.  

W kampanii „Got milk?” wykorzystano wszystkie dostępne kanały komu-
nikacji: prasę, reklamę zewnętrzną, radio i telewizję, a takŜe Internet. Najwięcej 
rozgłosu kampania uzyskała przez wykorzystanie celebrytów rekomendujących 
picie mleka, takich jak S. Sarandon czy D. Beckham, i z tego obecnie jest naj-
bardziej znana. W sumie wyprodukowano ok. 250 reklam z róŜnymi znanymi 
osobami w roli głównej. Twórcy promocji stworzyli takŜe schemat budowania 

                                                                 
20 G.J. Allen, K. Albala, The business of food: encyclopedia of the food and drink industries, 

ABC-CLIO Publ., Santa Barbara 2007,  s. 345. 
21 Ibidem, s. 124-5. 
22 B. Reger, M. G Wootan, S. Booth-Butterfield, H. Smith, 1% or less: a community-based nu-

trition campaign. Department of Community Medicine, West Virginia University, Morgantown, 
2005, s. 2–15.  
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reklamy: „ulubiona przekąska – brak mleka – niezadowolenie”, który przez cały 
czas towarzyszy kampanii. MoŜna więc stwierdzić, Ŝe konsekwentny schemat 
reklamy zawaŜył na jej rozpoznawalności i popularności. Obecnie 90% Amery-
kanów zna markę „Got milk?”, chociaŜ nie zmieniła ona znacząco ich przyzwy-
czajeń Ŝywieniowych.  

Jak wspomniano, głównym celem kampanii był wzrost spoŜycia mleka, któ-
rego – co pokazują dane omówione w artykule – nie udało się osiągnąć. ZłoŜyło 
się na to kilka przyczyn, np. argumenty przeciwników picia mleka w kaŜdym 
wieku, ruchy proekologiczne, zmiany w stylu konsumpcji Amerykanów czy 
kampanie promujące produkty substytucyjne i lepsza ich dostępność. Tak więc 
pomimo bardzo dobrej oceny samych reklam i ich artystycznej wartości nie 
odniosły one zamierzonego skutku. Dzięki nim jednak popularna stała się mar-
ka „Got milk?”, którą wykorzystuje się w co-brandingu z innymi produktami,  
a więc samo logo stanowi juŜ duŜą wartość marketingową. 

Podsumowując przeprowadzone rozwaŜania, warto zadać dwa pytania: czy 
kampania „Got milk?” ma na celu rzeczywiście dobro konsumentów? Raczej 
wątpliwe. Czy moŜna stwierdzić, Ŝe do tej pory (po 17 latach) nie odniosła suk-
cesu? TakŜe trudno to powiedzieć, bo nasuwa się tu kwestia: co by było z kon-
sumpcją mleka bez tej kampanii? Być moŜe takie postawienie problemu skłania 
przetwórców mleka do kontynuowania jego promocji w przyszłości.  

 
SOCIAL CAMPAIGN – ASSUMPTIONS AND EFFECTS  

ON AMERICAN PROGRAM „GOT MILK?” EXAMPLE 
 

Summary 
 
The best known promotion campaign in the United States is the project titled „Got milk?” 

that is conducted from 1993. This campaign was initiated by milk processors, who had to counte-
ract decrease of milk consumption. This paper presents stimuli of „Got milk?” campaign launch-
ing as well as its goals and effects. It was underlined that although from outside this campaign 
shows social spirit (it doesn’t promote any milk brand and emphasize wholesome side of milk 
use), but its main goal is to encourage to bigger milk consumption and persuade that milk is good 
at every age. The pointed objective was too difficult to achieve for many reasons, which are dis-
cussed in the paper, as intensive promotion of soda drinks for example. So, despite millions of 
dollars spent on promotion, it did not bring the expected outcome. But this campaign has changed 
perception of milk – it is not connected with a necessity of providing vital elements of a diet for 
human body anymore; today it is tied to a favorite part of a day and a snack, like cookies or 
cornflakes.   
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TENDENCJE ZMIAN KONCEPCJI FUNDRAISINGU  
JAKO EFEKT EWOLUCJI OTOCZENIA 

 

 

 

Streszczenie  

Współczesne zmiany środowiska ekonomicznego, społecznego, politycznego i technologicz-
nego organizacji pozarządowych są główną przyczyną dokonujących się przemian, załoŜeń  
i technik fundraisingu. Wpływa to takŜe na postawy, oczekiwania i nastawienie darczyńców do 
niesienia pomocy, którzy przyjmując postawę proaktywną i samodzielnie nawiązują współpracę  
z organizacją zgodnie ze swoimi przekonaniami. Cechy współczesnego fundraisingu odpowiadają 
zasadzie: „from methodology driven to donor driven”, która akcentuje potrzebę uwzględniania  
i podporządkowania oczekiwań darczyńców strategii i technik gromadzenia funduszy. 

Wprowadzenie 

Obecnie pod wpływem ewolucji otoczenia zmienia się środowisko marke-
tingowe organizacji non profit. Nowe warunki gospodarowania wsparte elek-
tronicznymi technologiami informacyjnymi zmieniły sposób funkcjonowania 
organizacji społecznych, komunikowania ze społeczeństwem, a przede wszyst-
kim zasady gromadzenia funduszy (fundraising). Celem artykułu jest zaprezen-
towanie kierunków i cech przemian fundraisingu, który obecnie charakteryzuje 
się kierowaniem apeli do zróŜnicowanego, rozproszonego i nieznanego audyto-
rium potencjalnych fundatorów. Brak nawiązywania relacji między organizacją 
i darczyńcami oraz budowania lojalności jest odpowiedzią na zmianę postawy 
darczyńców z proaktywnej na reaktywną. Rozwój pośrednich form donacji 
(SMS, audiotele, cause marketing) sprzyja temu. 

Cechy i zasady gromadzenia funduszy (fundraising) 

UzaleŜnienie skali działań prowadzonych przez NGOs od efektywnie 
zgromadzonego funduszu powoduje, Ŝe organizacje te w procesach pozyskiwa-
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nia funduszy rozwojowych zwanych fundraisingiem1, poszukują i doskonalą 
strategie i formy gromadzenia środków finansowych od osób indywidualnych, 
biznesu, agencji rządowych i to zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodo-
wej. Prezentowane w tabeli 1 dane wskazują, Ŝe w Polsce w latach 2003–2008 
struktura źródeł pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe uległa 
zmianie na rzecz wzrostu znaczenia środków publicznych i filantropii w finan-
sowaniu organizacji społecznych (tab. 1). Natomiast prowadzenie własnej dzia-
łalności gospodarczej jako źródło finansowania traci na znaczeniu. Tendencję 
taką potwierdzają teŜ wyniki badań przeprowadzonych w USA2, z których wy-
nika, Ŝe granty rządowe wypierają prywatne darowizny.  

Tabela 1 

Struktura przychodów organizacji pozarządowych w Polsce w latach 2003-2008 (w %) 

Źródło finansowania 
Przychody (w %) 

2003 2005 2008 
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 miedzy sektorem pozarządowym i administra-
cją publiczną w Polsce, „Trzeci Sektor” 2010, nr 20, s. 22. 

Okazało się, Ŝe NGOs postrzegają fundraising w aspekcie ponoszonych 
kosztów, które głównie obejmują: 

– zapłatę zewnętrznej firmie organizującej profesjonalny fundraising, 
– rekompensatę finansową dla fundraiserów i członków organizacji, któ-

rzy wolą być zaangaŜowani w działalność usługową organizacji, a nie 
w zbieranie funduszy, 

– nakłady na promocję. 
Natomiast aplikowanie o pomoc publiczną nie wiąŜe się z wydatkami. 

Wzrost skali finansowania działań NGOs ze środków publicznych, choć wydaje 
się zagroŜeniem dla niezaleŜności NGOs, moŜna traktować jako wyznacznik 

                                                                 
1 P.F. Drucker, Managing The Non Profit Organization, Heinemann Ltd.1007 s. 127 i dalsze, 

S. Clarke, M. Norton, The Complete Fundraising Handbook, Directory of Social Change, London 
1999, s. 11. 

2 J. Andreoni, 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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przemian związanych z rozwojem relacji między państwem a sektorem poza-
rządowym3. W tabeli 2 zaprezentowano zaleŜności między przedmiotem dzia-
łania organizacji a dominującym źródłem jej finansowania.  

Tabela 2 

Przedmiot działań a źródła finansowania organizacji pozarządowych (struktura w % ) 

Wyszczególnienie SprzedaŜ 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. MoŜliwość czy konieczność. 
Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 12. 

Z przedstawionych danych wynika, Ŝe przychody ze sprzedaŜy usług są  
w 88% źródłem finansowania działalności organizacji reprezentujących interesy 
grup zawodowych (tj. profesjonalno-korporacyjnych), a w 65% świadczących 
usługi w zakresie kultury. Natomiast z funduszy publicznych finansowana jest 
najczęściej działalność w zakresie ochrony zdrowia (51%) oraz pomocy spo-
łecznej (44%). Z kolei przychody z filantropii są źródłem finansowania głównie 
działań w skali międzynarodowej. Okazuje się, Ŝe pomimo tendencji wzrostu 
aplikowania NGOs o fundusze publiczne znaczenie gromadzenia funduszy od 
społeczeństwa jest nadal istotne. Potwierdza to takŜe stała tendencja wzrostu 
liczby podatników, którzy przekazali na rzecz organizacji poŜytku publicznego, 
1% podatku od dochodów osobistych (rys. 1.). W 2010 r. co trzeci uprawniony 
podatnik skorzystał z takiej moŜliwości.  

                                                                 
3 J. Herbst, Sector „in statu descendi”? O relacjach między sektorem pozarządowym i admi-

nistracją publiczną w Polsce. „Trzeci Sektor”2010, nr 20, s. 24. 
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Rys. 1. Liczba podatników przekazujących 1% podatku w Polsce w latach 2004–2010 

Źródło: Ministerstwo Finansów za: J. Przewłocka, Stale rośnie zainteresowanie Polaków 1% dla 
OPP, Stowarzyszenie Klon/Jawor „Wiadomości NGOs” z dnia 2011-01-24 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/618102.html. 

Pozyskiwanie przez organizacje społeczne funduszy w formie 1% łączy re-
dystrybucję publicznych środków z osobistymi decyzjami podatników co do 
wyboru organizacji, na rzecz której przekazane zostaną fundusze. Wymaga 
jednak od tych organizacji aktywności promocyjnej i zaangaŜowania w nagła-
śnianie potrzeb i prezentowanie dotychczasowych osiągnięć, a takŜe umiejętno-
ści posługiwania się technikami fundraisingu.  

Fundraising – strategia gromadzenia funduszy od społeczeństwa 

Pojęcie „fundraising” jest jednoznacznie rozumiane jako kwestowanie na 
cele społeczne4. Jednak w literaturze przedmiotu moŜna spotkać takŜe szersze 
ujęcia tego terminu. Fundraising jest zaplanowanym pozyskiwaniem środków 
na działalność społeczną, która „wymaga nie tylko dobrego warsztatu, ale teŜ 
pewnej wirtuozerii w działaniu, a takŜe twórczego natchnienia”5. W przytoczo-
nej definicji akcentowana jest potrzeba szczególnych kompetencji fundrajzera  
i zaplanowanych działań. Jeszcze szerzej ten problem widzi B. Breeze6, który 
akcentuje, Ŝe darowizny charytatywne są procesem jednoczesnej wymiany war-
tości ekonomicznych i społecznych, a której efektem jest zgromadzony fundusz 

                                                                 
4 K. Wójcik, Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Placet, Warszawa 2005, s. 94. 
5 K. Morawska, Jak nauczyć się fundraisingu? „Trzeci Sektor” 2006, nr 7, s. 119. 
6 B. Breeze, Robin Hood In Reverse: exploring the relationship between income and charitable 

giving, „Voluntary Sector Working Paper”, No. 3, Centre for Civil Society LSE London, July 
2006, s. 12. 
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i wykreowany społeczny kapitał wraz z integracją społeczeństwa. W takim uję-
ciu w procesie fundraisingu nakładem są pieniądze darczyńców i wysiłek osób 
zaangaŜowanych w zbiórkę, efektem zaś rozwój partnerstwa między darczyń-
cami i członkami organizacji, a nawet ich podopiecznymi7. W tym ujęciu pod-
kreśla się, Ŝe akcje fundraisingu przyczyniają się do rozwoju postaw filantropij-
nych, integracji społeczeństwa i wzrostu zaufania. Potwierdzają to wyniki ba-
dań CBOS przeprowadzone w Polsce w 2010 r.8, które wskazują, Ŝe Polacy 
wysokim zaufaniem darzą organizacje charytatywne (WOŚP ufa 88%, Caritas – 
82%, PCK – 78%) podczas gdy obserwuje się spadek zaufania do wielu instytu-
cji publicznych (w 2009 r., w porównaniu do 2008 – rząd stracił zaufanie  
o 25%, telewizja o 22%, parlament o 18%, gazety o 17%, partie polityczne  
o 14%)9.  

Zatem postawa zaufania społecznego prowadzi do rozwoju filantropii, która 
polega na bezinteresownym, dobroczynnym udzielaniu pomocy finansowej  
i rzeczowej potrzebującym. O związku między zaangaŜowaniem w społeczną 
pomoc w formie wolontariatu a dobroczynnością świadczą dane prezentowane 
na rysunku 2.  

62,0%

16,0%

26,0%

32,0%

12,0%

52,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

wolontariusze

osoby 
niezaangaŜowane           

w wolontariat

wspiera materialnie inne organizacje wspiera materialnie tylko WOŚP nie wspiera materialnie organizacji
 

Rys. 2. Wsparcie materialne na rzecz organizacji 

Źródło: J. Przewłocka, Czemu Polacy się nie angaŜują? Stowarzyszenie Klon/Jawor, Wiadomości 
NGOs z 3.01.2011, http://civicpedia.ngo.pl/ngo/611352.html. 

                                                                 
7 Por. M. Norton, M. Eastwood, Writing Better Fundraising Applications. The Directory of So-

cial Change. London 1999, s. 7. 
8 CBOS: wciąŜ niski poziom zaufania społecznego, www.civicpedia.ngo.pl/ngo/499773.html. 
9 Humanitarian Aid Report, Special Eurobarometr 343, lipiec 2010, http://ec.europa.eu/ 

public_opinion/archives/ebs/ebs_343_en.pdf, za: A. Soboń-Smyk, Dzialalność humanitarna UE 
waŜna, ale mało znana (www.civicpedia.ngo.pl/ngo/499773html). 
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Z przytoczonych informacji wynika, Ŝe 62% wolontariuszy wspiera mate-
rialnie inne organizacje, podczas gdy 52% społeczeństwa nie wspiera Ŝadnej 
organizacji, a 32% tylko WOŚP. Wskazuje to, Ŝe część społeczeństwa wykazuje 
zaangaŜowanie w wolontariat i jednocześnie niesie pomoc rzeczową innym 
potrzebującym. Przyczyn takiego stanu moŜna upatrywać w warunkach spo-
łeczno-ekonomicznych społeczeństwa polskiego i potrzebie aktywności zawo-
dowej, co uniemoŜliwia włączanie się do wolontariatu i akcji dobroczynnych. 
MoŜe teŜ wynikać z braku dostosowania technik fundraisingowych do oczeki-
wań i moŜliwości współczesnych darczyńców. Problem ten akcentują A. Serge-
ant i J. E. Nichols10, którzy wskazują konieczność odejścia od tradycyjnego 
fundraisingu, gdzie podmiotem aktywnym była organizacja gromadząca fundu-
sze, która kontaktowała się z grupa potencjalnych i stałych darczyńców, by 
wspierali organizację, odpowiadając na jej apele. Podkreślają, Ŝe warunki spo-
łeczne, ekonomiczne, polityczne i technologiczne rzutują na kształt współcze-
snego fundraisingu, w którym przyjmowana powinna być zasada „from metho-
dology driven to donor driven”11, co oznacza konieczność podporządkowania 
strategii działań w ramach fundraisingu potrzebom i oczekiwaniom darczyń-
ców.  

Klasyczny a współczesny fundraising – cechy przemian 

Uznanie potrzeb i oczekiwań darczyńców w pozyskiwaniu funduszy nie 
tylko odpowiada podejściu marketingowemu, ale takŜe oznacza przyjęcie zasa-
dy, Ŝe kształt współczesnego fundraisingu determinują zmiany społeczne i go-
spodarcze tak w układzie poszczególnych krajów, jak i świata. W tabeli 3 za-
prezentowano porównanie cech klasycznego i współczesnego fundraisingu. Ze-
stawione cechy współczesnego fundraisingu wskazują, Ŝe kształtują go głów-
nie następujące czynniki: 

– technologie komunikacyjne – adaptowanie Internetu, mobilnych środ-
ków komunikacji (telefony komórkowe, SMS, społeczne media), 

– społeczne i demograficzne – przejawiające się zmianami struktury spo-
łeczno-demograficznej ludności, rozwojem wielokulturowości i starze-
niem się społeczeństwa, 

                                                                 
10 A. Sergeant, Marketing w organizacjach non profit, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004,  

s. 173; J.E. Nichols, Repositioning fundraising in the 21st century, „Journal of Nonprofit nd 
Voluntary Sector Marketing” 2004, May, Vol. 9, No. 2; (ABI/INFORM/Global), s. 163. 

11 J.E. Nichols, Repositioning fundraising in the 21st century…, s. 165. 
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– integracyjne – prowadzące do globalizacji, poszerzania kręgu poten-
cjalnego audytorium darczyńców i rozwoju międzynarodowego fundra-
isingu, 

– orientacja społeczeństwa ukierunkowana na rozwiązywanie problemów 
społecznych (od lokalnych po globalne), która ma takŜe przełoŜenie na 
rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, tworzenie 
fundacji korporacyjnych i budowanie relacji między firmami biznesu  
i organizacjami społecznymi w formie cause marketingu. 

Tabela 3 

Klasyczny i współczesny fundraising 

Kryterium 
porównań 

Fundraising klasyczny Fundraising współczesny 

postawa dar-
czyńców 

Reaktywna -nastawienie na  
na apele i wezwania organizacji 

proaktywna – aktywni w działaniu, decy-
dujący o współpracy z organizacją 

audytorium jednorodne segmenty, najczęściej 
osób zamoŜnych 

Szerokie ( ale teŜ niszowe) i zróŜnicowane 
wg zamoŜności, płci, wieku, etnicznym, 
kultury, miejsca zamieszkania, wykształ-
cenia itd. 

cechy fundato-
rów 

wierzący w autorytety, misyjni, 
pamiętający warunki Ŝycia okre-
su wojny i zaraz po II wojnie 
światowej 

młodzi, traktujący postawy filantropijne 
i prospołeczne jako modne, ale teŜ prze-
konane o potrzebie niesienia pomocy 

formy komuni-
kacji 

masowa komunikacja z darczyń-
cami – apele w mass mediach 

interaktywna komunikacji z wykorzysta-
niem technologii elektronicznej, której 
dobór zaleŜy od oczekiwań darczyńców 

relacje z organi-
zacją 

częste kontakty, kształtowane i 
wymagane przez organizację 

moŜliwy brak kontaktowania się z organi-
zacją, gdy występuje pośrednia forma 
donacji (SMS, audiotele, karty bankowe 
affinity itd.) 

stopień lojalno-
ści 

kreowanie lojalności darczyńców 
i oczekiwanie przez organizacje 
postawy lojalności u darczyńców 

Akceptacja przez organizacje braku lojal-
ności darczyńców i zaangaŜowania 
w działania organizacji 

Źródło: opracowanie na podstawie: J.E. Nichols, Repositioning fundraising in the 21st century, 
„Journal of Nonprofit nd Voluntary Sector Marketing” 2004, May, Vol. 9, No. 2, 
(ABI/INFORM/Global), s. 163. 

Wpływ wymienionych czynników na rozwój fundraisingu nie jest odrębny, 
lecz komplementarny. Rozwój procesów globalizacyjnych wspartych nowymi 
technologiami komunikacyjnymi wspomaga sukces największych międzynaro-
dowych kampanii fundraisingowych organizacji, takich jak UNICEF, Czerwony 
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KrzyŜ, Plan International12. Innym przykładem tendencji zmian współczesnego 
fundraisingu jest niesienie pomocy organizacjom charytatywnym przez osoby 
zamoŜne, ale nie bezpośrednio, lecz przez osobiście załoŜoną fundację. Na 
przykład Bill Gates prowadzi działalność dobroczynną na całym świecie przez 
załoŜoną w 2000 r., wspólnie z Ŝoną Fundację Bill & Melinda Gates Founda-
tion13. W latach 2000–2004 przekazał on ponad 29 miliardów dolarów na cele 
charytatywne. Działalność dobroczynna Billa Gatesa jest podawana jako przy-
kład działań wywołujących zmiany w nastawieniu bogatych ludzi do filantro-
pii14. Współcześnie obserwuje się takŜe wysoką dynamikę powstawania funda-
cji korporacyjnych, które wraz z promocją działań komercyjnych firm, przy 
których są zakładane, realizują działania społeczne i dobroczynne15. Funkcjo-
nowanie fundacji dobroczynnych prywatnych i korporacyjnych zmienia audyto-
rium fundatorów organizacji pozarządowych i ukierunkowuje fundraising tych 
organizacji na poszukiwanie darczyńców wśród duŜych segmentów indywidu-
alnych osób. UmoŜliwia to rozwój komunikacji internetowej i mobilnej.  
W efekcie apele o pomoc kierowane są do nieograniczonej i rozproszonej (prze-
strzennie i ilościowo) liczby potencjalnych darczyńców. W efekcie fundatorami 
stają się osoby, które zechciały odpowiedzieć na apel, pomimo Ŝe wcześniej 
mogły nie znać organizacji, ktorej zdecydowały się pomóc. Innym przejawem 
zmian w fundraisingu jest rozwój cause marketingu, gdzie darczyńcy przekazu-
ją pomoc finansową, nie kontaktując się z organizacją, lecz dokonując zakupu 
produktów. Przychód z ich sprzedaŜy przekazywany jest na finansowanie dzia-
łań organizacji społecznej, z którą współpracuje firma oferująca produkt. Poza 
wskazanymi przejawami przemian współczesnego fundraisingu stale modyfi-
kowane i udoskonalane są techniki gromadzenia funduszy. Wyraźnie widać to 
na przykładzie adaptacji elektronicznych kanałów komunikacji. W tabeli 4 za-
prezentowano zmiany sposobów gromadzenia funduszy w Polsce w latach 
2001–2007 na podstawie udziału procentowego darczyńców korzystających  
z danej formy przekazywania pieniędzy.  

 
 

                                                                 
12 Zob. D. Weight, Responding to the Global Marketplace. Special Raport: Fundraising 

around the world, „Fundraising Success” 2008, May, Vol. 6, No. 5, s. 19 (ABI/INFORM Trade 
&Industry). 

13 www.gatesfoundation.org. 
14 Zob. M. Arczewska, A. Krajewski, O nieoczywistych pobudkach, czyli dlaczego bogaci dzie-

lą się majątkiem, „Trzeci Sektor” 2010, nr 22, s. 15. 
15 Zob. Fundacje korporacyjne w Polsce. Raport z badań, www.forumdarczyncow.pl/docs/ 

raport-fundacje-korporacyjne-w-polsce.pdf. 
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Tabela 4 

Techniki fundraisingu i ich wykorzystanie przez darczyńców (w %) w Polsce  
w latach 2001–2007 

Techniki przekazy-
wania pieniędzy 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Puszka, skarbonka, 
zbiórka publiczna 

59,0 72,6 63,0 67,9 63,9 55,1 65,4 

Zakup przedmiotów,  
z których dochód 
przeznaczony jest na 
cele społeczne  

24,0 22,7 21,5 17,3 14,8 13,1 22,7 

Przekaz pocztowy lub 
bankowy 

11,0 6,8 8,2 5,6 9 – 9 

Audiotele, SMS 3,5 4,3 16,5 16,2 28,4 23,5 26,6 
Wykupienie wstępu na 
imprezę charytatywną  

2,3 3,1 4,8 5,2 2,2 – – 

Systematyczne potrą-
canie od wynagrodzeń 
w zakładzie pracy 
(payroll) 

0,6 0,9 2,5 0,7 0,9 – – 

Wpłata z karty kredy-
towej dokonywana 
przez Internet 

0,0 0,4 0,7 0,6 0,7 – – 

Bezpośrednie przeka-
zanie pieniędzy po-
trzebującym 

42,7 38,8 50,3 40,6 36,8 37,3 34,6 

Inna 7,0 6,8 3,9 4,1 2,8 – – 

Źródło: M. Gumkowska, Wolontariat, Filantropia i 1%. Raport z badań 2005.3W 001. Stowarzy-
szenie Klon/Jawor, Warszawa 2005, s. 13; A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat, filantro-
pia i 1%. Raport z badań 2007, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2008, s. 23 i nast. 

Z przedstawionego zestawienia wynika, Ŝe najczęściej wykorzystywanymi 
formami przekazywania pieniędzy na rzecz organizacji społecznych jest: pusz-
ka, skarbonka i zbiórka na ulicy (65,4% wskazań), darowanie pieniędzy bezpo-
średnio potrzebującej osobie (34,6%) oraz audiotele i sms (24,6%). Widać tak-
Ŝe, Ŝe wzrost atrakcyjności form przekazywania funduszy dotyczy: audiotele  
i sms, wpłat z karty affinity oraz formy payroll. Natomiast obniŜenie wykorzy-
stania przedstawionych form gromadzenia funduszy obserwuje się w zakresie: 
przekazów pocztowych i bankowych, zakupu przedmiotów, z których dochód 
przeznaczany jest na cele społeczne, przekazywanie pieniędzy bezpośrednio 
potrzebującym osobom. Obserwowane zmiany sposobu przekazywania fundu-
szy wynikają ze zwiększonej powszechności korzystania z Internetu i telefonów 
komórkowych. Nadmienić naleŜy, Ŝe fundraising wykorzystujący Internet jest 
nie tyle atrakcyjny, ile dogodny dla darczyńców. MoŜliwości, jakie stwarza 
komunikacja internetowa, moŜna ująć w formie e-philantropy Toolbox jako 
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propozycję działań i instrumentów16. Strukturę e-philantropy Toolbox zaprezen-
towano w tabeli 5. 

Tabela 5 

Struktura e-philantopy Toolbox 

Obszary działania Instrumenty 
Zarządzanie komunikacją 
i edukacją społeczną 

Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi donatorami poprzez: 
– e-maile 
– wyszukiwarki (pozycjonowanie stron organizacji) 
– pass-along marketing (marketing wirusowy) 
– podawanie linków do rozsyłania do znajomych informacji  

o misji organizacji i jej potrzebach 
Donacja i członkostwo 
online 

Strony połączone z donacją (np. Pajacyk) 
Wysyłanie e-maili do darczyńców, 
Rejestracja online członków organizacji  
Podawanie konta bankowego, na które moŜna wpłacać darowizny  

Zarządzanie eventami Prezentacja i nagłaśnianie wydarzeń połączonych z gromadze-
niem funduszy online np. zbiórki przez Internet podczas Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Prezentacja statystyki Informowanie o liczbie wizyt na stronie, wielkości datków (np. 
Pajacyk) 

Rekrutacja wolontariuszy 
i zarządzanie nimi 

Rejestracja online, interaktywne kontaktowanie się z członkami 
organizacji i donatorami, budowanie relacji 

Budowanie relacji ze 
społeczeństwem oraz 
rzecznictwo 

Publikowanie opinii, kształtowanie postaw społecznych, wywie-
ranie nacisku, działania lobbingowe 

Źródło: T.R. Hart, ePhilantropy: Using the Internet to Build Suport „International Journal of 
Nonptrofit and Voluntary Sector Marketing” 2002, Vol. 7, No. 4 (ABI/INFORM Global),  
s. 356. 

Przedstawione techniki gromadzenia funduszy wraz z ich zmiennością na 
skutek rozwoju nowych technologii komunikacyjnych ukazują, Ŝe fundraising 
podlega przemianom. Coraz częściej indywidualnymi decyzjami darczyńców 
kierują podmioty zaangaŜowane w gromadzenie funduszy na cele społeczne. 
Przykładem są: operatorzy telefonów komórkowych (dla SMS), stacje telewi-
zyjne (audiotele), zakłady pracy (payroll), banki (emitujące karty kredytowe 
affinity) czy nawet urzędy skarbowe, które stają się pośrednikami w przekazy-
waniu odpisu 1% podatku od dochodów osobistych osób fizycznych na rzecz 
organizacji społecznych o statusie organizacji poŜytku publicznego. 

 

 
                                                                 

16 T.R. Hart, ePhilantropy: Using the Internet to Build Suport „International Journal of Non-
ptrofit and Voluntary Sector Marketing” 2002, Vol. 7, No. 4. s. 353 (ABI/INFORM Global),  
s. 356. 
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Nowe audytorium organizacji pozarządowych 

Wskazane wcześniej tendencje zmian współczesnego fundraisingu, utwo-
rzyły cztero-stopniowy układ audytorium organizacji (rys. 3). 

Społeczeństwo darczyńcy indywidualni

Podmioty zewnętrzne instytucjonalne 

Reprezentanci organizacji

Pracownicy operacyjni

 

Rys. 3. Układ audytorium organizacji 

Źródło: M. Hager, P.Rooney, T.Pollak,How fundraising is carried out in US non profit organiza-
tions, „International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing” 2002, Vol. 7, 
No. 4, s. 320. 

Przedstawiona na rysunku 3 struktura audytorium organizacji pozarządo-
wych obejmuje cztery główne grupy zaangaŜowane w niesienie im pomocy  
o odmiennych preferencjach i oczekiwaniach, a przede wszystkim zróŜnicowa-
nej sile nawiązanej relacji z organizacją. Najsilniej z organizacją związani są 
„reprezentanci” – osoby zajmujące miejsca w jej strukturach formalnych 
(członkowie zarządu, doradcy, patroni). Na drugim miejscu plasują się pracują-
cy na rzecz organizacji (nieodpłatnie), tj. członkowie organizacji i wolontariu-
sze. Podczas gdy wymienione dwie grupy mają wpływ na działania organizacji  
i ją współtworzą, to trzecia obejmuje podmioty zewnętrzne udzielające organi-
zacji pomocy finansowej, rzeczowej lub doradczej, ale nieuczestniczące w jej 
pracach. Przykładem są: instytucjonalni darczyńcy (np. administracja rządowa, 
organizacje społeczne, fundacje, firmy komercyjne). O ile postawy darczyńców 
instytucjonalnych moŜna kwalifikować jako reaktywne, to osoby indywidualne 
niosące pomoc charakteryzuje postawa proaktywna i dąŜenie do wspierania 
potrzeb organizacji, ale tylko tych, których misja, sposób działania i formy ko-
munikowania się i fundraisingu są zgodne z ich oczekiwaniami i osobistymi 
pobudkami. Indywidualni darczyńcy przynaleŜą więc do czwartego obszaru,  
o najsłabszych relacjach z organizacją, której pomagają. Kierują nimi silniej 
własne potrzeby i aspiracje niŜ działania promocyjne i apele o wparcie przeka-
zywane przez organizacje pozarządowe. Potwierdzają to wyniki badań motywa-
cji indywidualnych darczyńców, które ujawniają, Ŝe głównym impulsem do 
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niesienia pomocy jest osobiste przekonanie, iŜ powinno się pomagać innym 
(tab. 6). 

Tabela 6 

Motywacje Polaków angaŜujących się w wolontariat i filantropię 

Motywy dobroczynności Częstość wskazań 
w % 

UwaŜam, Ŝe powinno się pomagać innym, mam takie przekonanie 60,7 
UwaŜam, Ŝe jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie 35,2 
Sprawia mi to przyjemność/interesuję się tym 34,4 
Daje mi to moŜliwość bycia między ludźmi, poŜytecznie wykorzystać 
czas 

23,0 

Nie potrafię odmawiać 20,7 
Moi znajomi i bliscy teŜ to robią 17,4 
Chcę zdobyć nowe umiejętności 11,5 
Mam do spłacenia dług, ktoś pomógł mnie 3,9 

śródło: opracowanie na podstawie A. Baczko, A. Ogrocka, Wolontariat. Filantropia i 1%. Raport 
z badania 2007, 3W*, Stowarzyszenie Klon /Jawor, Warszawa 2008, s. 25 ( reprezenta-
tywna próba 1001 Polaków). 

Wymienione w tabeli 6 pozostałe motywy, które zostały najczęściej wska-
zane, dotyczą takŜe osobistego nastawienia darczyńców do ich potrzeby poma-
gania innym. Są to: jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie (35,2%), spra-
wia mi to przyjemność/interesuję się tym (34,4%), daje mi to moŜliwość bycia 
między ludźmi, poŜytecznie wykorzystać czas (23,0%). Charakterystyczne jest, 
Ŝe respondenci jako impuls do niesienia pomocy nie wskazali apelu organizacji 
o pomoc finansową czy rzeczową. 

Podsumowanie 

Przedstawione w artykule tendencje zmian współczesnego fundraisingu, 
wynikają z ewolucji zmian otoczenia organizacji pozarządowych oraz postaw  
i wyznawanych wartości społeczeństwa angaŜującego się w działania dobro-
czynne i filantropijne. To powoduje konieczność odejścia od fundraisingu 
transakcyjnego, gdzie podmiotem kreującym kształt fundraisingu była organi-
zacja na rzecz uwzględnienia proaktywnych postaw społeczeństwa i podpo-
rządkowania celów i form gromadzenia funduszy oczekiwaniom i aspiracjom 
potencjalnych darczyńców. Rozwój i upowszechnianie nowych technologii 
komunikacyjnych umoŜliwia to i temu słuŜy. 
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TRENDS OF FUNDRAISING CONCEPT AS A RESULT  
OF EVOLUTION OF ENVIRONMENT 

 
Summary 

 
Contemporary changes of economical, social, political and technological environment of 

non-governmental organizations are the main cause of the ongoing transformation, assumptions 
the techniques of fundraising. It also affects attitudes and expectations of donors for donating. 
Now, donors prefer self-establish cooperation with the organization in accordance with their 
convictions. Features of contemporary fundraising match principle: „from a methodology driven 
to donors driven”, which underlines the need to take into account the expectations of donors and 
subordination strategies and techniques for collecting funds. 
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ROLA ZAUFANIA W GOSPODARCE 
 

 

 

Streszczenie  

Zaufanie to, ogólnie rzecz ujmując, przekonanie i towarzyszące mu często działanie, Ŝe 
moŜna polegać na danej jednostce, która nie podejmie przeciwko nam Ŝadnych niekorzystnych 
działań. Problematyka zaufania poruszana jest w obrębie wielu dyscyplin naukowych, nabierając 
szczególnego znaczenia we współczesnym świecie, pełnym ciągłych, nieoczekiwanych zmian 
oraz zmagającym się z narastającą wszechobecną konkurencją. Celem artykułu jest ukazanie 
fundamentalnej roli zaufania w funkcjonowaniu gospodarki. Zaufanie, pomimo Ŝe decyduje  
o rozwoju gospodarczym, rzadko jest ujmowane w modelach ekonomicznych, a w statystykach 
gospodarczych w ogóle nie występuje. Tymczasem jest ono tak istotne, Ŝe jego brak stanowi 
najwaŜniejszą przyczynę ekonomicznej zapaści zarówno podmiotu, jak i całej gospodarki. 

Wprowadzenie 

W ciągu minionych dziesięcioleci całkowicie zmieniły się zasady funkcjo-
nowania światowych gospodarek. śyjemy obecnie w erze informatyzacji, gdzie 
nasilone są procesy globalizacji i konkurencji. W związku z tym dostęp do in-
formacji jest łatwiejszy, przez co stajemy w obliczu mnogości alternatyw,  
a w otoczeniu tworzy się coraz więcej sieci powiązań. To wszystko, włącznie  
z turbulentnym i niepewnym otoczeniem, sprawia, Ŝe zaufanie odgrywa bardzo 
waŜną rolę we współczesnym świecie. KaŜda współpraca zawiera w sobie ele-
ment zaufania, a jego poziom determinuje nie tylko rozwój indywidualny jed-
nostki, ale przede wszystkim rozwój społeczny i gospodarczy całych społe-
czeństw. Znaczenie zaufania wzrasta szczególnie na niedoskonałym rynku,  
w warunkach niejasności wyników i zachowań, które nie mogą być wprost mie-
rzalne lub obserwowane. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie strategicz-
nej rangi zaufania w funkcjonowaniu gospodarki.  
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Istota zaufania 

Problematyką zaufania w naukach społecznych zajmowało się wielu wybit-
nych autorów, jak choćby Thomas Hobbes, John Locke, Adam Smith, Georg 
Simmel, Ferdinand Toennies, Emile Durkheim, Talcott Parsons, Niklas Luh-
mann, Shmuel Eisenstadt, James Coleman, Anthony Giddens, Francis Fukuy-
ama czy Piotr Sztompka. Zaufanie moŜna rozumieć i definiować w róŜny spo-
sób. Termin ten wykorzystywany jest w wielu dyscyplinach naukowych, takich 
jak psychologia, socjologia, zarządzanie, marketing, zachowania organizacyjne, 
public relations czy systemy informacyjne1.  

Zaufanie jest emocją, wiarą w określone działanie czy własność obiektu 
nim obdarzonego. KaŜdego dnia wykonujemy mnóstwo czynności, opierając się 
na szeroko pojętym zaufaniu. Zaufanie jest ukierunkowaną relacją między 
dwiema jednostkami, z których jedna określana jest mianem ufającego A (tru-
stor), a druga powiernikiem B (trustee).  

PowyŜsza relacja moŜe występować między ludźmi, podmiotami czy insty-
tucjami, przy czym ufający musi być „jednostką myślącą”, a charakter tej relacji 
moŜe być wzajemny bądź jednostronny. W zaleŜności od obiektów bądź adresa-
tów, do których kierowane jest zaufanie, moŜna wyróŜnić2: 

− zaufanie osobiste: kierowane wobec konkretnych, znajomych osób, 
− zaufanie pozycyjne: kierowane do określonych ról społecznych, zawo-

dów, stanowisk, urzędów, bez względu na to, kto je zajmuje, 
− zaufanie komercyjne: kierowane do towarów, produktów określonej 

marki, firmy pochodzącej z określonego kraju, 
− zaufanie technologiczne: kierowane do róŜnych systemów technicznych 

(telekomunikacyjnych, informatycznych), 
− zaufanie instytucjonalne: kierowane do organizacji zrzeszających liczne 

grupy anonimowych uczestników (giełdy, banki), 
− zaufanie systemowe: kierowane pod adresem całego systemu społecz-

nego i jego uczestników. 
Zaufanie osobiste, zwane inaczej międzyosobowym lub interpersonalnym, 

skierowane jest wobec konkretnych ludzi, z którymi wchodzi się w bezpośred-
nie relacje. Do tej grupy zalicza się przede wszystkim rodzina, następnie przy-
jaciele, znajomi, koledzy z pracy, partnerzy w interesach czy teŜ sąsiedzi. Za-
ufanie pozycyjne natomiast wiąŜe się z tzw. kredytem zaufania, nie tyle w od-
                                                                 

1 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem  
w organizacjach wirtualnych, Diffin, Warszawa 2007, s. 33–35. 

2 P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2002, s. 104–111. 
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niesieniu do konkretnych osób, lecz zawodów oraz funkcji społecznych. Jako 
przykład posłuŜyć moŜe zaufanie do lekarzy w oparciu o składaną przez nich 
przysięgę Hipokratesa. Z przeprowadzonych przez P. Sztompkę badań nad tym 
typem zaufania wynika, Ŝe najniŜszą pozycję w hierarchii zaufania zajmują 
politycy, najwyŜsze zaś kolejno: lekarz, prawnik, człowiek biznesu, profesor 
uniwersytecki i zawodowy Ŝołnierz. Komercyjne zaufanie związane jest po-
średnio z relacją: klient – instytucja oraz dotyczy zaufania kierowanego do pro-
duktu (wyrobu bądź usługi) konkretnej marki czy firmy. Zaufanie technologicz-
ne natomiast kierowane jest do róŜnego rodzaju systemów technicznych, nie-
zbędnych do wykonywania codziennych czynności. Przykład stanowią systemy 
telekomunikacyjne, informatyczne. Pośrednio jest to takŜe zaufanie do kon-
struktorów i operatorów takich systemów. Zaufanie instytucjonalne skierowane 
jest do ogólnie określonego typu organizacji, jak np. szpitale, banki, giełdy, 
wyŜsze uczelnie itp., nie zaś do konkretnej instytucji. Ostatnim oraz najbardziej 
teoretycznym z wyŜej wymienionych rodzajów zaufania jest zaufanie systemo-
we, zwane równieŜ egzystencjalnym, które jest kierowane w stronę całego okre-
ślonego systemu społecznego, jakim jest np. ustrój państwa czy teŜ jego gospo-
darka.  

Obdarzanie innych osób zaufaniem skutkuje występowaniem wielu pozy-
tywnych działań wobec tychŜe osób. Oprócz funkcji zaufania wyszczególnio-
nych dla partnerów relacji, istnieją takŜe funkcje dla szerszych wspólnot, jakimi 
są np. grupy, stowarzyszenia, organizacje (tab. 1).  

Tabela 1 

Funkcje zaufania 

Dla partnerów Dla szerszej wspólnoty 

– uwalnia i mobilizuje ludzką podmioto-
wość 

– wyzwala kreatywne, innowacyjne działa-
nia 

– zmniejsza niepewność i ryzyko związane 
z tymi zachowaniami 

– zwiększa otwartość w stosunku do innych 
– częściej inicjujemy interakcje i wchodzi-

my w trwałe relacje z ludźmi 
– interakcje z osobami, które darzymy 

zaufaniem, są wolne od obaw i podejrzeń, 
pozwalają zatem na większą spontanicz-
ność i otwartość 

– nie musimy ciągle kontrolować zachowań 
innych 

– podnosi ogólny poziom naszej mobiliza-

– pobudza towarzyskość 
– skłania do wspólnego uczestnictwa  

w róŜnych stowarzyszeniach 
– wzbogaca sieć więzi międzyludzkich 
– zwiększa pole interakcji 
– pozwala nawiązywać bliŜsze kontakty  

z innymi ludźmi 
– sprzyja komunikacji i przezwycięŜa 

syndrom tzw. pluralistycznej ignorancji 
(rozpowszechnionej niewiedzy na temat 
poglądów i opinii, jakie wyznają inni) 

– sprzyja tolerancji, akceptacji dla osób 
obcych 

– tłumi przejawy międzygrupowej wrogo-
ści i ksenofobii, cywilizuje spory 

– wzmacnia więzi między jednostką  
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cji, aktywizmu i wolności 
– jeśli nasze zaufanie zostanie odwzajem-

nione, wówczas moŜna korzystać z do-
brodziejstw naleŜnych osobie, której za-
ufaliśmy 

– wyzwala optymizm Ŝyciowy, poczucie 
sprawstwa, Ŝyczliwość, tolerancję, szacu-
nek dla innych 

a wspólnotą, 
– wpływa na poczucie toŜsamości i wytwa-

rza silną solidarność zbiorową, w konse-
kwencji skłaniając ludzi do współpracy  
i wzajemnej pomocy 

– zmniejsza koszty transakcyjne, zwiększa-
jąc koszty współpracy 

Źródło: opracowanie na podstawie P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. 
Znak, Kraków 2007, s. 305–308. 

Analizując funkcje zaufania, moŜna dostrzec ich dobroczynne skutki dla 
partnerów relacji, grup społecznych bądź szerszej wspólnoty. Szczególnie cenne 
są: trwałe budowanie relacji z otoczeniem, szacunek dla innych, wzbogacona 
sieć więzi międzyludzkich, zmniejszenie kosztów transakcyjnych. NaleŜy jed-
nak pamiętać, Ŝe powyŜsze funkcje zaistnieją jedynie wówczas, gdy obdarzymy 
zaufaniem odpowiednią, godną go osobę. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność 
zaufania zaleŜy zatem od wiarygodności lub niewiarygodności adresata.  

Zaufanie jako zasób strategiczny  

Zarządzanie zaufaniem, zwane teŜ zarządzaniem przez zaufanie, to nowe 
podejście strategiczne do zarządzania organizacją, jak i jej relacji z bliŜszym  
i dalszym otoczeniem biznesowym. W kontekście rozległego spojrzenia na za-
ufanie zarządzanie tym zasobem moŜna rozpatrywać w dwoisty sposób. Po 
pierwsze, jako postępowanie prowadzące do zaskarbiania przez jednostkę  
A zaufania innych jednostek. Owo zaufanie stanowi wówczas istotne kryterium 
sukcesu i przetrwania. Wynika to z nakłaniania danego podmiotu do podjęcia 
współpracy z jednostką A. Drugim aspektem jest umiejętność trafnego osądu 
wiarygodności innych jednostek. Jest to równie waŜne jak proces budowania 
własnej autentyczności.  

Zaufanie buduje atmosferę, w której ludzie mogą pokazać swoje oblicze,  
a takŜe gotowość do czynienia większego wysiłku oraz pogłębienia współpracy. 
Niemniej jednak musi być ono autentyczne oraz funkcjonować według pew-
nych reguł. PoniŜsze zasady kreujące zaufanie w organizacji są nieodzownym 
elementem strategii zarządzania zaufaniem3: 

– Ufanie samemu sobie jest krytycznym czynnikiem w kreowaniu zaufa-
nia. 

                                                                 
3 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem. 

Wybrane problemy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2009, nr 3, s. 12. 
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– Czekanie, aŜ inni udowodnią swoją wiarygodność, jest niewystarczają-
ce. 

– Zaufanie buduje się bardzo długo, a moŜe być zniszczone w jednym 
momencie. 

– Nie zbudujesz zaufania, jeśli traktujesz je jako środek do celu. Zaufanie 
musi być autentyczne. 

– Nie moŜna zbudować zaufania bez respektowania wartości. 
– Zaufanie jest często niewidoczne. 
– Zaufanie wymaga zaangaŜowania. 
– Zaufanie polega zwykle na odwzajemnionych relacjach. 
– Zaufanie otwiera moŜliwości, które w innych przypadkach nie są moŜ-

liwe. 
– Zaufanie jest zmienne w czasie. 
– NaleŜy unikać substytutów zaufania. 
– NaleŜy unikać gry władzy. 
– NaleŜy budować kulturę wysokiego zaufania w organizacji w oparciu 

m.in. o wspólne cele i wartości, kulturę konsensusu, a nie przymusu. 
– NaleŜy unikać ciągłego dławienia konfliktów. 
– NaleŜy dbać o zgodność, unikać strategii oszustwa (zafałszowania, 

ukrycia, dwuznaczności) w procesach komunikacji. 
– NaleŜy redukować niepewność. 
– NaleŜy pamiętać, Ŝe zachowania obserwowalne stanowią „wierzchołek 

góry lodowej” kompetencji pracownika. 
– NaleŜy traktować ludzi równo i sprawiedliwie. 
W organizacji opartej na zaufaniu zaufanie stanowi podstawę wszelkich 

działań. Stosowanie powyŜszych zasad budowania zaufania jest w takiej orga-
nizacji wysoko rozwinięte. Pierwsza zasada, od której naleŜy rozpocząć proces 
budowy zaufania, mówi o tym, Ŝe gdy nie będziemy potrafili sobie zaufać, inni 
ludzie prawdopodobnie teŜ tego nie zrobią. Samozaufanie jest zatem kluczo-
wym czynnikiem kreującym zaufanie. Czekanie, aŜ ktoś nam zaufa, nie wystar-
czy. NaleŜy wyciągnąć rękę do drugiej osoby, gdyŜ zaufanie obliguje do tego, 
by ufać, a nieufność rodzi nieufność. Zazwyczaj proces budowy zaufania trwa 
długo, lecz zaufanie moŜna zburzyć w jednej chwili. NaleŜy zatem być bardzo 
ostroŜnym, gdyŜ nawet jedno krótkie słowo bądź zdarzenie moŜe podkopać 
Ŝmudnie kreowane zaufanie. Zaufanie musi być wiarygodne. NaleŜy w szcze-
gólności dbać o wierność wyznawanych zasad oraz autentyczność. Nawiązuje 
do tego kolejna zasada traktująca o nierozerwalnym związku zaufania i respek-
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towanych wartości w procesie jego budowy. Wartości są jednym z trzech źródeł 
zaufania obok znajomości i kalkulacji. Zaufania często nie widać. Dopóki nie 
zaniknie bądź nie zostanie naruszone, często nie uświadamiamy sobie jego zna-
czenia w Ŝyciu prywatnym czy zawodowym. Kolejna zasada wskazuje na ko-
nieczność głębokiego oddania się zaufaniu. Nie wystarczy bowiem składanie 
deklaracji bez pokrycia oraz mówienie pustych słów, aby zbudować zaufanie. 
Obdarzając zaufaniem, powinniśmy spodziewać się odwzajemnienia, gdyŜ za-
ufanie rodzi zaufanie. Im więcej zaufania okazuje sobie dwoje ludzi, tym więk-
sza jest ich wzajemna ufność. W miarę upływu czasu zaufanie wzrasta, lecz 
odwzajemnienie go nie musi wystąpić jednocześnie. Zaufanie wyzwala takie 
alternatywy, które w innych okolicznościach nie mogłyby zaistnieć. Oznacza to, 
Ŝe wraz z poczuciem przewidywalności oraz wsparcia zaufanie tworzy atmosfe-
rę, która zachęca ludzi do inicjowania rozmaitych działań i pozytywnej postawy 
wobec problemów czy zadań. Dziesiąta zasada budująca zaufanie mówi o tym, 
Ŝe zmienia się ono w czasie. ZaleŜność zasobu zaufania od czasu jest następują-
ca: wraz z upływem czasu wartość niematerialnego zasobu, jakim jest zaufanie, 
wzrasta. Wspólne cele i wartości są nieodzowne, gdy chcemy wytworzyć kultu-
rę wysokiego zaufania. Jednakowe wartości są nierzadko fundamentem tworze-
nia trwałej relacji.  

Poprzez pokrewne cele oraz wartości o wiele łatwiej jest wypracować poro-
zumienie. Zbędne stają się wówczas praktyki mogące naruszyć bądź zniszczyć 
zaufanie, tj.: presja, przymus, twarde negocjacje czy teŜ wyrzeczenia. Nieustan-
ne tłumienie konfliktów jest takŜe działaniem niepoŜądanym. Konflikt ma 
przewaŜnie charakter destrukcyjny i prowadzić moŜe do negatywnych zacho-
wań bądź emocji niwelujących zaufanie, takich jak wrogość, niechęć, frustracja, 
gniew. Rozwiązania budujące wyjaśniają konflikt, a uczestnicy konfrontacji 
pozostają w dobrych stosunkach. Zaufanie wówczas utrzymuje się na niezmie-
nionym poziomie, moŜe nawet wzrosnąć. Mając na uwadze troskę o jednomyśl-
ność i harmonię w procesie komunikacji, naleŜy wystrzegać się szeroko pojęte-
go oszustwa. Zafałszowanie, dwuznaczność bądź ukrycie stanowią przykład 
nieuczciwych praktyk stosowanych w komunikacji. Są to bariery tworzące nie-
sprawną komunikację, która z kolei często staje się źródłem konfliktów. Nie-
uczciwe sygnały zakłócają równieŜ ufność adresata komunikatu. Redukcja nie-
pewności to kolejny waŜny punkt w procesie kreacji zaufania. Człowiek od-
czuwa naturalną potrzebę umniejszania tego, czego nie jest pewien. Niepew-
ność zmniejsza poczucie bezpieczeństwa, a w konsekwencji równieŜ zaufanie. 
Ograniczenie niepewności jest moŜliwe m.in. poprzez zdobywanie informacji, 
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uczenie się, poszukiwanie wspólnych cech i wartości, jak równieŜ przewidywa-
nie przyszłych interakcji4. Następna zasada mówi o tym, Ŝe kompetencje pra-
cownika moŜna określić, zbadać, a nawet zmierzyć jedynie poprzez obserwo-
wanie jego zachowania. Osądu dokonać mogą przełoŜeni, niezaleŜni konsultan-
ci, klienci, a nawet sama zainteresowana jednostka. Ostatnią regułą ujętą  
w procesie budowy zaufania jest dewiza o równym i sprawiedliwym traktowa-
niu ludzi. Aby tego dokonać, warto posłuŜyć się jasnymi kryteriami podziału 
obowiązków oraz oceny pracowników, gdyŜ powinny one umoŜliwi ć sprawie-
dliwy osąd. Wśród wspomnianych mierników znajdują się m.in. posiadane 
kwalifikacje, sposób zachowania w stosunku do przełoŜonych i współpracow-
ników, wykonywanie poleceń zwierzchników oraz sposób i stopień realizacji 
powierzonych zadań słuŜbowych.  

Wpływ zaufania na wzrost gospodarczy kraju 

Zaufanie, będące podstawowym składnikiem kapitału społecznego, wywie-
ra znaczny wpływ na ogół funkcjonowania gospodarki kaŜdego kraju. F. Fu-
kuyama badając ową zaleŜność na podstawie analizy zachowań społecznych 
oraz kondycji gospodarczej wielu krajów, wyróŜnił tzw. społeczeństwa wyso-
kiego oraz niskiego zaufania, udowadniając tym samym, Ŝe zaufanie posiada 
istotną oraz wymierną wartość ekonomiczną5. W społeczeństwach wysokiego 
zaufania wytwarza się, a następnie wraz z upływającym czasem umacnia kultu-
ra zaufania, czyli „rozpowszechnione w zbiorowości reguły normatywne wy-
magające ufności i wiarygodności, egzekwowane przez sankcje społeczne”. 

Oznacza to, Ŝe ludzie są pod naciskiem społecznym, aby byli wiarygodni 
względem innych, a takŜe obdarzali zaufaniem pozostałe osoby. W środowisku 
społeczeństw niskiego zaufania zachodzi zupełnie odwrotna zaleŜność. Domi-
nuje tam kultura cynizmu, a nawet zjawisko racjonalizowania nieufności i po-
dejrzliwości, a ludzie są pod społeczną presją, aby nikomu nie ufać i nie być 
wiarygodnym wobec innych, gdyŜ pozostali tylko czekają na sposobność, by 
ich oszukać. Tego rodzaju samonapędzający się proces doprowadza do destruk-
cji społeczeństwa6.  

F. Fukuyama wykazał, Ŝe reguły zaufania oraz wiarygodności na trwałe za-
kotwiczyły się w kulturze wysoko rozwiniętych krajów, takich jak Japonia, 
Szwecja, Dania, Norwegia czy Niemcy, przejawiając się w całym społecznym 

                                                                 
4 E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003, s. 164. 
5 F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wyd. Naukowe PWN, War-

szawa–Wrocław 1997, s. 149–266. 
6 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wyd. Znak, Kraków 2007, s. 243, 263. 
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Ŝyciu7. Wśród społeczeństw niskiego zaufania wymienił kraje słabo rozwinięte, 
jak Nigeria i kilka innych państw afrykańskich, ponadto Brazylię i Kolumbię. 
W pewnym stopniu społeczeństwem o niskim zaufaniu jest takŜe Rosja wraz  
z innymi postkomunistycznymi krajami, w gronie których znajduje się niestety 
Polska8.  

Silny wpływ kapitału społecznego na jakość demokratyzacji oraz rozwoju 
gospodarczego wykazał w swoich rozwaŜaniach równieŜ R. Putnam9. Prowadził 
on badania na temat postępu społeczno-gospodarczego włoskich regionów, 
dowodząc odmienności w rozwoju południowych obszarów w stosunku do pół-
nocnych. Scharakteryzował dwa rodzaje sieci informacji i wymian, przepływa-
jących między ludźmi oraz mających charakter formalny bądź nieformalny  
– pionowe i poziome. Poziome sieci łączą osoby o zbliŜonej pozycji i władzy. 
Drugi rodzaj skupia nierówne sobie jednostki w asymetrycznych zaleŜnościach 
podległości i hierarchii. Tego typu powiązania przewaŜające w południowych 
regionach Włoch, np. w Kalabrii lub na Sycylii, nie były w stanie podtrzymać 
współpracy i zaufania społecznego. ObniŜyły drastycznie społeczną aktywność, 
doprowadzając do koncentracji władzy, a takŜe przyczyniając się do powstawa-
nia społecznych nierówności. W północnych obszarach tego kraju, jak np. To-
skania czy Emilia-Romania dominują sieci poziome. Istnieje tam wysoki po-
ziom zaufania społecznego, wyraŜający się m.in. obecnością społeczeństwa 
obywatelskiego oraz aktywnie działających organizacji publicznych i prawnych. 
Partnerstwo publicznoprawne przyniosło korzyść w postaci znacznego wzrostu 
konkurencyjności tychŜe regionów. 

Zaufanie postrzega się przez pryzmat wielu korzyści odnoszonych w róŜ-
nych obszarach funkcjonowania gospodarki10: 

− redukuje koszty transakcyjne, 
− wpływa na koordynację organizacji, 
− motywuje do podjęcia decyzji, 
− uruchamia proces twórczego myślenia, 
− zachęca do uczestnictwa w transakcjach, 
− promuje wymianę wiedzy i informacji, 
− podtrzymuje istnienie rynków, 

                                                                 
7 F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał..., s. 149–266. 
8 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament.., s. 271. 
9 R. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, 

Wyd. Znak, Kraków 1995, s. 251–289. 
10 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufaniem 

w organizacjach wirtualnych, Wyd. Difin, Warszawa 2007, s. 31. 
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− zwiększa zdolność firmy (jako zespołu) do przetrwania kryzysowej sy-
tuacji, 

− jest kluczowym czynnikiem przy budowaniu spójności społecznej i sie-
ci współpracy, 

− buduje kulturę obywatelską i demokrację, 
− wspomaga inne koncepcje zarządzania, 
− polepsza konkurencyjność i efektywność organizacji, 
− podnosi stopień satysfakcji klienta oraz zwiększa jego lojalność, 
− poprawia poziom elastyczności organizacji. 
Bezpośredni związek zaufania z wynikiem ekonomicznym ukazuje model 

opracowany przez P.J. Zaka i S. Knacka11. W oparciu o teoretyczny model rów-
nowagi ogólnej autorzy sformułowali następujące hipotezy12: 
1. Wzrost zaufania prowadzi do zwiększenia wzrostu gospodarczego oraz 

inwestycji. 
2. Homogeniczne społeczeństwa odznaczają się wyŜszym stopniem zaufania, 

co przekłada się w konsekwencji na wyŜsze inwestycje i wzrost. 
3. Sprawiedliwa dystrybucja dochodów poprawia poziom zaufania, co z kolei 

prowadzi do zwiększenia inwestycji i wzrostu. 
4. Dyskryminacja obniŜa wskaźnik zaufania, redukując przy tym poziom in-

westycji i w konsekwencji wzrost gospodarczy. 
5. Występuje zjawisko błędnego koła (pułapki) małego zaufania i ubóstwa 

oznaczające, Ŝe ubogie społeczeństwa charakteryzują się niskim poziomem 
zaufania, co z kolei prowadzi do spowolnienia wzrostu gospodarczego,  
a takŜe przeszkadza w wydobyciu się z ubóstwa. 
Według F. Fukuyamy zaufanie kreuje kapitał społeczny, a od wartości kapi-

tału społecznego zaleŜy wynik ekonomiczny danego państwa13. MoŜna więc 
śmiało powiedzieć, Ŝe bogactwo danego państwa zaleŜy od poziomu zaufania 
wśród jego obywateli. „Dobrobyt danego kraju i jego zdolności do rywalizacji 
są uwarunkowane jedną dominującą cechą kulturową – poziomem zaufania  
w danym społeczeństwie”. Co więcej S. Knack i P. Keefer14 w roku 1997 do-
wiedli, na podstawie przedstawionej wyŜej przez F. Fukuyamę teorii, Ŝe rze-

                                                                 
11 P.J. Zak, S. Knack, Trust and Growth, „The Economic Journal” 2001, Vol. 111, No. 470,  

s. 306–309. 
12 J. Sztaudynger, Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wyd. Nau-

kowe PWN, Warszawa 2005, s. 72–74. 
13 F. Fukuyama, Zaufanie: kapitał..., s. 17. 
14 S. Knack, P. Keefer, Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country In-

vestigation, „The Quarterly Journal of Economics” 1997, MIT Press, Vol. 112(4), s. 1251–1288. 
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czywiście istnieje silna korelacja między wzrostem ekonomicznym państwa  
a poziomem zaufania w danym społeczeństwie. Wzięli oni pod uwagę zaufanie 
ogólne, czyli zaufanie do całkowicie nieznajomych osób, z którymi nie mieli-
śmy wcześniej Ŝadnego kontaktu i nie podejmowaliśmy Ŝadnej współpracy. 
Pytanie, jakie zostało zadane w 32 krajach, brzmiało: „Czy ogólnie mówiąc 
moŜesz powiedzieć, Ŝe moŜna ufać większości ludzi lub Ŝe nie musisz być bar-
dzo ostroŜny w interakcjach z innymi?”15. 32% ankietowanych odpowiedziało, 
Ŝe „większości ludzi moŜna ufać”. NajniŜszy wynik odnotowano dla Peru  
– 5,5%, zaś najwyŜszy dla Norwegii – 62,5%. RóŜnica między poziomem ogól-
nego zaufania dotycząca tych dwóch krajów jest niemal tak duŜa jak róŜnica 
między rozwojem i sytuacją gospodarczą obu państw.  

Podsumowanie 

Analiza roli zaufania w ogólnym funkcjonowaniu gospodarki ujawniła jego 
fundamentalną wartość. Decyzje w zakresie zaufania mają decydujący wpływ 
na Ŝycie społeczeństwa we wszelkich jego przejawach i na wielu płaszczy-
znach. Do najwaŜniejszych korzyści odniesionych za sprawą zaufania naleŜą: 
budowa kultury obywatelskiej i demokracji, redukcja koszów transakcyjnych, 
promocja wiedzy i informacji, podtrzymywanie istnienia rynków czy poprawa 
konkurencyjności i efektywności organizacji. R. Putnam i FF. Fukuyama do-
wiedli w swoich pracach, Ŝe kraje, w których społeczeństwa odznaczają się 
obecnością kultury zaufania na wysokim poziomie, cechuje na ogół wyŜszy 
wzrost i rozwój gospodarczy niŜ w przypadku państw odznaczających się kultu-
rą społecznej nieufności.  

 

THE ROLE OF CONFIDENCE IN THE ECONOMY 
 

Summary 
 

Confidence is generally the conviction and often the accompanying action that you can rely 
on the unit, which shall not take against us any adverse action. The issue of trust is moved across 
multiple scientific disciplines, took on special significance in the modern world, full of conti-
nuous, unexpected changes and struggling with the ever growing competition. This paper aims to 
show the fundamental role of confidence in the economy. Trust, despite the fact that it determines 
the economic development, is rarely included in economic models and in economic statistics it 
does not even exist. Meanwhile, it is so important that its absence is the main cause of economic 
collapse, of both a single entity and the entire economy. 

                                                                 
15 W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Zarządzanie zaufa-

niem…, s. 29. 
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Streszczenie  

W literaturze marketingowej umiejętność zdobycia zaufania uznawana jest przez większość 
autorów za najwaŜniejszy czynnik w rozwoju relacji partnerskich i odniesieniu sukcesu rynkowe-
go. Rosnąca ekspansja przedsiębiorstw międzynarodowych na dynamicznie rozwijającym się 
rynku chińskim oraz ich znaczne problemy adaptacyjne, szczególnie w inicjowaniu zaufania  
i budowie trwałych więzi, ujawniły potrzebę nowego spojrzenia na ten istotny element relacji  
marketingowych. Celem niniejszego opracowania jest zwiększenie zrozumienia odmiennej per-
cepcji kategorii zaufania w schemacie rozwoju relacji rynkowych w Chinach. W artykule wzięto 
pod uwagę wpływ kultury chińskiej na postrzeganie zaufania, poprzez włącznie do analizy lokal-
nych konceptów jak: guanxi, renqing i Sztuka Wojny Sun Zi. Bazą źródłową jest szeroki przegląd 
literatury, wywiady z polskimi menedŜerami bezpośrednio odpowiedzialnymi za operacje  
w Chinach oraz wieloletnie obserwacje bezpośrednie autora na tym rynku. 

Wprowadzenie 

Zaufanie uznawane jest przez większość praktyków za istotny, wręcz decy-
dujący czynnik w prowadzeniu biznesu i odniesieniu sukcesu rynkowego.  
W zachodniej literaturze marketingowej paradygmatu relacyjnego większość 
badaczy uznała równieŜ aspekt zaufania za główny element mający wpływ na 
inicjowanie, budowę i utrzymanie relacji partnerskich i zwiększenie przewagi 
konkurencyjnej. Dla przykładu moŜna tu wymienić model relacji R. Morgana  
i S. Hunta1, w którym wskazano na zaufanie, obok zaangaŜowania, jako na pod-
stawowe elementy w budowie relacji rynkowych. Podobnie w swoich rozwaŜa-

                                                                 
1 R. Morgan, S. Hunt, Relationship Marketing In the Era of Network Competition, „Marketing 

Management” 1994, Vol. 3, No. 1, s. 19–28. 
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niach aspekt zaufania uwypuklił Ch. Grönroos2, dodając obietnicę (promis)  
i uznając te kategorie za determinujące powstanie i utrzymywanie związków 
partnerskich. S. Ganesan3 w analizie dotyczącej wpływu zaleŜności kooperan-
tów na rozwój relacji analogicznie podkreślił znaczenie tego aspektu. W zinte-
growanym modelu dotyczącym powiązań sprzedający–kupujący D. Wilson4 
zaprezentował rozbudowaną listę czynników wykorzystywanych w analizach 
relacji rynkowych, wymieniając zaufanie równieŜ wśród tych najwaŜniejszych. 
W większości opracowań marketingowych dotyczących zaufania podkreśla się, 
Ŝe obniŜa ono negatywną percepcję klienta w stosunku do moŜliwych oportuni-
stycznych zachowań dostawcy. Ponadto buduje poczucie bezpieczeństwa  
w kooperacji i znacznie redukuje koszty transakcyjne5. 

Perspektywa spojrzenia na problematykę zaufania jako głównego elementu 
relacji marketingowych ulega jednak zmianie wraz z przejściem od biznesu 
lokalnego do międzynarodowego. Przyspieszająca w ostatnich dziesięcioleciach 
globalizacja światowej gospodarki z jednej strony stworzyła ogromne moŜliwo-
ści ekspansji zagranicznej dla wielu przedsiębiorstw, z drugiej jednak strony 
ukształtowała równieŜ unikatowy zestaw problemów i kwestii odnoszących się 
do skutecznego zarządzania relacjami w wymiarze międzynarodowym, w któ-
rym szczególną barierą stał się właśnie czynnik zaufania. Wraz z internacjonali-
zacją działań i rozszerzeniem kontaktów przedsiębiorstwa o interesariuszy  
z odmiennego kulturowo i instytucjonalnie otoczenia to właśnie zdobycie za-
ufania staje się jednym z największych wyzwań w ramach całego procesu bu-
dowy relacji marketingowych. Dodatkowym problemem jest tu równieŜ samo 
postrzeganie kategorii zaufania, której interpretacja moŜe znacznie się róŜnić od 
tej obowiązującej według norm i sposobu myślenia społeczeństw zachodnich. 
Doskonałym przykładem odzwierciedlającym taką sytuację są powszechnie 
znane trudności adaptacyjne wielu firm zachodnich inwestujących w chińskim 
otoczeniu rynkowym, związane m.in. z odmienną percepcją kategorii zaufania, 
jej wagą w procesie budowy relacji marketingowych i samym znaczeniem tych 
relacji w odniesieniu sukcesu rynkowego.  

                                                                 
2 Ch. Grönroos, From Marketing Mix to Relationship Marketing. Towards a Paradigm Shift in 

Marketing, „Management Decision” 1994, No. 32/2, s. 9. 
3 S. Ganesan, Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationships, „Journal 

of Marketing” 1994, No. 58, s. 1–19. 
4 D. Wilson, An Integrated Model of Buyer – Seller Relationship, w: Handbook of Relationship 

Marketing, red. J.N. Sheth, A. Parvatiyar, Sage Publications Inc, London 2000, s. 257. 
5 Por. S. Ganesan, Determinants of…, s. 4. 
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W chińskim otoczeniu biznesowym zaufanie jest przede wszystkim czysto 
personalne i w wyniku słabej ochrony prawnej w przeprowadzaniu transakcji 
staje się jej swoistym substytutem. Chińskie relacje marketingowe, w kontraście 
do zachodnich praktyk, nie są wobec tego rozpatrywane na płaszczyźnie mię-
dzyorganizacyjnej, a wyłącznie personalnej. Oparte są najchętniej na więzach 
krwi wewnątrz szeroko rozumianej rodzinny – klanu i budowane według hierar-
chicznych zaleŜności w nim panujących. Cały system zarządzania relacjami 
oparty jest na kulturowym fenomenie guanxi6, osadzonym głęboko w etyce 
konfucjańskiej i specyfice instytucjonalnej chińskiego otoczenia rynkowego. 
Zachodni menedŜerowie przyzwyczajeni do przedkładania zaufania opartego na 
systemach prawnych przed zaufaniem personalnym i zabezpieczaniu transakcji 
umowami mają olbrzymie trudności w odnalezieniu się w tym odmiennym 
schemacie postępowania. 

Celem niniejszego opracowania jest zatem przybliŜenie unikalnego podej-
ścia do zaufania na chińskim rynku z perspektywy jego szczególnej roli w pro-
cesach budowy i rozwoju relacji marketingowych. W analizie teoretycznej chiń-
skiego konceptu zaufania zastosowano głównie podejście emic, bazujące na 
interpretacji rozpatrywanych kategorii badawczych z wnętrza systemu i opisie 
rzeczywistości za pomocą pojęć oraz określeń specyficznych dla rozpatrywanej 
kultury7. Ponadto w opracowaniu wskazano na kilka praktycznych aspektów 
inicjowania i umacniania zaufania przez partnerów międzynarodowych z szero-
ko pojętymi chińskimi interesariuszami.  

Interpretacja kategorii zaufania – zachodnia i chińska perspektywa  

W perspektywie zachodniej zaufanie jako kategoria badawcza rozpatrywana 
była w wielu dziedzinach m.in. w psychologii, socjologii oraz w naukach o za-
rządzaniu, w tym równieŜ w ostatnich trzech dziesięcioleciach w opracowa-
niach związanych z problematyką relacji marketingowych. Ze względu na swój 
złoŜony i interdyscyplinarny charakter nie udało się jednak wypracować jednej 
wspólnej i obowiązującej definicji zaufania. Najczęściej utoŜsamia się pojęcie 
zaufania ze współpracą, Ŝyczliwością, uczciwością, wiarygodnością, przewidy-
walnością, kompetencjami, otwartością, dobrą wolą czy nawet troską. Na grun-
cie psychologii zaufanie rozpatrywane jest głównie jako wewnętrzny atrybut 

                                                                 
6 Guanxi w dosłownym tłumaczeniu oznacza „relacje personalne lub powiązania i związki 

międzyludzkie” oraz jest synonimem dla specjalnych przysług i zobowiązań w ramach tych po-
wiązań (szerzej w dalszej części opracowania). 

7 Por. J.C. Usunier, J.A. Lee, Marketing Across Culture, 4/E, Financial Times Press, Edinburgh 
2005, s. 182. 
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lub postawa jednostki. Na przykład E. Erikson odwołał się do ufności, która 
buduje się poprzez zaspokojenie elementarnych potrzeb dziecka przez matkę  
i następnie stanowi bazę do tzw. podstawowego zaufania jednostki w przyszło-
ści8. J. Rotter natomiast definiuje zaufanie w oparciu o relacje międzyludzkie, 
jako „ogólne oczekiwanie jednostki lub grupy, iŜ słowo, obietnica, ustne lub 
pisemne oświadczenie innej jednostki lub grupy jest wiarygodne”9. RóŜnorodne 
i wielowymiarowe podejście dotyczące aspektu zaufania moŜna odnaleźć  
w literaturze socjologicznej. Wielokrotnie cytowany na świecie polski socjolog 
P. Sztompka definiuje je np. jako „zakład podejmowany na temat niepewnych, 
przyszłych działań innych ludzi”10. Według niego zaufanie odnosi się tylko do 
poczynań innych jednostek (nie własnych), gdzie podejmuje się ryzyko, stawia-
jąc zakłady na temat ich suwerennych, przyszłych działań11. P. Sztompka pod-
kreśla równieŜ w swoich rozwaŜaniach „kulturalistyczne nastawienie do zaufa-
nia” określając je jako „kulturowy zasób wykorzystywany przez jednostki  
w działaniach”12. W podobnym ujęciu o zaufaniu jako kluczowym elemencie 
kapitału społecznego wypowiadają się R. Putnam13 i F. Fukuyama14, uznając 
dobrobyt poszczególnych krajów jako funkcję poziomu zaufania w danym spo-
łeczeństwie (kulturze). Według F. Fukuyamy zaufanie to „mechanizm oparty na 
załoŜeniu, Ŝe innych członków danej społeczności cechuje uczciwe i koopera-
tywne zachowanie oparte na wspólnie wyznawanych normach”15. Wysoki po-
ziom zaufania w danym społeczeństwie sprzyja zatem efektywnej współpracy  
i obniŜeniu kosztów wymiany, co przynosi znaczne korzyści we wzroście go-
spodarczym.  

Zaufanie w dyscyplinie marketingu, jak juŜ wspomniano na wstępie, znala-
zło się w większości modeli dotyczących relacji jako ich fundamentalny ele-
ment. W ogólnym znaczeniu zaufanie na rynku moŜna zdefiniować jako „goto-

                                                                 
8 E. Erikson, Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997, s. 257. 
9 J.B. Rotter, A new scale for the measurement of interpersonal trust, „Journal of Personality” 

1967, nr 35/4, s. 651. 
10 P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007, s. 69–70. 
11 Ibidem, s. 70. 
12 Ibidem, s. 49. 
13 R. Putnam, Making democracy work: civic tradition in modern Italy, Princeton University 

Press, Chichester 1993, s. 167.  
14 F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997,  

s. 39–40. 
15 Ibidem, s. 38. 
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wość polegania na partnerze, do którego ma się przekonanie”16. M. Callaghan 
określa zaufanie bardziej szczegółowo „jako komponent relacji biznesowej, 
który determinuje poziom, do którego kaŜda strona uwaŜa, Ŝe moŜe polegać na 
uczciwości obietnicy zaoferowanej przez drugą stronę” 17. Najczęściej cytowana 
jest jednak definicja R. Morgana i S. Hanta określająca zaufanie jako „prze-
świadczenie o wiarygodności i uczciwości partnerów wymiany”18. Patrząc przez 
pryzmat przytoczonych definicji zaufanie w aspektach rynkowych posiada co 
najmniej dwie istotne charakterystyki: wiarygodność (credibility) i Ŝyczliwość 
(benevolence). Wiarygodność odnosi się do przekonania, Ŝe partner wymiany 
będzie wykonywał swoje zadania skutecznie i niezawodnie, czyli będzie moŜna 
polegać na jego słowie. śyczliwość natomiast odwołuje się do przekonania, Ŝe 
partner wymiany będzie miał dobre intencje i działał w najlepszym interesie 
drugiej strony, takŜe przy wystąpieniu nowych okoliczności nieuwzględnionych 
we wcześniejszych postanowieniach19. W literaturze moŜna równieŜ spotkać 
inne określenie tych wymiarów, jak zaufanie związane z kompetencjami, zaufa-
nie oparte na dobrej woli oraz zaufanie kontraktowe związane z dotrzymywa-
niem obietnic20. Do rozwaŜań nad kwestią zaufania w relacjach rynkowych  
J. Garbarro obok wiarygodności dodał jeszcze przewidywalność (predictability) 
i otwartość w komunikacji (communication openess)21. 

D. McAllister podkreślił natomiast czynnik interpersonalny, wyróŜniając 
zaufanie racjonalne oparte na poznaniu (cognition-based trust) i zaufanie emo-
cjonalne oparte na afekcie (affect-based trust)22. Zaufanie oparte na poznaniu 

                                                                 
16 Ch. Moorman, G. Zaltman, R. Deshpande, Relationships Between Providers and Users of 

Market Research: The Dynamics of Trust Within and Between Organizations, „Journal of Market-
ing Research” 1992, No. 29/3, s. 315. 

17 M. Callaghan, J. McPhail, O. Yau, Dimensions of a relationship marketing orientation: an 
empirical exposition, Proceedings of the Seventh Biannual World Marketing Congress Vol. VII-
II, Melbourne, 1995, s. 10–65 za: O.H.M. Yau, P.R. McFetridge, R.P.M. Chow, J.S.Y. Lee, 
L.Y.M. Sin, A.C.B. Tse, Is relationship marketing for everyone?, „European Journal of Market-
ing” 2000, Vol. 34, No. 9–10, s. 1114.  

18 R. Morgan, S. Hunt, Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, „Journal of Mar-
keting” 1994, Vol. 58, s. 23. 

19 Por. S. Ganesan, Determinants of Long-Term Orientation in Buyer-Seller Relationship, 
„Journal of Marketing” 1994, No. 58, s. 3. 

20 Za: A. Sankowska, Diagnoza poziomu zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami, „Przegląd Or-
ganizacji” 2009, No. 7–8, s. 31.  

21 J.J. Gabaro, The Development of Trust, Influence, and Expectations, w: Interpersonal Beha-
vior: Communication and Understanding in Relationships, red.  A.G. Athos, J.J. Gabaro, Prenti-
ce-Hall, 1987, s. 290–303, za: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, 
Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007, s. 42. 

22 D.J. McAllister, Affect-and cognition-based trust as foundation for interpersonal coopera-
tion in organizations, „The Academy of Management Journal” 1995, Vol. 38, No. 1, s. 24–59. 
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związane jest z wiedzą, jaką posiadają jednostki o solidności i niezawodności 
innych. Zaufanie bazujące na afekcie zbudowane jest na emocjonalnych wię-
ziach pomiędzy ludźmi, którzy w sposób autentyczny wyraŜają troskę o dobro  
i interes partnera, z wiarą, Ŝe to uczucie i troska zostanie odwzajemniona. Drugą 
główną siłą kreującą bezpieczeństwo w operacjach rynkowych, obok perspek-
tywy interpersonalnej, jest wprowadzone do literatury przez N. Luhmana23 po-
jęcie zaufania opartego na systemach (system trust) i podobnie interpretowane-
go zaufania instytucjonalnego opisywanego przez O. Williamsona24. Zaufanie 
instytucjonalne oparte jest na formalnych, strukturalnych regulacjach obowiązu-
jących w danym kraju (społeczeństwie), jak np. prawnej moŜliwości egzekwo-
wania kontraktu, jakości i kompetencji potwierdzonej certyfikatami i standar-
dami współpracy (np. ISO). Jeśli cały system stworzony przez normy i regula-
cje funkcjonuje prawidłowo, to powoduje obniŜenie ryzyka zawierania transak-
cji i wchodzenia w relacje z partnerami, o których ma się ograniczoną wiedzę 
lub brak doświadczenia we współpracy. Bezpieczeństwo wynikające z regulacji 
formalnych i systemowych prowadzi do wysokiego tzw. ogólnego poziomu 
zaufania w nowoczesnych społeczeństwach, które znacznie ogranicza gwaran-
cje personalne. To szczególnie na tym typie zaufania opierają się organizacje  
w zachodnich społeczeństwach, przedkładając zwykle systemowe zabezpiecze-
nie transakcji i kooperacji, obiektywną ocenę kwalifikacji partnera i pisemne 
umowy nad zaufanie interpersonalne, zwłaszcza wykluczając to oparte na afek-
tywnych źródłach25. Potwierdziły to równieŜ doniesienia z zachodnich firm 
inwestujących na terenie Chin, których menedŜerowie preferowali bardziej 
zaufanie instytucjonalne związane z systemowymi gwarancjami transakcji na 
rynku od zaufania osobistego,  co jest sprzeczne z normami obowiązującymi  
w chińskim społeczeństwie26. 

Chiny szczególnie, jak podkreślają J. Child i G. Möllering, stanowią bardzo 
charakterystyczny kontekst do badań nad zaufaniem, dając moŜliwość testowa-
nia ograniczeń teorii pochodzących z społeczeństw zachodnich27. Przede 
wszystkim analizując aspekt zaufania w tym  otoczeniu, naleŜy wskazać na 

                                                                 
23 N. Luhmann, Trust and Power, Wiley, Chichester 1979, s. 50.  
24 O.E. Williamson, Calculativeness, trust and economic organization, „Journal of Law and 

Economics” 1993, Vol. 30, s. 453–486. 
25 Por. L.G. Zucker, Institutional theories of organization, „Annual Review of Sociology” 

1987, Vol. 13, s. 454. 
26Za: T.K.P. Leong, K. Lai,R.Y.K. Chan, Y.H. Wong, The role of xinyong and guanxi in Chi-

nese relationship marketing, „European Journal of Marketing” 2005, Vol. 39, No. 5–6, s. 532. 
27 J. Child i G. Möllering, Contextual Confidence and Active Trust Development in the Chinese 

Business Environment, „Organizational Science” 2003, Vol. 14, No. 1, s. 69. 



Szczególna rola zaufania interpersonalnego… 

 

699

występujący tu pewien paradoks. Chińczycy jako cały naród moŜna opisać jako 
społeczeństwo niskiego zaufania, ale juŜ wysokiego zaufania, jeśli rozwaŜamy 
zachowania w grupach lokalnych, głównie takich jak rodzina (klan), gdzie za-
ufanie interpersonalne ma chronić jednostkę przed wysokim poziomem oportu-
nizmu ogólnospołecznego28. Źródeł takiej sytuacji naleŜy upatrywać, po pierw-
sze, w historycznych uwarunkowaniach wynikających m.in. ze słabej władzy 
cesarskiej nad rozległym terytorium, częstych zawirowań politycznych, braku 
jednolitego systemu prawnego i podatkowego, co prowadziło do ciągłych nad-
uŜyć i samowoli ze strony mandarynatu (urzędników cesarskich). Po drugie,  
w dominacji filozofii konfucjańskiej, w której jedną z głównych wartości jest 
bezgraniczna lojalność wobec rodzinny skutkująca silnymi strukturami klano-
wymi. Po trzecie, z powodu zdemontowaniu systemu prawnego w Chinach  
w 1949 r. i wynikających z tego słabości formalnego i instytucjonalnego zabez-
pieczenia transakcji29. Cały system zaufania w Chinach opiera się zatem nie na 
dobrze funkcjonujących instytucjach państwa, ale na silnych więzach rodzin-
nych. Chińczycy uznają tradycyjnie rodzinę (klan), nie jednostkę, za podstawo-
wą strukturę społeczną. Organizacje funkcjonują na podobieństwo struktury  
w rodzinie, według wewnątrzrodzinnej logiki, przy uwzględnieniu hierarchii 
wieku i zaleŜności. Skutkuje to centralizacją i wysokimi piramidami władzy 
oraz formą wymiany bazującą na zaufaniu wewnątrz powiązań interpersonal-
nych, najchętniej zawsze opieranych na więzach krwi. Jak pokazują badania  
K. Xin i J. Pearce’a, mimo reform systemu prawnego i dostosowywania mecha-
nizmów gospodarczych do standardów zachodnich, słabość formalnego i insty-
tucjonalnego zabezpieczenia transakcji jest nadal odczuwalna. Większość chiń-
skich menedŜerów prywatnych firm szuka ciągle kompensacji braku ogólnego 
bezpieczeństwa w dokonywaniu transakcji w kultywowaniu więzi mających za 
podstawę zaufanie personalne30. 

Przegląd literatury dotyczący zaufania w chińskim otoczeniu gospodarczym 
wskazuje na to, Ŝe problematyka ta poruszana jest jednak rzadko, a badania  
prowadzone są właściwie dopiero od niedawna wraz z otwarciem Chin na świat 
i ze wzrostem ich znaczenia w globalnej gospodarce. Oprócz wspomnianych juŜ 

                                                                 
28 Por. S.G. Redding, The spirit of Chinese Capitalism, 1993, s. 67, 96, 181; F. Fukuyama, Zau-

fanie. Kapitał społeczny…., s. 40–43. 
29Warto tu dodać, Ŝe pierwszy kodeks karny wprowadzono w ChRL dopiero po reformach 

otwarcia na świat w roku 1978, a kodeks cywilny jeszcze później, bo dopiero w 1985 roku. 
30 K.R. Xin, J.L. Pearce, Guanxi: Connection as Substitutes for Formal Institutional Support, 

„The Academy of Management Journal” 1996, Vol. 6, No. 39, s. 1654. 
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wcześniej badań J. Childa i G. Mölleringa31 przeprowadzonych w 625 firmach  
z Hongkongu mających swoje operacje w Chinach i wskazujących na koniecz-
ność personalnego zaangaŜowania menedŜerów w aktywny rozwój zaufania  
z lokalnym personelem i pozostałymi interesariuszami, wymienić tu naleŜy 
ponadto wszechstronną analizę teoretyczną konceptu zaufania T. Lui i jej suge-
stie w procesualnym i kontekstowym podejściu do problematyki zaufania. Jako 
bazę swoich rozwaŜań autorka wybrała właśnie Chiny, które są typowym przy-
kładem „osadzenia zaufania w moralnej atmosferze sieci społecznych i olbrzy-
miego wpływu na kooperację i na bezpieczeństwo transakcji”32. O kontekstual-
nej naturze zaufania w chińskich negocjacjach i jego współwystępowaniu  
w ramach innych relacyjnych charakterystyk tego otoczenia, jak: guanxi, re-
nqing czy Sztuka Wojny Mistrza Sun Zi, w swoich opracowaniach wspomniał 
równieŜ T. Fang33. T. Leong w rozwaŜaniach nad specyfiką chińskiego marke-
tingu relacji podkreślił szczególne znaczenie zaufania interpersonalnego w ko-
operacji i budowie relacji w tym otoczeniu, w kontraście do systemowych za-
bezpieczeń transakcji rozpatrywanych w marketingu zachodnim34. Badania 
przeprowadzone przez K. Cheng-shu w 55 przedsiębiorstwach tajwańskich 
takŜe potwierdziły silny wpływ kultury konfucjańskiej na wykorzystanie zaufa-
nia personalnego przed zastosowaniem rozwiązań instytucjonalnych w transak-
cjach wymiany oraz procesach rekrutacyjnych w przypadku duŜych podmiotów 
gospodarczych35. 

Z analizy literatury dotyczącej aspektu zaufania w chińskim otoczeniu ryn-
kowym wyłaniają się dwie istotne kwestie, które wymagają komentarza. Pierw-
sza to brak konsekwencji w uŜyciu terminologii (emic) określającej zaufanie  
i powszechne próby interpretacji tej kategorii tylko przy uŜyciu terminologii 
zachodniej (etic). Druga to potrzeba interpretacji zaufania wraz z innymi kate-
goriami relacyjnymi charakterystycznymi dla chińskiego otoczenia biznesowe-
go. NaleŜy tu przede wszystkim wymienić wcześniej wspomniane guanxi, re-
nqing i Sztukę Wojny Mistrza Sun Zi.   

                                                                 
31 J. Child i G. Möllering, Contextual Confidence…, s. 69–80. 
32 T. Lui, Trust and Chinese Business Behaviour, „Competition&Change” 1998, Vol. 3, s. 335 

–357. 
33 Np. T. Fang, Chinese business negotiating style, Thousand Oaks, Sage, California 1999. 
34 T.K.P. Leong, K. Lai, R.Y.K. Chan, Y.H. Wong, The role of xinyong…, s. 528–559. 
35 K. Cheng-shu, Personal Trust in the Large Businesses in Taiwan: A Traditional Foundation 

for Contemporary Economic Activities, w: Asian business Networks, red. G. Hamilton, Walter de 
Gruyter, Berlin 1996, s. 61–70.  Badania były przeprowadzone m.in. w takich korporacjach jak: 
Acer, Pacific, Tatung, Far Ekstern. 
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Kluczowym i najbardziej zbliŜonym znaczeniowo słowem odpowiadającym 
zachodniemu pojęciu zaufania w języku chińskim jest xinren. Występuje ono 
przede wszystkim na płaszczyźnie interpersonalnej i tłumaczy się je najczęściej 
jako tzw. głębokie zaufanie (deep trust). W literaturze przedmiotu często uŜy-
wane jest w podobnym znaczeniu równieŜ słowo xinyong, co nie do końca jest 
jednak toŜsame. Chińskie xinyong powinno być raczej utoŜsamiane z wiarygod-
nością i uznaniem, które moŜe być budowane na podstawie historii współpracy 
z osobą, ale równieŜ jej reputacji w dotrzymywaniu obietnic i spełnieniu zobo-
wiązań w ramach sieci powiązań relacyjnych. Xinyong róŜni się od xinren do-
datkowo wskazaniem na pewien poziom hierarchiczności w relacjach, tzn. oso-
ba stojąca wyŜej w hierarchii w chińskim społeczeństwie ma zawsze większe 
xinyong (w przypadku xinren przyjmuje się, Ŝe relacje mają zwykle charakter 
horyzontalny.) Xinyong jest zatem wyznacznikiem społecznej wiarygodności  
i statusu społecznego oraz mierzy integralność etyki biznesowej jednostki36. 
Jeśli osoba postrzega inną jednostkę jako posiadającą wysokie xinyong w ra-
mach sieci powiązań relacyjnych, będzie pokładała w niej zaufanie podczas 
przeprowadzania transakcji wymiany. Ze względu jednak na podobieństwo  
i wzajemne przenikanie się tych kategorii, nie moŜna tu jednoznacznie wskazać, 
które z nich – xinren czy xinyong – powinna być zawsze uŜywana w rozwaŜa-
niach nad zaufaniem w chińskim otoczeniu. ZaleŜeć to będzie zwykle od kon-
tekstu tych rozwaŜań, gdzie naleŜy pamiętać, Ŝe xinren będzie wskazywało na 
zaufanie pomiędzy osobami, które miały czas na poznanie się i umocnienie 
zaufania (deep trust), natomiast xinyong w przypadku powiązań hierarchicz-
nych i transferu reputacji (uwiarygodnienia) w ramach sieci powiązań.  

Nie moŜna w pełni analizować procesów wymiany opartej na xinren i xiny-
ong w chińskim otoczeniu rynkowym bez przybliŜenia specyfiki guanxi, czyli 
specjalnego typu relacji opartych głównie na rodzinie oraz na formalnych i nie-
formalnych związkach interpersonalnych odwołujących się do wspólnoty spo-
łecznej (np.: miejsca urodzenia, dialektu), przynaleŜności do grupy szkolnej, 
uniwersyteckiej czy zawodowej. Relacje te definiowane są ponadto przez zasa-
dę wzajemności w zobowiązaniach, powstającą poprzez ciągłą wymianę przy-
sług i kooperację37. Guanxi zawsze rozpatruje się na płaszczyźnie personalnej, 
gdzie stanowią one swoiste aktywa jednostki. Uczestnicy wymiany w sieci gu-
anxi mają przede wszystkim  uczuciowe i personalne zaangaŜowanie w relację 

                                                                 
36 Por. T.K.P. Leong, K. Lai, R.Y.K. Chan, Y.H. Wong, The role of xinyong and…, s. 532. 
37 M.J. Chen, Inside Chinese Business: A Guide for Managers Worldwide, Harvard Business 

School Press, Boston 2001, s. 46. 
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skutkujące głównie emocjonalnym zobowiązaniem. W warunkach rynkowych 
guanxi jest koniecznym instrumentem przed dokonaniem transakcji, w której 
stanowi swoiste zabezpieczenie jej przebiegu. Głównym elementem wymiany 
opartej na relacjach guanxi jest xinyong (i/lub xinren), bez którego relacje te nie 
mogłyby funkcjonować. Jak opisuje to T. Leung, guanxi jest swoistym „sma-
rem” dla ograniczenia dystansu psychicznego pomiędzy uczestnikami wymiany, 
a xinyong jest „punktem zbieŜnym” dla powstania partnerstwa pomiędzy kupu-
jącym i sprzedającym38. Fenomen guanxi, ze względu na liczne podobieństwa  
i olbrzymie implikacje dla budowy i utrzymania relacji rynkowych, utoŜsamia-
ny jest równieŜ z chińską formą marketingu relacji. Sam proces budowy  
i utrzymania relacji na rynku chińskim ma wiele cech wspólnych z zachodnimi 
standardami marketingu, (jak np. długookresowa perspektywa współpracy, wie-
lokrotnie powtarzana wymiana świadczeń, uwypuklanie wzajemnych korzy-
ści39.  

Blisko z guanxi i xinren/xinyong związana jest równieŜ typowo chińska ka-
tegoria kulturowa renqing. Konceptualizacja renqing podobnie jak innych chiń-
skich terminów jest trudna i zazwyczaj niejednoznaczna. Powszechnie renqing 
utoŜsamia się z pewną formą empatii, wzajemnych uczuć, norm społecznych  
i osobliwego rodzaju wzajemności w ramach sieci powiązań guanxi40. Chińczy-
cy uwaŜają, Ŝe renqing nie powinien być odwzajemniony od razu, ale w dłuŜ-
szej perspektywie czasu, kiedy druga strona jest w potrzebie. Renqing nie moŜe 
być teŜ obiektywnie wyceniony, a zatem tak naprawdę spłacony. Dlatego rela-
cje guanxi wymagają ciągłej gotowości w niekończącej się spirali wzajemności, 
które „spłaca” się zawsze z nadmiarem. Zarówno xinren, jak i xinyong jest sil-
nie związane i zaleŜy od przestrzegania zasad renqing, które poprzez elementy 
emocjonalnego zaangaŜowania i empatii prowadzą do rozwoju orientacji długo-
terminowej w chińskich związkach. Nie moŜna zbudować xinren bez renqing,  
a xinyong moŜe ulec zmniejszeniu, jeśli osoba o duŜej wiarygodności i renomie 
nie będzie odwzajemniać przysług i okazywać emocjonalnego zaangaŜowania.  

Zupełnie przeciwny wpływ na percepcję kategorii zaufania w Chinach,  
w porównaniu do prezentowanych powyŜej guanxi i renqing, ma powszechność 

                                                                 
38 T.K.P. Leong, K. Lai,R.Y.K. Chan, Y.H. Wong, The role of xinyong and…, s. 536. 
39 Więcej na temat podobieństw i róŜnic pomiędzy guanxi i zachodnim marketingiem relacji 

moŜna przeczytać w: J. Linka, Marketing relacji – perspektywa dwóch cywilizacji. Implikacje 
guanxi dla polskich inwestorów, w: Marketing sektorowy w teorii i praktyce współczesnych orga-
nizacji, red. A. Piotrowska-Piątek, WSEiP, Kielce 2009, s. 63–82. 

40 K.K. Hwang, Face and Favor: the Chinese power game, „American Journal of  Sociology” 
1999, No. 4, s. 953–954. 
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wykorzystania w działaniach rynkowych myśli strategicznej Mistrza Sun Zi. 
Właściwie wszystkie strategie i taktyki proponowane przez Sun Zi oparte są na 
podstępie, oszustwie, fortelach i unikach skutkujących raczej brakiem zaufania 
w relacjach niŜ jego promocją. Ta sprzeczność wpisuje się doskonale we wcze-
śniejsze zakwalifikowanie Chin do społeczeństw niskiego zaufania, co po części 
jest efektem odwoływania się do sposobu  myślenia według koncepcji Mistrza 
Sun Zi, oraz wysokiego zaufania promowanego w ramach modelu zaufania 
opartego na guanxi i renqing w relacjach z rodziną i najbliŜszymi41. 

Źródła informacji  i podstawowe załoŜenia metodologiczne 

Podstawę prezentowanych rozwaŜań stanowi szeroka analiza literatury pro-
blematyki zaufania ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowej perspek-
tywy budowy i utrzymania relacji marketingowych oraz wieloletnie obserwacje 
i bezpośrednie uczestnictwo autora w chińskim otoczenia biznesowym. Dodat-
kowo zaprezentowano wnioski dotyczące zaufania z badań własnych przepro-
wadzonych w polskich przedsiębiorstwach bezpośrednio inwestujących na tere-
nie Chin, które były częścią większego projektu badawczego dotyczącego spe-
cyfiki zarządzania relacjami marketingowymi na rynku chińskim. Badania mia-
ły charakter jakościowy i opierały się przede wszystkim na analizie przypadków 
i wykorzystaniu techniki indywidualnych wywiadów pogłębionych, posiadają-
cych strukturę nie w pełni uporządkowaną (semistructured interview)42. Do 
analizy wykorzystano trzydzieści osiem przypadków takich przedsiębiorstw  
z czterdziestu pięciu przebadanych. Proces doboru był celowy i uznany za za-
kończony wówczas, gdy kolejne przypadki nie wnosiły wiedzy o badanym zja-
wisku. Decyzję o zakończeniu teoretycznego pobierania próby podejmowano 
zatem w sytuacji, gdy wystąpiło tzw. teoretyczne nasycenie (theoretical satura-
tion)43. Przeprowadzone na trzydziestu ośmiu przypadkach firm badania swoim 
zakresem obejmują niemal całość polskiej aktywności inwestycyjnej na terenie 
ChRL. Według danych Ministerstwa Gospodarki RP i Ambasady RP w Pekinie 
polskie firmy od momentu powstania ChRL rozpoczęły na tym rynku zaled-
wie kilkadziesiąt projektów w ramach inwestycji bezpośrednich. Wszystkie 

                                                                 
41 Warto tu dodać, Ŝe Chińczycy nie postrzegają sprzeczności jako nielogicznej i odwrotnie do 

ludzi Zachodu dąŜą do akceptacji harmonijnej jedności między przeciwieństwami. Wynika to  
z duŜego wpływu filozofii taoistycznej na ocenę otaczającej rzeczywistości, czego najlepszą 
egzemplifikacją jest wszechobecność w Chinach taoistycznego symbolu yin-yang.  

42 S. Kvale, Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Trans Humana, 
Białystok 2004, s. 38.  

43 K. Konecki,  Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wyd. Naukowe 
PWN, Warszawa 2000, s. 31. 
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organizacje biorące udział w projekcie badawczym funkcjonowały na tym ryn-
ku powyŜej jednego roku, ze średnią długością ok. 6 lat. Podział według formy 
działalności kształtował się następująco: 42% przedstawicielstwa (representa-
tive office), 28% joint venture, 21% przedstawicielstwo w Chinach spółki utwo-
rzonej w Hongkongu oraz 13% to firmy ze 100% własnością podmiotu zagra-
nicznego (WFOE – Wholly Foreign Owned Enterprise). MenedŜerowie uczest-
niczący w badaniu przebywali w większości przypadków powyŜej roku na tere-
nie ChRL. Trzy osoby mogły potwierdzić ponaddwudziestoletni staŜ pracy 
(najdłuŜszy 22 lata) na tym rynku. Przeciętna długości pobytu wynosiła ok. 4,5 
roku. Zaledwie siedem firm zatrudniało powyŜej stu pracowników, w dwudzie-
stu liczba ta nie przekraczała dziesięciu osób. Średnia to czterdziestu siedmiu 
zatrudnionych. Większość firm  wybrało  na swoją lokalizację Pekin i Szanghaj 
(odpowiednio 34% i 30% ) oraz Shenzhen i Kanton (15%). 

W powyŜszym opracowaniu świadomie pominięto uwarunkowania bran-
Ŝowe. PrzewaŜająca większość prezentowanych informacji ma natomiast głów-
nie odniesienie do problemów zaufania na rynkach B2B, m.in. ze względu na  
prawie zupełny brak polskich firm inwestujących na chińskim rynku FMCG.  

Zaufanie na rynku chińskim – wybrane relacje polskich menedŜerów 

Większość badanych menedŜerów potwierdzała słabe zabezpieczanie for-
malne w przeprowadzaniu transakcji wymiany w chińskim otoczeniu rynko-
wym i znaczenie zaufania personalnego w budowie trwałych relacji guanxi, 
które stanowią tu ciągle o sukcesie w biznesie. Jeden z respondentów opisał tę 
sytuację następująco: „…Formalny kontrakt dla Chińczyków jest tyle wart, ile 
kartka papieru, na której został on napisany i stanowi o braku zaufania w koope-
racji, a nawet moŜe być formą zniewagi i braku respektu. Tu naleŜy najpierw 
dać się poznać samemu i poznać ludzi, z którymi będzie się prowadziło intere-
sy, czyli mieć dobre guanxi, i następnie próbować zdobyć ich zaufanie, co wy-
maga jednak znacznie więcej czasu i emocjonalnego zaangaŜowania niŜ w na-
szych warunkach….”. 

Respondenci, w większości przypadków, ze względu na brak wykształcenia 
sinologicznego nie potrafili wymienić odpowiedników pojęcia zaufania w języ-
ku chińskim. Zaledwie kilku posługiwało się w odpowiedziach prawidłowymi 
określeniami xinren i xinyong, wskazując tu na łatwiejsze zdobycie w ramach 
kooperacji xinyong, jako pewnej formy reputacji, niŜ xinren, które występuje 
rzadko pomiędzy chińskimi i zagranicznymi partnerami i jest przede wszystkim 
zarezerwowane dla bliskich relacji, najczęściej rodzinnych.  



Szczególna rola zaufania interpersonalnego… 

 

705

Na pytanie dotyczące głównej bazy dla budowy guanxi respondenci wska-
zali przestrzeganie zasad wzajemności świadczeń renqing (68% wskazań)  
i dopiero później na zaufanie (31% wskazań).  Podkreślenie znaczenia renqing 
nad zaufaniem moŜe świadczyć o duŜej trudności i czasochłonności w budowie 
zaufania, szczególnie wśród menedŜerów o krótkim staŜu pracy oraz dość in-
strumentalnym postrzeganiu zasad renqing, wyłącznie według zachodniego 
schematu „przysługa za przysługę”. Dodatkowym uzasadnieniem moŜe być tu 
teŜ przyzwyczajenie Chińczyków do krótkotrwałych pobytów zagranicznych 
menadŜerów w swoich chińskich oddziałach, co wywołuje u nich podobnie 
pragmatyczne nastawienie do współpracy, skutkujące oczekiwaniem natych-
miastowej rekompensaty swoich świadczeń, kojarzone tu raczej z łapówką 
(wymiar materialny), niŜ z prawdziwym renqing i xinren opartym na emocjo-
nalnym zaangaŜowaniu. Dlatego w strategiach ekspansji na ten rynek warto 
rozwaŜyć dłuŜsze pobyty osób zarządzających, a nawet tak zaplanować ich 
karierę, aby była związana tylko z tym rejonem: „…2-, 3-letni pobyt na tym 
rynku nie ma Ŝadnego sensu. Najlepiej jeśli wiedzą, Ŝe spędzisz tu całe swoje 
Ŝycie zawodowe. Wtedy jest moŜliwe, Ŝe staniesz się prawdziwym partnerem  
w ich sieci powiązań guanxi, i po wielu latach zdobędziesz xinyong i moŜe xin-
ren”. 

Respondenci przestrzegali ponadto przed częstymi manipulacjami chińskich 
partnerów w kwestiach zaufania w celu osiągnięcia własnych korzyści bizne-
sowych. Chińczycy stosują w sposób naturalny44 taktyki wprowadzania w błąd 
w postaci pochlebstw i zapewnień o przyjaźni i pełnym zaufaniu nawet juŜ  
w początkowym okresie kooperacji, unikając tym samym podpisania formalne-
go kontraktu. Prowadzi to potem zwykle do naduŜyć i niedotrzymywania wa-
runków ustnej umowy. NaleŜy tu podkreślić, Ŝe podstęp i taktyki fortelu nie są 
zarezerwowane jedynie dla współpracy z obcokrajowcami. Chińscy biznesmeni 
stosują je równieŜ między sobą, jeśli ich relacja jest powierzchowna, osoba nie 
ma wysokiego xinyong lub nie naleŜy do sieci powiązań guanxi. Warto  jeszcze 
raz podkreślić, Ŝe zaufanie w Chinach buduje się bardzo długo, wymaga długo-
trwałej interakcji w ramach sieci guanxi oraz empatycznego i emocjonalnego 
zaangaŜowania w potrzeby drugiej strony.  

 

 

                                                                 
44 M.in. poprzez opisany niesłabnący wpływ Sztuki Wojny Mistrza Sun Zi na działania rynko-

we Chińczyków. 
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Podsumowanie 

Reasumując, zachodnie i chińskie spojrzenie na kwestie zaufania w aspek-
tach rynkowych naleŜy podkreślić, Ŝe w obu rozpatrywanych obszarach widzia-
ne jest ono jako jeden z najistotniejszych czynników w rozwoju kooperacji, 
relacji partnerskich oraz ograniczeniu kosztów transakcyjnych. W obu obsza-
rach mamy do czynienia jednak z innym typem zaufania. Zachodni uczestnicy 
rynku, ze względu na rozwinięte regulacje i skuteczny system prawny, wybiera-
ją rozwiązania systemowe jako gwarancje w przeprowadzeniu transakcji wy-
miany. Chińscy uczestnicy rynku, wprost przeciwnie, ze względu na historycz-
ne uwarunkowania i odmienną filozofię podejścia do współpracy, preferują 
oparcie wymiany na zaufaniu osobistym. Budowanie zaufania w tym otoczeniu 
biznesowym jest zatem bardziej skomplikowane, zawiłe oraz wymaga poświę-
cenia od menedŜerów znacznie większej ilości prywatnego czasu, szczególnie 
na kwestie związane z empatycznym i uczuciowym zaangaŜowaniem w relację  
i odwzajemnianie przysług według zasad renqing. Kluczowym elementem  
w procesie zarządzania aspektami zaufania w chińskich relacjach będzie wybór 
i trening menedŜerów odpowiedzialnych za nadzorowanie operacji na tym ryn-
ku. Powinien on być wieloetapowy i dotyczyć przede wszystkim odmienności 
kulturowej oraz specyficznych standardów etycznych, tolerancji dla dwuznacz-
ności i niesymetrycznej ekwiwalencji świadczeń czy silnych zaleŜności hierar-
chicznych w ramach sieci powiązań guanxi. Zarządzający muszą być dodatko-
wo przygotowani na odmienne procesy negocjacyjne, zmierzające do personal-
nego poznania partnera, a nie finalizacji rozmów podpisaniem kontraktu. Po-
nadto pewną sztuką będzie tu zdolność do samodzielnego odgadywania potrzeb 
partnera i wraŜliwość na jego problemy, co uwypukli emocjonalne zaangaŜo-
wanie, tak niezbędne do zdobycia xinren. Jeśli strona chińska uznałaby jednak 
relację za mało atrakcyjną, menedŜerowie muszą zachować równieŜ czujność 
zawiązaną z licznymi działaniami taktycznymi zmierzającymi do wprowadzenia 
w błąd i wykorzystania nadarzających się okazji.   

Obcokrajowcy zawsze będą mieli większą trudność w zdobyciu zaufania  
w chińskich  hermetycznych sieciach relacji opartych na modelu guanxi, jednak 
nie powinni poprzestawać w wysiłkach, bo gdy to się w końcu uda, to wysokie 
xinyoung ułatwi im znacznie kooperację, a osiągnięcie poziomu xinren będzie 
gwarantem pełnego sukcesu we współpracy.  
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THE SPECIAL ROLE OF INTERPERSONAL TRUST  
IN MARKETING ACTIVITIES IN THE CHINESE MARKET 

 
Summary 

 
In the marketing literature, the ability to gain trust is considered by the majority of authors as 

the most important factor in developing partnership relationships and the achievement of market 
success. The increasing expansion of Western multinationals to the dynamically growing Chinese 
market and their common associated adjustment problems, especially with the trust initialization 
and the creation of lasting bonds, revealed the need for a new perspective on this important 
element of relationship marketing. The aim of this study is to increase understanding of the 
different perception of trust category in the development pattern of market relationships in China. 
The paper takes into account the influence of Chinese culture on the attitude towards trust, by 
including to this analysis local concepts such as guanxi, renqing and Sun Zi’s Art of War. The 
presented information are based on the broad literature review, interviews conducted with Polish 
managers operating directly in China, and long-term author’s direct observations in this market. 
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ BIZNESU (CSR) – 
AKTUALNY STAN NORMALIZACJI 

 

 

 

Streszczenie  

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest strategią zarządzania organizacją, która poprzez 
prowadzenie dialogu społecznego przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na 
poziomie globalnym oraz do realizacji załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju. W artykule zaprezen-
towano ewolucję idei społecznej odpowiedzialności biznesu oraz okoliczności powstania normy 
ISO 26000. Omówiono takŜe skrótowo jej zawartość i potencjał dla usystematyzowania działań 
organizacji w omawianym zakresie oraz praktycznej realizacji idei zrównowaŜonego rozwoju. 

Wstęp 

Współcześnie w wielu organizacjach moŜna zaobserwować wzrost zaintere-
sowania zagadnieniami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (Cor-
porate Social Responsibility – CSR). Zgodnie z tą koncepcją w organizacjach 
podejmowane są działania zmierzające do tego, aby dbałość o interesy ekono-
miczne powiązana była z dbałością o przestrzeganie etycznych zasad odpowie-
dzialności względem społeczeństwa i środowiska naturalnego1. 

Przedsiębiorstwo poza realizacją podstawowych działań ekonomicznych, 
powinno realizować programy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem dzia-
łań ekologicznych. Kierownictwo organizacji powinno mieć takŜe świadomość 
odpowiedzialności za postęp cywilizacyjny i związane z nim coraz częściej 
dostrzegane efekty uboczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu przyczynia 
się do harmonijnego rozwoju całej gospodarki narodowej z uwzględnieniem 
związków biznesu z etyką, środowiskiem naturalnym i poszanowaniem zespołu 

                                                                 
1 B.R. Kuc, Od zarządzania do przywództwa, Wyd. MenedŜerskie PTM, Warszawa 2004. 
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pracowników – zbiorowości jednostek ludzkich. Aktualny stan normalizacji  
w zakresie odpowiedzialności społecznej organizacji dokument ISO 26 000. 

Ewolucja normalizacji CSR 

Ewolucja społecznej odpowiedzialności biznesu została zapoczątkowana  
w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku rozwojem systemowego 
podejścia do zarządzania. Podejście to oparte jest na normach i wytycznych ISO 
9000 dotyczących zarządzania jakością, ISO 14001 odnoszących się do zarzą-
dzania środowiskowego, SA 8000 związanych z odpowiedzialnością społeczną 
oraz OHSAS 18001 regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy2. Systemy te 
koncentrują się w praktyce na planowaniu i racjonalnej kontroli działań,  
w związku z czym niewiele uwagi zwraca się w nich na aspekty ludzkie i spo-
łeczny kontekst funkcjonowania organizacji. Takie racjonalne, a nawet mecha-
nistyczne podejście w dłuŜszym okresie moŜe prowadzić do powstania proble-
mów w funkcjonowaniu organizacji – systemów złoŜonych, w których ludzie 
stanowią podstawowy wymiar działania, a dobre relacje z otoczeniem i interesa-
riuszami stanowią o uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej. NajwaŜniejszym 
czynnikiem kaŜdego systemu zarządzania są bowiem ludzie. To właśnie ich 
postawy, kwalifikacje i wiedza decydują o jego skutecznym funkcjonowaniu. 
NaleŜy pamiętać o istniejących normach zachowań i przekonań, które ludzie 
stosują, a które kształtują kulturę organizacji3. 

Społeczna odpowiedzialność oznacza wychodzenie poza wymogi prawne 
dotyczące jedynie kwestii zatrudnienia czy ochrony środowiska poprzez zwięk-
szone, dobrowolne inwestowanie w kapitał ludzki, dbałość o środowisko i przy-
jazne relacje z kontrahentami. TakŜe zapewnienie bezpiecznych warunków 
pracy oraz dbałość o dobry stan zdrowia pracowników naleŜy do społecznych 
obowiązków firm i jest uwaŜane za integralną część CSR. Społeczna Odpowie-
dzialność Biznesu definiowana jest zatem jako koncepcja dobrowolnego włą-
czenia przez przedsiębiorstwa aspektów społecznych i środowiskowych do 
działalności gospodarczej i kontaktów z klientami zewnętrznymi4. 

CSR definiuje się teŜ jako podejście, za pomocą którego przedsiębiorstwa 
integrują społeczne i środowiskowe aspekty w swojej codziennej działalności 
oraz we wzajemnych stosunkach z klientami zewnętrznymi na zasadzie dobro-

                                                                 
2 G. Zwetsloot, From Management Systems to CSR., „Journal of Business Ethics” 2003, No. 

44, s. 201–207. 
3 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały Europej-

skiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006, s. 13. 
4 Ibidem, s. 7. 
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wolności5. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe nie chodzi tu jedynie o przestrzeganie przepi-
sów prawa czy obowiązujących zasad, ale o świadome i niewymuszone inwe-
stowanie w zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy oraz ograni-
czenie ingerencji w środowisko naturalne i uwzględnianie wpływu organizacji 
na bliŜsze i dalsze otoczenie biznesowe. Organizacja powinna angaŜować się  
w CSR zaleŜnie od swoich kompetencji, zasobów, kontrahentów, tradycji kultu-
rowych, sytuacji społecznej i ekologicznej obszaru, w którym funkcjonuje6. Za 
najwaŜniejsze elementy społecznej odpowiedzialności biznesu uznaje się7: 

– tworzenie nowych moŜliwości powiększania obszaru działalności oraz 
poprawy reputacji organizacji, 

– skuteczną kontrolę zagroŜeń w biznesie, która słuŜy zapewnieniu cią-
głości funkcjonowania organizacji.  

A.B. Carroll opisał poziomy społecznej odpowiedzialności biznesu w for-
mie piramidy. Piramida nawiązuje do hierarchii potrzeb Maslowa, gdyŜ tutaj 
równieŜ przechodzenie na wyŜsze poziomy odpowiedzialności jest warunkowa-
ne wypełnieniem powinności z niŜszych poziomów (którą zaprezentowano na 
rysunku 1).  

Według tego autora istnieją cztery poziomy społecznej odpowiedzialności 
biznesu8: 

– odpowiedzialność ekonomiczna, która stanowi podstawę piramidy od-
powiedzialności. W jej zakres wchodzą takie powinności jak: maksy-
malizowanie zysków, utrzymywanie silnej pozycji konkurencyjnej, 
efektywność oraz trwałość rozwoju organizacji, 

– odpowiedzialność prawna, czyli przestrzeganie przepisów prawa, wy-
pełnianie zobowiązań z niego wynikających, dostarczanie produktów 
lub usług zgodnych z wymaganiami przepisów, które składają się na 
dochowywanie niepisanej umowy społecznej, 

– odpowiedzialność etyczna, czyli przede wszystkim działanie zgodne  
z oczekiwaniami społecznymi, obyczajami i moralnością, etyczna spój-
ność przedsiębiorstwa, 

                                                                 
5 M. śemigała, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – budowanie zdrowej, efektywnej 

organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007, s. 90. 
6 Ibidem, s. 100. 
7 Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo i higiena pracy, Materiały Europej-

skiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luksemburg 2006, s. 7. 
8 http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf. 
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– odpowiedzialność filantropijna, czyli szeroko rozumiana działalność 
dobroczynna, wspieranie sztuki i edukacji, podnoszenie jakości Ŝycia 
poprzez zaangaŜowanie na rzecz społeczności lokalnych. 

 
Rys. 1. Piramida odpowiedzialności społecznej 

Źródło: http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf. 

ISO 26000 – wytyczne w zakresie odpowiedzialności społecznej9 

Międzynarodowa Organizacja Pracy w roku 2004 zainicjowała proces bu-
dowy standardu ISO 26 000. Dokument ten miał dotyczyć nie tylko firm, ale 
takŜe innych instytucji i organizacji rządowych oraz pozarządowych. Projekt tej 
normy miał za zadanie standaryzację wiedzy na temat społecznej odpowiedzial-
ności biznesu. Celem opracowania normy międzynarodowej ISO 26000 było 
uzyskanie ogólnoświatowego porozumienia wszystkich zainteresowanych śro-
dowisk w zakresie10: 

– definicji i zasad dotyczących odpowiedzialności społecznej, 
– kluczowych obszarów i zagadnień dotyczących odpowiedzialności spo-

łecznej, 
– wytycznych dotyczących włączania odpowiedzialności społecznej  

w działania całej organizacji.   

                                                                 
9 Tłumaczenie autorki z uwagi na brak oficjalnego tłumaczenia PKN. 
10 http://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/broszura_pkn_iso26000.pdf. 
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W procesie budowy dokumentu uczestniczyło 450 ekspertów z 99 krajów11, 
którzy reprezentowali róŜne grupy interesariuszy oraz 42 organizacje międzyna-
rodowe i regionalne zaangaŜowane w róŜne aspekty odpowiedzialności spo-
łecznej. Eksperci reprezentowali kilka grup interesariuszy: przemysł, instytucje 
rządowe, konsumentów, pracowników, organizacje pozarządowe oraz usługi, 
wsparcie, badania, naukę itp. W ramach przygotowywania standardu odbyło się 
8 posiedzeń grupy roboczej, pierwsze w 2005, ostatnie w maju w 2010 r. w Ko-
penhadze, podczas których przeanalizowano ponad 25 000 uwag zgłoszonych 
do projektów na róŜnych etapach opracowania normy12. 1 listopada 2010 roku 
opublikowano oraz oficjalnie zaprezentowano ponadstustronicowy dokument 
ISO 26000 Guidance on Social Responsibility (Wytyczne w zakresie odpowie-
dzialności społecznej). 

Dokument ten definiuje społeczną odpowiedzialność biznesu jako „Odpo-
wiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (produkty, serwis, pro-
cesy) na społeczeństwo i środowisko”, poprzez przejrzyste i etyczne zachowa-
nie, które13: 

– przyczynia się do zrównowaŜonego rozwoju, zdrowia i dobrobytu spo-
łeczeństwa, 

– bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy, 
– jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi 

normami zachowania, 
– jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.  
ISO 26000 jasno precyzuje często uŜywane zamiennie pojęcia „zrównowa-

Ŝonego rozwoju” i „odpowiedzialności społecznej”. ZrównowaŜony rozwój to 
doktryna ekonomii politycznej zakładająca dąŜenie do jakości Ŝycia na pozio-
mie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny. Społeczna odpowiedzial-
ność natomiast skupia się na samej organizacji, a nie jej otoczeniu i jest ściśle 
związana ze zrównowaŜonym rozwojem, poniewaŜ celem społecznej odpowie-
dzialności organizacji powinien być wkład do idei zrównowaŜonego rozwoju. 
Społeczna odpowiedzialność biznesu nie musi stanowić dodatkowego czynnika 
kosztowego w organizacji, lecz stając się strategią prowadzenia biznesu, po-
winna być jednocześnie skutecznym mechanizmem tworzącym wartość dodaną 
poprzez stymulowanie innowacyjności i budowanie przewagi konkurencyjnej14. 

                                                                 
11 ISO 26000 – nareszcie precyzja definicja CSR, www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/ 

2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-definicja-csr. 
12 http://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/broszura_pkn_iso26000.pdf. 
13 ISO 26000, http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000. 
14 Ibidem. 
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Na rysunku 2 przedstawiono relacje odpowiedzialności społecznej w połączeniu  
z zasadami zrównowaŜonego rozwoju.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. WdraŜanie zasad odpowiedzialności społecznej 

Źródło: ISO 26000:2010 Guidance standard on social responsibility. 

ISO 26000 jest normą zawierającą wytyczne dotyczące odpowiedzialności 
społecznej. Nie zawiera wymagań i nie jest przeznaczona ani właściwa do sto-
sowania do celów certyfikacji. Ma zastosowanie do wszystkich rodzajów orga-
nizacji bez względu na ich wielkość i lokalizację. Norma zawiera wytyczne 
dotyczące15: 

– terminów i definicji związanych z odpowiedzialnością społeczną, 
– podstaw, trendów oraz charakterystyk odpowiedzialności społecznej, 
– zasad i praktyk odnoszących się do odpowiedzialności społecznej, 
– kluczowych obszarów odpowiedzialności społecznej, 

                                                                 
15 http://old.fob.org.pl/cms_a/upload/file/broszura_pkn_iso26000.pdf. 
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– wdraŜania i promowania zachowania odpowiedzialnego społecznie  
w organizacji, jak i w jej politykach i praktykach w obrębie jej sfery 
wpływu, 

– identyfikowania interesariuszy, 
– komunikowania zobowiązań, osiągnięć oraz innych informacji związa-

nych z odpowiedzialnością społeczną.  
Na rysunku 3 zaprezentowano siedem zasad odpowiedzialności społecznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3. Siedem zasad odpowiedzialności społecznej 

Źródło: www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/2594-inauguracja-iso-26000-relacja-z-konfe 
rencji. 
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Zgodnie w piramidą odpowiedzialności według Carrolla główna część stan-
dardu poświęcona jest obszarom społecznej odpowiedzialności biznesu, do 
których naleŜą16: 

– ład organizacyjny, 
– prawa człowieka, 
– stosunki pracy, 
– ochrona środowiska naturalnego, 
– relacje organizacji z innymi podmiotami rynkowymi, 
– zaangaŜowanie społeczne. 
Pierwszym z obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, które scha-

rakteryzowane są w dokumencie ISO 26000, jest ład organizacyjny, czyli zasa-
dy oraz normy odnoszące się do zarządzania firmą. Dobre praktyki z tego ob-
szaru powinny mieć za zadanie poprawę efektywności zarządzania organizacją 
w kaŜdym jej obszarze z uwzględnieniem interesu społecznego, poszanowania 
interesariuszy oraz zasad etycznych. 

Drugim obszarem są prawa człowieka. Według normy, kaŜda organizacja 
powinna działać w poszanowaniu wszystkich praw człowieka oraz jego godno-
ści, a w szczególności praw obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, so-
cjalnych i kulturowych. 

Obszar trzeci stanowią stosunki pracy, które istnieją w kaŜdej organizacji, 
niezaleŜnie od profilu jej działalności. Obejmują one pozyskiwanie i utrzymanie 
kapitału ludzkiego na zasadach kontraktowania, tworzenia aliansów, nabywania 
lub rozwijania. Pierwszy model dotyczy takich form zatrudnienia jak praca 
czasowa czy leasing pracowniczy. Drugi oznacza wykorzystywanie i przeno-
szenie wiedzy pracowników dla uzyskania efektu synergii. Nabywanie kapitału 
ludzkiego ma miejsce w sytuacji, gdy wiedza i umiejętności pracowników są 
łatwe do przenoszenia i nie wymagają dalszego rozwoju. Wreszcie rozwijanie 
kapitału ludzkiego jest stosowane wobec pracowników o unikalnych i szczegól-
nie wartościowych kompetencjach poprzez ich motywowanie i umoŜliwianie 
rozwoju oraz zapewnianie satysfakcji z pracy17. Z punktu widzenia CSR naj-
właściwszy jest ten ostatni model. 

W ramach obszaru czwartego, to jest ochrony środowiska naturalnego, 
uwzględnia się przede wszystkim aspekty zmniejszenia i adaptacji zmian klima-
tycznych oraz ochronę i regenerację środowiska naturalnego. Dobre praktyki  
                                                                 

16 ISO 26000 – nareszcie precyzja definicja CSR, www.csrinfo.org/pl/wiadomosci/artykuly/ 
2590-iso-26000-nareszcie-precyzyjna-definicja-csr; www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-
26000. 

17 D. Jemielniak, A. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą, WAiP, Warszawa 2008, s. 375–376. 
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z tego obszaru powinny być ukierunkowane na mierzoną obiektywnie dbałość  
o jak najmniejszą skalę zanieczyszczeń emitowanych do środowiska oraz po-
dejmowanie wszelkich kroków zmniejszających poziom zuŜycia zasobów natu-
ralnych, będącego wynikiem działalności organizacji. 

Kolejny obszar zainteresowania wskazywany w normie ISO 26000 to rela-
cje organizacji z innymi podmiotami rynkowymi. W zakresie uczciwych prak-
tyk rynkowych mieszczą się etyczne zachowania firmy w relacjach z innymi 
organizacjami, w szczególności z organizacjami rządowymi, partnerami bizne-
sowymi, dostawcami, wykonawcami, konkurencją oraz zrzeszeniami, których 
jest członkiem. KaŜda organizacja działająca zgodnie z zasadami odpowiedzial-
ności społecznej powinna realizować dobre praktyki w obszarze przeciwdziała-
nia nieuczciwej konkurencji oraz w poszanowaniu praw własności, jak równieŜ 
w zakresie uczciwej współpracy z innymi jednostkami funkcjonującymi na 
rynku. Bardzo waŜne są równieŜ relacje z konsumentami oraz właściwa posta-
wa względem tej grupy interesariuszy. Bardzo waŜne jest takŜe zastosowanie 
uczciwych praktyk w obszarze marketingu oraz rzetelna informacja dla klien-
tów, uczciwe rozpatrywanie reklamacji oraz edukacja rynku. 

Ostatni obszar stanowi zaangaŜowanie społeczne, w ramach którego orga-
nizacja aktywnie wspiera społeczności lokalne, przyczyniając się do rozwiązy-
wania ich problemów, szczególnie takich, które dotyczą jej pracowników i in-
nych interesariuszy. Dobre praktyki z tego obszaru powinny być ukierunkowane 
na prowadzenie dialogu społecznego, który z kolei angaŜować będzie organiza-
cje w proces planowania i realizacji projektów społecznych. Przy wyborze kie-
runków zaangaŜowania realnych potrzeb społecznych naleŜy rozwaŜać podej-
mowanie inwestycji społecznych w takich obszarach, jak edukacja i kultura, 
zdrowie, rozwój i dostęp do technologii. 

Wnioski – korzyści z wprowadzenia normy 

Współcześnie wiele organizacji zauwaŜa korzyści płynące z wdraŜania spo-
łecznie odpowiedzialnych strategii, traktując działania tego rodzaju jako długo-
falowe, niezbędne inwestycje strategiczne, które powinny przekładać się na 
rzeczywiste praktyki w działalności gospodarczej. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jako efektywna strategia 
zarządzania organizacją poprzez prowadzenie dialogu społecznego moŜe przy-
czyniać się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie global-
nym oraz do realizacji załoŜeń zrównowaŜonego rozwoju. Współcześnie odpo-
wiedzialne zarządzanie organizacją to podejście długofalowe, strategiczne, 
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oparte na zasadzie dialogu społecznego oraz poszukiwaniu rozwiązań korzyst-
nych zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla wszystkich interesariuszy – całego 
otoczenia, w którym organizacja funkcjonuje. 

Adaptacja społecznie odpowiedzialnych zachowań jest domeną środowiska 
biznesowego, tworzącego na bieŜąco relacje ze swymi interesariuszami. Spo-
łeczna odpowiedzialność przyczynia się do tworzenia wartości społecznej po-
przez oddziaływanie w kierunku zrównowaŜonego rozwoju. Powinna zatem 
wchodzić w zakres zainteresowania władz publicznych w promocji pozytyw-
nych praktyk na rzecz środowiska i społeczeństwa kreowanych przez przedsię-
biorstwa. 

Korzyści wynikające z wdroŜenia oraz zastosowania zasad społecznej od-
powiedzialności biznesu to18: 
1. Dobra reputacja organizacji – konsekwentnie wdraŜana i praktykowana 

koncepcja społecznej odpowiedzialności buduje pozytywny wizerunek or-
ganizacji zarówno wśród konsumentów, pracowników, jak i w społeczno-
ściach lokalnych. Przekłada się później na wzrost lojalności w stosunku do 
przedsiębiorstwa. 

2. WyróŜnienie się wśród konkurentów – podejmowanie działań o charakterze 
ekologicznym lub mających cechy wraŜliwość społecznej moŜe stać się 
znakiem firmowym organizacji, który wyróŜnia przedsiębiorstwo oraz jego 
produkty w otoczeniu, w którym funkcjonuje. 

3. Zainteresowanie inwestorów – w ostatnich dziesięciu latach bardzo dyna-
micznie rozwinął się rynek społecznie odpowiedzialnych inwestycji (ang. 
Socially Responsible Investing – SRI). Fundusze inwestycyjne coraz chęt-
niej wybierają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sposób przejrzy-
sty i odpowiedzialny jako przedmioty swojego zainteresowania. Organiza-
cje takie mają często łatwiejszy dostęp do finansowania. Równocześnie  
w krajach, w których obywatele sami decydują o sposobie inwestowania 
swoich funduszy emerytalnych coraz powszechniejsze jest poczucie, Ŝe 
obywatele ci mają coraz większy wpływ na zachowania przedsiębiorstw. 

4. Oszczędności – najczęściej wskazywane są te wynikające z zastosowania 
nowoczesnych technologii z uwzględnieniem rozwiązań proekologicznych 
lub nowych praktyk zarządzania zmniejszających zuŜycie zasobów oraz  
z redukcji kosztów transakcyjnych, wynikającej z zaufania i partnerstwa 
budowanego z interesariuszami firmy. 

                                                                 
18 http://awcrabb.ae.wroc.pl/docs/csr/material%20dla%20studentow%20csr.pdf. 
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5. Podniesienie morale pracowników oraz dobre relacje z interesariuszami, 
bowiem postępowanie społecznie odpowiedzialne, sprzyja budowaniu kul-
tury organizacyjnej opartej na zaufaniu, zaangaŜowaniu, przejrzystości  
i uczciwości. W ten sposób przyczynia się do tworzenia kapitału społeczne-
go przedsiębiorstwa. Postawa odpowiedzialnego zarządzania zwiększa za-
ufanie interesariuszy do organizacji, wspierając tworzenie kapitału społecz-
nego oraz zdolność do współdziałania i realizowania celów i misji organi-
zacji. 

6. Ograniczenie ryzyka działalności – wzrost kompleksowości i dynamiki 
otoczenia, w którym funkcjonują organizacje, sprawił, Ŝe ryzyko stało się 
obszarem zarządzania zyskującym ogromne zainteresowanie duŜych przed-
siębiorstw. Zarządzanie odpowiedzialne moŜe pomóc organizacji uniknąć 
sytuacji kryzysowych wynikających z protestów róŜnych grup interesariu-
szy (np. pracowników lub organizacji ekologicznych), bojkotów konsu-
menckich, wypadków przemysłowych i spraw sądowych. 
Norma ISO 26000 nie jest certyfikowana. Mimo to, dzięki szerokim konsul-

tacjom przeprowadzonym podczas jej przygotowywania, ma szansę ujednolicić 
nomenklaturę i definicję społecznej odpowiedzialności biznesu na świecie. Sta-
nowi przewodnik i narzędzie dla organizacji w realizowaniu idei zrównowaŜo-
nego rozwoju. Stosowanie normy przyczynia się do zwiększenia świadomości  
z zakresu odpowiedzialności społecznej, ukierunkowania na zdobycie i utrzy-
manie zaufania klientów oraz interesariuszy organizacji, ich zadowolenia,  
a takŜe poprawy wizerunku firmy. 

 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – PRESENT STATE  

OF STANDARDIZATION  
 

Summary 
 

Corporate Social Responsibility is a strategy of organization management which contributes 
to enterprise competitive growth on global level and to realize sustainable development guidelines 
by running social dialogue. In the paper the evolution of Corporate Social Responsibility idea and 
circumstances of ISO 26000 standard birth is presented. The content of the standard and its poten-
tial for systematizing organizational activities in this area and for practical realization of sustaina-
ble development idea are discussed. 
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Streszczenie  

W artykule omówiono ideę marketingu społecznego w odniesieniu do rynku budownictwa 
na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Celem przeprowadzo-
nych rozwaŜań jest analiza działań marketingowych Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w aspekcie społecznym. W analizie wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych 
wśród klientów STBS metodą wywiadu osobistego. Na tej podstawie sformułowano wnioski, 
wskazujące na konieczność opracowania koncepcji marketingu społecznego w STBS. 

Idea marketingu społecznego 

Jednym z pierwszych autorów, który zajął się problematyką marketingu 
społecznego, był Ph. Kotler. W jego opinii marketing społeczny oznacza strate-
gię słuŜącą kształtowaniu nowych postaw i sposobów zachowań. „Wpisuje on 
pozytywne aspekty tradycyjnie podejmowanych działań, zmierzających do wy-
woływania zmian społecznych, w ramy zintegrowanego systemu planowania  
i realizacji zamierzeń, wykorzystując przy tym nowoczesne techniki komunika-
cji i nowe moŜliwości marketingowe”1. Marketing społeczny określa się w lite-
raturze równieŜ mianem „koncepcji humanitarnej”, „koncepcji imperatywu 
ekologicznego”2.  

                                                                 
1 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 25. 
2 M. Daszkowska, ToŜsamość w usługach, „Marketing w Praktyce” 1996, nr 3. 
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Termin „marketing społeczny” został wprowadzony w 1971 r. i dotyczył 
określenia zasad i technik marketingu mających na celu popieranie wzrostu 
świadomości społecznej i określonych sposobów zachowań. Orientacja spo-
łeczna w marketingu oznacza, Ŝe organizacja powinna określić potrzeby, pra-
gnienia i interesy docelowych rynków, a następne dostarczyć poŜądanego za-
dowolenia sprawniej i skuteczniej niŜ konkurenci, jednak w taki sposób, aby 
utrzymać lub poprawić pomyślność zarówno konsumentów, jak i społeczeń-
stwa3. 

Marketing społeczny określa się w literaturze równieŜ mianem „koncepcji 
humanitarnej”, „koncepcji imperatywu ekologicznego”4. Koncepcja marketingu 
społecznego obejmuje zrównowaŜenie: zysków firmy, pragnień konsumentów, 
interesów społeczeństwa. W zmieniającym się otoczeniu marketingowym staje 
się przyszłościowym obszarem działań marketingowych równieŜ na rynku bu-
downictwa. 

Zakres działalności Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Przedmiotem działalności Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego Spółka z o.o. jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja 
na zasadach najmu. Towarzystwo moŜe równieŜ: 

– nabywać budynki mieszkalne, 
– przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, 
– wynajmować lokale uŜytkowe znajdujące się w budynkach Towarzy-

stwa, 
– sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nad budynkami miesz-

kalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi własności Towarzystwa,  
z tym Ŝe powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie 
moŜe być większa niŜ powierzchnia zarządzanych budynków mieszkal-
nych. 

Szczecińskie TBS Spółka z o.o. moŜe równieŜ prowadzić inną działalność 
związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą pole-
gającą na: 

a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji 
mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem miesz-
kaniowym, 

                                                                 
3 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, 

Warszawa 2002, s. 598. 
4 M. Daszkowska, ToŜsamość… 



Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji… 

 

723

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych 
ze środków przyszłych właścicieli, 

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych  
z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego, 

d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie-
będących własnością Towarzystwa, 

e) zarządzaniu nieruchomościami niemieszkalnymi, takimi jak: obiekty 
słuŜby zdrowia, oświaty i wychowania, kulturalno-oświatowe, handlo-
we lub inne, jeŜeli w obiektach tych świadczone są usługi przede 
wszystkim na rzecz mieszkańców tych budynków lub osiedli5. 

W konsekwencji sprowadza się to do dwóch podstawowych zakresów 
działania Szczecińskiego TBS Spółka z o.o.: 

a) zarządzania nieruchomościami: 
– obcymi zasobami mieszkaniowymi i innymi lokalami, budynkami 

komunalnym i wspólnot mieszkaniowych, 
– własnym zasobem mieszkań i innych lokali, 

b) prowadzenia inwestycji: 
– nowe budownictwo mieszkaniowe na wynajem o umiarkowanych 

czynszach, 
– przebudowa, rozbudowa i modernizacja własnych zasobów 

mieszkaniowych, 
– modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych. 

Spółka realizuje wszystkie załoŜenia, które zostały określone w dokumencie 
„Polityka mieszkaniowa Miasta Szczecina” dla tego typu podmiotu. Szczeciń-
skie TBS Spółka z o.o.: 

− zastąpiło miasto w roli dostarczyciela mieszkań na wynajem o umiarko-
wanych czynszach, czyli przejęło zadania związane z realizacją nowego 
budownictwa czynszowego i kompleksową modernizacją istniejących 
zasobów mieszkań czynszowych, 

− przejęło w zarząd część komunalnego zasobu mieszkaniowego, a tym 
samym wzięło udział w reformowaniu zarządzania gminnym zasobem 
mieszkaniowym (wprowadzenie nowych podmiotów na rynek usług 
zarządzania nieruchomościami), 

− zainspirowało współpracę z innymi osobami zainteresowanymi 
budownictwem mieszkań na wynajem, 

                                                                 
5 Akt ZałoŜycielski Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością uaktualniony 15 listopada 2006 roku, art. 4, s. 1–2. 
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− pozyskało środki finansowe na nowe budownictwo i remonty istnie-
jących zasobów, dzięki moŜliwościom zaciągania kredytów, w szcze-
gólności długoterminowych preferencyjnych kredytów z Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego. 

Podstawowym obszarem działania Szczecińskiego TBS jest Śródmieście 
Miasta Szczecina. Zgodnie z uchwaloną przez Radę Miasta Szczecina 
„Strategią Renowacji Śródmieścia Szczecina” jest to obszar priorytetowy dla 
modernizacji śródmiejskiej zabudowy stanowiącej dobra kultury (zabudowa 
XIX-wieczna) z uwagi na jego znaczenie historyczne i strategiczne. Ze względu 
na znaczny udział własności komunalnej w budynkach zlokalizowanych  
w Śródmieściu Szczecińskie TBS jest jednym z waŜniejszych inwestorów 
modernizacji zasobów mieszkaniowych w rejonie swojego działania, zgodnie  
z załoŜeniami strategii działania spółki. Zarząd Miasta Szczecina przekazał do 
Szczecińskiego TBS w zarządzanie  4591 mieszkań i 358 lokali uŜytkowych 
zlokalizowanych w Śródmieściu. Łączna powierzchnia uŜytkowa przekazanych 
w zarząd mieszkań wynosi 267.622,87 m2, a lokali uŜytkowych – 25.639,91 m2.  
Stosunki pomiędzy Gminą a Szczecińskim TBS uregulowane są w umowie 
pomiędzy Gminą Szczecin a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa 
Społecznego Spółką z o.o. Umowa szczegółowo określa obowiązki obu stron 
oraz konsekwencje związane z ich niedopełnieniem6. 

SprzedaŜ produktów i usług przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego 

SprzedaŜ produktów i usług Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółka z o.o. obejmuje przede wszystkim: sprzedaŜ usług na rzecz 
wspólnot mieszkaniowych, zarządzanie lokalami komunalnymi oraz zarządza-
nie lokalami wchodzącymi w skład zasobu własnego. Szczegółową strukturę 
przychodów w 2010 r. przedstawiono na rysunku 1. 

 
 

                                                                 
6 Księga Jakości – dokument wewnętrzny Szczecińskiego TBS, s. 8. 
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Rys. 1. Struktura przychodów z zasobów zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego Spółka z o.o. w 2010 roku 

Źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

Głównym źródłem przychodów Szczecińskiego TBS w 2010 r. była nad-
wyŜka przychodów nad kosztami utrzymania lokali w zasobie własnym spółki. 
W związku z zaniechaniem podwyŜek stawek czynszowych i sprzedaŜą lokali 
komunalnych odnotowano spadek wpływów z czynszów najmu lokali komu-
nalnych. Oddane do uŜytku nowe mieszkania stanowiące zasób własny Szcze-
cińskiego TBS oraz postępująca prywatyzacja mieszkań komunalnych w 2010 r. 
nieznacznie zmieniły strukturę przychodów spółki. Zmiany przychodów towa-
rzystwa w latach 2005–2010 przedstawiono w tabeli 1. 

W 2010 r. nastąpił wzrost udziału przychodów czynszowych w zasobach 
własnych z 47,42% (w 2005 r.) do 53,14% w lokalach mieszkalnych przy rów-
noczesnym spadku udziału w strukturze przychodów czynszowych komunal-
nych. Spadek udziału przychodów z tytułu sprzedaŜy usług na rzecz wspólnot 
mieszkaniowych związany był z przeniesieniem rozliczeń kosztów i przycho-
dów z tytułu eksploatacji bezpośrednio na wspólnoty mieszkaniowe. 
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Tabela 1 

Struktura lokali zarządzanych przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Spółka z o.o. w latach 2005–2010 w % 

Wyszczególnienie 2005  2006  2007  2008  2009  2010  

Wynagrodzenie za zarządzanie komu-
nalnymi lokalami mieszkalnymi 8,58 8,23 7,36 7,30 6,45 5,56 
Wynagrodzenie za zarządzanie komu-
nalnymi lokalami uŜytkowymi 1,65 1,50 1,57 1,61 1,26 1,03 
Wynagrodzenie za zarządzanie gara-
Ŝami 0,19 0,19 0,20 0,19 0,17 0,21 
SprzedaŜ usług na rzecz wspólnot 
mieszkaniowych 11,44 9,00 9,56 7,41 6,49 6,07 
Czynsze i odszkodowania z własnych 
lokali mieszkalnych 47,42 49,37 48,10 51,54 52,78 53,14 
Czynsze i odszkodowania z własnych 
lokali uŜytkowych 6,35 5,75 5,63 5,01 4,72 4,49 

Wpływy ze sprzedaŜy mediów  23,64 25,43 27,02 25,46 26,94 27,90 

Wpływy ze sprzedaŜy innych usług 0,73 0,52 0,55 1,48 1,19 1,60 

Źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 

Kształtowanie się wielkości przychodów z poszczególnych zasobów w la-
tach 1997–2010 przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Przychody Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z za-
rządzania i wynajmu lokali w latach 1997–2010 

Źródło: opracowanie na podstawie danych udostępnionych przez Szczecińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 
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Analizując wysokość przychodów z poszczególnych działalności spółki 
moŜna stwierdzić, Ŝe w ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera 
zarządzanie własnym zasobem towarzystwa. Spowodowane jest to oddawaniem 
do uŜytku coraz większej liczby nowych lokali, które są zarządzane przez 
Szczecińskie TBS. Jest to oceniane pozytywnie. Dzięki temu Towarzystwo 
posiada coraz silniejszą pozycję na rynku. Posiadając więcej własnych lokali, 
moŜe zmienić strukturę zarządzania i finansowania działalności. Towarzystwo 
daje moŜliwość nabywania mieszkań przez osoby, których nie stać na kupno 
własnego mieszkania. Tworząc nowe osiedla, nabywa doświadczenia, radząc 
sobie z nowymi problemami. Umacnia obecną pozycję na rynku lokalnym, 
umoŜliwiając jednocześnie dalszy rozwój i funkcjonowanie spółki. Zaliczane 
jest do przedsiębiorstw stawianych na wzór nie tylko w województwie zachod-
niopomorskim, ale w całej Polsce i za granicą. 

Analiza działań podjętych przez STBS w aspekcie społecznym 

Szczecińskie TBS obok lokali mieszkalnych i uŜytkowych oferuje swym 
klientom lokale socjalne oraz lokale dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów 
dziecka czy osób niepełnosprawnych. Realizacja takich inwestycji jest w fazie 
rozwoju. Spółka posiada bardzo małą liczbę tego typu lokali, ale w planach 
inwestycyjnych ma zamiar ją zwiększyć. Jest to podjęcie przez spółkę próby 
zaspokojenia ogromnego zapotrzebowania na lokale, których nie moŜna otrzy-
mać na rynku nieruchomości. Jednak coraz większej liczby osób nie stać na 
opłacanie czynszu w lokalu wyposaŜonym w instalację centralnego ogrzewania 
z sieci miejskiej z najwyŜszą stawką czynszu wynoszącą 4% wartości odtwo-
rzeniowej lokalu. Takie osoby decydują się na mieszkania socjalne o niŜszym 
standardzie.  

Realizując badania7, podjęto próbę sprawdzenia działań podejmowanych 
przez Szczecińskie TBS w aspekcie społecznym. Zadano pytanie dotyczące 
wiedzy respondentów na temat lokali oferowanych przez spółkę dla osób nie-
pełnosprawnych, starszych niesprawnych ruchowo, wychowanków domów 
dziecka, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka. Odpowiedzi na po-
wyŜsze pytanie zobrazowano na rysunku 3. 

                                                                 
7 Badania przeprowadzono na losowo dobranej próbie 460 respondentów w 2010 r. metodą 

wywiadu indywidualnego. 
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Rys. 3. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące ich wiedzy na temat oferowanych przez 

spółkę mieszkań dla osób niepełnosprawnych, starszych niesprawnych ruchowo, wycho-
wanków domów dziecka, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka itp. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

AŜ 82,39% osób objętych badaniem (379 z 460 badanych) nie wie, Ŝe 
Szczecińskie TBS oferuje mieszkania dla osób niepełnosprawnych, starszych 
niesprawnych ruchowo, wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych, 
rodzinnych domów dziecka itp. Tylko 21,37% respondentów (81 z 460 osób) 
odpowiedziało twierdząco. Z tego wynika, Ŝe spółka niezbyt szeroko informuje 
rynek o tak szczególnej ofercie. Co za tym idzie, powinna dąŜyć do wykorzy-
stania odpowiednich narzędzi marketingowych w celu przekazania informacji 
na rynek o działalności prowadzonej w tym zakresie. Brak informacji powodu-
je, Ŝe traci na tym zarówno wizerunek firmy, jak i zmniejsza się moŜliwość 
zdobycia nowych klientów przez spółkę. W efekcie końcowym moŜe to prowa-
dzić do braku moŜliwości opanowania tego segmentu nabywców lokali i do-
prowadzić do niewykorzystania przez Szczecińskie TBS szansy, jaką jest ofe-
rowanie mieszkań dla osób najbardziej potrzebujących. By do tego nie doszło, 
Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego powinno stosować mar-
keting społeczny oraz badać na bieŜąco rynek i dąŜyć do zaspokojenia pojawia-
jących się na nim nowych potrzeb, przy jednoczesnym dbaniu o dobro swoich 
przyszłych i obecnych klientów. Spółka powinna dąŜyć do maksymalnego za-
spokojenia potrzeb nabywców lokali i usług, budować stałe więzi i maksymali-
zować wartość dla klientów. Dzięki temu będzie mogła niwelować pojawiające 
się na rynku zagroŜenia i wykorzystywać szanse, przy jednoczesnym umacnia-
niu swoich mocnych stron i weryfikowaniu słabości.  

Równie waŜnym aspektem społecznym zawartym w przeprowadzonym ba-
daniu była informacja o konieczności realizacji inwestycji, które są przeznaczo-
ne dla osób o szczególnych potrzebach mieszkaniowych. Badani zostali zapyta-
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ni o to, czy istnieje potrzeba tworzenia lokali specjalnych. Pomimo Ŝe więk-
szość respondentów nie wiedziała o prowadzonej przez towarzystwo działalno-
ści dotyczącej lokali oferowanych dla osób najbardziej potrzebujących, to jed-
nak ich świadomość o zapotrzebowaniu na takie lokale jest bardzo duŜa. Osoby 
naleŜące do grona badanych wiedzą, Ŝe istnieje potrzeba budowania mieszkań 
dla osób o szczególnych potrzebach, jakimi są m.in. lokale socjalne, lokale dla 
wychowanków domów dziecka, lokale dla rodzin zastępczych, rodzinne domy 
dziecka. Wskazują na to odpowiedzi uzyskane w trakcie badania. AŜ 456 re-
spondentów, czyli 99,13% wszystkich osób biorących udział w badaniach, wy-
powiedziało się, Ŝe istnieje potrzeba tworzenia lokali mieszkalnych dla osób 
wymagających szczególnego podejścia w zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych. Tylko 4 osoby (0,87%) były przeciwnego zdania. Tak duŜy odsetek 
świadczy o ogromnej świadomości nabywców na temat potrzeby tworzenia 
lokali specjalnych, przy jednoczesnym potwierdzeniu faktu duŜego zapotrze-
bowania na lokale mieszkalne przeznaczone dla osób o szczególnych wymaga-
niach lokalowych. Wyniki badań przedstawiono na rysunku 4. 

tak
99,13%

nie
0,87%

 
 

Rys. 4. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące ich zdania na temat potrzeby tworzenia 
lokali mieszkalnych dla osób wymagających szczególnego podejścia w zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Świadomość społeczeństwa dotycząca potrzeby tworzenia lokali dla osób 
niepełnosprawnych, wychowanków domów dziecka, osób starszych i niepełno-
sprawnych ruchowo, a takŜe mieszkań rodzinkowych, rodzinnych domów 
dziecka czy lokali dla rodzin zastępczych jest bardzo duŜa – tak samo jak ro-
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snące zapotrzebowanie na tego typu lokale. Szczecińskie TBS powinno odna-
leźć swoją rolę w tworzeniu takich mieszkań, realizując przy tym mieszkaniową 
politykę Szczecina. W ramach działalności w aspekcie społecznym spółka ma 
moŜliwość realizacji największych potrzeb występujących na rynku nierucho-
mości. Są to potrzeby, których nie zaspokoi Ŝaden deweloper, indywidualny 
inwestor czy prywatny zarządca. Dla Szczecińskiego TBS powstaje moŜliwość 
wypełnienia powstałej niszy rynkowej. Jednak by móc odpowiednio realizować 
działania w tym kierunku, musi posiadać wiedzę na temat dokładnych potrzeb 
występujących na rynku nieruchomości.  

W ramach przeprowadzanego badania zapytano respondentów, jakich lokali 
ich zdaniem brakuje na szczecińskim rynku nieruchomości. ZałoŜono, Ŝe będą 
w stanie wskazać konkretne typy lokali, na które istnieje największe zapotrze-
bowanie. Do wyboru przedstawiono lokale dla osób niepełnosprawnych, lokale 
dla wychowanków domów dziecka, lokale dla osób starszych. Chciano w ten 
sposób uzyskać informacje o aktualnych i największych potrzebach rynku na 
mieszkania dla osób wymagających szczególnych warunków lokalowych. Od-
powiedzi przedstawiono na rysunku 5. 
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Rys. 5. Odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące lokali brakujących na szczecińskim 

rynku nieruchomości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Odpowiedzi respondentów określające brak lokali na szczecińskim rynku 
nieruchomości rozłoŜyły się prawie po równo na wszystkie wymienione rodzaje 
mieszkań. 33,48% badanych stwierdziło, Ŝe brakuje lokali dla osób starszych  
i niesprawnych ruchowo. Trochę więcej, bo 33,91% osób określiło, Ŝe istnieje 
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potrzeba lokali mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych. Natomiast 32,61% 
respondentów uwaŜa, Ŝe jest za mało mieszkań dla wychowanków domów 
dziecka. Taki wynik wskazuje na ogromną potrzebę budowy lokali zarówno dla 
osób niepełnosprawnych, starszych oraz niesprawnych ruchowo, jak i wycho-
wanków domów dziecka. Szczecińskie TBS w swojej działalności powinno 
uwzględniać aspekt społeczny i budować równieŜ lokale dla osób potrzebują-
cych specjalnych warunków mieszkaniowych, tak by móc pomagać osobom, 
które potrzebują wsparcia – jednym na samym starcie wkraczania w dorosłe 
Ŝycie, jak to ma miejsce z wychowankami domów dziecka, innym u schyłku 
Ŝycia, przekazując odpowiednie wyposaŜenie lokali i pomoc finansową oraz 
osobom niepełnosprawnym, których lokale muszą być tak dostosowane, by nie 
stanowić bariery, ale ułatwiać im codzienne funkcjonowanie. Szczecińskie TBS 
w swoich długofalowych planach powinno uwzględnić moŜliwość zaspokojenia 
interesów grup społecznych, które potrzebują specjalnych warunków lokalo-
wych oraz wsparcia finansowego. 

Podsumowanie 

Reasumując przeprowadzone badania, moŜna stwierdzić, Ŝe społeczeństwo 
jest ubogie, co potwierdza zdecydowana większość badanych, określając swoją 
sytuację finansową jako złą i gorszą w porównaniu do okresu sprzed 5 lat. Co-
raz więcej osób zalega z opłatami za zajmowane lokale mieszkalne. W związku 
z tym Szczecińskie TBS ma coraz większe problemy z odzyskaniem pieniędzy 
od dłuŜników. Przy tak niekorzystnej sytuacji finansowej respondenci korzysta-
ją z pomocy w postaci dodatków mieszkaniowych, rozłoŜenia zaległości na raty 
lub umorzenia zadłuŜenia. Osoby objęte badaniem stwierdzają, Ŝe nie są w sta-
nie poradzić sobie z bieŜącym i terminowym regulowaniem płatności, duŜy 
odsetek badanych poŜycza pieniądze od rodziny lub znajomych, by móc doko-
nać płatności. 

Dla osób dokonujących wyboru oferty mieszkaniowej waŜne jest, by 
mieszkania były funkcjonalne, o odpowiednim wyposaŜeniu, średniej wielkości 
i dobrej lokalizacji, jednak lokale oferowane przez Szczecińskie TBS nie speł-
niają tych oczekiwań. 

Klienci spółki oczekują wysokiej jakości obsługi, przekazywania rzetelnych 
informacji oraz przystosowania warunków obsługi dla osób niepełnosprawnych. 
Klient chce uzyskać szybką, jasną i czytelną informację. Ponad 82% responden-
tów nie posiada wiedzy na temat oferowanych mieszkań dla osób niepełno-
sprawnych, starszych, wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych, 
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rodzinnych domów dziecka, jednak 99% ankietowanych stwierdziło, Ŝe istnieje 
potrzeba tworzenia takich lokali.  

Z przeprowadzonych badań wynika, Ŝe Szczecińskie TBS nie jest w pełni 
zorientowane marketingowo, nieznacznie tylko realizuje aspekt społeczny  
i w niewielkim stopniu uwzględnia potrzeby swoich dotychczasowych i poten-
cjalnych klientów. Dlatego teŜ zachodzi potrzeba wdroŜenia koncepcji marke-
tingu społecznego. 

 
THE SOCIAL ASPECT IN THE MARKETING ACTIVITIES  

OF ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF SZCZECIN SOCIETY 
OF SOCIAL HOUSING  

 
Summary 

 
The paper discusses the concept of social marketing in relation to the construction market on 

the example of Szczecin Social Construction. The aim of the considerations is the analysis of 
marketing activities of Szczecin Social Construction in the social aspect. The analysis uses the 
results of the survey conducted among customers STBS by personal interview. On this basis, the 
conclusions were made, indicating the need to develop the concept of social marketing in STBS. 
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KREOWANIE WIZERUNKU PRZEDSIĘBIORSTWA  
Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI CSR 

 

 

 

Streszczenie  

Artykuł stara się zrealizować cel główny, który skupia się wokół związku między społeczną 
odpowiedzialnością przedsiębiorstwa (CSR) a jego wizerunkiem. Autor zakłada, Ŝe podejmowa-
nie określonych działań wpisujących się w koncepcję CSR moŜe przyczynić się do usprawnienia 
funkcjonowania przedsiębiorstwa, eliminując bądź wpływając na odnajdowanie kompromisów 
przy rozwiązywaniu bieŜących problemów. Świadoma decyzja o podjęciu działań w ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu to kolejna cegiełka budująca wizerunek przedsiębiorstwa 
bądź marki. Firmy dostrzegły, Ŝe stosowanie programów społecznych i pozbycie się działań 
nieetycznych zwiększa zaufanie, które pośrednio moŜe prowadzić do wzrostu zysków. 

Wprowadzenie 

Budowanie właściwego wizerunku korporacji przez bieŜące komunikowa-
nie o jej osiągnięciach i wykorzystanie CSR pozwala na stworzenie pozycji 
godnej zaufania firmy. Kreowanie wizerunku na zewnątrz powinno być poprze-
dzone uporządkowaniem relacji i zbudowaniem korzystnej atmosfery wewnątrz 
organizacji. Podejmowanie określonych działań wpisujących się w koncepcję 
CSR moŜe przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa, 
eliminując bądź wpływając na odnajdowanie kompromisów przy rozwiązywa-
niu bieŜących problemów. 

Świadoma decyzja o podjęciu działań w ramach społecznej odpowiedzial-
ności biznesu to kolejna cegiełka budująca wizerunek przedsiębiorstwa bądź 
marki. Z CSR, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu, mamy do czynienia 
wtedy, gdy firma wykracza poza zwyczajną działalność nakierowaną na realiza-
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cję własnego interesu i przestrzeganie przepisów prawa, angaŜując się w przed-
sięwzięcia mające na celu dobro społeczne1. 

Artykuł stara się zrealizować cel główny, który skupia się wokół związku 
między społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa (CSR), a jego wizerun-
kiem. Autor celowo uŜywa sformułowania wizerunek, mając jednak na uwadze 
kluczowe czynniki, które składają się na pojęcie, czyli toŜsamość firmy, reputa-
cja, ofertę usługowa, otoczenie fizyczne i środowisko, personel pierwszego 
kontaktu2, tym samym idąc w kierunku definicji wizerunku zaproponowanej 
przez Józefa Penca. Określa on wizerunek jako „kompozycję osobowości 
przedsiębiorstw, wyrastającą z jego filozofii, historii, kultury, strategii, stylu 
kierowania, reputacji oraz zachowania się pracowników i innych przedstawicie-
li firmy. Jest to projekcja osobowości firmy, którą ludzie postrzegają, z którą się 
identyfikują i wobec której wyraŜają własne opinie i odczucia”3. 

Warto podkreślić w podanej definicji reputację, na którą składają się dwa 
wymiary. Pierwszy z nich ma charakter ogólny i tworzą go takie elementy, jak: 
przejrzystość działań firmy, wywiązywanie się ze zobowiązań, uczciwość, od-
powiedzialność w stosunku do społeczeństwa i środowiska. MoŜna poszerzyć 
ten  obszar o jakość zarządzania, jakość produktu i usług. Drugi odnosi się bez-
pośrednio do oferowanych przez przedsiębiorstwo produktów i usług, i związa-
ny jest z ich jakością. Reputacja przedsiębiorstwa opiera się na solidnym, ak-
tywnym oraz przekazywanym w odpowiedni sposób zaangaŜowaniu społecz-
nym, współpracy z klientami, pracownikami, dostawcami i kooperantami, ad-
ministracją publiczną czy społecznością lokalną w celu uzyskania spójnego 
wizerunku4. 

W tekście zostanie zaprezentowana charakterystyka narzędzi CSR wraz  
z przypisaniem ich do obszarów kształtujących wizerunek przedsiębiorstwa. 
Temu słuŜy przegląd narzędzi wykorzystywanych w CSR wraz z korzyściami 
wynikającymi z ich stosowania. Dodatkowo autor zaprezentuje przesłanki 
wdraŜania CSR.  

 
 

                                                                 
1 CSR jako narzędzie budowania wizerunku firmy. www.biznesklaster.pl/company/ 

article/116-csr-jako-narzedzie-budowania-wizerunku-firmy/. 
2 J. Tkaczyk, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa usługowego. www.epr.pl/ksztalto 

wanie-wizerunku-przedsiebiorstwa-uslugowego,marka,1321,1.html. 
3 J. Penc, Rynkowy wizerunek firmy, „Marketing Serwis” 1998, nr 4. 
4 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębior-

stwem, CH Beck, Warszawa 2009, s. 180–182. 
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Przesłanki wdraŜania CSR 

Czynnikami wspierającymi ideę odpowiedzialności społecznej przedsię-
biorstwa są5: 

− interes własny przedsiębiorstwa (przyjęcie zasad odpowiedzialności 
społecznej powoduje wzrost: konkurencyjności, zainteresowania inwe-
storów oraz lojalności klientów i interesariuszy, poprawy relacji ze spo-
łecznością i władzami lokalnymi, kształtowania kultury organizacyjnej 
firmy itp.), 

− transformacja w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej wyni-
kająca z postępu technicznego i ekonomicznego, 

− rozwój demokracji i globalizacji (oddziaływanie biznesu na Ŝycie, 
wzrost oczekiwań społecznych), 

− proces reorientacji celów (maksymalizacja zysku została zastąpiona 
maksymalizacją wartości dla właścicieli i pozostałych interesariuszy), 

− podniesienie świadomości środowiskowej, społecznej i ekonomicznej 
stron związanych z działalnością przedsiębiorstwa (poprawa stanu śro-
dowiska naturalnego, poszanowanie praw człowieka, rozwiązywanie 
istotnych problemów społecznych, edukowanie społeczeństwa itp.). 

Ponadto naleŜy wskazać, Ŝe CSR oddziałuje na trzy sfery: 
a) na otoczenie biznesowe poprzez wzrost sprzedaŜy, 
b) na samą firmę poprzez utrzymanie najlepszych pracowników, 
c) na zaufanie społeczne, kreując pozytywny wizerunek przedsiębior-

stwa w otoczeniu, zakładając, Ŝe biznes i społeczeństwo muszą 
współdziałać, a sukces lub poraŜka jednego są uzaleŜnione od dru-
giego.  

KaŜde przedsiębiorstwo potrzebuje społecznej akceptacji dla swojej dzia-
łalności6. 

Narzędzia realizacji CSR  

PoniŜej opisano podstawowe narzędzia kształtującyce odpowiedzialny biz-
nes. 

                                                                 
5 H. Piekarz, Idea społecznej odpowiedzialności we współczesnym przedsiębiorstwie, Zeszyty 

Naukowe AE w Krakowie nr 700, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006,  
s. 64; M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka Naro-
dowa” 2001, nr 3. 

6A. Łaszyn, Firma społecznie sympatyczna, „Marketing w Praktyce” 2002, nr 6. 
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Programy etyczne mają na celu wyznaczanie standardów związanych  
z działalnością przedsiębiorstwa (normy zachowań pracowników, relacje z oto-
czeniem, decyzje strategiczne), w skład których wchodzą7: 

a) sformalizowane kodeksy etyczne (kodeksy dobrych praktyk – „drogo-
wskazy moralne”8, są to utrwalone na piśmie nakazy i zakazy, regulują-
ce sposob postępowania w sytuacjach etycznie problematycznych9, 

b) szkolenia etyczne (wdroŜenie w Ŝycie rozwiązań, które zawierają ko-
deksy etyczne, co pozwala na uświadomienie nadrzędnego celu przed-
siębiorstwa, za który uznaje się maksymalizację długoterminowej war-
tości dla właścicieli z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności spo-
łecznej10,  

c) komórki ds. etyki – umiejscowienie w strukturze organizacyjnej przed-
siębiorstwa konsultantów/specjalistów ds. etyki biznesu. 

Raporty i audyty społeczne to narzędzia wykorzystywane do publicznego 
udostępniania informacji uwzględniające aspekt ekonomiczny, ekologiczny  
i społeczny działalności przedsiębiorstwa, w celu kreowania pozytywnego wi-
zerunku. 

Do podstawowych narzędzi instytucjonalizacji społecznej odpowiedzialno-
ści przedsiębiorstwa naleŜy zaliczyć standardy zarządzania SA 8000 i AA 1000. 
1. SA 8000 to norma mająca zastosowanie w kaŜdym przedsiębiorstwie. Po-

zwala to określić wymogi, jakie powinno spełnić przedsiębiorstwo w sto-
sunku do zatrudnionych pracowników w zakresie realizacji polityki spo-
łecznej odpowiedzialności. Norma została opracowana i ogłoszona w 1998 
roku przez Social Accountaibility International (SAI), uwzględnia wyma-
gania zawarte w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy i Międzynarodowej Konwencji Praw 
Dziecka, które obejmują takie obszary jak: praca dzieci, praca przymusowa, 
bezpieczeństwo pracy, dyskryminacja, prawo do zrzeszeń oraz negocjacji 

                                                                 
7 D. Miller, A. Lewicka-Strzałecka, Etyka biznesu gospodarki i zarządzania, Wyd. WyŜszej 

Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w  Łodzi, Warszawa 1999, s. 61–163. 
8 L. Zbiegiem-Maciąg, Etyka w zarządzaniu, Centrum Informacji MenedŜera, Warszawa 1996, 

s. 105. 
9 A. Węgrzecki, Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Oficyna Cracovia, 

Kraków 1996, s. 196. 
10 E. Stanberg, Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 

1998, s. 264. 
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zbiorowych, kary dyscyplinarne, godziny pracy, wynagrodzenie, systemy 
zarządzania11. 

2. AA 1000 to norma wspomagająca kształtowanie relacji organizacji z jej 
otoczeniem poprzez określenie i mierzenie postępów w realizacji celów 
strategicznych, przeprowadzanie audytu ułatwiającego zebranie wyników 
niezbędnych do sporządzenia bilansu strategicznego, co promuje odpowie-
dzialność (aspekt ekonomiczny, etyczny i ekologiczny) w podejmowanych 
decyzjach12. Norma uwzględnia zasadę: uczestnictwa (dialogu społeczne-
go), zupełności, wymierności, regularności (regularność oceny), zapewnie-
nia jakości, dostępności, porównywalności, wiarygodności, istotności, zro-
zumiałości, zakorzenienia (zakorzenienie w polityce, procesach decyzyj-
nych i zarządczych) i ciągłej poprawy13. 

3. ISO 9001 System Zarządzania Jakością. Norma ta określa wymagania sys-
temu zarządzania procesami w organizacji zapewniającego dostarczenie lub 
wyprodukowanie wyrobu spełniającego wymagania i oczekiwania klienta,  
a takŜe wymagania prawne dotyczące wyrobu. Zapewnia nadzór nad jako-
ścią produktu, ogranicza ryzyko dostarczenia produktu niespełniającego 
wymagań. 

4. OHSAS 18001/PN-N-18001 System Zarządzania BHP. WdroŜenie jej za-
pewnia zgodność z wymaganiami BHP (prawnymi i klientów), zmniejsze-
nie ryzyka wypadków, ograniczenie utraconych korzyści wynikających  
z utraty reputacji, nadzór nad pracami podwykonawców14. 
Zarządzanie powinno uwzględniać ochronę środowiska m.in. poprzez od-

powiedni dobór technologii pozwalających na wytwarzanie produktów spełnia-
jących wymogi ekologiczne, systematycznie zmniejszających negatywny 
wpływ działalności gospodarczej na środowisko. Do podstawowych narzędzi 
wykorzystywanych w procesie kształtowania systemu zarządzania środowisko-
wego naleŜy zaliczyć: 
1. Program „Czysta Produkcja” – ma na celu optymalizować wskaźniki ener-

gochłonności i materiałochłonności oraz propagować podejmowanie dzia-

                                                                 
11 J. Marciniak, Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach, Wolters Kluwer Polska, War-

szawa 2007 s. 159. 
12 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, ARF w Polsce, FOB War-

szawa 2004, s. 42. 
13 U. Gołaszewska-Kaczan, Normy Społecznej Odpowiedzialności, w: Koncepcje zarządzania 

jakością – doświadczenia i perspektywy, red. T. Sikora, Wyd. Naukowe PTTś, Kraków 2008,  
s. 85. 

14 T.Gasiński, G. Piskalski, ZrównowaŜony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsię-
biorstw, Ministerstwo Gospodarki, s. 60. 
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łań zapobiegających zagroŜeniu zdrowia ludzkiego i środowiska naturalne-
go15. Istotą programu „Czystsza produkcja” opracowanego przez Światową 
Agencję Ochrony Środowiska jest16: 
– uznanie zarządzania ochroną środowiska priorytetowym zadaniem 

przedsiębiorstwa, jako równorzędną zadaniom produkcyjnym, 
– podejmowanie inicjatyw w wyŜej wymienionym zakresie, a następnie 

wdraŜanie ich do programów rozwojowych przedsiębiorstw, 
– podejmowanie inicjatyw związanych z fakultatywnym raportowaniem  

o oddziaływaniu przedsiębiorstwa na środowisko oraz wykorzystaniu 
jego zasobów, 

– popieranie idei monitoringu środowiska, 
– promowanie odpowiedzialnej przedsiębiorczości uwzględniającej po-

trzeby rozwoju produkcji, przy zachowaniu warunków zrównowaŜone-
go rozwoju.  

2. ISO 14001 to norma regulująca światowe standardy w zakresie ochrony 
środowiska. Efektem jej wdroŜenia jest zapewnienie wysokich standardów 
środowiskowych, zgodności z wymaganiami ochrony środowiska i wyma-
ganiami klientów oraz innych interesariuszy, optymalizowanie kosztów po-
przez ustanawianie celów środowiskowych i ich realizacja. Zatem najwaŜ-
niejszymi elementami, na które kładzie nacisk norma ISO 14001, są17: 
– deklaracja ciągłej poprawy, 
– zobowiązanie do zgodności z obowiązującym ustawodawstwem, 
– zapobieganie zanieczyszczeniu we wszystkich moŜliwych elementach 

środowiska. 
Kampanie społeczne to działanie (za pomocą środków masowego przeka-

zu), którego celem jest zmiana postaw lub zachowań wybranej grupy odniesie-
nia. 

Marketing zaangaŜowany społecznie (cause related marketing) polega na 
uwzględnianiu w działalności firmy zarówno celów marketingowych, jak spo-
łecznych. 

                                                                 
15 J. Adamczyk, Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. 

Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 2001, s. 128.  
16 T. Fijał, Czystsza produkcja strategią ekorozwoju przedsiębiorstw, w: Ekologia wyrobów, 

red. W. Adamczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000. 
17 A. Matuszak-Flejszman, Jak skutecznie wdroŜyć system zarządzania środowiskowego według 

normy ISO 14001, Polskie Zrzeszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001. 
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Nadzór korporacyjny dotyczy kontroli i nadzoru nad korporacją sprawowa-
nego zarówno przez organy statutowe spółki oraz przez grupy powiązane  
z firmą lub mające interes w jej funkcjonowaniu18. 

Ekoznakowanie i znakowanie społeczne to nadawanie znaku produktom 
wyróŜniającym się cechami szczególnie poŜądanymi z punku widzenia ochrony 
środowiska spośród grupy podobnych, zaspokajających te same potrzeby19. 
Wśród najwaŜniejszych elementów wartości wyrobu, pomijając jego jakość, 
wyróŜnić moŜna m.in. bezpieczeństwo oraz oddziaływanie na środowisko. Za-
tem celem znakowania środowiskowego jest kreowanie zapotrzebowania na 
wyroby bardziej poŜądane w aspekcie środowiskowym, a co za tym idzie do-
starczanie przez producentów wyrobów spełniających takie oczekiwania. Stwa-
rza to moŜliwość ciągłego, stymulowanego przez rynek doskonalenia działalno-
ści prośrodowiskowej producentów20:  

– ekologiczna, 
– informacyjna (etykieta informuje konsumentów o ekologicznych wła-

ściwościach produktu w celu ułatwienia wybory wyrobów proekolo-
gicznych), 

– stymulacyjna (uzyskanie znaku ekologicznego motywuje przedsiębior-
stwo do dalszych działań w zakresie ochrony środowiska, np. do wdro-
Ŝenia systemu środowiskowego czy zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
w fazie produkcji i preferowania „czystszej produkcji”), 

– marketingowa (znakowanie towarów słuŜy zwiększeniu obrotu produk-
tami o charakterze ekologicznym, jest doskonałym narzędziem promo-
cyjnym, związana z mechanizmami konkurencji), 

– edukacyjna (poszerzanie wiedzy o proekologicznych cechach towarów, 
a takŜe zwiększanie świadomości ekologicznej konsumentów)21.  

Inwestycje społecznie odpowiedzialne to inwestowanie łączące maksymali-
zowanie zysku z troską o środowisko i społeczeństwo (strona internetowa Fo-
rum Odpowiedzialnego Biznesu). 

                                                                 
18 K.A. Lis, H. Sterniczuk, Nadzór korporacyjny, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2005 s. 29. 
19 A. Demianowicz, Ekoetykietowanie: od genezy do ISO 14020, w: Sterowanie ekorozwojem. 

Zarządzanie w warunkach ekorozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. Politechniki Białostockiej, Bia-
łystok 1998, s. 126. 

20 A. Suliński, Znakowanie ekologiczne, w: Ekologia wyrobów, red. W. Adamczyk, Wyd. Aka-
demii Ekonomicznej, Kraków 2000, s. 225. 

21 A. Demianowicz, J. Leśniak, P. Znaniecki, Rola ekoetykietowania w zarządzaniu ochroną 
środowiska, w: Zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie i gminie, red. B. Poskrobko, 
Polskie Zrzeszenie InŜynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Białystok–Poznań–Ustronie 
Morskie 1997, s. 90. 
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Global Compact to światowe forum dyskusji, skupiające się na popieraniu  
i przestrzeganiu praw człowieka oraz eliminacji wszelkich przypadków ich 
łamania przez firmę, a takŜe na poszanowaniu wolności stowarzyszania się, 
zniesieniu wszelkich form pracy przymusowej i pracy dzieci. Główna uwaga 
skupia się na efektywnym działaniu przeciw dyskryminacji w sferze zatrudnie-
nia i podejmowaniu inicjatyw w celu promowania postaw odpowiedzialności 
ekologicznej, przeciwdziałanie korupcji. 

Strategia CSR polega na uwzględnieniu w celach przedsiębiorstwa przemy-
ślanych działań  prowadzenia biznesu równowaŜącego oczekiwania ekono-
miczne, społeczne i środowiskowe. Strategia powinna dawać przedsiębiorstwu 
szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez zyskanie nowych rynków 
zbytu, ograniczenie kosztów dzięki zmianie lub udoskonaleniu sposobu działal-
ności oraz unikaniu ryzyka22. 

W tabeli 1 zaprezentowano korzyści wynikające z zastosowania narzędzi, 
uwzględniając obszary kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa.  

Tabela 1 
Korzyści  z wykorzystania narzędzi CSR 

Obszar Narzędzia Korzyści 
Ochrona środowiska Czystsza produkcja 

ISO 14001 
Ekoznakowanie 

Postrzeganie przedsiębiorstwa pod 
kątem wysokich standardów śro-
dowiskowych. 

Dialog społeczny Kampanie społeczne 
AA 1000 
Marketing zaangaŜowany 
społecznie  

Rzetelne i prawdziwe informowa-
nie powoduje, Ŝe społeczeństwo 
traktuje przedsiębiorstwo jako 
potencjalnego sprzymierzeńca. 

Zarządzanie Strategia CSR 
Nadzór korporacyjny 
SA 8000 
AA 1000 
ISO 9001 System Zarządza-
nia Jakością 

Gwarancja działań przedsiębior-
stwa uwzględniających oczekiwa-
nia społeczne, ekonomiczne i śro-
dowiskowe. 

Jakość produktu ISO 9001 System Zarządza-
nia Jakością 
OHSAS 18001/PN-N-18001 
System Zarządzania BHP 
Ekoznakowanie 

Gwarancja wysokiej jakości pro-
duktu lub usługi. 

Pracownicy SA 8000 
Global Compact 
Programy etyczne 

Gwarancja zatrudnienia i pracy 
według wysokich standardów oraz 
poszanowania praw człowieka. 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                                 
22 T. Gasiński, G. Piskalski, ZrównowaŜony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsię-

biorstw, Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl/files/upload/7904/podrecznik.pdf. 
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Za przykłady działań odpowiedzialności społecznej moŜna uznać23: 
1. Inwestycje społecznie odpowiedzialne, inwestycje społeczne (ang. social 

investments, socially responsible investing, SRI). 
2. Marketing zaangaŜowany społecznie (ang. cause related marketing, CRM), 

polegający na kreowaniu produktu, usługi lub wizerunku firmy przy jedno-
czesnym angaŜowaniu się w kwestie społeczne. 

3. Screening etyczny – polega na inwestowaniu przedsiębiorstwa w akcje firm 
respektujące prawa pracowników i człowieka, ochronę środowiska.  

4. Matching funds – system wspierania przez firmę akcji społecznych pracow-
ników w formie ekwiwalentów pienięŜnych za czas przepracowany w fir-
mie przez jej pracowników.  

5. Wolontariat pracowniczy (ang. corporate volunteering) – polega na świad-
czeniu przez pracowników róŜnego rodzaju prac na rzecz organizacji spo-
łecznych (np. fundacji, stowarzyszeń, hospicjów itp.), społeczności lokal-
nych, poprzez dobrowolne zaangaŜowanie się pracowników firmy wyko-
rzystując swoje kwalifikacje i umiejętności w celu zaspokajania potrzeb 
tych organizacji24. 

Zakończenie  

Globalizacja wymusiła na przedsiębiorstwach działania CSR. Firmy do-
strzegły, Ŝe stosowanie programów społecznych i pozbycie się działań nie-
etycznych zwiększa zaufanie, które pośrednio moŜe prowadzić do wzrostu zy-
sków. Zaletą jest takiej formy działalności jest wytworzenie działania, w którym 
wszyscy wygrywają. Korzyści są zarówno dla przedsiębiorstw, jak i interesariu-
szy. 

Tylko świadome działania z wykorzystaniem narzędzi CSR prowadzą do 
kreowania wizerunku przedsiębiorstwa jako przyjaznego środowisku i dbające-
go, aby jego produkty i usługi nie powodowały zagroŜeń dla środowiska, a za-
razem były wysokiej jakości. To działania długofalowe uwzględniające w sys-
temie zarządzania oczekiwania społeczne i ekonomiczne. To takŜe dialog spo-
łeczny, poprzez który przedsiębiorstwo zyskuje równoprawnego członka lokal-
nej społeczności, prowadzącą strategię win-win. Nie naleŜy zapominać o pra-
cownikach przedsiębiorstwa, bez zaangaŜowania których nie byłoby wszystkich 

                                                                 
23 Z. Bierzański, Czym jest CSR?, w: Kompendium CSR, NiezaleŜna publikacja Media Planet 

dystrybuowana z „Gazetą Prawną” z 17 grudnia 2008, http://doc.mediaplanet.com/projects/ 
papers/CSREditionPoland.pdf, s. 4 

24 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsię-
biorstwem, CH Beck, Warszawa 2009, s. 124. 
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wymienionych działań. W procesie kształtowania wizerunku firmy waŜne jest 
budowanie zainteresowania produktem poprzez programy edukacyjne. Poziom 
konkurencyjności na rynku rośnie, zatem kreowanie pozytywnego wizerunku 
firmy jest bardzo istotne. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa przez bieŜące 
informowanie o jej sukcesach z wykorzystaniem narzędzi CSR pozwala na 
stworzenie pozycji firmy godnej zaufania. 
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Streszczenie  

Odpowiedzią przedsiębiorstw na wyzwania zrównowaŜonego rozwoju powinno być realizo-
wanie przez nie w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu takiej działalności rynkowej, 
która przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Aby jednak jej efekt mógł utrzymywać 
się w dłuŜszym okresie, przedsiębiorstwa powinny realizować kompleksowe i spójne działania  
w obszarze marketingu ekologicznego. 

Wprowadzenie 

Podstawą działania przedsiębiorstwa na rynku powinna być troska nie tylko 
o własny zysk, ale takŜe o środowisko, w którym funkcjonuje, co jest zgodne  
z ideą zrównowaŜonego rozwoju.  Współcześnie odpowiedzią przedsiębiorstwa 
na wyzwania zrównowaŜonego rozwoju powinna być koncepcja społecznej 
odpowiedzialności biznesu, w ramach której proekologiczna postawa przedsię-
biorstwa w działaniach rynkowych znajduje odzwierciedlenie w realizacji kon-
cepcji marketingu ekologicznego. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu jako odpowiedź na wyzwania zrów-
nowaŜonego rozwoju 

Wzrost gospodarczy i maksymalizacja zysku jako cel tego wzrostu są po-
strzegane jako główne źródło wszelkiego postępu, zarówno ekonomicznego, jak 
i moŜliwości zwiększania dobrobytu społecznego. W miarę upływu czasu stało 
się jednak widoczne, Ŝe działalność gospodarcza i związany z nią wzrost przy-
nosi nie tylko pozytywne efekty, ale równieŜ skutki uboczne, takie jak degrada-
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cja środowiska czy obniŜenie jakości Ŝycia człowieka1. MoŜna wymienić zróŜ-
nicowane negatywne skutki dla środowiska związane z działalnością człowieka: 
wyczerpanie zasobów naturalnych, wyniszczenie rezerw nieodnawialnych źró-
deł energii i minerałów, wyniszczenie nieodnawialnych zasobów bioróŜnorod-
ności (wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt) i gleby (erozja), po-
waŜne problemy zanieczyszczenia w krajach wysoko uprzemysłowionych, pro-
blem skumulowanych zanieczyszczeń (smog, kwaśne deszcze, gazy cieplarnia-
ne itp.) oraz rosnące dysproporcje pomiędzy bogatymi i biednymi2. Działania 
rynkowe przedsiębiorstw realizowane z punktu widzenia dąŜenia do jak najlep-
szego zaspokojenia potrzeb klientów generują określone korzyści dla społe-
czeństwa chociaŜby poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, jednakŜe z drugiej 
strony mogą prowadzić, z tytułu stymulowania rosnącej konsumpcji, do nieko-
rzystnych zmian w środowisku naturalnym człowieka w przyszłości związanych 
z wykorzystywaniem zasobów nieodnawialnych czy teŜ generowaniem odpa-
dów.  

Konieczność uwzględnienia powyŜszych kwestii w praktyce gospodarczej 
zaowocowała powstaniem koncepcji rozwoju zrównowaŜonego. Potrzeba 
uwzględnienia zasad rozwoju zrównowaŜonego została po raz pierwszy wska-
zana na arenie międzynarodowej w 1969 r. przez ówczesnego sekretarza gene-
ralnego ONZ U’Thanta podczas posiedzenia XXIII Sesji Zgromadzenia Ogól-
nego. ZałoŜenia zrównowaŜonego rozwoju zdefiniowane zostały w raporcie 
Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju ONZ „Nasza Wspólna Przyszłość” 
opublikowanym w 1987 r. (określanym Raportem Brundtland od nazwiska 
przewodniczącej tej komisji).  

W 1992 r. w Rio de Janeiro z inicjatywy ONZ zorganizowana została kon-
ferencja znana pod nazwą „Szczyt Ziemi”, podczas której wypracowano zbiór 
zasad zrównowaŜonego rozwoju, czyli tzw. Deklarację z Rio oraz program 
działań zawierający zalecenia i wytyczne, które zostały potwierdzone 10 lat 
później podczas „Szczytu Ziemi” w Jahannesburgu. Jednocześnie w 2000 r.  
w ramach prac ONZ sformułowany został katalog wyzwań, przed którymi stoi 
ludzkość w XXI wieku, określany jako Milenijne Cele Rozwoju. Wyzwania te 
obejmują m.in. eliminację skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszech-
nego nauczania na poziomie podstawowym, promowanie równości płci i awan-
su społecznego kobiet oraz ochronę środowiska i stworzenie globalnego part-
                                                                 

1 B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównowaŜonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa 2002, 
s. 41–42. 

2 J. Pezzey, Sustainability: an interdisciplinary guide, The Whitehorse Press, Cambridge 1992,  
s. 321–362. 
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nerstwa na rzecz zrównowaŜonego rozwoju. ChociaŜ rozwój zrównowaŜony ma 
wielu zwolenników, to jednak istnieją takŜe argumenty przeciw potrzebie zmian 
w kierunku dąŜenia do rozwoju zrównowaŜonego, które mogą być następujące3: 

– zagroŜenia dla środowiska są uwaŜane za przesadzone, 
– brak naukowej zgody na temat problemu globalnego ocieplenia ozna-

cza, Ŝe potrzeba zmiany na rzecz rozwoju zrównowaŜonego pozostaje 
nieuzasadniona, 

– zaawansowanie technologiczne w produkcji wyrobów i utylizacji odpa-
dów sprawi, Ŝe zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw nie będą ko-
nieczne, 

– rozwój zrównowaŜony postawi w niekorzystnej sytuacji kraje biedniej-
sze. 

ZrównowaŜony rozwój często spotyka się podejrzliwością i brakiem zaufa-
nia szczególnie w krajach rozwijających się, poniewaŜ niekorzystne zmiany  
w środowisku są postrzegane jako skutek działalności krajów bogatych. Według 
OECD współcześnie odpowiedzią przedsiębiorstwa na wyzwania zrównowaŜo-
nego rozwoju jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu – Corporate 
Social Responsibility (CSR)4. Społeczna odpowiedzialność biznesu nie ma jed-
nak jednoznacznie określonej definicji, a pojęcie to wielokrotnie ewoluowało od 
momentu powstania. Szeroką definicję CSR zaproponowali twórcy idei Global 
Compact. Global Compact to inicjatywa Sekretarza Generalnego Organizacji 
Narodów Zjednoczonych Kofi Annana, przedstawiona w czasie Światowego 
Forum Ekonomicznego w Davos w 1999 r., adresowana do przedsiębiorców  
i przedstawicieli świata biznesu na całym świecie. Stanowi ona wezwanie, aby 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kierować się określonymi 
zasadami z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska 
naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji. Zasady te obejmują5: 
1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność 

międzynarodową. 
2. Eliminowanie wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę. 
3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się. 
4. Eliminowanie wszelkich form pracy przymusowej. 

                                                                 
3 K. Peattie, Sustainable marketing: marketing re-thought, re-mixed and re-tooled, w: Critical 

marketing defining the field, red. M. Saren, P. Maclaran, C. Goulding, R. Elliot, A. Shankar,  
M. Catteral, Butterworth Heinemann, Berkshire 2006, s. 192–210. 

4 T. Gasiński, G. Piskalski, ZrównowaŜony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsię-
biorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 12. 

5 10 zasad Global Compact, http://globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC. 
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5. Zniesienie pracy dzieci. 
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia. 
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego. 
8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowie-

dzialności ekologicznej. 
9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii. 
10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom  

i łapówkarstwu. 
Idea Global Compact zakłada, Ŝe przez stosowanie zasad społecznej odpo-

wiedzialności środowiska biznesowe mogą w znaczącym stopniu uczestniczyć 
w rozwiązywaniu istotnych problemów gospodarczych współczesnego świata, 
minimalizować ujemne skutki procesów globalizacji i przyczyniać się do zrów-
nowaŜonego wzrostu światowej gospodarki. Koncepcja społecznej odpowie-
dzialności biznesu zyskuje coraz więcej zwolenników takŜe w samych struktu-
rach Wspólnoty Europejskiej. Od roku 2000 Komisja Europejska angaŜuje się 
w przedsięwzięcia, które spowodowały wzrost popularności koncepcji CSR  
w Europie. W zakresie propagowania idei społecznej odpowiedzialności przed-
siębiorstwa kluczową rolę odegrały następujące inicjatywy: przyjęcie Strategii 
Lizbońskiej, opublikowanie Zielonej i Białej Księgi na temat koncepcji CSR, 
powołanie Europejskiego Forum Interesariuszy oraz udzielenie przez Komisję 
Europejską poparcia dla Europejskiego  Sojuszu na rzecz Społecznej Odpowie-
dzialności.  

Według Zielonej Księgi społeczna odpowiedzialność biznesu jest to kon-
cepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa uwzględniają problematykę społeczną 
i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i w stosunkach z interesariu-
szami na zasadzie dobrowolności. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza 
nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale takŜe wykraczanie poza te wymo-
gi i znaczne inwestowanie w kapitał ludzki, ochronę środowiska i relacje z inte-
resariuszami. Inwestowanie np. w przyjazne dla środowiska technologie i prak-
tyki biznesowe pokazuje, Ŝe wykraczanie poza wymogi prawne moŜe przyczy-
nić się do wzrostu konkurencyjności firmy, takŜe wychodząc poza podstawowe 
zobowiązania prawne w sferze społecznej poprzez szkolenia, poprawę warun-
ków pracy i zarządzanie relacjami z pracownikami, moŜe mieć bezpośredni 
wpływ na wydajność przedsiębiorstwa6.  

                                                                 
6 Green paper – Promoting a European framework for corporate social responsibility 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en& 
type_doc=COMfinal&an_doc=2001&nu_doc=366. 
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W innych definicjach odpowiedzialnego biznesu podkreśla się takŜe takie 
jego cechy jak: osiąganie trwałego zysku przy jednoczesnym mądrym kształto-
waniu relacji ze wszystkimi interesariuszami, wykorzystywanie procesu budo-
wania dialogu z interesariuszami w celu doskonalenia strategii rozwoju firmy, 
budowanie strategii przewagi konkurencyjnej na rynku opartej na zapewnieniu 
trwałej wartości zarówno dla udziałowców, jak i dla innych interesariuszy, do-
starczanie usług i produktów w sposób niedegradujący środowiska przyrodni-
czego i społecznego, uwzględnianie w prowadzeniu biznesu wartości etycz-
nych, uczciwe wypełnianie zobowiązań, stosowanie przejrzystych praktyk biz-
nesowych opartych na szacunku dla pracowników i społeczności. U podstaw 
tych, w zasadzie podobnych, określeń leŜy koncepcja firmy zorientowanej na 
interesariuszy, czyli te grupy lub jednostki, które mogą wpływać lub są pod 
wpływem działania przedsiębiorstwa za pośrednictwem jego produktów, strate-
gii i procesów wytwórczych, systemów zarządzania i procedur7.  

Odpowiedzialność biznesu to nie tylko filantropia i sponsorowanie róŜnych 
wydarzeń kulturalnych, ale efektywna strategia zarządzania, która poprzez pro-
wadzenie dialogu społecznego na poziomie lokalnym przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności przedsiębiorstw na poziomie globalnym i jednocześnie 
kształtowania korzystnych warunków dla rozwoju społecznego i ekonomiczne-
go8. Inaczej mówiąc, zadaniem zarządzających przedsiębiorstwem jest równo-
waŜenie interesów róŜnych grup w celu tworzenia wartości ekonomicznej, po-
Ŝądanej społecznie i o charakterze proekologicznym9. Jest to waŜne tym bar-
dziej, Ŝe coraz więcej osób i grup nacisku wymaga, aby współczesny biznes był 
ekologicznie i społecznie odpowiedzialny, przejrzysty, etyczny sprawiedliwy – 
czyli, inaczej mówiąc – zrównowaŜony, a zatem funkcjonowanie przedsiębior-
stwa według koncepcji społecznej odpowiedzialności i dobre wyniki w tym 
zakresie to obecnie konieczność dla wszystkich przedsiębiorstw funkcjonują-
cych na konkurencyjnym rynku10. Zostało to szczególnie podkreślone w Kodek-
sie etyki gospodarczej opracowanym na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej 
przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywat-

                                                                 
7 B. Rok, Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych, w: Zarzą-

dzanie zasobami ludzkimi, teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2006, 
s. 303. 

8 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantro-
pii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 17. 

9 A. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębior-
stwem, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 77. 

10 D. Birch, Corporate Social Responsibility: some key theoretical issues and concepts for new 
ways of doing business, „Journal of New Business Ideas and Trends” 2003, No. 1, s. 1–19. 
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nym” którego preambuła stwierdza, Ŝe „działania zmierzające do zapewnienia 
wysokiej jakości produktów i usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracow-
ników skarbu państwa i środowiska świadczy o odpowiedzialnym podejściu do 
kierowania firmą i jest jednym ze źródeł sukcesu. W warunkach duŜej konku-
rencji firma nie moŜe funkcjonować w dłuŜszym okresie bez korzystnej oceny 
otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych”11. 

Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności podmiotów gospodar-
czych obejmuje następujące obszary12: 
1. Otoczenie rynkowe (dostawcy, odbiorcy, kooperanci, konkurenci); wyra-

zem CSR jest tu stosowanie zasad etyki w kontaktach z otoczeniem, posłu-
giwanie się uczciwą informacją i reklamą, realizowanie właściwych reguł  
w procesach prywatyzacji, fuzjach i przejęciach. 

2. Otoczenie publiczne (administracja publiczna, instytucje poŜytku publicz-
nego, organizacje społeczne, mieszkańcy); CSR to realizowane przez pod-
mioty gospodarcze przedsięwzięcia na rzecz nauki, szkolnictwa, kultury, 
ochrony zdrowia, sportu, w formach mecenatu, sponsoringu, partnerstwa 
publiczno-prywatnego i innych rodzajach współdziałania przedsiębiorstw 
ze sferą publiczną, w tym wolontariat pracowniczy. 

3. Sfera zatrudnienia: zarządzanie zasobami ludzkimi (rekrutacja, selekcja, 
system motywacji, wynagrodzenia), rozwiązywanie konfliktów pracowni-
czych, zwłaszcza w relacjach przełoŜony – podwładny; CSR to przestrze-
ganie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie zasady pod-
miotowości pracowników, sprawiedliwości społecznej, szans na rozwój 
osobowościowy, gwarancji poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. 

4. Ochrona środowiska (technologia i organizacja wszelkich działań przedsię-
biorstwa związanych z uŜytkowaniem zasobów środowiska); CSR to wła-
ściwa gospodarka zasobami przyrodniczymi w przedsiębiorstwie, właściwa 
wycena korzystania z zasobów, przestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. 

5. Relacje z inwestorami (z aktualnymi lub potencjalnymi akcjonariuszami); 
CSR to rzetelność i pełność informacji dla inwestorów, respektowanie praw 
pierwokupu, przestrzeganie składanych obietnic. 
Przedsiębiorstwa muszą zdawać sobie sprawę, Ŝe dobra reputacja firmy za-

leŜy nie tylko od jakości, ceny i unikalnej wartości oferowanej klientom, ale 
                                                                 

11 Kodeks etyki dla przedsiębiorców www.kig.pl/index.php/Kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow. 
12 Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm naleŜących do Klu-

bu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wyd. Naukowe, 
Poznań 2008, s. 12. 
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takŜe od stosunku przedsiębiorstwa do własnych pracowników, społeczeństwa  
i środowiska. Obecnie istnieje potrzeba podjęcia kroków w kierunku społecznej 
odpowiedzialności biznesu, która oznacza, Ŝe przedsiębiorstwo ocenia się we-
dług zmian wprowadzanych przez nie w świecie, w którym funkcjonują, i ich 
wkładu w redukcję ubóstwa. Przedsiębiorstwa często nie angaŜują się w dzia-
łalność, która ma pozytywny wpływ na środowisko, społeczeństwo lub sprzyja 
dobru publicznemu, poniewaŜ kierują się krótkoterminowymi zyskami i oba-
wiają się, Ŝe taka działalność moŜe mieć negatywny wpływ na ich wynik finan-
sowy13. KaŜde działanie podejmowane przez przedsiębiorstwo będzie miało 
wpływ nie tylko na nie samo, ale takŜe na otoczenie, w którym to przedsiębior-
stwo działa. RozwaŜając te efekty, naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe zewnętrzne 
otoczenie firmy obejmuje otoczenie biznesu, lokalne otoczenie społeczne i szer-
sze otoczenie globalne. Efekty działania przedsiębiorstwa mogą obejmować 
zuŜywanie zasobów naturalnych jako część procesu produkcyjnego, wzrost 
konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi firmami działającymi 
na tym samym rynku, wzbogacanie lokalnej społeczności w efekcie tworzenia 
nowych miejsc pracy, zmianę krajobrazu w wyniku wydobywania surowców 
lub składowania odpadów, podział zysków wytworzonych przez firmę pomię-
dzy jej właścicieli i pracowników i dzięki temu wpływ na dobrobyt jednostek 
oraz wpływ na pogorszenie się klimatu poprzez emisję gazów cieplarnianych. 

Jak wynika z powyŜszych przykładów, przedsiębiorstwa mają znaczący 
wpływ na środowisko zewnętrzne i mogą poprzez swoje działania oddziaływać 
na jego zmianę. Przedsiębiorstwa powinny więc funkcjonować według następu-
jących zasad społecznej odpowiedzialności biznesu: zrównowaŜony rozwój, 
odpowiedzialność oraz przejrzystość14. 

ZrównowaŜony rozwój związany jest z efektem, jaki bieŜące działania 
przedsiębiorstwa będą miały w przyszłości. Dotyczy to szczególnie zuŜywania 
tych zasobów naturalnych, które występują w bardzo ograniczonej ilości. 
ZrównowaŜony rozwój zakłada, Ŝe społeczeństwo nie moŜe wykorzystywać 
więcej zasobów niŜ środowisko jest w stanie zregenerować. Postrzeganie przed-
siębiorstwa jako szerszego społecznego i ekonomicznego systemu sugeruje, Ŝe 
te efekty będą musiały zostać wzięte pod uwagę nie tylko dla pomiaru kosztów  
i wartości wytworzonej obecnie, ale takŜe dla przyszłości samego biznesu. 
Mierniki zrównowaŜonego rozwoju będą obejmowały stopień, w jaki zasoby są 
                                                                 

13 E. Parsons, P. MacLaran, Contemporary issues in marketing and consumer behavior, But-
terworth-Heinemann, Oxford 2009, s. 146. 

14 D. Crowther, A. Gueler, Corporate social responsibility http://bookboon.com/pl/ 
student/organisation/defining-corporate-social-responsibility. 
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zuŜywane przez przedsiębiorstwo w stosunku do stopnia, w jaki mogą one zo-
stać zregenerowane. NiezrównowaŜone działania będą mogły zostać złagodzone 
poprzez planowanie działań zrównowaŜonych lub przez planowanie działań na 
przyszłość ubogą w zasoby wymagane obecnie. W praktyce przedsiębiorstwa 
starają się zmniejszyć niezrównowaŜone działania, zwiększając efektywność 
wykorzystania surowców.  

Odpowiedzialność związana jest z przyznaniem się przez przedsiębiorstwo, 
Ŝe jego działania wpływają na jego zewnętrzne otoczenie i dlatego przyjmuje 
ono na siebie odpowiedzialność za swoje działania. Koncepcja ta oznacza ujęcie 
ilościowe efektów podjętych działań zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak  
i na zewnątrz. Bardziej szczegółowo oznacza ona sprawozdawczość tych da-
nych wszystkim stronom, na które mają wpływ działania przedsiębiorstwa. 
Odpowiedzialność zatem wymaga rozwinięcia odpowiednich mierników umoŜ-
liwiających pomiar wpływu przedsiębiorstwa na swoje otoczenie zewnętrzne. 
Raportowanie tego wpływu powinno być oparte na następujących właściwo-
ściach: zrozumiałości dla wszystkich zainteresowanych nim stron, istotności dla 
uŜytkowników dostarczonych informacji, wiarygodności w odniesieniu do do-
kładności pomiaru, wolności od uprzedzeń oraz porównywalności, co oznacza 
spójność, zarówno w czasie, jak i między róŜnymi organizacjami. 

Przejrzystość jako zasada oznacza, Ŝe zewnętrzne skutki działań przedsię-
biorstwa mogą zostać określone za pomocą jego raportów, które ukazują praw-
dziwe działania firmy. Przejrzystość jest szczególnie waŜna dla odbiorców ze-
wnętrznych tego typu informacji, poniewaŜ nie mają oni wglądu w szczegóły 
funkcjonowania przedsiębiorstwa dostępne dla odbiorców wewnętrznych. Za-
tem moŜna uznać, Ŝe przejrzystość wynika bezpośrednio z dwóch poprzednich 
zasad i moŜe być postrzegana jako część procesu uznania odpowiedzialności ze 
strony przedsiębiorstwa w związku z zewnętrznymi skutkami jego działań oraz 
jako część procesu przekazywania kontroli zewnętrznym udziałowcom. 

Proekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu i jej realizacja  
w aktywności rynkowej przedsiębiorstw 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zwłaszcza w obszarze ekolo-
gii, staje się coraz waŜniejsza, tym bardziej Ŝe od początku XXI wieku coraz 
większego znaczenia nabiera środowisko przyrodnicze i jego ochrona. KaŜdy 
rodzaj działalności człowieka wpływa na zmiany otoczenia przyrodniczego, 
czego skutkiem jest ilościowe pomniejszanie jego zasobów i obniŜanie jakości 
jego komponentów. Korzyści gospodarcze przedsiębiorstw związane z obniŜką 
kosztów produkcji są często osiągane za cenę degradacji środowiska, a skutki 
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duŜych strat ekologicznych ponoszą wszyscy uŜytkownicy środowiska15. Od-
powiedzialność biznesu w stosunku do środowiska przyrodniczego zakłada 
podejmowanie takich decyzji biznesowych, by minimalizować negatywny 
wpływ procesów produkcyjnych na środowisko i jednocześnie prowadzić pro-
gramy ochrony środowiska. Poszanowanie środowiska jest elementem wszyst-
kich kodeksów i zasad społecznej odpowiedzialności. Rola ochrony środowiska 
jako czynnika strategicznego w przedsiębiorstwie będzie rosnąć, gdyŜ mechani-
zmy rynkowe same nie spowodują rozwiązania problemów ekologicznych,  
a instytucje finansowe coraz częściej oceniają odpowiedzialność przedsię-
biorstw za środowisko16. TakŜe wspomniany wcześniej „Kodeks etyki gospo-
darczej” stwierdza, Ŝe przedsiębiorstwo w swojej działalności musi kierować się 
wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne. Firma jest zo-
bowiązana dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne uŜytkować w sposób 
odpowiedzialny. W związku z tym naleŜy17: 

– starać się, aby cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, usuwanie od-
padów, emisja spalin i hałasu mieściły się w wyznaczonych standar-
dach, 

– analizować efekty dla środowiska kaŜdego nowego przedsięwzięcia, 
– przeprowadzać regularne przeglądy oddziaływania firmy na środowi-

sko, 
– mieć szczególny wzgląd na ochronę Ŝyjących w naturze zwierząt i ro-

ślin, 
– informować społeczność, wśród której firma działa, o przeprowadza-

nym przez nią programie ochrony środowiska. 
Bardziej kompleksowo przedstawia proekologiczne działania przedsiębior-

stwa Ph. Kotler, który wyróŜnia następujące poziomy proekologicznej aktyw-
ności przedsiębiorstw18: 

– zapobieganie/kontrolowanie zanieczyszczenia – usuwanie odpadów na-
tychmiast po ich powstaniu lub minimalizacja ich ilości poprzez projek-
towanie produktów i opakowań bezpieczniejszych, biodegradowalnych 
lub moŜliwych do recyklingu, 

                                                                 
15 J. Adamczyk, Marketing. Doświadczenia i trendy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rze-

szowskiej, Rzeszów 2007, s. 301. 
16 B. Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filan-

tropii w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 50. 
17 Kodeks etyki dla przedsiębiorców, www.kig.pl/index.php/Kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow. 
18 P. Kotler, V. Wong, J. Saunders, G. Armstrong, Principles of Marketing. Fourth European 

edition, Pearson/Prentice Hall, Harlow 2005, s. 189. 
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– zarządzanie produktem – minimalizacja negatywnego wpływu na śro-
dowisko przez cały cykl Ŝycia produktu, 

– nowe technologie proekologiczne – inwestowanie w badania i rozwój 
całkowicie proekologicznych strategii, 

– zrównowaŜona wizja – rozwija podstawy umoŜliwiające pokazanie  
w jaki sposób produkty, usługi, procesy i polityka firmy uwzględniają 
zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, pokazanie proekologicz-
nego zarządzania produktem i nowych proekologicznych technologii. 

Nakaz ochrony środowiska przyrodniczego jest jednym z czterech postula-
tów Global Compact oraz stanowi element charakterystyki społecznej odpowie-
dzialności biznesu w ujęciu Zielonej Księgi Komisji Europejskiej. MoŜna zatem 
stwierdzić, Ŝe przedsiębiorstwa, które w ramach swojej strategii biznesowej 
oraz koncepcji zarządzania nie uwzględniają praktyk słuŜących dbałości o stan 
przyrody, nie spełniają kryteriów przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecz-
nie. Kryteria te wymagają oczywiście, aby podejmowane działania były zobo-
wiązaniami dobrowolnymi, tzn. miały charakter przedsięwzięć wykraczających 
poza obowiązujące wymagania prawne. Zgodnie z zasadą trzech „E” (efektyw-
ności, ekonomiczności i etyczności działania), podejmowane przez firmy inwe-
stycje środowiskowe przynoszą bezpośrednie korzyści nie tylko środowisku 
przyrodniczemu. Ochrona dostępnych dziś i odtwarzanie juŜ zniszczonych za-
sobów przyrody podnosi równieŜ jakość Ŝycia społecznego i tworzy klimat 
społecznego zaufania do działań biznesu. W konsekwencji wpływa pozytywnie 
na pozycję rynkową podejmujących te inwestycje przedsiębiorstw i długookre-
sowo zwiększa ich konkurencyjność. Zakres społecznych oczekiwań wobec 
inwestycji środowiskowych przedsiębiorstw ciągle się rozszerza. Rozpo-
wszechnianie się wzorów etycznej konsumpcji powoduje, Ŝe wymagania  
w zakresie dbałości o środowisko nie ograniczają się wyłącznie do jego ochrony 
w fazie wytwarzania dóbr, lecz dotyczą takŜe etapu konsumowania oraz zuŜycia 
dóbr19. Zasadne jest zatem uwzględnienie powyŜszych oczekiwań w działalno-
ści rynkowej przedsiębiorstw, która powinna być realizowana według koncepcji 
marketingu ekologicznego w obszarze tych wszystkich narzędzi marketingo-
wych, które mogą przyczynić się do jak najlepszej ochrony środowiska natural-
nego człowieka. 

                                                                 
19 Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania działalności firm naleŜących do Klu-

bu Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, red. L. Wojtasiewicz, Bogucki Wyd. Naukowe, 
Poznań 2008, s. 63–65. 
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Marketing ekologiczny moŜna zdefiniować jako proces zarządzania odpo-
wiedzialny za identyfikację, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb poszczegól-
nych konsumentów i społeczeństwa jako całości w sposób przynoszący zyski  
i równocześnie zapewniający równowagę ekologiczną (wykorzystywanie natu-
ralnych zasobów bez niszczenia równowagi ekologicznej na danym obszarze)20. 
Marketing ekologiczny ma nieograniczone perspektywy, jest skoncentrowany 
na środowisku, traktuje środowisko jako coś, co samo w sobie jest głęboką war-
tością, a nie tylko elementem przydatnym dla społeczeństwa i koncentruje się 
na sprawach waŜnych dla ogółu, a nie dla poszczególnych grup. W swej istocie 
bazuje na trzech zasadach: społecznej odpowiedzialności, dąŜeniu do równowa-
gi ekologicznej oraz nastawieniu holistycznym.  

Wiele przedsiębiorstw, które decydują się na realizację podejścia proekolo-
gicznego w swojej działalności marketingowej, traktuje to jako szansę na roz-
wój innowacyjnych, satysfakcjonujących produktów i technologii, które skutku-
ją wytworzeniem przewagi konkurencyjnej, a nie jako przymus wymagający 
modyfikacji dotychczasowych działań. Proekologiczne podejście jest rezultatem 
zewnętrznych i wewnętrznych nacisków. Zewnętrzne naciski obejmują ko-
nieczność zaspokojenia proekologicznych potrzeb konsumentów, reagowanie 
na proekologiczne działania konkurentów oraz wymagania kontrahentów. We-
wnętrzne naciski to koszty (wprowadzanie proekologicznej filozofii skutkuje 
bardziej efektywnym wykorzystaniem zasobów i oszczędnościami, powstają 
mniejsze straty i zanieczyszczenia) oraz filozofia działania przedsiębiorstwa 
(jeŜeli dla przedsiębiorstwa kwestie ochrony środowiska są równie waŜne co  
i pozostałe cele, proekologiczna postawa znajduje odzwierciedlenie w strategii 
firmy i jest wkomponowana w jej działania taktyczne)21.  

Działania związane z marketingiem ekologicznym mogą pojawić się  
w przedsiębiorstwie na trzech poziomach: strategicznym, quasi-strategicznym  
i taktycznym. Na poziomie strategicznym występuje istotna podstawowa zmia-
na w filozofii korporacji. Na poziomie quasi-strategicznym następuje zmiana  
w praktykach biznesowych, natomiast koncepcja proekologiczna w działaniach 
taktycznych moŜe się objawiać w promowaniu kwestii proekologicznych.  

                                                                 
20 K. Peattie, Environmental marketing management, meeting the green challenge, Pitman Pub-

lishing 1995, s. 25. 
21 M.J. Polonsky, P.J. Rosenberg, Reevaluating green marketing: a strategic approach, “Busi-

ness Horizons” 2001, No. 9–10, s. 22. 
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Te trzy poziomy generują proekologiczne zmiany w przedsiębiorstwie i określa-
ją stopień ich intensywności22. 

Przedsiębiorstwa mogą realizować proekologiczną działalność w róŜnych 
obszarach. Proekologiczne działania w obszarze produkcyjnym obejmują prze-
projektowanie procesu produkcji, eliminację niektórych jego elementów oraz 
modyfikację lub wprowadzanie nowych technologii. Przedsiębiorstwa mogą 
takŜe wprowadzać taki system zarządzania, który stwarza warunki sprzyjające 
redukcji negatywnego oddziaływania na środowisko procesu produkcyjnego 
(np. system promujący cele dotyczące ochrony środowiska). JednakŜe aby pro-
ekologiczny system zarządzania spełnił swoją rolę, muszą zostać określone 
wskaźniki, które pozwolą zweryfikować jego proekologiczną skuteczność. 
Wskaźniki te powinny być jasne i zrozumiałe nie tylko dla przedsiębiorstwa, ale 
i dla jego potencjalnych klientów (proekologiczna działalność przedsiębiorstwa 
moŜe generować jego przewagę konkurencyjną, szczególnie w grupie tzw. kon-
sumentów ekologicznych).  

W obszarze produktowym proekologiczna działalność przedsiębiorstwa 
moŜe obejmować m.in. naprawę produktu (wydłuŜenie cyklu Ŝycia produktu 
poprzez naprawę jego części), remont (wydłuŜenie cyklu Ŝycia produktu po-
przez gruntowny remont), powtórne uŜycie (produkt jest tak zaprojektowany, 
aby moŜna go było wykorzystywać wiele razy), przerobienie produktu (poprzez 
proekologiczną modyfikację jego części), recykling (produkty mogą być prze-
twarzane na surowce do powtórnego uŜycia) oraz redukcję (mimo Ŝe produkt 
został wykonany z wykorzystaniem mniejszej ilości surowców lub powoduje 
mniejsze skutki uboczne, korzyści z jego uŜywania są takie same jak z jego 
poprzedniej wersji lub produktów konkurencji)23.  

Istotnym obszarem proekologicznych działań przedsiębiorstwa jest takŜe 
ekologiczna dystrybucja i promocja. Ekologiczną dystrybucję moŜna zdefinio-
wać jako działania przedsiębiorstwa, które mają za zadanie zapewnić dostęp-
ność ekoproduktów w określonym miejscu i czasie odpowiadającym wymaga-
niom klientów przy jednoczesnym moŜliwie najmniejszym szkodliwym wpły-
wie na środowisko. W przypadku dystrybucji dóbr proekologicznych szczegól-
nie waŜny jest dobór takich pośredników, którzy będą prawidłowo uczestniczyć 

                                                                 
22 A. Menon, A. Menon, Enviropreneurial marketing strategy: the emergence of corporate en-

vironmentalism as marketing strategy, „Journal of Marketing” 1997, No. 1, s. 51–67. 
23 A. Prakash, Green marketing, public policy and managerial strategies, “Business Strategy 

and the Environment” 2002, nr 11, s. 286. 
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w tym procesie24. Natomiast zadaniem promocji produktów ekologicznych jest 
tworzenie prośrodowiskowego wizerunku produktów i przedsiębiorstwa, co 
pozwala konsumentom na jednoznaczną i szybką identyfikację przedsiębiorstwa 
i jego produktów jako przyjaznych dla środowiska25. 

Proekologiczne deklaracje przedsiębiorstw bywają jednak często traktowa-
ne sceptycznie. Wynika to z faktu, Ŝe w latach 90. przedsiębiorstwa składały 
gołosłowne deklaracje związane z ekologią, aby czerpać zyski ze zwiększonego 
zainteresowania klientów ochroną środowiska wywołanego takimi wydarze-
niami jak np. katastrofa w Czarnobylu. Produkty wykonywane z materiałów 
pochodzących z recyklingu postrzegano jako gorsze, co było wynikiem niewła-
ściwego ich wypromowania, w promocji produktów stosowane były nieprecy-
zyjne określenia (terminy takie jak biodegradowalne, nadające się do recyklingu 
i przyjazne środowisku nie były poparte dowodami naukowymi), a działania 
promocyjne były często realizowane z pewną nadgorliwością, co wzbudzało 
określoną podejrzliwość co do rzeczywistego wkładu przedsiębiorstwa  
w ochronę środowiska. Sceptycyzm konsumentów w odniesieniu do proekolo-
gicznej działalności marketingowej przedsiębiorstw moŜe być więc związany  
z tym, Ŝe26: 

– przedsiębiorstwa zarządzają  swoim wizerunkiem poprzez działania pu-
blic relations, nie doceniając w dostatecznym stopniu dialogu z otocze-
niem, 

– przedsiębiorstwa nieprecyzyjnie realizują działania promocyjne w ob-
szarze proekologicznych cech produktu  (kampania promocyjna pod-
kreśla domniemane poŜądane proekologiczne cechy produktu, aby 
zwiększyć sprzedaŜ, ale bardzo często cechy te nie mogą być udowod-
nione, co prowadzi do braku zaufania ze strony konsumentów), 

– przedsiębiorstwa zwiększają zyski poprzez redukcję opakowań lub 
oszczędność energii, jednak nie przekłada się to na zmniejszenie ceny. 
Mimo Ŝe wyprodukowanie produktu moŜe firmę kosztować mniej, to 
jednak jest on sprzedawany po wyŜszej cenie, wykorzystując zaintere-
sowanie konsumentów ochroną środowiska, 

                                                                 
24 Marketing. Podstawy i kontrowersje, red. W. śurawik, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 

Gdańsk 2005, s. 328. 
25 Marketing. Doświadczenia i trendy, red. J. Adamczyk, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Rzeszowskiej, Rzeszów 2007, s. 348. 
26 K. Peattie, A. Crane, Green marketing: legend, myth, farce or prophesy?, „Qualitative Mar-

ket Research An International Journal” 2005, No. 8, s. 357–370. 
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– przedsiębiorstwa ograniczają inicjatywy proekologiczne do istniejących 
lub spodziewanych regulacji prawnych. Przedsiębiorstwa zwykle powo-
łują się na tę zgodność, aby promować proekologiczne cechy ich oferty. 

PowyŜsze praktyki są przykładami nieprawdziwego marketingu ekologicz-
nego, czyli greenwashingu. Przedsiębiorstwa, które stosują marketing ekolo-
giczny w prawdziwie społecznie odpowiedzialny sposób, charakteryzują się 
następującymi cechami: 

a) wychodzą naprzeciw konsumentom – podejmują badania marketingo-
we, aby poznać potrzeby, postawy i wiedzę konsumentów. Badają po-
trzeby pozostałych interesariuszy przedsiębiorstwa i rozwaŜają ich 
wpływ na przyszłe pokolenia konsumentów, 

b) przyjmują długookresową perspektywę, 
c) w pełni wykorzystują zasoby przedsiębiorstwa – działalność jakiejkol-

wiek części przedsiębiorstwa lub sieci jego dystrybucji nie ma nega-
tywnego wpływu na ekologiczny wizerunek produktów, 

d) są innowacyjne – w strukturach rynkowych i usługach wspierających 
jak równieŜ w produktach i technologiach, co oznacza np. wynajmowa-
nie produktów zamiast sprzedaŜy, poprawę trwałości produktów, ser-
wis, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko przez utyliza-
cję, recykling itp. 

Podsumowanie 

Wzrastającą konieczność funkcjonowania przedsiębiorstw według zasady 
zrównowaŜonego rozwoju w ramach realizacji koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu wymusza na nich działania zgodne z ideą proekologicznych 
działań rynkowych. Wiele przedsiębiorstw, które działają w sposób proekolo-
giczny, zauwaŜa, Ŝe ma to pozytywny wpływ na ich zyski i wizerunek. Aby 
jednak efekt ten mógł utrzymywać się w dłuŜszym okresie, przedsiębiorstwa 
powinny realizować swoje działania w obszarze marketingu ekologicznego  
w sposób kompleksowy i spójny. 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
AND THE ECOLOGICAL MARKET ACTIVITY OF THE COMPANY 

 
Summary 

 
The response of the company to the challenges of sustainable development should be such 

market activity within corporate social responsibility that will contribute to the protection of 
environment. However, to provide lasting effects of this activity, companies should implement 
comprehensive and coherent actions within the environmental marketing.  
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WPŁYW EKOLOGICZNYCH FUNKCJI OPAKOWA Ń  
NA ZACHOWANIA KONSUMENTÓW  

 

 

 

Streszczenie  

W artykule scharakteryzowano rolę opakowania w procesie dokonywania zakupu. Szczegól-
ną uwagę zwrócono na funkcje ekologiczne opakowań oraz podjęto próbę odpowiedzi, w jakim 
stopniu konsumenci zwracają uwagę na funkcje ekologiczne opakowań oraz jaki jest ich sposób 
postępowania z opakowaniami w fazie pokonsumpcyjnej.  

Wstęp 

W warunkach permanentnej konkurencji o powodzeniu przedsiębiorstwa na 
rynku decyduje nie tylko jego oferta, ale umiejętność dostosowania się do 
zmieniających się wymagań nabywców. W ostatnich latach moŜna zauwaŜyć 
zainteresowanie konsumentów sprawami ochrony środowiska, co znajduje od-
zwierciedlenie w zachowaniach nabywczych i postępowaniu pokonsumpcyj-
nym. Konsumenci coraz częściej uświadamiają sobie, Ŝe ich działania wpływają 
na stan środowiska naturalnego. Podczas dokonywania zakupu zwracają uwagę 
na ekologiczne aspekty opakowania. Chcą, aby ich zakup nie powodował szko-
dliwych następstw dla środowiska.  

Dla przedsiębiorstwa opakowanie stanowi jeden z istotnych instrumentów 
oddziaływania na nabywców. Jest wizytówką producenta i jednym z najwaŜ-
niejszych elementów tworzenia wizerunku produktu i kreowania jego osobowo-
ści. Jest elementem przyciągającym uwagę konsumenta i odróŜniającym go od 
produktów konkurencyjnych. W warunkach rozwoju sprzedaŜy samoobsługo-
wej, gdzie klient w wielu przypadkach dokonuje wyboru przed półką sklepową, 
opakowanie staje się skutecznym narzędziem komunikacji marketingowej. Od-
powiedni jego kształt, forma, kolorystyka, szata graficzna wpływają bezpośred-
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nio na szybkie rozpoznanie produktu oraz chęć i wielkość zakupu. Opakowanie 
staje się coraz bardziej cenionym instrumentem marketingu.  

Opakowania po uŜyciu stają się odpadami i stanowią źródło zanieczyszcze-
nia środowiska. Obecnie ochrona środowiska naleŜy do spraw priorytetowych,  
a gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest to waŜny ele-
ment polityki ekologicznej. Sytuacja wymusza na przedsiębiorstwach podej-
mowanie wielokierunkowych działań zmierzających m.in. do wytwarzania pro-
duktów w opakowaniach przyjaznych środowisku przyrodniczemu oraz infor-
mowania konsumentów o takich właściwościach opakowań. Wynikiem tego jest 
ich odpowiednie oznakowanie, które odróŜnia produkty przyjazne środowisku 
przyrodniczemu od produktów podobnych, zaspokajających te same potrzeby.  

Funkcje opakowania i ich znaczenie w strategii marketingowej  

Wobec wzrastającej konkurencji opakowanie staje się jednym z najskutecz-
niejszych środków komunikacji marketingowej i zwiększa się jego rola w pozy-
skiwaniu nowych nabywców. W związku z tym przedsiębiorstwa dokładają 
licznych starań w proces projektowania i zarządzania opakowaniem.  

Opakowanie jest definiowane w róŜnoraki sposób. Ustawa o opakowaniach 
i odpadach opakowaniowych określa opakowania jako „wprowadzane do obrotu 
wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowy-
wania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, 
od surowców do towarów przetworzonych1. 

Biorąc pod uwagę rolę, jaką ma ono spełniać w marketingu, opakowanie 
określa się jako wyrób, który2: 
– został uŜyty w tym celu, aby tworzyć dodatkową warstwę zewnętrzną  

w stosunku do innego wyrobu, mającą za zadanie ochronę produktu 
opakowaniowego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych i ochronę otoczenia przed ewentualnym szkodliwym 
oddziaływaniem produktu, 

– umoŜliwia i ułatwia przemieszczanie produktów w czasie wytwarzania, 
magazynowania, transportu, sprzedaŜy i uŜytkowania, 

– identyfikuje produkt i informuje o jego własnościach, sposobie uŜycia 
itp., 

                                                                 
1 Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2004 r., DzU nr 63, poz. 

639. 
2 A. Walden-Kozłowska, Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opa-

kowań jednostkowych towarów powszechnego uŜytku, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie, Kraków 2005, s. 21. 



Wpływ ekologicznych funkcji opakowań na zachowania… 

 

761

– oddziałuje stymulująco na nabywcę poprzez odpowiednią konstrukcję, 
formę, kształt, barwę i oznakowanie. 

Wyczerpująca definicja opakowania powinna zawierać charakterystykę 
najbardziej istotnych jego cech, pozwalających m.in. na3: 

– ochronę produktu w czasie magazynowania, transportu i uŜytkowania,  
a w niektórych wypadkach ochronę otoczenia przed ewentualnymi 
szkodliwymi wpływami produktu,  

– ułatwienie produkowania, przemieszczania, sprzedaŜy i uŜytkowania 
produktów,  

– informację o produkcie i jego przydatności konsumpcyjnej,  
– odpowiednie zaprezentowanie produktu oraz oddziaływanie psycho-

logiczne na konsumenta dzięki walorom promocyjnym.  
Opakowanie jest to nieodłączny element ogromnej grupy produktów 

konsumpcyjnych, który naleŜy potraktować jako swoiste medium. Przekazuje 
informacje o produkcie i stanowi narzędzie promocji. Dodatkowo siła jego 
oddziaływania jest tym większa, Ŝe oddziałuje w momencie podejmowania 
decyzji o zakupie, czyli w miejscu dokonywania zakupu4. Coraz częściej  
o zakupie produktów i wyborze opakowań decydują cechy ekologiczne. Fakt, Ŝe 
opakowanie i produkt są przyjazne dla środowiska, zwiększa konkurencyjność 
produktu i jego opakowania5. 

Opakowanie ma szczególne znaczenie, gdy rynek stwarza moŜliwości 
dokonywania wyboru wśród wielu produktów zaspokajających tę samą 
potrzebę, a konkurujących ze sobą rodzajem, zakresem i siłą oferowanych 
konsumentom korzyści. W takiej sytuacji wywołanie intencji zakupu danego 
produktu zaleŜy w duŜej mierze od stopnia jego postrzegalności przez 
potencjalnego konsumenta. Produkt wyposaŜony w łatwo postrzegalne i nie-
powtarzalne cechy zwróci bardziej uwagę nabywcy niŜ produkt nie tworzący  
w świadomości konsumenta określonego wizerunku6. Wzrost znaczenia opako-
wania wynika przede wszystkim z rozszerzenia się funkcji, jakie ono spełnia. 
Wiele z tych funkcji jest w sposób świadomy i przemyślany wykorzystywane 
przez jednostki produkcyjne, handlowe i usługowe w strategii oraz taktyce 

                                                                 
3 M. Lisińska-Kuśnierz, Postęp techniczny w opakowalnictwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej, 

Kraków 2003, s. 11. 
4 A. Walden-Kozłowska, Towaroznawcze aspekty…, s. 21. 
5 M. Cichoń, Opakowanie w towaroznawstwie, marketingu i ekologii, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Kraków 1996, s. 28. 
6 A. Limański, K. Śliwi ńska, Marketingowe wyposaŜenie produktu, Wyd. Akademii Ekono-

micznej, Skrypty uczelniane, Katowice 1994, s. 5. 
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działań marketingowych7. W obecnych warunkach szczególną uwagę kładzie 
się na promocyjną rolę opakowań, co zwiększa koszty wytwarzania produktów. 
Mankamentem wielu opakowań, nawet nowoczesnych, jest to, Ŝe mimo Ŝe 
zwracają uwagę na aspekty funkcjonalne i estetyczne, to niemal na uboczu 
pozostają sprawy ochrony środowiska.  

W warunkach zwiększania się masy odpadów opakowaniowych coraz 
większego znaczenia nabiera ekologiczna funkcja opakowań. Podstawowe 
działania z tym związane są określane jako koncepcja „4R”, która polega na8: 

– zmniejszaniu masy opakowania (Reduce),  
– uŜywaniu tego samego opakowania wielokrotnie (Reuse),  
– przetwarzaniu ponownie wykorzystanego opakowania (Recycle),  
– odzyskiwaniu surowców z zuŜytych opakowań (Remover). 
Ekologiczna rola opakowań nabiera coraz większego znaczenia pod 

wpływem rozwoju wymiany międzynarodowej i potrzeb ochrony środowiska 
przyrodniczego. MoŜliwości zbytu produktów na rynkach  zagranicznych często 
uzaleŜnione są od dysponowania certyfikatem stwierdzającym, Ŝe opakowanie 
nadaje się do ponownego przetwórstwa i spełnia inne kryteria ekologiczne9.  

Ochrona środowiska a opakowanie 

Konsumenci zwracają uwagę nie tylko na jakość i cenę, ale coraz częściej 
biorą pod uwagę, jakie obciąŜenie dla środowiska naturalnego spowoduje 
wytworzenie produktu i jego usuwanie po wykorzystaniu, co dotyczy takŜe 
opakowania, które jest elementem produktu.  

Problematyka opakowań budzi wiele kontrowersji związanych z ochroną 
środowiska naturalnego. Tendencje do nadmiernego zuŜycia materiałów opako-
waniowych są hamowane przez dąŜenie do utrzymania czystości ekologicznej 
otoczenia10. Przedsiębiorstwa muszą kontrolować nie tylko ekologiczne 
charakterystyki swoich produktów, ale równieŜ przestrzegać ekologicznych 
standardów opakowań i procesu technologicznego11.  

Projektowanie odgrywa istotną rolę zarówno w zapobieganiu powstawania 
odpadów opakowaniowych, jak i w racjonalnych metodach odzysku juŜ 
powstałych odpadów. W doborze wszystkich elementów składających się na 
                                                                 

7 S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer, Marketingowe testowanie produktów, PWE, Warszawa 
2000, s. 32. 

8 Ibidem, s. 33. 
9 J.Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1996, s.157. 
10 C. F. Hales, Opakowanie jako instrument marketingu, PWE, Warszawa 1999, s. 127 
11 Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraŜanie i kontrola, Gebethner & Ska, War-

szawa 1994, s. 149.  
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właściwe zapakowanie wyrobu przedsiębiorstwo powinno uwzględnić równieŜ 
etap odzysku odpadów (recykling, spalanie z odzyskiem energii, biodegra-
dację). W poszczególnych fazach prac projektowych naleŜy dąŜyć do podejmo-
wania decyzji akceptowanych z ekologicznego punktu widzenia. Przy projekto-
waniu technologii produkcji materiału opakowaniowego lub opakowania naleŜy 
dobierać technologie bezodpadowe lub niskoodpadowe, niepowodujące 
zagroŜeń dla środowiska i konsumentów. Z kolei przy projektowaniu techno-
logii pakowania naleŜy zwrócić uwagę na12: 

– eliminowanie nadmiaru opakowań i unikanie pakowania wielostopnio-
wego tam, gdzie jest to uzasadnione i nie wpływa na właściwe zabez-
pieczenie wyrobu, 

– dobieranie opakowań jednostkowych, zbiorczych i transportowych 
dostosowanych do ekonomicznie uzasadnionych technologii odzysku 
(w tym recyklingu), systemów selektywnej zbiórki i przepisów 
dotyczących gospodarki odpadami w danym państwie.  

Natomiast przy projektowaniu opakowań zalecane są następujące 
działania13: 

– przeanalizowanie moŜliwości zastosowania do danego wyrobu 
opakowania wielokrotnego uŜytku, 

– dobieranie materiałów, form konstrukcyjnych i wzornictwa opakowań 
do rodzaju pakowanego wyrobu, uwzględniając moŜliwość odzysku 
materiałów i energii, 

– dobieranie elementów dodatkowych łatwo usuwalnych, które nie 
ograniczają ponownego przetwórstwa, zapewniając łatwość oddzielania 
poszczególnych materiałów, 

– dobieranie materiałów zapewniających dobre właściwości uŜytkowe, 
ale charakteryzujące się niską masą, 

– stosowanie jednorodnych materiałów dla opakowań, które są przed-
miotem selektywnej zbiórki pod kątem recyklingu materiałowego, 

– ograniczanie w opakowaniach zawartości szkodliwych dla środowiska 
substancji, w tym metali cięŜkich, 

– stosowanie na opakowaniach znaków identyfikujących materiał oraz 
znaków wskazujących na spełnienie określonych wymagań ekolo-

                                                                 
12 H. śakowska, Nowe regulacje dotyczące opakowań i odpadów opakowaniowych, STO, Biel-

sko-Biała 2003, s. 35. 
13 Ibidem, s. 35. 
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gicznych, np. znak wskazujący na przydatność do recyklingu lub 
przydatność do kompostowania itp.  

W ciągu ostatnich lat nastąpił ogromny postęp w przemyśle opakowa-
niowym, stymulowany nie tylko przez wymagania rynku i ochrony środowiska, 
lecz takŜe przez konieczność rozwoju nowych materiałów, maszyn, procesów 
technologicznych, niewątpliwie przyczyniających się do utrzymania przedsię-
biorstw w dobrym stanie w warunkach gospodarki rynkowej14. Wymagania 
stawiane nowoczesnym opakowaniom w związku z ochroną środowiska mają 
zarówno charakter gospodarczy, jak i społeczny. Ten pierwszy dotyczy zmniej-
szenia zuŜycia surowców naturalnych i energii potrzebnych do produkcji 
opakowań; drugi zaś polega na zapobieganiu zanieczyszczenia środowiska 
opakowaniami zuŜytymi, które stanowią duŜą część masy odpadów 
komunalnych15. Z punktu widzenia wytwarzania i składu surowcowego 
opakowania powinny być16: 

– wytwarzane w sposób zapewniający ograniczenie objętości i masy do 
niezbędnego minimum z uwagi na bezpieczeństwo, wymagania hi-
gieniczne i ochronę wyrobu oraz akceptację uŜytkowników, 

– projektowanie, wytwarzanie i uŜytkowanie w sposób zapewniający 
wielokrotne uŜycie lub przyszłą utylizację, 

– wytwarzanie w sposób zapewniający minimalizację zawartości sub-
stancji (materiałów) niebezpiecznych i uciąŜliwych dla środowiska,  
a takŜe minimalizację substancji, które mogą stwarzać zagroŜenie  
w czasie utylizacji składowania na wysypiskach.  

Ponowne stosowanie opakowań daje pozytywne efekty najczęściej tylko  
w przypadkach opakowań wykorzystywanych w ściśle określonych i powtarzal-
nych relacjach pomiędzy dostawcą a odbiorcą. Rozwiązania takie stosowane są 
z powodzeniem np. w przemyśle chemicznym przy dostawach półproduktów,  
w ramach kooperacji. Ze względu na przydatność do ponownego przetwórstwa 
zalecane jest stosowanie opakowań wykonanych z jednego materiału. Eliminuje 
się teŜ stosowanie materiałów opakowaniowych zawierających metale cięŜkie 
(ołów, kadm, rtęć i chrom sześciowartościowy). Opakowania powinny być 
wytwarzane w sposób zapewniający minimalizację zawartości substancji nie-

                                                                 
14 C. F. Hales, Opakowanie..., s. 129. 
15 M. Lisińska-Kuśnierz, M. Ucherek, Podstawy opakowalnictwa towarów, Wyd. Akademii 

Ekonomicznej, Kraków 2004, s. 158. 
16 Ibidem, s. 21. 
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bezpiecznych i uciąŜliwych dla środowiska, a takŜe substancji, które mogą 
stwarzać zagroŜenie w czasie utylizacji oraz składowania na wysypiskach17. 

Nowe uregulowania prawne nakładające na podmioty gospodarcze sfery 
produkcyjnej odpowiedzialność za powstające odpady oraz postęp wiedzy  
w dziedzinie ochrony środowiska mobilizuje przedsiębiorstwa do poszukiwania 
nowych, korzystniejszych ekologicznie rozwiązań18.  

Ekoetykiety i ich rola w oddziaływaniu na nabywców 

Degradacja środowiska naturalnego, konieczność jego skutecznej ochrony 
oraz wzrastający segment konsumentów proekologicznych przemawia za 
wprowadzeniem przez polskie przedsiębiorstwa ekoetykiet. Proces ten polega 
na oznaczaniu (według odpowiedniej procedury) specjalnym znakiem produk-
tów, które producent uznaje za przyjazne dla środowiska przyrodniczego, gdyŜ 
spełniają one określone kryteria19. Rozwój ekoznakowania nastąpił w latach 
dziewięćdziesiątych i zaczęto go stosować w wielu krajach świata. Jego spo-
łeczno-ekonomiczne znaczenie zaleŜy w duŜej mierze od poziomu świadomości 
ekologicznej danego społeczeństwa, zainteresowania produktami ekologiczny-
mi oraz dochodów konsumentów.  

Nadrzędnym celem ekoznaków jest aktywizacja popytu i wspieranie podaŜy 
na takie produkty, które powodują mniejsze obciąŜenie dla środowiska poprzez 
przekazywanie nabywcy sprawdzalnych, dokładnych i niewprowadzających  
w błąd informacji o aspektach ekologicznych wyrobów, stymulując jednocze-
śnie poprzez działania rynkowe ciągłą poprawę stanu środowiska20. Istotną 
przesłanką ekooznaczania jest poprawa konkurencyjności oraz wzrastający 
segment konsumentów wraŜliwych na sprawy ochrony środowiska. 

Ekoetykieta dla konsumenta jest gwarancją, Ŝe produkt i opakowanie nie 
przyczyniają się do degradacji środowiska, a fakt ich przyjazności jest znaczą-
cym czynnikiem wpływającym na decyzję zakupu. Ekoznak powinien być czy-
telny dla konsumenta, by mógł dokonać właściwego wyboru, zaś kształt pla-
styczny znaku powinien kojarzyć się ze środowiskiem przyrodniczym, ale nie 
powinien wprowadzać w błąd co do ekologicznych cech wyrobu. Dla przedsię-
biorstwa moŜe być jednym z czynników decydujących o jego pozycji na rynku. 

                                                                 
17 S. Jakowski, Kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego w Polsce, „Opakowanie” 2005, 

nr 4, s. 62. 
18 M. Lisińska-Kuśnierz, M. Ucherek, Podstawy opakowalnictwa…, s. 161. 
19 L. Witek, Z ekologiczną gwarancją, „Ekoprofit”, 2004, nr 3, s. 56. 
20 B. Czerniawski, Deklaracje ekologiczne oraz formy ich prezentowania, „Opakowanie”, 

2002, nr 5, s. 42. 
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Etykiety ekologiczne przynoszą zatem szereg korzyści zarówno producentom, 
jak i konsumentom. Przyczyniają się m.in. do: 

– ułatwienia sprzedaŜy oznakowanego towaru, 
– wzbudzenia zaufania do producenta i przywiązania nabywcy do 

produktów firmy, 
– zdobycia przewagi konkurencyjnej i wzmocnienia pozycji 

przedsiębiorstwa na rynku, 
– zapewnienia bieŜącej informacji o produkcie (wskazującej na jego 

ekologiczne aspekty), 
– podniesienia świadomości ekologicznej konsumentów, szczególnie gdy 

proces ten jest wspierany przez kampanie reklamowe i promocyjne, 
– ochrony środowiska w wyniku stymulowania odpowiednich zachowań 

zarówno konsumentów, jak i producentów. 
Przekazywanie informacji dotyczących ochrony środowiska w formie 

czytelnych zunifikowanych i znormalizowanych znaków graficznych lub 
piktogramów, w odróŜnieniu od konwencjonalnej informacji przekazywanej w 
formie opisowej, posiada wiele zalet. Jest ciekawsze w formie i łatwiej 
zauwaŜalne, wywołuje określone skojarzenia, działa na wyobraźnię, szybko 
dociera do adresatów, jest odbierane przez dzieci i młodzieŜ, ma walory 
edukacyjne oraz marketingowe21. Uzyskanie znaku ekologicznego jest 
kosztowne, ale korzyści są kilkakrotnie wyŜsze. Jest to równieŜ dobry sposób 
na budowanie wizerunku firmy dbającej o środowisko naturalne. Ekoznaki 
zatem spełniają następujące funkcje w odniesieniu do konsumentów22: 

– ekologiczną – celem jest ochrona środowiska naturalnego, co wynika 
 z samej istoty stosowania tych znaków; 

– informacyjną – informują konsumentów o ekologicznych cechach 
produktów (znaki te ułatwiają rozpoznanie i wybór spośród grupy 
produktów zaspokajających te same potrzeby);  

– edukacyjną – poszerzają wiedzę konsumentów o produktach ekolo-
gicznych i kształtowaniu świadomości ekologicznej konsumentów. 

Znaki ekologiczne moŜna podzielić na unijne i narodowe. Oznaczeniem 
unijnym stworzonym przez Komisję Europejską jest tzw. margerytka. Innym 
oznaczeniem jednolitym dla całej UE jest znak produkcji ekologicznej „Organic 
farming”. Natomiast do najbardziej znanych narodowych oznaczeń w UE zali-
                                                                 

21 H. śakowska, Znakowanie opakowań związane z ochroną środowiska, „Opakowanie” 2002, 
nr 7, s.18. 

22 Por. J. Leśniak, Ekologiczne znaki towarowe w ochronie  środowiska przyrodniczego, „Eko-
nomia i Środowisko” 2000, nr 19, s. 95. 
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cza się niemiecki znak „Błękitny Anioł”. W krajach skandynawskich stosowany 
jest „Łabędź”. System Svanen jest oceniany jako jeden z najlepszych, najbar-
dziej kompleksowych i obiektywnych sposobów ekoetykietowania na świecie. 
Spełnia on w duŜym stopniu wszystkie modelowe funkcje ekoznaków: ekolo-
giczną, informacyjną, edukacyjną, marketingową oraz stymulacyjną, przyczy-
niając się do rozwoju czystych technologii, ochrony konsumenta i środowiska 
naturalnego. Wszechstronne badania oraz uwzględnianie globalnych i lokalnych 
uwarunkowań otoczenia powoduje, Ŝe system Svanen moŜe być bardzo dobrym 
przykładem do naśladowania przez inne kraje.  

Podstawowym warunkiem skutecznego działania ekologicznych znaków 
towarowych jest wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa. NaleŜy jed-
nak stwierdzić, ze świadomość ekologiczna polskich konsumentów, pomimo Ŝe 
rośnie, jest jeszcze ciągle niska.  

Aspekt ekologiczny w zachowaniach konsumentów wobec opakowań  
w świetle badań  

Skuteczność działań proekologicznych nie moŜe być oparta jedynie na wy-
mogach prawnych. Konieczna jest powszechna edukacja i rozwój świadomości 
ekologicznej konsumenta, który staje się waŜnym ogniwem w łańcuchu ekolo-
gicznym. Istotną kwestią wydaje się zatem poznanie zachowań konsumentów 
wobec opakowań.  

Opakowanie ma istotny wpływ na decyzje wyboru danego produktu przez 
konsumenta, co potwierdzają liczne badania krajowe i zagraniczne. RównieŜ 
przeprowadzone badanie potwierdza znaczenie opakowania w decyzjach na-
bywczych23. Ankietowani uznali funkcję informacyjną opakowania za najistot-
niejszą (39,5%), a na drugim miejscu znalazła się funkcja promocyjna (34%). 
Ekologiczne i ochronne właściwości opakowania mają dla konsumentów mniej-
sze znaczenie. Co drugi respondent stosuje się do zaleceń występujących na 
opakowaniu w zakresie postępowania z opakowaniem (53%), w tym najwięcej 
badanych z przedziału wiekowego 16–25 lat (58,8%), osób z wyŜszym wy-
kształceniem (61,9%) oraz respondentów oceniających swoją sytuację material-
ną jako bardzo dobrą lub dobrą (56%). Prawie jedna trzecia ankietowanych 
(26%) przyznała, Ŝe nie stosuje się do zaleceń w zakresie postępowania z opa-
kowaniem. Takie deklaracje złoŜyły osoby z przedziału wiekowego 31–40 lat 
(46%) oraz respondenci mieszkający na wsi (26%) i w mieście (25,9%). Ponad 
                                                                 

23 W rozdziale zaprezentowano wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w maju 2010 r. 
Próbę badawczą stanowiły 224 osoby, zamieszkałe w województwie podkarpackim. Badaniem 
objęto osoby powyŜej 18. roku Ŝycia. Zastosowano metodę kwotowego doboru próby badawczej. 
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połowa z nich to osoby deklarujące bardzo dobrą lub dobrą sytuację materialną 
(54,7%).  

Za najbardziej przyjazne środowisku badani respondenci uznali opakowania 
z papieru i tektury (57,4%). W tej grupie znalazły się osoby z wykształceniem 
wyŜszym (80,3%) oraz wykształceniem średnim (74,6%). DuŜa grupa (65%) 
uznała opakowanie szklane za najbardziej przyjazne środowisku. Opakowania 
metalowe za przyjazne dla środowiska uznało 24,6% konsumentów, tworzywa 
sztuczne – 6,5%, opakowania aluminiowe – 2,7%, natomiast wielomateriałowe 
– 1,2%. 

Ponad połowa badanych (59%) wybiera produkty w opakowaniach zwrot-
nych i wielokrotnego uŜytku. DuŜa grupa nie wskazała zakupu takich produk-
tów (21,5%). Prawie jedna piąta badanych (19,5%) nie ma zdania na ten temat. 

Prawie połowa respondentów (43%) jest skłonna zapłacić więcej za pro-
dukt, którego opakowanie moŜna powtórnie przetworzyć. Nabycie towaru po 
wyŜszej cenie deklarowało 46,5% męŜczyzn i 39,6% kobiet, osoby w wieku 
26–30 lat (48%) oraz badani będący mieszkańcami miast. Natomiast 42% bada-
nych odpowiedziało, Ŝe nie chcą płacić więcej. W tej grupie, niewyraŜającej 
gotowości zapłacenia większej ceny za produkt, którego opakowanie moŜna 
powtórnie przetworzyć, znajdowało się więcej kobiet (66,5%), osób w wieku 
powyŜej 41 lat (57,7%) oraz mieszkańców wsi (46,6%). Największa grupa ba-
danych (68,6%) wskazała, Ŝe moŜe dopłacić do 10% ceny produktu. Prawie 
jedna trzecia (27,9%) wskazała granicę 10-30%, natomiast tylko 1,5% ankieto-
wanych byłoby skłonnych zapłacić powyŜej 30% ceny produktu.  

Wody mineralne ankietowani kupują najczęściej w butelkach z tworzyw 
sztucznych (87,5%). Tylko 10% badanych wskazało na butelki szklane, byli to 
głównie męŜczyźni (10,1%), osoby w wieku 26–30 lat oraz mieszkańcy miast 
(11%). Kartony okazały się najbardziej preferowanym przez badanych opako-
waniami soków (69,5% osób zadeklarowało taki wybór opakowania), na dru-
gim miejscu znalazły się butelki szklane (26%). Przy zakupie soków butelki  
z tworzyw sztucznych wskazało jedynie 3,5% respondentów. Co trzeci badany 
kupuje mleko najczęściej w opakowaniu kartonowym (85,5%). Niewielka grupa 
respondentów (8,2%) preferuje woreczki foliowe. Piwo najczęściej jest kupo-
wane w butelkach szklanych (77,4%). Dość duŜa grupa kupuje równieŜ w pusz-
kach (23,7%). Niezbyt duŜą popularnością cieszą się butelki z tworzyw sztucz-
nych (1,5% ankietowanych).  

Wyniki badań wskazują, Ŝe respondenci preferują opakowania zbiorcze 
(84,5%). Uznają, Ŝe zakupienie większej ilości produktu przekłada się na niŜszą 
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cenę jednostkową. Wybierając produkt w większym/zbiorczym opakowaniu, 
nie sprawdzają i nie porównują cen jednostkowych.  

DuŜa grupa konsumentów czyta informacje na opakowaniu (77,4%). Prawie 
połowa (49,3%) zadeklarowała, Ŝe przy zakupie zwraca uwagę na znaki ekolo-
giczne. Do tej grupy najczęściej naleŜały osoby z przedziału wiekowego od 26 
do 30 lat (68%) oraz z wykształceniem wyŜszym (64,8%). Najbardziej rozpo-
znawany jest znak recyklingu (88,9%).  

Niezbyt duŜa grupa badanych (28,3%) zedeklarowała systematyczną segre-
gację odpadów opakowaniowych. Najczęściej respondenci wskazywali na se-
gregację opakowań plastikowych i szklanych. DuŜa grupa jednak nie podejmuje 
w ogóle segregacji (52,6%), a od czasu do czasu segreguje 19,1% ankietowa-
nych. 

Oceniając zachowania konsumentów wobec opakowań, naleŜy zauwaŜyć 
konflikt między wartościami ekologicznymi a wartościami stanowiącymi 
atrybut współczesnej cywilizacji oraz innymi wartościami, które są powsze-
chnie uznawane. Do przyczyn tego konfliktu naleŜy zaliczyć: 

– brak wiedzy lub wiedza intuicyjna na temat zagroŜeń środowiskowych  
i ich skutków; 

– postrzeganie indywidualnego wkładu w ochronę środowiska jako 
marginalnego oraz uzaleŜnienie własnego postępowania w stosunku do 
środowiska od zachowań innych konsumentów; 

– sprzeczności w motywach postępowania konsumentów (motywacja 
ekologiczna a ekonomiczna, motywacja ekologiczna a uŜytkowa, 
motywacja ekologiczna a estetyczna); 

– przenoszenie odpowiedzialności za środowisko na inne podmioty, np. 
państwo, samorządy, przedsiębiorstwa itp.; 

– nastawienie na zdobywanie dóbr, wygodę, funkcjonalność, 
przyjemność, poprawę standardu Ŝycia. 

NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe wyrazem wysokiej odpowiedzialności konsumentów 
za środowisko jest nie tylko właściwe postępowanie z opakowaniem w fazie 
pokonsumpcyjnej, ale takŜe ograniczenie zuŜycia opakowań poprzez zwrócenie 
uwagi na ekologiczne aspekty opakowania juŜ podczas zakupu produktu. 

Zakończenie 

Konsumenci są coraz bardziej świadomi, Ŝe ich zachowanie ma wpływ na 
stan środowiska. NaleŜy stwierdzić, Ŝe świadomość zagroŜeń i ich skutków ze 
strony opakowań rośnie, ale nadal niestety jest niska. Pomimo Ŝe wyodrębnia 
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się grupa konsumentów młodych i wykształconych, którzy przy zakupie zwra-
cają uwagę na ekologiczne cechy opakowania i charakteryzują się skłonnością 
do segregacji, to na ogół konsumenci składają tylko deklaracje. Występuje roz-
bieŜność pomiędzy deklaracjami na temat szczególnej wartości przyrody i ko-
nieczności jej ochrony a zachowaniami nabywczymi i pokonsumpcyjnymi. 
Deklaracja jest modna, powszechna i dobrze widziana.  

Na percepcję konsumentów wpływa w duŜym stopniu informacja rynkowa  
i działania podejmowane przez instytucje, które ją tworzą, przetwarzają i wyko-
rzystują w oddziaływaniu na konsumentów. Na polskim rynku występuje luka 
informacyjna, i w związku z tym niewykorzystany potencjał wzrostu24. Wiele 
badań wskazuje, Ŝe konsumenci mają tylko ogólną znajomość zagadnień zwią-
zanych z produkcją ekologiczną. MoŜna zaobserwować u nich brak wiedzy  
i rozeznania na temat ekologicznych opakowań. Nie mają wiedzy o korzyściach 
płynących z zakupu produktów w opakowaniach ekologicznych. Mają teŜ scep-
tyczny stosunek do oznaczeń, co powoduje kwestionowanie ich wiarygodności.  

 
INFLUENCE OF THE ECOLOGICAL FUNCTIONS OF PACKAGES 

ON CONSUMER BEHAVIOR 
 

Summary 
 
In this paper the packages role in the purchase process is described. The main attention is fo-

cused on the ecological functions of packages. The attempt to evaluate the level of impact of 
ecological functions of packages on consumer behaviors is made as well as the consumer beha-
vior in the post-purchase stage. 

                                                                 
24 W. Łuczka-Bakuła, Rynek Ŝywności ekologicznej, PWE, Warszawa 2007, s. 127.  


